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Тестілеуге қатысушылардың контингенті 

Диагностикалық 
тестілеу 

30 пилоттық 
мектеп 

«Жыл басында» 

3420   

білім алушы  

«Жыл соңында» 

3347  

білім алушы 

16 бақылау 
мектебі 

«Жыл басында» 

1811  

білім алушы 

«Жыл соңында»  

1730  

білім алушы 

Тестілеуге қатысушылардың жалпы саны: 

«жыл басында» – 5231, «жыл соңында» – 5077 білім алушы.  



Диагностикалық тестілеудің құрылымы 

Тест бөлімдері 
Тапсырма 

саны 

Тестілеудің 

ұзақтығы 
Өткізу түрі 

«Ж
ы

л
 б

ас
ы

н
д

а»
 «Дүниетану және 

жаратылыстану» 
5 25-30 минут 

Мұғалім  – 

Білім алушы «Сауат ашу» 5 25-30 минут 

«Математика» 10 25-30 минут 

«Ж
ы

л
 с

о
ң

ы
н

д
а»

 «Дүниетану және 
жаратылыстану» 

7 15-20 минут 

Мұғалім – 

Сынып 
«Сауат ашу» 8 25-30 минут 

«Математика» 10 45 минут 



Тест бөлімдері Тақырып  Бағалау критерийлері 

«Дүниетану және 
жаратылыстану» 

Адам 

Оқушылар сезім мүшелерінің 
атауын сезім түрімен 
сәйкестендіруге бағытталған 
тапсырма орындайды: көз - көру 

«Сауат ашу» 
Мәтін мазмұнын 
түсіну 

Мәтін не туралы екенін 

анықтайды (тоғай туралы).  

«Математика» 
Натурал және 
рационал сандар 

Қосындының мәні белгілі болған 
жағдайда сурет бойынша санның 
құрамын анықтап жазады. 

Тест спецификациясы:  

бағалау критерийлерінің мысалдары 



Математика бойынша жеке тапсырманы орындау 

көрсеткіштерін салыстыру 

Бұл тапсырманы бақылау 

мектептерінің 76,9% және пилоттық 

мектептердің 89,6% оқушылары дұрыс 

орындап шықты.  Бақылау 

мектептерінің оқушылары көп 

жағдайларда бүтіннің белгісіз бөлігін 

анықтау тапсырмасынан қиналды. Бұл 

тапсырма оқушылардан графикалық 

дереккөзінен ақпаратты табу, 

түсіндіру және қолдану дағдыларын 

талап етті. Алынған нәтижелерге 

сүйене отырып, осы дағдылардың 

пилоттық мектептердің 

оқушыларында салыстырмалы түрде 

жақсы дамығанын көруге болады. 



Нәтижелерді талдау 

 Мәліметтер  бір параметрлік модельді (OPLM) қолдану арқылы «Тест 

тапсырмаларының қазіргі заманғы теориясы» (IRT)  негізінде өңделді 

 Білім алушылардың балы 50-ден 150-ге дейінгі бірыңғай қабілеттілік  

межесінің аралығында орналасқан. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ілгерілеудің көрсеткіші «жыл басында» (қыркүйек) және «жыл соңында» 

(сәуір) тестілеудің қорытындысы бойынша орташа балдың айырмашылығы 

болып табылады.  

 

          Бірыңғай (теңестірілген) меже  

   50 
(ең төменгі  

балл) 

        150 
(ең жоғары 

балл) 

Оқушылардың жыл 

басындағы 

нәтижесі 

Оқушылардың жыл 

соңындағы нәтижесі  

100 75 125 

Ілгерілеу 



Орташа балл бойынша ілгерілеу 

Пилоттық және бақылау мектептерінде жалпы өсу байқалады. Соған 
қарамастан, жаңартылған білім беру мазмұны, оқыту әдістемесі бақылау 
мектептерінің оқушыларына қарағанда пилоттық мектептердің оқушыларына 
басымдылық көрсетуге мүмкіндік берді. 

112,6 
118,5 

137,7 130,4 

Пилоттық Бақылау 

"Жыл басында" "Жыл соңында" 

25,1 11,9 



Минималды және максималды балл 

арасындағы айырмашылық 

50

70

90

110

130

150

Пилоттық 
мектептер 

Бақылау 
мектептері 

50

70

90

110

130

150

Пилоттық 
мектептер 

Бақылау 
мектептері 

«Жыл басында» «Жыл соңында» 

Min 64 

Max 142 Max 142 

Min 81 

Max 150 Max 150 

Min 105 
Min 96 

112,2 
118,5 

137,4 

Мектеп 

категориясы 

«Жыл басында» «Жыл соңында» 

Минималды 

балдың шамасы 

Оқушылар 

үлесі, % 

Максималды 

балдың шамасы 

Оқушылар 

үлесі ,% 

Минималды 

балдың 

шамасы 

Оқушылар 

үлесі, % 

Максималды 

балдың шамасы 

Оқушылар 

үлесі ,% 

Бақылау  81 0,1 142 10,6 96 0,2 150 10,6 

Пилоттық 64 0,06 142 3,5 105 0,03 150 24,1 

130,4 



Көрсеткіштер бойынша диагностиқалық тестілеудің 

нәтижелері 



Негізгі қорытындылар 

 Тестілеу қорытындысы пилоттық мектеп оқушыларының 
нәтижелерінің жоғары екенін байқатты.   

 Пилоттық мектеп оқушыларының барлық көрсеткіштерінің 
айтарлықтай өскендігін байқатты.   

 Неғұрлым мықты оқушы мен әлсіз оқушының, ауылдық 
және қалалық мектептердің, орта мектептер мен лицейлар 
арасындағы айырмашылықтың азаюы сапалы білім беру 
қызметіне тең дәрежелі қолжетімділіктің ұсынылғанын 
көрсетеді.  

 Алынған мәліметтер 1-сыныптардағы білім беру мазмұнын 
жаңартудың оқу бағдарламасы мен оқыту әдістемесінің 
тиімділігін әділ түрде айғақтайды. 



 

 

 

Назарларыңызға рақмет! 

 


