«Аңшылықтану» пәнінің Тест спецификациясы
1. Мақсаты: Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының бітірушілері ЖОО-да
оқуды жалғастыра алу қабілетін анықтау.
2. Мiндетi: Қысқартылған оқыту нысандары бойынша Жоғары білім берудегі «08
Ауылшаруашылық ғылымдары» бағыттарының келесі мамандықтарына:
«5В080300 Аңшылықтану және аң шаруашылығы»
түсу үшін Техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтарының:
1506012-Аң өсіруші
1506023-Техник-аңшы
1512012-Шошқа өсіруші
1512022-Жылқы өсіруші
1512032-Шебер
1512042-Құс өсіруші
1512052-Қой шаруашылығы кешендері мен механикаландырылған фермалар
операторы
1512072-Экипажшы
1512082-Шошқа жаюшы
1512093-Техник-құс өсіруші
1512103-Зоотехник
1513012-Жануарларды ветеринарлық өңдеу жөніндегі оператор
1513022-Жануарлар мен құстарды жасанды ұрықтандыру операторы
1513032-Ветеринарлық санитар
1513053-Ветеринарлық фельдшер
1513063-Ветеринарлық техник
1513073-Жануарларды жасанды ұрықтандыру технигі
1513083-Ветеринарлық фельдшер-инспектор
бітірушілеріне арналған тест.
3. Тест жоспары: Тестке пәннің негізгі бөлімдердің материалдары енгізілді.
Тест 3 бөліктен тұрады.
Б1 бөлігі
бір дұрыс жауабы бар (1/5)
- 20 тапсырма,
Б2 бөлігі
бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар (б/б)
- 10 тапсырма,
Б3 бөлігі
жағдаяттық (бір дұрыс жауабы бар)
- 10 тапсырма.
Тест тапсырмалары 3 қиындық деңгейінен тұрады.
Біріншідеңгей (1) -10 тапсырма.
Екіншідеңгей (2) - 20 тапсырма.
Үшіншідеңгей (3) – 10 тапсырма.
Тақырып
Тақырыпша
Тапсырмалар
саны
Тема
Подтема
Количество
заданий

Код
1

Аты
Наименование
Аңдар мен құстарды
аулаудың биологиялық
негіздері және аулау
техникасы
Биологические основы
промысла и техника добычи

Код
1

2

3

2

Аңшылық қарулар, аулау
құралдары және аңшылық
кезіндегі техника қауіпсіздігі
Оружье и орудия добывания
животных и техника
безопасности на охоте

1

2

3

3

Ит шаруашылығы және
иттерді аңшылыққа пайдалану
Собаководство и
использование собак на охоте

1

4

Биотехниялық және аңшылық
шаруашылық іс-шаралар
Биотехнические и
охотхозяйственные
мероприятия

1

5

Жабайы жануарларды өсіру
Дичеразведение

1

6

Аңдардың санын молайту
әдістері
Методы восстановления
численности животных

1

2

Аты
Наименование
Аң аулаудың
биологиялық негіздері
Биологические основы
промысла зверей
Құс аулаудың
биологиялық негіздері
Биологические основы
промысла птиц
Аңдар мен құстарды
аулау техникасы
Техника добычи зверей
и птиц
Аңшылық қару және
оқ-дәрілер
Охотничьи ружья и
боеприпасы
Самоловы
Өздігінен аулайтын
құралдар
Техника безопасности
на охоте
Аңшылық кезіндегі
техника қауіпсіздігі
Ит шаруашылығы және
иттерді аңшылыққа
пайдалану
Собаководство и
использование собак на
охоте
Жануарлардың қоректік
жағдайларын жақсарту
Улучшение кормовых
условий животных
Жануарлардың паналық
және ұялық
жағдайларын жақсарту
Улучшение защитных и
гнездовых условий
животных
Жабайы жануарларды
өсіру
Дичеразведение
Аңдардың санын
молайту әдістері
Методы
восстановления
численности животных

2

2

3

3

2

2

2

1

1

3

1

7

8

Аңшылық жануарларды
есепке алу
Учет численности охотничьепромысловых животных

Аңдарды есепке алу
Учет численности
зверей
2
Құстарды есепке алу
Учет численности птиц
Жағдаяттық тапсырмалар: Әртүрлі түрдегі (тест, таблица,
график, статистикалық ақпараттар, суреттер және т.б.)
ұсынылған ақпарат негізіндегі жағдаяттар (оқиға, мәселе,
шынайы өмірде болған оқиға)
1

Ситуационные задания: Ситуация (случай, проблема, история
из реальной жизни) в основе, которой содержится
информация, представленная в разнообразном виде (текст,
таблица, график, статистические данные, картина и т.д.)
Тестінің бір нұсқасында тапсырмалар саны:

4

4
2 жағдаятқа
(1 дұрыс жауабы
бар
5 тапсырмадан)
10 тапсырма
10 заданий
на 2 ситуации (по
5 заданий с
выбором1
правильного
ответа)
40

Количество заданий в одном варианте теста:
4. Тест мазмұны:
Аңшылықтану саласындағы заманауи технологияларын; аңшылық құру барысын;
биотехниялық іс-шараларды жұргізуді;жануарларды есептеу әдістері мен тәсілдерін;
аңшылықтың ережесін.
Современные технологии в охотоведение; технику охотничьего промысла; методы
проведения биотехнических мероприятий; методы учета животных; правила охоты.
5. Тапсырмалар орындалуының орташа уақыты:
Тестінің бір тапсырмасын орындап шығуға белгіленген уақыт:
Б1 бөлігі
бір дұрыс жауабы бар (1/5)
- 1,5 минут
Б2 бөлігі
бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар (б/б)
- 2 минут
Б3 бөлігі
жағдаяттық (бір дұрыс жауабы бар)
- 2 минут
Тестінің толық орындалу уақыты – 70 минут.
6. Нұсқалар мен тапсырмалар саны:
Тест нұсқаларының баламалылығы:
- тестілердің спецификацияға сай құрылуымен;
- өзара ауыстыруға келетін тапсырмалардың әр түрлі нұсқаларда бір орында келуімен;
- барлық нұсқаларда қиындық деңгейінің бірдей болып келуімен жүзеге асырылады. Бір
тестіде 40 тест тапсырмасы.
7. Бағалау.
Бағалау 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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