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Мазмұны 

• Дәстүрлі тест бақылау (ДТБ), кемшіліктері мен шектеулер. 
• Бақылау тәртібі 
• Тестілеу процесі 
• Тест тапсырмасы 

• ДТБ мәселелері 
• Білімді бақылаудың сұрау-тестілеу әдісінің моделі (СЖБ) 

• Тест тапсырмасы  
• Тестілеу процесі 
• Бақылау тәртібі 

• СЖБ артықшылықтары 
• Мысалдар 
• Трендқа сәйкестік 



Дәстүрлі тест бақылау (ДТБ) 

Қазіргі заманғы тестілеу ДТБ мақсаты – білімді бағалау 
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% 
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• Аралық тест 

• Қорытынды тест 

• ҰБТ 

• ОЖСБ  

• КазТест 

• IELTS 

• TOEFL 

• … т.б. 

 



ДТБ-да  
бақылау тәртібі 

Модуль 1 (М1) 
Аралық 

бақылау 1 
(АБ1) 

Модуль 2 (М2) 
Аралық 

бақылау 2 
(АБ2) 

Қаһорытынды 
бақылау (ҚБ) 

Аттестаттау 

АБ1 + АБ2 + ҚБ 

Кемшіліктер мен шектеулер: 

• Студент белгілі бір уақытта 
белгілі бір жерде болу керек 

• Студентте тек бір мүмкіндік, 
және шектеулі уақыты бар 

• Тестілеу тек зерттелген 
материалдың соңында ғана 
жүзеге асырылады 

• Оқу үдерісі дәйекті түрде 
өткізіледі 



ДТБ-да тестілеу процесі 

100 сұрақ Нәтиже 

АБ1 

ҚБ АБ2 

Білім 

Білім 

Білім 

10 % 

1000 сұраз 

Сұрақтардын жалпы санынан шағын бөлігі ғана тест тапсырмаларында қолданылады. 

Нәтиже бойынша студенттердің білімін объективті түрде бағалау мімкін емес.  



ДТБ-да тест 
тапсырмасы 

Нәтиже 

Жауап 

Сұрақ 2 + 2 = ? 

□2 □3 □4  
□5 □6 

Дұрыс Қате 

Кемшіліктер мен шектеулер: 

• Тест тапсырмасын құрастыру 
қиыншылығы 

• Тапсырманын қиындық деңгейін 
анықтаудың қиыншылығы 

• Бір сұрақтың екі жауаптың бұрыс 
жауабы тең дәрежеде бағалануы 

• Екі түрлі сұрақтарға дұрыс жауап 
теңдетіліп бағаланады 

• Тап ықтималдығы 



ДТБ мәселелері 

Ұйымдастыру жағынан: 

• Жеке тұлғаны сәйкестендіру 

• Тапсырма жауаптарынын таратылуы 

• Шпаргалка колдану 

• Компьютерлік сәтсіздік 

• Нәтижелерді алмастыру 

 

Студенттің тұрғысынан: 

• Уақыт жетіспеуі 

• Стресс 

• Тапсырмалардың күрделілігі 

• Ақпараттың үлкен мөлшерде зерделеу 

• «Лотерея ойнату» 



ДТБ мәселелері 

Мұғалімі тұрғысынан: 

• Нәтижелердің жеткіліксізді (Дұрыс және дұрыс 
емес жауаптардың саны) 

• Зерттелетін материалдың бүкіл көлемі бойынша  
білімді бағалау қабілетсіздігі 

• Тап ықтималдығы 

• Қорытынды бағалау субъективтілігі 

 

Тапсырмалар авторларының тұрғысынан: 

• Сапа емес, көлемі туралы жұмыс 

• Тапсырма дұрыстығы үшін жауапкершілік аса 
маңызды 



 

Білімді бақылаудың сұрау-
тестілеу әдісінің моделі 

(СЖБ) белгілі сынау 
әдістерінен өзге 

парадигмасы бар және 
оның жолында бірегей 

болып табылады. 

Дұрыс 
Қате 

Ал егер мен жауапты 
БІЛМЕСЕМ? 



СЖБ-да тест 
тапсырмасы 

Нәтиже 

Жауап 

+ Сұрау 

Сұрақ 2 + 2 = ? 

Білем 

□ 2 □ 3 □ 4  
□ 5 □ 6 

Дұрыс Қате 

Білмейм 

Жауапсыз 

Білмейм 

Тест тапсырмасының екі 
кезеңдері: 

• «Сұрау» 

• «Тестілеу». 

«Сұрау» кезені. Жауабы: 

• «Білем» - «Тестілеу» 
кезеніне өту 

•  «Білмейм» - келесі 
тапсырмаға өту. 

«Тестілеу» кезені - жабық 
немесе тест бақылаудың басқа 
нысаны дәстүрлі тест 
тапсырмадан өту  



СЖБ-да тестілей процесі 

1000 сұрақ Нәтиже 

1 әрекет 

n 
әрекет 

2 
әрекет 

Білім 

Білім 

Білім 

100 % 

1000 сұрақ 

Әрекет саны шектелмейді. 

Тест тапсырмаларының нәтижелерін жалпы саннан алу. 

Тест нәтижесі ретінде мол деректер мен өнімділік динамикасын  болып табылады. 



СЖБ-да 
бақылау тәртібі 

Аттестация на 
основании 
динамики 

достижения 
результатов 

Модуль 2 
барлық 

сұрақтары 

Модуль 1 
барлық 

сұрақтары 
Артықшылықтар: 

• Студент кез келген жерде және кез 
келген құрылғы (компьютер, планшет, 
смартфон) бойынша тесттен өте береді 

• Студент шектелмеген әрекеттері және 
шексіз уақыты бар 

• Тестілеу кез келген уақытта және 
материалды зерттеу кезенінде кез 
келген сатысында жүзеге асырылады 

• Оқу үдерісі итерациялық болып 
табылады 

• Қайталау - оқыту анасы! 

 



СЖБ артықшылықтары 
Ұйымдастыру жағынан: 

• Жеке  тұлғаны сәйкестендіру талап етілмейді 

• Тапсырма жауаптарынын таратылуында мағына жоқ 

• Шпаргалкаға тыйым салынбаған 

• Компьютерлік сәтсіздік проблема емес, өйткені, студент 
тестілеуді басқа жұмыс орнымен жалғастыра алады 

• Нәтижеледі алмастыруында мағына жоқ 

 

Студенттің тұрғысынан: 

• Шексіз уақыт 

• Стресстін болмауы 

• Тапсырманың күрделілігі шешімін табу үшін ынталандыру 

• Үлкен көлемді ақпаратты сапалы өңдеу 

• Ойнап оқыту 



СЖБ артықшылықтары 
Мұғалімі тұрғысынан: 

• Нәтижелер бойынша деректер жеткілікті 
(«Дұрыс», «Қате», «Білмеймін») 

• Зерттелетін материалдың бүкіл көлемінің 
білімдерін бағалау қабілеті 

• Тап ықтималдығының шегерілуі 

• Объективті қорытынды бағалау 

• Бақылау нәтижелерінің теріс нәтижеге әсер ету 
қабілеті (итерациялық болуы) 

 

Тапсырмалар авторларының тұрғысынан: 

• Көлемі емес, сапа туралы жұмыс 

• Тапсырманы дұрыстығы үшін жауапкершілік аса 
маңызды емес 



Жауапты білмейтінімді біліп едим! 

СЖБ негізгі көрсеткіштерін талдау деректерін алу 

болып табылады: 

• Дұрыс жауап сұрақтар саны 

• Бұрыс жауап сұрақтар саны 

• Белгісіз сұрақтар саны «Білмеймін» 

• Одан әрі зерттеу үшін материалдарға  

сілтемелер 

Нәтижесі қайталап оқу үшін аз зерттелген 

материалдың көлемін анықтауға арналған 

аналитикалық деректер бақылау болып табылады 



Парадигма ауысуы. ДТБ-дан СЖБ-ға.  

ДТБ мақсаты – білімді бағалау СЖБ мақсаты – білімді түзету 

+ - =  

Білім 

?! 

Түзету 

+ - =  

Білім 

% 

Бағалау 



СЖБ тапсырманын мысалы 

Курстын атауы 

Тестін атауы 
Сұрақтар саны 

Тест тапсырмасы 

«Сұрау» кезені 
Өзіндік шпаргалка 

Ұстаздан кеңес 

Тестілеуді аяқтау 



СЖБ тапсырманын мысалы 

Өзіндік шпаргалканы 
қолдану 



СЖБ тапсырманын мысалы 

Ұстаздын 
кенесін 
қолдану 



СЖБ тапсырманын мысалы 

Жабық тест 
тапсырмасына 

жауап беру 

Жауапты растау 

Ескертпе: 
«Тестілеу» өту 
кезеңде кеңестерді 
пайдаоану қол 
жетімді емес. 



СЖБ тапсырманын мысалы 

Келесі  
тапсырмаға өту 

Ескертпе: 
• Кез келген уақытта 

тестті үзуге болады. 
Және басқа уақытта 
басқа құрылғыдан оны 
жалғастыруға болады. 



СЖБ нәтижесінін мысалы 



СЖБ нәтижесінін мысалы 



СЖБ нәтижесінін мысалы 



СЖБ нәтижесінін мысалы 



СЖБ нәтижесінін мысалы 



СЖБ нәтижесінін мысалы 



СЖБ мысалы. Оқу материалдарға сілтемелер 



СЖБ мысалы. Оқу материалдарға сілтемелер 



СЖБ мысалы. Дәріс материалдары 

Курстын атауы 

Дәріс атауы 

СЖБ тақтасы. 
Тапсырмалар 

бойынша 
статистика 

Дәріс 
материалдары 



СЖБ мысалы. Проблемалық сұрақтар 

Ағымдағы дәріс 
бойынша  

тесттен өту 

Проблемалық 
сұрақ 

СЖБ тақтасы 

Шпаргалканы 
енгізу 

Тапсырма 
бойынша 

статистика 



СЖБ тапсырмаларынын функциялары 

Тапсырмалар келесі түрде 
пайдаланылады: 

• «Сұрау» кезенінде сұрау 
түрінде 

• Тест тапсырмасының 
«Тестілеу» кезінде жабық 
немесе басқа нысандар 
түрінде 

• Дәріс материалдарында 
проблемалық сұрақтар 
түрунде 

Ескертпе: 
«Сұрау» кезенынде 
тап ықтималдығын жоққа шығарылады 



СЖБ тапсырмаларынын функциялары 

Тапсырмалар келесі түрде 
пайдаланылады : 

• «Сұрау» кезенінде сұрау 
түрінде  

• Тест тапсырмасының 
«Тестілеу» кезінде жабық 
немесе басқа нысандар 
түрінде 

• Дәріс материалдарында 
проблемалық сұрақтар 
түрунде 

Ескертпе: 
Қате жауаптары «Түзету талап етіледі» 
деп қарастырылады 



СЖБ тапсырмаларынын функциялары 

Тапсырмалар келесі түрде 
пайдаланылады : 

• «Сұрау» кезенінде сұрау 
түрінде  

• Тест тапсырмасының 
«Тестілеу» кезінде жабық 
немесе басқа нысандар 
түрінде 

• Дәріс материалдарында 
проблемалық сұрақтар 
түрунде 

Ескертпе: 
Проблемалық сұрақтар онымен жұмыс 
істеуді талап етеді. Ал шпаргалкалар 
болуы осы жұмысытын индикаторы 
ретінде пайдаланылады 



Трендқа сәйкестік 

 Аралас оқыту (Blended learning) 

 Төңкерілген оқыту (Flipped learning) 

 Ұжымдық оқыту (Collaborative  learning) 

 Мобильді оқыту (Mobile learning) + BYODs 

 Үлкен деректер (Big Data) 

 Ойын түрлі оқу үрдісі (Gamification) 



Куәлік 
 

Білімді бақылаудың 
сұрау-тестілеу әдісінің 
моделі (Мереке әдісі)  
26 қазан 2015 жылда 
тіркелген №2001 күәлігі 
бар 



Назарларыңызға рахмет! 
 

Сұрақтар? 
Білімді бақылаудың сұрау-тестілеу әдісінің моделі 

(Мереке әдісі) 
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