
 

 «Статистика» пәні бойынша  

Ұлттық біліктілік тестілеуге арналған  

тест спецификациясы 

 

1. Мақсаты: Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында жұмыс  істейтін  педагогтарды 

аттестаттау барысында Ұлттық біліктілік тестілеуге  арналған тест тапсырмаларын әзірлеу үшін 

құрастырылған. 

2. Мiндетi: Педагогтардың біліктілік деңгейінің біліктілік талаптарға сәйкестігін анықтау.  

3. Мазмұны: 05420100 –«Статистика» мамандығы, 4S05420101- «Техник - статистик» 

біліктілігіне арналған «Статистика» пәні бойынша педагогтарды аттестациялауға арналған 

тест. 

 

№ Тақырып № Тақырыптары 

1 Статистика пәні және әдісі 1 Статистиканың жалпы түсінігі. Статистикалық 

ғылымның пәні статистикалық зерттеу 

әдістері. 

2 Статистика пәні және әдісі 2 Статистиканың жалпы түсінігі. Статистикалық 

ғылымның пәні статистикалық зерттеу 

әдістері. 

 

3 Статистикалық бақылау 3 Статистикалық зерттеудің негізгі кезеңдері. 

Статистикалық бақылау және оны 

ұйымдастыру туралы түсінік. Статистикалық 

бақылау объектісі, бақылау бірліктері. 

Статистикалық бақылауды жоспарлау. 

Жоспардың бағдарламалық-әдістемелік және 

ұйымдастырушылық мәселелері. 

Статистикалық бақылаудың нысандары. 

 

4 Статистикалық бақылау деректерін 

жинақтау және топтастыру. 

Статистикалық кестелер мен 

графиктер. Бӛлу қатарлары.. 

4 Статистикалық зерттеудің екінші кезеңі 

ретінде статистикалық жиынтық туралы 

түсінік. Тапсырмалар, қысқаша мәліметтер. 

Статистикалық мәліметтерді жүргізу 

техникасы. Топтастыру-статистика деректерін 

ғылыми ӛңдеудің негізі. Статистикалық 

кестелер жиынтық нәтижелерін ұсыну тәсілі 

ретінде. Статистикадағы кестелердің мәні. 

Таралу қатарының түсінігі, мағынасы, 

элементтері. Қатарлардың түрлері. 

 

5 Статистиканың абсолюттік және 

салыстырмалы шамалары 

5 Абсолютті шамалар туралы түсінік, олардың 

статистикадағы маңызы. Абсолютті 

шамалардың түрлері. Статистикада 

салыстырмалы шамаларды қолдану. 

 

6 Орташа мәндер және вариация 

кӛрсеткіштері 

6 Орташа мәндер туралы түсінік. Орташа 

шамалардың түрлері. Құрылымдық орта: мода 

және медиана. Орташа шамаларды есептеу 

тәртібі. Вариация кӛрсеткіштері және олардың 

статистикадағы маңызы. Вариация 

кӛрсеткіштерін есептеу тәртібі. 



 

 

7 Динамика қатарлары. Динамика 

қатарының кӛрсеткіштері 

7 Динамика қатарлары туралы түсінік және 

олардың статистикадағы маңызы. Бірқатар 

динамика элементтері. Динамика 

қатарларының түрлері. Бірқатар динамика 

деңгейлері. Динамикалық  қатарлардың орташа 

деңгейін анықтау. 

 

8 Индекстер 8 Индекстер туралы түсінік. Индекстердің 

түрлері, қолданылуы, құрылымы, сипаттамасы. 

 

Мәнмәтіндік тапсырмалар (мәтін, кесте, графика, статистикалық ақпараттар, суреттер және т.б). 

 

4. Тапсырмалар мазмұнының сипаттамасы: 

Статистиканың пәні мен әдісі: статистиканың ғылым ретінде пайда болуы және дамуы. 

«статистика» терминінің негізгі мағыналары. Статистикалық ғылымды зерттеу пәні. 

Статистикалық зерттеу әдістері: статистикалық байқау, статистикалық жинақтау және 

топтастыру, жалпылама кӛрсеткіштерді есептеу және оларды талдау. Статистиканың басқа 

ғылымдармен байланысы.  

Нарықтық экономика жағдайында статистиканы ұйымдастыру және міндеттері.  

Статистика категориялары: статистикалық жиынтық, статистика бірлігі, статистикалық 

заңдылық,  статистикалық белгі, статистикалық кӛрсеткіштер жүйесі. Ұлттық экономикадағы есеп 

пен статистиканың бірыңғай жүйесі, оны халықаралық практика талаптарына сәйкес жетілдіру.  

Статистикалық бақылау: Статистикалық бақылау-статистикалық бақылаудың бірінші кезеңі. 

Статистикалық бақылау және оны ұйымдастыру туралы түсінік. Статистикалық бақылауға 

қойылатын талаптар: деректердің толықтығы, сенімділігі, біркелкілігі және салыстырмалылығы. 

Статистикалық бақылау нысандары: есептілік, арнайы ұйымдастырылған статистикалық бақылау 

тіркелімдері. Есеп беру нысандары және есеп беруге қойылатын талаптар. Есеп беру түрлері. 

Арнайы ұйымдастырылған статистикалық бақылаулар, олардың қажеттілігі мен маңызы. 

Статистикалық бақылаудың түрлері: ағымдағы, кезеңдік, біржолғы, жаппай және тұтас емес. 

Іріктемелі байқау-тұтас емес байқаудың ең жетілген түрі. Статистикалық бақылау әдістері: 

тікелей бақылау әдісі, құжаттық, корреспонденттік. 

Статистикалық бақылаудың қателері және статистикалық бақылау деректерін тексеру тәсілдері. 

Арифметикалық және логикалық бақылау. Ескерту жолдары, қателерді анықтау және түзету 

тәсілдері. 

Статистикалық байқау деректерін жинақтау және топтастыру. Статистикалық кестелер 

мен графиктер. Тарату қатарлары. 

Статистикалық зерттеудің екінші кезеңі ретінде статистикалық жиынтық туралы түсінік. 

Қарапайым және күрделі жиынтық. Әлеуметтік құбылыстарды зерттеу үшін статистикалық 

топтарды қолдану. Топтау белгісін таңдау. Топтау түрлері: қарапайым, комбинациялық, 

типологиялық, құрылымдық, аналитикалық. Статистикалық тарату қатары. Қатарлардың түрлері: 

сандық-сапалық, қайта топтау, сараланған. 

Статистикадағы кестелердің мәні. Кестенің бастауышы, баяндауышы. Кесте түрлері. 

Статистикалық кестелерді құруға қойылатын талаптар. Статистикалық деректердің графикалық 

бейнесі туралы түсінік. Графиктердің түрлері: диаграммалар, статистикалық карталар. 

Статистикадағы абсолютті және салыстырмалы шамалар: абсолютті шамалардың ӛлшем 

бірліктері. Салыстырмалы шамалардың негізгі түрлері: динамикалық, жоспарланған тапсырма, 

жоспарланған тапсырманы орындау, құрылымдық, қарқындылық, Экономикалық даму деңгейі, 

үйлестіру және салыстыру. 

Орташа мәндер мен вариация көрсеткіштері: орташа мән белгілі бір белгі бойынша 

құбылыстардың біртекті жиынтығының жалпылама сипаттамасы ретінде. Орташа шамалардың 

түрлері: орташа арифметикалық қарапайым және ӛлшенген, аралық қатардың орташа мәні, 

орташа гармоникалық, орташа квадраттық, орташа геометриялық, құрылымдық орташа: мода, 



 

медиана. Орташа шамаларды есептеу тәртібі. Мода және медиана туралы түсінік. Аралық 

қатардан мода мен медиананы есептеу. Вариация кӛрсеткіштері және олардың статистикадағы 

маңызы. Вариация ауқымы, орташа сызықтық ауытқу, дисперсия, орташа квадраттық ауытқу, 

вариация коэффициенті. 

Динамика қатарлары. Динамика қатарларының кӛрсеткіштері: динамика қатарларының түрлері. 

Абсолютті, салыстырмалы және орташа шамалардың динамикалық қатарлары. 

Үдемелі нәтижемен динамикалық қатарлар. Динамика серияларын талдау кӛрсеткіштері: нақты 

ӛсу, ӛсім, орташа ӛсу және ӛсу қарқыны. Ӛсудің бір пайызының абсолютті мәні. 
Индекстер: жеке индекстер, олардың түрлері. Жалпы индекстер ', жалпы индекстерді есептеу 
әдістері. Индекстелетін шама және индекстің салмақтары (ӛлшегіштері) туралы түсінік. Индекстің 
алымының мазмұны, оның мәні және олардың арасындағы айырмашылық. Агрегаттық индекс 
экономикалық индекстің негізгі нысаны. Тауар айналымының агрегаттық индексі, бағалар, тауар 
айналымының нақты кӛлемі, ӛзіндік құн, Еңбек ӛнімділігі және т.б. базистік және тізбекті 
индекстер, олардың ӛзара байланысы. Орташа арифметикалық және орташа гармоникалық 
индекстер. 

5. Тесттің бір нұсқасындағы тест тапсырмаларының қиындығы: тест тапсырмаларының 

қиындығы 3 деңгейде беріледі: базалық деңгейде (A) – 25 %; орташа деңгейде (B) – 50 %; жоғары 

деңгейде (C) – 25 %. 

Базалық деңгейдегі тест тапсырмалары қарапайым білім мен дағдыларын пайдалануға, 

түсушінің ең тӛменгі дайындық деңгейіне баға беруге, белгілі бір нұсқаулардың кӛмегімен 

әрекеттерді орындауға, қарапайым дәлелдер мен ұғымдарды пайдалануға негізделген. 

Орташа деңгейдегі тест тапсырмалары негізгі білім мен дағдыларын дұрыс пайдалануға, жаңа 

жағдайларда қарапайым модельдерді тануға, деректерді талдау мен салыстыруға, жүйелеуге, 

дәлелдерді қолданып, ақпаратты жалпылау мен қорытынды жасау қабілеттерін бағалауға 

негізделген. 

Жоғары деңгейдегі тест тапсырмалары неғұрлым күрделі білім мен дағдыларын пайдалануды, 

тапсырмалардың күрделі модельдерін тануды, мәселелерді шешу үшін білім мен дағдыларын 

біріктіруді, күрделі ақпаратты немесе деректерді талдауды, пайымдауды, тұжырымдарды 

негіздеуге бағытталған. 

6. Тест тапсырмаларының формалары: Бір дұрыс жауапты және бір немесе бірнеше дұрыс 

жауапты таңдауға арналған жабық формадағы тест тапсырмалары. 

7. Тест тапсырмаларын орындау уақыты: 
Бір тапсырманы орындаудың орташа ұзақтығы 1,5 – 2 минутты құрайды. 

8. Бағалау: 
Аттестация кезінде тестілеудің жиынтық балы есептелінеді. 

Бес жауап нұсқасынан бір дұрыс жауап таңдалған тапсырма үшін ‒ 1 балл, дұрыс 

орындалмаған тапсырмаға ‒ 0 балл алады. 

Бірнеше жауап нұсқасынан барлық дұрыс жауаптар үшін ‒ 2 балл, жіберілген бір қате үшін – 1 

балл, екі және одан кӛп қате жауап үшін – 0 балл беріледі. 

9. Ұсынылатын әдебиеттер: 
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