2016 жылы ҚР жалпы орта білім беру ұйымдарында оқу жетістіктерін сырттай бағалауды
өткізуге дайындық бойынша ақпараттық-түсіндірмелі жұмысты ұйымдастыру
материалдары

Жалпы орта білім беру ұйымдарында оқу
жетістіктерін сырттай бағалауды
ұйымдастыру және өткізу

Астана-2016

Оқу жетістіктерін сырттай бағалау (ОЖСБ)
2012-2015 жж.
2012-2015 жылдардағы ОЖСБ өткізу форматы

ОҚУ ЖЕТІСТІКТЕРІН
СЫРТТАЙ БАҒАЛАУ
(ОЖСБ) – білім беру
ұйымына тәуелсіз,
оқыту сапасына
мониторинг түрлерінің
бірі болып табылады.

негізгі орта білім
деңгейінде

(ҚР “Білім туралы” Заңы, 55
б., 4.)

Кешенді тестілеу
нысанында
(бланочное и
компьютерное)

(9 сыныптарда)

білім беру
ұйымдарының
базасында

4 пән бойынша – 80
тест тапсырмалары
(тестілеу уақыты 2
сағат)

Іріктеу арқылы

БСБД және
Министрлік
өкілдері
бақылауымен

2014 жылдан бастап тестке функционалды сауаттылықты
тексеруге арналған тапсырмалар енгізілді

2012-2015 жылдарында ОЖСБ-дан өткен ҚР жалпы
орта білім беру ұйымдарының саны
ОЖСБ кешенді
тестілеу
нысанында
өткізіледі:
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2012-2015 жылдарында ОЖСБ-дан өткен ҚР жалпы
орта білім оқушыларының саны
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Оқу жетістіктерін сырттай бағалау (ОЖСБ)
2016 ж.
2007 жылғы 27 шілде № 319-III ҚР «Білім туралы» Заңының 55 бабына өзгертулер енгізілді
(13.11.2015 № 398-V)

ВОУД өткізіледі:

Негізгі мақсаты:
білім беру қызметтерінің
сапасын бағалау және білім
алушылардың мемлекеттік
жалпыға міндетті
стандарттарда көзделген,
бастауыш, негізгі орта, жалпы
орта білімнің жалпы білім
беретін оқу бағдарламаларын
және жоғары білімнің білім
беру бағдарламаларын
меңгеру деңгейін айқындау

бастауыш мектепте – оқу
жетістіктерін
мониторингтеу
мақсатында іріктеу
арқылы

негізгі мектепте – оқу
жетістіктерін
мониторингтеу және оқу
процесін ұйымдастырудың
тиімділігін бағалау
мақсатында іріктеу арқылы

жалпы орта мектепте – оқу
жетістіктерінің деңгейін
бағалау мақсатында
ұлттық біріңғай тестілеу
форматында бес пән
бойынша

ОЖСБ-ны өткізу
ОЮ ОЖСБ қайда өткізіледі?

Білім беру ұйымдары қалай анықталады?

Мектеп

ОЖСБ білім алушылар білім алып
жатқан білім беру ұйымдарының
базасында өткізіледі

Жыл сайын Білім саласындағы уәкілетті
органмен анықталады

ОЖСБ-ға қатысатын мектептердің іріктелуі

Тестілеуді өткізу үшін
мектептерді іріктеу
параметрі

• Уәкілетті органмен
бекітіледі

Мектептерді іріктеу

• Мектептердің репрезентативтік
іріктемесі. Әдіс: Қарапайым
кездейсоқ іріктеме
(Simple Random Sampling — SRS)

Пәндер мен тест тапсырмалар саны,
тестілеу уақыты
(тест спецификациясы)
4 сынып

9 сынып

2 пән

2 пән

Жалпы сұрақ саны - 30

Жалпы сұрақ саны - 60

Тестілеудің жалпы уақыты –

Тестілеудің жалпы уақыты –
130 минут (2 сағат 10 минут)

70 минут (1 сағат 10 минут)
Математика

Қазақ тілі

Тест тапсырмалар
саны - 15
30 минут

Тест тапсырмалар
саны - 20

Әдебиеттік оқу
Тест тапсырмалар
саны - 15

Қалған пәндер
Тест тапсырмалар
саны - 40

40 минут

90 минут

40 минут

Тест спецификациясы
Әр пән бойынша

тестінің жалпы
сипаттамасы

тапсырмалар саны мен
формасы

тестілеу уақыты

тапсырмалар мазмұны

сипатталатын құжат
ҰТО-мен дайындалады және Уәкілетті органмен бекітіледі

4 сынып тест спецификациясы
Тест бастауыш білім беретін оқу бағдарламаларына сәйкес оқу материалдарды қамтиды

Математика

Әдебиеттік оқу

Берілген 4 жауап нұсқасынан бір дұрыс
жауапты таңдайтын тапсырмалар
Тест тапсырмаларының қиындығы 3 деңгейде
беріледі:
бірінші деңгей – 7 (А)
екінші деңгей – 5 (В)
үшінші деңгей – 3 тапсырма (С)
Дұрыс орындалған әр тапсырма үшін - 1 балл
Максималды балл – 30

Тест 2 мәтінді қамтиды
(математикаға қарағанда осы
пән тапсырмаларын орындауға
көбірек уақыт берілген)

9 сынып тест спецификациясы
Тест жалпы білім беретін оқу бағдарламаларына сәйкес оқу материалдарды қамтиды
Тест функционалды сауаттылықты бағалауға арналған тапсырмаларды қамтиды

Қалған пәндер

Қазақ тілі
•

•

•
•

Берілген 5 жауап нұсқасынан
бір дұрыс жауапты таңдау
бойынша - 15 тапсырма,
оқу сауаттылығына - 5
тапсырма
Тест тапсырмаларының
қиындығы 3 деңгейде
беріледі:
бірінші деңгей – 10 (А)
екінші деңгей – 7 (В)
үшінші деңгей – 3 (С)
Дұрыс орындалған әр
тапсырма үшін - 1 балл
Максималды балл – 20

•
•
•
•

•
•

•

Дүниежүзі тарихы, Қазақстан тарихы, Биология, География, Орыс тілі
(қазақ/орыс мектепт.), Әдебиет, Алгебра, Химия, Физика, Ағылшын тілі
Берілген 5 жауап нұсқасынан бір дұрыс жауапты - 25 тапсырма
бір немесе бірнеше дұрыс жауапты - 15 тапсырма
Тест тапсырмаларының қиындығы 3 деңгейде беріледі:
бірінші деңгей – 21 (А)
екінші деңгей – 12 (В)
үшінші деңгей – 7 (С)
Дұрыс орындалған бір дұрыс жауапты тест тапсырмасы үшін оқушы
1 балл, дұрыс орындалмаған тапсырмаға – 0 балл алады
Дұрыс орындалған бір немесе бірнеше дұрыс жауапты тест тапсырмасы
үшін оқушы 2 балл, бір қате үшін – 1 балл, екі және одан да көп қате үшін–
0 балл алады
Максималды балл – 55

Екі пән бойынша максималды балл – 75

Тест тапсырмаларының үлгі нұсқалары
4 сынып

9 сынып

Математика

Қазақ тілі

а = 5 болғандағы а ∙ 2005 әріпті өрнегінің мәні
А) 11025
В) 2025
С) 1025
D) 10025

Ауыспалы мағынада тұрған сөз тіркесі
A) палуандар күресіне қатысу
B) таза ауада серуендеу
C) айтқан уақытынан кешікпеу
D) мәселені жарыстыра өру
E) үстелді алға жылжыту

Әдебиеттік оқу

Физика

«Қазына көтерген бала» әңгімесі кім туралы
А) Ы.Алтынсарин
В) Қ.Сәтбаев
С) А.Байтұрсынов
D) Қажымұқан

Дыбыс судан ауаға өткенде
A) жылдамдығы кемиді
B) жылдамдығы артады
C) жылдамдығы өзгермейді
D) толқын ұзындығы артады
E) толқын ұзындығы өзгермейді
F) толқын ұзындығы кемиді
G) жиілігі өзгермейді
H) жиілігі кемиді

ОЖСБ-ға дайындық бойынша материалдар
ҚР БҒМ және ҰТО интернет-қорларында тест тапсырмаларының үлгі нұсқалары орналастырылған
Ұлттық тестілеу орталығымен ОЖСБ байқау сынағы сұрақ-кітапшалары мен
Оқу-әдістемелік құралдары шығарылады

Тестілеу уақытындағы оқушының тәртіп сақтау
ережесі
Тестіленушіге рұқсат етілмейді:
бір орыннан екінші орынға ауысуға;
БСБД және уәкілетті Министрлік өкілінің рұқсатынсыз тестілеу материалдарын ашуға;
тестілеу материалдарын басқа оқушының материалдарымен айырбастауға;
калькуляторды, анықтамалық әдебиеттерді (Менделеев және тұздардың ерігіштігі
кестесінен басқасын), электрондық жазба кітапшаларын, корректор сұйықтығын және
байланыс құралдарын пайдалануға;
басқа оқушылармен сөйлесуге және көшіруге, шпаргалка және басқа да анықтамалық
материалдарды қолдануға;
БСБД және уәкілетті Министрлік өкілінің рұқсатынсыз аудиториядан шығуға.

ОЖСБ қатысушылар үшін интернет-қорлар және
ондағы орналастырылған ақпараттар
Қазақстан Республикасы Білім және
ғылым министрлігі www.edu.gov.kz

Білім және ғыым саласындағы
бақылау комитеті
http://control.edu.gov.kz

Ұлттық тестілеу орталығы
www.testcenter.kz

ОЖСБ туралы негізгі
деректер
Нормативті құқықтық
құжаттар
ОЖСБ өткізу үрдісі және
ережесі
Тест спецификациясы
ОЖСБ тест
тапсырмаларының үлгі
нұсқалары

ОЖСБ жаңалықтары

Ұлттық тестілеу орталығы әлеуметтік желілерде

https://vk.com/testcenterkz

https://www.facebook.com
/testcenterkz

https://www.youtube.com/chann
el/UCzmZObVJTezesGyIEKw6h-Q

/https://instagram.com/tes
tcenterkz

Бұл әлеуметтік желілерге

Оқырмандар ОЖСБ-ны ұйымдастыру
және өткізу бойынша барлық
сұрақтарға жауаптарды таба алады
Бұл ақпарат көздері оқу
материалдары туралы және
тестілеуге дайындық әдістері туралы
ақпараттарды береді

сайтынан тетіктерді басу арқылы оңай түрде өтуге болады

