
 «Химия» пәні бойынша тест спецификациясы 

1. Тест мақсаты: 

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

ДББҰ) «химия мұғалімі» лауазымына конкурс өткізу барысында «Химия» 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. 

4. Негізгі мектептің «Химия» пәні бойынша оқу бағдарламасы (7-10 сыныптар). 

5. «Химия» пәні бойынша оқу бағдарламасы (тереңдетілген деңгей). Жоғары мектеп (11-12 

сыныптар). 

6. Негізгі орта білім беру деңгейінің 7-9-сыныптарына арналған «Химия» пәні бойынша 

жаңартылған мазмұндағы типтік оқу бағдарламасы. 

7. Жалпы орта білім беру деңгейінің жаратылыстану-математикалық бағытындағы 10-11 

сыныптарға арналған «Химия» пәні бойынша жаңартылған мазмұндағы типтік оқу 

бағдарламасы. 

8. Жалпы орта білім беру деңгейінің қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы 10-11-

сыныптарына арналған «Химия» пәні бойынша жаңартылған мазмұндағы типтік оқу 

бағдарламасы. 

9. 5B011200-Химия мамандығының білім беру бағдарламасы. 

 

4. Тест тапсырмаларының мазмұны: 

 

№ Бөлім 1 модуль  2 модуль  3 модуль Барлығы 

1 Бөлшектер және олардың құрылысы  2 1 1 4 

2 
Химиялық реакциялардың 

заңдылықтары  
4 1 1 6 

3 Химиядағы энергетика  4 1 2 7 

4 Біздің айналамыздағы химия  4 1 1 6 

5 Химия және өмір  1 1 - 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 Сипаттамасы  

1 модуль  

(базалық 

деңгей) 

Жалпы білім беретін мектептер үшін «Химия» пәні бойынша типтік оқу 

бағдарламаларының, «Химия» пәні бойынша жоғары оқу орындарының 

педагогикалық мамандықтарының білім беру бағдарламаларының 

мазмұнына сәйкес келетін базалық деңгейдегі тапсырмалар. 

2 модуль  

(ілгері деңгей)  

Жалпы білім беретін мектептер үшін «Химия» пәні бойынша 

жаратылыстану-математикалық бағыттағы типтік оқу бағдарламаларына, 

«Химия» пәні бойынша жоғары оқу орындарының педагогикалық 

мамандықтарының білім беру бағдарламаларына сәйкес келетін ілгері 

деңгейдегі тапсырмалар.  



3 модуль  

(жоғары 

деңгей) 

 

  

Жалпы білім беретін мектептерге арналған Жаратылыстану-

математикалық бағыттағы «Химия» пәні бойынша типтік оқу 

бағдарламаларына, «Химия» мамандығы бойынша жоғары оқу 

орындарының білім беру бағдарламаларына сәйкес келетін күрделіліктің 

жоғары деңгейдегі тапсырмалары, олимпиадалық есептер (тестілеу 

уақытын ескере отырып). 

 

«Бөлшектер және олардың құрылымы» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады: 

1) атомдар, иондар және молекулалар; 

2) атом құрылысы; 

3) атомдардағы электрондардың таралуы; 

4) химиялық байланыстар. 

«Химиялық реакциялардың заңдылықтары» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады: 

1) периодтық заң және периодтық жүйе; 

2) Химиялық реакциялардың классификациясы; 

3) массаның сақталу заңы; 

4) металдар кернеуінің электрохимиялық қатары. 

«Химиядағы Энергетика» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады: 

1) экзотермиялық және эндотермиялық реакциялар; 

2) химиялық реакциялар жылдамдығы; 

3) химиялық тепе-теңдік; 

4) қышқылдар мен негіздер теориясы. 

«Біздің айналамыздағы Химия» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады: 

1) заттардың классификациясы; 

2) Жер химиясы; 

3) көміртек және оның қосылыстарының химиясы. 

«Химия және өмір» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады: 

1) биохимия 

    

Ескерту: бір тақырыптың тексерілетін элементтері әртүрлі модульдерде қайталанбауы керек. 

 

Тест орындау уақыты –  80 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. Гомогенді катализ мысалын таңдаңыз 

 

A) карбон қышқылдарының күрделі эфирлерінің гидролизі 

B) өсімдік майларының гидрленуі 

C) мұнай өнімдерінің каталитикалық крекингі 

D) каталитикалық конвертерде азот оксидтерінің қалпына келуі 

E) жанасу үрдісіндегі күкірт (IV) оксидінің тотығуы 

 

2. 0.02М күшті екінегізді қышқыл ерітіндісінің рН-ын есептеңіз 

 

A) 1,00  

B) 1,40  

C) 1,70  

D) 2,00  

E) 4,00 



 

3. Барлық заттар электролиттер болып табылатын қатарды  таңдаңыз 

 

A) C2H6, Ca(OH)2, H2S,  ZnSO4 

B) KOH, HCIO4, MgF2, CH3COONa 

C) CaC2, Ba(OH)2, CO2, BaSO4 

D) BaCI2, CH3OCH3, NaNO3, H2SO4 

E) PbCO3, AIBr3, C12H22O11, H2SO3 
 

4. Белгісіз А заты Толленс реактиві көмегімен жүргізілетін сынақтың оң нәтижесін бермейді  

және  синилдік қышқылымен қосылу реакциясына түсіп, С4Н7NO (2-гидрокси-2-

метилпропиононитрил)  құрамды қосылысын түзеді. Бастапқы А қосылыстың атауын 

анықтаңыз    

 

A) бутанон-2  

B) 2-метилпропаналь 

C) 3-метилбутанон-2  

D) пропаналь 

E) пропанон 

 

5. R-NH-R жалпы формуласына сәйкес келетін аминдердің алынуын сипаттайтын 

нуклеофильді орынбасу механизмінің сатысын таңдаңыз 

 

A) азот молекуласындағы бөлінбеген электрондар жұбы көміртек атомына шабуыл жасайды 

B) біріншілік аминдегі азоттың бөлінбеген электрон жұбы көміртек  атомына шабуыл жасайды 

C) біріншілік аминдегі азоттың бөлінбеген электрондар жұбы галоген атомына шабуыл жасайды 

D) екіншілік аминдегі азоттың бөлінбеген электрондар жұбы көміртек атомына шабуыл жасайды 

E) екіншілік  аминдегі азоттың бөлінбеген  электрондар жұбы галоген атомына  шабуыл жасайды 

 


