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Конкурстық 
іріктеу 

Формативті 
бағалау 

Суммативті 
бағалау 

Қорытынды 
суммативті 

бағалау 

Отандық және 
шетелдік ЖОО-
на түсе алатын 

бәсекеге 
қабілетті 
оқушы 

Әр оқушыны оқу барысында жеке түрде қолдау 

Зияткерлік мектептеріндегі бағалау жүйесі 

Критериалды бағалау 

Оқу жетістіктерін бақылау (мониторинг) 



Оқушыларды конкурстық іріктеу жүйесінің мақсаты:  

Зияткерлік мектептерінде, жалғастыратын оқуында және 

мамандық жұмысында үздік бола алатын 7-сыныпқа оқушыларды 

анықтау және іріктеу болып табылады 



 Функционалды сауаттылық 

• Білімді стандартты және жаңа жағдайда қолдануы 

 

 Оқу сауаттылығы 

• Оқылған мәтінді түсіну және талдау қабілеті 

 

 Математикалық ойлау қабілеті 

• Математикалық есепті шешу үшін мәселені талдау 

қабілеттілігі 

Жаратылыстану-математикалық ғылымдарын оқу 
қабілеттерінің сипаттамасы 
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 Математикалық ойлау қабілеті 

• Математикалық есепті шешу үшін мәселені талдау 

қабілеттілігі 

 

 Қисынды ойлау 

• Маңызды және екінші кезектегі дайын ұйғарымдар 

мен қисынды құрылыстарды қолдана білу 

 Абстрактілі-қисынды ойлау 

• Дерексіз ұғымдармен пайдалана білу 



1-ші күні: Пәндік тест 

Математика (40 тапсырма/60 минут) 

Бірінші тіл (20 тапсырма/40 минут) 

Екінші тіл (20 тапсырма/40 минут) 

Ағылшын тілі (20 тапсырма/40 минут) 

2-ші күні: Қабілеттілік тесті 

Сандық сипаттамалар 

(60 тапсырма/30 минут) 

Кеңістікте ойлау 

(74 тапсырма/47 минут) 

Кешенді тестілеудің құрамы 



 

1-ші күні: Пәндік тест 

2-ші күні: Қабілеттілік тесті 

Сандық сипаттамалар 

(60 тапсырма/30 минут) 

Кеңістікте ойлау 

(74 тапсырма/47 минут) 

Математика (40 вопросов/60 минут) 

Бірінші тіл (20 тапсырма/40 минут) 

Екінші тіл (20 тапсырма/40 минут) 

Ағылшын тілі (20 тапсырма/40 минут) 

Грант алу үшін 

минималды 

талап 

макс. 

баллдан 

35% 

макс. 

баллдан 

40% 

Минималды талаптар 



Мектепке берілген вакантты орындардың 

санының шектеулі болуы; 

Ашық жүйе 

Пәндік тест бойынша жоғары жалпы 
балл 

Математикадан жоғары балл 

Қабілеттілікті бағалау тестінен жоғары 
балл 

Оқушыларды тізімдеу 
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Зияткерлік мектептеріне өткен үміткерлер саны 

Зияткерлік мектептеріне өтпеген үміткерлер саны 

Конкурстық іріктеудегі оқушылар құрамы 



 

1. Лайықты оқушылар іріктелді ма? 

2. Тестілеу сұрақтары мен үміткерлердің нәтижелері 

Зияткерлік мектептерінде сәтті оқуды қаншалықты 

болжайды? 

Зерттеу сұрақтары 



Конкурстық 
іріктеу 

Формативті 
бағалау 

Сумматив
ті бағалау 

Қорытынды 
суммативті 

бағалау 

Отандық және 
шетелдік ЖОО-
на түсе алатын 

бәсекеге 
қабілетті оқушы 

Әр оқушыны Индивидуальное сопровождение каждого ученика от поступления  
до выпуска из школы 

Зияткерлік мектептеріндегі бағалау жүйесі 

Критериалды бағалау 

Оқу барысындағы жетістіктер мониторингі 



Қолданылған деректер сипаттамасы 

Зерттеу барысында келесі деректер қолданылған:  

I. 2014-2015 оқу жылдарындағы оқушылардың математика 

пәнінен оқу жетістіктерін мониторингісінің нәтижелері;  

II. 2014-2015 оқу жылдарындағы оқушылардың қазақ тілі екінші 

тіл ретінде, орым тілі екінші тіл ретінде және ағылшын тілі 

пәндерінен оқу жетістіктерін мониторингісінің 

апробациясының нәтижелері;  

III. Жаңа конкурстық іріктеу жүйесі бойынша 7-сыныпқа 

іріктелген оқушылардың пәндік және қабілеттілікті анықтау 

тестілерінің нәтижелері. 



Құрылымдық теңестіру арқылы моделдеу 

Конкурстық іріктеу: 

Математика 

Бірінші тіл (қазақ тілі) 

Екінші тіл (орыс тілі) 

Ағылшын тілі 

Сандық сипаттамалар 

Кеңістікте ойлау 

 

Математика пәнінен оқушылардың оқу 

жетістіктерін мониторингілеу: 

Алгебра 

Геометрия 

Математикалық үлгілеу 

Сандар 

Статистика 

M1 = 7 сынып, 1-ші кезең 

M2 = 7 сынып, 2-ші кезең 

 

Тілдік пәндерден оқушылардың оқу 

жетістіктерін мониторингілеу : 

En = ағылшын тілі 

RU = орыс тілі (екінші тіл ретінде) 

W = жазылым 

R = оқылым 

S = айтылым 

L = тыңдалым 



Құрылымдық теңестіру арқылы моделдеу: 
оқыту тілі бойынша 

Оқыту тілі қазақ тілінде    Оқыту тілі орыс тілінде 

• Конкурстық іріктеу (Sel_test) нәтижелері мен математика пәнінен бастапқы 

(Math_M1) және кезекті (Math_M2) мониторингі нәтижелері арасындағы мықты 

байланыс; 

• Конкурстық іріктеу (Sel_test) және математика арасындағы мықты байланыс; 

• Сандық сипаттамалар және конкурстық іріктеу нәтижелері арасындағы жақсы 

байланыс; 

• M1 және Math_M1 бөлімдері арасындағы мықты байланыс; 

• M2 және Math_M2 бөлімдері арасындағы мықты байланыс; 

• Тілдер мен конкурстық іріктеу арасындағы әлсіз байланыс; 

• Оқыту тілі қазақ және орыс тіліндегі оқушылардың арасындағы 

айырмашылық 



Оқыту тілдері бойынша латентті анализі 

Топ 1 Топ 2 Топ 3 

Топтар 

көлемі 
39% 35% 26% 

Топ 1 Топ 2 Топ 3 

Топтар 

көлемі 
45% 35% 19% 

Оқыту тілі қазақ тілінде     Оқыту тілі орыс тілінде 



 

1. Жүйе лайықты оқушыларды іріктейді; 

2. Конкурстық іріктеу бойынша тестілеудің 

математика пәні мен сандық сипаттамалар 

бөлімдері жоғары болжамалы валидтілікті 

көрсетеді; 

3. Оқушылардың топтарға бөлінуі үш тілде тиімді 

оқытуға мүмкіндіктер береді. 

Қорытынды 



Назарларыңызға рақмет! 

 
 

Мирас Баймырза baimyrza_m@nis.edu.kz 

Замира Рахымбаева  rakhymbayeva_z@nis.edu.kz  
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