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СТУДЕНТТЕР БІЛІМДЕРІН РЕЙТИНГТІК  БАҒАЛАУ  МӘСЕЛЕЛЕРІ  
 

Мақалада қазіргі қоғам дамыған елдерінің жоғары оқу орындары қоятын талаптарды қанағаттандыратын студенттерді кәсіби 
біліктілікке машықтандыру үшін оқытуда тапсырмалар түрлері мен  оның балл көрсеткішіне сәйкес топтастырылуы 
нәтижесінде білімді бағалау мәселелері  қарастырылған. 
Түйінді сөздер: білім сапасы, біліктілік, дағды, қабілеттілік, білімнің жүйелілігі. 
 
Педагогика әдебиеттерінде білім сапасы ұғымы оқыту нәтижесінің негізгі сипаттамасы ретінде қарастырылады. Оқыту  
нәтижесінің сапасы деп меңгерудің толықтық,  дұрыстық сияқты кейбір аспектілерін түсінеді. Әдетте, қандай да бір объект-
нәрсенің және құбылыстың сапасы болып оның осы нәрсе екенін көрсететін мәнді, орнықты қасиеттері, сипаттамалары саналады 
[1].  
Білім сапасының  сипаттамасы толықтық,  тереңдік, шапшаңдық, бірізділік, нақтылық, жалпыламалық, орамдылық, 
тармақталғандық, жүйелілік, түсініктілік және тиімділік болады.  
Білімнің толықтылығы оқу бағдарламасында қарастырылатын объектілердің барлық белгілерін білумен сипатталады. Студенттер 
білімін тексергенде, алдымен, олар объектілердің белгілерін бөліп көрсете алуы және айтып бере алатындығымен анықталады. 
Студенттердің білімінің тереңдігі оқу объектісін тұтастай бейнелеуімен, білімін басқа білімдермен мәнді байланыстыра білуімен 
белгілі болады. Білімнің бұл сапалық қасиеті студенттердің  меңгерген білімдерінің практикада қолдануымен де сипатталады. 
Байланыстардың анықталуы белгілі бір уақытты қажет етеді, тіптен кейде оқу курсын оқытудағы барлық уақытты қамтуы 
мүмкін. Әдетте, білімдер  арасындағы байланыстар бірден байқала бермейтіні себепті біріншіден, студенттер параллель немесе 
тізбекті орналасқан байланыстарды түсіне алмай қалады (білім бағалануы 50-74 балл), екіншіден, ол байланыстарды түсіну үшін 
жаңа аралық байланыстың болуы қажет етіледі. 
Білімдегі байланыстар студенттердің ұқсас және әр түрлі оқыту немесе белгілі бір жағдайда қолдана білуге дайындығы білігімен 
және білімнің жеделдете, тереңірек меңгерілуімен анықталады. Студенттердің өзіне қажетті білік пен дағдыны меңгеруі білік пен 
дағдыны түрлі жағдайларда қолдануына қарай анықталады, ал білімнің тереңдігі олардың білімді интеллектуалдық дәрежеде 
меңгеріп, практикада қолдана алу дағдыларына, икемділігіне қатысты сипатталады. 
Дағды ұғымы мен икемділік ұғымын ажырата білу маңызды. Психологияда  икемділік дегеніміз студенттердің қандай нәрсені 
болмасын орындай білу қабілеті, ол білім мен тәжірибеге негізделеді,  білім мен тәжірибесі мол студенттердің икемділігі артықтау 
болады. Икемділік – белгілі бір дағдылар мен білім қорын практикада қолдана алудың көрінісі, білімнің амалға айналуы және 
амалды жүзеге асырудың де тәсілі. 
Білімнің икемділігі студенттердің тапсырмаларды орындаудың тиімді нұсқасын табудың жылдамдылығымен сипатталады. Ол 
және де студенттердің бір тапсырманы бірнеше тәсілдермен орындау қабілеттілігіне де қатысты анықталады. 
Икемділік пен білімнің жеделдете меңгерілуі арасындағы айырмашылық былай сипатталады: білімнің жеделдете меңгерілуі 
нақты жағдайлар үшін білім мен дағдыны қолдану болса, ал білімнің икемділігі белгілі жағдайлардан ауытқып жаңа тәсілді 
бұрыннан белгілілері арқылы шығарып алуға қатысты жаңа білік пен дағдыны қалыптастыру болып табылады.  
Білімді жалпылауда нақтылы көріністерді ашу мен жалпылама білімдерді нақтылау қабілеттілігі арқылы білімнің нақтылығы мен 
жалпыламалылығы сипатталады. Білімді жалпылау білімді нақтылау арқылы қарастырылады. Екеуін студенттер бірден 
қолданған жағдайда нақтылы фактілерді жалпылау дағдысының қалыптасуына, жекеден жалпыға біртіндеп өтуге игі әсерін 
тигізеді. 
Білімнің меңгерілуінің тежелуі мен дамытылуы, біріншіден, студенттердің білімдер арасындағы байланыстарды анықтап, керекті 
сәтте қолдана білуі, екіншіден,  меңгерілген білімнің негізгілерін тұжырымдай білу қабілетінен көрінеді.  
Білімнің жалпыланған болуымен қатар жинақталған болуы да маңызды. Студенттерге кей жағдайда білімнің жинақталған түрін 
қолдану үшін жалпыланған білімді негізге алатын нақты білімдер қажет. Жалпыланған білімдерді нақтылап, оны негіздегеннен 
кейін студенттердің білімді тереңдете түсуі жеткілікті. 
Студенттердің кез келген оқыту курсындағы сияқты информатика курсында берілген материалдарды жалпылау қабілеттері әр 
деңгейлі тапсырмаларды орындауда ортақ тәсілді таба алуымен, сәйкесінше ортақтан әр түрлі тәсілді байқау қабілеттерінен 
көрінеді.  
Информатика курсында тапсырмаларды орындағанда тапсырмалардың типі басқа болса да тұжырымдаудың жинақталуы арқылы 
студенттердің ойлау қабілеті қалыптастырылады. 50-74 балл жинаушы студенттер тапсырмаларды бірнеше рет орындағаннан 
кейін ғана ол туралы білімін жалпылай алады. Сондықтан ол студенттерде тұжырымдау, тексеру, түзету әрекеті сирек байқалады. 
Информатикадан тапсырмаларды орындауда ойлау үдерістерінің жинақталуы бағытының айқындалуы: 
а) шапшаңдығы (тапсырма шартын оқығаннан кейін бірден жауап беріледі); 
ә) ой қорыту үдерісінде бірнеше буындар қалып қойса да, ойлау үдерісін дұрыс бағытта жүргізе алуы (ойлаудың жоқ 
буындарында); 
б) қиындығы, студенттердің ойлау үдерісінің мүмкіндіктерінің толық ашылуын талап етеді.  
Білімнің жүйелілігі оның жинақтылығымен анықталады. Студенттердің білімді жүйелі меңгеру деңгейі бағытының көрсеткіштері: 
а) оқу материалдарының мазмұнын  білімдерді өзара байланыстыра меңгертетіндей айқындау; 
ә) оқу материалдарын қайта өзгеше құрып, байланыстырып мазмұндау; 
б) қажетінше әрекеттерді тізбектей орындауы; 
в) жаңа байланыстарды өзінше орналастыру, атап айтқанда, біріншіден, меңгерілетін білімдер аралығы, екіншіден, жаңа білімдер 
мен меңгерілген білімдер аралығы. 
Студенттерге  білімді жүйелі меңгертуде оқытушыдан  білімдерді меңгерту арасындағы байланыстарды біртіндеп жалпылау талап 
етіледі. 
Жалпыланған идеялар білімдерді меңгерту аймағында жинақталып жүйеленеді. Әрбір оқыту курсы үшін жүйелеу әртүрлі болады. 
Оның бәрі курсының мазмұнын баяндауға байланысты анықталады. Білімнің берілуі келесі тізбек бойынша: негізгі ұғым, негізгі 
ереже, салдар, қосымша анықтамалар берілсе, онда білімнің берілуі жүйеленген деп саналады.  
Білімнің берілуініің жүйелілігіне келесі белгілер енеді: бір білімнен кейінгі жаңа білімнің туындауы, бірінің келесі білім үшін негіз 
болуы. Дегенмен, білім кей жағдайда жүйелі берілгенімен де бір жүйеге келмеуі мүмкін. Білімнің берілу жүйелілігін анықтауда 
информатика  курсын оқыту объектісі мазмұнының сипаты мен тәсілін, оны студенттердің меңгеру деңгейін ескеру қажет. 
Білімнің сапалылығы білімдер арасындағы байланыстарды түсінуімен, елеулі және елеусіз байланыстарды ажырата білу 
біліктілігімен, осы байланыстардың байқалуы мен жүзеге асырылу механизмін түсінумен, білімдерді меңгеруде қолданатын тәсілі 
мен оны қолдану үшін негізге алатын принциптерді ұғыну аймағын анықтаумен сипатталады, осы білімнің сапалылығы 



белгілерін қалыптастыру біртіндеп жүзеге асады. Студенттердің информатикадан білімін бағалауда білімнің  сапалылық 
белгілерінің көрсеткіштерін анықтай білу керек. Білімнің сапалылығының негізгі көрсеткіші критерийіне студенттердің берілген 
сұраққа оқулықтағы, оқу әдістемелік кешендегі  келтірілген дайын жауап бергені емес, сұраққа жауапты өздігінше тұжырымдап, 
ой қорытып беруі үшін білімдерді топтау мен жүйелей алуы енеді. Білімнің жүйелілігі мен тереңдігі білімдердің арасындағы 
байланысқа қатысты болғандықтан сапалылықтың артуына әсерін тигізеді. Біртұтас теорияда жүйелілік білімнің орнықтылығын 
анықтайды. 
Студенттердің білімді меңгеру орнықтылығы деп ойында ұмытпай сақтау ұзақтығы мен есінде қалдыра алуы, білімді толық 
жүйелілігімен қайталай алуын айтамыз. 
Білімнің меңгеру орнықтылығы елеулі білімдер жүйесін есте сақтау мен оны қолдану тәсілдерін білуден тұрады. Ұзақ уақыт бойы 
жоғары оқу орындарының оқыту тарихында студенттерге білімді меңгерту орнықтылығы білімді бір немесе бірнеше формада бір 
мазмұнды қайталап айтқызу арқылы қамтамасыз етіліп келді. 
 Зерттеу жұмыстарынан қайталап айтқызу білімнің сапалы меңгерілуін барлық уақытта қамтамасыз ете бермейтіндігін, керісінше, 
білімді жүйелі ұғынып меңгерту, оны талдауға үйрену білімді орнықты меңгеруге септігін тигізетіні белгілі болды және білімнің 
орнықты меңгерілуін іске асыру арқылы оқытудың тиімділігін арттыруға болады. 
Оқыту үдерісінде білімнің сапалылығын жүзеге асыратын барлық элементтері бір мезгілде, кейде қабаттасып жатады. 
Студенттердің білімдерінің сапасын және білімінің    деңгейін олардың білімді қаншалықты меңгергенін алған білімдерін әр түрлі 
типтегі тапсырмаларды орындауда қолдана алатындығын тексермей білу мүмкін еместігі айқын. 
Мысалы, «Ақпарат және информатика. Информатиканың негізгі мәселелері. Санау жүйелері» тақырыбы бойынша тапсырмалар 
түрлері мен  оның рейтинг балл көрсеткішіне сәйкес топтастырылуы келесі кестеде келтірілген [2]: 
 

№ Жұмыс түрі Баға (max балл) 

1 Лекциялық сабаққа қатысуы 50 

2 110101,1112 =х10,       х- ? 
3678,89810=у2,              у- ? 

10 

3 110101,1112 + 110101,12 , 
110101,1112 – 10,12 

10 

4 101012:112 15 

5 10,112*1,012 15 

 Барлығы 100 

 
Осы уақытқа дейін оқу бағдарламасына сәйкес нақты оқулықтар,  тапсырмалар жинағы,  әдістемелік құралдар қарастырылғанмен 
де  студенттердің информатика курсынан білім алу қабілетіне қарай балдық бағалау бойынша нені меңгеру қажеттілігі, білімі мен 
икемділігіне қойылатын талаптарды  анықтау әлі де жетілдіре түсуді талап етеді. 
Осы мәселердің негізгі себебі тапсырмалардың қиындығына байланысты студенттердің қабілетіне қарай жіктеп ұсыну 
критерийлерін анықтау оқытушының  кәсіби   біліктілігін талап ететіндіктен туындайтыны аян. 
Тапсырмалардың  қиындығына байланысты студенттердің қабілетіне қарай жіктеп ұсыну нәтижесін объективті тексеру мен 
бағалау тек талап етілетін білім сапасы мен оны меңгерудің деңгейін анықтауға мүмкіндік береді. Объективті түрде студенттер 
білімін тексеру мен бағалағанда білім сапасы мен оны меңгерудің деңгейі дәл анықталады.  
Оқытуды студенттер білімін бағалау үшін оларға  берілетін тапсырма рейтинг балл көрсеткішіне сәйкес топтастырылады: 
-міндетті тапсырма (50-74 балл); 
- шығармашылық зерттеу жұмыстарына  дайындық деңгейіндегі тапсырма, бағдарламадағы міндетті білімді толық меңгертетін, 
жоғары деңгейге жетуге жағдай туғызатын тапсырма(75-89 балл); 
- шығармашылық зерттеу жұмыстары тапсырмасы, студенттердің қызығушылық пен танымдық қажеттілігіне, қабілетіне 
байланысты білімін тереңдететін, оперативтік өзіндік ойлау іс-әрекетін орындауды талап ететін тапсырма (90-100 балл). 
Қорыта келгенде, оқытудың және студент білімін бағалаудың жариялылығы білім беруді ізгілендіру мен білім берудің мазмұны 
мен әдістерін жаңарту және мамандар даярлаудың сапасын жетілдіру мәселелерін шешудің тәсілі екендігі ақиқат. 
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ВОПРОСЫ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ ЗНАНИИ СТУДЕНТОВ 

 
Резюме: В статье рассматривается вопросы проведения оценки знании студентов для развития профессиональных навыков при 
рейтинговой оценке в совокупности выполнения определенных заданий и набранных баллов по заданию по требованиям высших 
учебных заведении  развитых стран и современного общества.   
Ключевые слова: качество знаний, умения, навыки, способность студентов, системность образования. 
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QUESTIONS RATING ASSESSMENT OF STUDENTS' KNOWLEDGE 

 
Resume: The article discusses the assessment of students' knowledge for the development of professional skills at rating together perform 
certain tasks and of points of reference on the requirements of the higher educational institutions of developed countries and of modern 
society. 
Keywords: quality of knowledge, skills, the ability of students, systematic education.  
 


