
ҰЛТТЫҚ ТЕСТІЛЕУ ОРТАЛЫҒЫ 

Мемлекеттік тілді дамыту басқармасы 

 

Ақпараттық-технологиялық бөлім 

 
2015 жылы қазақ тілін меңгеру деңгейін бағалау үшін «ҚАЗТЕСТ жүйесі бойынша 

компьютерлік тестілеу» бағдарламалық жабдықтаудың желілік нұсқасы жасалды. 

Бағдарламалық жабдықтау Сіздің есту арқылы тыңдаған диалогтар мен монологтарды 

қаншалықты түсінетіндігіңізді, қазақ тілінің лексикасы мен грамматикасын 

меңгергендігіңізді және оқу қабілетіңіздің деңгейін қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

Қолданушының тестілеу аяқталғаннан кейін тестілеу қорытындысын көруге және 

ақпараттық анықтама немесе тізімдеме түрінде басып шығаруға мүмкіндігі бар. 

Бағдарламаның қолданбалы интерфейсі қазақ және орыс тілдерінде берілген. 

Бағдарламалық жабдықтауды қондыру  және қолдану өте қарапайым, қолданушының 

аппараттық қамтамасыз етуінің ең төменгі талаптарында да пайдалануға болады. 

Бағдарламалық жабдықтауды  желілік немесе жергілікті нұсқада қолданылуы мүмкін. 

 

 
 

ҚАЗТЕСТ жүйесі бойынша диагностикалық және сертификациялық тестiлеу 

өткеннен кейін жауап парақтарын сканерлеу және өңдеу жұмыстарын Ақпараттық - 

технологиялық бөлiм жүргізеді. 2015 жылы сканерлеу және жауап парақтарын өңдеу 

бағдарламалық жабдықтауына  өзгерiстер мен толықтырулар енгізілді. 

 

 



 

ҚАЗТЕСТ жүйесінің ресми 

сайты www.kazakhtest.kz ғаламдық 

желiде 2010 жылдан бері жұмыс 

iстейдi. Сайт қолданушыларды 

басқарманың қызметі туралы 

толық ақпаратпен қамтамасыз 

етеді, бұл өз кезегінде 

ақпаратсыздық факторын 

болдырмайды және нашар көретін 

қолданушылардың толық ақпарат 

алу жағдайы 

қарастырылған.Ақпарат үш тілде 

(қазақша, орысша, ағылшынша) 

беріледі, сондай-ақ араб 

әріптерімен берілген қазақ тілінде, 

және заман талабына сай қолайлы 

интерфейсте орналасқан. Сайттың мазмұны мен құрылымы жетілдірілді. 

Қолданушылардың сайтта тіркелуі, жеке кабинет, ақпараттық материалдар, 

фотохроника, инфографика, онлайн тестілеу, сондай-ақ сайттың мобильді нұсқасы 

секілді компоненттері жетілдіріліп сайтқа орналастырылды. 

 

Қалыптасқан тілдік дағдылардың сапасын бағалаудың тиімді құралы ретінде тілді 

оқыту барысында қажетті қазақ тілін меңгеру деңгейін бағалаудың интерактивті 

тестілеуіне өзгерістер енгізілді. Жазылым бөлігі бойынша тест тапсырмалары бар 

компонент әзірленді және орналастырылды. Интерактивті тестілеу қорытындысы  

қолданушының жеке кабинетінде сақталады және оны ақпараттық анықтама түрінде 

принтерден басып шығаруға немесе pdf/jpeg форматы түрінде сақтауға болады. 

 

 
 

 



 

Орнату пакеті түріндегі жергілікті және желілік қолданысқа арналып жасалған  

ҚАЗТЕСТ жүйесі бойынша компьютерлік тестілеу бағдарламасы сайтқа 

орналастырылды.   

 
Сайтқа құрылымы және дизайны жаңартылған ақпараттық жинақ, бүктемелер және 

инфографика түріндегі мәліметтер орналастырылды. 

 
 

 

Facebook, ВКонтакте, Twitter және Instagram 

сияқты белгілі әлеуметтік желілерде ҚАЗТЕСТ 

жүйесі туралы күн сайын посттар жарияланатын 

көпшілік парақша беттері ашылды.  

 

 

        
 

 


