рметті студент!
2017 жылы «Білім - 2» бағытындағы маманды тар тобыны бітіруші курс
студенттеріне О у жетістіктерін сырттай бағалау 4 пəн бойынша ткізіледі.
Жауап пара шасын з мамандығы ызды пəндері бойынша кестеде
к рсетілген орын тəртібімен толтыры ыз.
Маманды
шифры
5В012000

Маманды ты
атауы
«Кəсіптік о ыту»

Жауап парағыны 6-9
секторларындағы пəндер реті
1. Педагогика
2. Психология жəне адам дамуы
3. Тəрбие ж'мысыны теориясы мен
əдістемесі
4. О ушыларды бейіндік о ытуын
'йымдастыру

1. С'ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т'рады:
1. Педагогика
2. Психология жəне адам дамуы
3. Тəрбие ж'мысыны теориясы мен əдістемесі
4. О ушыларды бейіндік о ытуын 'йымдастыру
2. Тестілеу уа ыты - 180 минут.
Тестіленуші )шін тапсырма саны - 100 тест тапсырмалары.
3. Та даған жауапты жауап парағындағы пəнге сəйкес секторды
д гелекшесін толы бояу ар ылы белгілеу керек.

тиісті

4. Есептеу ж'мыстары )шін с'ра кітапшасыны бос орындарын пайдалануға
болады.
5. Жауап парағында к рсетілген секторларды м' ият толтыру керек.
6. Тест ая талғаннан кейін с'ра
кезекшісіне ткізу ажет.

кітапшасы мен жауап парағын аудитория

2

7. - С'ра кітапшасын ауыстыруға;
- С'ра кітапшасын аудиториядан шығаруға;
- Аны тама материалдарын, калькуляторды, с здікті, 'ялы телефонды
олдануға
ата тиым салынады!
8. Студент тест тапсырмаларында берілген жауап н'с аларынан болжалған
д'рыс жауапты барлығын белгілеп, толы жауап беруі керек. Толы жауапты
та даған жағдайда студент е жоғары 2 балл жинайды. Жіберілген ате )шін 1
балл кемітіледі. Студент д'рыс емес жауапты та даса немесе д'рыс жауапты
та дамаса ателік болып есептеледі.
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Педагогика

1. «Т'лға» 'ғымыны мəнін ашуда олданылатын 'ғым:
A) тəрбие
B) педагог
C) индивид
D) о ушы
E) даралы
F) білім
2. Жас ерекшеліктер:
A) Интеллектуалды
B) Белгілі бір жас кезе іне тəн психикалы сапалар
C) /р балаға тəн белгілі мінез- 'лы
D) Белгілі бір жас кезе іне тəн анатомиялы сапалар
E) Белгілі бір жас кезе іне тəн физиологиялы сапалар
3. Дəст)рлі педагогикада т'лғаны базалы мəдениетін алыптастыруда
тəрбиелік істерді бағыттары:
A) Экологиялы тəрбие
B) Азаматты тəрбие
C) Адамгершілік тəрбиесі
D) Экономикалы тəрбие
E) Мемлекеттік тəрбие
F) 2оғамды тəрбие
G) /леуметтік тəрбие
4. Баланы жас ерекшеліктеріне арай зіндік сенімдері, к з арастарыны
алыптасуында сананы алыптастыру əдісі:
A) а ыл-ке ес
B) жарыс
C) жаттығу
D) н'с ау
E) жазалау
F) ə гіме-с' бат
G) дəріс
H) талап
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5. Жоғары мектеп аты:
A) жалпы орта
B) жоғары
C) бастауыш
D) орта кəсіптік
E) академия
F) институт
G) негізгі орта
6. Педагогика ғылымыны салалары:
A) Арнайы педагогика, т)зету педагогикасы
B) Жалпы педагогика, жас спірімдер педагогикасы, педагогика
C) Психологиялы педагогика, физиологиялы педагогика
D) Мектепке дейінгі педагогика, əскери педагогика, педагогика тарихы
E) Т)зету педагогикасы, а паратты педагогика
F) Жоғары мектеп педагогикасы, медициналы педагогика, арнайы
педагогика
G) Акмеология, білім беру педагогикасы
7. Бас ару стилі бойынша:
A) либералды
B) демократиялы
C) оғамды
D) діни
E) адамгершілік
F) отбасылы
8. Білім мазм'нын аны тайтын нормативті 'жаттар:
A) О улы тар
B) Т'жырымдамалар
C) О у жоспарлары
D) /деби шығармалар
E) Ж'мыс кестелері
F) О улы тар, о у 'ралдары
G) О у-əдістемелік кешендер
9. Білім беру философиясы мəртебесін аны таудағы к з арастар:
A) /діснамалы о улар
B) Философия саласы
C) Білім беруді əдіснамалы мəселелерін зерттейді
D) Білім беру философиясы ғылыми білімдерді пəнаралы саласы
E) 2олданбалы философия
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10. Педагогикалы əдіснаманы мəні:
A) тіл туралы ғылым
B) педагогикалы ілімдерді зерттейтін ғылым
C) философиялы ағидаларды тікелей ғылыми зерттеулерде олдану
туралы ғылым
D) философиялы теорияларды зерттейтін ғылым
E) арнаулы зерттеу əдістерін жасауға арналған ғылым
F) адамдар туралы ғылым
11. «Форма» терминіні мəні білдіреді:
A) Тəрбие )дерісіні ерекшеліктерін
B) Тəрбиелік ж'мыстарды жəне тəрбиелік шараларды бірлікті
жиынтығын
C) Тəрбиеші мен тəрбиеленушіні зара арым- атынасын
D) Тəрбие )дерісіні сырттай к рінісін
E) Тəрбиешіні іс-əрекетіні к рінісін
F) Тəрбиелік шараларды жоспарлауын
G) Тəрбиеленушілерді іс-əрекеттерін жоспарлы 'йымдастыру ж)йесін
12. Перспективалар т)рлері (А.С. Макаренко бойынша):
A) та дамалы
B) альтернативті
C) к)рделі
D) орта
E) жа ын
F) алыс
13. Сынып жетекшісіні о ушыларды зерттеу əдістері:
A) Ж'пты іс-əрекет
B) Контент талдау
C) Бай ау
D) Индукция жəне дедукция
E) Тəжірибені арастыру
F) Ба ылау
14. Отбасы тəрбиесіні ' ы ты негіздерін аны тайды:
A) «Бала ' ығы туралы Конвенция»
B) «Неке жəне отбасы туралы» За ы
C) «Білім туралы» За ы
D) 2аза стан Республикасында білім беруді дамытуды 2005-2010
жылдарға арналған мемлекеттік Бағдарламасы
E) Мемлекеттік т'жырымдамалар
F) 2Р Конституциясы
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15. О ытуды жалпы за дылы тары:
A) О уды бас ару мен ынталандыру
B) О у 'рылымы мен сапасы
C) Тəрбие мен практиканы бірлігі
D) О уды 'йымдастыру; о у сапасы, жеке т'лғаны дамуы
E) О у мен о уды 'йымдастыру
16. О у дəрістерін ткізу əдіс-тəсілдеріне байланысты дəрісбаян:
A) Жаппай
B) Ғылымды
C) К рнекілік
D) Бинарлы
E) А паратты
17. 9жымды - танымды іс-əрекетті белгілері:
A) Жалпы нəтижелерді болуы
B) Іс-əрекеттер барысында о ушыға жағдай жасау жəне оларды бас ару
C) Іс-əрекеттер барысында о ушылар арасында зара жауапкершілікті
жəне тəуелсіздікті пайда болуы
D) 9жымды іс-əрекет барысында, əрбір о ушыны зіндік білімін
к рсете алуы
E) Жалпы іс-əрекетті негізіні болуы
F) Біры ғай ма сатты , жалпы мотивті болуы
G) Іс-əрекет барысында аны талған материалдар бойынша т'жырым
жасау
H) Жалпы іс-əрекет негізіні болмауы
18. О ыту )дерісі:
A) О ушыларды к з арасын дамытатын іс-əрекет
B) Тəрбиені ме гертеді
C) О ушыларды д)ниетанымын дамытатын іс-əрекет
D) Адамгершілікті дамытатын іс-əрекет
E) Отаншылды асиетін арттырады
F) Т зімділіктерін дамытады
19. О ушыларды білімі, білік дағдыларын тексеру жəне бағалау
A) / гіме, кітаппен ж'мыс
B) / гімелесу, диспут
C) Диктант, фронтальды ба ылау
D) Жаттығу, лабораториялы саба , ə гімелеу
E) / гіме, лекция, ə гімелесу
F) Кайталау, есте са тау
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20. Ю.К. Бабанский 'сынған о ыту əдістеріні топтары:
A) О ытуды зіндік ба ылау жəне ба ылау
B) О у )дерісінде с'хбаттасу əдісін пайдалану
C) О ушыларға сауалнама ж)ргізу жолдары
D) О у-таным )дерісін ж)зеге асыру
E) Іс-əрекетті 'йымдастыру
21. А паратты технология:
A) А паратты деумен байланысты процестер
B) На ты мағл'маттар жиынтығы
C) Белгілі 'ралдар мен əдістер жиынтығы
D) На ты 'ралдарды, əдістер мен тəсілдерді пайдалану
E) Кез келген мəліметтер жиынтығы
22. Білім беру мемлекеттік стандарттары:
A) педагогикалы технологияларды іріктеуге атысады
B) білім беру ке істігін са тауды амтамасыз етеді
C) азаматтарды толы анды, сапалы білім алуын амтамасыз етеді
D) білім беруді жəне оны бас аруды ізгілендіруді амтамасыз етеді
E) о ыту əдістерін та дауға ы пал етеді
F) 'йымдастыру формаларын іріктеуге атысады
G) білім беруді реттеуді амтиды
23. Жылды о у-тəрбие ж'мысы жоспарыны
A) Жоспарды негізгі б лімдерін сипаттау
B) 2ойылатын міндеттер
C) <ткен жылды талдау
D) Жоспарды 'руға талаптар
E) /дебиеттерді талдау
F) Кіріспе
G) Зерттеу ж'мысыны нəтижелерін к рсету

'рылымы:

24. Педагогикалы )дерістегі диагностиканы мəні:
A) Маман шеберлігіні де гейін аны тау
B) Педагогикалы а парат т)рлеріне сипаттама
C) Педагогикалы деректерге басшылы
D) Педагогтарды жетістіктерін бағалау əдісі
E) М'ғалімні бас ару 'станымы
F) Дидактикалы процесті бағыт-бағдарын, ілгерілі не кері озғалысын
аны тау
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25. Мектепте əдістемелік ж'мысты 'йымдастыруға əсер етеді:
A) білім саласындағы мемлекеттік саясат, за ды актілер мен 'жаттар
B) м'ғалімдерді педагогикалы мəдениетіні де гейі
C) ата-аналарды с'ра тары
D) о ыту принциптері
E) 'жымдағы моральды -психологиялы жағдай
Педагогика
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Психология жəне адам дамуы

1. Психика:
A) философия пəніне жатады
B) объективті д)ниені субъективті бейнесі
C) нерв ж)йесі
D) əрекет туралы ғылым
E) миды ызметімен байланысты психикалы

'былыс

2. Жаттығу:
A) алыптастыру ма сатында айталау
B) адамға туа берілетін физиологиялы асиет
C) əрекетті жетілдіре т)су
D) психологияны бір саласы
E) нысаналы т)рде сан рет айталап орындалатын əрекет
3. /леуметтенуді негізгі кезе дері:
A) ойлану
B) ы ғайлану, ' састыру
C) бірігу
D) жекелену, о шаулау
E) бейімделу
4. Рухани ажеттіліктер орындалу тəсіліне арай сезімдерін туғызады:
A) тама а, киімге, баспанаға ажеттілік
B) кəсіби маманды т)рлеріне ажеттілік
C) лəззаттану, рахат
D) е бекке жəне адамдармен арым- атынас а, оғамды іс-əрекеттерге
ажеттілік
E) спорт а, о уға, білім алуға ажеттілік
F) тынышталу, мазасыздану
G) о уға, білімге ажеттілік
5. Жеке адамны биологиялы тума асиеттері:
A) ерік, эмоция, сезімдер
B) рефлекторлы ызмет
C) мінез- 'лы , имыл- озғалыс
D) əдет-ғ'рып, салт-дəст)р
E) инстинкттер
F) темперамент
G) ойлау
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6. Т)йсіктерді осарланып ж)руін к рсететін 'былыс:
A) абылдау
B) синестезия
C) бір ізді бейнелер
D) адаптация
E) елестеy
F) сенсибилизация
7. Сезім м)шелеріні те əлсіз тітіркендіргіштерді т)йсіне алу:
A) абсолюттік сезгіштік
B) сенсибилизация
C) адаптация
D) синестезия
E) жоғары сезгіштік
8. Индукция:
A) детерминизм
B) жанды зерттейтін əдіс
C) жалпылау
D) жекеден жалпыға арай дамитын логикалы ой орытындысы
E) жеке ойдан жалпы ойға арай дамитын ой орытындысы
9. Шығыс əлеміндегі жан туралы ғылыми пікірлерді остаған ғ'ламалар:
A) /бу Насыр əл- Фараби
B) Ч.Айтматов
C) П.Я. Гальперин
D) Ж.Баласағ'ни
E) Д.Миллер
F) Рене Декарт
10. Мінез акцентуациялары:
A) фобия, истерия
B) шизоидты, сензитивті, истероидты тип
C) афазия, аграфия
D) зоофобия, ксенофобия, агрофобия
E) стресс, аффект
F) абулия, абазия
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11. Т'лғаны бірт'тас асиеттері орғаныс механизмдеріне жатады:
A) реактивті 'рылым
B) фалликалы
C) гумертальді
D) оральді
E) генитальды
F) гиритальді
12. Ж.Пиажені интеллект дамуыны сенсорлы сатысында алыптасуы:
A) Сиблимация
B) Аккомодация
C) /рекет схемасы
D) Адаптация
E) Дағды
F) Индукция
13. Л.С. Выготский бойынша жас ерекшелік кезе індегі туылу дағдарысы:
A) бір жас
B) он жас
C) жиырма жас
D) он жеті жас
E) он бір жас
14. Іс-əрекеттік иерархияны психологиялы т'рғыдан т)сіндіру )шін
А.Н. Леонтьев олданған )ғымдар:
A) дарындылы
B) мотив
C) зейін
D) мағына
E) абілет
F) т'лғалы
G) ажеттілік
15. Баланы даму динамикасыны параметрлерін зерттеген ғалымдар:
A) Д.Б. Эльконин
B) А.Н. Леонтьев
C) Аль -Фараби
D) Л.С. Выготский
E) С.Холл
F) Х.Т. Шерьяздановна
G) Аристотель
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16. Сəбилік кезе де ойын іс-əрекетіні даму негіздері:
A) Мотивациялы
B) Интеллектуалды
C) /леуметтенушілік
D) Эмоционалды
E) 9йымдастырушы
F) Анатомиялы
G) Физиологиялы
17. В.Штерн бойынша баланы абылдау ерекшеліктеріні аналитикалы
сатылары:
A) Жеке белгілерін аны тау
B) Сырт ы белгілерін бағдарлау
C) 2арым – атынас
D) /рекеттік
E) Затты
18. 2артты кезе ді зерттеуде психология ғылымына )лес ос ан
ғалымдар:
A) В.В. Давыдов
B) Д.В. Эльконин
C) Ф.Тизе
D) П.Я. Гальперин
E) Э.Эриксон
F) Р.А. Пэконн
19. Жас ерекшелік психологиясыны кезе дері:
A) Бастауыш сынып о ушылар психологиясы
B) Олигофренопсихология
C) Медициналы психология
D) Жеткіншектер психологиясы
E) /леуметтік психология
F) Балалар психологиясы
20. Зейін адам еркіне арай б лінуі:
A) )йреншікті
B) ыры сыз
C) 'за мерзімді
D) жанама
E) ыры ты
F) т)пкілікті
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21. Эмоцияны ат аратын ызметі:
A) инстинктивті
B) на ты
C) нығайтушы
D) ауыспалы
E) эвристикалы
22. Меланхолик типіне тəн асиеттер:
A) байсалды
B) сабырлы
C) аз озғалады
D) к ілді
E) жас анша
F) т'йы
23. Мінезді е бек іс-əрекетіне байланысты асиеттері:
A) жал аулы
B) сергектік
C) адалды
D) ас а ты
E) тəккапарлы
F) айырымдылы
G) ' ыпсызды
24. С.Л. Рубинштейнні айтуы бойынша:
A) абілеттер тарихи даму процесінде алыптасады
B) адам табиғатын 'райды
C) адам табиғатыны зі-ол тарих німі
D) абілеттер жеке адамға ғана тəн асиет
E) абілетті к мегімен алыптас ан іскерлік пен дағдыны жа а жағдайға
ауыстыруға болады
F) жеке басын жетілдіруіне байланысты
G) абілеттер іс-əрекетті сəтті орындауға ы пал етеді
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25. Т'лғаны психологиялы 'рылым ретінде талдауға жататын
де гейлер:
A) бейсана теориясы
B) даму теориясы
C) зейін тияна тылығыны принципі
D) сана теориясы
E) т'лғаны б лек элементтері
F) бірт'тас т'лғаны асиеттері
G) бала ой- иялы теориясы
Психология жəне адам дамуы
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Тəрбие ж мысыны теориясы мен əдістемесі

1. Тəрбиелік шаралар:
A) талап
B) жеке даму
C) ғылыми ж'мыс
D) а парат алмасу, жина тау
E) мектептен тыс шаралар
F) андай да бір ма сат а жетуге бағытталған 'жымды ж'мыс
G) саба тан тыс іс-шаралар
2. Сынып жетекшісіні негізгі міндеттері:
A) О ыту )дерісін 'йымдастыру
B) Балаларды жарыстыру, бəсекелестік тудыру
C) Сынып 'жымын 'ру жəне тəрбиелеу
D) О ыту )рдісіндегі тапсырмалар де гейін аны тау
E) Отбасы жəне ж'ртшылы пен ж'мыс
F) Пəн м'ғалімдері )йірмелеріні ж'мысын реттеу
3. О ушыларды д)ниетанымын алыптастырады:
A) сынып жетекшісіні ғылыми зерттеу ж'мыстарымен айналысуы
B) сыныптан жəне мектептен тыс тəрбие ж'мыстары
C) жаратылыстану ғылымдарынан білім берілуі
D) оғамды пəндерді о ытылуы
E) мектепті жа а техникалармен жабды талуы
F) білім беруге б лінген аражатты д'рыс ж'мсалуы
G) мектеп басшысыны )йлесімді бас аруы
4. Тəрбие əдістері:
A) мектептегі əдістемелік ке ес
B) жарыс
C) педагогикалы талап
D) о у кабинеттері
E) марапаттау
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5. О ушылармен тəрбиелік ж'мыстарын ж)ргізетін мектептен тыс
мекемелер:
A) ауданды , алалы ' ы орындары
B) сауы тыру, е бек лагерьлері
C) нер, музыка мектептері
D) лицей, гимназия
E) е бекті орғау мекемесі
F) кітапханалар
6. Сынып жетекшісіні міндеттері:
A) Білім беру мазм'ныны ғылымилы принципін анағаттандыру
B) Психологиялы жағдайларды зерттеу
C) Мектеп 'жымына бейімделу
D) Тиімді о у-тəрбие )дерісін 'йымдастыру
E) Проблемаларды шешуде о ушыға к мек к рсету
F) Ата-аналармен арым- атынас жасап, оларға бала тəрбиесінде к мек
к рсету
7. Жарысты ы палы:
A) Бала м)мкіндігін ашу
B) Бас ару əдісі
C) Тəрбиешімен бірге кез келген тапсырманы орындау
D) Іс-əрекетке ынталандыру əдісі
E) К зделген нəтижеге жету ма саты
F) Кез-келген жолмен бірінші болу
G) Дене жəне рухани к)шке деген сенімді бекіту
8. 2иын балалармен ж'мыс əдістемесі келесі кезе дерді амтиды:
A) Тəрбие обьектісі, аспектілері
B) Бастап ы кезе жəне ж'мыс əдістемесі
C) 2иынды ты т)рлеріне арай мамандармен ке есу
D) О ушыларды жан-жа ты зерттеу жəне іріктеу
E) Типтерді зерттеу бойынша психологпен ке есу
9. Мектеп директорыны тəрбие ісі ж ніндегі орынбасары, тəрбие
ж'мысын 'йымдастырушыны міндеттері:
A) бала тəрбиесімен айналысатын мекемелерді міндеттерін б лу
B) о ушыларды 'жым болып пікірталастыруға )йретеді
C) тəрбие ж'мысын жоспарлау, )йлестіру
D) мектепті шаруашылы ажеттіліктерін амтамасыз ету
E) жалпы білім беретін орта мектептерде о ушы санын арттыру
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10. Тəрбиеленушіні бойында белгілі бір асиеттерді алыптастыру
ма сатымен оны сана-сезіміне, мінез- 'л ына ы пал ететін категориялар:
A) физикалы за дылы
B) биологиялы за дылы тар
C) тəрбие нəтижесі
D) тəрбие əдісі
E) тəрбие 'ралы
11. Мектепті тəрбиелік ж)йесіні негізгі ызметтері:
A) таратушы
B) дамытушы
C) орғаушы
D) кіріктіруші
E) реттеуші
12. Мінез- 'лы ты тəрбиелеу əдістері:
A) Мектептегі əдістемелік ке ес
B) <зін- зі бас ару орталығы
C) Мада тау
D) Пікірталас
E) Тəрбиелік жағдаяттар
F) Шаралар 'йымдастыру
G) Ата-анамен ж'мыс
13. 2иын балаларда жиі кездесетін ерекшеліктер:
A) білімге 'мар, 'жымда белсенді
B) ғылыми зерттеу ж'мысына, нертап ышты а 'мар
C) арнайы спортты , шығармашылы бейімділіктері жоғары
D) суицидтік к)й, депрессия
E) жаман мінез, жасырын əдеттері болуы
14. Ата-аналар жиналысын ткізуде тиімділігі зор ж'мыстар:
A) ата-аналарға алғыс жариялау
B) ата-аналарды бала тəрбиесі туралы білімдерін тексеру
C) ата-аналардан бала тəрбиесі туралы ке естер алу
D) ата-аналармен жеке ə гімелесу
E) жыл орытындысын тал ылау
F) о ушыларды əрдайым бірге атыстыру
G) əріптестер мен басшыларды ша ырту
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15. Fйірме ж'мыстарыны ма ызы:
A) мектептегі саба тарды айталайды
B) авторитарлы тəрбие ж)зеге асырылады
C) балаларды жеке ызығушылы тарына арай ж)ргізіледі
D) о ылатын пəндер к рнекілікпен амтылып, педагогтар тəжірибе
алмасады
E) педагогті білімін жетілдіруге )йірмені к мегі тиеді
F) о ушыны бос уа ытын тиімді етеді
G) кəсіби бағдар береді
16. 2Р дарынды балалармен ж'мыс жасайтын мекемелер:
A) «Бейіндік мектеп»
B) 2аза стан халы тары Ассамблеясы
C) Назарбаев зияткерлік мектептері
D) Ана мен бала орталығы
E) отбасын жоспарлау орталығы
17. Дарынды балаларды ерекшелік белгілері:
A) ' ы б'зушылы а бейімділік
B) отбасы м)шелерімен арым атынасы д'рыс жолға ойылмауы
C) философиялы мəселелерге к п ойлануы
D) 'жымда билікке 'марлығы
E) ата-ананы ерекше ы ыласына б леніп, еркелікке салынуы
F) физикалы , интеллектуалды жəне əлеуметтік дамуыны сəйкес
болмауы
G) ашуша ды
18. Жеке тəрбие ж'мысын 'йымдастыру формалары:
A) тəрбие жоспарын талдау
B) мектепішілік ж'мыстарды 'йымдастыру
C) сынып сағаты, кештер, сайыстар
D) сценарий мен жоспарлар жазу
E) нер к рсетуге даярлау
F) 'сынылған кітаптарды о у
G) хабарлама даярлау
19. 2иын балаларды т)зету ж'мыстары:
A) жеке 'мтылыстары болған жағдайда мада тау
B) иын балаларды дер кезінде аны тап, 'зырлы орындарға хабарлау
C) саяхат
D) конференция
E) жаман əдеттері, жасырын мінездерін əшкерелеу
F) саба
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20. Тəрбие, адамды с)юге бағыттау т мендегі 'станымдарды
бірт'тастығына байланысты:
A) ғылымилы жəне ж)йелі ж'мыс ж)ргізілуі
B) )дерісті аса ар ындылығы
C) ерік-жігерді бірлігі
D) баланы е бегі мен ісін бағалауы
E) баланы ортаға тез бейімделгіштігі
F) жа а оғамды р лді ме геруі
21. Топты тəрбие ж'мысын 'йымдастыру формалары
A) ə гімелер
B) кештер
C) балалар лагері
D) 'сынылған кітаптарды о ып талдау
E) клубтар
F) тəрбие т'жырымдамасын жасау
22. Отбасы тəрбиесі, экологиялы тəрбие, е бек тəрбиесі, имандылы
(конфессионалды ) тəрбиесі кіреді:
A) Жазалауына
B) О у-тəрбие ж'мыстарыны бағыттарына
C) Ынталандыруына
D) Мазм'нына
E) Институтционалды белгісіне
F) 2арым- атынас стиліне
23. Тəрбие )дерісінде тəрбиені сапасына ы пал жасайтын
басымдылы тар:
A) Тəрбиемен 'штастыра дамытудағы жəне о ыту )дерістеріні
басымдылығын, тəрбиелік ы палды сапасы жəне педагогикалы əсер ету
)йлесімділігі
B) Жа а сапаларды бағыттылығын аны тау
C) 2алыптас ан тəрбиелік атынастар, əрекеттерді 'йымдастыру мен оған
ойылған ма саттарды бір-біріне )йлесуі
D) Объективті жəне субъективті факторлар əрекетіні байланысы,
педагогикалы зара əрекеттегі тəрбие )дерісіне атысушыларды
белсенділігі
E) Мектеп пен жан'ядағы байланысты дамыту
F) Тəрбие )дерісіні ту жағдайларындағы кедергілер
G) Тəрбиені негізгі міндеттері мен ма саттарын амтитын )дерісті
жоспарлау
H) Сырт ы арама- арсылы ты жою
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24. Мінез- 'лы ты тəрбиелеу əдістері:
A) Спортты жаттығу
B) Марапаттау
C) Демонстрациялау
D) Этикалы ə гімені талдау
E) Жазалау
F) Жарыс
25. Іс-əрекет 'йымдастыру жəне оғамды тəрбиеге )йрету əдістері:
A) )йрету
B) мектептегі əдістемелік ке ес
C) сендіру, этикалы ə гіме
D) жазалау, жарыс, мада тау
E) пікірталас
Тəрбие ж мысыны теориясы мен əдістемесі
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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О ушыларды бейіндік о ытуын йымдастыру

1. 2Р білім беру ж)йесіндегі 12 жылды білімдегі бейіндік о ыту:
A) Жалпы орта білім беру (10-12 сыныптар) о у жоспары
B) Негізгі орта білім беру (5-10 сыныптар)
C) Мемлекеттік бағдарламасы
D) Бастауыш білім беру(1-5 сыныптар)
E) 2Р-да 2014-2015 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
2. Францияда орта мектепте бейіндік о ытуды кезе дері:
A) орта техникалы
B) техникалы
C) толы орта - мектеп-лицей
D) бастауыш- арапайым мектеп
E) инженерлік
F) акмеологиялы
G) технологиялы
3. Бейін алды жəне бейіндік дайынды )дерісіне орта функционалды
'рылым:
A) санитарлы 'рылымдар
B) мотивациялы 'рылымдар
C) конструктивтік 'рылымдар
D) медициналы 'рылымдар
E) мазм'нды 'рылымдар
4. 12 жылды жалпы орта білім беруді 'рылымды -мазм'нды моделі:
A) əрбір о ыту сатысыны даралығы мен о ытуды саба тастығы
B) жеке т'лғаны жас кезе деріні есепке алынуы
C) олданудағы шектеуліктерді болмауы
D) ызығушылы бағдарды болуы
E) адағалау шынайылығыны болуы
5. 12 жылды білім беру мазм'нын жа артуды негізгі бағыттары:
A) т'лғаны ызығушылығын алыптастыру
B) оғамны əлеуметтік – экономикалы талабына сəйкестендіру
C) пəндік-бағдарлы о ыту ж)йесін т'лға əрекетіне бағыттау
D) з бетімен білім беру ж)йелерін дамыту, жа арту, жетілдіру
E) з бетімен гуманистік əдістер мен тəсілдер игеру
F) о ушылармен сауатты зара арым- атынасты орната білу

22

О ушыларды бейіндік о ытуын 'йымдастыру

12

6. 2Р 2020 жылға дейінгі т'жырымдама: Жоғары жəне орта білім беруді
ма саты:
A) жеке т'лғаны зін- зі дамытуы, іске асыра білуі
B) о ушыны эмоционалды 'ндылы тарын дамытуы
C) білімін, кəсіби дағдыларын еркін бағдарлай білуі
D) о ушыны шығармашылы ызметін дамытуы
E) проблемалы жағдайларды шешу
F) з бетінше шешімдер абылдауға алыптастыру
7. 12 жылды орта білім беру 'йымдарыны іс - əрекетін 'йымдастыру:
A) о улы тар мен о у əдістемелік кешендерін жасау
B) о у пəндеріні стандарттарын, пəндер бойынша о у бағдарлама əзірлеу
C) білім беруді барлы салаларын амту
D) о ушыларды шамадан тыс ж)ктемесін əзірлеу
E) жа а білім беру технологияларын тəжірибеге енгізу
F) о ушыларды т'лғалы ма ызы мен м)мкіндігін арттыру
G) т'лғаны интеллектуалды , əлеуметтік жəне экономикалы
ажеттіліктерін анағаттандыру
8. 12 жылды мектептегі о ушыда табылатын 'зыреттіліктер:
A) т'лға лы
B) ызығушылы
C) білік пен дағдылы
D) 'ндылы -бағдарлы жəне мəдени танымды
E) а паратты -технологиялы жəне əлеуметтік-е бек
F) психологиялы
9. Жоғары сыныпта бейіндік о уын ж)зеге асыру ағидалары:
A) айма ты , вариативтілік
B) инновациалы
C) диалектикалы
D) ол жетімділік
E) жекелік, о у ызметіні німділігі
10. С.Н. Новикованы т'лғалы зін- зі аны тауы мен əлеуметтік
бейімделуін олдау жоспарындағы адамдары:
A) жастар мірде білімдерді басшылы а ала білуге 'мтылу
B) кəсіби ызметтерді орындау
C) т'лғаны кəсіби аны талуыны лшемдерін аны тау
D) жастарды іс- əрекет жоспарын жасау жəне негіздеу
E) əлеуметтік бейімделуін аны тау
F) экономикалы 'былыс фактілерін талдау
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11. Бейіндік о ытуды технологиялы бағытыны мазм'ны )шін келесі
пəндер 'рамы:
A) химия, биология
B) ана тілі, аза тілі
C) алгебра, астрономия
D) графика жəне жобалау
E) физика, технология
12. Бейіндік о ытуды 'рылымы:
A) е бекке деген жауапкершілігі
B) озы ызметке: бейіндік о ытуда оны абілетіне сəйкестігі
C) о ушыны мінез- 'лы мəдениеттілігі
D) о ушыны əлеуметтік арым- атынасы
E) адамдарды əрекетін )йлестіру
13. Айма ты ағида:
A) е бек оғамды ерекшеліктері
B) білім беру ызметтеріні елеулі ерекшеліктері
C) терендетілген на ты т)сінігі
D) бейіндік о ытуды вариативті б лігі
E) ойлауды мəдени )лгілерін игеру
F) педагогикалы м)мкіндіктері мен ерекшелігі
G) бейінді ауыстыруды на ты м)мкіндіктері
14. О у жоспарыны 'рамындағы компоненттер:
A) мірлік компонент
B) о ыту мен тəрбиелеу компоненті
C) жеке кəсіби компонент
D) кəсіби ызмет компонент
E) вариативті компонент
F) жеке компонент
G) бейінді компонент
15. Белсенді əдістерді т)рлері:
A) іскерлік, р лдік жəне бас ару ойындары
B) семинарлы саба тар, проблемалы о ыту
C) з бетінше ж'мыс
D) практикалы саба тар
E) зертханалы ж'мыстар
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16. О.Н. Крылованы айтуынша, та дау курстарыны туындауы м)мкін:
A) о ушыларды 'йымдастырушылы абілеттерін дамытуынан
B) мектепті бейіндік бағытына сай
C) о ушыларды т'лғалы асиеттерiн алыптастыруынан
D) м'ғалімдер мен о ушыларды ызығушылығы мен с'ранысынан
E) о у бағдарламаларыны практикалы б лігіне байланысты оғамды
с'раныс а сай
17. Бейіндік бағыттағы мектепті 'йымдастыру кезе дері мен талаптары:
A) кадрмен, экономикалы – аржылы амтамасыз ету
B) шынайы зиялылы , рухани мəдениет здігінен білім алу
C) азаматты жауапкершілік жəне əлеуметтік бейімделу
D) о у пəні мен міндеттерді спецификасын есепке алу
E) жоғары кəсібилік, ғылыми-педагогикалы ойлау
F) кəсіптік о ыту )рдісін нормативтік – ' ы ты амтамасыз ету
G) негізгі мектепті бітірушілерді кəсіптік сынып а абылдау
18. Бейінді о ытуда педагогты ролі:
A) ке есші, фасилитатор
B) диагност, тьютор
C) жазалаушы
D) бас арушы
E) б'йры шы
F) н'с аушы
G) 'йымдастырушы
19. А2Ш-да интелектуальды тестілеу )шін бастауыш мектеп о ушылары
андай топтарға б лінеді:
A) жоғары
B) т мен
C) арнайы
D) орташа
E) баяу
F) жылдам
20. Мектептегі кəсіптік бағдар беру ж'мысыны негізгі міндеттері:
A) о ытушылар мен шеберді əдістемелік 'зыреттілігін арттыру
B) а паратгы ағымды алыптастыру де гейі
C) о ушыларды белгілі маманды ты т)рін ме геруге бейімдеу
D) о ытушылар мен шеберлерді саба а дайындалу сапасы
E) о ушы т'лғасы мен 'жымды зерттеу
F) о ушыларды к пшілік маманды тар туралы т)сінікпен аруландыру
G) саба тиімділігін арттыру
H) о ушыларды дара ерекшеліктерін зерттеу
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21. Ж'мыстар портфолиосыны материалдары:
A) жалпы орта білім беру 'рылымы
B) зіндік б'йымдар, модельдер, суреттер, ле дер, компьютерлік
бағдарламалар жəне т.б
C) мектепте жəне осымша білім беру мекемелерінде жасалған жобалар
D) білім беруді к)тілетін нəтижелерін бағалау ж)йесі
E) зерттеулер, бейресми сайыстар, о у сертификаттары
F) білім беру )дерісін 'йымдастыруды ерекшеліктері
G) білім беру мазм'нын жа артуды негізгі бағыттары
H) абілеттері жəне оларды к рінуі
22. Кəсіби бағдар беруді а параттандыру:
A) əлемдік ркениетті даму бағыттары туралы мəліметтер беру
B) ж'мысты негізгі бағыты туралы мəліметтер беру
C) технологиялы процес туралы мəліметтер беру
D) ызмет т)рі туралы мəліметтер беру
E) е бек ызметтері туралы мəліметтер беру
F) ма сат а жету жолында тəрбиелеу
G) кəсіп ерекшелігі туралы мəліметтер беру
H) т'лғаны біліктілік іс-əрекеті туралы мəліметтер беру
23. Кəсіптік а паратты т)рлері:
A) ндіріске саяхат жасау
B) эвристикалы
C) т)сіндірме иллюстрациялы
D) эмоционалды к ркемдік
E) дамыта о ыту
F) проблемді, ізденіс
G) конференциялар, арнайы кештер ткізу
H) маманды иелерімен кездесу
24. Кəсіптік бағдар беру:
A) )йірме ж'мыстары
B) о ушыны абілетіне сəйкес
C) о у конференциялары
D) семинарлар
E) маманды та дауға к мек к рсету )дерісі
F) о ушыны ызығушылығына, ажеттіліктеріне сəйкес
G) факультативті саба тар
H) кəсіпорынны ндірістік цехында о ыту
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25. Бейіндік ресурсты орталы тарыны арты шылығы:
A) білімін жоғарылату
B) о ыту жəне тəрбиелеу
C) бейіндік пəндер мен элективті курстарды та дау м)мкіндігіні болуы
D) маманды та дау
E) к пбейінділікті ажет етеді
F) біліктілігі мен дағдысын арттыру
G) ауыл мектептерін жеке білім беру мекемелері ретінде са тау
H) кəсіби бейімделу
О ушыларды бейіндік о ытуын йымдастыру
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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