«Театр тарихы» пәнінің Тест спецификациясы
1. Мақсаты: Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының бітірушілері ЖОО-да
оқуды жалғастыра алу қабілетін анықтау.
2. Мiндетi: Қысқартылған оқыту нысаны бойынша Жоғары білім берудегі «04 Өнер»
бағытының келесі мамандығына
5В040700-Актерлік өнер
түсу үшін Техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтарының:
0409013-Драма театр әртісі
0409023-Музыка театрының әртісі
0409033-Қуыршақ театры әртісі
0409043-Сөйлеу жанрының әртісі
0409053-Эстрада жанрының әртісі
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.
Бірінші деңгей (1) -10 тапсырма.
Екінші деңгей (2) - 20 тапсырма.
Үшінші деңгей (3) – 10 тапсырма.
Тақырып
Тақырыпша
Тапсырмал
Тема
Подтема
ар саны
Количество
Аты
Аты
Код
Код
заданий
Наименование
Наименование
Ежелгі дәуір театры
Ежелгі дәуір театры
1
1
2
Античный театр
Античный театр
Орта ғасыр театры
Орта ғасыр театры
2
1
1
Средневековый театр
Средневековый театр
Қайта өрлеу дәуіріндегі Италия
театры
1
1
Қайта өрлеу дәуірі
Итальянский театр эпохи
театры
возрождения
3
Театр эпохи
Қайта өрлеу дәуіріндегі Испания
возрождения
2
театры
2
Испанский театр эпохи возрождения

Код

4

Тақырып
Тема
Аты
Наименование

Француз театрындағы
классицизм
Классицизм во
французском театре

Код

5

дәуірі

3

1

Француз театрындағы классицизм
Классицизм во французском театре

2

3

4

6

7

8

9

10

11

ХІХ
ғасырдағы
Европа театры
Европейский театр
ХІХ в.
ХХ ғасырдағы Европа
театры
Европейский театр
ХХ в.
Орыс театрының
қайнар көзі
Источник русского
театра
XVIII ғасырдағы
крепостнойлық театр
Крепостной театр
XVIII века
ХІХ-ХХ
ғасырлардағы орыс
театры
Русский театр XIXXX веков
Қазақ театрының
халықтық көздері
Народные источники
казахского театра

Тапсырмал
ар саны
Количество
заданий

Қайта
театры
Английский театр эпохи
возрождения

1

Ағартушылық
театры
Театр эпохи
просвещения

Тақырыпша
Подтема
Аты
Наименование
өрлеу дәуіріндегі

Англия

Ағартушылық дәуіріндегі Англия
театры
Английский театр эпохи
просвещения
Ағартушылық дәуіріндегі Француз
театры
Французский театр эпохи
просвещения
Ағартушылық дәуіріндегі Италия
театры
Итальянский театр эпохи
просвещения
Ағартушылық дәуіріндегі Неміс
театры
Немецкий театр эпохи просвещения

2

2

1

2

1

1

1

ХІХ ғасырдағы Европа театры
Европейский театр ХІХ в.

2

1

ХХ ғасырдағы Европа театры
Европейский театр ХХ в.

2

1

1

Орыс театрының қайнар көзі
Источник русского театра
XVIII ғасырдағы крепостнойлық
театр
Крепостной театр XVIII века

1

1

ХІХ-ХХ ғасырлардағы орыс театры
Русский театр XIX-XX веков
1

1

2
Қазақ театрының халықтық көздері
Народные источники казахского
театра

1

Тақырып
Тема
Аты
Код
Наименование
ІІ-дүниежүзілік соғыс
кезіндегі қазақ театры
12 Казахский театр во
время II- мировой
войны
1960-80 жылдардағы
қазақ театры
13
Казахский театр в
1960-80 гг
Тәуелсіздік
жылдарындағы қазақ
14 театры
Казахский театр за
годы независимости

Код

1

1

1

Тақырыпша
Подтема
Аты
Наименование
ІІ-дүниежүзілік соғыс кезіндегі қазақ
театры
Казахский театр во время II- мировой
войны
1960-80 жылдардағы қазақ театры
Казахский театр в 1960-80 гг
Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ
театры
Казахский театр за годы
независимости

Жағдаяттық тапсырмалар: Әртүрлі түрдегі (тест, таблица, график,
статистикалық ақпараттар, суреттер және т.б.) ұсынылған ақпарат
негізіндегі жағдаяттар (оқиға, мәселе, шынайы өмірде болған оқиға)
15

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.)

Тапсырмал
ар саны
Количество
заданий

2

2

2

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

Тестінің бір нұсқасында тапсырмалар саны:
40
Количество заданий в одном варианте теста:
4. Тест мазмұны:
Тест тапсырмалары әлем театры тарихынан, драматургиясынан актерлік, режиссерлік
өнердің даму кезеңдерінен маңызды мәліметтер береді.
Тестовые задания основаны на ключевых сведениях истории мирового театра,
отражающих главные этапы развития драматургии, актерского искусства, режиссуры.
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.
9. Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:
1.История зарубежного театра. Т.1. М. 1971 (под ред. Г.Н.Бояджиева)
2.История зарубежного театра. Т.2. М. 1982 (под ред. Г.Н.Бояджиева)
3.История зарубежного театра. Т.3. М. 1977 (под ред. Г.Н.Бояджиева)

ҰТО директоры

Р.Әлімқұлов

