
 

 «Ландшафттық жобалау» 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 тапсырмаларын әзірлеу үшін 
құрастырылған. 
2. Мiндетi: Педагогтардың біліктілік деңгейінің біліктілік талаптарға сәйкестігін анықтау.  
3. Мазмұны: «07310500 - Ландшафтық дизайн» мамандығы, 3W07310501 - Көгалдандыру 
шебері, 4S07310502 - Ландшафт дизайнеры біліктіліктеріне арналған «Ландшафттық 
жобалау» пәні бойынша педагогтарды аттестациялауға арналған тест. 

 
№ Тақырып № Тақырыпша 

1 Көгалдар және саябақтар, 
бақтарды жобалаудың 
негізгі қағидалары 

1 Ландшафттардың сәулеттік жобаларын құру. 
2 Көгалдандыру нысандарын және жасыл екпелерін 

сыныптау. 
3 Жасыл екпелерінің топтарының және аумақтардың 

негізгі бөліктері. Кіші сәулет түрлері. 
4 Қалаларды кешенді көгалдандырудың тәсілдері. 
5 Қалаларды  көгалдандырудың негізгі қағидалары. 
6 Көгалдандыру нысандарын жобалау процессі. 

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

 
4. Тапсырма мазмұнының сипаттамасы: 
Ландшафттардың сәулеттік жобаларын құру.    
Саябақтық ландшафттің элементтері. Саябақтық кеңістіктің құрылымы.   Саябақтық көлемдік 
түрлерінің арақатынасы. Саябақтық кеңістіктік түрлері арақатынасын ұйымдастырудың тәсілдері.   
Ландшафт элементтерін зерделеу: бедер, су, өсімдіктер, жануарлар әлемі. Өсімдіктер және 
тіршілік ортасының өзара байланысы және өзара қатынасы,  өсімдіктердің ландшафттың басқа 
элементтері қатынасы.   Сүрек тұқымдарының топтарға бөлінуі:  саябақ қалыптастырушы, ілеспе, 
сәндік, экзоттар. 
Көгалдандыру нысандарын және жасыл екпелерін жіктеу.  Қалада жасыл екпелерін 
классификациялау. Қалалық скверлерлер. Қала көшелеріндегі екпелер. Бульварлар. Қала бақтары. 
Балалар саябақтары. Көпшілік демалатын аймақтары. Ботаникалық саябақтар және бақтар.  
Спорттық саябақтар. Мемориалдық саябақтар. Қорық-саябақтар. Бау-саябақтық өнері тарихи 
ескерткіштері – саябақтары.  Мәдениет және демалыс саябақтары. Балалар мекемелері 
учаскелеріндегі екпе ағаштар.   Тұрғын мөлтекаудандар және кварталдардың екпе ағаштары.   
Орман саябақтары. Қысқы бақтар. Өнеркәсіп мекемелерінің аумағындағы және санитарлық-
қорғаныс аймақтарындағы екпе ағаштары.     Көгалдандыру нысандарынның құрылуы.   
Жасыл екпе ағаштарының негізгі топтары және территорияларының негізгі бөліктері. Кіші 
сәулетті формалар. 
Саябақтық жолдар және аллеялар. Саябақтық композициядағы сулы жерлер.   Саябақтағы ашық 
кеңістіктер. Саябақтық құрылыстар және кіші сәулеттік формалар.    Саябақтардың 
композицициялық схемасын құру.   
Саябақтық жолдар және аллеялар жүйесінің композициясын құру.   Саябақтардың сәулеттік 
жоспарлауында жасанды сулар және табиғи сулы жерлерді қолдану.   Ашық саябақтық 
кеңістіктерін безендіру.   Саябақтық құрылыстардың жіктелуі және кіші сәулетті формаларды 
қолдану.    
Қалаларды кешенді көгалдандырудың тәсілдері.    



 

Саябақтық композициялардағы гүлді өсімдіктер. Саябақтардың сүрек-бұтақты өсімдіктері. 
Интерьерлерді көгалдандыру. Функционалдық және экспозициялық гүлшелерді безендіру 
(массивті,  миксбордер, гүлдік топтар, гүлденген көгалдар, біреуден көшектеу, партерлар, 
гүлзарлар,  рабаткалар, бордюрлар, рокариилар,  гүлбақ) 
Биологиялық және экологиялық ерекшеліктерін есепке алып сүрек-бұтақтық өсімдіктерін таңдау.   
Тірі қоршаулардың, саябақтағы ағаштар тобының, сұлбалардың құрылуы.   Интерьерлерді 
көгалдандыру. 
Қалаларды көгалдандырудың негізгі қағидалары.   
Қалаларда көгалдандырудың дамуы. Қалаларда жасыл екпе ағаштарының орналасуы.  Қалаларда 
көгалдандырудың жүйесі.   Қоршаған ортаны қорғаудағы жасыл екпе ағаштарының жасыл екпе 
ағаштарының рөлі.    Көгалдандырудың нормалары.    
Көгалдандыру нысандарын жобалау процессі.    
Жергілікті елді мекендерді жобалау барысында, жобалау материалдарының қысқа мазмұны және 
құрылымы.  Көгалдандыру нысанын жобалау процессі. Саябақтық ландшафтың элементтерінің 
құрылуы және жобалануы.   
Дендрологиялық жоспарын  әзірлеу. 
Бөлшкетеу сызбаны әзірлеу.    
Көгалдандыру отырғызу сызбаны әзірлеу.   
Ландшафтты ұйымдастыру сызбаны әзірлеу. 

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. В.Ф.Гостев, Н.Н.Юскевич  Проектирование садов и парков М., стройиздат 1991г. 
2. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 
235. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 апреля 2015 года № 
10886 Об утверждении Типовых правил содержания и защиты зеленых насаждений, правил 
благоустройства территорий городов и населенных пунктов. 
3. Рубцов Л.И. Проектирование садов и парков.- Москва, Стройиздат 1973. – 182с. 
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