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береді. Осылайша ол адам өмірінің жалпы әдіснамалық өлшемдерін белгілейді.
Кілтті сөздер: ми және интеллект органы, қалыптасу және қызмет ету кезеңдері,
сана, субъект және тұлға, сенсорлық әсер, кодтар мен келісімдер, білімділік және
әлеуметтік организм.
TEREGULOV F.Sh., ZhUSUPOVA Zh.A. THE FORMATION OF CONSCIOUSNESS:
PROSE OF LIFE
An assumed unity (entity) of all kinds of matter in motion is manifested in human
activity. Logically, this basic activity that forms the human psyche and consciousness should
have a certain structure. The authors suggest that the organ of intelligence, which arises
evolutionarily, is formed throughout life and functions in each person, expresses the essence
of a person and society as a whole.
They show how the prose of life resolves basic life collisions, forms the mechanism of
self-organization, and opens up the prospects for human self-improvement.
The difference in our approach to human consciousness is that we link it mainly with the
brain, its neocortex as an experimental site that is responsible for an adequate reflection of
the world around us and the development of human-world interaction programs. The latter
function can be classified as an indicative basis (scheme) of human life activity. With this, it
sets the general methodological dimension of human life activity.
Keywords: brain and an organ of intelligence; stages of formation and functioning;
consciousness as an indicative basis of life activity; subject and personality; sensory
impressions, codes, and agreements; education and social body.
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2
ҚР БжҒМ «Ұлттық тестілеу орталығы» РМҚК
ОРТА БІЛІМ БЕРУДЕГІ ҰЛТТЫҚ МОНИТОРИНГ ТЕСТТЕРІНІҢ САПАСЫН БАҒАЛАУ ТУРАЛЫ
Білім беру сапасын бағалау мәселесі барлық уақытта өзекті болды және біздің
уақытта өзектілігін жоғалтпады. Тәуелсіздік жылдарында еліміздің білім беру
жүйесі көптеген өзгерістерге ұшырады. Бұл өзгерістер ғалымдар жүргізген ғылыми
зерттеулердің, біздің оқушыларымыздың білім беру саласындағы халықаралық салыстырмалы зерттеулерге қатысуының нәтижелері бойынша енгізілді. Ұлттық
емтихандар мен мониторингтер жаңғыртылды. Демек, білім алушылардың оқу
жетістіктерін өлшеуіштердің мазмұнына өзгерістер енгізілді. Ұсынылған мақала
орта білім берудегі ұлттық мониторингтік зерттеу аясында қолданылатын
өлшеуіштердің сапасын талдауға арналған, атап айтқанда тест сапасының
критерийлерінің бірі, олардың тесттердің валидтігі, мақалада авторлар «валидттік»
ұғымын ашты, валидтік түрлерінің жіктелуі, оларды бағалау әдістері, шекті
бағаларды белгілеу әдістеріне сипаттама берді. Орта білім беру ОЖСБ тестілері
мысалында тестологияда қабылданған теориялық ережелердің практикалық іске
асырылуы көрсетілген.
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Кілтті сөздер: тест валидтілігі, мазмұндық валидтілік, критериалды валидтілік;
құрылымдық валидтілік.
Кіріспе
Түрлі емтихандар мен мониторингтерде қолданылатын тапсырмалардың
сапасын бағалау әлемнің барлық елдеріндегі білім беру саласындағы өзекті мәселелердің бірі. Тестология бойынша ғылыми әдебиеттерде педагогикалық
тесттің сапасын сипаттайтын критерийлердің саны туралы ортақ пікір жоқ.
Бірқатар авторлар критерийлер ретінде екі
критерийді – тесттің валидтілігі (валидность) мен сенімділігін атап өтеді; енді
біреулері тест сапасының критерийлері
ретінде тесттің валидтілігін, сенімділігін
және әділдігін қарастырады; үшіншілері –
сенімділігін, валидтілігін, әділдігін, тиімділігін және пайдалылығын атайды.
Біздің мақалада педагогикалық тесттің сапасын сипаттайтын басты белгілерінің бірі ретіндегі тест тапсырмаларының жарамдылығын анықтау әдістері
қарастырылады. Қазақстан Республикасының орта білім беру жүйесіндегі Оқу
жетістіктерін сырттай бағалау (бұдан
әрі – ОЖСБ) атты ұлттық мониторингтік
зерттеуінің қорытындылары біз ұсынып
отырған мақаланың деректік көздері болып табылады.
Негізгі бөлім
Қазақстанда ОЖСБ 2012 жылдан бастап өткізіледі. 2016 жылға дейінгі зерттеулерге тек қана 9-сынып оқушылары
қатысты. 2016 жылдан бастап ОЖСБ-ға
қатысатын оқушылар қатарына 4-сынып оқушылары, ал 2017 жылдан бастап
11-сынып оқушылары да қатыса бастады.
ОЖСБ форматына өзгерістер жиі енгізіліп
тұрады. Бұл өзгерістер тапсырмалардың
мазмұнымен қатар, олардың түрлеріне
де қатысты болады. Мақалада 9-сынып
оқушыларына арналған тест тапсырмалары қолданылды.
Психологиялық сөздікте тест жарамдылығы сөзіне келесідей анықтама беріледі: «валидттілік (ағылш. Valid
– валидтті) – тест сапасының негізгі кри-

терийлерінің бірі. Тест неғұрлым жарамды болса, өлшеу үшін жасалған сапа
(қасиет) соғұрлым арта түседі»1.
Келесі кезекте бірнеше авторлардың
түрлі анықтамаларын келтіріп өтейік. Валидтілік:
– тестілеудің мақсаты тұрғысынан
алғанда дұрыс түсіндірілуін іске асыруға
мүмкіндік беретін жарамдылық өлшемін,
тесттің дұрыс нәтиже беру мүмкіндігін
сипаттайды [1];
– өлшеу мақсатына тесттің сәйкестігін,
негізделуін, оның нәтижелерінің маңыздылығын көрсететін педагогикалық тест
сапасының критерийі [2];
– тесттің нені бағалауы керектігін нақты анықтай алуы керек [3, 177-185 б];
– тест әзірлеушісі немесе қолданушысы
тесттік бағалау қорытындысының жарамдылығын негіздеу үшін дәлелдерді жинақтау үрдісі [4, 363-386 б].
Жоғарыда келтірілген анықтамалардан
тест немесе тест тапсырмасы алдына
қойылған мақсаттың мазмұнына сәйкес келсе ғана валидті болады деген қорытынды шығаруға болады. Басқаша
айтқанда, егер тест тексеруге бағытталған
білімді бағаласа ғана жарамды болып табылады.
Тест сапасы критериінің аталған түрі
түрлі ғалымдардың еңбектерінде төмендегідей жіктеледі:
мазмұндық валидтілік; критериалды валидтілік; құрылымдық валидтілік
[5, 133-158 б];
үлестіру бойынша валидтілік,
регрессиялық модель қателіктеріне негізделген валидтілік, жамылғы тығыздығы
бойынша валидтілік [6].
Бұл мақалада бірінші жіктеуге толығырақ тоқталамыз. ОЖСБ тест тапсырмаларына қатысты валидтіліктің әр түрін
жеке-жеке қарастырамыз.
Мазмұндық валидтілікке әр пән бойынша тест нұсқаларында оқу бағдарламасындағы барлық бөлімдердің қам-
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тылу деңгейі жатады.
Валидтіліктің барлық түрі ОЖСБ
тест тапсырмаларының мазмұнын сипаттау және осы зерттеуге қатысқан
оқушылардың қорытындылары арқылы
түсіндірілетін болады.
ОЖСБ тесттерінің мазмұндық валидтілігі туралы айтатын болсақ, тест
спецификацияларын әзірлеу барысындағы басты талаптардың бірі оқу
бағдарламасындағы барлық тақырыптар
мен бөлімдердің қамтылуы болып табылады. 5-9 сыныптарда оқушылар
меңгеруі тиіс пәндердің тақырыптары
мен бөлімдері модульдерге біріктіріледі
және негізгі дидактикалық бірліктер
анықтала отырып тест спецификациясына енгізіледі. Сәйкесінше, ОЖСБ тесттері
мазмұндық валидтілік критериіне жауап
береді.
Валидтіліктің келесі түрі – критериалды валидтілік. Валидтіліктің бұл түрі
оқушының болашақтағы жетістіктері
туралы болжамдарды тестілеу қорытындылары бойынша анықтау мүмкіндігі
ретінде қарастырылады. Ғылымда критериалды валидтілік болжамдық және
ағымдық деген екі түрі ерекшеленеді.
Болжамдық валидтілік бойынша
нақты бір тестілеу қорытындысы негізінде оқушылардың басқа тестілеу шеңберіндегі қорытындыларын болжауға
мүмкіндік алуға болады. Біздің жағдайда
мынадай болжам жасауға мүмкіндік бар:
егер оқушылар ОЖСБ-да функционалдық
сауаттылықты бағалауға арналған тест
тапсырмаларын орындай алса, онда олар
үш бағытта (математикалық, жаратылыстану ғылымдары бойынша және оқу
сауаттылығы) 15 жасар оқушылардың
функционалдық сауаттылықтарын бағалайтын халықаралық салыстырмалы
зерттеулердегі тапсырмаларды сәтті
орындай алады.
Аталған критериалды валидті тесттің
тұлғаның кейбір жекелеген қасиеттерін
бағалау мүмкіндіктерін сипаттайды. Тесттің валидтілігі қазіргі уақытта кейбір
1
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сыртқы критерийлермен дәлелденеді.
Мәселен, тест тестіленушінің пәндік
білімінің өте жақсы екендігін көрсетті
делік, ал мектеп мұғалімі қойған бағалар
қанағаттанарлықсыз. Егер біз сыртқы,
тәуелсіз және сенімді критерий ретінде
мектеп бағаларын алсақ, онда тесттің критериалды валидтілігі жоғары сенімділік
болған жағдайда да төмен болады.
Құрылымдық валидтілік – әр пән
курсының теориялық моделінің, оның
құрылымдық элементтерінің көрінісі.
Демек, құрылымдық валидтілік тест
құрылымында оқытудың диагностикаланатын қорытындылары моделінің
иерархиялық элементтерін көрсететін
тестті сипаттайды. Жоғарыда аталып
өткендей, ОЖСБ пәндері бойынша
тест спецификациялары оқу бағдарламаларына сәйкес әзірленеді. Тест нұсқаларындағы тест тапсырмаларының саны
оқу бағдарламаларындағы әр бөлімдерді
оқытуға арналатын сағат санына сәйкес
анықталады. Осыған сәйкес ОЖСБ тесттерінің құрылымдық валидтілігі дәлелденеді.
Тесттерге жасалған бастапқы талдау
ОЖСБ тесттерінің әсіресе мазмұндық,
құрылымдық және критериалды валидтілік секілді тест сапасы критерийлеріне
сәйкес келетіндігін көрсетті. Тест сапасын
бағалаудың келесі қадамы – оқушылардың
нәтижелерін талдау. Ендігі кезекте мақалада 9-сынып оқушыларының география
пәні бойынша тапсырмаларды орындау
қорытындылары көрсетіледі.
ОЖСБ тесттерінің валидтілігінің дәлелдемесі.
География пәні бойынша тест спецификациясының мазмұндық аясы Дүниежүзінің физикалық географиясы мен
Қазақстанның географиясын қамтиды.
5 сыныптан 9 сынып аралығындағы география пәнінің барлық тақырыптары
аталған бөлімдерге топтастырылған.
Ресейлік ғалым В.С.Аванесовтың зерттеулерінде
«Дәстүрлі
тест – дайындықтың деңгейі мен құрылымын диаг-

Психология: Словарь, 2-е изд. - М.: Политиздат, 1990.
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ностикалаудың стандартталған әдісі.
Мұндай тестте тестіленушілердің барлығына бірдей жағдай жасалады, бірдей
тапсырмалар мен бірдей уақыт беріледі
және жауаптарды бағалаудың ережелері
де біркелкі болады. Дәстүрлі тесттерді
қолданудың басты мақсаты – тестілеу
кезінде көрінетін білім деңгейі бойынша тестіленушілер арасында белгіленген
тәртіптің байланысын орнату. Осы негізде
әр тестіленушінің берілген жиынтықтағы
орнын (немесе рейтингісін) анықтау [7,
153-188 б].
География пәні бойынша тест 40 тест
тапсырмасынан тұрады. Тесттегі тест
тапсырмаларының қиындық деңгейі келісідей бөлінген: 20 тест тапсырмасы –
бірінші, 12 тест тапсырмасы – екінші,
8 тест тапсырмасы – үшінші қиындық
деңгейлерінде.
Негізгі
мониторингтік
зерттеуде
қолданылмас бұрын барлық тест тапсырмалары апробацияланған. Апробация
қорытындыларын өңдеудің нәтижесінде
тест тапсырмаларының қиындық деңгейлері анықталған.
ОЖСБ – бұл мониторингтік зерттеу
және оқушылардың оқу бағдарламасын
игеруін тексеруге бағытталған, сондықтан
минималды дайындалған оқушы барлық
тапсырмалардың 50% орындауы керек
деп есептеледі. ОЖСБ тестілерінің шекті
балының мониторингтік зерттеулерде
белгіленген шекті деңгейге сәйкестігін
тексеру үшін біз Nedelsky, Ebel әдістерін
қолдандық.
Nedelsky әдісі сарапшылардың тест
тапсырмаларын оқушылардың дұрыс
орындау ықтималдығын таңдауы арқылы
жүзеге асырылады. Ықтималдықтарды
таңдау кезінде, эксперттер белгілі бір шекаралас топтың тест тапсырмаларына жауап таңдау кезінде қате жауаптарды (дистракторларды) емес дұрыс жауаптарды
таңдайды деп есепетейді.
Nedelsky әдісін қолданатын сарапшылар әр тапсырманы жеке қарастырады,
тапсырмалардың жауаптарын таңдауға
ерекше назар аударады. Содан кейін олар

тесттегі әр тапсырманы қайта саралайды
және жауаптар таңдауын анықтайды. Сарапшылар «гипотетикалық минималды
құзыретті оқушы жауаптар жиынтығынан
дистракторларды дұрыс емес жауап екенін
анықтай алады» - деп есептейді. Қалған
жауап нұсқалары санына кері шама, әр
тапсырма үшін «Nedelsky мәні» болады.
Бұл мән шекарадағы оқушының тапсырманы дұрыс орындау ықтималдығы
ретінде түсіндіріледі [9, 246-247 б].
Тағы бір танымал әдіс – Роберт Эбель
(Ebel әдісі) ұсынған әдіс. «Бұл әдістің
маңызды ерекшелігі, әр сарапшыдан бір
емес, екі түрлі бағалауды талап етеді:
біріншісі – әр тапсырманың қиындығын
шамамен бағалау, екіншісі – тапсырманың
тест құру мақсатына сәйкестігін анықтау.
Екі бағалау пайыздар түрінде берілген
ықтимал сандық емес, сарапшылардың
бағалауын жеке бағалау санаттарына сәйкес тапсырмалар бойынша орналастыру арқылы алынады. Бірінші
жағдайда, тапсырмалардың қиындығын
бағалау кезінде сарапшылар оларды үш
категорияның біріне жіктейді: жеңіл, орташа және қиын. Ал екінші жағдайда –
тестілеу мақсаттарына қатысты төрт
санаттың біріне: өте маңызды, маңызды,
қолайлы және күмәнді. Жеке тест тапсырмалары бойынша екі пікір дайын болған
соң, сарапшылар гипотетикалық минималды құзыретті оқушы дұрыс жауап бере
алатын тест тапсырмаларының пайызын
ұсынады. Ebel әдісінің артықшылығы,
оны тест тапсырмаларының түріне
қарамастан, тест тапсырмаларының нәтижелеріне дихотомиялық бағалау таңдалған барлық жағдайларда қолдануға болады [9, 251–255 б].
1-кестеде оқушылардың география
пәні бойынша тапсырмаларды орындау
коэффициенттері көрсетілген.
Кестедегі мәліметтер 1-деңгейдегі
тест тапсырмаларының 2-деңгейдегі тест
тапсырмаларынан, ал 2-деңгейдегі тест
тапсырмаларының 3-деңгейдегі тест тапсырмаларынан жеңіл екендігін көрсетеді.
Демек, география пәні бойынша тест
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тапсырмалары қиындық деңгейлерінің
өсу ретімен орналасу қағидасына сәйкес
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жүйеленген. Сондықтан оларды тест деп
атау заңды (1-кесте).

1-кесте – Оқушылардың география пәні бойынша тапсырмаларды орындау
коэфициенттері

Қиындық деңгейі

Мазмұндық аясы
Дүниежүзінің физикалық географиясы
Қазақстанның географиясы

Қорытынды
Осылайша, бір блоктың тапсырмалары қабылданған таксономияға сәйкес
қиындықтың барлық критерийлеріне сәйкес келеді. Яғни ол құрылымның дұрыстығына сәйкес.
ОЖСБ мониторингтік зерттеуге арналған тест тапсырмаларын талдау мәлі-

1-деңгей

2-деңгей

3-деңгей

0,59
0,62

0,53
0,55

0,40
0,31

меттері оның нормативтік талаптарға сай
екендігін көрсетеді. Сондықтан, жоғарыда
көрсетілген талдау нәтижесінде, ОЖСБны негізгі мектеп оқушыларының пәндік
білім жетістіктерін сапалық және сандық
бағалаудың сенімді құралына жатқызуға
болады деген қорытындыға келдік.
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ПРИМБЕТОВА Г.С, ИСКАКОВА А.М, СМАГУЛОВ Д.С. ОБ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА
ТЕСТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В НАЦИОНАЛЬНЫХ МОНИТОРИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Проблема оценки качества образования была актуальна во все времена, и не потеряла свою актуальность в наше время. Система образования нашей страны за годы
независимости претерпела много изменений. Эти изменения были внесены по итогам
научных исследований, проводимых учеными, по итогам участия наших школьников в
международных сравнительных исследованиях в области образования. Модернизации
были подвергнуты национальные экзамены и мониторинги. Следовательно, были внесены изменения в содержание измерителей учебных достижений обучающихся. Представленная статья посвящена анализу качества измерителей, используемых в рамках
национального мониторингового исследования в среднем образовании, в частности
одному из критериев качества тестов, их валидности тестов, В статье авторами раскрыто понятие «валидность», представлена классификация видов валидности, способы их оценки, дано описание методам установления пороговых оценок. На примере
тестов ВОУД среднего образования показана практическая реализация теоретических
положений, принятых в тестологии.
Ключевые слова: валидность теста, содержательная валидность, критериальная валидность, конструктная валидность.
PRIMBETOVA G.S, ISKAKOVA A.M, SMAGULOV D.S. ON THE ASSESSMENT OF
QUALITY OF TESTS USED IN NATIONAL MONITORING RESEARCH
The issue of assessing the quality of education has been topical at all times and has not lost
its topicality even today. The education system of our country has undergone many changes
over the years of its independence. These changes were introduced as results of scientific
research conducted by scientists as well as the participation of our students in international
comparative studies in the field of education. National examinations and monitoring were
modernized. Consequently, changes were made to the content of the meters of students’
educational achievements. The presented article is devoted to the analysis of the measuring
instruments quality used in the framework of the national monitoring research in secondary
education, in particular, to one of the criteria for the quality of tests, their validity. In the
article, the authors denoted the concept “validity”, presented the classification of types of
validity, presented methods of their assessment and described the methods for establishing
threshold estimates. The practical implementation of the theoretical provisions adopted in
testology is shown on the example of the external evaluation of educational achievements
of secondary education.
Keywords: test validity, content validity, criteria validity, constructive validity.

