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Орталық Азиядағы кеңауқымды зеттеулер 

Орталық Азия аймағы саны жағынан кеңауқымды халықаралық зерттеулерге қатыстырылатын аймақтар 
қатарына кіреді.  
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Central Asia Program for Student Assessment - CAPSA  

Бастауыш сыныптарда оқу жетістіктерін өлшеуді құрастыру идеясы Орталық Азияның Білім министрлігі өкілдерінің 

(Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан и Түрікменстан) аймақтық кездесуінде пайда болды және ол Германия 

халықаралық әріптестік қауымдастығы (GIZ) тарапынан қолдау тапты.  

CAPSA мақсаттары: (CAPSA мақсаттары емес) 

• Аймақтағы білім беру реформаларын қолдау; 

• Орталық Азия мен Германияның білім беру институттары мен Министрліктері арасында коммуникативті байланыс 
желісін құру; 

• Білім саласы қызметкерлерінің әлеуетін жоғарлату. 
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Central Asia Program for Student Assessment - CAPSA  

Аймақтық есеп беру міндеттеріне: 
• Оқушылардың оқу жетістіктерінің деңгейі мен білім беру мақсаттары жазылған куррикулумдар арасындағы 

айырмашылықтарды анықтау: 
• Әлеуметтік, аймақтық, гендерлік және этникалық кіріс қажеттіліктері сияқты ерекшеліктерді анықтау; 
• Нақты шараларда қолдануға болатын эмпирикалық білімдер алу. 
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Құралды құрастыру 

Бірінші кезең 

• Бастауыш білім беру стандарттары мен оқу бағдарламаларын  салыстыру және  талдау; 
• Тапсырмаларды құрастыру үшін теориялық негіздеме құрастыру; 
• Тапсырманы құрастыру. 

Екінші кезең 

• Оқылым мен түсіну және математика бойынша 4 нұсқаны (екі ұлттық және екі халықаралық) құрастыру және  апробациялау. 
• 2014 жылдың наурыз-сәуір айларында алғашқы апробация жүргізілді. 
• Соның нәтижесінде әрбір мемлекетте 300 тапсырма тесттілеуден өткізілді. Бұл зерттеулерге Қырғызстанның 1607 оқушысы 

мен 16 мектебі кіреді. 
• Жергілікті жерге бейімделмеген, аударылған, психометрикалық көрсеткіштері төмен тапсырмалар алынып тасталынды. 
• Маңызды қорытынды: тестпен жұмыс жасауға дағдыланбаған оқушылар тесттің нақтылығына әсер етеді. 

Үшінші кезең 

• Орындалу нұсқаулығында өзгертілген тесттің соңғы нұсқасының алдын ала  өткізілуі.   
• Соның нәтижесінде alpha тестінің нақтылығы өсті > .8 математика мен оқылым мен түсіну үшін. 
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CAPSA құралы 

Стандартты тесттер 

 Математика бойынша тест (24 сұрақ) 

 Оқылым мен түсіну бойынша тест  (20 сұрақ) 

Сауалнамадан жауап алу 

 Оқушылар үшін сауалнама (19 сұрақ) 

 Мұғалімдер үшін сауалнама (15 сұрақ) 

  Әкімшілік үшін сауалнама  (27 сұрақ)  

ОА бағдарламалары мен оқу 
стандарттарына негізделген 

зерттеулерді салыстыру 

Тесттің қазіргі заманғы 
теорияларының қағидаттары 

бойынша құрастыру 

Мұғалім, мектеп, үй, оқушы 
деңгейіндегі факторлар 
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Қатысушылар 

Қатысушылар  

• Мектептегі төрт жыл оқудың соңындағы оқушылар , ISCED level 1 (UNESCO, 2006). 

• ISCED level 1 білім берудегі көшпелі кезең есебінде танылады, сонымен бірге математика және оқылым жүйелі 
түрде төрт жыл оқытылады. 

Іріктелу 

Кездейсоқтық, мектепке немесе  (қатысушылар саны)-на қатысты пропорционалды ықтималдылықпен жүргізілетін 
стратификациялық іріктеу әдісі пайдаланылды. 

Тәжікстанда да осы іріктеу әдісі пайдаланылды, бірақ білім беру Министрлігі шешімінің кідірісіне байланысты, 5 -
сыныптардың оқушылары қатысқан тестілеу қазан айында өтті. 

Tajikistan used the same sampling method, although the Ministry of Education gave the permission to test the children 
when they already attended the 5th grade. 
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Қатысушылар 

Мемлекеттер мен жынысы бойынша CAPSA-ға  қатысушылар саны 

  Ұлттық тілде оқыту Орыс тілінде оқыту   

Мемлекет Қыздар Ұлдар Қыздар Ұлдар Барлығы  

Қазақстан 1256 1125 521 530 3432 

Қырғызстан 1302 1348 695 688 4033 

Тәжікстан 
(5 - сынып) 

1236 1256 27 41 2560 

Түрікменстан 970 943 78 73 2064 
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Қатысушылар 

Мектептің орналасуы бойынша CAPSA-ға қатысушылар саны 

Мемлекет Қала Ауыл Барлығы 

Қазақстан 2067 1365 3432 

Қырғызстан 1261 2772 4033 

Тәжікстан 
(5 - сынып) 

1069 1491 2560 

Түрікменстан 2064 -- 2064 
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Сипаттама: Математика 

Тапсырманың мазмұны мен форматына сәйкес математика пәні бойынша тапсырмалар 

Мамұны 
Көп таңдауы бар 

тапсырмалар саны 

Ашық жауапты талап 
ететін тапсырмалар 

саны 

Барлық тапсырмалар 
саны 

Ықтимал ұпайларды 
үйлестірудің 

пайыздық көрсеткіші 

Сандар және 
математикалық 

амалдар 
7 3 10 41.7 

Геометрия 4 -- 4 16.7 

Шамалар және 
өлшем бірліктер 

9 1 10 41.7 

Барлық тапсырмалар 
саны 

20 4 24   
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Сипаттама: оқылым мен түсіну 

Тапсырманың мазмұны мен форматына сәйкес оқылым мен түсіну  бойынша тапсырмалар 

Мазмұны 
Көп таңдауы бар 

тапсырмалар саны 

Ашық сұрақты талап 
ететін тапсырмалар 

саны 

Реттілік пен 
салғастыруға қатысты 

тапсырмалар саны 

Барлық 
тапсырмалар 

саны 

Ықтимал ұпайларды 
үйлестірудің пайыздық 

көрсеткіші 

Ақпаратты бар түрінде 
шығару және түсіну 

3 1 3 7 35 

Ақпаратты бар түрінде 
шығару және түсіну 

  
3 2 -- 5 25 

Мәтіннің жанры мен сөлеу 
стилін анықтау 

2 -- 2 4 20 

Мәтіннің басты ойын 
анықтау 

 
3 1 -- 4 20 

Барлық тапсырмалар саны 11 4 5 20   

Julia Levin |        julia.levin@cimonline.de 
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Рәсімдеу 

2015 жылдың сәуірінде мәліметтерді жинақтау Қазақстан, Қырғызстан және 
Түрікменстанда өткілді. 

2015 жылдың қазанында мәліметтерді жинақтау Тәжікстанда өткізілді. 

Тестілеуді өткізу ұзақтығы: математика -  45 минут, оқылым мен түсіну - 45 минут, 
оқушылардың сауалнамасы - 15 минут.  
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Информация для всех участников образовательной системы 

• Мектептің орналасқан жері, оқыту тілі, гендерлігі және т.б 
жетістіктерге қатысты негізгі ақпарат 

• Жетістікке әсер ететін факторларды талдау 

• Әрбір мектептің жеткен жетістігінің деңгейін анықтау 

• Мектептің күшті және әлсіз жақтарын анықтау 

• Мектептің орналасқан жері, түрі және т.б бойынша басқа 
мектептердің жетістіктерін салыстыру 

• Оқушылардың күшті және әлсіз жақтарын анықтау 

Жүйенің деңгейі 

Мектептің деңгейі 

Жеке дара  
деңгей 
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21,1 

15,9 

34,7 

35,6 

20,2 

21,5 

24,1 

27,1 

Низкий уровень Базовый уровень Уровень выше базового Высокий уровень Төменгі деңгей Базалық деңгей 

N=1988 

N=2045 

N=3126 

N=907 

N=1152 

N=2881 
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Білім беру жүйесі деңгейіндегі кері байланыс 

Базалықтан жоғары 
деңгей 

Жоғарғы деңгей 

Қырғыз тілінде 
оқытылатындар 

Орыс тілінде 
оқытылатындар 
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N=1988 

N=2045 

N=3126 

N=907 

N=1152 

N=2881 
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Білім беру жүйесі деңгейіндегі кері байланыс 

Төменгі деңгей Базалық деңгей Базалықтан жоғары 
деңгей 

Жоғарғы деңгей 

Қырғыз тілінде 
оқытылатындар 

Орыс тілінде 
оқытылатындар 



Барлығы, 
500 

Қала, 509 

Ауыл, 496 

Қырғыз тілі, 509 

Орыс тілі, 509 

Қырғыз тілі, 500 

Орыс тілі, 466 

Қ 521 

Қ 512 

Қ 506 

Қ 476 

Ұ 497 

Ұ 506 

Ұ 495 

Ұ 456 

Математика пәні бойынша оқу жетістіктерінің деңгейі, орналасқан жері бойынша 

дезагрегациялау, гендер мен оқыту тілі  
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Білім беру жүйесі деңгейіндегі кері байланыс 



Барлығы
, 500 

Қала, 509 

Ауыл , 497 

Қырғыз тілі, 498 

Орыс тілі, 519 

Қырғыз тілі, 498 

Орыс тілі, 482 

Қ 517 

Қ 533 

Қ 511 

Қ 498 

Ұ 479 

Ұ 506 

Ұ 486 

Ұ 466 

Оқылым мен түсіну пәні бойынша оқу жетістіктерінің деңгейі, орналасқан жері 

бойынша дезагрегациялау, гендер мен оқыту тілі  
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Обратная связь на уровне системы образования 
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Мектеп деңгейіндегі кері байланыс 
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Математика пәні бойынша оқу жетістіктерінің деңгейі 

Сіздің 
мектебіңіз 

Орта мекептер 
Гимназиялар мен 
лицейлер 

Ыстық көль 
облысындағы 
мектептер 

Барлық 
мектептер,2015 
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Мектеп деңгейіндегі кері байланыс 

Julia Levin |        julia.levin@cimonline.de 

Ыстық көль облысындағы 
ауылдық мектептер (N=289)  

Ыстық көль облысындағы 
қалалық мектептер (N=159)  

Ыстық көль облысындағы 
мектептер (N=448)  

Сіздің мектебіңіз (N=32)  

Төменгі деңгей Базалық деңгей Базалықтан жоғары 
деңгей 

Жоғарғы деңгей 

Математика пәні бойынша оқу жетістіктерінің деңгейлер бойынша үйлестіруін салыстыру 
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Мектеп деңгейіндегі кері байланыс 

Деңгейі Мазмұны Сіздің 

мектебіңіздің 

нәтижесі 

Қырғызстандағы 

тапсырманы 

орындағандардың 

пайыздық (%) 

көрсеткіші 

Өте оңай Миллиардқа дейінгі сандардың санын біледі. Сандарды цифр және жазба 

түрінде бере алады. 

80 87,0 

Базалық Суреттің бір бөлігін көрсете алады (сызбалар мен схемалар). Бір бүтін санды 

бөледі және қайта қалпына келтіреді. 

37,5 61,6 

Базалық деңгейден 

жоғары 

Көпмағыналы сандарды салыстыруды біледі. 12,5 42,9 

Жоғары Бірліктің бір бөлігін кішірейтеді және ұлғайтады. 12,5 26,0 
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Мысал  

Теңдеуді шешіңіз:  х = (х ∙ Х) :  х  

Дағды 

Екі амалмен бір белгісізі бар 

теңдеуді шешіңіз (көбейту мен 

бөлу). 

25,7 

45,6 

Задание 23 

Дұрыс жауаптардың пайыздық көрсеткіші 

Ваша школа Все школы Сіздің мектебіңіз 
Барлық 
мектептер 

Julia Levin |        julia.levin@cimonline.de 

Мектеп деңгейіндегі кері байланыс 

23-тапсырма 
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Талқылау 

Нәтижелер бойынша қорытындылар 

• Халықтың әртүрлі топтан шыққандар нәтижесінің ара-қашықтығы өте үлкен.  

• Қалалық мектептегі оқушы-қыздардың нәтижелері жоғары. 

• Қалалық және ауылдық мектептер оқушыларының жетістіктерінің ара-қашықтығы өте үлкен  

• Ұлттық және орыс тілді оқушылар жетістіктерінің ара-қашықтығы өте үлкен. 

Болашаққа бағытталған қорытындылар 

Зерттеу 

• Сауалнама нәтижелерінің байланысы мен талдауы. 

• Ауыл мектептерінің әрі қарай зерттелуі. 

Стратегия 

• Білім беруге тең емес мүмкіндіктерді көрсететін нәтижелерге зер салу қажет 

 Біліктілікті жоғарлату курстары мен ауылдық мектептерді қосымша оқу 
материалдарымен қамтамасыз етілуіне назара аудару. 
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