рметті студент!
2018 жылы «Білім - 3» 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
5B010300

Маманды ты
атауы
«Педагогика жəне
психология»

Жауап парағыны 6-9
секторларындағы пəндер реті
1. Педагогика
2. Педагогиканы о ыту əдістемесі
3. Адам дамуы жəне психологиясы
4. Психологияны о ыту əдістемесі

1. С&ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т&рады:
1. Педагогика
2. Педагогиканы о ыту əдістемесі
3. Адам дамуы жəне психологиясы
4. Психологияны о ыту əдістемесі
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

7. - С&ра кітапшасын ауыстыруға;
- С&ра кітапшасын аудиториядан шығаруға;
2

- 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. Педагогикалы пəндер:
A) Ж&мыс істеу педагогикасы
B) Технопедагогика
C) Этнопедагогика
D) ,оғамды педагогика
E) Табиғат педагогикасы
F) Салыстырмалы педагогика
2. «Т&лға» &ғымыны мəнін ашуда олданылатын &ғым:
A) индивид
B) о ушы
C) педагог
D) адам
E) тəрбие
F) білім
G) сынып
3. Педагогика саласында балаларды жас жəне дара ерекшеліктерін
зерттеген ғалымдар:
A) Сластенин В.А., Н.В. Кузьмина
B) Толстой Л.Н., В.А. Сластенин
C) Ушинский К.Д., Л.Н. Толстой
D) Хмель Н.Д., К.Д. Ушинский
E) Ж.Ж.Руссо, А. Дистервег
F) Коменский Х.А., Джон Локк
4. Ғылыми-педагогикалы зерттеу əдістері:
A) Психологиялы сауалнама
B) Арнайы педагогикалы
C) Психологиялы тест
D) Педагогикадағы математикалы
E) Педагогикалы эксперимент
F) Педагогикалы сауалнама
5. Эстетикалы тəрбие міндеттеріні бірі:
A) эстетикалы мəдениетті тəрбиелеу
B) мемлекетке деген &рмет сезімін алыптастыру
C) ғылыми д(ниетаным алыптастыру
D) ой абілеттерін дамыту
E) эстетикалы білімдер беру
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6. Тəрбиені ма саты:
A) амалдар ж(йесі
B) мектепті ма саты
C) жоғары мəдениетке &мтылыс нəтижесі
D) тəрбиеленушілерді жағымды іс-əрекетке згертуге бағыттылы
E) ізгі асиеттерге баулу
7. Д(ниетаным - б&л:
A) Мектепті жағдайына деген к з арастар ж(йесі
B) Мектеп &жымыны алатын орнына деген к з арастар ж(йесі
C) Адамны з- зіне атынасына деген к з арастар ж(йесі
D) Адамны д(ниеде алатын орнына деген к з арастар ж(йесі
E) Сынып &жымыны алатын орнына деген к з арастар ж(йесі
F) Мемлекетті дамуына деген к з арастар ж(йесі
8. Тəрбие бағыттары:
A) əділдік-сыпайылы , шыншылды
B) кəсіби-бағдарлы , экологиялы
C) шыдамды-т зімділік, имандылы
D) əдеби-шығармашылы
E) азаматты -патриотты , экономикалы
9. Білім мазм&ны дегеніміз:
A) О ыту &ралдарыны мазм&ны мен сапасы
B) О ушыларды д(ниетанымды жəне адамгершілікті-эстетикалы
идеялар ж(йесін ме геруі
C) О ыту процесі барысында о ушыларды ме геруге тиісті эстетикалы
идеялар ж(йесі
D) О ушыларды ғылыми білім, біліктілік жəне дағдыны игеру (дерісі
E) О ушыларды білімділікке, тəрбиелікке (йрету жəне дамыту
F) О ушыларды тəрбиелеу мен о ыту (дерісі
10. Тəрбиені &рал-жабды тарына ойылатын талаптар:
A) О ушыны талаптарына сай болуы
B) ,оғамды талаптарға сай болуы
C) Эстетикалы талаптарға сай болуы
D) Педагогикалы талаптарға сай болуы
E) Экологиялы талаптарға сай болуы
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11. ,азіргі оғамды пайдалы ж&мыстарға атысуда о ушы белсенділігі
байланысты:
A) Мектепте &йымдастырылатын ж&мыстарды к леміне
B) М&ғалім позициясына
C) Мектепте &йымдастырылатын ж&мыстарды тиімділігіне
D) С&раныс а ие болуына
E) Директор орыбасарыны позициясына
F) Сынып жетекшісіні з алдына ма сат оюына
G) Мектеп директорыны позициясына
12. Сынып жетекшісі іс-əрекетіні міндеттері:
A) :леуметтік
B) Тəрбиелік
C) Адамгершілік
D) Диагностикалы
E) Психологиялы
F) Дамытушылы
G) Педагогикалы
13. Отбасы тəрбиесіні & ы ты негіздерін аны тайды:
A) «Бала & ығы туралы Конвенция»
B) ,аза стан Республикасында білім беруді дамытуды 2005-2010
жылдарға арналған мемлекеттік Бағдарламасы
C) Мемлекеттік т&жырымдамалар
D) «Білім туралы» За ы
E) Мектеп &жаттары
F) «Неке жəне отбасы туралы» За ы
G) ,Р Конституциясы
14. О ытуды жалпы за дылы тары:
A) Тəрбие мен практиканы бірлігі
B) О у мен о уды &йымдастыру
C) О уды бас ару мен ынталандыру
D) О у &рылымы мен сапасы
E) О уды &йымдастыру, о у сапасы, жеке т&лғаны дамуы
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15. Білім беру стандарты:
A) Міндетті о ыту компоненттерін аны тайды
B) О ыту де гейін ай ындайды
C) Білім беру сапасын аны тайды
D) Білім беру саласын амтиды
E) Білім беру нормаларын аны тайды
F) Бағдарламаларды сапасын аны тайтын &жат
G) О у жоспарларын олданады
H) Міндетті білім беруді негізгі &жаты
16. О у дəрістерін ткізу əдіс-тəсілдеріне байланысты дəрісбаян т(рлері:
A) К рнекілік
B) Болжамды
C) :дістемелік
D) Ғылымды
E) Мазм&нды
F) Жаппай
17. Білім беру ж(йесін стандарттау ажет:
A) Философиялы негізін алыптастыру (шін
B) Нəтижелілік де гейін арттыру (шін
C) Мектептегі о у процесіні жа а еркін &йымдастыру формаларына туі
(шін
D) Ты о у жоспарларыны енгізілуі (шін
E) Жа алы тар енгізу (шін
F) Білім сапасын арттыру (шін
G) Баламалы о улы тарды осылуы (шін
18. =жымды - танымды іс-əрекетті мынадай белгісі бар:
A) Біры ғай ма сатты , жалпы мотивті болуы
B) Жалпы ма саттарды ж(зеге асыру
C) Жалпы нəтижелерді болуы
D) =жымды іс-əрекет барысында, əрбір о ушы зіндік білімін к рсете
алуы
E) Іс-əрекет барысында аны талған материалдар бойынша т&жырым жасау
F) Жалпы іс-əрекетті жоспары болуы
G) Іс-əрекеттер барысында о ушыға жағдай жасау жəне оларды бас ару
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19. О ыту (дерісі:
A) О ушыларды д(ниетанымын дамытатын іс-əрекет
B) Отаншылды асиетін арттырады
C) Т зімділіктерін дамытады
D) Білімді, біліктілік пен дағдыны ме гертеді
E) О ушыларды к з арасын дамытатын іс-əрекет
F) Адамгершілікті дамытатын іс-əрекет
G) Тəрбиені ме гертеді
20. Мектеп пен жоғары о у орындарындағы баға оюды субъективті
ателіктері:
A) ынталандыру принципін са тау
B) жауапты жан-жа тылығын ескеру
C) баланы тəртібіне ойылатын бағаны пəн (лгеріміне ауыстыру
D) орташа бағалау &станымында болу
E) о ушыны интеллектуалды м(мкіншілігін ескеру
F) орташа бағалау &станымында болмау
G) к іл-к(йге орай баға оя салу
21. А паратты технология:
A) А паратты деу (дерісінде олданылатын &ралдар мен əдістер
жиынтығы
B) Белгілі &ралдар мен əдістер жиынтығы
C) На ты мағл&маттар жиынтығы
D) Кез келген мəліметтер жиынтығы
E) Адам іс-əрекетіні ажетті салаларыны бірі
F) На ты &ралдарды, əдістер мен тəсілдерді пайдалану
22. О улы а ойылатын негізгі талаптар:
A) Тексеру, зін- зі тексеру жəне о у нəтижелерін т(зетуге арналған
с&ра тар мен жаттығуларды болуы
B) Тілі балаларды жас ерекшеліктеріне сəйкес болуы керек немесе
к(рделі ғылыми стильде жазылуы тиіс
C) О ушылар (шін &ғымды, ыс а жəне ызы ты болуы, о у
бағдарламасынан тыс жазылуы
D) Мазм&нында келтірілген материалдар к лемді болуы керек
E) О у бағдарламасына сəйкес болу, о ушылар (шін &ғымды, ыс а жəне
ызы ты болуы
F) К рнекіліктермен жа сы жабды талу, тілі балаларды жас
ерекшеліктеріне сəйкес болуы
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23. Бас аруда басшылы а алатын а параттар:
A) Шолушылы
B) А паратты
C) Жекелеген
D) Прагматикалы
E) Аналитикалы
F) Баяндаушылы
24. =жымны жағымды əлеуметтік психологиялы жағдайын жасайды:
A) Жеке адамдар арасындағы арым- атынас
B) Креативті ойлау
C) Эмоционалды арым- атынас
D) Экономикалы арым- атынас
E) ,& ы ты арым- атынас
25. Мектепті жылды ж&мыс мазм&нын талдауды мазм&нына енеді:
A) О ушыларды тəрбиелік де гейі
B) Ата-аналар комитетіні ж&мыс жоспарын аны тау
C) О ушыларды денсаулы де гейі
D) :дістемелік ж&мысты сапасы
E) Педогогикалы ке ес ж&мысыны нəтижесі
Педагогика
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Педагогиканы о ыту əдістемесі
1. «Педагогиканы о ыту əдістемесіні » о у пəні ретіндегі ма саты:
A) Педагогиканы о ытуды жалпы теориялы мəселелерімен студенттерді
аруландыру
B) О у орнында о у процесін &йымдастыру жəне бас аруға ажет негізгі
мəселелерді зерттеу
C) Теория жəне практика бойынша жа а педагогикалы білімді
алыптастыру
D) Педагогикадағы жа ашылды ты ме герту
E) Педагогиканы о ытуды əдіснамалы мəселелерімен студенттерді
аруландыру
F) О ушыларды білімділігін жəне тəрбиелілігін психологиялы педагогикалы диагностикалау əдістерін ме геру
G) Ғылыми-педагогикалы зерттеу əдістерін &растыру
2. Саба :
A) Инновациялы əдістерді ж(зеге асыратын о ыту формасы
B) Олимпиада ж(ргізуді ж(зеге асыру формасы
C) Белгіленген тəртіп жəне белгілі бір уа ытта ткізілетін о ытуды
&йымдастыруды бір формасы
D) :р т(рлі о ыту əдістері мен &ралдарды олданып ткізетін о ытуды
&йымдастыруды бір формасы
E) О ытуды &йымдастыруды негізгі формасы
3. Сыныптан тыс &йымдастырылатын о ыту формасы:
A) Шеберханалардағы саба
B) Экскурсиялы саба
C) Семинар сабағы
D) Реферат жазу
E) Bй ж&мысы
F) Bйірме
4. Педагогиканы о ытуды дамытушылы функциясы:
A) Ғылыми білімді игеруді болжайды
B) О ушыларды оғамды с&раныстарға сəйкес əрекеттері мен тəртібі
сферасын алыптастырады
C) Білім алушыларды ойлау операцияларын дамытады
D) О ушыларды а ыл-ой, еріктік, мотивтік жəне бас а сфераларын
дамытады
E) Білім алушыларды танымды ызығушылы тары мен ажеттіліктерін
дамыту
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5. Педагогиканы ғылым пəн ретінде:
A) Іс-əрекет процесс
B) Дамыту педагогикалы процесс
C) :леуметтендіру бірт&тас педагогикалы процесс
D) Тəрбие бірт&тас педагогикалы процесс
E) О у əрекеті процесс
6. Семинарды ма саты:
A) О ытуды &йымдастыруды ж(зеге асыру
B) О ыту &ралдарын олдануға (йрету
C) Білім алушыны игерген білімін тексеру, белсенділігін жетілдіру
D) О ытушыны белсенділігін жетілдіру
E) Cзіндік к з арас алыптастыруға дағдыландыру
7. Педагогикалы ғылымдар ж(йесіне енеді:
A) Жалпы педагогика, жасерекшелік педагогикасы
B) Дидактика, тəрбие теориясы, эстетика, этика, мектепке дейінгі
педагогика
C) Педагогика, мектепке дейінгі педагогика, тарих, философия, арнайы
педагогика
D) :леуметтік педагогика, жеке пəндерді о ыту əдістемесі, философия
E) Тəрбие теориясы, дидактика, мектепті бас ару
F) Дидактика, психология, философия, мектептану, мектеп гигиенасы,
салыстырмалы педагогика
8. Студенттерді шығармашылы
A) Ауызша əдіс
B) Миға шабуыл əдісі
C) Проблема – ізденіс
D) А паратты – дамытушылы
E) Продуктивті

абілеттерін дамытатын о ыту əдісі:

9. Білім беру мазм&ныны элементтері:
A) О ыту &станымы
B) Іс-əрекет əдістері
C) Шығармашылы іс-əрекет тəжірибесі
D) О ыту
E) О ыту &ралдары, əдістері
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10. Педагогикалы (дерісті за дылы тары:
A) О у-тəрбие (дерісін бас ару
B) Танымды іс-əрекетті жартылай атысуы
C) Ма сатты т&жырымдау
D) Логикалы пен практиканы т&тастығыны болмауы
E) Баяндау логикасыны болмауы
F) Ынталандырмау
11. Жобалап о ыту т(рлері:
A) Эксперимент
B) Тəжірибеге бағдарланған
C) Коммунистік
D) :ріптестік
E) Гуманистік
F) Авторитарлы
12. Болаша мамандарды дайындауда олданылатын негізгі əдебиеттер:
A) с здіктер
B) танымал
C) о у-əдістемелік əдебиет
D) ғылыми əдебиеттер
E) энциклопедиялы
13. Bй ж&мысын орындау (шін берілетін тапсырмалар:
A) Іскерлік ойындар
B) Жаттығулар орындау
C) Брейн-ринг
D) Баяндамалар жасау
E) Конференция
F) Физикалы зін зі жетілдіру
G) Слайдтар дайындау
14. Зертханалы ж&мыстарға ойылатын негізгі талаптар:
A) &сынылған тапсырмаларда ғылымны , экспериментті технологияны
азіргі та дағы дамуыны к рініс беруі
B) педагогика бойынша теориялы білімді ме гергеннен кейін ғана
орындалады
C) зертханалы ж&мыс та ырыбыны ж&мыс о у бағдарламаларына
сəйкес келуі
D) біріккен іс-əрекет
E) топты бірігуі
F) студенттерді зертханалы ж&мыстарды əзірлеу жəне ткізуге,
орындауға арналған əдістемелік н&с аулармен амтамасыз ету
G) тапсырма т(рі
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15. А парат –дəрісі:
A) экскурсия
B) зекті мəселені баяндау
C) ғылыми а партты студенттерге баяндау
D) тілетін проблемаға гипотезаны орнату
E) проблемалы с&ра ты шешімі
F) а партты баяндау
G) демонстрация &ралы
16. Пресс – конференция:
A) дəріс со ында о ытушы студенттер біліміні к рінісі ретінде
с&ра тарды бағалайды
B) зара байланыс ан та ырыпты ашатын толы дəріс (лгісінде болады
C) пəнаралы т&рғысынан беру
D) пəн бойынша материалды бір айта іріктеу
E) курсты белгілі бір та ырыбына студенттер с&ра тар &растырып,
о ытушыға береді
17. Т(сіндіру əдісіні мəні:
A) Индивидуалды белсенділікті дамытуда
B) Жағдаяттарды дəлелдеуді ж(зеге асыруда
C) Зейінді аударту ма сатында олданады
D) Ғылыми &былыстарды салыстыруда, талдау жасауда
E) О ушыларды іс əрекетін белсендіруде
F) Зерттеу белсенділігін дамытуда
G) Танымды белсенділікті дамытуда
18. Дəріс о у барысында о ытушы:
A) Ба ылаушы
B) Психолог
C) Жолсерік
D) Ғалым
E) Шешен
F) Фотограф
G) Дегустатор
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19. Ағымды ба ылау ма саты:
A) сауалнама
B) білім алушыларды білімін аны тау
C) білім алушыны о у іс-əрекетін жоспарлау
D) болаша педагогтарды маманды а деген ызығушылы тарын, о у
материалымен ж(йелі ж&мыс істеу дағдысын арттыру
E) жа сы ж&мыс істеуге б гет келтіретін себептерді, кемшіліктерді,
ай ындау жəне оларды алдын-алу шараларын тағайындау
F) та ырыпты ме геру к лемін, сапасын тере дігін аны тау
20. Т(сініктерді, фактілерді, теорияларды, за дылы тарды игеру:
A) Тəрбиелілік к рсеткіштері
B) Теориялы білімді ай ындайтын к рсеткіш
C) Іскерлік алыптасуыны к рсеткіштері
D) Дағды, білік алыптастыру к рсеткіші
E) Білімділік де гейді ай ындау к рсеткіші
F) Білім алыптасуыны к рсеткіші
21. Ш.А. Амоношвилиді «Білім беруді ізгілендіру технологиясыны »
ерекшелігі:
A) Рухани жетілдіру жəне физиологиялы даму
B) Балаларды о ытуды келтірілген , келісілген бірлескен əрекетін
болжайды
C) Директорды тапсырмасымен ж&мыс жасау ойластырылады
D) О ушыларды а ыл-ой жəне дене м(мкіндіктері ескеріледі
E) К рнекі материалдарды демонстрациялау мен к рсету
F) Ата-анамен бірлесіп ж&мыс жасау ойластырылады
G) О у пəндеріні на ты білім ж(йесін беруді талап етеді
22. Сыни ойлау технологиясыны міндеттері:
A) Жа а а парат кездескенде оған сыни т(рде арай білу
B) Кітаптан к шіру
C) ,оршаған ортаға жағымды атынас орнату
D) Жа а идеяларды əр т(рлі к з арастардан к ре білу
E) Дайын німді алып келу
F) О ып, т(сінік айту
G) Иілгіштік жəне шыдамдылы а (йрету
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23. Модульдік технологияны ма саты:
A) О ушыны зіндік ж&мыс жасауын жетілдіру
B) Олимпиадаға даярлау
C) О ушыларды шығармашылы ж&мыс а баулу
D) О ушыларды а паратты технологияға (йрету
E) Жекелеген тапсырмаларды орындауға (йрету
F) Апта сайын тапсырма орындауға (йрету
24. Модульдік о ыту ағидалары:
A) Сыни к з арас ағидасы
B) О у материалын ма сат а лайы тап іріктеу, ма сат а сай блоктарға
б лу
C) Кері байланысты əдістемелік амтамасыз ету
D) Cзара əрекеттестікті ескермеу
E) Жолдасты ағида
F) Дайынды ж(гізуде кезе ді са тау
25. Педагогикалы ж(йелерді бас ару б ліміні міндеттері:
A) =жымды -шығармашылы іс-əрекетті ба ылауда тəрбиелеу теориясын
т(сіндіру
B) Педагогикалы ж(йелер
C) Мектепті бас аруды негізгі ызметтері туралы мəліметтер беру
D) :леуметтік ж(йелер
E) Мектепішілік ба ылау туралы т(сініктер беру
F) Жалпы педагогикалы т(сініктер алыптастыру
Педагогиканы о ыту əдістемесі
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Адам дамуы жəне психологиясы
1. Ертеде грекше психологияны аударғанда
A) Жантану туралы ғылым
B) Ой туралы ғылым
C) А ыл туралы ғылым
D) Псюхе деген с зді білдіреді
E) Тану туралы ғылым
2. Лабораториялы экспериментті табиғи эксперименттен
айырмашылығы:
A) Белгілі бір с&ра тарға жауап алу ма сатын к здейді
B) Адамдар міріні табиғи жағдайында ж(ргізіледі
C) ,ызмет нəтижесі зерттеледі
D) Бірнеше рет, бірнеше атысушылармен ткізіледі
E) ,&жаттарды талдауға негізделген
F) Сыналушыны əрекеті н&с аумен аны талады
G) Арнайы жабды талған лабораториялы жағдайда теді
3. Психология ғылымыны зерттейтін мəселелері:
A) Психикалы к(й
B) Психикалы асиеттер
C) Зат пен оны атауы арасындағы атынас
D) Психикалы зерттеу
E) Т&рмысты тіл
F) Психикалы ызмет
G) Психологияны ма саты
4. Психиканы пайда болуы, яғни генезисі жəне оны дамуы туралы
ғылымда бірнеше теориялы бағыт:
A) Логотерапия
B) Эйдетизм
C) Антропсихизм
D) Панпсихизм
E) Рефлексология
F) Биопсихизм
G) Фатализм
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5. :рекетті компоненттері:
A) Моторлы ( имыл- озғалыс)
B) Танымды
C) Орталы (а ыл-ой)
D) Шеткі
E) Психикалы
F) Сенсорлы (сезімдік)
6. Т&лғаны аны тамасы
A) Ол психикалы к(й
B) Ол сыр ат адам
C) Ол мір (шін ма ызды асиеттерді бойына жинаған адам
D) Ол т&ра ты психологиялы сипаттамалар ж(йесінде алынған на ты
адам
E) Ол нəресте
F) Ол обьект
G) Ол зіні ортасы (шін ма ызды мəнге ие
7. Педагогикалы арым- атынасты негізгі функциялары:
A) :леуметтік-перцептивтік
B) Анархистік
C) Демократиялы
D) А паратты жəне интерактивтік
E) Cзін- зі презентациялау жəне аффективті
8. Бірінші таптағы т(йсінулерге жатады:
A) адағалау
B) иіс, дəм
C) бейнелеу
D) зейінін б&ру
E) К ру,есту
F) ,арау,ба ылау
G) тері
9. На ты заттарды ате абылдау:
A) Алдану
B) Амнезия
C) Агнозия
D) Адаптация
E) Галлюционация
F) Иллюзия
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10. Ке істікті абылдау- б&л заттарды :
A) ,асиеті
B) Тере дігі
C) Формасы
D) На тылығы
E) Мағынасы
F) Шоғырлануы
G) ,&рылымы
11. Ерікті дайынды кезе і:
A) Ба ылау
B) Тілек
C) Жаттығу
D) Амалдар
E) Орындау
F) То тамға келу
12. Бағыттылығымен байланысты ойлау т(рлері:
A) Bндестігі
B) К рнекілік
C) Реалистік
D) Де гейлік
E) Bйлесімділік
F) К ркемдік
13. О ушыларды табандылы а тəрбиелеуде м&ғалім мына шараларды
ж(зеге асырып отырады:
A) Бастаған ісін аяғына дейін жеткізу
B) ,ауіп- атер жағдайында шапша шешімге келу
C) Адамдар арасындағы зара атынастарды алыптастыру
D) Орта м(дде (шін к(ресу
E) Дербес əрекет жасап, иынды тарды шеше білу
14. Эмоциялы ес:
A) Б&рын болған жайттарды еске т(сіру
B) Т(рлі эмоция мен к(йлерді есте алдыру
C) Cткен о иға мазм&нына арай эмоция туғызады
D) Т&лғаны зіндік есте са тау ерекшелігі
E) Т&лғаны басынан ткен сезімдерін есте са тауы
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15. Фрустрация дегеніміз:
A) Кенеттен пайда болып, б&р етіп сырт а шығатын уатты к
B) К ілді б&зылуы
C) ,анағаттанбаушылы сезіммен жан д(ниесіні к(йзелуі
D) Жанашырлы сезім
E) Межелі істі ж(зеге аспай алуы
F) Мінез- &лы а əсер ететін жалпы эмоциялы к(й
16. Темпераментті
A) Ерік к(ші
B) Икемділік
C) Bнімділік
D) ,ажеттілік к(йі
E) Икемсіздік

асиеттері, танымды процестер бойынша:

17. Меланхолик типіні сипаттамаларын тап:
A) Сырт ы к(рінісі əлсіз келеді
B) Эмоциялы озуы əлсіз, к( іл-к(йлері əлсіз
C) Мінезі баяу (згереді, к( ілі к(бінесе жабыр ау
D) Сəл нəрседен ауыр əсер алып, олар бойын билеп кетеді
E) Бірсарынды с(йлейді, кісімен араласып , жа ындасуы аз
F) Мəнерлі с(йлейді, имылы к(п, а жар ын ашы келеді
G) Іс-əрекетті тияна ты орындайды
18. Мінез ырларыны топтастырылуын тап:
A) Мотивациялы ырлары
B) Интеллектуальды ырлары
C) Танымды ырлары
D) Ерікті ырлары
E) Т&лғалы ырлары
F) Даралы ырлары
G) Сезімдік ырлары
19. Баланы иял əрекетіні к(шті дамуыны байланыстылығы:
A) тəжірибені жина талуына байланысты
B) тəрбиеге байланысты
C) абілеттіліктеріні ерте оянуына байланысты
D) дамуына байланысты
E) ызығуларыны дамуына байланысты
F) физиологиясына байланысты
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20. Балалар психологиясыны пəні:
A) т&лғаны дамуы
B) абыс а жету ажеттілігі
C) функционалды м(мкіндіктер мен организмде туындайтын иынды тар
D) балаларды жасына арай, индивидуалды- психологиялы
ерекшеліктері
E) адам психикасыны онтогенездік озғалыс себептері мен шарттары
F) т&лғаралы арым- атынас жəн о у əрекеті
21. Психологияда мінез топтастырылып мынандай т рт т(рлі ж(йеге
б лінген:
A) Ж(ре пайда болатын асиеттер
B) Психикалы іс-əрекетке атысты
C) Е бекке байланысты асиеттер
D) =жымға, адамдарға атысты асиеттер
E) Cнерге атысты
F) Ерікке атысты ырлары
22. Э.Кречмер аны таған конституциялы тип-атлетик сипаттамасы:
A) =зын немесе орташа бойлы
B) Бойы ыс а немесе орташа
C) Дене бітімі (йлесімсіз
D) Жазы кеуделі
E) Cте толы
23. К. Роджерс бойынша т&лға &ғымы:
A) Cмірлік тəжірибені нəтижесінде калыптасатын «Мен» бейнесі
B) Индивидум мір бойы психологиялы дағдарыстардан теді жəне оны
т&лғасы осы дағдарыстарды нəтижесі
C) Cмірлік тəжірибені &ғынуды бірегей тəсілдері
D) :леуметтік атынастарды ансамблі
E) Мінез &лы жəне жағдайды здіксіз зара əсеріні к рделі жайттері
F) Т&лғаны ядросыны &рлымы негізгі он алты бітістерінен т&рады
24. Дж Келли бойынша т&лға &ғымы:
A) Мінез &лы жəне жағдайды здіксіз зара əсеріні к(рделі жайттары
B) :рбір адам - екінші рет айталанбайтын белгілі бір т&лға
C) «Мен»-сызбан&с асы «Мен»-ді аны тайтын асиеттер
D) Cмірлік тəжірибені &ғынуды бірегей тəсілдері
E) Т&лғаны ядросыны &рылымы негізгі он алты бітістерінен т&рады
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25. Жанжалдар болады:
A) Альтернативті, конструктивті
B) ,иратушы, деструктивті
C) Регрессивті, иратушы
D) Прогрессивті, регрессивті
E) Конструктивті, иратушы
Адам дамуы жəне психологиясы
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Психологияны о ыту əдістемесі
1. Психологияны о ыту əдістемесі курсыны пəні:
A) ,оғамдағы психологиялы жағдайлар
B) Жа а психологиялы білім ізденістері
C) Психологияны о ыту формаларыны ерекшеліктері
D) Психологияны о ыту &ралдарыны ерекшеліктері
E) Психологияны о ыту əдістеріні ерекшеліктері
F) О у курсын əдістемелік деу
G) Тəжірибелік психологиялы икемділік
2. О у жоспары:
A) О ылатын пəндерді к лемі мен ж(йесі негізінде жасалады
B) Студенттерді ызығушылығы негізінде жасалады
C) Факультативтік пəндер тізімін аны тайды
D) Студенттерді б&рынғы дайындығын аны тайды
E) О ылатын пəндерді тізімін аны тайды
F) Теориялы білім мен эмпирикалы білімні бірлігі негізінде жасалды
G) Психологияны о уды мірмен, тəжірибемен байланысын аны тайды
3. О у жоспарымен аны талатын о у формалары:
A) Семинар
B) Cзіндік ж&мыс
C) Экскурсия
D) Д гелек стол
E) Демалыс
4. О у пəні б&л:
A) Ж(йелілік жəне &рылымды
B) О улы ты мазм&ны
C) Объективті болмысты игеруі
D) Ғылыми зерттеу нəтижесі
E) Тəжірибені т(рлендіруі

ызмет

5. О у пəнін &растыруда ескерілетін факторлар:
A) Білім беру мекемесіні м(ддесі
B) О ушыларды м(ддесі
C) О ытушыны к з арасы
D) Білім беру бағдарламасыны де гейі, типі жəне ма саты
E) О ытушыны ғылыми дəрежесі, атағы
F) Ғылыми пəн ау ымында алыптас ан білімдер ж(йесі
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6. Теориялы білімні ерекшелігі:
A) К зге к рінетін заттарды атынас байланысын ашады
B) Бағдарлаушы əрекет
C) К рнекі материалдар негізінде ғана пайда болады
D) Cздігінен ба ылаусыз пайда болады
E) Тікелей абылдауға болмайтын заттарды ішкі атынастары мен
байланыстарын бейнелейді
7. Дамыта о ытуды ма ызды шарттары:
A) О ытушы мен о ушыларды бірлескен əрекетін &йымдастыру
B) Со ғы нəтижеге емес о уды зіне бағдарлану
C) Со ғы нəтижеге бағдарлану
D) О ушыны з бетінше дайындалуына м(мкіндік беру
E) О ушыларды дайын нəтижеге бағдарлануы
8. О у тапсырмаларыны таксономиясындағы арапайым ой əрекеттерді
тапсырмалар &сынылады:
A) Индукцияға
B) Бағалауға
C) Дедукцияға
D) Деректерді сипаттау мен ж(йелеу
E) Салыстыру мен айырмашылығын табуға
F) Талдау мен бірктіруге
9. Психологияда жа а материалды ме геру формасы:
A) т(сіндіру
B) р лдік ойындар
C) семинар
D) дəріс
E) берілген жағдаяты талдау
F) тəжірибелік тапсырмалар
10. Психологияны о ытудағы к рнекі əдістер:
A) психологиялы тапсырмаларды шешу
B) психологиялы тəжірибелерді к рсету
C) топты дисскусия
D) кестені к рсету
E) іскерлік ойын
F) конспект жасау
G) бейнетаспа
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11. Мəселелік о ыту əдісі олданылады:
A) : гімелесу
B) ,айталау жəне бекітуде
C) О ытушы жа а білім берерден б&рын на ты мəселе мен мəселелік
с&ра ояды
D) Дəріс кезінде о ытушы студенттерді алдына мəселе ояды, со ынан
зі мəселені шешуді жолын к рсетеді
E) Студенттер о ытушыны жетекшілігімен ойылған с&а ты жауабын
жеке немесе топпен жағдаятт а талдау жасап, жолын іздестіреді
12. Мəселелік о ыту əдістері:
A) Миға шабуыл
B) Психологиялы тренинг
C) Теориялы білімді олдана алу дағдысы
D) Bлгіге арап əрекет жасау
E) Еліктеу жаттығуы
13. Жа а материалды игеру формалары:
A) жа а материалды баяндау
B) эвристикалы ə гімелесу
C) іскерлік ойындар
D) коллоквиум
E) (йге тапсырма
F) экскурсия
14. Психология бойынша о у дəрісіні
A) Та ырып, ма сатты т&жырымдау
B) Та ырып,тест алу
C) Зерттеу əдістемесі
D) Жоспар-конспект жасау
E) Пəнні ж&мыс бағдарламасы
F) Психикалы (рдіс пен &былыстар
G) О у жоспары

&рылымды б лімдері:

15. Дəрісті арты шылы тары:
A) Студенттерді тексереді
B) Студенттерді белсенділігін т мендетеді
C) Б&рыннан белгілі деректер мен теориялы білімдерді тере ірек &ғынуға
негіз болатын материалды мазм&ныны жа алығы
D) Лекторды з к з арасына студенттерді тартуына м(мкіндік береді
E) Дайын материалды береді
F) Студенттерді енжарлығын дамытады
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16. Семинар–б&л:
A) О у сабағыны диалогты формасы
B) Тест алу
C) Жа а білімді хабарлау əдісі
D) Іскерлік ойын
E) О ытушыны монолог ретінде о ытуы
F) Студенттерді білімін бекіту
G) Студенттерді білімін белсенді тал ылау
17. Зертханалы ж&мысты негізгі дидактикалы ма саттары:
A) Ба ылау ж(ргізу тəсілін &йымдастыру
B) Табиғи зерттеу формасын ж(зеге асыру
C) Алынған мəліметтерді талдау
D) Зерттелген т&лғаны асиеттері мен сапасын эксперименттік тексеру
E) Эксперимент ж(ргізу əдістемесімен танысу
F) Психологияны ғылым ретінде зерттеу ма сатында студенттерді
зерттеушілік т&рғыда о ыту
18. Cздік ж&мысты дидактикалы функциялары:
A) А ыл ой іс- əрекетін белсенді етуді иындатады
B) ,иялды дамыту
C) Cзіндік ғылыми болжам жасауға
D) Шығармашылығын, ізденушілік асиеттерін алыптастырады
E) О у материалын тере дету жəне ке ейту
19. Психология бойынша мектептен жəне сыныптан тыс ж&мыс ж(зеге
асырылады:
A) дəріс барысында
B) тестілеу кезінде
C) топты
D) &жымды
E) жеке дара
20. Психологияны о ытуда техникалы о ыту &ралдарыны
A) О у жəне збетінше о у
B) А паратты
C) Ынталандыру
D) Ке ес беру
E) Т(зету
F) Зерттеушілік
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21. Педагогикалы ба ылауды тиімділігін амтамасыз ететін шарттар:
A) О ытушы бағаны не (шін жəне алай ойғанына есеп бермеуі тиіс
B) Ба ылауды əділдігі
C) Ба ылауды əділ болуы міндетті емес
D) ə гімелесу т(рінде туі тиіс
E) О ытушыны зі лшемдері негізінде бағаланады
F) Ба ылау жасырын туі тиіс
22. Сына – білімді ба ылауды арапайым нысаны ретінде:
A) конспектілеу
B) жаппай жауап алу
C) «біледі» жəне «білмейді» екі де гейлі лшемі
D) рефератжазу
E) дискуссия
F) дифференциалды сына
G) тəжірибелік т(рдегі тапсырмаларды бағалау
23. ,азіргі психологиялы білім беруді даму тенденциялары:
A) психологиялы білімні гуманитарлы сапаты
B) əдістемелік əдебиеттерді жетіспеушілігі
C) психологияны ме геру ызығушылығыны басымдығы
D) ме герілетін материал к леміні азаюы
E) пəн аралы байланысты болуы
F) о у курсыны əдістемелік жабды талмауы
G) мектеп бағдарламасында психологиялы пəндерді болмауы
24. :леуметтік психологияны о ытуды əдістемелік ерекшелігі:
A) Тарихи о иғаларды логикалы бірізділікті са тай отырып ыс а етіп
топтастыру
B) О ытушы топ, оғам туралы зіні осы мəселеге деген к з арасын
білдіруі тиіс
C) Дер кезінде психологиялы к мек к рсете білу əдістерін о ыту
D) Топ туралы студентті з бетінше орытынды жасауына м(мкіндік
беру
E) Негізгі &ғымдарды ғылымны дамуына сай ғылыми мазм&ныны
згермейтінін ескеру
F) О иға хронологиясын уа ытпен емес ғылыми ойды дамуымен
байланыста к рсету білу
G) Негізгі &ғымдарды ғылымны дамуына байланысты згеруін есте &стау
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25. Психология пəні бойынша о ытушыны саба а дайынды міндеттері:
A) о ыту əдісі мен &ралын та дау
B) силлабусты &растыру
C) саба кезе дерін жоспарлау
D) тəжірибелік &сыныстар дайындау
E) тəжірибе ж(ргізу
F) тестік ба ылау
Психологияны о ыту əдістемесі
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ

27

