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Жабық түрдегі тест тапсырмаларын әзірлеу әдістемесі
Аңдатпа. Мақалада еліміздегі бағалау жүйесіндегі тестілеу жүйесінің қолданылуы, оның
ішінде, жабық түрдегі тест тапсырмаларының түрлерін қолдану өзектілігі туралы сөз
қозғалады. Автор ұсынылған бес жауаптан бір дұрыс жауапты анықтауға арналған және
ұсынылған сегіз жауаптан бір немесе бірнеше дұрыс жауапты анықтауға арналған тест
тапсырмаларының түрлері мен оларды әзірлеу әдістемесіне, ерекшеліктеріне тоқталады. Аталған тапсырма түрлерінің кемшіліктері мен артықшылықтарын саралайды.
Сонымен қатар, жалпы орта білім беру пәндері ішінен география пәні мысалында жабық
түрдегі тест тапсырмаларына талдау жасайды. Бірінші кезекте ұсынылған бес жауаптан бір дұрыс жауапты анықтауға арналған, екінші кезекте ұсынылған сегіз жауаптан
бір немесе бірнеше дұрыс жауапты анықтауға арналған тест тапсырмаларын орындау
кезінде тестіленушілердің орындайтын ой операцияларын сипаттайды. Осылайша, автор мақалада ұлттық білім сапасын бағалау жүйесіндегі жабық түрдегі тест тапсырмаларының рөлін тапсырмаларды әзірлеуден бастап тәжірибе түрінде талдай отырып
ашады.
Түйін сөздер: бағдарлама, тестілеу, тест жүйесі, тест тапсырмасы, тестіленуші,
тапсырма түрлері, бағалау жүйесі, ҰБТ, ОЖСБ, дистрактор, тапсырма әзірлеу, жабық
тест тапсырмасы, В. С. Аванесов, география.
DOI : https://doi org/10.32523/2616-6895-2020-132-3-133-140
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Қазақстан Республикасында білім беруді
және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында
«Білім беру сапасын бақылаудан оны қамтамасыз етуге көшу мақсатында білім беру ұйымдарының сапасын бағалау және әдістемелік
қолдау жүйесінің тетіктері жетілдіріледі» - деп
көрсетілген [1]. Осыған орай, білім беру сапасын бағалауды жетілдірудің тиімді жаңа әдістерін іздестіру қазіргі кездегі еліміздегі білім
беру саласындағы өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Осындай әдістердің бірі – тестілеу
әдістерін қолдану арқылы тестіленушілердің
білім деңгейін бақылау болып табылады. Ал
тестілеу бірінші кезекте тест тапсырмаларын
әзірлеу әдістемесінен бастау алады. Осы орайда қолға алынып отырған мақалада тестілеу
жүйесінде жиі қолданылатын жабық түрде-

гі тест тапсырмаларын әзірлеу әдістемесімен
сіздерді таныстырып өтпекпіз.
Тестіленушілердің білімін бағалау жүйесін
жетілдіруде тест тапсырмаларын құрастыруға
қойылатын талаптардың қажетті дәрежеде
сақталуы аса маңызды рөл атқарады.
Жоғары сапалы тест тапсырмаларын құрастыру үшін тест тапсырмаларының түрлері
мен оларды құрастыруға арналған әдістемелік
талаптар туралы жан-жақты білім қажет.
Тест – тестіленушінің белгілі оқу пәні
бойынша білім, білік және дағдысын дұрыс
анықтауға мүмкіндік беретін, қиындық деңгейлеріне сарапталып бөлінген белгілі бір
мазмұны мен формасы бар тест тапсырмаларының жүйесі. Педагогикалық құрал ретінде
қолданылатын тест төмендегідей талаптарға
жауап беруі керек:
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• мақсаты;
• нақтылығы;
• технологиялылығы;
• логикалық формасы;
• жауаптар
үшін
орындардың
нақтылығы;
• жауаптарды бағалау ережелерінің бірдей болуы;
• барлық сыналушыларға нұсқаудың
бірдей болуы;
• тапсырма элементтерінің орналасуының дұрыстығы;
• тапсырманың формасы мен мазмұнының орынды болуы [2, 21-б.].
Тест тапсырмалары білімді бағалау кезінде, білімдерін бекіту, әрі дамыту кездерінде қолданылуы мүмкін. Тест тапсырмалары
тестіленушілердің әртүрлі пәндерден алған
білімдерін тексеру мақсатында ғана қолданылмай, олардың өз беттерімен білім қорларын тереңдетуге, пәнге деген қызығушылығын
арттыруға және алған білімдерін күнделікті
тәжірибеде қолдануын тексеруге мүмкіндік
береді. Сонымен қатар, тест тапсырмалары
өзіндік оқу жұмысын ұйымдастыруда, білім
мекемелерінің бітірушілерін қорытынды аттестаттауда, жоғары оқу орындарына қабылдау
емтихандары мен жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға үміткерлерді саралауда, белгілі
бір жұмыс орындарында мамандардың біліктілігін анықтауда және т. б. таптырмас құнды
құрал болып табылады.
Қазақстан Республикасында білім беруді
және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында
білім алушыларды сапалы біліммен қамтамасыз ету арқылы бәсекеге қабілетті маман
дайындау көзделіп отыр [1]. Сапалы білім алу
нәтижесінде маман өз саласы бойынша жанжақты, білімді, білгір, қандай да бір сұрақтар
төңірегінде нақты түрде шешім шығара алатын болуы, сонымен қатар, алған білімдерін
өмірлік мәселерді шешуде қолдана алуы қажет.
Бақылау арқылы білім алушылардың
біліміндегі
олқылықтарын
уақытында
анықтау, түзету, жетістіктерін жетілдіре дамыту – білім беру сапасын арттыруда маңы-
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зды орын алады. Сондықтан білім мазмұнының толық, әрі сапалы игерілуін анықтау
үшін білім сапасы компоненттерінің білім
беру үрдісінің әр кезеңіндегі қалыптасуын
бағалауды уақытылы және жедел жүргізу қажет етіледі. Осы мақсатта тестіленушілердің
білімді меңгеруін, іскерліктерін бақылау және
бағалау үшін тест тапсырмаларының жиынтығы қолданылады. Тест тапсырмаларының көмегімен оқушылардың білім деңгейін
анықтай отырып, берілген тақырыпты қандай
дәрежеде игергендігін көре аламыз.
Сонымен қатар, тестіленушілердің білім
жетістігінің бастапқы нәтижелері мен соңғы
нәтижелерін салыстырып, білім, іскерліктің
нақты деңгейін анықтап, оқудың нәтижелерін
талдап, тестіленушілердің жетістігі жайлы қорытынды жасаймыз.
Нәтижесінде тестіленушілердің жетістіктері мен кемшіліктері анықталып, кемшіліктердің алдын алу, себептерін жою жұмыстары жүргізіледі. Тестіленушілердің меңгеруге
тиісті білім мазмұнына сай келетін көрсеткіштерге қол жеткізу мүмкіндігі, онда кездесуі
мүмкін қиындықтары сараланады.
Педагогика ғылымдарының докторы, профессор В. С. Аванесов өз еңбектерінде тестілеу
арқылы тексеруге болатын білім мазмұнының
тізімін ұсынады:
1 – атаулар;
2 – атаулардың мағынасы;
3 – фактілік білімдер;
4 – анықтамалар;
5 – салыстырмалы және сәйкестендіру
білімдері;
6 – жүйелеу және жіктеу білімдері;
7 – қарама-қайшылықтар, синоним мен антоним объектілер;
8 – ассоциативті білім;
9 – себеп-салдарлы және бір-бірімен байланысты, білім негіздері мен жүйелеудің түрлері;
10 – алгоритмдік, іс-әрекеттік білім;
11 – технологиялық, яғни әдістемелік білім;
12 – жүйеленген, жалпыланған білім;
13 – бағалаушы білім;
14 – болжамды білім;
15 – үдерістік білім;
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16 – абстрактілік білім;
17 – құрылымдық білім [3, 21 б.].
Тестологияда тестіленушілердің білім деңгейін ағымдық және қорытынды бақылаумен
қатар, мектеп бітіру және жоғары оқу орындарына қабылдау емтихандарында қолданылатын тест тапсырмаларының бірнеше түрлері
кездеседі. Тест тапсырмаларының түрлері
1-суретте көрсетілген.

Ендігі кезекте жабық түрдегі тест тапсырмаларына қойылатын негізгі талаптарға
тоқталып өтейік. Тапсырманы дұрыс әзірлеу
үшін төмендегі талаптарды орындау ұсынылады:
• тапсырма мәтіні құрылымында екіойлылық пен түсініксіздіктің болмауы;
• тапсырманың негізгі бөлігі қысқа
құрылымды болуы (7+2 сөз);

1-сурет – Тест тапсырмаларының түрлері

Жоғарыда айтып өткеніміздей, мақалада
жабық түрдегі тест тапсырмалары және оның
түрлері туралы сөз қозғалады.
Жабық түрдегі тест тапсырмалары соңғы
уақытта тестілеу жүйесіндегі бақылау үрдісінің
стандартталуы мен автоматтандырылуына қолайлы болғандықтан көп қолданысқа ие бола
бастады. Әсіресе, тестіленушілердің балдарын
компьютерлік технология арқылы есептеу
үшін өте қолайлы. Бұл аталған тест тапсырмасы түрінің басқа тест тапсырмаларының
түрлеріне қарағанда негізгі бөлік (тапсырма шарты) пен дайын жауаптардан тұруына
байланысты. Ол оқу материалының мазмұнымен, оқыту мен бақылаудың мақсатымен
айқындалады. Дұрыс емес жауаптар (олар
мүмкіндігінше дұрыс жауапқа ұқсас, балама,
алаңдатушы болуы керек) тест тапсырмасын
құрастыру теориясында дистракторлар деп
аталады. Олар тестіленушіні өзіне тарта отырып жұмыс істеуі керек. Жұмыс істемейтін
дистракторлар ауыстырылуы қажет.
Тест тапсырмасына жоғары білімі бар тестіленушілер дұрыс жауап беріп, ал білімі
төмен тестіленушілер керісінше дұрыс жауап
бере алмаса, онда тест тапсырмасы оңтайлы
болып табылады.

• тапсырманың негізгі бөлігінде бір
бағыныңқы сөйлемнен артық сөйлемдер болмауы;
• жауаптар тапсырманың негізгі бөлігінен (мүмкіндігінше) қысқа болуы;
• тапсырманың барлық жауаптарының
көлемі мөлшермен бірдей ұзындықта болуы;
• тапсырма мәтінінде дұрыс жауапты
болжаммен анықтауға мүмкіндік беретін вербальді байланыстар болмауы;
• түрлі тапсырмалардағы дұрыс жауаптарға арналған орын мөлшермен бірыңғай
немесе кездейсоқ жағдайда таңдалатындай
болуы;
• бір-бірінен туындап отыратын жауаптар дұрыс емес жауаптар (дистрактор) қатарынан алынып тасталуы;
• әр тапсырмаға арналған барлық
дистракторлар дұрыс жауапты білмейтін
сыналушылар үшін тең мүмкіндікте тартымды болуы;
• бірде-бір дистрактор белгілі-бір қосымша күш салған кезде, дұрыс жауапқа айналып кететіндей, ішінара дұрыс жауап болып табылмауы;
• бір тапсырманың жауабы тесттегі келесі тапсырмалардың жауаптарына кілт болмауы;
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• барлық жауаптар құрылымы бойынша қатар және тапсырманың негізгі бөлігімен
грамматикалық қиыстырылған болуы керек
[4, 48 б.].
Дұрыс жауапты болжаммен анықтауға мүмкіндік беретін «жоғарыдағылардың
ешқайсысы», «жоғарыдағылардың барлығы»,
«барлық жауап дұрыс», «барлық жауап дұрыс
емес» және т. б. сөйлемдерді дистракторлар
ретінде қолдануға тыйым салынады [4, 48 б.].
Сонымен, жабық түрдегі тест тапсырмаларына ұсынылған жауаптардың ішінен
дұрыс жауапты (жауаптарды) анықтауға арналған тапсырмалар жатады. Ал бұл формадағы тапсырманы орындау үшін тест тестіленушілерге түсінікті болуы мақсатында
қысқаша нұсқаулықтан басталады.
Жабық түрдегі тест тапсырмаларының бірнеше түрлерін атап айтуға болады:
1) ұсынылған бірнеше жауаптардан бір
дұрыс жауапты анықтауға арналған тест
тапсырмалары;
2) ұсынылған бірнеше жауаптардан бір немесе бірнеше дұрыс жауапты анықтауға арналған тест тапсырмалары.
Ұсынылған бірнеше жауаптардан бір
дұрыс жауапты анықтауға арналған жабық
түрдегі тест тапсырмаларында ұсынылған жауаптардың ішінде бір ғана дұрыс жауап болады.
Мұндай формадағы тест тапсырмалары
тест тәжірибесінде көптеп қолданылады.
Оның бірнеше себептері бар: 1) тапсырманы
орындаудың салыстырмалы түрде жеңілдігі; 2) дәстүрлілігі; 3) білімді бақылауда жылдам бағалануы, әрі автоматтандырылуға
ыңғайлылығы. Сол сияқты жабық түрдегі
тест тапсырмасының аталған түрінің кемшін
тұстары да бар екенін жоққа шығармауымыз
керек. Мәселен, қазіргі уақыттағы тәжірибеде
ұсынылған 4 немесе 5 жауаптан бір ғана дұрыс
жауапты анықтауға арналған тест тапсырмалары жиі қолданылатынын байқауға болады.
Ал ол тапсырмаларды орындау барысында
ұсынылған 4 жауаптан бір ғана дұрыс жауапты табу мүмкіндігі 25%-ды, ал ұсынылған
5 жауаптан – 20%-ды құрайды. Шын мәнінде дұрыс жауапты болжаммен табу мүмкін-
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дігінің жоғары болуы – бір дұрыс жауапты
жабық түрдегі тест тапсырмасының басты
кемшілігі болып табылады.
Дегенмен, жақсы құрастырылған тапсырмаларда дұрыс емес жауаптар дұрыс жауапқа қарағанда тартымды болуы мүмкін. Сондықтан да дайындығы төмен тестіленушілер
қиналған жағдайда дұрыс жауапты болжаммен белгілей салмайды, дұрыс жауапқа
жақын, тартымды жауапты белгілейді. Жақсы таңдалған дұрыс емес жауаптар (дистракторлар) дұрыс жауапты болжаммен анықтау
мүмкіндігін төмендетеді. Осылайша, құрастырушы дайындығы төмен тестіленушінің
дұрыс жауапты болжаммен табу мүмкіндігін
шектейді. Мысал ретінде бірнеше тапсырмаларды келтіруге болады:
1. Жем өзенінің бойымен саяхаттай отырып көруге болатын облыстар:
А) Атырау және Маңғыстау
В) Ақтөбе және Атырау
С) Қостанай және Ақтөбе
D) Ақтөбе және Қызылорда
Е) Батыс Қазақстан және Атырау
Тапсырма Қазақстан территориясының
физикалық және экономикалық аудандастырылуы туралы білімді салыстыра отырып,
еліміздің ішкі сулары (әсіресе, өзендері) жайлы білімді және картографиялық кеңістікте
бағдарды дұрыс анықтай алуды бағалауға арналған. Жем өзені Ақтөбе облысының территориясында орналасқан Мұғалжар тауларының солтүстік-батыс бөлігінен бастау алады
да, оңтүстік-батыс бағытта Каспий теңізіне
қарай ағады. Өзеннің сағасы Каспий теңізінің
солтүстігінде орналасқан. Ал бұл аймақ Атырау облысының территориясы болып табылады. Жауаптарда берілген Маңғыстау облысы – Атырау және Ақтөбе облыстарының
оңтүстігінде орналасқан; Қостанай облысы
– Қазақстанның солтүстігінде орналасқан, ал
Жем өзені еліміздің батыс бөлігінде жатыр;
Қызылорда облысы – Оңтүстік Қазақстан
экономикалық ауданына жатады; Батыс Қазақстан облысы – еліміздің батысында орналасқанымен, Каспий теңізімен шектеспейді.
Берілген жауаптардың ішінде дұрыс жауапқа
сәйкес келетіні «В» жауабы. Яғни, егер сая-
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хатшы Жем өзені бойымен саяхатқа шықса,
Ақтөбе мен Атырау облыстарының территориясында бола алады.
2. АҚШ-тың басты ғарыш айлағы орналасқан түбек белгіленген сан:

A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Тапсырманы орындау барысында тестіленушілер берілген суретпен жұмыс жасай
отырып, оны талдайды. Бірінші кезекте суретте берілген материктің Солтүстік Америка екендігін анықтайды және белгіленген
географиялық нысандардың атауы мен орналасқан жерлерін ажыратады. Одан кейін нысандардың ішінен АҚШ-тың территориясына
енетіндерін ажыратады. II, III, V – Лабрадор
түбегі, Гренландия аралы, Калифорния түбегі
АҚШ құрамына енбейді. Демек, бұл жауаптар дұрыс жауап болуы мүмкін деген тізімнен
шығарылады. Екіншіден, тестіленуші қалған I
(Флорида түбегі) және IV (Аляска түбегі) нысандардың АҚШ-қа жататындығын анықтай
отырып, осы екі жауапқа тереңірек талдау жасайды. Ол үшін тестіленуші 11-сыныпта өткен
«АҚШ-тың экономикалық-географиялық аудандары» тақырыбындағы әр экономикалық
– географиялық аудандарда тараған шаруашылық түрлерін еске түсіреді. Яғни, Флорида түбегінің шығысындағы Канавал мүйісінде АҚШ-тың Джон Кеннеди атындағы басты
ғарыш айлағы орналасқандығын анықтайды.
Жауаптардың ішіндегі А нұсқасы дұрыс жауап болады.
Берілген тапсырмалар орташа қиындық
деңгейіндегі тапсырмалар. Тапсырмалардағы

ұсынылған дұрыс емес жауаптардың оңтайлы таңдап алынғандығын байқауға болады.
Себебі тапсырмаларды орындау үшін тестіленуші барлық жауаптарды талдауы тиіс болып
тұр. Ол үшін тестіленушілерге географиялық,
оның ішінде, картографиялық және геосаяси
сауаттылық қажет. Берілген тапсырмалардың
да бағалау нысандары осы болып табылады.
Келесі кезекте бір немесе бірнеше дұрыс
жауапты анықтауға арналған жабық түрдегі тест тапсырмаларына тоқталып өтейік.
Аталған тест тапсырмаларында дұрыс жауаптар саны бір немесе бірнеше болуы мүмкін.
Мұндай формадағы тест тапсырмасын орындау барысында тестіленуші тек бір дұрыс жауапты таңдап қана қоймайды, тапсырмада
тағы да дұрыс жауаптар бар болуы мүмкін
деген оймен одан әрі іздене түседі. Тапсырмада берілген барлық жауаптарға мән бере
отырып, оларды салыстырады, зерттейді, тереңірек ойланады. Бұл жерде ұсынылған жауаптардың ішінен бір ғана дұрыс жауапты
анықтауға арналған жабық түрдегі тест тапсырмасына қарағанда дұрыс жауапты болжаммен табу мүмкіндігі төмендейді.
Бір немесе бірнеше дұрыс жауапты тест
тапсырмаларын орындау қиын, бірақ олар
ұсынылған бес жауаптан бір дұрыс жауапты
анықтауға арналған тапсырмаларға қарағанда,
білімнің тереңдігін, нақтылығын, толықтығын
бағалауға мүмкіндік береді. Тест тапсырмаларының мұндай формасын пайдалана отырып,
оқу әрекетінде логикалық ойлау, есте сақтау,
қиялдау қабілеттерін жетілдіруге болады – ал
бұл білім берудің басты мақсатына лайықты
адам бойындағы тұлғалық қасиеттер болып
табылады. Аталған себептерге байланысты
жабық түрдегі тест тапсырмаларының ішінде бір немесе бірнеше дұрыс жауапты тест
тапсырмалары Қазақстан Республикасының
орта білім беру саласында 2016 жылы Оқу
жетістіктерін сырттай бағалау, ал 2017 жылдан бастап Ұлттық бірыңғай тестілеу аясында кеңінен қолданысқа енгізіле бастады. Бұл
өз кезегінде еліміздегі білім беру саласының
бағалау жүйесіндегі маңызды қадамдардың
бірі болып саналады. Сөзімізді нақтылау үшін
ұсынылған сегіз жауаптан бір немесе бірне-
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ше дұрыс жауапты анықтауға арналған жабық түрдегі бірнеше тест тапсырмаларының
орындалу жолдарына талдау жасап өтейік:
1. Атлант мұхитының жылы ағыс(-тар)ы:
А) Лабрадор
В) Бенгель
С) Солтүстік Атлант
D) Канар
Е) Гольфстрим
F) Батыс Желдер
G) Бразилия
Н) Калифорния
Тапсырманың дұрыс жауаптарын анықтау
үшін тестіленуші мұхит ағыстары мен оның
түрлерін білуі керек. Мұхит немесе теңіз ағыстары жылы және суық ағыстар болып екіге
бөлінеді. Ағыстарды тудыратын басты себеп
– тұрақты желдер болып табылады. Тестіленуші берілген тапсырмадағы Атлант мұхитындағы жылы және суық ағыстарды ажырата
алуы тиіс. Ол үшін тестіленуші берілген жауаптардың әрқайсысын талдайды.
Лабрадор ағысы – Канада мен Гренландия
жағалаулары аралығымен Баффин теңізінен
Ньюфаундленд қайраңына дейін оңтүстік
бағытта соғатын Атлант мұхитындағы суық
ағыс.
Бенгель ағысы – Оңтүстік Пассат пен Бразилия, Батыс Желдер ағыстарына жақын орналасқан антарктикалық суық ағыс. Қайырымды
Үміт мүйісінің оңтүстігінде пайда болады да,
солтүстікке қарай бағыт алады. Африкадағы
Намиб аймағына дейін жетеді.
Канар ағысы – оңтүстік және оңтүстік-батыс бағытта Африканың солтүстік-батыс
жағалауымен, Канар аралдарының жанынан
өтетін Атлант мұхитының суық ағысы.
Батыс Желдер ағысы – оңтүстік жарты шардың қоңыржай белдеуіндегі ашық су айдыны
арқылы шеңбер жасап ағатын ағыс. Бұл ағыс
дүниежүзілік мұхиттағы ең қуатты суық ағыс
болып табылады.
Калифорния ағысы – Тынық мұхитының солтүстік бөлігіндегі беткі суық ағыс.
Калифорния
жағалауымен
солтүстіктен
оңтүстік-батысқа қарай жылжиды.
Гольфстрим ағысы – Атлант мұхитындағы
жылы ағыс. Ағыс Солтүстік Американың
шығыс жағалауын бойлай, 40º с.е. дейін же-
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теді. Одан әрі су массаларының негізгі тармағы қоңыржай ендіктегі тұрақты соғатын
батыс желдері әсерінен Солтүстік Атлант ағысына айналады. Бұл ағыс Скандинавия түбегін
айналып өтіп, қоңыржай және полярлық ендіктердегі судың беткі температурасын жоғарылатады. Сондықтан бұл аудандарда қыс
салыстырмалы түрде жылы, ылғалды болады.
Бразилия ағысы – Оңтүстік Америка жағалауымен оңтүстік-батыс бағытта ағатын Атлант мұхитындағы жылы ағыс. Оңтүстік Пассат ағысының бір саласы.
Жоғарыда көрсетілгендей тапсырманы
орындау үшін тестіленуші Атлант мұхитындағы ағыстарды және олардың таралу аймақтарын, қасиеттерін білуі шарт. Талдау
бойынша Лабрадор, Бенгель, Канар, Батыс
Желдер және Калифорния ағыстары суық
ағыстар қатарына жататындығы анықталып
отыр. Ал Гольфстрим, Солтүстік Атлант және
Бразилия ағыстары Атлант мұхитының жылы
ағыстарына жатады. Сондықтан тапсырмадағы С, Е, G жауаптары дұрыс жауап болады.
2. Париж қаласында штаб-пәтері орналасқан ұйым(-дар):
А) ЕО
В) ЮНЕСКО
С) БҰҰ
D) НАТО
Е) ОПЕК
F) ФАО
G) ЕҚЫҰ
Н) АСЕАН
Париж қаласында штаб-пәтері орналасқан
ұйымды немесе ұйымдарды табу үшін ұсынылған сегіз жауаптың барлығын да талдау
қажет болады. Ол үшін берілген ұйымдар мен
штаб-пәтерлері орналасқан қалаларды білуі
керек (1-кесте).
Кестедегі мәліметтерді қарай отырып,
берілген тапсырмада бір ғана дұрыс жауап
бар екендігі анықталады. Яғни, Париж қаласында штаб-пәтері орналасқан ұйым – ЮНЕСКО екендігі белгілі болады.
Осылайша, тест тапсырмаларының түрлі формаларының ішінде жабық түрдегі тест
тапсырмаларының, оның ішінде, бір немесе
бірнеше дұрыс жауапты тест тапсырмаларының XXI ғасырдағы білім беру саласын бағалау
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1-кесте – Халықаралық ұйымдар мен штаб-пәтерлері орналасқан қалалар
ҰЙЫМ АТАУЫ

ШТАБ-ПӘТЕРІ
ОРНАЛАСҚАН ҚАЛА

ЕО (Еуропалық Одақ)

Брюссель

ЮНЕСКО (БҰҰ-ның білім беру, және мәдениет жөніндегі арнайы
ұйымы)

Париж

БҰҰ (Біріккен Ұлттар Ұйымы)

Нью-Йорк

НАТО (Солтүстік Атланттық келісім ұйымы)

Брюссель

ОПЕК (Мұнай экспорттаушы елдер ұйымы)

Вена

ФАО (БҰҰ-ның азық-түлік және ауыл шаруашылығы жөніндегі
арнайы ұйым)

Рим

ЕҚЫҰ (Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы)

Вена

АСЕАН (Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінің ассоциациясы)

жүйесінде өте тиімді екендігіне көз жеткізе
аламыз. Аталған формадағы тест тапсырмаларын кеңінен қолдану және оларды арнайы
талаптарды сақтай отырып әзірлеу білім
беру саласындағы бағалау жүйесінде көптеген мүмкіндіктерге жол ашады. Яғни, тестіле-

Джакарта

нушілердің білімін нақты, тияқты және ашық
түрде бағалауға қол жеткізе аламыз. Осындай себептерге байланысты біздің еліміздің
орта білім беру саласында бір немесе бірнеше
дұрыс жауапты тест тапсырмаларын қолдану
аясы кеңейе түсуде.
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Жабық түрдегі тест тапсырмаларын әзірлеу әдістемесі
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Республики Казахстан, Нур-Султан, Казахстан
Методы разработки закрытых тестовых заданий
Аннотация. В статье описывается использование системы тестирования в системе оценки Казахстана, в то же время обоснована актуальность применения разных видов тестовых заданий закрытого типа.
Автор останавливается на типах тестовых заданий и методике их разработки, особенностях тестовых
заданий, предполагающих определение одного правильного ответа из пяти предложенных ответов и
одного или нескольких правильных ответов из восьми предложенных. Анализируются преимущества
и недостатки этих типов задач. Кроме того, на примере географии анализируются закрытые тестовые
задания по предметам общего среднего образования. В статье рассказывается о мыслительных операциях тестируемых при выполнении тестовых заданий с определением одного правильного ответа из пяти
предложенных ответов и одного или нескольких правильных ответов из восьми предложенных. Таким
образом, автор в статье раскрывает роль закрытых тестовых заданий в национальной системе оценки
качества образования, анализируя их в форме экспериментов и начиная с разработки заданий.
Ключевые слова: программа, тестирование, система теста, тестовое задание, тестируемый, виды заданий, система оценивания, ЕНТ, ВОУД, дистрактор, разработка заданий, закрытое тестовое задание, В.
С. Аванесов, география.

D. S. Smagulov
Republican state treasury enterprise «National Testing Center»,
Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan, Nur-Sultan, Kazakhstan
Methods for developing closed test tasks
Abstract. The article describes testing system in the assessment system of Kazakhstan, including the
relevance of applying types of closed-ended test tasks.The author focuses on the types of tests and methods
of their development, the features of the test tasks for determining one correct answer out of five proposed
answers and for determining one or more correct answers out of eight proposed ones. Analyzes the advantages
and disadvantages of these types of tasks. In addition, author considers closed test tasks on the example of
geography.The article describes the mental operations of students when they are performing test tasks to
determine one correct answer out of five proposed answers and to determine one or more correct answers out
of eight proposed ones.Thus, the author reveals the role of closed-ended test tasks in the national system of
assessmentin education, analyzing them in the form of experiments, starting with the creation of the tests.
Keywords: program, testing, test system, test task, testable, types of tasks, assessment system, unified
national test, external evaluation of academic achievements, distractor, designing a task, closed-ended test task,
V. S. Avanesov, geography.
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