
 

 

 

«Жерге орналастыруды 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: 07310300 "Жерге орналастыру" мамандығы, 3W07310301  - "Сызушы", 

4S07310302 "Техник-жерге орналастырушы" біліктілігіне арналған «Жерге орналастыруды 

жобалау» пәні бойынша педагогтарды аттестациялауға арналған тест. 

 

№ Тақырып № Тақырыпша 

1 Жерге орналас-тыру және 

жерге орналастыруды 

жобалау 

1 Жалпы қағидалар мен жерге орналастырудың даму 

тарихы 

Жерге орналастырудың мазмұны мен шешілетін 

мәселелері 

2 Жерге орналастыруды жобалаудың мазмұны мен 

принциптері 

2 Қазақстан Респуб-

ликасындағы жер 

реформасы мен ЖОЖ 

классификациясы 

3 Жер реформасының мазмұны мен міндеттері 

Жерге орналастыру жобалаудың алдыңдағы 

жұмыстары 

3 Шаруашылық аралық 

жерге орналастыру 

4 Қазақстан Республикасының жер қоры мен 

санаттар бойынша бөлінуі 

5 Шаруашылық аралық жерге орналастыру 

жобаларындағы қоршаған ортаны қорғау шаралары 

4 Ішкі шаруашылық жерге 

орналастыру 

6 Ішкі шаруашылық жерге орналастыру құрылымы 

мен жұмыстары 

5 Жерді иелену мен 

пайдалану құжаттары 

7 Жерді иелену мен пайдалану құқығын бекітетін 

құжаттарды тағайындау 

 

Мәнмәтіндік тапсырмалар (мәтін, кесте, графика, статистикалық ақпараттар, суреттер 

және т.б). 

4. Тапсырма мазмұнының сипаттамасы: 

Жерге орналастыру және жерге орналастыруды жобалау: Жалпы қағидалар мен жерге 

орналастырудың даму тарихы. Жерге орналастырудың мазмұны мен шешілетін 

мәселелері.Жерге орналастыруды жобалаудың мазмұны мен принциптері. 

Қазақстан Республикасындағы жер реформасы мен жерге орналастыруды жобалаудың 

классификациясы:Жер реформасының мазмұны мен міндеттері.  Жерге орналастырудың 

мазмұны мен міндеттері. Жерге орналастыру жобалаудың алдыңдағы жұмыстары. Жерге 

орналастыру жобалардың топтастырылуы 

Шаруашылық аралық жерге орналастыру: Қазақстан Республикасының жер қоры мен 

санаттар бойынша бөлінуі. Шаруашылық аралық жерге орналастырудың мақсат-

міндеттері.Ауылшаруашылық мекемелердің жер пайдалануларын құру. ҚР 



 

азаматаматтарының жер пайдалануларының құрылуы. Ауылшаруашылық 

кәсіпорындарының кемшіліктері.Ауылшаруашылық емес кәсіпорындарының құру мазмұны 

мен қағидалары. Шаруашылық аралық жерге орналастыру жобаларындағы қоршаған ортаны 

қорғау шаралары.  

Ішкі шаруашылық жерге орналастыру: Ішкі шаруашылық жерге орналастыру құрылымы 

мен жұмыстары. Шаруашылық орталықтары мен инженерлік объектілер. Алқаптарды 

ұйымдастыру мен ауыспалы егіс жүйесі. Мал азықтық пен жайылымдық территориясын 

ұйымдастыру. 

Жерді иелену мен пайдалану құжаттары: Жерді иелену мен пайдалану құқығын бекітетін 

құжаттарды тағайындау. 

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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