
«Тарих» пәні бойынша тест спецификациясы 

 

1. Тест мақсаты: 

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымы филиалдарында (бұдан әрі – 

ДББҰ) «тарих мұғалімі» лауазымына конкурс өткізу барысында «Қазақстан тарихы» және 

«Дүниежүзі тарихы» пәндері бойынша білім және дағдыларын бағалау. 

 

2. Тестілеу өткізуге негіз болатын нормативті құжаттар: 

ДББҰ Басқармасының шешімімен бекітілген (13.05.2020ж. №17 хаттама) «Назарбаев 

Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымы филиалдарында және Зияткерлік мектептердің 

білім беру қызметін жүзеге асыратын ұйымдарында педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген 

тұлғалардың бос қызмет орындарына конкурс өткізу Ережесі». 

 

3. Тест тапсырмаларының мазмұнын анықтайтын құжаттар: 

1. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты.  

2. Негізгі орта білім берудің жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламалары (5-9 

сынып. «Қазақстан тарихы» және «Дүниежүзі тарихы»).  

3. Жалпы орта білім берудің жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламалары 

(қоғамдық-гуманитарлық және жаратылыстық-математикалық бағыттар 10-11 сынып. «Қазақстан 

тарихы» және «Дүниежүзі тарихы»). 

4. 5В011400 – Тарих мамандығы бойынша оқу бағдарламасы. 

 

4. Тест тапсырмаларының мазмұны: 

 

№ Бөлім 1 модуль  2 модуль 3 модуль Барлығы 

1 Ежелгі заман кезеңі  

(шамамен 2 млн жыл бұрын 

– V ғасыр) 

3 

(ҚТ-2, ДТ-1) 

- - 3 

(ҚТ-2, ДТ-1) 

2 Ортағасырлар кезеңі  

(V - XVII ғасырлар) 

5 

(ҚТ-3, ДТ-2) 

- - 5 

(ҚТ-3, ДТ-2) 

3 Жаңа заман кезеңі  

(XVIII - XIX ғасырлар) 

3 

(ҚТ-2, ДТ-1) 

- - 3 

(ҚТ-2, ДТ-1) 

4 Қазіргі заман  

(XX ғасырдың бірінші 

жартысы) 

4 

(ҚТ-3, ДТ-1) 

- - 4 

(ҚТ-3, ДТ-1) 

 

5 Қазіргі заман  

(XX ғасырдың екінші 

жартысы – бүгінгі күнге 

дейін) 

- 5 

(ҚТ-3, ДТ-2) 

 5 

(ҚТ-3, ДТ-2) 

6 Тарихи мәтінмен жұмыс   5 5 

Қазақстан тарихы (ҚТ) 10 3  13 

Дүние жүзі тарихы (ДТ) 5 2  7 

Тарихи мәтінмен жұмыс   5 5 

Барлығы 15 5 5 25 

*ҚТ – Қазақстан тарихы,  ДТ – Дүниежүзі тарихы 

  



5. Тест құрылымы, бағалау және ұзақтығы: 

Тест бес мүмкін нұсқадан бір дұрыс жауабы бар 25 тест тапсырмасынан тұрады. Тест үш 

модульден тұрады: 

 

Модуль Сипаттама 

1-модуль  

(базалық 

деңгей) 

Базалық деңгейдегі тапсырмалар халықтардың қалыптасуы, мемлекеттердің 

пайда болуы, құрылымы, орналасуы, саяси тарихы, тарихи оқиғалардың 

хронологиясы, мемлекеттердің ыдырауы, өркениеттер, мәдениет, туралы 

білімдерін тексеруге бағытталған. 

2-модуль  

(ілгері деңгей) 

Ілгері деңгейдегі тапсырмалар тарихи оқиғалардың  мақсатын, себептерін,  

салдарын, тигізген әсерлерін, нәтижелерін, тарихи фактілерді жүйелей отырып, 

хронологиялық реттілікті, логикалық бірізділікті, тарихи оқиғаларға әсер етуші 

саяси, экономикалық, әлеуметтік, мәдени факторларды анықтау біліктіліктерін 

тексеруге бағытталған. 

3-модуль  

(жоғары 

деңгей) 

Жоғары деңгейдегі тапсырмалар тарихи дәлелдерді, тұжырымдарды дәлелдеу 

үшін дәлелдемелерді жүйелеуді талдауға және бағалауға бағытталған. Тарихи 

процесті анықтау үшін оқиғалар мен құбылыстардың маңыздылығын түсіндіру 

мүмкіндігін, негізгі және көмекші ақпарат көздерінен мәліметтерді жүйелеу 

арқылы әртүрлі қарама-қайшылықтарды анықтау және талдау. Тарихи 

айғақтарды аргументтерді нақты дәлелдермен талдауы және бағалауы.  

Тарихи дереккөздерден, тарихи құжаттардан және тарих бойынша ғылыми 

еңбектерден алынған мәтінді талдау, бағалау дағдыларын тексеруге бағытталған 

тапсырмалардан тұрады. Тест тапсырмалары үміткердің жоғары ойлау 

дағдыларын тексереді (250-300 сөзден тұратын мәтін беріледі). 

Ескерту: бір тақырыптың тексерілетін элементтері әртүрлі модульдерде қайталанбауы 

керек. 

Тест орындау уақыты –  40 минут. 

Педагогикалық өлшеулер орталығы тестілеу нәтижелерін өңдеуді әр тапсырманың күрделілік 

деңгейін анықтайтын және теңестірілген ұпай бойынша тестінің қорытынды ұпайындағы үлесін 

есептейтін автоматтандырылған статистикалық және психометрикалық талдау арқылы жүзеге 

асырады. Бұл тәсіл нәтижелерді объективті және шынайы бағалауды қамтамасыз ететіндіктен 

апелляция жүргізілмейді. 

Максималды теңестірілген балл 500 балды құрайды. Тестіден өту үшін шекті деңгей 

максималды балдың 60% құрайды. 

 

6. Тест тапсырмаларының үлгілері: 

 

1. Батыс Түрік қағанатында салық жинаушы 

 

A) Тудун 

B) Елтебер 

C) Селиф 

D) Сүбашы 

E) Иктадар 

 

2. 1960 жылдарда құрылған «Жас тұлпар» ұйымының ықпалы 

 

A) Жастардың әлеуметтік белсенділігінің артуы 

B) Өнердегі сәнді ағымдарға деген жастар сұранысы қанағаттандырылды 

C) Музыка өнерінде жаңа ағымдар таралды 

D) Жастардың ұлттық санасы өсті  

E) Коммунистік идеалдар мен мәдениетке жастар соқтықпады 

  



3. 1979 жылы қазақ жастарының қарсылығын тудырған Ю.Андропов шешімі анықтаңыз 

 

A) Қазақ жеріне шешен ұлтын көшіру туралы шешім 

B) Қазақ мектептерін жабу туралы қаулының қабылдануы 

C) О.Сүлейменовтың «Аз и Я» атты кітабын жою туралы шешім 

D) Солтүстік облыстарды РКФСР құрамына қосу туралы шешім 

E) Неміс автономиялық облысын құру туралы шешім 

 

4. 1991 жылы Югославия мемлекетінің ыдырауына себеп болған негізгі факторды 

анықтаңыз 

 

A) ұлтаралық қайшылықтар 

B) экономикалық дағдарыс 

C) мемлекетаралық қақтығыстар 

D) БҰҰ шешімі 

E) технологиялық артта қалушылық 

 

5. Мәтінде айтылған  келісімнің Қазақстан үшін болған үлкен маңызын белгілеңіз:  

«1950 жылдан бері ірі ядролық державалар – КСРО, АҚШ, Ұлыбритания арасында ядролық 

сынақтарға тыйым салу келіссөздер жүргізілді.1963 жылы тамызында Кариб дағдарысынан кейін 

Мәскеуде үш держава атмосферада, ғарышта, су астында ядролық сынақтарға тыйым салу туралы 

шартқа қол қойылды.» 

 

A) Келісім бойынша жер асты сынақтарына тыйым салынбады 

B) КСРО –да болған келісім болғандықтан еш маңызы болмады 

C) Халықаралық деңгейде ядролық сынақтардың зардаптары талқыланды  

D) 1963 жылдан сутегі бомбасы сынала бастады 

E) 1963 жылдан сынақтар тек жер астында жүргізілді 


