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Когнетивті қабілектілікті бағалау пилотты тестінен 
Астана қ. ФМБ Зияткерлік мектебі оқущыларының 

нәтижесі   

Астана -2016  



Іріктеудің жаңа жүйесімен қабылданған оқушыларды 
оқытатын мұғалімдер олардың басқа оқушылармен 
салыстырғандағы келесі ерекшеліктерін атап өтті: 

 ақпаратты іздеуді өз беттерімен жҥзеге асыруға қабілетті 

 тапсырмаларды орындауда өз беттерінше әрекеттерінің 
жҥйелелілігін анықтай алады 

 кҥрделілік деңгейі әр тҥрлі есептерді шығарғанда әдеттегі 
емес тәсілдерін ҧсынады 

 логикалық және абстрактылы логикалық ойлауды талап 
ететін әдеттегі емес тапсырмаларды орындағанды қалайды 

 сабақ ҥстінде мҧғалім тарапынан қолдауды көп қажет 
етпейді 

2 

АЛҒЫШАРТТАРЫ  

 

 

1. 2013 жылдан бастап Зияткерлік мектептерге іріктеу арқылы қабылдау  Cito (Нидерланд) 

және СTY (АҚШ) стратегиялық серіктестермен бірлесе қҧрастырылған жаңа жҥйе арқылы 

жҥзеге асырылуда. 

2. Жҥйе цифрларға амалдар қолдану қабілеттерін және кеңістікте ойлау дағдыларын 

бағалаудан тҧрады.  

3. Сҧрақ: іріктеудің жаңа жҥйесі қаншалықты жақсы жҧмыс істеді? 

МЕКТЕП МҦҒАЛІМДЕРІНІҢ ПІКІРЛЕРІ: 
Мҧны стандартталған тестің көмегімен 

қалай қайта тексеруге болады?  



Мақсаты: оқушының зияткерлік дамуының негізін қалайтын, оның ағымдағы 

және болашақтағы жетістігіне әсер ететін төрт негізгі қабілетін бағалау 

  

Тестің сипаттамасы: САТ4 (Cognitive Abilities Test Fourth Edition) төрт тҥрлі 

ойлау аймағын өлшейді:  

- сандық қабілеттіліктер (цифрларға амалдар қолдана алу); 

- вербальдық қабілеттіліктер (оқылым, сөздік ҧқсастық); 

- бейвербальдық қабілеттіліктер (фигураларды жіктеу,  фигуралар 

матрицасы); 

- кеңістіктік қабілеттіліктер (фигураларды талдау, фигураларды тану).   

 

Тестің таралуы:  жыл сайын әлемнің 100 шақты елдерінен 4 млн-ға жуық 

оқушылар тестілеуден өтеді. 
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Тесті құрастырушы: GL –ASSESSMENT компаниясы, Оксфорд, Ҧлыбритания 

 

Білім беруді бағалау мен психология саласына 30 жылдан артық қызмет көрсетіп 

келеді.  

 

Қатысушылар контингенті 
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Сыныптар Тестілеуге қатысушылар саны 

Барлығы  Қазақ тілінде оқитындар Орыс тілінде оқитындар 

8* 64 44 20 

10 149 86 63 

*8-сынып оқушылары қабілеттерін бағалау тесті қолданылған конкурстық іріктеуден өту арқылы 
қабылданды 



Тест қҧрылымы  
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Қабілеттіліктер Бөлімдер  Сҧрақтар саны  Орындау 

уақыты 

Вербальдық 

қабілеттіліктер 
Вербальдық жіктеу 22   8 мин 

Вербальдық ҧқсастық 20   8 мин 

Сандық қабілеттіліктер Сандық ҧқсастық 20 10 мин 

Сандық топтама 22  8 мин 

Бейвербальдық 

қабілеттіліктер 
Фигураларды жіктеу 22   10 мин 

Фигуралар матрицасы 
20 

  10 мин 

 

Кеңістіктік 

қабілеттіліктер 

 

Фигураларды  талдау 22    9 мин 

Фигураларды тану 
20    9 мин 



Сҧрақтар ҥлгісі 
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Жалпы белгілері бойынша бір-біріне ұқсас үш сөз беріледі.  Берілген 5 
жауап нұсқасынан оқушы жалпы белгілері бар 4-сөзді анықтау керек. 
Жауап:  ҚАР, өйткені жаңбыр, тұман мен күннің шығуы ауа-райының 
құбылыстары, қар да ауа-райының құбылысы болып табылады.   

                       жаңбыр          тұман       күннің шығуы 

Вербальдық  жіктеу   

Қыс  Қар  Ауа-райы Қараңғылық  Түн   

Бір-бірімен байланысқан екі сөз бір сөзбен қатар беріледі. Берілген 5 
жауап нұсқасынан оқушы екінші  сөзді байланыстыратын сөзді табу 
керек.  
Жауап:  ТЕРЕЗЕ, өйткені кілем жерге төселетіндіктен,  перде терезеге 
ілінеді 

                                      кілем ---> еден; перде --->  

терезе көлеңке іледі  түсқағаз мата  

Вербальдық ұқсастық 

Байланысқан жұп сандар беріледі. Берілген 5 жауап нұсқасынан оқушы  
үшінші жұпты байланыстыратын санды таңдау керек.  
Жауап:  8, өйткені 1 қосу 1 тең болады 2, бірақ бұл екінші жұп үшін 
«жұмыс істемейді», өйткені 5+1=6, 10 емес. Оның орнына сіз  4 *2=8 
болу үшін 2-ге көбейтесіз. 

                                      (1--->2); (5--->10); (4--->?) 

5 7 8 9 10 

ВЕРБАЛЬДЫҚ ҚАБІЛЕТТІЛІКТЕР  

САНДЫҚ ҚАБІЛЕТТІЛІКТЕР  Сандық ұқсастық 

Түрлендірудің қандай да бір ережесі бойынша құрастырылған сан тізбегі 
беріледі.  Берілген 5 жауап нұсқасынан оқушы осы ережені анықтап, 
тізбекті жалғастыру керек.  
Жауап:  15.  берілген сандарда бірізділіктің екі моделі бар. Бірінші, 
үшінші және бесінші сандар әр қадам сайын 1 санға кемиді – 18; 17; 16. 
Араларындағы сан 2; 5; 7, сосын 9-ға көбейеді.  Бұл келесі сан 16 - 1 = 15 
болу керек дегенді білдіреді.  

                     18     5      17         7         16      9   ----> 

15 

Сандық топтама 

11 12 13 14 



 

 

Сҧрақтар ҥлгісі 
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Жалпы белгілері  бір-біріне ұқсас фигуралар беріледі. Ұсынылған 5 жауап 
нұсқасынан оқушы  фигураның белгісіне қарап анықтауы керек.  
Жауап: E, себебі  бұл жолақ жарты шеңбері бар жалғыз жауап нұсқасы.   

Пішіндерді жіктеу 

Шаршы фигураның  ішінде  бір элементі жетіспейтін белгілер берілген. 
Ұсынылған 5 жауап нұсқасынан оқушы  жетіспейтін элементті анықтау 
керек.    
Жауап: C, өйткені үстінгі жұпта  «бір көрсеткіші екі көрсеткіш секілді 
жоғарыға қарап тұрғандай жалғасады» сондықтан екінші жұптағы  
«бір төменге қараған көрсеткіш»  «екі төменге қараған көрсеткішке» 
ауысу керек. 

Фигуралар матрицасы 

БЕЙВЕРБАЛЬДЫҚ ҚАБІЛЕТТІЛІКТЕР  

КЕҢІСТІКТІК ҚАБІЛЕТТІЛІКТЕР  Фигураларды талдау 

Фигураларды тану 

Шаршылар топтамасы көрсетіледі.  Олар кейіннен бүктеледі  және 
тесіледі.  Ұсынылған 5 жауап нұсқасынан оқушы  бүктелген қабырғасы 
жазылған кезде пайда болатын   фигураны таңдау керек.  
Жауап: D, өйткені тесік қағаздың екі қабатынан да  өтеді,  сондықтан 
қағаз жазылған кезде тесіктер бір-бірінің айнадағы бейнесіндей 
болады және  олардың арасында бүгілме пайда болады.  

Бірнеше күрделі конструкция бір фигурамен  берілген. Ұсынылған 5 
жауап нұсқасынан оқушы  күрделі констукциясы көрсетілген фигураны 
табу керек.  
Жауап: Е. А нұсқасы дұрыс жауап емес, себебі фигура  бұрылған,  В және 
С  нұсқасы да дұрыс емес, өйткені өлшемдері бойынша сәйкес емес.  



Англия оқушыларының нәтижелерімен салыстырғанда балдарды бөлу  

Оқушылардың орташа балдарын Англия оқушыларының іріктеуімен* 

бөлімдер бойынша салыстырғанда 

 8-сынып оқушыларының нәтижелері  
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Іріктеу  Вербальдық Сандық  Бейвербальдық  Кеңістіктік   Барлығы  

Англия оқушыларының орта 
көрсеткіші   

100 100 100 100 100 

Зияткерлік мектеп оқушыларының 
орта көрсеткіші 

89,7 118,8 110,6 109,7 106,9 

Сипаттамасы   
Өте 

төмен 
Ортадан жоғары  Орта   Ортадан жоғары  Өте жоғары 

Ара қашықтық  <74 74-81 82-88 89-96 97-103 104-111 112-118 119-126 >126 

Англия оқушылары  4% 7% 12% 17% 20% 17% 12% 7% 4% 

НЗМ оқушылары: 
Вербальдық  

0% 4% 
 

38% 
 

46% 
 

10% 1% 0% 0% 0% 

НЗМ оқушылары 
Сандық 

0% 0% 0% 6% 5% 16% 22% 23% 28% 

НЗМ оқушылары: 
Бейвербальдық 

0% 0% 3% 
 

4% 24% 19% 24% 18% 9% 

НЗМ оқушылары: 
Кеңістіктік 

0% 5% 3% 
 

9% 14% 17% 27% 14% 11% 

*Англия оқушыларының бөлінуі берілген жастағы 25 000 оқушыларының нәтижелеріне негізделген 
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8-сынып оқушыларын бөлімдер бойынша бөлу  



8-сынып оқушыларының бейіні 

Тестілеу нәтижесі бойынша оқушылар қабілеттіліктерін дамыту немесе бірдей қабілеттілік дәрежелеріне ( төмен, жеткілікті 

және жоғары) байланысты 7 деңгейге  бөлінді  
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Қабілеттілік дейгейлері Англияда  
Зияткерлік 

мектептерде  

Жоғары вербальдық 
қабілеттілік 

2% 0% 

Орта  вербальдық 
қабілеттілік 

4% 0% 

Төмен вербальдық 
қабілеттілік 

11% 0% 

Тең қабілеттілік 66% 27% 

Төмен кеңістіктік 
қабілеттілік 

11% 14% 

Орта кеңістіктік қабілеттілік 4% 28% 

Жоғары  кеңістіктік 
қабілеттілік 

2% 31% 

Жоғары вербальдық артықшылық 

Орта вербальдық  

Төмен вербальдық 

Артықшылығы жоқ 

Төмен кеңістіктік 

Орта кеңістіктік   

Жоғары кеңістіктік  

Ҧл балалар  

Қыз балалар 

• 



Англия оқушыларының нәтижелерімен салыстырғанда балдарды бөлу  

Оқушылардың орташа балдарын Англия оқушыларының іріктеуімен* 

бөлімдер бойынша салыстырғанда 

 10-сынып оқушыларының нәтижелері  
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Іріктеу  Вербальдық Сандық  Бейвербальдық  Кеңістіктік   Барлығы  

Англия оқушыларының орта 
көрсеткіші   

100 100 100 
 

100 
 

100 
 

Зияткерлік мектеп оқушыларының 
орта көрсеткіші 

86,8 113,2 108,2 111,8 104,8 

Сипаттамасы   
Өте 

төмен 
Ортадан жоғары  Орта   Ортадан жоғары  Өте жоғары 

Ара қашықтық  <74 74-81 82-88 89-96 97-103 104-111 112-118 119-126 >126 

Англия оқушылары  4% 7% 12% 17% 20% 17% 12% 7% 4% 

НЗМ оқушылары: 
Вербальдық  

6% 16% 37% 27% 10% 3% 0% 0% 0% 

НЗМ оқушылары 
Сандық 

1% 1% 2% 7% 14% 18% 27% 13% 18% 

НЗМ оқушылары: 
Бейвербальдық 

0% 1% 5% 11% 20% 23% 17% 15% 8% 

НЗМ оқушылары: 
Кеңістіктік 

1% 3% 3% 8% 9% 23% 18% 24% 11% 
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10-сынып оқушыларының нәтижелері 



10-сынып оқушыларының бейіні  

Тестілеу нәтижесі бойынша оқушылар қабілеттіліктерін дамыту немесе бірдей қабілеттілік дәрежелеріне ( төмен, жеткілікті 

және жоғары) байланысты 7 деңгейге  бөлінді  
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Қабілеттілік дейгейлері 
Англияд

а  
Зияткерлік 

мектептерде  

Жоғары вербальдық 
қабілеттілік 

2% 0% 

Орта  вербальдық 
қабілеттілік 

4% 0% 

Төмен вербальдық 
қабілеттілік 

11% 1% 

Тең қабілеттілік 66% 18% 

Төмен кеңістіктік 
қабілеттілік 

11% 12% 

Орта кеңістіктік қабілеттілік 4% 22% 

Жоғары  кеңістіктік 
қабілеттілік 

2% 47% 

Жоғары вербальдық артықшылық 

Орта вербальдық  

Төмен вербальдық 

Артықшылығы жоқ 

Төмен кеңістіктік 

Орта кеңістіктік   

Жоғары кеңістіктік  

Ҧл балалар  

Қыз балалар 

• 



Copyright © 2014 GL Assessment Limited 
Slide 7 of 13 

 8 және 10-сынып оқушыларының нәтижелері 



Оқушыларды қабілеттілік топтары бойынша бөлу 
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Қабілеттіліктері 

 

Қабілеттілік сипаттамасы  

Оқушылар 

саны  

8 10 

Жоғары 
вербальдық 
қабілеттілік 

Мұндай оқушылар жазылым жұмыстарын жақсы орындаулары керек және оларға пікірталастар мен дебаттар ұнауы тиіс. 

Олар оқылым, жазылым арқылы білім алуды ұнатады және тәуелсіз білім алуда өте зерек болуы мүмкін. 

Олар ағылшын тілі, қазіргі халықаралық тілдер сияқты пәндерден және жақсы вербальды дағдыларды қажет ететін гуманитарлық ғылымдардан 

жоғары үлгерімге бейім келеді.   

Бұл топтағы оқушылардың кеңістіктік қабілеттері салыстырмалы түрде алғанда төмендеу болғандықтан, олар алдынғы алған білімдерін реттей 

отырып бірте-бірте білім алуды дұрыс деп есептейді.   

0 0 

Орта  вербальдық 
қабілеттілік 

Оқушылар пайымдаудан вербальды дағдылар бойынша ортадан жоғары бағаға ие болады және салыстырмалы түрде алғанда орта баға 

диапазонындағы кеңістіктік қабілеттері төмендеу.  

Мұндай оқушылар оқылым, жазылым және талқылау арқылы білім алуды қалайды.  

Білімнің  маңыздылығына қарай  бірте-бірте  білім алуды дұрыс деп есептейді.   

0 0 

Төмен 
вербальдық 
қабілеттілік 

Бұл бейіндегі кейбір оқушылар пайымдаудан вербальды дағдылар бойынша төменнен  орта бағаға ие болады және салыстырмалы түрде 

кеңістіктік қабілеттері төмендеу, бірақ бағалар арасындағы алшақтық аз болады.  

Оқылым, жазылым және талқылау арқылы білім алулары біршама араласып келеді.  
0 1 

Тең қабілеттілік Оқушылардың балы вербальдық қабілеттілік пен кеңістіктік қабілеттіліктегіге ұқсас келеді және барлық диапазон бойынша балдар ең төменгіден 

ең жоғарғыға өзгеріп отырады.  

Жоғары балы бар оқушылар оқу бағдарламасына сүйенеді және әр түрлі әдістер арқылы оқиды.  

Төмен балы бар оқушылар керісінше қолдауды көп қажет етеді.   

Бұл топтағы оқушылар оқыту мен білім алудағы әр түрлі  әдістерді қабылдауға дайын. 

17 26 

Төмен кеңістіктік 
қабілеттілік 

Бұл бейіндегі кейбір оқушылар кеңістіктік қабілеттіліктері бойынша төмен немесе ортадан төмен балға ие болады және  вербальды дағдылары 

біршама төмен, бірақ бағалар арасындағы алшақтық аз болады.   

 Визуалды ақпарат құралдарының көмегімен білім алулары біршама араласып келеді.  
9 17 

Орта кеңістіктік 
қабілеттілік 

Бұл топтағы оқушылар  кеңістіктік қабілеттіліктері  бойынша жоғары балға ие болады және вербальдық қабілеттіліктері бойынша біршама орта 

көрсеткішке ие.  

Бұл оқушылар  визуалды және кинестикалық ақпарат құралдарының көмегімен оқығанды қалайды.  Оқуларын жақсарту үшін диаграммалар, 

картинкалар, бейнежазбалар және басқа да құралдарды қолдануды қажет етеді.   

  Кеңістіктік қабілеттіліктері бойынша ортадан жоғары немесе жоғары балл алған оқушылар  «сезгіштік» немесе «толығымен түсінетін» 

қабілеттерге ие деп есептеледі. Бірақ олардың детальдарға назар аудармауы әлсіздіктері болып табылады.   

    вербальдық қабілеттіліктерінің біршама  әлсіздігіне байланысты жетістіктері тең болмауы мүмкін және оқушылар жазылымға басымдылық 

беретін пәндерден қолдауды қажет етеді.  

18 32 

Жоғары  
кеңістіктік 
қабілеттілік 

 Бұл оқушылардың мәселені шешудегі  үлгерімі  өте жақсы және  тез қабылдағыш.  

    Олар жаттанды білімді қанағат тұтпайды, тапсырмаларды жиі дұрыс орындайды, бірақ шешу жолын көрсетпейді немесе ұмытып кетеді.   

    Бұл оқушылар визуалды-кеңістіктік дағдылар  талап етілетін математика, физика және технология секілді пәндерден жоғары үлгерімге ие 

болуларымен ерекшеленеді.  

  Олардың вербальдық қабілеттіліктерінің біршама  әлсіздігіне байланысты  жетістіктері тең болмауы мүмкін және оқушылар жазылымға 

басымдылық беретін пәндерден қолдауды қажет етеді.  

   

20 67 
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8 және 10-сынып оқушыларының нәтижелері   

Қабілеттілік дейгейлері  Англияда  

Зияткерлік мектептерде  

10-сынып  
8-сынып  

САТ4 СТУ 

Жоғары вербальдық қабілеттілік 
2% 0% 0% 

Орта  вербальдық қабілеттілік 
4% 0% 0% 

Төмен вербальдық қабілеттілік 
11% 1% 0% 

Тең қабілеттілік 
66% 18% 27% 

6 – супер оқушы  
13 оқушы -II топта  

Төмен кеңістіктік қабілеттілік 
11% 12% 14% 

5 - супер оқушы  
4 учащихся  -  II группы  

Орта кеңістіктік қабілеттілік 

4% 22% 28% 

8 - супер оқушы  
10 учащихся  -  II группы  
 
 

Жоғары  кеңістіктік қабілеттілік 

2% 47% 31% 

10 - супер оқушы  
6 учащихся  -  II группы  
1- III группа  



Мысал ретінде 10-сыныптың 1 оқушысына арналған  ҧсыныс 

 (жоғары кеңістіктік дағдылар) 
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Қорытындылар  Мұғалімге  Оқушыға  Ата-анаға  

Жоғары кеңістіктік дағдылар  

1. Білім алуда тілдік дағдыға қарағанда кеңістіктік 

дағдыларды жақсы меңгергенін көрсетеді.  

2. Визуальды қабілетті талап ететін 

тапсырмаларды жоғары деңгейде орындай алады 

және суреттермен, кестелермен, 3D 

объектілермен, карталармен, басқа да 

материалдарды қолданатын тәсілдермен жұмыс 

істеуді тез үйренеді.  

3.Вербальды дағдылардың төмен болуы жазылым 

мәтіндері арқылы білім алуды қиындатады және 

қабілеттілік дағдыларын қажет ететін пәндерден 

ілгерілеуіне кедергі жасайды.  

4. Нағима оқытудың белсенді әдістерінің 

ынталандыруға, модельдеуге, көрсетуге 

бағытталғанын қалайды.  Оны өз идеясын 

дамытуға және мәселені осы тәсілдер арқылы 

шешуге бағыттау керек.  

5. Алайда ол жазылым материалдарымен жұмыс 

істегенде көмекті қажет етеді.  

6. Нағима технология, дизайн және география 

секілді кеңістіктік дағдылар талап етілетін ғылыми 

пәндерден жақсы үлгерімін көрсету керек, бірақ 

ағылшын тілі, гуманитарлық ғылымдар, тарих 

және қазіргі шет тілі секілді тілге қатысты 

пәндерден оқыту әдістері бейімделмеген 

жағдайда қиналады.  

 

Жылдық баға : 

Ағылшын тілі - 5 , 

Дүниежүзі тарихы -5 

  

1. Кеңістіктік тұжырымы туралы түсінігі өте 

жақсы дамыған, бірақ тілдік пайымдауы 

ортадан төмен.  

2. Басқа тестердің көмегімен бұл әлсіз 

тұстарды әрі қарай зерттеу Нағимаға төмен 

верьбалды дағдылары бойынша 

қиындықтарды жеңуде пайдалырақ болар 

еді.  

3. Кеңістіктік қабілеттері жоғары деңгейде 

дамыған оқушылардың  детальдарға 

жеткілікті мән бермейтіндігі жиі 

байқалады, сауаттылығы төмен жағдайға 

байланысты мәселердің тез шешілгені 

маңызды.  

4. Кинетикалық (сезіну арқылы оқыту) 

оқыту, мультисенсорлық және сурет 

арқылы (оқытуда иіс сезу, дәм сезу 

мүшелерін қолдану) оқыту секілді 

бейімделген білім беруді талап ететін 

механикалық немесе бірізді оқытуды 

ұнатпайды.  

5. Өз түсінігін кеңістіктік әрекет арқылы 

түсіндіруге итермелеп, мадақтап және 

талқылауда вербальды дағдыларын сыни 

тұрғыдан дамыту қажет. 

6. Вербальды дағдылары жақсы дамыған 

оқушылармен бірге жұптық жұмыстарды 

ұйымдастырған дұрыс, бұл жұппен өзара 

жұмыс істеуге баулиды.   

  

  

  

. Мәтінді оқу, жазу арқылы білім алғаннан гөрі диаграмма, 

фотосурет секілді басқа да визуалды  әдістер арқылы 

жылдам білім алуға бейім.  

2. Көп оқитын, жазатын пәндерден қиналады.   

3. Оқылымды меңгеру сізге қиындық тудыра ма? Егер 

қиын болса,  сізге қосымша көмек, мұғаліммен жеке 

жұмыс қажет болуы мүмкін.  

4. Сіз өзіңізге лайық білімді бірте-бірте алып жатқаныңызға 

көз жеткізіңіз.   

5. Мұғалімнен үнемі түсініксіз болған нәрсені сұрап 

отырыңыз, түсіндіруді өтініңіз. 

6. Сіздің  кеңістіктік  дағдыларыңыздың өте жақсы 

дамығанын айтып өту керек және ол сізге көптеген 

пәндерді оқуда  көмектеседі. 

7. Математиканы оқу сізге қиын, бірақ математиканың 

кейбір бөлімдері әсіресе, график, сурет түріндегі 

тапсырмаларды орындау онша қиын емес деп есептейсіз 

бе? Мұндай жағдайда мәтіндік ақпараттарды қабылдауға 

көмектесетін тәсілдерді қолданатыныңызға көз жеткізіңіз. 

 

Жылдық баға : 

Математика - 5   
9. Түртіп жазып жүріңіз және материалдарды қайта 

қараңыз, кестелер құрастырыңыз, мәтіндерге пікірлер 

жаза отырып, өзіңіздің жеке суретті диаграммаларыңызды 

жасаңыз.  

 
10. Материалды оқуда түрлі-түсті белгілер мен мәтіндерге 

арналған жазбалардың пайдасы көп. Оқылымда алдымен 

жүгіртіп оқыңыз, тақырыпқа, диаграмма мен суреттерге 

қараңыз.  Бұл сіздің не туралы оқығалы отырғаныңызды 

түсінуге көмектеседі.  

  
1.Көрнекі, практикалық тәсілдемелер арқылы 
оқуды ұнатады, оның нашар вербальдық 
қабіліттіліктері оқу сауаттылығының 
төмендеуіне әкелуі мүмкін. 
2. Кейбір мектеп пәндерін меңгеруі қиынға 
түсуі мүмкін.  
Куратордың берген пікірі:  9-сыныпқа дейін 
өте сыпайы қыз болған, «Химия» пәнін 
меңгеру қиындық туғызады, барлық 
сабақтардан «Үздік оқушы».  
3. Нағима оқылымды қиын тапсырма деп 
санай ма? Осылай болма, онда ол үйде 
қосымша көмекті қажет етуі мүмкін. 
4. Үй жұмысын орындауға көмектескенде, 
Нағиманың тапсырма әрі қарай қалай 
шешілетінін түсінетініне көз жеткізіңіз. Нағима 
өзіне лайықты қарқынымен оқу қажет 
екендігі маңызды. 
5. Нағима тапсырманы шешу жолын тез 
байқай алады, бірақ жауап беру үшін қажетті 
сатыларды айта алмайды. Тапсырманы шешу 
жолының сатыларын айтып тырысуына оның 
көңілін аударыңыз.  
6. Мұғалімге сұрақ қоюды, түсініксіз жерлерін 
түсіндіруді сұрауға Нағимаға айтыңыз. 
7. Жаңа материалды оқу үшін әртүрлі 
тәсілдерді қолдануда Нағиманы мадақтаңыз 
және фотография, сызба немесе диаграмма 
сияқты бір тәсілге шоғырлануға жол бермеңіз. 
Негізгі ақпаратты есте сақтау үшін көрнекі 
көмекті пайдалануы тиіс, өйткені бұл оның 
мықты жақтарына жатады және бұны көбірек 

қолдану қажет.   



Тест бойынша қорытынды 
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 Астана қаласы ФМБ мектептің 8 және 10-сынып оқушыларының нәтижелері жаратылыстану-ғылыми 

пәндерді оқып ҥйренуге қажетті  ҥш топтағы дағдылар: сандық қабілеттіліктер (цифрларға амалдар 

қолдана алу); бейвербальдық қабілеттіліктер (фигураларды жіктеу,  фигуралар матрицасы); кеңістіктік 

қабілеттіліктер (фигураларды талдау, фигураларды тану) бойынша Англия оқушыларының 

нәтижелерінен жоғары.  

 Вербальдық қабілеттілік (оқылым, сөздік ҧқсастық) бойынша оқушылардың нәтижесі Англия 

оқушыларының нәтижесінен төмен. Оған Зияткерлік мектеп оқушылары ҥшін ағылшын тілінің шет тілі 

екендігі себеп болуы мҥмкін.  

 Қабілетттілік тестін қолдану арқылы іріктеліп алынған 8-сынып оқушылары  10-сынып оқушыларына 

қарағанда салыстырмалы тҥрде жақсы нәтиже көрсетті.  

 Бҧл нәтижелер Зияткерлік меттептерге жаратылыстану-ғылыми пәндерді оқуға қабілетті 

оқушыларды қабылдауда конкурстық іріктеу жҥйесінің тиімді екенін дәлелдейді. 

 Жаратылыстану-ғылыми пәндерді оқу қабілеттілігі оқушыларға академиялық білім берудің көптеген 

аймақтарының және математика, медицина, инженерия, архитектура, компьютерлік графика және т.б. 

сол сияқты кәсіби аймақтарының кең ауқымындағы кҥнделікті мәселелерді шешуге мҥмкіндік береді. 

 

 
 
Сұрақ: осы қабілеттіліктер болашақ мамандықты таңдауға қалай әсер етеді ? 



ЗИЯТКЕРЛІК МЕКТЕПТЕР ТҤЛЕКТЕРІН ОҚЫТУ БАҒЫТТАРЫ БОЙЫНША 

БӨЛУ, 2010-2016 ЖЫЛДАР АРАЛЫҒЫ 

ТЕХНИКАЛЫҚ- 48,5 % 

МЕДИЦИНАЛЫҚ-15,4% 

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ-ҒЫЛЫМИ -
12,1% 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ -3,6 % 

А/Ш ғылымдары -0,8 % 

ЭКОНОМИКАЛЫҚ- 9,5% 

ГУМАНИТАРЛЫҚ-7,0 % 

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ-1,5% 

ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ -1,4 % 

ӨНЕР -0,3 % 

89,8 % 

10,2% 
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