
                                                                                  
«Дене шынықтыру»  пәні бойынша  

Ұлттық біліктілік тестілеуге арналған  
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: «01140500 - Дене тәрбиесі және спорт» мамандығы, 4S01140501 - Дене тәрбиесі 
мұғалімі, 4S01140502 - Бейімделген дене тәрбиесі нұсқаушысы, 4S01140503 - Спорт 
жаттықтырушысы–оқытушы, 4S01140504 - Дене тәрбиесі және спорт нұсқаушысы 
5AB01140201 - Дене тәрбиесі қолданбалы бакалавры, 5AB01140202 - Бейімделген дене 
тәрбиесі қолданбалы бакалавры біліктіліктеріне арналған «Дене шынықтыру» пәні 
бойынша педагогтарды аттестациялауға арналған тест. 

№ Тақырып № Тақырыпша 
01 Дене шынықтыру 

туралы білім 
01 Дене шынықтыру сабақтарын-дағы қауіпсіздік техникасы. 

Қазақстандағы дене шынықтыру мен спорттың даму тарихы. 
Дене шынықтыру мен спорт. Дене тәрбиесі жүйесінің 
міндеттері мен мақсаттары. 

02 Дене тәрбиесі 
құралдары. Жеңіл 
атлетика. 

02 Жеңіл атлетика. Қауіпсіздік техникасы. Төмеңгі, жоғарғы 
сөре. Қысқа, орта және ұзақ қашықтыққа жүгіру. Мәрені 
орындау техникасы. 

03 Жүгіріп келіп ұзындыққа секіру. Биіктікке секіру техникасы. 
Граната лақтыру. Ядро итеру техникасы. 

03 Спорттық 
ойындар 

04 Футбол. Қауіпсіздік техникасы. Ойыншылардың алаңда 
қозғалуы. Ойынның негізгі ережелері. Допты алып жүру. 
Ойыншылардың шабуылда және қорғаныста орындалатын 
жеке әрекеті. 
 

05 Волейбол. Қауіпсіздік техникасы. Негізгі ойын ережесі. 
Ойыншылардың қозғалысы. Волейболшылардың тұрысы. 
Допты жоғарыдан, төменнен беру. Допты ойынға қосу. 
Допты қабылдау. Шабуыл әрекеттері. Қорғаныс әрекеттері. 

06 Баскетбол. Қауіпсіздік техникасы. Ойын ережелері. Алаңда 
ойыншылардың қозғалуы. Ойынның шабуыл техникасы. 
Ойынның қорғаныс техникасы. Қозғалыста допты беру. 
Допты қағып алу және қағу. Айып соққысы.  

07 Қол добы. Қауіпсіздік техникасы. Ойын ережелері. Допты 
алып жүру техникасы. Алаңда ойыншылардың қозғалуы. 

08 Үстел теннисі. Қауіпсіздік ережесі. Ойын ережесі. Тұрысы 
мен қозғалысы.   Допты ойынға қосу және қабылдау. 

04 Гимнастика 09 Гимнастика. Қауіпсіздік ережесі. Гимнастика түрлері. 
Саптық жаттығулар. 



10 Гимнастикалық құралдарда орындалатын жаттығулар.  
Ритмикалық гимнастиканың элементтері. Өндірістік 
гимнастиканың элементтері. Атлетикалық гимнастиканың 
элементтері.   

05 Ұлттық спорт 
түрлері. 

11 Тоғызқұмалақ. Қауіпсіздік ережесі. Ойын ережесі. Шабуыл-
дың техникалық және тактикалық әрекеті. Тоғызқұма-лақ. 
Қорғаныстың техникалық және тактикалық әрекеті. 

06 Қысқы спорт 
түрлері. 

12 Шаңғы спорты. Қауіпсіздік ережесі. Алма-кезек екі адымды 
жүріс. Бір мезгілдегі  екі адымды жүріс. Жартылай шырша 
әдісі. Бұрылу әдістері. 

Коньки спорты.  Қауіпсіздік ережесі. Сырғанаудың негізгі 
әдістері. Бұрылыстар. Тежеулер.  Артқы жүріспен сырғанау. 
Алаңды бұрыла сырғанау. 

07 Жүзу. 13 Қауіпсіздік ережесі. Жүзудің әдістері. Кроль әдісімен 
етпеттеп жүзу  техникасы. Кроль әдісімен шалқалап жүзу  
техникасы. 
Брасс әдісімен жүзу техникасы. Баттерфляй (дельфин) 
әдісімен жүзу техникасы. 

Мәтінмәтіндік тапсырмалар (мәтін, кесте, графика, статистикалық ақпараттар, суреттер және 
т.б.). 

 
4. Тапсырма мазмұнының сипаттамасы: 
Дене шынықтыру туралы білім: Дене шынықтыру сабақтарындағы қауіпсіздік техникасы. 
Қазақстандағы дене шынықтыру мен спорттың даму тарихы. Дене шынықтыру мен спорт. Дене 
тәрбиесі жүйесінің міндеттері мен мақсаттары. 
Дене тәрбиесі құралдары. Жеңіл атлетика: Қауіпсіздік техникасы. Төмеңгі, жоғарғы сөре. 
Қысқа, орта және ұзақ қашықтыққа жүгіру. Мәрені орындау техникасы. Жүгіріп келіп 
ұзындыққа секіру. Биіктікке секіру техникасы. Граната лақтыру. Ядро итеру техникасы. 
Спорттық ойындар. Футбол. Қауіпсіздік техникасы. Ойыншылардың алаңда қозғалуы. 
Ойынның негізгі ережелері. Допты алып жүру. Ойыншылардың шабуылда және қорғаныста 
орындалатын жеке әрекеті.  
Волейбол. Қауіпсіздік техникасы. Негізгі ойын ережесі. Ойыншылардың қозғалысы. 
Волейболшылардың тұрысы. Допты жоғарыдан, төменнен беру. Допты ойынға қосу. Допты 
қабылдау. Шабуыл әрекеттері. Қорғаныс әрекеттері. Баскетбол. Қауіпсіздік техникасы. Ойын 
ережелері. Алаңда ойыншылардың қозғалуы. Ойынның шабуыл техникасы. Ойынның қорғаныс 
техникасы. Қозғалыста допты беру. Допты қағып алу және қағу. Айып соққысы.   
Қол добы. Қауіпсіздік техникасы. Ойын ережелері. Допты алып жүру техникасы. Алаңда 
ойыншылардың қозғалуы.   
Үстел теннисі. Қауіпсіздік ережесі. Ойын ережесі. Тұрысы мен қозғалысы. Допты ойынға қосу 
және қабылдау.   
Гимнастика. Гимнастика. Қауіпсіздік ережесі. Гимнастика түрлері. Саптық жаттығулар. 
Гимнастикалық құралдарда орындалатын жаттығулар.  Ритмикалық гимнастиканың 
элементтері. Өндірістік гимнастиканың элементтері. Атлетикалық гимнастиканың элементтері.  
Ұлттық спорт түрлері. Тоғызқұмалақ. Қауіпсіздік ережесі. Ойын ережесі. Шабуылдың 
техникалық және тактикалық әрекеті. Тоғызқұмалақ. Қорғаныстың техникалық және 
тактикалық әрекеті.  
Қысқы спорт түрлері. Шаңғы спорты. Қауіпсіздік ережесі. Алма-кезек екі адымды жүріс. Бір 
мезгілдегі  екі адымды жүріс. Жартылай шырша әдісі. Бұрылу әдістері.  Коньки спорты.  
Қауіпсіздік ережесі. Сырғанаудың негізгі әдістері. Бұрылыстар. Тежеулер.  Артқы жүріспен 
сырғанау. Алаңды бұрыла сырғанау.  



Жүзу. Қауіпсіздік ережесі. Жүзудің әдістері. Кроль әдісімен етпеттеп жүзу  техникасы. Кроль 
әдісімен шалқалап жүзу  техникасы. Брасс әдісімен жүзу техникасы. Баттерфляй (дельфин) 
әдісімен жүзу техникасы. 

 
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. 
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