
 

Ұлттық біліктілік тестілеуіне арналған  
«Сәулеттік -  дизайнерлік жобалау» пәні бойынша  

тест спецификациясы 
 
1. Мақсаты: Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру 
бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында жұмыс  істейтін  педагогтарды 
аттестаттау барысында Ұлттық біліктілік тестілеуге  арналған тест тапсырмалырын әзірлеу үшін 
құрастырылған. 
2. Міндеті: Педагогтардың біліктілік деңгейінің біліктілік талаптарға сәйкестігін анықтау.  
3. Мазмұны: «07310400 – Дизайн, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру, 
қайта құру» мамандығы, 3W07310401 - Көркем макеттеу шебері, 3W07310402 - Көркем 
декоративтік жұмыстар шебері, 4S07310403 – Техник-дизайнер біліктіліктеріне арналған 
«Сәулеттік-дизайнерлік  жобалау» пәні бойынша педагогтарды аттестациялауға арналған тест. 
№ Тақырыбы № Тақырыпша 
01 
 
 
 

Сәулеттік 
графика 
негіздері. 
Ортогональды 
проекцияларда
ғы сәулеттік 
сызбалар 

01 Сәулеттік сызбаларды, ұғымдар мен анықтамаларды графикалық 
ресімдеу. 

 
02 

Құрылымдық бөлшектер, байланыстыру, өлшемдер, масштаб, 
ұғымдар мен анықтамалар 

02 Аз қабатты 
және көп 
қабатты тұрғын 
үйлер. 
Тұрғын 
үйлердің 
құрылымдық 
схемалары мен 
элементтері 

03 Тұрғын үй ғимараттарын жіктеу, түсініктер мен анықтамалар 

04 
 
 
 

Аз қабатты және көп қабатты тұрғын үйлердің конструкциялары 
мен сәулет-конструктивтік элементтері 

05 ҚНжЕ бойынша тұрғын үйлерге қойылатын жобалау нормалары. 

06 Тұрғын үйлердің көлемдік-жоспарлау шешімі, анықтамалары мен 
түсініктері. 

03 Қоғамдық 
ғимараттар. 
Қоғамдық 
ғимараттардың 
конструкцияла
ры мен 
құрылымдық 
элементтері 

07 
 
 

Қоғамдық ғимараттардың жіктелуі, көлемдік жоспарлау 
құрылымы, ұғымдар мен анықтамалар. 

08 
 
 
 

ҚНжЕ бойынша қоғамдық ғимараттарға қойылатын жобалау 
нормалары 

Контексттік тапсырмалар (мәтін, кесте, графика, статистикалық мәліметтер, сурет және т. б.) 
 
4. Тапсырма мазмұнының сипаттамасы: 
1. Сәулеттік графика негіздері. Сәулеттік сызбаларды, ұғымдар мен анықтамаларды графикалық 
ресімдеу. Ортогональды проекциялардағы сәулеттік сызбалар. Құрылымдық бөлшектер, 
байланыстыру, өлшемдер, масштаб, ұғымдар мен анықтамалар. 
2. Аз қабатты және көп қабатты тұрғын үйлер, тұрғын ғимараттардың жіктелуі, аз қабатты және 
көп қабатты тұрғын үйлердің құрылымдары мен сәулеттік-құрылымдық элементтері, тұрғын 
ғимараттардың көлемдік-жоспарлау шешімі, құрылымдық элементтер. ҚНжЕ бойынша тұрғын 



 

үйлерге қойылатын жобалау нормалары. 
3. Қоғамдық ғимараттар. Қоғамдық ғимараттардың жіктелуі. Қоғамдық ғимараттардың 
көлемдік-жоспарлау құрылымы. Қоғамдық ғимараттардың конструкциялары мен құрылымдық 
элементтері, ҚНжЕ сәйкес қоғамдық ғимараттарға қойылатын жобалау нормалары. 
 
5. Тесттің бір нұсқасындағы тест тапсырмаларының қиындығы: тест тапсырмаларының 
қиындығы 3 деңгейде беріледі: базалық деңгейде (A) – 25 %; орташа деңгейде (B) – 50 %; 
жоғары деңгейде (C) – 25 %. 
Базалық деңгейдегі тест тапсырмалары қарапайым білім мен дағдыларын пайдалануға, 
түсушінің ең төменгі дайындық деңгейіне баға беруге, белгілі бір нұсқаулардың көмегімен 
әрекеттерді орындауға, қарапайым дәлелдер мен ұғымдарды пайдалануға негізделген. 
Орташа деңгейдегі тест тапсырмалары негізгі білім мен дағдыларын дұрыс пайдалануға, жаңа 
жағдайларда қарапайым модельдерді тануға, деректерді талдау мен салыстыруға, жүйелеуге, 
дәлелдерді қолданып, ақпаратты жалпылау мен қорытынды жасау қабілеттерін бағалауға 
негізделген. 
Жоғары деңгейдегі тест тапсырмалары неғұрлым күрделі білім мен дағдыларын пайдалануды, 
тапсырмалардың күрделі модельдерін тануды, мәселелерді шешу үшін білім мен дағдыларын 
біріктіруді, күрделі ақпаратты немесе деректерді талдауды, пайымдауды, тұжырымдарды 
негіздеуге бағытталған. 
   
6. Тест тапсырмаларының формалары: Бір дұрыс жауапты және бір немесе бірнеше дұрыс 
жауапты таңдауға арналған жабық формадағы тест тапсырмалары. 
  
7. Тест тапсырмаларын орындау уақыты: 
Бір тапсырманы орындаудың орташа ұзақтығы 1,5 – 2 минутты құрайды. 

8. Бағалау:  
Аттестация кезінде тестілеудің жиынтық балы есептелінеді. 
Бес жауап нұсқасынан бір дұрыс жауап таңдалған тапсырма үшін ‒ 1 балл, дұрыс 
орындалмаған тапсырмаға ‒ 0 балл алады. 
Бірнеше жауап нұсқасынан барлық дұрыс жауаптар үшін ‒ 2 балл, жіберілген бір қате үшін – 1 
балл, екі және одан көп қате жауап үшін – 0 балл беріледі. 
 
9. Ұсынылған әдебиеттер тізімі: 
1. О.В. Георгиевский. Правила выполнения архитектурно-строительных чертежей. М., «АСТ 
Астрель», 2007г.  
2. Тосунова М.И. «Архитектурное проектирование». М.,Издательский центр «Академия», 2009г. 
3. Гельфонд А.Л. «Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений», М., 
Издательство «Архитектура-С», 2007г 
4. Пономарев В.А. «Архитектурное конструирование» М., «Архитектура-С», 2008г 
5. Дауменова Э.Т., Смагулова Л.А., Ельева А.Н. Оқу құралы, мамандығы «Азаматтық 
ғимараттар ішкі көрінісінің дизайны, қалпына келтіру, қайта құру» 
6. Н.Разақов «Ғимараттар мен имараттардың құрылымдары», «Фолиант» баспасы, Астана 2010 
7. ҚР ҚН 3.02-02-2018 Бір пәтерлік тұрғын үйлер мен олардың инженерлік жүйелерін жобалау 
(Қазақстан Республикасының Құрылыс Нормалары) 
8. ҚР ҚН 3.02-01-2018 Көппәтерлі тұрғын ғимараттар  
9. ҚР ҚН 3.02–07–2014 Қоғамдық ғимараттар мен имараттар 
 
 
 


