
«Өзін-өзі тану» пәні бойынша тест спецификациясы 

  

1. Тест мақсаты: 

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

ДББҰ) «өзін-өзі тану мұғалімі» лауазымына орналасуға конкурс өткізу кезінде "Өзін-өзі тану" пәні 

бойынша білім мен дағдыларды 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. Жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты.  

2. Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты. 

3. «Өзін-өзі тану» пәні бойынша оқу бағдарламасы. 

4. Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған «Өзін-өзі тану» пәнінен 

жаңартылған мазмұндағы типтік оқу бағдарламасы. 

 

3.1 Ұсынылған әдебиеттер: 

1. Культура лидерства (9-11 кл) Методическое пособие для учителей 

/ Омарова Г.А., Мукажанова Р.А., / Алматы ННПОЦ «Бобек», 2016г. 

2. Мукажанова Р.А, Омарова Г.А. «Самопознание» и другие учебные предметы: 

возможности интеграции содержания и методов обучения. Учебно-методическое для учителей 

Алматы: ННПООЦ «Бобек» ,2013. – 128 с.  

3. Мукажанова Р.А, Омарова Г.А. Культура лидерства (9-11 кл.) Методическое пособие для 

учителей Алматы: ННПООЦ «Бобек»,2016. – 95 с.  

4. Мукажанова Р.А, Омарова Г.А. Методика преподавания дисциплины «Самопознание» в 

школе, Учебно-методическое пособие для учителей Алматы: ННПООЦ «Бобек», 2013. – 176  с.  

5. Муканжанова Р.А., Омарова Г.А, Муратханова Р. Руководство для учителя-

Алматы: Бобек, 2015-144 с. 

 

4. Тест тапсырмаларының мазмұны:  

 

№  Бөлім 1-модуль   2-модуль   3-модуль  Барлығы  

1   Жалпыадамзаттық құндылықтар 1 1  -  2  

2   «Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім 

берудің заманауи бағдарламасы мазмұнының 

негіздері 

 2  -   - 2  

3   Педагог-гуманистер   2  1   - 3  

4   Көшбасшылық мәдениеті   2   -  - 2  

5   «Өзін-өзі тану» пәнін білім беру кеңістігіне 

интеграциялау 

 2  1  2  5  

6   «Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім 

беру бағдарламасын іске асыру әдістемесі 

 4  1  2  7  

7   «Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім 

беру бағдарламасының психологиялық-

педагогикалық негіздері 

 2  1   - 3  

  

8   Адамның адамгершілік қасиеттері  - -  1  1  

Барлығы  15  5  5  25  

   

  



5. Тест құрылымы, бағалануы және ұзақтығы:  

Тест мүмкін болатын бес нұсқаның бір дұрыс жауабы бар 25 тест тапсырмасынан тұрады. 

Тест үш модульден тұрады:   

 

 Модуль Сипаттамасы 

 1-модуль   

 (базалық деңгей)  

Өзін-өзі тану бойынша типтік оқу бағдарламаларының, «Өзін-өзі тану» 

пәні бойынша оқу бағдарламасының, өзін-өзі тану бойынша жоғары оқу 

орындарының педагогикалық мамандықтарының білім беру 

бағдарламаларының мазмұнын білуді тексеруге бағытталған базалық 

деңгейдің тапсырмалары.  

 2-модуль    

 (ілгері деңгей)  

Өзін-өзі тану бойынша типтік оқу бағдарламаларының, өзін-өзі тану 

бойынша жоғары оқу орындарының педагогикалық мамандықтарының 

білім беру бағдарламаларының мазмұнына сәйкес теориялық білімдерді 

тәжірибеде қолдануды тексеруге бағытталған ілгері деңгейдің 

тапсырмалары. 

 3-модуль    

 (жоғары деңгей)  

Өзін-өзі тану бойынша типтік оқу бағдарламаларының, өзін-өзі тану 

бойынша жоғары оқу орындарының педагогикалық мамандықтарының 

білім беру бағдарламаларының мазмұнына сәйкес оқыту әдістерін 

талдау дағдыларын тексеруге және ғылыми заңдардағы 

жалпыадамзаттық құндылықтарды анықтауға бағытталған жоғары 

деңгейдің тапсырмалары. 

 

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 ұпай 500 ұпайды құрайды. Тестіден өту үшін шекті деңгей 

максималды ұпайдың 60%-ын құрайды.   

 

6. Тест тапсырмаларының үлгілері: 

 

1. Адамзатқа зияткерлік және рухани білімнің бірлігі туралы талқылап, «Бес құндылық» 

өлеңін жазған авторды көрсетіңіз 

 

A) Ыбырай Алтынсарин 

B) Константин Ушинский  

C) Лев Толстой 

D) Машхур Копеев 

E) Шоқан Уәлиханов 

 

2.  «Өзін-өзі тану» адамгершілік-рухани білім беру бағдарламасында анықталған шынайы 

көшбасшының қасиетін көрсетіңіз 

A) риясыздық 

B) қарым-қатынас орната білу  

C) жауапкершілік  

D) харизма 

E) мақсаттылық  

 

 

 



3. Өзін-өзі тану пәнімен интеграциясы кезінде «мутуализм» құбылысы көрініс табатын 

пәнді көрсетіңіз  

 

A) биология 

B) география 

C) информатика 

D) физика 

E) химия 

 

4. Сабақтың өзіндік тәртіпті жетілдіретін және тепе-теңдік, үйлесімділік пен өзіне деген 

сенімділік сезімін тудыратын кезеңін көрсетіңіз 

 

A) соңғы тыныштық сәті  

B) хормен ән айту  

C) үй жұмысын тексеру  

D) оқиғаларды айту  

E) сабақтың дәйексөзі  

 

5. Өзін-өзі тану мен биология пәндерінің кіріктіруі барысында «Гүлдің құрылысы» 

тақырыбына байланысты гүлдің сабағы қандай жалпыадамгершілік құндылыққа сәйкес 

келеді 

 

A) ақиқат 

B) сүйіспеншілік 

C) дұрыс әрекет 

D) қиянат жасамау 

E) ішкі тыныштық 


