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
5B011500

Маманды ты
атауы
«!" ы жəне
экономика
негіздері»

Жауап парағыны 6-9 секторларындағы
пəндер реті
1. Педагогика
2. !" ы жəне экономика негіздерін
о ыту əдістемесі
3. Тəрбие ж"мысыны теориясы мен
əдістемесі
4. Білім беру ж'йесіндегі менеджмент

1. С"ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т"рады:
1. Педагогика
2. !" ы жəне экономика негіздерін о ыту əдістемесі
3. Тəрбие ж"мысыны теориясы мен əдістемесі
4. Білім беру ж'йесіндегі менеджмент
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. «Т"лға» "ғымыны мəнін ашуда олданылатын "ғым:
A) даралы
B) білім
C) білім беру
D) индивид
E) адам
2. Жас ерекшеліктер:
A) Белгілі бір жас кезе іне тəн физиологиялы сапалар
B) Белгілі бір жас кезе іне тəн даралы ерекшеліктер
C) Белгілі бір жас кезе іне тəн анатомиялы сапалар
D) Интеллектуалды
E) .р балаға тəн белгілі сипат
F) Белгілі бір жас кезе іне тəн психикалы сапалар
3. Дəст'рлі педагогикада т"лғаны базалы мəдениетін алыптастыруда
тəрбиелік істерді бағыттары:
A) Экологиялы тəрбие
B) Е бек тəрбиесі
C) !оғамды тəрбие
D) Адамгершілік тəрбиесі
E) Мемлекеттік тəрбие
F) .леуметтік тəрбие
G) Азаматты тəрбие
4. Педагогикалы 'деріс за дылы тарындағы байланыстар:
A) шартты байланыс
B) т"ра сыз
C) арапайым
D) диалектикалы
E) ажетсіз
F) субъективті байланыс
G) мерзімді
H) зара
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5. Тəрбиені ма саты:
A) Тəрбиені гуманитарландыру
B) Жеке т"лғаны жан-жа ты дамуы
C) Е бек тəрбиесі жəне политехникалы білім беру
D) Жеке т"лғаны наным сенімін алыптастыру
E) !оғам с"ранысына сəйкес жеке т"лға алыптастыру
6. Педагогика ғылымыны салалары:
A) Мектепке дейінгі педагогика, əскери педагогика, педагогика тарихы
B) Жалпы педагогика, жас спірімдер педагогикасы, педагогика
C) Жоғары мектеп педагогикасы, медициналы педагогика, арнайы
педагогика
D) Акмеология, білім беру педагогикасы
E) Т'зету педагогикасы, а паратты педагогика
F) Психологиялы педагогика, физиологиялы педагогика
7. Тəрбие бағыттары:
A) к пшілік-интернационалды , азаматты
B) дене, е бек
C) азаматты -патриотты , экономикалы
D) əділдік-сыпайылы , шыншылды
E) рухани-адамгершілік
8. О у бағдарламаларыны т'рлері:
A) 4зіндік
B) Міндетті
C) О у-ж"мыс
D) Т"лғалы
E) Мемлекеттік
9. Педагогиканы на ты ғылымилы əдіснамалы принциптеріне жататын
т"ғырлар:
A) іс-əрекеттік
B) ж'йелілік
C) квалиметриялы
D) синергетикалы
E) т"лғалы
F) аксиологиялы
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10. Т"лға дамуыны макрофакторларыны бірі:
A) мемлекет
B) мəдениет
C) діни "йымдар
D) тəрбие институттары
E) микросоциум
F) этнос
11. Тəрбие əдістерін жіктеуде "станатын принциптер ( ағидалар):
A) Жеке адамны іс-əрекет ар ауы
B) Жеке адамны алыптасып келе жат ан асиеттеріні к'рделі болуы
C) Жеке адамны пайымдау абілеттері
D) Жеке т"лға іс-əрекет нəтижесінде дамып, алыптасады
E) Жеке т"лғаны мотивтері, тілек-талаптары, ынтасы
12. !азіргі оғамды пайдалы ж"мыстарға атысуда о ушы белсенділігі
байланысты:
A) С"раныс а ие болуына
B) Мектепте "йымдастырылатын ж"мыстарды тиімділігіне
C) Директор орыбасарыны позициясына
D) Сынып жетекшісіні з алдына ма сат оюына
E) Мектепте "йымдастырылатын ж"мыстарды к леміне
13. Сыныптан тыс ж"мыстарды тиімділігіне жатады:
A) тəрбиелік ж"мыстар жеке адам тəрбиелеу мазм"нына сай
B) сынып жетекшілеріні педагогикалы біліктілігіні жоғары болуы
C) сыныппен о ушыны арасындағы арым- атынасты тығыз болуы
D) əрекетті жоспарлы болуы
E) о ушылармен ата-аналарды арасындағы арым- атынас ж'йесіне сай
болуы
F) іс-əрекетті мазм"ны, ма саты, барысы о ушыға т'сінікті
G) о ушыны саналы болуы
14. Отбасы тəрбиесіні " ы ты негіздерін аны тайды:
A) «Неке жəне отбасы туралы» За ы
B) «Білім туралы» За ы
C) !аза стан Республикасында білім беруді дамытуды 2005-2010
жылдарға арналған мемлекеттік Бағдарламасы
D) Мемлекеттік бағдарламаларда
E) !Р Конституциясы
F) Мемлекеттік т"жырымдамалар
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15. О у бағдарламасыны мазм"нды "рылысы ол:
A) Мазм"ны иынды дəрежесі жағынан алды ғыдан же іл болады
B) О ыту материалыны мазм"ны айталанып отырады
C) О у материалы ол жетерлік де гейде болады
D) Б"рынғы материалдарды логикалы жалғасы болып табылады
E) О ытуды тілетін материалдары к'рделеніп о ытылады
F) О ыту материалдары о ушыларды жас ерекшелігіне сай болады
16. Топты ж"мыстарды "йымдастыру мəселелерімен айналыс ан
зерттеушілер:
A) В.Н. Иващенко
B) В.В. Тихонов
C) А.М.Раевский
D) В.И.Безруков
E) В. Оконь
17. <жымды -танымды іс-əрекет:
A) О ушыларды жеке бас асиеттерін дамыту процесі
B) О ушыларды кəсіби əрекеттеріні ж'йесі
C) Сыныптастармен бірлесіп əрекет ету
D) “Педагог-о ушылар” ж'йесіні ызметі
E) О ушыларды ата-аналарымен ж'ргізілетін іс-əрекеті
F) .леуметтік тəжірибені игерудегі м"ғалім мен о ушыны біріккен ісəрекеті
G) Педагог пен о ушыларды орта к з арастары
H) О ушыларды т"лғалы асиеттерін дамыту
18. О ыту 'дерісі:
A) О ушыларды абілеттерін дамытатын іс-əрекет
B) Отаншылды асиетін арттырады
C) О ушыларды д'ниетанымын дамытатын іс-əрекет
D) Тəрбиені ме гертеді
E) О ушыларды к з арасын дамытатын іс-əрекет
F) Т зімділіктерін дамытады
G) Білімді, біліктілік пен дағдыны ме гертеді
19. Тест мазм"нына ойылатын талаптар ж'йесі:
A) !ыс а
B) Саяси-əлеуметтік
C) Аны
D) Педагогикалы
E) .леуметтік
F) !ыс алы
G) Эстетикалы
7
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20. И.П. Подласый бойынша о ыту əдістері:
A) С здік
B) Теориялы
C) К рнекілік
D) Педагогикалы
E) Психологиялы
F) Мазм"нды
21. Дидактикада о ыту технологиялары жіктелетін сипаттар:
A) .дістемелік негіз
B) Тəжірибені ме геруді ғылыми сипаттамасы
C) Психологиялы негіз
D) .діснамалы де гейі
E) Нəтижелілік де гейі
F) !олдану де гейі
G) Теорияны ме геруді ғылыми сипаттамасы
22. Жалпы білім беретін бағдарламалар бағытталады:
A) О ушыны о у 'лгерімін адағалауға
B) Жеке адамны болашағын алыптастыруға
C) Жеке адамны оғам мен мірге бейімделуін амтамасыз етуге
D) Жеке адамны мəдениетіні алыптасуына
E) О ушыны о у-тəрбие 'дерісіндегі иынды тарын шешуге
23. Мектеп жетекшілері білуге міндетті:
A) Мектепті материалды жағдайын
B) Мектепте о ушыларды білімін бағалау формаларын
C) О у ж'йесіні "рылымы мен мазм"нын
D) О у-тəрбие 'рдісін диагностикалауды
E) Мектепті "жат санын
F) О у жоспарыны "рылымын
24. Г.И. Щукина бойынша мектепішілік бас ару бағыттары:
A) "йымдастырушылы
B) дидактикалы
C) ғылыми
D) бас арушылы
E) жобалаушылы
F) зерттеушілік
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25. Біліктілікті к теру ма сатында іс-шаралар "йымдастырылуы м'мкін:
A) Біліктілікті белгілі уа ыт аралығында жоғарлату
B) <за мерзімді та ырыпты о улар
C) Та ырып аясындағы орташа мерзімді семинарлар
D) Біліктілік жоғарлату мекемесінде ыс а, орта жəне "за мерзімді о уы
E) Мамандарды кəсіби ызмет бағытында біліктілік к теру мекемесінде
"за мерзімді о уы
F) Сала, "йым, мекеме де гейінде ж'ргізілетін та ырыпты пролемалы
емес орташа мерзімді семинарлар
G) Негізгі ж"мыс орнында 'зіліссіз ткізілетін ыс а мерзімді
та ырыпты о улар
Педагогика
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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ы жəне экономика негіздерін о ыту əдістемесі

1. Ынталандыру əдісі (əдістері):
A) Психологиялы ə гіме
B) Жазалау
C) Педагогикалы ə гіме
D) Сендіру
E) Тапсырма беру
F) Тəрбиелік жағдайлар
2. О ыту процестеріні компоненттері:
A) <йымдастырушылы
B) Дағдыландыру
C) Бағалау
D) О ушы
E) О ытушы
3. Т"лғаға тəн асиеттер:
A) əлеуметтік функцияларды ат аруы
B) акселерация
C) табиғи ажеттіліктері
D) физиологиялы асиеттері
E) инстинктер
F) əлеуметтік мəні болуы
4. Шығармашылы ойлау дегеніміз:
A) Танымдылы мəнімен (мотивімен) алыптасуы
B) Тапсырманы орындауда жа а шешімді табу
C) Жеке нысандарды сипаттау
D) Білім мен біліктілікті к рсету
E) Жа аша шешім
F) О удағы табыс
G) Тапсырма орындаудағы жа ашалы
H) Тапсырманы орындауда жа а шешімді табу

10
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5. 4зіндік ж"мысты міндеті:
A) Географиялы к ріністерін олдану
B) .ркімні игеру дəрежесіне сəйкес келу
C) 4зін тəрбиелеу
D) Географиялы білімін пайдалану
E) 4здігінен білімін дамыту
F) Техникалы сауаттылы
G) 4здігінен білімін дамыту
H) 4здігінен жа а а параттармен білімін ке ейту
6. <жымды танымды іс-əрекет т'рлері:
A) Жалпы нəтижелерді болуы
B) Іс-əрекеттер барысында о ушылар арасында зара жауапкершілікті
жəне тəуелсіздікті пайда болуы
C) <жымды іс-əрекет барысында , əрбір о ушыны зіндік білімін
к рсете алуы
D) Іс-əрекет барысында о ушыға жағдай жасау жəне оны бас ару
E) Біры ғай ма сатты , жалпы мотивті болуы
F) Жалпы іс-əрекетті жоспарлы болуы
G) Іс-əрекет барысында аны талған материалдар бойынша т"жырым
жасау
H) Жалпы ма саттарды ж'зеге асыру
7. Ынталандыру əдістері:
A) тəрбиелік жағдайлар
B) жазалау
C) тапсырма беру
D) сендіру
E) психологиялы ə гіме
F) мада тау
G) этикалы ə гіме
8. Педагогикалы технологияны ерекшеліктері:
A) Нəтижені жетістігіне бағытталуы
B) О уды басымдылығы
C) О ытуды ма саттарыны на ты аны талуы
D) Тəсілді жетілдірілуі
E) Тəжірибені айталануы мен алмасуы
F) Субьектіні ай ындалуы
G) Ілімні негізделуі
H) Дағдыны алыптасуы
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9. Сынып жетекшісіні негізгі ызметі:
A) О ыту процесін ба ылау
B) Тəртіп са тау
C) О ыту
D) Старостамен ж"мыс
E) Саба ты жа сы о умен
F) Пəн м"ғалімдерді ж"мысын реттеу
10. Ғылыми д'ниетанымны "рылымын (И.Ф. Харламов бойынша):
A) К з арас жəне сенім "райды
B) Ата-аналар жиналысы
C) Дағдылар ж'йесі "райды
D) Іскерліктер ж'йе "райды
E) Білім мазм"нын "райды
F) !оғамды мазм"нын "райды
G) Тəрбие мазм"нын "райды
11. О ыту принциптері:
A) Ж'йелілік
B) Буындарды бірт"тастылығы
C) Синтез
D) 4зара байланыстарды т"йы тылығы
E) .рекеттер жеделдігі
F) Саналылы
G) Ашы ты
H) К рнекілік
12. Мемлекеттік билікті ел ішіндегі басымдылығы жəне елден тыс
аума тағы тəуелсіздігі аталады:
A) Сот шығарған аулылар
B) !" ы шығармашылығы
C) Тəуелсіздік
D) Мемлекет егеменділігі
E) Мемлекет бостандығы
13. Семинарды сипаты:
A) Практикалы ж"мыстарды орындалуы
B) С"ра тар бойынша о ушыларды зіндік ж"мысы
C) Жалпы ойды тияна тау
D) Жеке с"ра тар
E) Эксперименталды ж"мыс
F) Дамытушылы асиеттерді жетілдіру
G) О у материалдарын ме геру, жеке с"ра тар
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14. О ытуды вербалды əдістері:
A) Мəселені аны тау
B) Материалдарды на ты фактіге негіздеу
C) К рнекі "ралдарды реттеп алу
D) Обьектілер мен "былыстарды абылдау
E) Фактілерді о у
15. Дəст'рлі емес əдістемелерде сынып жетекшісіні негізгі ызметтері:
A) Баланы адамгершілікке тəрбиелеу
B) Баланы денсаулығын са тау
C) О ушыны пəнге деген ызығушылығын дамыту
D) Баланы тек біліктілігін арттыру
E) Баланы жауабын тексеру
F) О ушыны оғамға деген к з арасын жетілдіру
G) Баланы іс-əрекетін абылдау
H) Баланы абілетін дамыту
16. Ба ылауды т'рлері:
A) !" ы органдары ба ылау
B) Мектеп жетістіктерін ба ылау
C) !орытынды ба ылау
D) Алдын-ала ба ылау
E) Жекелеген сынып ж"мыстарын ба ылау
F) Лекциялар, семинарлар, практикумдар
G) Жаппай ба ылау
17. О ушыларды алауы бойынша курсты та дауы ай саба ты т'рі:
A) Экскурсия
B) !осымша саба
C) Факультатив
D) Лабораториялы ж"мыс
E) Дəріс
F) Емтихан
G) Сына
18. 4зіндік ж"мысты негізгі міндеті:
A) Техникалы сауаттылы
B) Конструктивті д"рыс т'сіну
C) Экономикалы жəне аржылы сауаттылы
D) 4здігінен жа а а параттармен білімін дамыту
E) Географиялы білімін пайдалану, конструктивті д"рыс т'сіну
F) 4зін- зі тəрбиелеу
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19. Педагог 'шін ма ызды болып табылатын жеке адамны
A) аурулар
B) интеллектуалды
C) орталы нерв ж'йесі асиеттері
D) моральдік
E) дене ерекшеліктері
F) "лтты белгілері
G) к'ші жəне жылдамдығы
H) физиологиялы ерекшеліктері

асиеттері:

20. Мектептегі о ытуды саба 'стінде олданатын негізгі əрі жетекші
формасы:
A) Ба ылау
B) Тест
C) Саба
D) Лекция
E) Консультация
F) Экскурсия
G) !орытынды
21. Саба а ойылатын басты талап:
A) Бағдары белгілі болу
B) Техникалы к рнекілік дайындау
C) Жеке тапсырмалар дайындау
D) Жоспары белгілі болу
E) К'рделілігіні суі
F) Ма саты белгілі болу
G) Тексеру формаларын аны тау
22. М"ғалімдерді аттестациялауды ма саты:
A) Педагогикалы білімдерін жетілдіру
B) М"ғалім ызметін бағалау
C) М"ғалімні кəсіби де гейін тексеру
D) Біліктіліктер
E) .дістемелік іскерліктер алыптастыру
F) М"ғалімні пəндік даярлығын тексеру, ба ылау
G) Жа а материалды абылдау
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23. Дидактикалы ма саттарға байланысты саба типтері:
A) Біліктілікті алыптастыру
B) Факультативтер
C) Семинар сабағы
D) Жа а білім материалын хабарлау сабағы
E) Жа а білім материалын абылдау сабағы
F) Білімді бекіту сабағы
24. !" ы тану негіздері пəнінде жиі олданылатын білім тексеруді
т'рлері:
A) Аны таушыны дағдысы
B) Тест с"ра тары ар ылы
C) Ты даушыны білігі
D) Жазбаша тексеру
E) Танушыны білімі
F) О ушыны жауаптары
G) Білім берушіні с"ра тары
H) Ауызша жауап алу
25. Сезім м'шелеріне ы пал ететін жəне д'ниені та дауды же ілдететін
сенсомоторлы стимул болып табылатын нəрсе ретінде ызмет етеді:
A) К рнекі "ралдар
B) Тəрбие "ралдары
C) Технологиялы "ралдар
D) Дидактикалы "ралдар
E) О ыту 'дерісіндегі олданылатын "ралдар
F) О ыту "ралдары
ы жəне экономика негіздерін о ыту əдістемесі
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Тəрбие ж мысыны теориясы мен əдістемесі

1. Тəрбиелік шаралар:
A) жеке даму
B) талап
C) андай да бір ма сат а жетуге бағытталған "жымды ж"мыс
D) ғылыми ж"мыс
E) а парат алмасу, жина тау
F) саба тан тыс іс-шаралар
2. Сендіру əдістері:
A) Иландыру
B) Жарыс
C) Жаттығу
D) Марапаттау
E) Жазалау
3. О ушылармен к пшілік тəрбие ж"мысын "йымдастыру т'рлері:
A) Марапаттау
B) Сынып сағаты
C) Бас ару
D) Кештер
E) Ерте гіліктер
F) Ба ылау
G) Жеке ызығушылығын аны тау
4. А ыл-ой тəрбиесіні мазм"ны бойынша алыптасатын асиеттер:
A) а ыл-ой де гейін к теру
B) əдептілік
C) елжандылы
D) «Е бек ету - мені е бірінші ажеттілігім» деп сезінуге 'йрету
E) кəсіби бағдар беру
F) зейінділік
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5. Fйірме ж"мыстарыны ма ызы:
A) балаларды жеке ызығушылы тарына арай ж'ргізіледі
B) о ушыны бос уа ытын тиімді етеді
C) о ылатын пəндер к рнекілікпен амтылып, педагогтар тəжірибе
алмасады
D) педагогті білімін жетілдіруге 'йірмені к мегі тиеді
E) ата-аналарды бала тəрбиесі туралы білімдерін тере детеді
F) авторитарлы тəрбие ж'зеге асырылады
G) мектептегі саба тарды айталайды
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) Дамуға басшылы жасау
D) Ба ылау тəсілі
E) !озғау мен т'йсік
7. Жарысты ы палы:
A) Бас ару əдісі
B) Кез-келген жолмен бірінші болу
C) К зделген нəтижеге жету ма саты
D) Бала м'мкіндігін ашу
E) Іс-əрекетке ынталандыру əдісі
F) Бала абілеттілігін арттыру
G) Дене жəне рухани к'шке деген сенімді бекіту
8. Сынып жетекшісі мен о ушыларды тəрбие ж"мысын жоспарлауда
бірлігі мен ынтыма тастығыны де гейі т мендегі жағдайларға тəуелді:
A) педагогті дайындығына
B) жоспарлауды алды ғы тəжірибесіне
C) тəрбие тəсілдеріне
D) тəрбиені басым бағыттарына
E) тəрбие 'лгілеріне
9. Сынып жетекшісіні негізгі міндеттері:
A) сынып "жымын "ру жəне тəрбиелеу
B) сыныпты тəрбие ж"мысын жоспарлау
C) білім беруді жоспарлау
D) зіні біліктілігін к теру жəне əріптестеріне к мек беру
E) о уды 'йлестіру
F) сынып о ушылары мен "жымын диагностикалау
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10. Мектеп директорыны тəрбие ісі ж ніндегі орынбасары, тəрбие
ж"мысын "йымдастырушыны міндеттері:
A) бала тəрбиесімен айналысатын мекемелерді міндеттерін б лу
B) тəрбие ж"мысын ба ылау, тексеру, т'зету, озат тəжірибені тарату
C) мектеп директоры мен сынып жетекшілеріні арым- атынасын
жа сарту
D) о ушыларды "жым болып пікірталастыруға 'йретеді
E) тəрбие ж"мысын жоспарлау, 'йлестіру
F) мектепті шаруашылы ажеттіліктерін амтамасыз ету
G) сынып жетекшілеріне əдістемелік к мек беру
11. !иын балаларды т'зету ж"мыстары:
A) жаман əдеттері, жасырын мінездерін əшкерелеу
B) жеке "мтылыстары болған жағдайда мада тау
C) иын балаларды дер кезінде аны тап, "зырлы орындарға хабарлау
D) саба тар ткізу
E) «Сенде бəрі жа сы болатынына сенемін» деген с здерді жиі айту
F) саяхат "йымдастыру
G) конференциялар ткізу
12. Мектепті тəрбие ж'йесі дамуыны бірінші сатысы:
A) тəрбие 'дерісін "йымдастыруды ма сатын "ру
B) ж"мысты т'рлері мен əдістерін жетілдіру
C) жа а жағдайларға бейімделу
D) ж"мыс т'рлері мен дəст'рді алыптастыру
E) ішкі байланыстарды жеткіліксіз болуы
13. Жеке тəрбие ж"мысын "йымдастыру формалары:
A) "сынылған кітаптарды о у
B) мектепішілік ж"мыстарды "йымдастыру
C) тəрбие т"жырымдамасын талдату
D) сценарий мен жоспарлар жазу
E) сынып сағаты, кештер, сайыстар
F) тəрбие жоспарын талдау
14. Отбасымен ж'ргізілетін ж"мыстар:
A) зін– зі бас ару ке есі
B) баланы салауатты мір с'руге тəрбиелеу
C) педагогикалы ағарту ж"мыстары
D) отбасындағы баланы арым- атынасын зерттеу
E) "рылтайшылар ке есі
F) "жымны ма ызды шешім абылдауына м'мкіндік жасау
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15. !Р дарынды балалармен ж"мыс жасайтын мекемелер:
A) !аза стан халы тары Ассамблеясы
B) Назарбаев зияткерлік мектептері
C) Ана мен бала орталығы
D) Fш тілде о ытатын мамандандырылған мектептерді желісі
E) Отбасылы балалар 'йі
16. Е бек нəтижесін "рметтеуге, бағалауға тəрбиелеу ма сатында
айтылған ырымдар мен тыйым с здер:
A) ағын суды ластама
B) нанды ла тырма
C) нанны 'гіндісін ая а баспа
D) айта ашатын есігі ді атты жаппа
E) екі тізе ді "ша тама
F) 'лкенні алдын кесіп тпе
G) басы ды шай ама
17. Тəрбие жоспарын жасауда ойылатын талаптар:
A) мектептен тыс тəрбие мекемелерімен зара бірлескен іс-шараларды
к'нделікті туі
B) мірмен тығыз байланыстылығы
C) сыныптан тыс тəрбие ж"мыстарыны педагогті жеке бас
ерекшеліктеріне сəйкестігі
D) о ылатын пəндерді к рнекілікпен амту, əдістемесін т'рлендіру
E) к лемі екі баспа таба тан аспауы
F) жоспарды оғам талабына, ма сатына сəйкестігі
G) к'нделікті з мерзімінде жасалуы
18. Отбасымен ж'ргізілетін ж"мыс т'рлері:
A) <жымны ма ызды шешім абылдауына м'мкіндік жасау
B) Ата –аналар комитеті (ал асы)
C) !ам оршылар ке есі
D) Педагогикалы білімдер университеті(ашы )
E) 4зін– зі бас ару ке есі
F) !"рылтайшылар ке есі
19. Ата-аналар жиналысын ткізуде тиімділігі зор ж"мыстар:
A) балаларды мада тау
B) о ушыларды əрдайым бірге атыстыру
C) əріптестер мен басшыларды ша ырту
D) ата-аналармен жеке ə гімелесу
E) ата-аналардан бала тəрбиесі туралы ке естер алу
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20. Жеке адамны санасын алыптастыру əдістері:
A) пікірталас
B) 'лгі- неге
C) шығармашылы орталы тар
D) этикалы ə гіме
E) зін- зі бас ару одағы
F) тəрбиелік шара
21. Тəрбиені тиімділігі тəуелді:
A) т" ым уалаушылы а
B) мектеп Жарғысыны мазм"нына
C) аржы к здеріне
D) о ыту мерзіміне
E) педагогті талдау, бағалау абілетіне
F) о ушыны е бек орлығына
G) педагогті шеберлігіне
22. Отбасы тəрбиесі, экологиялы тəрбие, е бек тəрбиесі, имандылы
(конфессионалды ) тəрбиесі кіреді:
A) О у-тəрбие ж"мыстарыны бағыттарына
B) Жазалауына
C) Ынталандыруына
D) !арым- атынас стиліне
E) Тəрбие бағыттарына
F) Кешенді тəрбие ж"мысы
23. Тəрбие 'дерісінде тəрбиені сапасына ы пал жасайтын
басымдылы тар:
A) Тəрбиені негізгі міндеттері мен ма саттарын амтитын 'дерісті
жоспарлау
B) Объективті жəне субъективті факторлар əрекетіні байланысы,
педагогикалы зара əрекеттегі тəрбие 'дерісіне атысушыларды
белсенділігі
C) Жа а сапаларды бағыттылығын аны тау
D) !алыптас ан тəрбиелік атынастар, əрекеттерді "йымдастыру мен оған
ойылған ма саттарды бір-біріне 'йлесуі
E) Тəрбие 'дерісіні ту жағдайларындағы кедергілер
F) Сырт ы арама- арсылы ты жою
G) Тəрбиемен "штастыра дамытудағы жəне о ыту 'дерістеріні
басымдылығын, тəрбиелік ы палды сапасы жəне педагогикалы əсер ету
'йлесімділігі
H) Мектеп пен жан"ядағы байланысты дамыту

20

Тəрбие ж"мысыны теориясы мен əдістемесі

11

24. Дарынды балаларды ерекшелік белгілері:
A) философиялы мəселелерге к п ойлануы
B) ата-ананы ерекше ы ыласына б леніп, еркелікке салынуы
C) физикалы , интеллектуалды жəне əлеуметтік дамуыны сəйкес
болмауы
D) мектеп, алыптас ан ағидаларды мойындағысы келмеуі
E) " ы б"зушылы а бейімділік
25. К пшілік тəрбие ж"мысын "йымдастыру формалары:
A) кештер
B) мектеп директорыны бас аруы
C) баланы отбасындағы арым- атынасын зерттеу
D) сынып сағаты, сайыстар
E) ерте гіліктер
Тəрбие ж мысыны теориясы мен əдістемесі
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ

21

Білім беру ж'йесіндегі менеджмент

11

Білім беру ж*йесіндегі менеджмент

1. Білім берушілік 'деріс менеджеріні е бек "ралы болып табылады:
A) о ушыларды о ығанды дəрежесі
B) тіл
C) о ушыларды тəрбиелік дəрежесі
D) сапа
E) а парат
2. Білім беру ж'йесін реформалау бағыттарыны бірі:
A) білім беруді кезе дері
B) бас ару мен жоспарлау
C) білім беру ж'йесі
D) педагогтік білім беру
E) "стамды-радикалды
F) ағымды процестер
3. Педагогикалы ба ылау міндеттеріні бірі:
A) о ушыларды білім жəне тəрбие де гейін аны тау
B) бірт"тастылы ты амтамасыз ету
C) педагогикалы процесті реттеу
D) о у-тəрбие процесiнi сапасын к теру
E) педагогикалы инновация енгiзу
4. Педагогикалы менеджмент "станымдары:
A) ізгіліктік
B) диверсификация
C) нормалау
D) жеделділік
E) "йымдастыру
F) о тайлылы
G) демократияландыру
5. .р елді хал ы этикетке сəйкес негізделген зіні т'зетулері мен
осымшаларын енгізеді:
A) елді оғамды "рылымымен
B) "лтты салт- дəст'рлермен
C) т"лғалы атынастармен
D) демократиялы дамуымен
E) ғылыми-технологиялы прогреспен
F) елді тарихи "рылымыны ерекшелігімен
G) оғамны əлеуметтік дамуымен
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6. Іскерлік ə гімеде а паратты беру кезеніні негізгі ма саттары:
A) алыптас ан пікірді згерту
B) регламентті са тау
C) ə гімелесуде орытындыға келу жəне шешімді абылдау
D) ə гімені кейбір б лімдеріні д"рыстығын тексеру
E) ə гімелесушіні бағытын тексеру жəне талдау
F) а паратты кодтау
G) арама – айшылы ты жою немесе ж"мсарту
7. Іскерлік арым- атынасты е ма ызды б ліктеріне жатады:
A) мəдениет
B) əлеуметтік
C) ресми
D) ым, алып
E) интонация
F) реттілік
G) дербес
8. Бас аруды əр т'рлі саларында ай ындалатын коммуникациялы
т'сінуді формалары:
A) зара əрекеттесу
B) таным
C) шеберлік
D) даму
E) əсер етуі
F) псевдокоммуникация
9. 4зара əрекеттестік ағидасыны мазм"ны:
A) ызметкерлерді жеке сапаларын білу жəне ескеру
B) əріптестерді бастамашылдығын, "зыреттілігін жəне жауапкершілігін
бағалау
C) əріптестерді бас ару ісіне тек оларды ниеті бойынша атыстыру
D) əріптестерді бастамашылдығын, "зыреттілігін жəне жауапкершілігін
бағалау
E) педагогикалы т"рғыдан тиімді кез келген бастамаға " ыптылы пен
арау
F) о ытушылар арасында о у ж'ктемесін ғана емес, оғамды
ж"мыстарды да те дей б лу
G) əріптестермен «бас арушы жəне бас арылушы» емес, «адам жəне
адам»
арым- атынас ж'йесін орнату
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10. Функциональды т"рғы принциптері:
A) Ғылыми негізделген субъект- субъектілік бас арушылы əсерлер
B) Орындаушыларды ызметін 'йлестіру жəне ба ылау
C) Педагогикалы менеджментті негізгі идеяларын тəжірибеде на ты
ж'зеге асыру
D) Менеджмент ілімі мен алды ғы атарлы тəжірибесіні жетістіктері
E) Бас арушылы ызметті жетілдіру
F) Ма сатты , функционалды жəне сызы ты бас аруды "штастыру
G) Т"ра ты даму жағдайлары
11. Басшыны жеке басыны факторлары:
A) !"ндылы бағдарлары жəне ажеттіліктер
B) Білім беру 'дерісін о тайландыру
C) О уға ызығушылы де гейі
D) О уға ызығушылы
E) 4зара əрекеттестік де гейі
F) Тиімді ызмет
12. Менеджментті ғылым ретінде дамуына əсер еткен факторлар:
A) <йымдастырушылы
B) Ғылыми-техникалы
C) Формальды емес коммуникация
D) Бас ару "рылымдары
E) Іс-əрекеттер жиынтығы
F) !ызмет мотивациясы
13. Материалды арым- атынастағы алмасу - б"л:
A) Ниеттермен
B) !ажеттіліктермен
C) Субъектілерді зекті ажеттіліктерін анағаттандырумен
D) Білімдермен
E) Амалдармен
F) Психикалы жағдайлармен
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14. Н.В. Кузьмина педагогикалы біліктілікті негізгі элементтері ретінде
ажыратады:
A) о ушыларда дағды мен шеберліктер, білімді алыптастыру тəсілдеріні
əдістемелік біліктілігін
B) педагогты о ушыны табысты болуына м'дделігін
C) əрекеттік-танымды процесті
D) білім алушыларды уəждері, абілеттері, бағыттылы саласындағы
дифференциалды -психологиялы біліктілігін
E) адамды сыйлау жəне сенуін
F) дағды мен шеберліктерді игеру біліктілігін
G) о у материалдарын аны тау біліктілігін
15. Білім беру саласындағы бас ару мəселелерін зерттеуге к п 'лес ос ан
ғалымдар:
A) М.Вебер
B) В.Врум
C) В.П. Симонов
D) А.Маслоу
E) Ю.А. Конаржевский
F) В.Врум
16. Фредерик Уинслоу Тейлорды бас ару мəніне атысты негізгі
к з арастары к рінеді:
A) адамны ажеттіліктер иерархиясынан
B) шығармашылы тағы зін – зі к рсетуінен
C) німділікке байланысты марапаттаудан
D) тиімді е бекті ынталандырудан
E) мекемені функциональды "рылымынан
F) ндірістік операцияларды б лу, кинематиканы талдау, демалыстар 'шін
'зіліс уа ыты есебінен
17. Бас арушылы ызметте арастырылатын де гейлер:
A) <тымды
B) Коммуникативті
C) .леуметтік
D) Топты
E) Эмоциялы
F) Т"лғалы
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18. Бас аруды əлеуметтік-психологиялы жəне мəдени – этикалы
аспектілеріні адамға жа ындау, адамгершілік к з арасыны н"с алары:
A) Д. Мак Грегорды «Адам жəне кəсіпорын» е бегі
B) А.Маслоуды иерархиялы « ажеттіліктер пирамидасы»
C) Д. Мак-Клелландты абілеттерге 'йрену теориясы
D) А.Файольді «Жалпы жəне неркəсіптік əкімшілік» е бегі
E) К.Роджерсті «Т"лға психологиясы» е бегі
19. Педагогикалы арым- атынас сапасыны ерекшелігіні
функциялары негізделген:
A) "йымдастырушылы функцияға
B) ба ылау функциясына
C) ж'йелік функциясына
D) о ытушы функцияға
E) тəрбиелік функцияға
F) фасилитативті( атынасты же ілдететін) функцияға
20. Ба ылауды з а и атты міндетін ат ару 'шін ажетті сипаттамалар:
A) !ызметке (іске) сай болуы
B) Мəселелерді шешуі
C) Екі жа ты (басшы мен ж"мыскер арасында) атынас орнату
D) Нəтижеге бағдарлануы
E) Ба ылауды стратегиялы бағытталуы
21. Ю.А. Конаржевскийді аны тамасы бойынша педагогикалы талдау
бас ару функциясы ретінде - б"л:
A) о у-тəрбиелік процесті нəтижелерін объективті бағалау
B) техникалы шығармашылы ты ынталандыру
C) білім беру экономикасындағы жағдай мен тенденцияларды зерттеу
D) педагогикалы процес дамуыны жағдайы жəне тенденцияларына
бағытталған мектепті бас ару функциясы
E) бас арылатын ж'йені реттеу бойынша н"с ауларды жасау немесе
оларды неғ"рлым сапалы жағдайға туі
22. Білім беру ж'йесіндегі мемлекеттік бас ару сипаты:
A) талапты болуы
B) еркіндік пен плюрализм
C) жалпыға бірдейлігі
D) " ы ты негізде болуы
E) бірт"тасты ты болуы
F) ізгілік сипатта болуы
G) ж'йелілікті болуы
H) оғамды сипаты
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23. Мектепті барлы ызметін жоспарлауға м'мкіндік беретін "станымы:
A) директивті "станым
B) "за мерзімдік "станым
C) бірт"тасты "станым
D) келешектік "станым
E) 'здіксіздік "станымы
24. Эмпатия:
A) 4зара арым – атынасты к'рделенуі
B) Бас аны жағдайын ескеру білу
C) 4зін əріптесті орнына оя білу
D) 4зін бас аларды орнына оя білу
E) Мінез- "лы мотивіні болуы
25. Іскер ə гімелесушілерді шата адам, «нигилист» типіне тəн
ерекшеліктер:
A) ə гіме барысында кəсіби шектен шығып кетеді
B) сенімділігі аз, ол зін ə гімелесу кезінде к'лкілі немесе ы ғайсыз
к рінбеуі 'шін 'нсіз отырады
C) т"йы , зін к біне уа ыттан жəне ке істіктен, іскерлік ə гімедегі на ты
жағдайдан тыс сезінеді
D) ə гімелесу барысында асығыс жəне байсалдылы к рсетпейді
E) бəрін білемін деген "станымда, əр нəрсе туралы з пікірі бар, ол жауап
айтаруды талапт етеді
Білім беру ж*йесіндегі менеджмент
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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