рметті студент!
2017 жылы «Білім - 1» 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
5B010100

Маманды ты
атауы
«Мектепке дейінгі
о ыту жəне
тəрбиелеу»

Жауап парағыны 6-9 секторларындағы
пəндер реті
1. Педагогика
2. Мектеп жасына дейінгі балаларды
тілін дамыту əдістемесі
3. Тəрбие ж#мысыны теориясы мен
əдістемесі
4. Мектепке дейінгі білім беруді
бас ару жəне #йымдастыру

1. С#ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т#рады:
1. Педагогика
2. Мектеп жасына дейінгі балаларды тілін дамыту əдістемесі
3. Тəрбие ж#мысыны теориясы мен əдістемесі
4. Мектепке дейінгі білім беруді бас ару жəне #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) білім беру
B) тəрбие
C) даралы
D) о ушы
E) адам
F) индивид
2. О у-тəрбие процесінде тиімді #йымдастыру &шін педагогты
басшылы а алатын темперамент т&рлері:
A) Психикалы
B) Холерикалы
C) Физиологиялы
D) Психофизиологиялы
E) Сангвиникалы
F) Биологиялы
G) Психологиялы
3. Ғылыми-педагогикалы зерттеулер:
A) практикалы
B) технологиялы
C) əдіснамалы
D) эмпирикалы
E) техникалы
F) əдістемелік
4. 1зін- зі тəрбиелеу тəсілдеріні бірі:
A) алдау
B) ба ылау
C) т&зету
D) а тау
E) жазалау
F) мада тау
G) бағалау
H) орлау
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5. Тəрбие ерекшеленеді:
A) дискреттілігімен
B) бір мерзімділігімен
C) к пфакторлығымен
D) #за тығы жəне &здіксіздігімен
E) ыс алығымен
F) жоспарға бағынбауымын
G) екі жа тылығымен
6. Д&ниетаным - б#л:
A) Мемлекетті дамуына деген к з арастар ж&йесі
B) Мектепті жағдайына деген к з арастар ж&йесі
C) Адамны д&ниеде алатын орнына деген к з арастар ж&йесі
D) Сынып #жымыны алатын орнына деген к з арастар ж&йесі
E) Мектеп #жымыны алатын орнына деген к з арастар ж&йесі
F) 3оғамны жағдайына деген к з арастар ж&йесі
7. Адамгершілік тəрбие міндеті:
A) ой абілеттерін дамыту
B) адамгершілік сана алыптастыру
C) # ы ты жауапкершілік алыптастыру
D) моральдік ережелерді ме герту
E) санитарлы -гигиеналы іскерліктер алыптастыру
8. О у бағдарламаларыны т&рлері:
A) Т#лғалы
B) Мектеп
C) Мемлекеттік
D) 1зіндік
E) Авторлы
F) О у-ж#мыс
9. 3азіргі педагогиканы əдіснамасы:
A) Тəсіл туралы ғылым
B) Тəрбие #ралдары туралы ілім
C) Баланы дамуын зерттейтін пəн
D) Бір нəрсені тану туралы ғылым
E) 4діс туралы ғылым
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10. Педагогикалы процесс:
A) Адам- адам ж&йесі
B) Проблемны д#рыс та дап, оған негіздеме жасай білу бағыты
C) Педагогикадығы Іс əрекеттерді #йымдастыру процесі
D) Саба ты #йымдастыра білу процесі
E) Тəрбие беру ж&йесі
11. Ынталандыру əдісі (əдістері):
A) Жарыс
B) Сендіру
C) Жазалау
D) Этикалы ə гіме
E) Тəрбиелік жағдайлар
F) Тапсырма беру
G) Мада тау
12. Перспективалар т&рлері (А.С. Макаренко бойынша):
A) жа ын
B) алыс
C) ыс а мерзімді
D) #за мерзімді
E) к&рделі
F) та дамалы
G) альтернативті
13. Сыныптағы тəрбие ж&йесіні кезе дері:
A) 8жым іс-əрекетіні ж&йесі мен мазм#нын орындау
B) Ж&йені лайы ты тəртіп бойынша алыптастыру
C) О ушылар #жымын зерттеу
D) 8жым іс-əрекетіні ж&йесі мен мазм#нын жоспарлау
E) Ж&йені дамуы
F) Ж&йені алыптастыруда сынып жетекшісіні бас арушылы р лі
14. Отбасы тəрбиесіні # ы ты негіздерін аны тайды:
A) Мемлекеттік бағдарламаларда
B) «Неке жəне отбасы туралы» За ы
C) «Білім туралы» За ы
D) Мектеп #жаттары
E) Мемлекеттік т#жырымдамалар
F) 3аза стан Республикасында білім беруді дамытуды 2005-2010
жылдарға арналған мемлекеттік Бағдарламасы
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15. О ытуды жеке за дылы тары:
A) Жобалаушылы
B) Болжамдылы
C) Бас арушылы
D) Жеке дидактикалы
E) 8йымдастырушылы
F) Гносеологиялы
16. О ытуды #йымдастыру формалары:
A) Сендіру
B) Семинар
C) Жаттығу
D) Т&сіндіру
E) Ата-аналармен ж#мыс
F) 3оғамды ж#мыс
G) Дəріс
17. 8жымды -танымды іс-əрекет:
A) О ушыларды жеке бас асиеттерін дамыту процесі
B) “Педагог-о ушылар” ж&йесіні ызметі
C) Педагог пен о ушыларды орта к з арастары
D) Сыныптастармен бірлесіп əрекет ету
E) О ушыларды кəсіби əрекеттеріні ж&йесі
F) 4леуметтік тəжірибені игерудегі м#ғалім мен о ушыны біріккен ісəрекеті
G) О ушыларды т#лғалы асиеттерін дамыту
H) О ушыларды ата-аналарымен ж&ргізілетін іс-əрекеті
18. О ыту &дерісі:
A) Т зімділіктерін дамытады
B) О ушыларды абілеттерін дамытатын іс-əрекет
C) Адамгершілікті дамытатын іс-əрекет
D) Отаншылды асиетін арттырады
E) Білімді, біліктілік пен дағдыны ме гертеді
19. Ба ылау:
A) 3орытынды
B) Ішінара
C) Негізгі
D) К&нделікті
E) Жаппай
F) Алдын ала

7

Педагогика

11

20. О у &дерісіндегі с здік əдістер:
A) 4 гіме, ə гімелесу
B) Тəжірибелік
C) Білімді жетілдіру
D) Эвристикалы
E) Жа а білімді игеру
F) К рнекілік
21. А паратты технология:
A) А паратты деу процесінде олданылатын #ралдар мен əдістер
жиынтығы
B) Адам іс-əрекетіні ажетті салаларыны бірі
C) На ты мағл#маттар жиынтығы
D) Адам іс-əрекеті ар ылы ауызша, жазбаша немесе бас а т&рлі
тəсілдермен жеткізілетін ажетті мағл#маттар жиынтығы
E) На ты #ралдарды, əдістер мен тəсілдерді пайдалану
F) А паратты деумен байланысты процестер
G) Белгілі #ралдар мен əдістер жиынтығы
22. Жалпы білім беретін бағдарламалар бағытталады:
A) О ушыны зіндік ж#мыстарын #йымдастыруға
B) Жеке адамны болашағын алыптастыруға
C) Жеке адамны оғам мен мірге бейімделуін амтамасыз етуге
D) О ушыны о у &лгерімін адағалауға
E) Жеке адамны əлеуметтік жағдайына
F) Жеке адамны мəдениетіні алыптасуына
G) О ушыны о у-тəрбие &дерісіндегі иынды тарын шешуге
23. Бас аруды #йымдастыруды формалары мен бағыттары:
A) Психологиялы -педагогикалы тестілеу нəтижесін адағалау
B) 4дістемелік бірлестіктер
C) Н#с ау-əдістемелік
D) Педагогтарды жаппай сауаттандыру, сауы тыру
E) 3оғамды ы палдарды пайдалану жолдарын #сыну
24. 8жымны жағымды əлеуметтік психологиялы жағдайын жасайды:
A) 3# ы ты арым- атынас
B) Ашы арым- атынас
C) Экономикалы арым- атынас
D) Жеке адамдар арасындағы арым- атынас
E) Эмоционалды арым- атынас
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25. Біліктілікті к теру ма сатында іс-шаралар #йымдастырылуы м&мкін:
A) Біліктілікті белгілі уа ыт аралығында жоғарлату
B) 3осымша ж#мыс орнында &зіліссіз ткізілетін ыс а мерзімді
та ырыпты о улар
C) Сала, #йым, мекеме де гейінде ж&ргізілетін та ырыпты пролемалы
емес орташа мерзімді семинарлар
D) Мамандарды кəсіби ызмет бағытында біліктілік к теру мекемесінде
#за мерзімді о уы
E) Негізгі ж#мыс орнында &зіліссіз ткізілетін ыс а мерзімді та ырыпты
о улар
Педагогика
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Мектеп жасына дейінгі балаларды тілін дамыту əдістемесі
1. Баланы тілді ме геруі жайлы зерттеген белгілі психологтар:
A) Ж.Аймауытов
B) К.М.Метербаева
C) 3.Жары баев
D) 3.Ме даяхова
E) Б.Байм#ратова
F) Т.Турскельдина
G) 4.С.4мірова
2. Ана тілін о ыту жəне тіл дамыту саба тары келесі дидактикалы
талаптарға сай келуі ажет:
A) Балаларды дербес тілдік əрекетін олдану
B) Тілдік арым- атынас алыптастыру міндеті
C) Саба а алдын ала дайындалу
D) Саба ты тəрбиелік мəні
E) Саба материалы мазм#ныны балаларды жас ерекшелігіне сай а ылой жəне тілдік дамуына сай келуі
F) Міндетті, бағдарламаланған, уа ытпен шектелген
G) 1нер т&рлерін олдану
3. Ана тілін о ыту жəне тіл дамыту саба тарында
репродуктивті əдістер:
A) К рсету
B) К ркем əдебиеттерді о у
C) Жат а айту
D) Т&сіндіру
E) 4 гімелесу
F) 4 гімелеу

олданылатын

4. Мектеп жасына дейінгі ересек балаларды монологты с йлеуді
ме геруі:
A) Баланы тілегі мен ажеттілігін к рсететін алғаш ы мағыналы с зі
пайда болады
B) К&рделі с йлемі к бейеді
C) 4 гімелеуі логиканы б#зады
D) Балалар ə гімесінде синтаксистік #рылым к&рделенеді
E) К рнекі материалға с&йеніп немесе онсызда байланыстырып с йлеу
т&рлерін ме гереді
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5. Баланы з тəжірибесінен айту негізі:
A) Ойындар
B) Бейнелеу нері
C) К ркем шығармаларды о у
D) Халы ты ауыз екі шығармашылы
E) Картиналарды арау
F) Та па айту
G) 4 гімелесу
6. Балалармен ə гімелесу т&рі ( Е.А.Флерина жіктемесі бойынша):
A) Балалар тəжірибесін на тылайтын орытынды ə гіме
B) Жа а тəжірибе жина тайтын ə гімелесу
C) Танымды ə гімелесу
D) 3#рамында материалы бар ə гіме
E) Этикалы ə гімелесу
7. Балалармен орытынды ə гімелесуді басы:
A) Логикалы б лімні болуы
B) Бала білімін тере дету
C) 4 гімеге атысу тілегін ояту
D) Бала жауабын толы тыру, т&зету
E) Себеп тудыру
8. Аудиобейне əдісі:
A) Компьютерді олдану əдісі
B) Телехабар
C) Грамматикалы кесте;
D) К рнекілікті пайдаланылатын əдіс
E) Схема
F) Диафильм #ралдарын пайдаланатын əдіс;
G) Кинофильм
9. О ыту əдісі:
A) О ушыны əн салуға &йрету
B) О ушыны белсенділігін арттыру
C) М#ғалімні саба жоспары
D) М#ғалімні осал ы тəсілі
E) О ушыны мір с&руге &йрету
F) О ушыны жеке т#лғасын мірге бейімдеу жолы
G) О ушыны сурет салуға баулу
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10. С з табы бойынша ж&ргізілетін жаттығулар:
A) Мəтіннен керекті с здерді тап ызу, керекті с здерді осып,
здіктерінен с йлемдер немесе ə гіме #растыру
B) 3атар келген екі дауысты дыбысты айт анда біреуіні т&сірілуі
C) С йлегенде с з алдында дыбыс осылып айтылуы
D) Мағына немесе т#лға жағымен андай # састы , айырмашылы барын
салыстыру ар ылы аны тау, # сас с здерді топтату. бай аған
#былыстары ж нінде жеке-жеке орытындылар шығару сия ты
ж#мыстарды амтиды
E) Балалар тілін синтаксистік жағынан жетілдіру, оларды жиі
олданылатын с з тіркестерімен таныстыру, жəй жəне #рмалас
с йлемдерді &йрету
F) Бала мағынасын т&сінетін біра с йлегенде з бетімен пайдаланбайтын
с здер
11. Балаларға с з мəнін т&сіндіру əдістері:
A) С зді бас а с здермен байланыстыру
B) К п мағыналы с зді бейнелеу
C) Байланыстырып с йлеу
D) С здерді дыбысталуына жəне мазм#нына арай салыстыру
E) Мағынасына жа ын с здер ойлап табу
12. Дыбыстарды д#рыс, аны айтуға &йрету кезе ін ж&зеге асыру
ж#мыстары:
A) С зді ты дай білуге дағдыландыру
B) Дыбысты мəдениетін тəрбиелеу
C) @н ренкін жетілдіру, с здерді атесіз айтуға жатты тыру
D) Сол дыбысты с з ішінде айталап айт ызу &шін та па тар о ып беру
жəне жаттату, ж#мба тар, жа ылтпаштар айт ызу
E) @йретілетін дыбысты тəрбиешіні бірнеше рет айталауы, андай
дыбыстауда ауыз- уыс м&шелері атысатындығын т&сіндіруі, сол
дыбыстарды балаларға айт ызу жəне тыныс алуларына к іл б лу
F) Дыбыстарды д#рыс айтуды алыптастыру
13. Ғылымны , мəдениетті дамуы нəтижесінде пайда болған #ғымдарды
білдіретін арнаулы с здер:
A) Синоним с здер
B) Арнаулы с здер
C) Архайзмдер
D) Профессионализмдер
E) К п мағыналы с здер
F) Терминдер
G) Жаргон с здер
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14. Ма тауға арналған ле т&рі:
A) эпиграмма
B) арнау
C) пародия
D) белгілі бір адамға арналған
E) жо тау
F) сонет
G) ода
15. К ркем əдебиет тіліні шеберлік сипатын білдіретін тілдік тəсілдер:
A) ай ындау
B) ай ындылы
C) ə гімелеу
D) о у
E) к рсету
F) жазу
16. Тіл мəдениеті:
A) Р,Л,С,Ш, əріптерін д#рыс айту
B) С йлеген кездегі сауаттылы
C) Ойлау
D) Тілдік тəсілдерді жетілу дəрежесі
E) Д#рыс тыныс алу жолдарын ме геру
17. Біз мектепке барамыз бағдарламасында сауат ашу жəне жазу
негіздеріні мазм#ны:
A) 4ріптерді та балары туралы білімдерін алыптастыруды жалғастыру,
дыбыстарды əріптермен сəйкестендіру іскерліктерін дамыту
B) Бағдарламада берілген шығармалардан &зінділер жаттау ( ле дер,
шағын ауыз əдебиетіні жанрлары), та ырып а сай шығарманы та дай
білуге (т&сінік айту) &йрету
C) Т&бірлес с здерді (ба ша, ба шашы, ба шада), етістіктерден (бардым,
барамын, барғым келеді) жасауға жəне олдануға жатты тыру, балаларды
зат есім, сын есім, етістіктерді к&рделі т&рлерін жасауға жатты тыру
D) Жай, салалас жəне саба тас #рмалас с йлемдерді олдана білуге
жатты тыру
E) Алғаш ы о у дағдыларын алыптастыру
F) Дауыс ырғағына арай с йлем т&рлерін ажырата білу іскерлігін
дамыту (хабарлы, с#раулы, лепті), оларды тілінде олдану
G) Жазуға дайынды , арындашты д#рыс #стауға &йрету
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18. Бала тіліні грамматикалы #рылысыны бірдей болмау себептері:
A) тіл тазалығына байланысты
B) ғимараттарды д#рыс орналасуына байланысты
C) бала ортасыны (ата-ана, тəрбиеші) с здеріні жағдайына байланысты
D) д#рыс тыныс алуға байланысты
E) баланы (психологиялы ) дамуына байланысты
F) с здік орыны м лшеріне байланысты
19. Жоспарлауды принциптері:
A) Баланы денсаулығына байланысты
B) Балаларды жас ерекшелігіне сай болуы
C) Балаларды физиологиясы
D) Жоспарды негізгі білім беру жəне тəрбиелеу бағдарламасы
E) О у-тəрбие ж#мысыны бір б ліміне бағыттау
F) О у-тəрбие процесіні барлы б лімімен байланысты
20. Тіл дамытуды əдіснамалы негізін білу ажет:
A) Тіл #рылымын ме геру &шін
B) Тіл формасын ме геру &шін
C) Жеке əдістемелік с#ра тарды т&сіну &шін
D) Тілді онтогенезік мəнін т&сіну &шін
E) Балаларға педагогикалы əсер ету бағытын аны тау &шін
21. Сауатты жазуға &йрету мəселелері:
A) жас #рпа ты жан - жа ты тəрбиелеу
B) талдау, жина тау əдісін олдану
C) бірнеше саба ты негізінде бағалау
D) ой рісін, сана-сезімін ке ейту
E) бір саба ты негізінде бағалау
F) сауатты жазуға &йрену &шін аналогия, салыстыру əдісін іске асыру
22. Педагогтарға ойылатын талаптар (білім беруді « арым- атынас»
б лімі «Мектепке дейінгі білім беру» мемлекеттік стандарты):
A) Сауатты, эмоциональды т&рде с йлей алу
B) 4р баланы шығармашылы потенциалын оны жеке т#лғалы
дамуында олдану
C) Балаға комуникацияны тиімді тəсілдерін &йрету
D) Кикілжі ді жағдаяттарда о тайлы шешім табу
E) 1зіні шығармашылы əрекетін белгілі бір іс-əрекетте к рсете алу
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23. С здік ж#мысты ж&ргізу принциптері:
A) С здік орды молайту психикалы принциптер мен адамгершілік
асиетті дамытуға əсер ету
B) Дидактикалы ойын, ауыз əдебиеті &лгілері
C) Жаттығу ж#мыстары
D) Жа а с зді айтылу &лгісін беру, дидактикалы ойындар,
топсаяхат,ойыншы тарды сипаттау
E) Жа а с здерді балаға оршаған ортамен таныстыру барысында &йрету
24. Модульдік тапсырма беру іске асырылады:
A) Бірізділік са талуы керек
B) Жеке саба жоспары
C) Ба ылаушылы пен ызығушылы ты дамыту
D) Кері байланыс ж&йесін #ру
E) 3оршаған ортаны объктілері мен #былыстарына белсенді жəне д#рыс
арым – атынасты тəрбиелеу
F) 3оршаған д&ниедегі заттар мен #былыстарды біріктілігін,
бірт#тастығын а ғара білуге &йрету, байланыстырып с йлеу дағдыларын
жетілдіруге болады
G) О ыту ызметін бас ару жəне зін- зі бас ару ж&йелерін #ру,
əдістемелік жабды тау
H) Іскерліктерді ме геру де гейлері; модуль-информацияны мазм#нын
алыптастыру
25. Модульдік тапсырманы о ытуды ж&зеге асыру:
A) О ыту ызметін бас ару жəне зін- зі бас ару ж&йелерін #ру,
əдістемелік жабды тау
B) Іскерліктерді ме геру де гейлері; модуль-информацияны мазм#нын
алыптастыру
C) 3оршаған ортаны объктілері мен #былыстарына белсенді жəне д#рыс
арым – атынасты тəрбиелеу
D) Бірізділік са талуы керек
E) @йрету &дерісін жа арту (&йрету амалдары алдын ала жоспарланады)
F) Балаларды білімді ме геруі жоспарланған де гейге жеткізіледі
G) О у &рдісіні компоненттерін кешендендіруге байланысты білім
беруді тиімділігі: ма сат, мазм#н, ба ылау, бағалау, т.б. артады
H) 3оршаған д&ниедегі заттар мен #былыстарды біріктілігін,
бірт#тастығын а ғара білуге &йрету, байланыстырып с йлеу дағдыларын
жетілдіруге болады
Мектеп жасына дейінгі балаларды тілін дамыту əдістемесі
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Тəрбие ж мысыны теориясы мен əдістемесі
1. Тəрбие əдістері:
A) пікірталас
B) ата-аналар комитеті
C) пəн м#ғалімдер бірлестігі
D) мектептегі əдістемелік ке ес
E) м#ғалімдер #жымы
F) тəрбиелік жағдаяттар
2. О ушыларды д&ниетанымын алыптастырады:
A) мектепті жа а техникалармен жабды талуы
B) оғамды пəндер білімі
C) сынып жетекшісіні балаларды з м&ддесіне бағындыра алуы
D) мектепте əрбір пəнді о ыту ар ылы
E) ата-анасыны материалды амтамасыздығы
F) ата-аналарды жиналыстарға атысуы
3. Эстетикалы тəрбиені негізгі #рамдас б ліктері:
A) Эстетикалы тəрбие
B) Эстетикалы сезім
C) Табиғат эстетикасы
D) 3атынас эстетикасы
E) Эстетикалы талғам
4. О ушылармен тəрбиелік ж#мыстарын ж&ргізетін мектептен тыс
мекемелер:
A) жалпы білім беретін орта мектептер
B) лицей, гимназия
C) кітапханалар
D) педагогикалы -əдістемелік ж#мыстар
E) ауданды , алалы # ы орындары
5. 3азіргі отбасы дағдарысыны сипатталуы:
A) Азаматты некені салдарынан
B) Отбасыларды жа а əлеуметтік жағдайларға баяу бейімделуімен
C) Бала асырап алуға за ды # ыты болуы немесе болмауынан
D) Экономикалы жағдайларға баяу бейімделуімен
E) Некеге т#румен жəне оны б#зудағы еркіндікпен
F) Ата-аналарды ой- рісіні тарылуымен
G) 8лтты дəст&рді са тамаудан
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6. Белгілі бір асиеттерді алыптастыру ма сатымен тəрбиеленушіні
сезіміне, санасына, мінез- #л ына ы пал етуді к рсететін категория:
A) Тəрбие əдісі
B) Тəрбие #ралы
C) Тəрбие формасы
D) 4леуметтендіру за дылы тары
E) 4леуметтік тəрбиені ы палы
F) Дамуға басшылы жасау
7. Жарысты ы палы:
A) Бала абілеттілігін арттыру
B) Тəрбиешімен бірге кез келген тапсырманы орындау
C) Дене жəне рухани к&шке деген сенімді бекіту
D) К зделген нəтижеге жету ма саты
E) Кез-келген жолмен бірінші болу
8. Мінез– #лы аясындағы #лтаралы арым- атынас мəдениет
к рсеткіші:
A) Таныс емес ортада келісім жасай алу абілеттілігі
B) Адамдарды #лтына арамай айғысына орта тасу
C) Жауапты шешім абылдай алу
D) 8лтаралы байланыстар мен арым- атынастарды олдау
E) К п #лтты ортада е бек етуге бейімділік
F) Бас а #лт кілдері арасындағы #рдастарыны ерекшеліктеріне
сыйласты пен арау
G) 1зге #лтты дəст&рін білу
9. Сынып жетекшісіні негізгі міндеттері:
A) сынып о ушылары мен #жымын диагностикалау
B) сыныпты тəрбие ж#мысын жоспарлау
C) зіні біліктілігін к теру жəне əріптестеріне к мек беру
D) сынып #жымын #ру жəне тəрбиелеу
E) сыныпты о ыту &рдісін #йымдастыру
F) о уды &йлестіру
G) о у бағдарламаларын жасап, тал ылау, бекіту
10. Мінез- #лы ты тəрбиелеу əдістері:
A) Тəрбиелік жағдаяттар
B) Ата-анамен ж#мыс
C) Шаралар #йымдастыру
D) Мектептегі əдістемелік ке ес
E) Мада тау
F) Жазалау
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11. 3иын балаларды т&зету ж#мыстары:
A) конференция
B) саяхат
C) ателік, сəтсіздік болғанда, ж ндеу &шін сенім #ялату
D) саба
E) «сенде бəрі жа сы болатынына сенемін» деген с здерді жиі айту
F) жеке #мтылыстары болған жағдайда мада тау
G) иын балаларды дер кезінде аны тап, #зырлы орындарға хабарлау
12. Мектепті тəрбиелік ж&йесіні негізгі ызметтері:
A) дамытушы
B) білім беруші
C) орғаушы
D) о ытушы
E) &йретуші
F) таратушы
13. Ата-аналар жиналысын ткізуде тиімділігі зор ж#мыстар:
A) ата-аналарға алғыс жариялау
B) жыл орытындысын тал ылау
C) əріптестер мен басшыларды ша ырту
D) ата-аналарды бала тəрбиесі туралы білімдерін тексеру
E) о ушыларды əрдайым бірге атыстыру
F) ата-аналардан бала тəрбиесі туралы ке естер алу
14. 3иын балалармен жеке ж#мыс кезе дері:
A) баланы жеке т#лғасын зерттеу
B) бағдарлама жасау
C) балалармен ж#мыс кестесін #ру
D) озы тəжірибені талдау
E) тəрбие əдістері мен т&рлерін та дау
F) баламен досты атынасты тыю
G) жеке-т#лғаға бағытталған əдістер негіздерін зерттеу
15. 3иын балаларды болдырмау, теріс, жағымсыз əдеттерді жою жəне
алдын алу ж#мыстары:
A) иын баламен ж#мысты орытындылау
B) иын балаларды о удан шығару, жазалау
C) тəрбие объектісі, аспектілері
D) нарколог, ішкі істер органдарыны ызметкерлерімен кездесулер
E) бастап ы кезе жəне ж#мыс əдістемесі
F) сынып сағаттары
G) тəрбие жоспары
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16. Тəрбие жоспарын жасауда ойылатын талаптар:
A) о ылатын пəндерді к рнекілікпен амту, əдістемесін т&рлендіру
B) тəрбие ж#мысы т&рлеріні о ушыларды жас жəне тəрбиелік де гейіне
сəйкестігі
C) тəрбие ж#мыстарыны педагогті жеке бас ерекшеліктеріне сəйкестігі
D) жоспарды оғам талабына, ма сатына сəйкестігі
E) жоспарды тəрбие т&рлерін толы амтуы
17. О ушылар #жымыны зіндік белгілері:
A) 4рт&рлі ғылыми салаларымен байланыста болуы
B) О ушылармен т тенше жағдайларда жылдамды , #йымдастыру
шешіміні болуы
C) 4рекет етуде зара бірлескен іс- имылды болуы
D) Жан#я тəрбиесі туралы ата-аналармен ə гімені болуы
E) Жалпы əлеуметтік ма ызы бар орта мəселені шешу м&ддесіні болуы
F) Орта сайланған бас ару #йымны болуы
18. Е бек нəтижесін #рметтеуге, бағалауға тəрбиелеу ма сатында
айтылған ырымдар мен тыйым с здер:
A) &лкенні алдын кесіп тпе
B) нанды ла тырма
C) ағын суды ластама
D) жеміс ағашын сындырма
E) нанны &гіндісін ая а баспа
19. Отбасымен ж&ргізілетін ж#мыс т&рлері:
A) ата-аналарға ке ес
B) баланы салауатты мір с&руге тəрбиелеу
C) мектепті ата-анамен біріге шара #йымдастыру
D) #жымны ма ызды шешім абылдауына м&мкіндік жасау
E) зін– зі бас ару ке есі
F) ам оршылар ке есі
G) #рылтайшылар ке есі
20. Жеке адамны санасын алыптастыру əдістері:
A) педагогикалы талап
B) ə гіме
C) мектептегі əдістемелік ке ес
D) этикалы ə гіме
E) пікірталас
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21. Тəрбие, адамды с&юге бағыттау т мендегі
бірт#тастығына байланысты:
A) &дерісті аса ар ындылығы
B) баланы жеке т#лға ретінде сыйлауы
C) балаға т#ра ты д#рыс атынасы
D) ғылымилы жəне ж&йелі ж#мыс ж&ргізілуі
E) баланы ортаға тез бейімделгіштігі

#станымдарды

22. Отбасы тəрбиесі, экологиялы тəрбие, е бек тəрбиесі, имандылы
(конфессионалды ) тəрбиесі кіреді:
A) Ынталандыруына
B) О у-тəрбие ж#мыстарыны бағыттарына
C) Кешенді тəрбие ж#мысы
D) Жазалауына
E) Мазм#нына
23. Тəрбие &дерісінде тəрбиені сапасына ы пал жасайтын
басымдылы тар:
A) Тəрбиені негізгі міндеттері мен ма саттарын амтитын &дерісті
жоспарлау
B) Тəрбиемен #штастыра дамытудағы жəне о ыту &дерістеріні
басымдылығын, тəрбиелік ы палды сапасы жəне педагогикалы əсер ету
&йлесімділігі
C) 3алыптас ан тəрбиелік атынастар, əрекеттерді #йымдастыру мен оған
ойылған ма саттарды бір-біріне &йлесуі
D) Мектеп пен жан#ядағы байланысты дамыту
E) Жа а сапаларды бағыттылығын аны тау
F) Сырт ы арама- арсылы ты жою
G) Объективті жəне субъективті факторлар əрекетіні байланысы,
педагогикалы зара əрекеттегі тəрбие &дерісіне атысушыларды
белсенділігі
H) Тəрбие &дерісіні ту жағдайларындағы кедергілер
24. 3иын балаларда жиі кездесетін ерекшеліктер:
A) білімге #мар, #жымда белсенді
B) жаман мінез, жасырын əдеттері болуы
C) арнайы спортты , шығармашылы бейімділіктері жоғары
D) к тері кі к іл-к&й, ашы мінезді
E) нер, музыкада ерекше шығармашылы абілеттері к зге т&суі
F) ғылыми зерттеу ж#мысына, нертап ышты а #мар
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25. Мінез- #лы ты тəрбиелеу əдістері:
A) Сендіру, этикалы ə гіме
B) Тəрбиелік жағдаяттар
C) Жарыс
D) Пікірталас
E) 1зін- зі бас ару орталығы
F) Мектептегі əдістемелік ке ес
Тəрбие ж мысыны теориясы мен əдістемесі
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Мектепке дейінгі білім беруді бас ару жəне йымдастыру
1. 3аза стан тəуелсіздік алғаннан кейінгі жылдарда жары
мектепке дейінгі тəрбие мен о ытуға арналған бағдарламалар:
A) «Балб бек»
B) «3айнар»
C) «Біз мектепке барамыз»
D) «Ала ай»
E) «Радуга»
F) «Балдаурен»

к рген

2. Мектепке дейінгі #йымдарда инклюзивті білім беру &шін міндетті т&рде
жағдай жасауды ажет ететін:
A) Ата-аналар
B) Пандустар
C) Парталар
D) Дефектолог мамандар
E) О улы тар
F) Та талар
3. Тəрбиешіні ж#мысын тексеру
A) Фронтальды
B) Топты
C) Дара
D) 1зіндік
E) Дербес
F) Жеке
4. Бас аруды #йымдастыру #рылымын #райды:
A) За гер
B) Психолог
C) Тəрбиеші
D) Директор
E) О ытушы
F) 4діскер
5. Б#л ма дай алды жа сы адам.
A) Психологиялы к шбасшы
B) Шыдамсыз к шбасшы
C) А ылды к шбасшы
D) Эмоционалды к шбасшы
E) Жар ын к шбасшы
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6. Мектепке дейінгі #йымдағы əдістемелік ж#мысты #йымдастыруды
арастырған ғалымдар:
A) Р.Ш.Сабирова.
B) Н.В.Немова.
C) Р.Лемберг.
D) А.М.Моисеева.
E) Л.С.Выготский.
F) Ю.Белая.
7. Бас арушыны #ндылы сапаларын аны тайтын асиеттер:
A) 8йымдастырушылы
B) Психологиялы
C) Физиологиялы .
D) Танымды
E) Дербестік
F) Т#лғалы
G) 4дістемелік
8. Мектепке дейінгі мекемені міндеттері:
A) Озы тəжірибені игеру
B) Балаларды здігінен шығармашылы ж#мыс тапсырмаларын шеше
білу абілетін дамыту
C) Екі буын арасындағы орта ма сат міндеттер
D) Балаларды интеллектуалды жəне т#лғалы дамуына бағытталған
шығармашылы иялын дамыту
E) О ыту жəне тəрбиелеу бағдарламарын орындау
9. Мектепке дейінгі #йымны типтік т&рі т#рады:
A) Мектепке дейінгі #йымдардағы тəрбиелеу - білім беру &дерісіні
шектелуі
B) Мектепке дейінгі #йымдардағы тəрбиелеу - білім беру &дерісі
C) Тəрбиелеу - білім беру &дерісін жетілдіру
D) Мектепке дейінгі #йымдарға балаларды абылдамау
E) Мектепке дейінгі #йымдарға ата - аналарды абылдау
F) Мектепке дейінгі #йымды аржыландырмау
10. Мониторинг болуы тиіс:
A) Технологиялы
B) На тылы
C) Суреттік
D) Бірт#тас
E) Ғаламды
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11. Ба ылау т&рлері:
A) Та ырыпты
B) Танымды
C) Техникалы
D) Есептік
E) Бірізділік
F) Салыстырмалы
G) Фронтальды
12. Ба ылау мазм#ныны бағыттары:
A) К&н тəртібін са тау
B) Ата-анамен байланысы
C) Ойындар ткізу
D) Баланы жəне барлы топтағы балаларды денсаулы алпы
E) Тəрбиешілермен тренингтер ж&ргізу
F) Тəрбиеші мен к мекшіні рационалды міндеттерін б лу
13. Педагогикалы ке ес:
A) Педагогикалы шеберлік мектебі
B) Тəрбиелік ж#мысты бас ару ал асыны органы
C) 4р топтағы тəрбиешілерді жалпы педагогикалы де гейін жетілдіруге
м&мкіндік туғызу
D) Тəрбиешіні ж#мыс стилі
E) О у тəрбие &дерісін жа сарту
F) Тəрбиеші ж#мысы туралы жалпы т&сінік
G) Педагогикалы ойды ай ындығы
H) Сол топтағы педагогикалы &дерісті де гейі
14. Ойынны сипаты:
A) Баланы ойын əрекетіне тəрбиешіні басшылы етуі тиіс.
B) 1згелерді пікірімен санасуға м&мкіндік береді.
C) Баланы жан жа ты ойлауына, орта тіл табысуға ы пал етеді.
D) Ойын ережесін біледі.
E) Ойынды ортаны #йымдастыруы ажет.
F) К&н тəртібінде ойынға жеткілікті уа ыт берілу ажет.
15. Экпертиза сатылары:
A) Сатылы
B) Тестілеу
C) Диагноз
D) Суреттеу
E) Болжау
F) Бейнелеу
G) А паратты
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16. Білім беру &дерісі нəтижесіні сапасы аны талады:
A) Тəрбиелеуде
B) О ытуда
C) @йретуде
D) Дамытуда
E) Білімділікте
17. Е бек жағдайлары:
A) Е бек ауіпсіздігі
B) Е бек тəжірибесі
C) Е бекке а ы т леу
D) Е бекке сенімсіздік
E) Саналы е бек ету
F) Е бек шарты
G) Дене е бегі
18. Ата-аналармен ж#мысты #йымдастыруды негізгі ма саты:
A) Отбасындағы бала тəрбиесін шектеуге #сыныстар жасау.
B) Ата-ананы мірге деген к з арасын згерту.
C) Тəрбие-білім беру &дерісін жа сартуды ж&зеге асыру.
D) Баланы б&гінгі жасаған адамы ерте гі т#лға алыптасуына &лкен
əсер ететінін атап ту.
E) 4р баланы м&мкіндігін шектеу.
19. 4дістемелік кабинетте #йымдастырылатын ж#мыс т&рлері:
A) Ке естер
B) Мерекелік ойын
C) Практикум
D) Танымды ойын
E) Кештер
F) Мерекелік кеш
20. Мектепке дейінгі мекемелердегі əдістемелік кабинет ж#мысы:
A) Ата-аналарды отбасылы істеріне араласу
B) 3оғамды ортада болып жат ан о иғаларға балаларды араластыру
C) Концерт ткізу
D) Шоу бағдарламалар #йымдастыру
E) Мектепке дейінгі тəрбие мен о ыту бағдарламасын ж&зеге асыру
F) 8жымға к&нделікті жəне ма сатты к мек
G) Тəрбиешілерді з бетімен білім алу саба тарына к мек
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21. Мектепке дейінгі тəрбие ж&йесін дамыту мен #руды бірінші мен
&шінші, бірінші мен т ртінші, екінші мен т ртінші сатыларыны е негізгі
айырмашылығы:
A) Баламен ж#мыс істеу т&рлерін жа арту
B) Ғылымға деген ажеттілігі
C) Кадрларды даярлау тенденцияларын арттыру
D) Е негізгі # ы ты - нормативті ж&йені б#зылуы
E) Баланы т&сінуді ен ма ыздысы
F) Баланы т&сінуді ен ма ызды згерісі
G) Ж&йені дамуы мен оны #ру негіздерін згерту
22. Тренинг жəне д гелек &стел #йымдастыруға ойылатын талаптар:
A) Уа ыт белгілеу
B) 8йымдастырушы педагогты педагогикалы шеберлігіні тиімділігі
C) Тренинг жəне д гелек &стелді та ырыбыны зектілігі
D) На ты тал ыланатын та ырып болуы
E) Студенттерді тренинг жəне д гелек &стел #йымдастыруға &йрету
F) Айтылған ойдын барлығын абылдау
G) Та ырып та дау
23. Е бек əрекетін талдау барысында басшылы а алатын мəселелер:
A) Балаларды саба а дайындау
B) @лкендерге жəне кішілерге к мек к рсете білуге тəрбиелеу
C) Баланы жас ерекшелігіне сəйкес е бек т&рі
D) Е бек тапсырмаларын орындауда балаларды дербестігі
E) Балаларды е бекке эмоционалды арым- атынасы
F) О у іс-əрекетіні ж&ктемесін реттеу
G) К рнекіліктерді əзірлеу
24. 3аза стан Республикасы «Білім туралы» За ындағы 44 бабында
к рсетілген:«білім беруді коллегиалды бас ару формасы:
A) Тəжірибелік ке ес.
B) Психологиялы ке ес.
C) 4дістемелік ке ес.
D) Педагогикалы ке ес.
E) 4леуметтік ке ес.
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25. Мектепке дейінгі 5-6 жастағы балаларды тəрбиелеу мен о ытуды
#йымдастыруды педагогикалы #станымдары:
A) Тəрбиелей отырып о ыту.
B) Жоғары сыныпта білім алуға дайындау.
C) Бірізділік, саналылы ..
D) Мектепшілдік тəрбиені жетілдіру.
E) 1зіні кəсіптік адір- асиетін орғау.
Мектепке дейінгі білім беруді бас ару жəне йымдастыру
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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