
«Өнер» пәні бойынша тест спецификациясы 

 

1. Тест мақсаты: 

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

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

дағдыларын 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 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. Негізгі орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты. 

3. Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты. 

4. Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптары үшін «Көркем еңбек қыздарға арналған» 

пәнінен жаңартылған мазмұндағы типтік оқу бағдарламасы. 

5. Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптары үшін «Көркем еңбек ұлдарға арналған» 

пәнінен жаңартылған мазмұндағы типтік оқу бағдарламасы. 

6. 5В010700 – Бейнелеу өнері және сызу мамандығы бойынша оқу бағдарламасы. 

 

3.1 Ұсынылған әдебиеттер мен ресурстар: 

1. «Искусство. Энциклопедия.», Н. Платонова, Москва «Росмэн», 2004год. 

2. «50 идей, о которых нужно знать. Искусство», Сюзи Ходж. 

3. «История искусства всех времен и народов», К. Вёрман, Санкт-Петербург, «Полигон», 

2003г. 

 

4. Тест тапсырмаларының мазмұны: 

 

№ Бөлім 
1-

модуль  

2-

модуль 

3-

модуль 

Барлығ

ы 

1 Ежелгі дүние өнері 4 - - 4 

2 Қайта өрлеу дәуірі өнері 2 - - 2 

3 Барокко 2 - - 2 

4 Рококо 1 - - 1 

5 Импрессионизм 1 - - 1 

6 Постимпрессионизм 2 - - 2 

7 Қазақстанның бейнелеу өнері 2 - - 2 

8 
Бейнелеу өнерінің түрлері, жанры 

және техникалары 
- 5 - 5 

9 20-ғасыр өнері - - 5 5 

Барлығы 15 5 5 25 

 

  



5. Тест құрылымы, бағалау және ұзақтығы: 

Тест мүмкін болатын бес нұсқаның бір дұрыс жауабы бар 25 тапсырмадан тұрады. Тест үш 

модульден тұрады. 

 

Модуль Сипаттамасы 

1-модуль   

(базалық деңгей) 

Классикалық өнер туындыларын, қазақстандық суретшілердің 

шығармашылығын білуді тексеруге бағытталған базалық деңгейдегі 

тапсырмалар.  

2-модуль  

(ілгері деңгей) 

Бейнелеу өнерінің әр түрлі типтегі, жанрдағы және техникадағы 

шығармаларды талдау қабілетін тексеруге бағытталған ілгері деңгейдегі 

тапсырмалар.  

3-модуль   

(жоғары деңгей) 

20 ғасырдың басындағы өнер туындыларын талдауға бағытталған жоғары 

деңгейдегі тапсырмалар.  

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 балл 500 балды құрайды. Тестіден өту үшін шекті деңгей 

максималды балдың 60% құрайды. 

 

6. Тест тапсырмаларының үлгілері: 

 

1. Қытайдың дәстүрлі өнеріндегі ең бастысы болып саналды 

 

A) табиғат сұлулығын үйреншікті емес образдарда бейнелеу 

B) бөлшектерді терең өңдеу және сызықтарды дәл жеткізу 

C) пейзаждар мен портреттерді каллиграфиямен толықтыру 

D) қарапайым пішіндегі тұрмыстық заттардың бейнесі 

E) қарт шеберлердің еңбектерін қайталау және дәстүрлерге адалдық 

 

 

2. Құрылысы 1386 жылы басталған Милан соборының қандай стильге жататынын 

анықтаңыз 

 

A) барокко 

B) қайта өрлеу 

C) готика 

D) рококо 

E) романтизм 

 

 

  



3. Қазақтың тұңғыш кәсіби кескіндемеші-суретшісінің атын анықтаңыз 

 

A) Айша Ғалымбаева 

B) Гүлфайрус Исмаилова 

C) Мұхамедханафия Телжанов 

D) Тұрсын Әбуов 

E) Шоқан Уәлиханов 

 

 

 

 

 

4. Пикассо өз картиналарында фактуралы жазықтықты жасау үшін майлы бояуды немен 

араластырған? 

 

A) газет қиындылары 

B) құм немесе үгінді 

C) мата құрақтары 

D) саз немесе алебастр 

E) цемент немесе гипс 

 

 

5. «Герника» картинасының композициялық құрлымының ерекшелігі 

 

A) басты көрністің екінші планда орналасуы 

B) диагональ бойынша ырғақтың қозғалысы 

C) кеңістікті массивті пішіндермен толықтырылуы 

D) нақты айқын фрагменттерге бөлінуі 

E) ортаншы бөлікке назар аударылуы 

 


