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 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі (бұдан әрі - 

Министрлік)2019-2020 oқужылының жалпы орта білім беру ұйымдарында оқу 

жетістіктерін сырттай бағалауды өткізуге қатысты төмендегіні хабарлайды. 

Оқу жетістіктерін сырттай бағалау (бұдан әрі -ОЖСБ) «Білім туралы» 2007 

жылғы 27 шілдедегіҚазақстан Республикасы Заңының 55-бабымен реттеледі 

және білім беру ұйымдарында оқу жетістіктерін білім беру ұйымына тәуелсіз 

бағалау жүйесін қалыптастыру үшін енгізілді. 

2019-2020 оқу жылында ОЖСБ 4, 9 және 11 сыныптарда  2020 жылғы 

сәуірге жоспарланды. 

4, 9- сыныптарының оқушылары үшін ОЖСБ пәндері бойынша тест 

спецификациясы жаңартылған орта білім беру мазмұнына сәйкес әзірленді. 11-

сынып оқушылары үшін ОЖСБ оқытылып жатқан оқу бағдарламасы бойынша 

өткізіледі. Орта білімдегі ОЖСБ-ға дайындық үшін Министрлікпен оку 

үрдесінде пайдалануға ұсынған оқулықтар мен пәндер бойынша тест 

спецификацияларын негізге алу керек. 

ОЖСБ 4-сыныпта қағаз тасымалдағышта уәкілетті орган айқындаған екі 

пән бойынша, 9-сыныпта  қағаз және электронды тасымалдағышта, қазақ тілі 

және басқа да жалпы білім беретін пәндер бойынша жүргізіледі.  

11-сыныпта қағаз және электронды тасымалдағышта, жыл сайын уәкілетті 

орган айқындайтын үш пән бойынша жүргізіледі. 

Толық тест спецификациясы мен пәндер бойынша ОЖСБ 

тапсырмаларының үлгілері жоспар бойынша 2020 жылғы ақпан айының екінші 

жартысында Ұлттық тестілеу орталығының сайтына testcenter.kz ілінеді. 

Сонымен қатар, орта білімнің жаңартылған мазмұнын есепке ала отырып, 

TIMSS, PISA, PIRLS және т.б. халықаралық салыстырмалы зерттеу құралдарына 

ұқсас функционалдық сауаттылықты өлшеуге бағытталған сұрақтардың 

мазмұнын қайта қарау жұмысы жүргізілуде. Оқу жетістіктерін өндеу, жинау, 

талдау және әдістемелік көмек көрсетумен білім сапасын қамтамасыз ету 

жөніндегі ұсынымдарды әзірлеу көзделуде. 



Орта білімнің сырттай бағалау бастауыш пен негізгі орта білімнің 

жаңартылған білім мазмұнын ескеріп оқушылардың базалық білімін тексеруге 

бағытталған. Сонымен қатар 11-сынып окушылары қорытынды аттестация мен 

ҰБТ жүктемесі шектен тыс болуына байланысты 2021 жылдан бастап  сырттай 

бағалауды алып тастау мәселесі қарастырылуда. 

Қосымша тест спецификациясы жөнінде жалпы ақпаратты жолдаймыз. 

Тиісті мәліметті орта білім беру ұйымдарының назарына жеткізуді 

сұраймын. 
 

 

Вице-министр         Ш. Каринова 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

орын.: Мусурова Ж 

Тасмұратова А. 
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Управлениям образования 

областей и городов  

Нур-Султан, Алматы и 

Шымкент 

 

 

 Министерство образования и науки Республики Казахстан (далее – 

Министерство) касательно проведения внешней оценки учебных достижений в 

организациях среднего образования в 2019-2020 учебном году сообщает 

следующее. 

Внешняя оценка учебных достижений (далее - ВОУД) регламентируется 

статьей 55 Закона Республики Казахстан «Об образовании» и введена для 

формирования независимой от организации образования системы оценки 

учебных достижений в организациях образования.  

В 2019-2020 учебном году проведение ВОУД запланировано на апрель 

месяц текущего года в 4, 9 и 11 классах. 

С учетом обновленного содержания среднего образования для проведения 

оценивания знаний разработаны спецификации тестов по предметам ВОУД для 

учащихся 4 и 9 классов.ВОУД для учащихся 11-классов проводится по 

обучающейся учебной программе. Для подготовки к ВОУД необходимо 

пользоваться учебниками, рекомендованными Министерством и основываться 

на спецификации тестов по предметам. 

ВОУД в 4 классах проводится на бумажных носителях по двум предметам; 

в 9 классах в форме комплексного тестирования, на  бумажных и электронных 

носителях, по казахскому языку и другим общеобразовательным предметам; в 11 

классах проводится также в форме комплексного тестирования, на бумажных и 

электронных носителях,  по трем предметам ежегодно определяемых 

уполномоченным органом. 

Полная спецификации тестов и примерные тестовые задания для 

подготовки к ВОУД планируется разместить во второй половине февраля 

текущего года на сайте Национального центра тестирования (testcenter.kz)  

На сегодняшний день с учетом международного опыта начата работа по 

совершенствованию механизмов внешнего оценивания обучающихся 

организаций образования. В частности, ведется работа  по пересмотру 

содержания вопросов, направленных на замер функциональной грамотности, по 

аналогии с инструментами международных сопоставительных исследований 

TIMSS, PISA, PIRLS и др. Предполагается сбор, обработка и анализ учебных 

достижений с оказанием методологической помощи и выработкой рекомендации 

по обеспечению качества образования. 

Внешнее оценивание среднего образования будет нацелено на проверку 

базовых знаний учащихся начального и основного среднего образования с 

учетом обновленного содержания. Также рассматривается вопрос исключения 



внешнего оценивания среди учащихся 11 классов с 2021 года, в связи с 

загруженностью экзаменами в рамках итоговойаттестации и ЕНТ. 

Дополнительно направляем общую информацию по спецификации тестов. 

Прошу довести соответствующую информацию до сведения организаций 

среднего образования. 
 

 

Вице-министр                      Ш. Каринова 
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