
 «Дене шынықтыру» пәні бойынша тест спецификациясы 

 

1. Тест мақсаты: 

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

ДББҰ) «дене шынықтыру мұғалімі» бос лауазымына орналасуға конкурс өткізу барысында «Дене 

шынықтыру» пәні бойынша білім, білік және дағдыларын бағалау. 

 

2. Тестілеу өткізуге негіз болатын нормативті 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 ұйымдарда 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. Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған «Дене шынықтыру» пәнінен 

жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы. 

4. Жалпы орта білім беру деңгейінің 10-11-сыныптарына арналған «Дене шынықтыру» 

пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы. 

5. «Дене шынықтыру» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы. 

 

3.1 Ұсынылған әдебиеттер: 

1. Ашмарин Б.А. Теория и методика физического воспитания, М.: «Просвещение», 1990 г. 

2. Зациорский В.М., Селуянов В.Н., Аруин А.С., Биомеханика двигательного аппарата 

человека, М.: «Физкультура и спорт», 1981. -143с., ил.- (Наука и спорт). 

3. Холодов Ж.К., Кузнецов B.C. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учеб. 

пособие для студ. высш. учеб.заведений. -2-е изд., исир. идоп. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2003. - 4S0 с. ISBN 5-7695- 0853-1. 

4. Матвеев Л. П. МЗЗ Теория и методика физической культуры (общие основы теории и 

методики физического воспитания; теоретико-методические аспекты спорта и профессионально-

прикладных форм физической культуры): Учеб. для ин-тов физ. культуры. — М.: Физкультура и 

спорт, 1991. — 543 с, ил. ISBN 5—278—00326—X. 

5. Дж. Уилмор, Д.Костилл, Физиология спорта и двигательной активности, К.: «Олимпийская 

литература», 1997 г.. 

 

4. Тест тапсырмаларының мазмұны: 

 

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

1 Спорт теориясы: әдістері, қағидалары, 

құралдары 

5 - - 5 

2 Дене жаттығуларының техникасы 1 1 1 3 

3 Физикалық қабілеттер 2 1 1 4 

4 Жарыс ережелері 4 - - 4 

5 Спорт тарихы 2 - - 2 

6 Спорттық және зияткерлік ойындардың   

тактикасы мен стратегиясы 

1 2 1 4 

7 Спорт физиологиясы - 1 - 1 

8 Спорт биохимиясы және 

биомеханикасы 

- - 2 2 

Барлығы 15 5 5 25 

 

  



5. Тест құрылымы, бағалау және ұзақтығы: 

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

тұрады. Тест үш модульден тұрады: 

 

Модуль Сипаттама  

1-модуль 

(базалық 

деңгей) 

Жалпы білім беретін мектептерге арналған дене шынықтыру бойынша 

үлгілік оқу бағдарламаларының, дене шынықтыру бойынша жоғары оқу 

орындарының педагогикалық мамандықтарының білім беру 

бағдарламаларының мазмұнына сәйкес келетін базалық деңгейдегі 

тапсырмалар. 

2-модуль  

(ілгері деңгей) 

Жалпы білім беретін мектептерге арналған үлгілік оқу бағдарламаларының 

оқу бағдарламаларына, жоғары оқу орындарының дене шынықтыру 

бойынша педагогикалық мамандықтарының білім беру бағдарламаларына 

сәйкес келетін ілгері деңгейдегі тапсырмалар. 

3-модуль 

(жоғарғы 

деңгей) 

Жалпы білім беретін мектептерге арналған дене шынықтырудың үлгілік 

оқу бағдарламаларына дене шынықтыру бойынша жоғары оқу 

орындарының педагогикалық мамандықтарының білім беру 

бағдарламаларына сәйкес келетін күрделілігі жоғары деңгейдегі 

тапсырмалар. 

 

«Спорт теориясы-әдістері, принциптері, құралдары» бөлімі: 

1) дене тәрбиесінің негізгі ұғымдары;  

2) оқыту әдістері; 

3) дене тәрбиесі құралдары; 

4) оқыту қағидалары. 

«Дене жаттығуларының техникасы» бөлімі:  

1) қозғалыс дағдысы; 

2) техника критерийлері. 

«Физикалық қабілеттер» бөлімі: 

1) қозғалыс мүмкіндіктері мен қабілеттері; 

2) физикалық қасиеттерді дамыту әдістері мен құралдары. 

«Спорт ойындарының тактикасы мен стратегиясы» бөлімі: 

1) шабуыл мен қорғаныстағы тактикалық комбинациялар. 

 «Спорт физиологиясы» бөлімі: 

1) физиологиялық процестерінің заңдылықтары; 

2) «қуат аймақтары». 

 «Спорттағы биохимия және биомеханика» бөлімі: 

1) биомеханика заңдылықтары; 

2) биохимиялық процестердің заңдылықтары. 

 «Жарыс ережелері» бөлімі: 

1) төрешілердің қимылдары; 

2) спорттық ойындарда ережелерді бұзу;  

3) ойыншының және төрешілер алқасының міндеттері; 

4) ойыншыларды ауыстыру. 

 «Спорт тарихы» бөлімі: 

 1) халықаралық деңгейдегі қазақстандық чемпиондар. 

 

Ескерту: бір тақырыптың тексерілетін элементтері әртүрлі модульдерде қайталанбауы 

керек. 

  



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 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. Денеге түсетін ауырлықтың ағзаның дайын болу деңгейіне сәйкестігін көрсететін сыртқы 

белгіні көрсетіңіз 

 

A) шабыттану 

B) босаңсу 

C) зерігу 

D) абыржу 

E) шаршау 

 

2. Қозғалыстың кеңістіктік сипаттамаларын білдіретін терминді көрсетіңіз 

 

A) ұзақтық 

B) жүктеме 

C) бағыт 

D) жылдамдық 

E) қарқын 

 

3.  Баскетболда айыпдоп лақтыру кезінде қорғаныстағы үш ойыншының өзара әрекеттесуін 

сипаттайтын терминді анықтаңыз 

 

A) шағын сегіздік 

B) жылдам бұзып-жарып өтуді қамтамасыз ету 

C) кері серпілу үшбұрышының пайда болуы 

D) сақтандыру 

E) қайшылай шығу 

 

4. Футбол ойыншыларының жақсы шабуыл әлеуетін қамтамасыз ететін схемасын 

анықтаңыз 

 

A) 3 – 4 – 3 

B) 4 – 3 – 3 

C) 4 – 2 – 4 

D) 3 – 5 – 2 

E) 5 – 3 – 2 

 

5.  Жаттығудың әсерінен қандай жүктемелер кезінде бұлшықеттердің ең үлкен 

гипертрофиясы байқалатынын анықтаңыз 

 

A) анаэробты 

B) аэробты 

C) күштік 

D) жылдамдық-күштік 

E) аралас сипаттағы 


