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Бұл қайда басталған еді?
Астана қ., қаңтар 2018 жыл



PISA бізге ұнай ма немесе PISA неліктен ұнайды? 

• «PISA бағалайтын құзыреттер
15 жастағы жасөспірімдер
меңгеруі тиіс іргелі мектептік
білім болып санала ма?»

• Etienne Albiser, ЭЫДҰ: бірінші ICEME 
конференциясындағы баяндамасы
(Қытай, қараша 2010 жыл)



PISA бізге ұнай ма немесе PISA неліктен ұнайды? 
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Қазақстан және PISA нәтижелері

Математика Оқу сауаттылығы Жаратылыстану 
сауаттылығы

2009 405   (496) 390   (493) 400   (501) 

2012 432   (494) 393   (496) 425   (501)

2015* 460 (493) 427   (490) 456   (493)

2015 – NIS** 523 492 517

2018*** … … …

• Аралығы (…) : ЭЫДҰ орташа көрсеткіштері
• * Data 2015 жылғы деректер балдарды тек жабық автоматтандырылған есептеуге негізделген; алдыңғы жылғы 

деректермен нақты салыстыруға жол берілмейді (2009 және 2012 жылдар)
• ** НЗМ үміткерлерінің 37%-ы 11-сыныптарда
• *** ресми деректер 2019 жылғы желтоқсанда алынады деп күтілуде



PISA рейтингі Қазақстанды «бақытты» ете 
ала ма?

PISA -2012 сауалнамасы

ЭЫДҰ орташа көрсеткіші : 80%

Қазақстан : 90% 9-орын



PISA нәтижелері бойынша Қазақстан неге үйренеді: оқу
сауаттылығы - 2012



PISA нәтижелері бойынша Қазақстан нені үйренеді: 
математикалық сауаттылық - 2012



Оқушылардың міндетті білім берудің соңына қарай қоғам
өміріне толыққанды қатысуға қажетті кейбір білім бен 
дағдыларды меңгеруі.

Түсіну, қарым-қатынас пен пайдалы білімді алу , мәдениеттің
басым үлгілік жүйелерін қолдану үшін тілді, сандарды, суреттер
мен компьютер және басқа да негізгі құралдарды қолдану
қабілеті.

«Функционалдық сауаттылық» жолында: 
PISA анықтамасы



• “өнімді ойлау” (Maier, 1937)

• “нақты және тұжырымдамалық білімдерді қолдану” (Bloom, 1956)

• “оқушыларға ақпаратты интерпретациялауға, талдауға немесе 
ақпаратты өзгертулеріне мүмкіндік береді” (Newman, 1990)

• “сын тұрғысынан ойлау” (Scriven, Paul, 1992 / e.a.)

Жоғары деңгейдегі ойлау дағдылары: 
анықтамалар



Таксономиядағы HOTS: «жоғары» дегеніміз
не?



Адам мақсатқа жету немесе күрделі жағдаяттардың шешімін
табу үшін, жаңа және жадыда сақталған ақпаратты алып, 
онымен жұмыс жасағанда және/немесе қайта құрылымдағанда, 
аясын кеңейткенде, неғұрлым жоғары деңгейдегі ойлау
деңгейіне қол жеткізеді.

(Lewis және Smith, 1993)

 жағдаят мәнмәтін  мәнмәтіндегі бағалау

HOTS: біздің анықтама



• Шынайы жағдаяттарда білім мен дағдыларды бағалау

• Қағаз түрінде, компьютерлік, имитациялық, тәжірибелік
бағалау форматына байланысты шынайы өмір көрінісі
аздап болсын қалыптасады. 

• Мәнмәтіндік бағалаумен шатастыруға болмайды
(тұжырымдамалық сауалнамалар / TIMMS, PISA, т.б.)

Мәнмәтіндегі бағалау



Пәнді шынайы өмірде қолдана алу;

- Шынайы өмірдегі маңызды 
әрекеттерді түсіну;

- Адамға қажетті дағдылар;

- Қоғамдық міндеттер.

- Қоғамдық тапсырмалар. 

Сауаттылық Тақырып (мазмұн)

Пәндік білімдер:

- Нақты түсініктер;

- Арнайы әрекеттер;

- Тақырып бойынша қажетті 
рәсімдер;

- Пән бойынша тапсырмалар. 



Үлгі: мәнмәтіндегі сауаттылықты бағалау
PISA-2015: математикалық сауаттылыққа арналған бөлім үлгісі

РОК КОНЦЕРТІ

Рок концерті үшін көлемі 50 м-ге 100м болатын тік төртбұрышты алаң дайындалды. Концертке арналған
билет толықтай сатылып кетт і, сондай-ақ алаң тұрып тұрған жакүйерлерге лық толды.  

Төменде берілген нұсқалардың қайсысы концертке келген жалпы адам санын шамамен көрсетеді?

А 2 000

B 5 000

C 20 000

D 50 000

E 1000 000



Үлгі: мәнмәтіндегі сауаттылықты бағалау
PISA -2015: математикалық сауаттылыққа арналған бөлім үлгісі

РОК КОНЦЕРТІ

Рок концерті үшін көлемі 50 м-ге 100м болатын тік төртбұрышты алаң дайындалды. Концертке арналған
билет толықтай сатылып кетт і, сондай-ақ алаң тұрып тұрған жакүйерлерге лық толды.  

Төменде берілген нұсқалардың қайсысы концертке келген жалпы адам санын шамамен көрсетеді?

А 2 000

B 5 000

C 20 000

D 50 000

E 1000 000



Математикалық сауаттылықты бағалау үлгісі



Ғылыми-әдістемелік сауаттылық негіздері



Ғылыми-әдістемелік сауаттылық негіздері

Student Questionnaire







PISA  сауаттылығының бірінші шығарылған бөлімдерінде тұтас мәтіндер болды. Қатысушыларға
мәтінді жіктеу ұсынылды.  Сондай-ақ PISA-2015 талаптарына сәйкес сұрақтар берілді.

Оқу курсында қолданылатын жаттығу түрлері

Оқу сауаттылығы Математикалық сауаттылық Ғылыми сауаттылық

Мәтіндік формат Мазмұндық сала (домен) Білім типі

Мәтін типі Контекст (жағдаят) Контекст: өлшемдер

Мәтіндік домендер Контекст: қосымшалар

Аспектілер (құзыреттер) Құзыреттілік (процесс) Құзыреттер



1-жаттығуға арналған мәнмәтін мысалы

Question 1: BRUSHING YOUR TEETH R403Q01 

What is this article about? 

A The best way to brush your teeth. 
B The best kind of toothbrush to use. 
C The importance of good teeth. 
The way different people brush their teeth. 

TEXT 1 BRUSHING YOUR TEETH 
Do our teeth become cleaner and cleaner the longer and harder we brush them? 

British researchers say no. They have actually tried out many different alternatives, 
and ended up with the perfect way to brush your teeth. A two minute brush, without 
brushing too hard, gives the best result. If you brush hard, you harm your tooth 
enamel and your gums without loosening food remnants or plaque. 

Bente Hansen, an expert on tooth brushing, says that it is a good idea to hold the 
toothbrush the way you hold a pen. “Start in one corner and brush your way along 
the whole row,” she says. “Don’t forget your tongue either! It can actually contain 
loads of bacteria that may cause bad breath.” 

“Brushing your Teeth” is an article from a Norwegian magazine. 

Use “Brushing Your Teeth” above to answer the questions that follow. 

Question 2: BRUSHING YOUR TEETH R403Q02 

What do the British researchers recommend? 

A That you brush your teeth as often as possible. 
B That you do not try to brush your tongue. 
C That you do not brush your teeth too hard. 
D That you brush your tongue more often than your teeth. 

Question 3: BRUSHING YOUR TEETH R403Q03 – 0 1 9  

Why should you brush your tongue, according to Bente Hansen? 

.................................................................................................................................  

  



ПИЗА сауаттылығының екінші шығарылған бөлімінде тек 
мәтіндер ұсынылды, ешқандай сұрақтар берілмеді. 

PISA-2015 талаптарына сәйкес қатысушыларға 2 немесе 3 сұрақ
құрастыру ұсынылды. 

Талаптарға сай әртүрлі құзыреттер деңгейін қолдану
ұсынылады. 

Оқу курсында қолданылатын жаттығу түрлері



Екінші үлгіні жүзеге асыруға арналған
мәнмәтін мысалы

ЗАДАНИЕ №17. ПИТЬЕВАЯ ВОДА 
 

На рисунке, приведенном выше, показано, как вода, которая подается в 
городские дома, становится пригодной для питья. 

 

 
 
 



III мәнмәтіндік материалды оқытушылар іріктеп, ұсынды. 

• Мәнмәтіндік сауаттылықты бағалауға арналған жалпы
талаптарға сәйкес қатысушыларға таңдалған мәнмәтінге 2 
сұрақ құрастыру ұсынылды. 

• Бұл сұрақтар PISA-2015 талаптарына сай болуы қажет. 

• Талаптар бойынша қатысушыларға әртүрлі құзыреттер
деңгейін қолдану ұсынылды.  

Оқу курсында қолданылатын жаттығу түрлері



III жаттығуға арналған мәнмәтін мысалы



Қатысушылар таңдайтын IV мәнмәтіндік материал 

• Қатысушыларға мәнмәтіндегі сауаттылықты бағалаудың жалпы талаптарына сай келетін мәнмәтін
табу ұсынылды. 

• Бұл мәнмәтіннің қолданысын тексеру үшін мәтін таңдауға арналған бақылау тізімін қолданыңыз. 

• Оқу сауаттылығы, математика немесе ғылыми сауаттылық сияқты PISA салаларының біріне
қатысты білім мен дағдыларды қолдануды талап ететін кем дегенде 2 өзекті сұрақ құрастыру .

• Бұл сұрақтар PISA -2015 талаптарына сай болуы керек.

• Талаптарға сай оларға әртүрлі құзыреттер деңгейі ұсынылды.

Оқу курсында қолданылатын жаттығу түрлері




