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
5B010300

Маманды ты
атауы
«Педагогика жəне
психология»

Жауап парағыны 6-9 секторларындағы
пəндер реті
1. Педагогика
2. Педагогиканы о ыту əдістемесі
3. Тəрбие ж%мысыны теориясы мен
əдістемесі
4. Психологияны о ыту əдістемесі

1. С%ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т%рады:
1. Педагогика
2. Педагогиканы о ыту əдістемесі
3. Тəрбие ж%мысыны теориясы мен əдістемесі
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

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.

3
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Педагогика
1. Жеке т%лғаға бағытталған білім беруді ғылыми-теориялы негіздерін
зерттеген ғалымдар:
A) Л.В. Занков
B) Ы.Алтынсарин
C) И.С. Якиманская
D) В.В. Давыдов
E) И.Я. Лернер
F) К.Роджерс
G) Е.В. Бондаревская
2. Жас ерекшеліктер:
A) 5р балаға тəн белгілі сипат
B) Белгілі бір жас кезе іне тəн анатомиялы сапалар
C) Белгілі бір жас кезе іне тəн даралы ерекшеліктер
D) Белгілі бір жас кезе іне тəн табиғи ерекшеліктер
E) Белгілі бір жас кезе іне тəн психикалы сапалар
3. Дəст'рлі педагогикада т%лғаны базалы мəдениетін алыптастыруда
тəрбиелік істерді бағыттары:
A) 6оғамды тəрбие
B) Экологиялы тəрбие
C) Экономикалы тəрбие
D) Адамгершілік тəрбиесі
E) Азаматты тəрбие
F) 5леуметтік тəрбие
4. О у-тəрбие процесіні %станымдары:
A) Іс-əрекетті о ушыны тек д'ниетанымын алыптастыруға
бағыттылығы
B) Педагогикалы процесті ізеттілігі, нысанды бағыттылығына ғана
с'йенуі
C) Педагогикалы процестегі іс-əрекеттерді о ушыларды ажеттілігін
ескере отырып %йымдастыру
D) Педагогикалы процесті оғам талабына сəйкестілігі
E) Іс-əрекетті сана мен мінез- %лы бірлігін алыптастыруға
бағыттылығы
F) Тек педагог іс-əрекетіні нəтижелілігін арастыруы
G) Педагогикалы процестегі іс-əрекеттерді сынып жетекшісіні
ажеттілігін ескере отырып %йымдастыру
H) Педагогикалы процесс табиғи процесс болып табылады
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5. Тəрбиені ма саты:
A) Педагогикалы процесте тəрбие ісін ж'ргізу
B) 6оғамны м'ддесімен сəйкес болуы
C) 6оғам с%ранысына сəйкес жеке т%лға алыптастыру
D) Жеке т%лғаны наным сенімін алыптастыру
E) Е бек тəрбиесі жəне политехникалы білім беру
6. Ғылыми д'ниетанымны %рамдас б лігі:
A) практикалы іскерліктер
B) к з арастар
C) діни білімдер
D) дағдылар
E) т%рмысты к з арастар
7. Бас ару стилі бойынша:
A) демократиялы
B) либералды
C) мектептік
D) діни
E) оғамды
F) отбасылы
8. О у бағдарламаларыны т'рлері:
A) Мемлекеттік
B) ;зіндік
C) О у-ж%мыс
D) Мектеп
E) Т%лғалы
F) Типтік
G) Авторлы
9. Педагогиканы теориялы
A) 6алыптастыру
B) Бағыттау
C) Болжау
D) Аны тау
E) Т'сіндіру

ызметтері:
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10. Педагогикалы процесс:
A) Саба ты %йымдастыра білу процесі
B) Адам- адам ж'йесі
C) Педагогикадығы Іс əрекеттерді %йымдастыру процесі
D) <йымдастыруды жəне бас аруды жа сарту процесі
E) Дамыту, тəрбиелеу, о ыту процестерін біріктіретін ж'йе
F) «Педагог – о ушы» іс - əрекетіні ж'йесі
11. Тəрбие ж%мыстары т мендегі аталған тəрбиелік іс-əрекеттерді ж'зеге
асырады:
A) <йымдастырушылы
B) 6алыптастырушылы
C) Психологиялы
D) Ба ылаушылы
E) Дамытушылы
F) Реттеушілік
G) А паратты
12. <жымны зіндік ма ызды белгілері:
A) <жымды дəст'рді болуы
B) Жеке əлеуметтік ма сат
C) Бірлескен орта іс-əрекет болуы
D) Жеке əлеуметтік іс-əрекет
E) ;зіндік мəнді ма сат
13. Сынып жетекшісіні о ушыларды зерттеу əдістері:
A) Тəжірибені арастыру
B) Ж%пты іс-əрекет
C) Жағдаятты талдау
D) Индукция жəне дедукция
E) Бай ау
F) Контент талдау
14. Мектеп пен отбасыны ынтыма тасты əрекеттері:
A) баланы о у 'лгерімі мен тəрбиесін жа сарту бойынша ж'йелі
ж%мыстар
B) ата-аналармен педагогикалы ағарту ж%мыстары
C) ата-аналармен %йымдастырушылы –педагогикалы ж%мыс
D) олимпиадаларға даярлы
E) əдістемелік ж%мыстар
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15. О ытуды жалпы за дылы тары:
A) Тəрбие мен практиканы бірлігі
B) О у мазм%ны; о у барысы
C) О у %рылымы мен сапасы
D) О уды бас ару мен ынталандыру
E) О ыту мен тəрбиені бірлігі
F) О уды %йымдастыру; о у сапасы, жеке т%лғаны дамуы
16. О ытуды %йымдастыру формасы:
A) О у саяхаты (экскурсия)
B) Саба
C) Т'сіндіру
D) Ата-аналармен ж%мыс
E) 6оғамды ж%мыс
F) Жаттығу
G) Семинар
17. <жымды - танымды іс-əрекетті белгілері:
A) Жалпы іс-əрекет негізіні болмауы
B) Жалпы іс-əрекетті негізіні болуы
C) Іс-əрекеттер барысында о ушыға жағдай жасау жəне оларды бас ару
D) <жымды іс-əрекет барысында, əрбір о ушыны зіндік білімін
к рсете алуы
E) Іс-əрекет барысында аны талған материалдар бойынша т%жырым жасау
F) Іс-əрекеттер барысында о ушылар арасында зара жауапкершілікті
жəне тəуелсіздікті пайда болуы
G) Жалпы нəтижелерді болуы
H) Біры ғай ма сатты , жалпы мотивті болуы
18. Білім, білік жəне дағдыны алыптастыру 'дерісі ажет етеді:
A) Бағыттауды
B) О у жоспарын
C) Бас аруды
D) Т%лға болмысын
E) Диагностикалауды
F) Ж'йелеуді
G) О у-танымды іс-əрекеттеріні нəтижесін аны тауды
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19. О ытуды ба ылау т'рлері:
A) Фронталды
B) Хабарлы
C) <йымдастырушылы
D) С%раулы
E) Топты
F) Жеке
20. О у материалын т'сіндіруді %рамдас б лігі:
A) Игеру
B) Теорияларға, фактілерге с'йену
C) @йлестіру
D) Ойнау
E) Дəлелдеу
F) Саба тасты
21. Дидактикада о ыту технологиялары жіктелетін сипаттар:
A) Теорияны ме геруді ғылыми сипаттамасы
B) 6олдану де гейі
C) Нəтижелілік де гейі
D) 5дістемелік негіз
E) 5діснамалы де гейі
F) Психологиялы негіз
22. Білім беру мемлекеттік стандарттары:
A) о ыту əдістерін та дауға ы пал етеді
B) білім беру мекемелерін жетілдіруге атысады
C) білім беруді жəне оны бас аруды ізгілендіруді амтамасыз етеді
D) білім беруді реттеуді амтиды
E) %йымдастыру формаларын іріктеуге атысады
F) білім беру ке істігін са тауды амтамасыз етеді
G) педагогикалы технологияларды іріктеуге атысады
23. Мектеп жетекшілері білуге міндетті:
A) О у жоспарыны %рылымын
B) О у ж'йесіні %рылымы мен мазм%нын
C) О у-тəрбие ж%мыстарын %йымдастыруды мерзімдік тəртібін
D) Мектепті %жат санын
E) Мектепте о ушыларды білімін бағалау формаларын
F) Мектепті материалды жағдайын
G) О у-тəрбие 'рдісін диагностикалауды
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24. Педагогикалы 'дерістегі диагностиканы мəні:
A) Педагогтар мен мектеп басшыларыны біліктілігін к теру тəсілі
B) Педагогтарды жетістіктерін бағалау əдісі
C) Педагогикалы деректерге басшылы
D) Педагогикалы а парат т'рлеріне сипаттама
E) Маман шеберлігіні де гейін аны тау
F) М%ғалімдерді кəсіби дайындығын жетілдіру ж'йесі
G) М%ғалімні бас ару %станымы
25. Мектепте əдістемелік ж%мысты %йымдастыруға əсер етеді:
A) %жымдағы моральды -психологиялы жағдай
B) пəндік əдістемелік бірлестіктерді зара бəсекелестігі
C) ата-аналарды с%ра тары
D) о ыту принциптері
E) жергілікті əкімшілік талаптары
F) м%ғалімдерді мəртебесін к теру
Педагогика
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Педагогиканы о ыту əдістемесі
1. Дидактиканы негізгі %ғымдары:
A) Дəст'рлі
B) О ыту 'дерісі
C) Педагогикалы антропология
D) Білім, білік, дағды
E) Дидактикалы ж'йе
F) Білім беру мазм%ны
G) 6алыптастыру
2. Педагогика ғылымыны дамуына ы пал еткен жағдай:
A) Жеке ерекшеліктерді дамуы
B) О уға %лшыныс
C) Т'п-т%яғын са тауды биологиялы саны
D) Тəрбиені оғамды мірдегі р лі
E) 6оғам с%ранысы
F) Ата – аналарды балаларға ам орлығы
3. Ғылымны аспектілері:
A) Физиологиялы
B) Дамытушылы
C) Психологиялы
D) Жеке ғылыми
E) 5леуметтік мəдени
F) Іс-əрекеттік
4. О ыту %ралдары:
A) С здіктер
B) Ба ылау ж%мысы
C) Флешка
D) К'нтізбе
E) М%ғалім əшекейі
5. Дəріс о у барысында о ытушы ескеруі керек:
A) Жылдам о уды
B) Денені
C) Критикалы ойлауды
D) Елестетуді
E) Екпінді
F) Бейнелік ойлауды
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6. Дидактиканы негізгі %ғымдары:
A) Саба тан тыс əрекет
B) Дамыту
C) Аудиториядағы тəрбие ж%мысы
D) Тəрбие технологиялары
E) Саба беру
F) Аудиториядан тыс əрекет
7. Білімді игеру 'дерісіні бірінші кезе іні
A) Бихевиоризм
B) 6абылдау
C) Прагматизм
D) 6арапайым ойлау
E) Практика
F) Іс-əрекет

%рылымына енеді:

8. О ыту теориясы б ліміні міндеттеріні бірі:
A) 6ажетті кəсіби сапаны тəрбиелеу
B) Тəрбие за дылы тары, %станымдары, т'рі, %ралдары туралы т'сінік
беру
C) Дидактика туралы т'сінік алыптастыру
D) Білім алушыларды ойлау 'дерісін алыптастыру
E) Т%лғаны дамыту
9. О ыту процесіні за дылы тары:
A) О ытуды ынталандырмау за дылығы
B) О ыту %ралдары мен формаларын олданбау за дылығы
C) О ыту əдістерін олданбау за дылығы
D) О ытудағы теория мен практиканы байланыстылы за дылығы
E) О ыту мазм%ны мен т'ріні бірлігі за дылығы
F) О ытуды ата-аналарды с%ранысын сай ж'зеге асыру за дылығы
G) О ыту ма саты мен міндетіні бірлігі за дылығы
10. 5діс:
A) 6ойылған ма сат а жетуді ретті амалдары
B) Ғылымилы %станым негізі
C) К здеген ма сат а жетуді біры ғайланған тəсілдері
D) Біры ғайланған тəсілдерді жиынтығы
E) О ытудағы %тымды жол
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11. Білім беру мазм%ныны элементтері:
A) Іс-əрекет əдістері
B) Технологиялар
C) Білім, білік, дағдылар
D) О ыту %станымы
E) Шығармашылы іс-əрекет тəжірибесі
F) О ыту
12. Мектептегі о у сапасын келесідей %жаттар аны тайды:
A) Сынып жетекшіні ж%мыс жоспары
B) 5дістемелік əдебиет
C) Газеттер мен журналдар жəне т.б. баспалар
D) О у жоспарлары
E) О у бағдарламалары
F) О у кітаптары
13. @й ж%мысын орындау 'шін берілетін тапсырмалар:
A) А паратты технологиялар
B) Іскерлік ойындар
C) Жаттығулар орындау
D) Баяндамалар жасау
E) Физикалы зін зі жетілдіру
F) Брейн-ринг
G) Конференция
14. О ытуды беріктік %станымына:
A) Жаттығу əдісін пайдаланып, ткен материалды бекіту
B) Дамуды оптимальды темпі жо
C) Теориялы білімді тəжірибеде пайдалану
D) Мазм%ндау логикасы жəне материалды дəлелдеуді жо тығы жатады
E) О у материалын бекіту
F) Мазм%н исыныны болмауы
G) Мотивацияны болмау
15. Кіріспе дəріс:
A) Пəн бойынша мағл%матты жалпылайды
B) Пəн бойынша дəріс курсын ашады
C) 5дебиеттермен таныстырады
D) Дəріс курсы мазм%нын ашады
E) Мағл%матты ж'йелі мазм%ндауға арналады
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16. О ытуды əдістерін та дап алу шарттары:
A) Табиғи жағдайларға байланысты
B) Жағдайларды ерекшеліктеріне байланысты
C) О у пəндеріні мазм%нына байланысты
D) Дидактикалы ма саттар мен міндеттерге байланысты
E) О у əдістемелік базаға байланысты
17. Семинар саба тарына дайынды кезе і:
A) с%ра -жауап
B) к п %рамды
C) баяндама ты дау семианары
D) та ырып пен ма сатын ай ындау
E) тал ылау 'шін с%ра тарды, əдебиеттерді іріктеу
18. Пресс –конференция:
A) пəн бойынша білімді тексеру
B) пəн бойынша материалды бір айта іріктеу
C) дəріс со ында о ытушы студенттер біліміні к рінісі ретінде
с%ра тарды бағалайды
D) зара байланыс ан та ырыпты ашатын толы дəріс 'лгісінде болады
E) курсты белгілі бір та ырыбына студенттер с%ра тар %растырып,
о ытушыға береді
19. С зж%мба ты бағалау критерийлері:
A) дербес
B) мазм%ны та ырып пен ма сат а сай келуі
C) а паратты %рылымдылығы, ж'йелілігі
D) кесте %рылымыны исындығы
E) мазм%нны та ырып а сəйкестігі
F) с зж%мба ты к лемі
G) ішінара
20. Білімді ме геру 'рдісіні негізгі кезе деріні бірі:
A) Сезіну, абылдау, мойындау
B) 6абылдау, %ғыну, бекіту
C) Мəселені оя білу, болжамды %сыну жəне оны дəлелдеу
D) 6абылдау, т'йсіну, тəжірибеде олдану
E) Есте алдыру, т'сіну, ойлау, ортындылау
F) Болжамды %сыну жəне оны дəлелдеу
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21. О у-тəрбие ж%мысыны нəтижесін бағалау жəне есепке алудағы
негізгі ызметі:
A) Шығармашылы , мəдениетті алыптастырушылы , тілді дамытушылы
B) О ыту мотивтерін бекіту,о у пəндерін нығайту
C) Дамытушылы ,ба ылаушылы , тəрбиелеушілік
D) 6ызметтестік, зерттеушілік, компьютерді танушылы
E) Ынталандырушылы , тəрбиелеушілік
F) <лтаралы келісімді нығайту,этнопедагогиканы ендіру, саба беру
де гейін к теру
G) 6арым- атынас,педагогикалы іс-əрекетті оны тəжірибелерін тарату
22. Йена жоспары:
A) Этикалы ə гімені ж'ргізу жоспары
B) Жеке адамды сыйлауға, балаларды еркіндігі мен дербестігіні
'йлесіміне негізделетін жоспар
C) Ба ылау ж%мысын ж'зеге асыруға бағытталған жоспар
D) Мазм%ндаманы жазуға 'йрету жолы
E) Пəндерді тиімді ж'ргізуге арналған жоспар
F) Салыстырмалы тапсырмаларды орындауға арналған жоспар
G) О ушы, м%ғалім, ата-аналарды тығыз байланысына негізделген
жоспар
23. Саба :
A) Жа а материалды игеруге байланысты о ыту формасы
B) Білім беру %йымдарында о ытуды %йымдастыруды негізгі формасы
C) О ушыны білімін ба ылауды %йымдастыратын о ыту формасы
D) Студентттерді теориялы жəне практикалы дайындығын
алыптастыратын о ыту формасы
E) О у материалын игертуге байланысты о ыту формасы
F) Студенттерді білімін ба ылауды %йымдастыратын о ыту формасы
G) О у материалын екі айтара ндеу
24. Мəселелік о ытуды мəні:
A) О ушыларды танымды м'мкіндіктерін зерттеу
B) 6ойылған мəселені шешу ар ылы т%жырым жасау, орта шешімге келу
C) О ушыларды танымды іс-əрекетін бас ару
D) О ушыларды алдына о у мəселесін ою
E) На ты теорияларды талдау
F) Ғылымны дайын т%жырымдарын ме герумен 'йлесетін о ушыларды
ізденістік зіндік іс-əрекетін %йымдастыру
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25. «Педагогикалы ж'йелерді бас ару» немесе мектептану б лімі
ғылымдар тоғысында арастырылады:
A) Физиология
B) Пəнді о ыту əдістемесі
C) Менеджмент
D) Дианетика
E) Бас ару психологиясы
Педагогиканы о ыту əдістемесі
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Тəрбие ж мысыны теориясы мен əдістемесі
1. Адамгершілік тəрбиесі бойынша алыптасатын асиеттер:
A) а ыл-ой де гейін к теру
B) кəсіби бағдар беру
C) шыншылды , əділеттік
D) адалды
E) е бек етуге 'йрету
F) елжандылы
2. Е бек тəрбиесіні мазм%нына т мендегі асиеттерді дамыту мен ж%мыс
т'рі жатады?
A) Кəсіби бағдар беру
B) Ғылыми к з арас
C) А ыл-ой де гейін к теру
D) Отанс'йгіштік
E) Е бекке баулу
3. Сыныптан тыс ж%мысты ерекшеліктері:
A) тəрбиешіні жеке ызығушылы тары ескеріледі
B) ыс а мерзімді
C) о ушыларды ызығушылығына бағытталып %йымдастырылады
D) міндетті о у бағдарламасымен байланысты емес
E) еріктілік негізінде %йымдастырылады
4. <жымны даму болашағын жоспарлау:
A) жартыжылды жоспар, шағын жоспар
B) к'нтəртібі, жылды жоспар
C) ба ытты келешек
D) орта болаша
E) к'нделікті жоспар
F) жа ын болаша
G) к лемді, толы жоспар
5. О ушылармен тəрбиелік ж%мыстарын ж'ргізетін мектептен тыс
мекемелер:
A) жалпы білім беретін орта мектептер
B) кітапханалар
C) нер, музыка мектептері
D) ауданды , алалы % ы орындары
E) е бекті орғау мекемесі
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6. Сынып жетекшісіні міндеттері:
A) Білім беру мазм%ныны ғылымилы принципін анағаттандыру
B) Психологиялы жағдайларды зерттеу
C) Тиімді о у-тəрбие 'дерісін %йымдастыру
D) Ата-аналармен арым- атынас жасап, оларға бала тəрбиесінде к мек
к рсету
E) Проблемаларды шешуде о ушыға к мек к рсету
7. Латынны «коллективус» деген с зіні мағынасы:
A) Жиын
B) <йым
C) Отбасы
D) 6оғам
E) Жекелік
8. 6иын балаларда жиі кездесетін ерекшеліктер:
A) жаман мінез, жасырын əдеттері болуы
B) арнайы спортты , шығармашылы бейімділіктері жоғары
C) суицидтік к'й, депрессия
D) нер, музыкада ерекше шығармашылы абілеттері к зге т'суі
E) т%йы , енжар
9. Тəрбие жоспарын жасауда ойылатын талаптар:
A) тəрбие ж%мыстарыны педагогті жеке бас ерекшеліктеріне сəйкестігі
B) мектептен тыс тəрбие мекемелерімен зара бірлескен іс-шараларды
к'нделікті туі
C) жоспарды оғам талабына, ма сатына сəйкестігі
D) о ылатын пəндерді к рнекілікпен амту, əдістемесін т'рлендіру
E) к лемі екі баспа таба тан аспауы
F) тəрбие ж%мысы т'рлеріні о ушыларды жас жəне тəрбиелік де гейіне
сəйкестігі
G) жоспарды тəрбие т'рлерін толы амтуы
10. Сынып жетекшісі мен о ушыларды тəрбие ж%мысын жоспарлауда
бірлігі мен ынтыма тастығыны де гейі т мендегі жағдайларға тəуелді:
A) балаларды жасына
B) о ушыларды талантына
C) тəрбие тəсілдеріне
D) ата-аналарды даярлығына
E) педагогті дайындығына
F) тəрбие 'лгілеріне
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11. 6иын балаларды т'зету ж%мыстары:
A) саба
B) конференция
C) саяхат
D) жеке %мтылыстары болған жағдайда мада тау
E) ателік, сəтсіздік болғанда, ж ндеу 'шін сенім %ялату
F) «Сенде бəрі жа сы болатынына сенемін» деген с здерді жиі айту
12. 6иын балалармен ж%мыс жасау əдістемесі келесі кезе дерді амтиды :
A) Тəрбие бағыттарын
B) 6иынды ты т'рлеріне арай мамандармен ке есуін
C) Алғаш ы кезе дері жəне даму сатыларын
D) Алынған мəліметтерді деу жəне орытындылап %сыныс жасауын
E) Тəрбие аспектілерін
F) О ушыларды жан-жа ты зерттеу жəне іріктеуін
G) Тəрбие нысандарын
13. Мінез- %лы ты тəрбиелеу əдістері:
A) Мектептегі əдістемелік ке ес
B) Ата-анамен ж%мыс
C) Пікірталас
D) Жазалау
E) Мада тау
F) Тəрбиелік жағдаяттар
14. Та ырыбын аны тау ажет болатын тəрбие ж%мысыны т'рі:
A) адамгершілік тəрбиесі
B) пресс-конференция, о ырман конференциясы
C) демалыс кеші, к ілділер мен тап ырлар клубы
D) о ушыларды жан-жа ты зерттеу
E) с%ра -жауап алу ар ылы арым- атынасты аны тау
F) иын баланы типін аны тау 'шін психологпен ке есу
G) пресс-конференция, о ырман конференциясы
15. 6иын балалармен ж%мыс əдістемесі келесі кезе дерді амтиды :
A) О ушыларды жан-жа ты зерттеу жəне іріктеу
B) Тəрбие ма саты, міндеттері
C) Тəрбие обьектісі, аспектілері
D) 6иынды ты т'рлеріне арай мамандармен ке есу
E) Тəрбие бағыттары
F) 6иын баламен ж%мыста алғаш ы жəне со ғы сатылары
G) Бастап ы кезе жəне ж%мыс əдістемесі
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16. Тəрбие жоспарын жасауда ойылатын талаптар:
A) жоспарды на тылығы
B) к'нделікті з мерзімінде жасалуы
C) о ылатын пəндерді к рнекілікпен амту, əдістемесін т'рлендіру
D) сыныптан тыс тəрбие ж%мыстарыны педагогті жеке бас
ерекшеліктеріне сəйкестігі
E) мектептен тыс тəрбие мекемелерімен зара бірлескен іс-шараларды
к'нделікті туі
17. 6азіргі отбасы дағдарысыны сипатталуы:
A) Азаматты некені салдарынан
B) Экономикалы жағдайларға баяу бейімделуімен
C) <лтты дəст'рді са тамаудан
D) Некеге т%румен жəне оны б%зудағы еркіндікпен
E) Ата-аналарды ой- рісіні тарылуымен
F) Бала асырап алуға за ды % ыты болуы немесе болмауынан
18. 6иын балаларды болдырмау, теріс, жағымсыз əдеттерді жою жəне
алдын алу ж%мыстары:
A) иын балаларды о удан шығару, жазалау
B) тəрбие объектісі, аспектілері
C) тəрбие жоспары
D) % ы б%зушылы ты алдын алу бойынша ке естер
E) сынып сағаттары
19. Сынып жетекшісіні негізгі міндеттері:
A) сынып %жымын %ру жəне тəрбиелеу
B) о уды 'йлестіру
C) сынып о ушылары мен %жымын диагностикалау
D) сыныпты о ыту 'рдісін %йымдастыру
E) білім беруді жоспарлау
F) зіні біліктілігін к теру жəне əріптестеріне к мек беру
G) о у бағдарламаларын жасап, тал ылау, бекіту
20. Жеке адамны санасын алыптастыру əдістері:
A) мада тау, марапаттау
B) 'лгі- неге
C) шығармашылы орталы тар
D) зін- зі бас ару одағы
E) сендіру
F) этикалы ə гіме
G) тəрбиелік шара
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21. Топты тəрбие ж%мысын %йымдастыру формалары
A) ə гімелер
B) 'йірмелер
C) тəрбие т%жырымдамасын жасау
D) балалар лагері
E) сынып сағаты
F) кештер
22. Отбасы тəрбиесі, экологиялы тəрбие, е бек тəрбиесі, имандылы
(конфессионалды ) тəрбиесі кіреді:
A) Тəрбие бағыттарына
B) Жазалауына
C) Ынталандыруына
D) Мазм%нына
E) Кешенді тəрбие ж%мысы
F) Институтционалды белгісіне
G) О у-тəрбие ж%мыстарыны бағыттарына
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) Тəрбиені негізгі міндеттері мен ма саттарын амтитын 'дерісті
жоспарлау
C) Сырт ы арама- арсылы ты жою
D) Жа а сапаларды бағыттылығын аны тау
E) Мектеп пен жан%ядағы байланысты дамыту
F) Объективті жəне субъективті факторлар əрекетіні байланысы,
педагогикалы зара əрекеттегі тəрбие 'дерісіне атысушыларды
белсенділігі
G) Тəрбие 'дерісіні ту жағдайларындағы кедергілер
H) 6алыптас ан тəрбиелік атынастар, əрекеттерді %йымдастыру мен оған
ойылған ма саттарды бір-біріне 'йлесуі
24. Е бек нəтижесін %рметтеуге, бағалауға тəрбиелеу ма сатында
айтылған ырымдар мен тыйым с здер:
A) 'лкенні алдын кесіп тпе
B) айта ашатын есігі ді атты жаппа
C) басы ды шай ама
D) екі тізе ді %ша тама
E) жеміс ағашын сындырма
F) нанды ла тырма
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25. К пшілік тəрбие ж%мысын %йымдастыру формалары:
A) %сынылған кітаптарды о у, кештер
B) сынып сағаты, сайыстар
C) мектеп директорыны бас аруы
D) хабарлама даярлау
E) о у бағдарламалары, о у жоспарлары
F) баланы отбасындағы арым- атынасын зерттеу
Тəрбие ж мысыны теориясы мен əдістемесі
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Психологияны о ыту əдістемесі
1. Психология пəнінен бірінші о у %ралдары баспадан ғалымдарды
бас аруымен шы ты:
A) Б.М.Теплов
B) П. Я. Гальперин
C) А. Р. Лурия
D) А. Н. Леонтьев
E) С.Л.Рубинштейн
F) А.А.Смирнова
G) Л.М.Шварца
2. О у жоспарымен аны талатын о у формалары:
A) Д гелек стол
B) Экскурсия
C) Дəріс
D) Семинар
E) Конференция
F) ;зіндік ж%мыс
3. Психологияны о уда олжетімділік ағидасы ар ылы ж'зеге асады:
A) о ытуды мазм%ны мен əдістерін о ушыларды даму де гейімен
байланыстыру
B) т%лға 'шін о у материалыны ма ыздылығын ескеру
C) студенттерге хабарланатын а параттарды дəлелділігі
D) психологияны заманауи жетістіктерін пайдалану
E) арапайымнан к'рделілікке ту
F) о у материалыны объектівті ғылыми фактілермен сəйкестілігі
4. О у пəні б%л:
A) Ғылыми зерттеу нəтижесі
B) Ж'йелілік жəне %рылымды ызмет
C) Білімді игерудегі о у- танымды іс-əрекет т'рлеріні ж'йесі
D) О ытушыны к з арасы
E) Тəжірибені т'рлендіруі
F) О улы ты мазм%ны
5. Фундаменталды психологияны салалары:
A) психофизиология
B) этнология
C) биология
D) этнография
E) антропология
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6. Дамыта о ытуды ма ызды шарттары:
A) Со ғы нəтижеге бағдарлану
B) <жымды дискуссияны нəтижесінде студентті а ыл-ой абілеті мен
интеллектісіні дамуын амтамасыз ететін теориялы білім
C) Со ғы нəтижеге емес о уды зіне бағдарлану
D) О ытуды біржа тылы сипаты
E) О ушыны з бетінше дайындалуына м'мкіндік беру
F) О ушыларды дайын нəтижеге бағдарлануы
G) О ытушыны материалды дайын т'рінде беруі
7. 6ашы тан о ытуды ерекшелігі:
A) %ралдарды макеті
B) компьютерлік телекоммуникация
C) о у əдістемелік %рад
D) экспиремент моделі
E) психологиялы тəжірибе
8. Рефлексивті тапсырмалар:
A) Міндеттерді талдауда зіндік əдістерді олданылады
B) Метатанымды əрекетке к шуге бағытталады
C) 6арапайым ой амалдарын алыптастырады
D) 6ажеттіліктерді анағаттандырады
E) К'рделі ой амалдарын ж'зеге асырады
F) Білімді айта жа ғыртуды амтамассыз етеді
G) Эвристикалар мен алгоритмдерді %руды меншікті тəсілдерін
олданады
9. О ушыларды а ыл ой –əрекетін белсендіретін тапсырмалар:
A) еске алу
B) талдау
C) салыстыру
D) жина тау
E) суреттеу
F) на тылау
10. Психологияны о ытуды тəжірибелік əдістеріне жатады:
A) Жаттығу
B) Эвристикалы ə гімелесуді %йымдастыру
C) Іскерлік ойын
D) 5 гіме
E) Психологиялы тапсырмаларды орындау
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11. Мəселелік о ыту əдістері:
A) Эвристикалы ə гімелесу
B) Психологиялы тренинг
C) О ыту, р лдік ойын
D) @лгіге арап əрекет жасау
E) Еліктеу жаттығуы
F) 5 гіме, т'сіндіру
12. О ушыларды танымды əрекетін белсендіруші о ыту əдістері:
A) Т'сіндірмелі-иллюстративті əдіс
B) Еліктеу жаттығулары
C) Топты пікірталас
D) Миға шабуыл
E) 6айталау жəне бекіту
F) Репродуктивті əдіс
G) К рсету мен иллюстрация
13. Білім, іскерлік, дағдыны ба ылау жəне коррекциялау сабағы:
A) Экскурсия
B) Сына
C) Ба ылау ж%мысы
D) Ойын
E) Емтихан
F) Д гелек стол
G) Тренинг
14. Дəрісті арты шылы тары:
A) Студенттерді белсенді ойлауын, шығармашылы əлеуетін
%йымдастырады əрі моральды т%рғыда анағаттануын амтамасыз етеді
B) Дайын материалды береді
C) Лекторды з к з арасына студенттерді тартуына м'мкіндік береді
D) Студенттерді тексереді
E) Б%рыннан белгілі деректер мен теориялы білімдерді тере ірек %ғынуға
негіз болатын материалды мазм%ныны жа алығы
15. Дəрісті негізгі функциясы:
A) Терапевтік
B) Алдын алу
C) Сендіруші
D) Т'сіндіруші
E) А паратты
F) Бағдарлаушы
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16. Психологиялы пəндерде практикалы саба тарды ма саты:
A) Білімді ба ылау жəне бағалау
B) Теориялы білімді ке ейту жəне аны тау
C) Адамны к'нделікті міріндегі денсаулығын нығайту 'шін олдану
D) Алынған білімді адамдарды əрт'рлі практикалы саладағы ісəрекеттеріні тиімділігін арттыру 'шін олдану
E) Психологиялы білімді тəжірибелік мəселелерді шешуде олдануды
'йрену
17. Зертханалы ж%мысты негізгі дидактикалы ма саттары:
A) Ба ылау ж'ргізу тəсілін %йымдастыру
B) Эксперимент ж'ргізу əдістемесімен танысу
C) Іс-нəтижесіні санды к рсеткішін іріктеу
D) Табиғи зерттеу формасын ж'зеге асыру
E) Сапалы талдау жасау
F) Алынған мəліметтерді талдау
18. ;здік ж%мысты дидактикалы функциялары:
A) О у материалын тере дету жəне ке ейту
B) Сына ткізу
C) О у материалын дайын к'йінде алады
D) 6иялды дамыту
E) Жа а білім алу
F) А ыл ой іс- əрекетін белсенді етуді иындатады
19. Психология бойынша мектептен жəне сыныптан тыс ж%мыс ж'зеге
асырылады:
A) зертханада
B) ке ес беруде
C) дəріс барысында
D) %жымды
E) жеке дара
F) топты
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20. Психологиялы пəндерді о ыту барысында техникалы %ралдырды
олдануды арты шылығы:
A) Психикалы , физикалы белсенділікті аттырады
B) Студенттерді шыдамдылы а, ізденімпазды а тəрбиелейді
C) Шығармашылы пен ж%мыс ат ару м'мкіндігін к'шейтеді
D) <лтты , халы аралы білім беру мекемелеріні мəліметтеріне ол
жеткізуді
E) А паратты айнар к здерді т'рлендіреді
F) Студенттерді бейне тренингтер мен вебинар семинар ж'ргізуге
машы тандыру
G) Студенттерді уа ытты тиімді пайдалануына ы пал етеді
21. Педагогикалы ба ылауды тиімділігін амтамасыз ететін шарттар:
A) Ба ылау жасырын туі тиіс
B) Ба ылауды əділдігі
C) О ытушы бағаны не 'шін жəне алай ойғанына есеп бермеуі тиіс
D) Ба ылау екі жа а да аны лшемдерге негізделуі тиіс
E) ə гімелесу т'рінде туі тиіс
F) Ба ылау жəне оны нəтижесі жариялы ты талап етеді
G) О ытушыны зі лшемдері негізінде бағаланады
22. Рейтингтік бағалау:
A) Уа ытты 'немдеуге м'мкіндік береді
B) О ытушыға на тылаушы с%ра тар беруге м'мкіндік береді
C) Жина талған 'лгерімні бағасын обға %рылған
D) Білімні толы анды, дəлелді, обьективті бағалануына м'мкіндік
береді
E) Студенттерді санды жəне сапалы о у – əрекетіні жина талған жəне
дифференциалды бағалануын амтамасыз етеді
23. Психология бойынша тəжірибелік саба тарды ткізу жоспары:
A) презентация жоспарын %растыру
B) тəжірибелік тапсырмаларды орындау
C) əдебиеттерді конспектілеу
D) орындалған ж%мысты орытындысын тал ылау
E) о ушылары теориялы дайындығын тексеру
24. Психология пəніні зертханалы жəне тəжірибелік саба тарыны
негізгі ызметі:
A) теориялы білімді тəжірибеде бекіту
B) арнайы абілеттілікті дамыту
C) коммуникативті икемділікті алыптастыру
D) зерттеу ж%мыстарын ме геру біліктілігі
E) практикалы тапсырмаларды орындауда теориялы білімдерді колдану
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25. О у психологиялы пəніні %рылымы факторымен аны талады:
A) о ушыларды дайынды дəрежесі
B) о у 'рдісіні материалды жабды талуы
C) о ушыларды психожасыны ерекшелігі
D) о ыту бағдарламасыны е бек сыйымдылығы
E) психологиялы білімні ж'йелену де гейі
F) о ытушыны кəсіби біліктігімен
G) о у бағдарламасыны типі мен ма саты
Психологияны о ыту əдістемесі
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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