
 «Информатика және информатиканы оқыту әдістемесі» 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. Мiндетi: Педагогтардың біліктілік деңгейінің біліктілік талаптарға сәйкестігін анықтау.  
3. Мазмұны: 01140700 «Информатика» мамандығы, 4S01140701 «Бастауыш және негізгі орта білім 
берудің информатика мұғалімі» біліктілігіне арналған «Информатика және информатиканы оқыту 
әдістемесі» пәні бойынша педагогтарды аттестациялауға арналған тест. 

№ Тақырып № Тақырыпша 
01 Информатиканың  

теориялық 
негіздері пәніне 
кіріспе 

01 Компьютер класындағы қауіпсіздік ережелері, гигиеналық талаптар.  
02 Ғылыми пәндер жүйесіндегі информатика ролі. Пәннің мақсаты мен 

міндеттері 

02 Ақпарат ұғымы. 
Ақпараттық 
процестер 

03 Ақпарат. Ақпараттың қасиеттері. Ақпарат түрлері.Информатиканың 
фундаменталдық негіздері. 

04 Санау жүйелері. ЭЕМ-де ақпаратты көрсету. Логиканың негізгі 
ұғымдары. Логикалық түйіндер 

03 ЭЕМ кезеңдері 
және жіктелуі   

05 Компьютерлік  техниканың қысқаша даму тарихы. ЭЕМ жіктелуі. Пост 
және Тьюринг машиналары. 

06 Машина ішілік жүйелік интерфейс. Дербес компьютердің 
функциональды сипаттамасы. Дербес компьютердің блоктарының 
жұмыс істеу тізбегі 

07 Есте сақтау құрылғыларының салыстырмалы сипаттамалары. Дербес 
компьютердің сыртқы негізгі құрылғылары. Цифрлық автоматтар 

04 ДЭЕМ 
аппараттық және 
программалық 
жабдықтары 

08 Жүйелік программалық жабдықтар. Операциялық жүйелер, қабықшалар, 
орталар. Қолданбалы әмбебап программалық жабдықтар 

09 Мәтіндік ақпараттарды өңдеу жүйелері. Сандық кестелік ақпараттарды 
өңдеу жүйелері.  

Графикалық ақпараттарды өңдеу жүйелері. 
Презентация. Презентацияларды безендіру. 

10 Мәліметтер қоры. Мәліметтер қорын басқару жүйелері. Алгоритмдер 
теориясы. Компьютерлік вирустар, түрлері, олардан қорғау 
программалары. Файлдарды архивтеу туралы жалпы мәліметтер. 
Архивтеу бағдарламалары 

05 Ақпараттық 
жүйелер 

11 Ақпараттық жүйелер және олардың түрлері. Ақпараттық модельдеу 

06 Информатика 
әдістемесі пәніне 
кіріспе 

12 Информатиканы оқыту әдістемесі пәні. Маңызы, мақсаты, міндеттері. 
Компьютерлік білім беру. Компьютерлік сауаттылық және оқушылардың 
ақпараттық мәдениеті 

07 Информатика 
пәнін оқыту 
әдістемесін 
ұйымдастыру 

13 Жалпы білім беретін мектептегі информатика  пәнін оқыту құрылымы. 
Информатика пәні мұғаліміне қойылатын талаптар 



08 Информатика 
пәнін оқыту 
әдістері 

14 Информатика пәнін оқытудағы дидактикалық принциптер. Информатика 
пәнін оқыту әдістері. Информатика пәнін оқытуды ұйымдастыру 
формалары. 

15 Сабақ, оның түрлері. Информатикадан сабақ жоспарын құру. Мұғалімнің 
сабаққа әзірлігі. Информатика сабағын талдау. Оқушылардың өзіндік 

жұмысы, үй тапсырмалары 
16 Оқыту нәтижесін бақылау және бағалау. Информатика пәнінен сыныптан 

тыс жұмыстар 
09 Информатика 

пәнінен 
жекелеген 
тақырыптарды   
оқыту әдістемесі 

17 Ақпарат ұғымын және ақпараттық процестерді оқыту әдістемесі. Санау 
жүйесімен жұмыс істеу технологиясына оқыту әдістемесі. Компьютер 
құрылысын оқыту әдістемесі 

18 Қолданбалы программалық құралдармен жұмыс істеу әдістемесі. 
Графикалық редакторларды оқыту әдістемесі. Мәтіндік редакторларды 
оқыту әдістемесі 

19 Электрондық кестелерді оқыту әдістемесі. Презентациялар, слайдтарды 
безендіру редакторын оқыту әдістемесі. Мәліметтер қорын басқару 
жүйесін оқыту әдістемесі. 

20 Алгоритм және программалау тілдерін оқыту әдістемесі. Интернетте 
жұмыс істеуді оқыту әдістемесі 

10 Негізгі буында 
информатика 

пәнін оқыту және 
программалық - 

әдістемелік қамту 

21 Негізгі буында информатика пәнін оқытудың мақсаты мен міндеттері, 
ерекшеліктері. Негізгі буындағы информатика сабағында компьютерді 
қолдану  туралы ұйымдастыру-педагогикалық нұсқаулар. Программалық 
жабдықтар, оларға қойылатын талаптар 

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

4. Тапсырма мазмұнының сипаттамасы: 
Информатиканың теориялық негіздері пәніне кіріспе: 
ЕТ кабинетіндегі қауіпсіздік ережелердің мазмұны, аппатық жағдайлардағалғашқы жәрдем, көзге 
жаттығулар. ЕТ кабинетінде оқушыларға қойылатын талаптар. Информатика теориясы және әдістемесі 
пәнінің мақсаты, міндеттері. Информатика ғылымының пәндер жүйесіндегі  маңыздылығы, алатын орны. 
Ақпарат ұғымы. Ақпараттық процестер 
Ақпараттың анықтамасы, жіктелуі, ақпарат көздері, ақпаратты алу, сақтау, тарату жолдары. Ақпаратты 
өңдеуде қолданылатын ақпараттық коммуникациялық  технологиялар. Информатиканың фундаменталдық 
негіздері. Жалпы ақпараттың теориялық бастамасы. Тірі мен өлі табиғаттың ақпаратты және 
эволюциясы.Сандардың жазылу тәсілдері. Екілік, сегіздік, ондық және оналтылық санау жүйелері. ЭЕМ 
жадысының клемі ұғымдары. ЭЕМ-де ақпаратты өрнектеу. 
ЭЕМ кезеңдері және жіктелуі   
Механикалық есептеу құрылғылары дамуының негізгі кезеңдері. Дербес компьтерлердің даму тарихы. 
Компьютер архитектурасындағы ерекшеліктер. Ч. Бэббидж идеялары. Алғашқы ЭЕМ-дер. ЭЕМ жіктелуі. 
Үлкен ЭЕМ-дер. Кіші ЭЕМ-дер. Супер ЭЕМ. Серверлер. Тасымалданатын компьютерлер. Пост және 
Тьюринг машиналары. Пост және Тьюринг машиналарының ерекшеліктері. Абстрактілік есептеуіш 
машина. Интерфейс ұғымы. Дербес компьютердің функционалдық қызмет түрлері. Микропроцессор, 
арифметикалық-логикалық құрылғы, басқару құрылғысы, процессордың тактілік жиілігі, кеңарна. Дербес 
компьютердің есте сақтау құрылғысы: регистрлік кэш жады. Ішкі жады. Сыртқы жады. Жүйелік шина. 



ДЭЕМ аппараттық және программалық жабдықтары 
ДЭЕМ–ның бағдарламалық жасақтамалық сипаттамасы, жүйелік бағдарламалар. Утилит бағдарламалар. 
Вирустан қорғау  бағдарламалары. Мәтіндік редактрлар, графикалық редакторлар, электрондық кестелер, 
мәліметтер қорын басқару жүйесі. Презентациялау бағдарламалары. Мультимедиа бағдарламалар. Жалпы 
түсініктер. Мәтіндік редакторлар. Блокнот, Word Pad қосымшалары, Microsoft  Office Word редакторы. 
Құжат жасау, құжатты көркемдеу, жұмысты автоматтандыру. Microsoft  Office Excel кестелік процессоры, 
құрылымы, қызметі, жұмыс жасау принципі. Кесте элементтері. Мәтінді, формуланы, командаларды 
енгізу. Электрондық кестені құру және толтыру. Растрлық және векторлық кескіндер. Paint, Adobe 
Photoshop, Corel Draw графикалық редакторлары мүмкіндіктеріне шолу. MSPowerPointпрограммасы. 
Слайдтарды безендіру. Анимация, гиперсілтеме. Мәліметтер қоры. Кестелік форма. Жазулар. Өріс. 
Сұраныс. Макрос. Модуль. Алгоритмдер теориясы және оның түрлері. Әртүрлі формальдық модель және 
оның үлгілері. Алгоритмді бағалау сапасының салыстырмалы критерилері. Компьютерлік вирустар, 
олардың түрлері. Компьтерлік вирустарды табу және олардан қорғау бағдарламалары. Детектор-
программалар. Ревизор-программалар. Фильтр-программалар. Файл және файлдық жүйе. Антивирустық 
бағдарламалармен жұмыс. Деректерді архивтеу. Архивтік файл. Архиватор бағдарламалар жұмысының 
принципі түрлері. WINZIP архивтеушісі. Архифке файлдарды қосу. 
Ақпараттық жүйелер 
Ақпараттық жүйелер және оның түрлері. Жіктелген жүйе. Жіктелмеген жүйе. Тағы да басқа ақпараттық 
жүйелердiң классификациялары. Ақпараттық модельдеу және оның түрлері. Объект, жүйе, модель, 
модельдеу. Образды-таңбалы медльдер. Таңбалы модельдер. Құрылымды модельдер 
Информатика әдістемесі пәніне кіріспе 
Информатиканы оқыту әдістемесі пәні туралы түсінік. Маңызы, мақсат және міндеттері. Жалпы орта 
білім беруде компьютерлік сауаттылықа үйретудің мақсатқа сайлығы мен тиімділігі. Компьютерлік білім 
беру. 
Информатика пәнін оқыту әдістемесін ұйымдастыру 
Информатика пәнін оқытудағы білім беру мазмұнының міндетті минимумы. Жалпы білім беретін 
мектептегі информатика пәнінің мазмұны. Информатика пәні мұғалімінің функциялары. Кабинеттегі 
жұмысты ұйымдастыру. 
Информатика пәнін оқыту әдістері 
Информатика пәнін  оқытудағы дидактикалық ұстанымдар. Дидактиканың талаптары. Информатиканы 
оқытуда қолданылатын әдіс-тәсілдер. Информатика пәнін оқытуда  педагогикалық технология әдістерін 
тиімді пайдалану. Сабақтың анықтамасы. Сабақтың негізгі түрлері. Дәстүрлі және дәстүрден тыс 
сабақтардың құрылымы, сабақ жоспарын құруға қойылатын талаптар, сабақты жоспарлауда негізге 
алынатын құжаттар. Білім нәтижесін бақылау және бағалау әдістері. Бақылау түрлері, бағалау 
критерийлері. Информатикадан сыныптан тыс жұмыс  түрлері, сыныптан тыс жұмыс тарды өткізу 
әдістемесі. Информатикадан сыныптан тыс жұмыстардың құрылымы. 
Информатика пәнінен жекелеген тақырыптарды оқыту әдістемесі 
Ақпараттың анықтамасын, түрлерін, қасиеттерін оқыту әдістері.  Ақпараттық процестер түсінігін оқыту 
әдіс-тәсілдері. Ақпараттық  процестерді жүзеге асыруда қолданылатын ақпараттық коммуникациялық 
технология құралдары. Санау жүйесін оқыту әдістемесі. Екілік, сегіздік, ондық, оналтылық санау 
жүйелері. Бір санау жүйесінен екінші санау жүйесіне көшу әдістері. Компьютер құрылысы, оқыту 
әдістемесі. Компьютер құрылысы бойынша электрондық оқыту  құралдарды қолдану. Қолданбалы 
бағдарламалар, қолданбалы бағдарламалық құралдармен жұмыс жасау. Графикалық редакторлардың 
негізгі түсінігі. Графикалық редактор терезесі. Редакторды қолдану әдістемесі. Мәтіндік редакторлардың 
негізгі түсінігі. Мәтіндік редактор терезесі. Мәтіндік редакторларды қолдану әдістемесі. Электрондық 
кесте ұғымын беру әдісі. Электрондық кестемен жұмыс жасау әдістемесі. Презентация түсінігі, 
презентацияларды безендіру, презентацияны сабақта қолдану әдістемесі. Мәліметтер қорын құру, 
мәліметтер қорымен жұмыс жасау, мәліметтер қоры терезесімен жұмыс жасау әдістемесі. Алгоритм 
анықтамасын беру, программалау тілдерін оқыту. Алгоритм қасиеттері. Блок-схемалар. Алгоритм 



түрлерін оқыту әдістемесі. Интернет  ұғымы. Интернетте жұмыс жасаудың тиімділігі, интернетте жұмыс 
жасауға үйрету әдісі. 
Негізгі буында информатика пәнін оқыту және программалық - әдістемелік қамту 
Негізгі буын сыныбындаинформатиканы оқыту, пәнді оқытуға қойылатын міндеттер, пәнді оқытудағы 
мақсаттар. Информатика пәнін оқыту ерекшеліктері. Негізгі буындағы оқытылатын тақырыптар, негізгі 
түсініктер. Негізгі буында информатиканы оқыту мазмұны. Негізгі буындағы информатика пәнінде 
компьютерді қолдану әдістері. Компьютерді қолдануға қойылатын талаптар. Бағдарламалық жабдықтар, 
бағдарламалық жабдықтардың құрылымы.Бағдарламалық жабдықтардың топтамасы және жалпы 
сипаттамасы. Операциялық жүйе: мәні және оның қызметтері 
 
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 тапсырмаларының 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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