
«Биология» пәні бойынша тест спецификациясы 

 

1. Тест мақсаты: 

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

ДББҰ) «биология мұғалімі» лауазымына конкурс өткізу барысында «Биология» 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 қызметкерлері 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 орта білім беру деңгейінің 7-9-сыныптарына арналған «Биология» пәнінен 

жаңартылған мазмұндағы типтік оқу бағдарламасы. 

5. Жалпы орта білім беру деңгейінің жаратылыстану-математикалық бағытының 10-11 

сыныптарына арналған «Биология» пәні бойынша жаңартылған мазмұндағы типтік оқу 

бағдарламасы. 

6. 5В060700 - Биология мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы. 

3.1 Ресурстар 

1. Биология. В 3 т. Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. 

2. Биология. Справочник для старшеклассников и поступающих в вузы. Богданова Т.Л., 

Солодова Е.А. 

3. Биохимия. Комов В.П., Шведова В.Н. М.: Дрофа, 2008. 

4. Физиология растений: учебник для студ. вузов / Н.Д. Алехина, Ю.В. Балнокин, В.Ф. 

Гавриленко и др.; под ред. И.П. Ермакова. – 2-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 

2007. 

5. Генетика в 2 ч. Часть 1 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для вузов Л. А. Осипова 

Учебная литература Университеты России 2017. 

 

4. Тест тапсырмаларының мазмұны: 

 

№ Бөлім Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Барлығы 

1 
Тірі ағзалардың көптүрлілігі, 

құрылымы мен қызметтері 
6 2 2 10 

2 

Көбею, тұқым қуалаушылық, 

өзгергіштік. эволюциялық 

даму 

5 1 1 7 

3 Ағза мен қоршаған орта 1 1 1 3 

4 
Қолданбалы кіріктірілген 

ғылымдар 
3 1 1 5 

Барлығы 15 5 5 25 

 

5. Тест құрылымы, бағалау және ұзақтығы: 

Тестілеу бес мүмкін нұсқаның біреуі дұрыс жауап болатын 25 тест тапсырмасынан тұрады. 

Тест үш модульден тұрады: 

 

Модуль Сипаттама 

1 модуль  

(базалық деңгей) 

Жалпы білім беретін мектептер үшін биология бойынша үлгілік оқу 

бағдарламаларының, жоғары оқу орындарының биология бойынша 



педагогикалық мамандықтарының білім беру бағдарламаларына сәйкес 

базалық тапсырмалар. 

2 модуль  

(ілгері деңгей) 

Жалпы білім беретін мектептер үшін жаратылыстану-математикалық 

бағытындағы биология бойынша үлгілік оқу бағдарламаларына, жоғары 

оқу орындарының биология бойынша педагогикалық мамандықтарының 

білім беру бағдарламаларына сәйкес ілгері деңгейдегі тапсырмалар. 

3 модуль  

(жоғары деңгей) 

Жалпы білім беретін мектептер үшін жаратылыстану-математикалық 

бағытындағы биология бойынша үлгілік оқу бағдарламаларына, биология 

бойынша жоғары оқу орындарының педагогикалық мамандықтарының 

білім беру бағдарламаларына сәйкес келетін күрделілігі жоғары 

деңгейдегі тапсырмалар, олимпиадалық есептер. 

 

«Тірі ағзалардың көптүрлілігі, құрылымы мен қызметтері» бөлімі  

Тірі организмдердің жүйелік жағдайын, Жердегі тіршіліктің қалыптасу кезеңдерін білуді 

анықтауға арналған тапсырмалар. Тірі организмдердің тамақтану әдістерінің және ас қорыту 

жүйесінің құрылымының салыстырмалы сипаттамаларын қолдану дағдыларын тексеретін 

тапсырмалар. Белсенді және пассивті тасымалдаудың мүшелерін, сипаттамалары мен мәндерін 

тануға арналған тапсырмалар. Тыныс алу жүйесінің құрылысы мен қызметі, бөлінуі, қозғалуы 

туралы білімді қолдану дағдыларын тексеретін тапсырмалар, процестерді реттеуге қатысатын 

биологиялық белсенді заттардың маңыздылығы туралы тапсырмалар қолданылады. 

«Көбею, тұқым қуалаушылық, өзгергіштік, эволюциялық даму» бөлімі 

Көбею әдістері, репродуктивті органдардың құрылымдық ерекшеліктері мен функциялары, 

жасушалық цикл кезеңдерінің маңызы және тірі организмнің өсу мен даму процестері туралы, 

генетикалық ақпаратты жүзеге асырудың ерекшеліктері туралы, адам популяцияларындағы тұқым 

қуалаушылық пен өзгергіштік құбылыстары туралы білімді қолдану, қалыпты және патологиялық 

белгілердің көрінісі мен даму ерекшеліктері, аурулардың генетикалық бейімділікке және қоршаған 

ортаның жағдайларына тәуелділігі, моно және дигибридтік будандастырудың ерекшеліктері, 

Г.Мендель мен Т.Морган заңдары тіркесіп тұқым қуалау дағдыларын тексеретін тапсырмалар. Тірі 

организмдердің эволюциялық даму заңдылықтарын қолдану, эволюциялық теорияның негізгі 

ережелері, эволюциялық процестің негізгі бағыттары мен жолдары туралы тапсырмалар 

қолданылады. 

«Ағза мен қоршаған орта» бөлімі 

Адам қызметінің қоршаған ортаға әсерін, биологиялық популяция құрылымының негізгі 

сипаттамалары мен ерекшеліктерін, тіршілік етудің әртүрлі стратегияларының салыстырмалы 

сипаттамаларын анықтау және энергия тасымалдау тиімділігін есептеуге арналған тапсырмалар. 

«Қолданбалы кіріктірілген ғылымдар» бөлімі 

Биологиялық молекулалардың құрылысы мен қызметтері, жасуша құрылымы арасындағы 

байланысты анықтауға арналған тапсырмалар. Базалық деңгейде «Микробиология және 

биотехнология», «Биофизика» тақырыптары бойынша сұрақтар қарастырылады. 

Ескерту: бір тақырыптың тексерілетін элементтері әртүрлі модульдерде қайталанбауы 

керек. 

 

Тестті 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. Қоректік заттардың қорға жинақталуы нәтижесінде тамырдың немесе сабақтың локальді 

жуандап өсуін көрсетіңіз 

 

A) түйнек 

B) түйнекше 

C) түйнекті пиязшық 

D) тамырсабақ 

E) пиязшық 

 

2. Өңеш - жұтқыншақты қарынмен байланыстыратын ас қорыту жүйесінің бөлімі. 

Қарындағы тағамдық заттардың ас қорыту каналының жоғарғы бөліктеріне енуіне жол 

бермейтін құрылымды анықтаңыз 

 

A) шырышты қабық 

B) бұлшықетті қабық 

C) қалтқы қысқышы 

D) кардиалды қысқыш 

E) бойлық қатпарлылық 

 

3. Қос жарнақты өсімдіктердің ерекшеліктерін көрсетіңіз 

 

1) камбий жоқ 

2) камбий жақсы дамыған, сүрек 

3) кіндік тамыр жүйесі 

4) жапырақтары торлы жүйкелі 

5) шашақ тамыр жүйесі  

6) жапырақтары қатар немесе доғал жүйкелі 

 

A) 1, 3 және 4  

B) 2, 4 және 5 

C) 1, 5 және 6 

D) 2, 3 және 4 

E) 2, 3 және 6 

 

4. Галактоземия - рецессивті тұқымқуалайтын ауру. Оның себебін атап көрсетіңіз 

 

A) гормондардың биосинтезінің бұзылуы 

B) полисахаридтердің ыдырауының бұзылуы 

C) меланин пигменті синтезінің бұзылуы 

D) сүт қантының метаболизмінің бұзылуы 

E) липидтердің алмасуының бұзылуы 

 

5. Егер, түр 200 шаршының 86-да белгіленген болса, оның кездесу жиілігі қанша болатынын 

есептеңіз  

 

A) 23,2%  

B) 41,5%  

C) 42,0%  

D) 43,0%  

E) 43,3% 

 


