
Психометриялық тестілеуден өтуге арналған 

НҰСҚАУЛЫҚ 
 

Психометриялық тестілеуден өту үшін талапкерлер сайтқа тіркеліп, өтініш 

жіберулері керек. 

1-қадам. ТІРКЕЛУ  

1. Сайтқа кіріңіз: https://dsc.kaznmu.kz/psychotest 

2. Тіркелуді басыңыз (Сурет 1) 

  
Сурет 1 

3. Талапкердің тіркелу формасын толтырыңыз  

 

3.1 ТЕГІ, АТЫ  жеке басын куәландыратын құжаттың негізінде толық 

жазылады (атын, әкесінің атын қысқартусыз толық жазу керек) (Сурет 2) 

3.2 ЖСН (жеке сәйкестендіру нөмірі) жеке куәліктің сол жақ бетінде 

орналасқан. ЖСН талапкердің логины ретінде пайдаланылатын болады 

(Сурет 2) 

ЕСКЕРТУ! Бір ЖСН арқылы тек бір рет тіркелуге болады. 



 
Сурет 2 

3.3 МЕКЕН-ЖАЙЫҢЫЗды тізімнен таңдаңыз (Сурет 3) 

 
Сурет 3 



3.4 ҚҰПИЯСӨЗ кіру үшін қолданатын құпия сөзді енгізіңіз. 

3.5 Мәліметтерді дұрыс толтырған соң тіркелу батырмасын басыңыз (Сурет 

4) 

Сурет 4 

4. Сәтті тіркелген жағдайда сайттан хабарлама шығады (Сурет 5) 

 

Сурет 5 

 

2-қадам. ӨТІНІШ БЕРУ 

Сәтті тіркелгеннен кейін, талапкерлер психометриялық тестілеуден өтуге өтініш 

жіберу керек. 

1. Сайтқа кіріңіз: https://dsc.kaznmu.kz/psychotest/ 



2. Тіркелу барысында көрсеткен ЖСН мен құпия сөзіңізді енгізіп кіріңіз 

(Сурет 6) 

 

Сурет 6 

Сіздің жеке кабинетіңіз ашылады (Сурет 7) 

 

Сурет 7 

3. «Өтінімдер» бөліміне өтіңіз (Сурет 8) 

 

Сурет 8 

4. Психометриялық тестілеуден өтуге арналған тіркелу формасын 

толтырыңыз (Сурет 13)  

 

4.1 ТЕГІ, АТЫ, ӘКЕСІНІҢ АТЫ жолдарын жеке басын куәландыратын 



құжаттың негізінде толық жазылады (атын, әкесінің атын қысқартусыз 

толық жазу керек) (Сурет 9) 

4.2 ЖСН (жеке сәйкестендіру нөмірі) жеке куәліктің сол жақ бетінде 

орналасқан (Сурет 9)  

 

Сурет 9 

4.3 ТЕЛЕФОН +7 деп басталатын қолданыстағы телефон нөміріңізді 

жазыңыз 

4.4 ТЕСТІЛЕУ ТІЛІН  берілген тізімнен таңдаңыз (Сурет 10) 

ЕСКЕРТУ! Өтініш жіберілгеннен кейін тестілеу тілін өзгертуге болмайды! 

 
Сурет 10 

4.5 Жеке куәлігіңіздің электрондық нұсқасын тіркеңіз (жеке куәлігіңіздің 

екі беті де жақсы сапада және pdf, png, jpg, jpeg форматында болу 

керек) (Сурет 11) 

 

Сурет 11 

4.6 Ұяшықтарды белгілеп, «Жіберу» батырмасын басыңыз (Сурет 12) 



 
Сурет 12 

 

Сурет 13 

5. Өтініш сәтті жіберілген жағдайда хабарлама шығады (Сурет 14) 

 

 

Сурет 14 

6. Жіберген өтінішіңіздің мәртебесін «Менің өтініштерім» бөлімінен бақылай 

аласыз (Сурет 15) 



 
Сурет 15 

6.1 Егер өтінішіңіздің мәртебесі  «На доработку» (түзетуге жіберілді) болса, 

мәліметтерді түзету үшін «ТОЛЫҚ» бағанындағы белгіге басыңыз ( Сурет 

16) 

 
Сурет 16 

6.2.1 «ӨЗГЕРТУ» батырмасын басыңыз (Сурет 17) 

 
Сурет 17 

6.2.2 Мәліметтерді түзетуге арналған терезе шығады. Қателерді түзетіп,  

«САҚТАУ» батырмасын басыңыз (Сурет 18) 

  
Сурет 18 

 

6.3 Егер өтінішіңіздің мәртебесі «Одобрено» (қабылданды) болса, тестті 

тапсыру күні мен өткізілетін орны шығады (Сурет 19) 



 
Сурет 19 

ЕСКЕРТУ! Талапкер тестті тек КӨРСЕТІЛГЕН уақытта ғана тапсыра алады. 

Тест басталуына 20минут қалғанда талапкер тест өткізілетін орында болуы 

міндетті! 

Ұйымдастырушылық сұрақтар бойынша: 8(727)-338-70-27 қабылдау комиссиясы 

Техникалық сұрақтар бойынша: 8(727)-338-70-59 

 

 

 

3-қадам. ПСИХОМЕТРИЯЛЫҚ ТЕСТІЛЕУДЕН ӨТУ 

Жіберген өтінішіңіз қабылданған соң, сізге психометриялық тестті тапсыруға 

рұқсат беріледі. 

1. «Психометриялық тестілеу» бөліміне өтіңіз (Сурет 20) 

 

 

Сурет 20 

2. «Тестілеуді бастау» батырмасын басыңыз (Сурет 21)  

 
Сурет 21 

3. Батырманы басқан соң, тест ашылады. Тест 2 кезеңнен тұрады. I-кезең 

«Қысқаша бағдарламалық тест». Интеллектуалды қабілеттердің жалпы 

деңгейін анықтауға арналған. Тест 50 сұрақтан тұрады,берілген 

нұсқалардың ішінде бір ғана нұсқа дұрыс болып табылады. 

Мақсаты: Интеллектуалдық қабілеттерінің интегралды деңгейін және 

медициналық жоғары оқу орнында білім алуға даярлығын анықтау (Сурет 

22) 

Ескерту! Барлық сұраққа жауап бермей, ары қарай өте алмайсыз. 



 
Сурет 22 

4. Барлық сұраққа жауап берген соң «ЖІБЕРУ» батырмасын басыңыз (Сурет 

23) 

 
Сурет 23 

5. Бірінші кезеңді аяқтаған соң хабарлама шығады. Келесі кезеңге өту үшін  

«ЖАБУ» батырмасын басыңыз (Сурет 24) 

 
Сурет 24 

  

6. II-кезең. «Эмоционалдық кері байланыс беру шкаласы» тестінде 25 

мәлімдеме бар, онда сізден келісу немесе келіспеу дәрежесін таңдау және 

бағалау сұралады. 

Мақсаты: Болашақ дәрігердің эмпатиялық әлеуетінің қарқындылығын 

анықтау, егер үміткердің жеке басында демонстративтік және 



антисоциалдық қасиеттері бар болса медициналық университетте оқуға 

мүмкіндігі жоқтығын растау (Сурет 25) 

 
Сурет 25 

7. Сұрақтарға толық жауап берген соң, «ЖІБЕРУ» батырмасын басыңыз 

(Сурет 26) 

 
Сурет 26 

8. Тестті аяқтаған соң хабарлама шығады (Сурет 27) 

 
Сурет 27 

9. Психометриялық тестілеуден сәтті өткен жағдайда, сіз сертификатыңызды 

жүктей аласыз. «МЕНІҢ ҚҰЖАТТАРЫМ» бөліміне өтіңіз (Сурет 28) 

 
Сурет 28 

10. «ЖҮКТЕУ» батырмасын басыңыз (Сурет 29) 



 
Сурет 29 

11.  Сіздің сертификатыңыз тұрған парақша ашылады. Астыға түсіп, 

«СЕРТИФИКАТТЫ ЖҮКТЕУ» басып файлды жүктеңіз (Сурет 30) 

 

Сурет 30 


