
«Музыка» пәні бойынша тест спецификациясы 

 

1. Тест мақсаты: 

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

ДББҰ) «өнер мұғалімі» лауазымына конкурс өткізу барысында «Музыка» пәні бойынша білім 

және дағдыларын бағалау. 

 

2. Тестілеуді өткізуге негіз болатын нормативтік құжаттар: 

ДББҰ Басқармасының шешімімен бекітілген (13.05.2020 ж. №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. Жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты. 

2. Негізгі орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты. 

3. Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты. 

5.Жаңартылған мазмұн бойынша бастауыш білім беру деңгейінің 1-4 сыныптары үшін 

«Музыка» оқу пәніне арналған типтік оқу бағдарламасы. 

6.. Жаңартылған мазмұнға сәйкес негізгі орта білім деңгейінің 5-6 сыныптары үшін 

«Музыка» оқу пәніне арналған типтік оқу бағдарламасы. 

7. Мамандық бойынша білім беру бағдарламасы 5В010600- Музыкалық білім. 

 

4. Тест тапсырмаларының мазмұнын анықтау: 

№ Бөлім 1 модуль  2 модуль  3 модуль  Барлығы 

1 Музыкалық сауаттылық 3 1 1 5 

2 Халықтық және композиторлық музыка 3 - 1 4 

3 Классикалық музыка 3 1 1 5 

4 Қазақстанның кәсіби музыкасы 3 - - 3 

5 Музыкадағы технологиялар 3 1 1 5 

6 Қазақстанның аспаптық өнері - 1 - 1 

7 Музыка және өнердің түрлері - 1 - 1 

8 Қазақстанның қазіргі музыкасы - - 1 1 

Барлығы 15 5 5 25 

  

5. Тест құрылымы, бағалау және ұзақтығы: 

Тестілеу бес мүмкін нұсқаның ішінен бір дұрыс жауапты болжайтын 25 тест тапсырмасынан 

тұрады. Тест ойлау қабілеттерінің деңгейлеріне сәйкес модульдерге бөлінеді: 

 

Модуль Сипаттамасы  

Модуль 1  

(базалық деңгей) 

Базалық деңгейдегі тапсырмалар жалпы білім беретін мектептерге арналған 

типтік музыкалық оқу жоспарларына, музыкадан жоғары оқу орындарының 

педагогикалық мамандықтарының білім беру бағдарламаларына сәйкес 

келеді.  

Модуль 2  

(ілгері деңгей)  

 

Ілгері деңгейдегі тапсырмалар жалпы білім беретін мектептерге арналған 

типтік музыкалық оқу жоспарларына, музыкадан жоғары оқу орындарының 

педагогикалық мамандықтарының білім беру бағдарламаларына сәйкес 

келеді.  

Модуль 3  

(жоғары деңгей)  

Жоғары деңгейдегі тапсырмалар жалпы білім беретін мектептерге арналған 

типтік музыкалық оқу жоспарларына, музыкадан жоғары оқу орындарының 

педагогикалық мамандықтарының білім беру бағдарламаларына сәйкес 

келеді.  

Ескерту: бір тақырыптың тексерілетін элементтері әртүрлі модульдерде қайталанбауы 

керек. 



Модуль 1 (базалық деңгей). Аталған деңгейде музыкалық сауаттылық, халықтық және 

композиторлық музыканың ерекшеліктері, классикалық және қазақ музыкасының жанрлары мен  

музыкалық аспаптардың классификациясы туралы білім тексеріледі. Сонымен қатар тест 

қазақстандық және шетелдік композиторлардың шығармашылығын, сондай-ақ музыкадағы 

компьютерлік бағдарламаларды, олардың негізгі функцияларын білуді тексеруге бағытталған. 

Модуль 2 (ілгері деңгей). Тапсырмалар музыка жанрлары, өнер түрлері және композиторлар 

шағармашылығы туралы білімдерін қолдануды, сонымен қатар оркестр аспаптары топтарының 

классификациясын, ноталар көмегімен музыкалық шығармаларды анықтау және компьютерлік 

музыкалық бағдарламаларда жұмыс істей білу дағдыларын тексереді. 

Модуль 3 (жоғары деңгей). Жоғары деңгейдегі тапсырмалар жалпы білім беретін 

мектептерге арналған типтік музыкалық оқу жоспарларына, музыкадан жоғары оқу орындарының 

педагогикалық мамандықтарының білім беру бағдарламаларына сәйкес келеді. Бұл деңгей жоғары 

деңгей дағдыларын тесеруге бағытталған. Тапсырмалар музыкалық шығармалар мен 

композиторлардың шығармашылығын талдауға, сондай-ақ қазақ, шетел музыкасының өзіне тән 

ерекшеліктерін, қазіргі заманғы музыка жанрларын және компьютерлік музыкалық 

бағдарламаларды тәжірибеде пайдалануды бағалауға бағытталған. 

Тестті 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 сенімді бағалауды қамтамасыз 

етеді, сондықтан апелляция жүргізілмейді. 

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

максималды балдың 60% құрайды. 

6. Тест тапсырмаларының үлгілері: 

 

1. Мотив немесе фразаны басқа биік деңгейде қайталау 

 

A) альтерация 

B) модуляция 

C) секвенция 

D) транскрипция 

E) транспозиция 

 

2. Дыбыстардың дауыс диапазонына қатысты музыкалық шығармада биіктік бойынша 

орналасуы 

 

A) партитура 

B) партия 

C) тесситура 

D) тетрахорд 

E) тремоло 

 

3. Бірнеше дербес композициялық пьесалардан тұратын аспаптық цикл 

 

A) концерт 

B) опера 

C) симфония 

D) соната 

E) сюита 

 

 

 



4. Нота үзіндісі бойынша композитор Н. Тілендиевтің күйін айқындаңыз 

 

A) «Аққу» 

B) «Жігер» 

C) «Мереке» 

D) «Романс» 

E) «Шалқыма» 

 

5. Полифониологиялық және гомофонно-гармоникалық көпсөзділік бойынша музыкалық 

айқындық құралын анықтаңыз 

 

A) гармония 

B) динамика 

C) мелодия 

D) ритм 

E) фактура 


