рметті студент!
2018 жылы « леуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес - 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
5B050300

Маманды ты атауы

Жауап парағыны 6-9
секторларындағы пəндер реті
1. Жалпы психология
2. Т&лғаны дифференциалды
психологиясы
3. Медициналы психология
4. Психологиялы ке ес беруді
негіздері

«Психология»

1. С&ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т&рады:
1. Жалпы психология
2. Т&лғаны дифференциалды психологиясы
3. Медициналы психология
4. Психологиялы ке ес беруді негіздері
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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Жалпы психология
1. Т)йсік дегеніміз:
A) Сезім м)шелері ар ылы ж)зеге асады;
B) Заттарды жеке асиеттерін бейнелейтін процесс;
C) . деуші анализатор;
D) Диффузиял к)й;
E) Адамда болатын эмоцияларды бірі.
F) Сырт ы энергияны ж)йке процесіне осушы перифериялы б лік;
2. Т)йсік:
A) Шынды тағы заттар мен &былыстарды оларды жалпы жəне ма ызды
белгілері бойынша ойша біріктіру
B) Объективті шынды ты сезімдік бейнелеу
C) Белгілі бір а парат а саналы шоғырлану, назар аудару
D) Адамны з əрекеттерін саналы, ма сатты реттеу абілеті
E) Белгілі немесе белгісіз за дылы тар арасында жа ын не ашы
& састы тарды табу
3. Интерорецепторды к ріну формаларына жататындар:
A) Иіс сезу
B) Сі ір
C) Ш лдеу
D) Ашығу
E) Тою
4. 6абылдау дегеніміз:
A) 6оршаған орта мен з тəніміз ж ніндегі біліктерді негізгі к зі
B) Сырт ы əсерлерге тəуелсіз санамызды ішкі алпы
C) Затты кейіпке келмеген əсерлерден туындайтын жеке сезімдік
асиетттерді бейнелеуі
D) Объективті шынды ты жалпы бейнеленуі
E) 6оршаған д)ниені заттай тану
F) Заттар мен &былыстарды санада т&тас т)рде бейнелеуін амтамасыз
етуші психикалы процесс
5. 6ашы ты пен заттар к лемiн абылдау асиеттері:
A) .ндірістік
B) Естік
C) 6&рылымды
D) Дивергенция
E) Аккомодация
F) Сенсибилизация
4
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6. Ке iстiктi абылдау:
A) Заттарды формасын абылдау
B) Т)сін абылдау
C) С йлеудi немесе музыканы абылдау
D) К лемін абылдау
E) Сапасын абылдау
F) леуметтiк перцепция
G) 6асиетін абылдау
7. Зейін асиеттері:
A) Аума тылығы
B) Шоғырлануы
C) Аккомодация
D) Апперцепция
E) 8за тығы
8. Н.Н.Ланге бойынша зейін т&жырымдамасы:
A) Зейін абылдау нəтижесі ретінде
B) Зейін сана шектеулігіні нəтижесі ретінде
C) Зейін аффект нəтижесі ретінде
D) Зейін ерік нəтижесі ретінде
E) Зейін эмоция нəтижесі ретінде
F) Зейін контраст нəтижесі ретінде
9. Зейінді зерттеген ғалымдар:
A) Дж.Бюдженталь
B) З.Фрейд
C) К.Хорни
D) Ф.Ницше
E) Т.Рибо
F) Н.Н.Ланге
G) Д.Н.Узнадзе
10. Елес дегеніміз:
A) Б&л т&лғаны шынды ты жалпылама жəне жанама бейнеленуі
B) Галлюцинациялар жəне иллюзиялар
C) Бiрiктiру ызметiн керек ететiн &рылымды психикалы əрекет
D) 6абылдау объектiсiне т)скен &былысты немесе онда ж)рiп жат ан
згерiстердi назарда &стау
E) Ойлар мен бейнелер жасайтын психикалы процесстер
F) Уа ытша ж)йке байланыстарын жандандыруға кедергi етушi тежелу
əрекеттерi
G) р илы имыл- озғалыстар мен оларды бiрлiктi ж)йесiн есте са тау
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11. С йлеуді негізгі функциялары:
A) Ойлау
B) Кешірім с&рау
C) Афазия
D) сер ету
E) Хабарлау
F) Білдіру
12. Ес )рдістері:
A) Аудару
B) Бейнелеу
C) Жалпылау
D) Б ліну
E) 8мыту
F) Тану
G) Байланыстыру
13. Ассоциативті психологияда барлы
ассоциация принципін тарат ан ғалымдар:
A) Б. Спиноза
B) У. Джемс
C) У. Оккам
D) Д. Юм
E) Р. Декарт
F) Г. Спенсер

психикалы

&былыстарға

14. Есте са тау тəсілдері:
A) Мағыналы с збе с з айталау
B) Механикалы с збе с з айталау
C) Логикалы айталап айту
D) С здерді жаттау тəсілі
E) С здерді бейнелеу тəсілі
F) Тікелей есте са тау
G) Жанамалы есте са тау
15. Уа ытша )стемдік етумен психикалы процеске бағыт-бағдар беретін
озу ошағын танытушы т)сінік:
A) дедукция
B) аккомодация
C) индукция
D) доминанта
E) мида )стемді озу ошағы
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16. П. П. Блонский &сынған ес т)рлері:
A) Эйдетикалы
B) Имплицитті
C) Бейнелік
D) 6озғалысты
E) Эмоциялы
17. Ойлауды д&рыс аны тамаларын тап:
A) Ойлау - ойлау iс-əрекетi барысында мiрде бар бiлiмдердi пайдалану
B) Ойлау – ми ыртысыны к)рделi формадағы анализдiк-синтездiк
ызметiнi нəтижесi.
C) Ойлау – объективті д)ниені субъективті бейнеленуі
D) Ойлаудегенiмiз – сырт ы д)ние заттары мен &былыстарыны
байланыс- атынастарыны мида жалпылай жəне жанама т)рде с з ар ылы
бейнеленуi
E) Ойлау – ой формаларыны табиғатын зерттейді
18. Ес процестері:
A) Тану
B) Уайымдау
C) Есте са тау
D) Ауысуы
E) Са тау
F) На тылау
19. Ойлау теориялары:
A) Психологиялы
B) Физиологиялы
C) Биохимиялы
D) Гноселогиялы
E) Bйреншікті
20. Ойлауды аны тамасы:
A) С йлеу процесімен тығыз байланысты
B) Сырт ы д)ние заттарыны миымызда шоғырлануы
C) Психиканы тек адамға ғана тəн сатысы
D) Белгілі ма сатты орындауға бағытталған, о ашаланған имыл
E) С здер мен с йлеудегі айтылған атауларды мағынасын білдіретін
термин
F) Ма сатсыз бағытталған, о ашаланған имыл
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21. Ойлау формалары:
A) Ой орытынды
B) 8ғым
C) Абстракциялау
D) Жалпылау
E) С йлеу
F) Салыстыру
22. Мəтін мен оны бірліктерін о ырманны танымды ызметіне енгізу
т&рғысынан зерделеуден туындайтын жа а к з арастар жиынтығы:
A) Психолингвистика
B) Зоопсихология
C) Прагматика
D) леуметтену
E) Герменевтика
23. С здік ормен байланысты психикалы
A) С здік ор жəне есте са тау
B) Продуктивті жəне репродуктивті ойлау
C) С здік ор жəне т)йсік
D) С здік ор жəне иял
E) С здік ор жəне &ғым
F) С здік ор жəне с йлеу
G) С здік ор жəне ойлау

аситттер:

24. О ушыны с здік орын аны тау т)рлі жолдармен ж)ргізіледі. Оларға
т мендегідей аталған т)рлер жатады:
A) О ушыны к)нделекті жиі пайдаланатын заттарды к рсету ар ылы оны
атау
B) О и алу біліктерін т)сініктерін бай ау
C) Жылды т рт мезгілдеріні атаулары
D) С зді т)сініп айту дəрежесін тексеру
E) Bй жануарлары, жабайы жануарлар, &стар, сімдіктер т.б
F)
гімелесу, ə гіме &рату - зін оршаған орта туралы: )й іші, мектебі,
сыныбы, ата – анасы о у &ралдары т.б
G) Т)рлі дидактикалы ойындар ар ылы диафильм, кинофильм к рсету
ар ылы о ушыларды с здік орын аны тауға м)мкіншіліктері бар
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25. Т)сініспеушілік барьерлеріні т)рлеріні аталуы:
A) Стилистикалы
B) Жалпылама
C) Анатомиялы
D) Семантикалы
E) Морфологиялы
F) Физиологиялы
G) Фонетикалы
Жалпы психология
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Т лғаны дифференциалды психологиясы
1. Биологиялы дамуда адамды сипаттайтын факторлар:
A) Жынысы
B) Азаматтығы
C) Білімі
D) Географиялы орны
E) Отбасы
F) Беделі
2. И. П. Павлов бойынша ж)йке ж)йесіні
A) ма саттылы
B) бейнелік
C) озғалғыштығы
D) даралы
E) тепе-те дігі
F) к)ші

асиеті:

3. И.П. Павлов бойынша ж)йке ызметі т)рлері:
A) лсіздік
B) Жылдамды
C) .те əлсіз
D) 6озғыш
E) Орталы
F) Те сіздік
G) Тежелу
4. Индивидуалдылы ты интегралды зерттеу теорияларына жататындар:
A) 8за а созылған ситуациялар
B) Адамны психикалы жара аттарды сипаты
C) Индивидуалдылы &рылымыны зара əрекеті
D) р де гейлік асиеттерін тану критерийлерін аны тау
E) Индивидуалдылы толы тығы типологиясын &ру
F) Адамны дара психологиясыны зіндік бір сипатын аны тау
5. Б.М.Тепловты ізбасарлары:
A) Небылицин В.Д.
B) Русалов В.М.
C) Выготский Л.С.
D) Лазурский А.Ф.
E) Рубинштейн С.Л.
F) Леонтьев А.Н.
G) Павлов И.П.
10
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6. Русалов В.М. бойынша психологиялы асиеттерді темпераментке
жат ызуды лшемдері:
A) Жан-жа ты, мірді барлы саласында к рінеді
B) Постнаталды кезе де а ғарылмайды
C) Жас спірімдік кезде ғана бай алады
D) Балалы жастан-а бай алады
E) Т& ым уалайды
7. Ми ыртысыны ретроорталы
бойынша):
A) Ж&лын жəне ми к пірі
B) Т белік жəне ма дайлы )лес
C) Ш)йделік )лес
D) Т белік (е бек) )лес
E) Самайлы )лес

б лігіне жататындар (Небылицын

8. О жа жарты шар жауап береді:
A) Дыбыстар мен мелодияларды айыруға
B) Бейнелермен операциялауға
C) О уға
D) Есептеуге
E) Белгілер ж)йесімен операциялауға
F) Вербалды а паратты операциялауға
G) Сандар мен əріптерді ажыратуға
9. И. П. Павлов бойынша ж)йке ж)йесіні
A) прогрессивтілігі
B) к)ші
C) ассиметриялылығы
D) белсенділігі
E) симметриялығы
F) згермелілігі

асиеттері:

10. Индивидуалдылы ты &рылымындағы индивидтік де гей:
A) Статус, əлеуметтік р л
B) Когнитивті сипаттар
C) Ж)ріс-т&рыс мотивациясы
D) леуметтік ерекшеліктер
E) Жыныс, жас, конституция, нейродинамикалы асиеттер
F) Нышан жəне темперамент
G) 6&ндылы тар &рылымы
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11. В.Д. Небылицын бойынша парциалдылы байланысты:
A) нығайтушы əсерлерді олданумен
B) вербалды а паратты операциялаумен
C) ке істікте бағдарланумен
D) əрт)рлі модальды тағы тітіркендіргіштерді олданумен
E) дыбыстарды шуылдарды айырумен
F) анализаторлы аспектімен
G) белгілік а паратты операциялаумен
12. П. В. Симонов (1970) бойынша холерик типіні формуласы:
A) орғаныс
B) аDар
C) айғы
D) уаныш
E) депрессия
F) кініш
13. В.С.Мерлин бойынша индивидуалдылы ты
A) леуметтік
B) Психодинамикалы
C) Т&лғалы
D) Соматикалы
E) Биохимиялы

&рылымны де гейлері:

14. Адамды сипаттайтын факторларды белгілері:
A) Ж)ріс-т&рыс
B) К)ш- уат
C) Келбет
D) Жас
E) Жігерлік
15. Темперамент пен мінезді зара байланысы:
A) Ж)ре пайда болған асиеттер
B) Мінез бен темперамент зара байланысты
C) Екеуара байланысы жо
D) Мінез темпераментті т)рі
E) Мінез бен темпераментті тума асиеттілігі
F) Темперамент пен мінез т&лғаны к)йі
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16. Интеллектті əлеуметтік-мəдени т&рғыда зерттеген:
A) Выготский
B) Брушлинский
C) Фишер
D) Пиаже
E) Леви-Стросс
17. 6абілеттердегі жынысты ерекшеліктері:
A) Жоғары бейімделгіштік
B) Перцептивті процестер
C) Бейнелеу жəне музыкалы абілеттер
D) Вербалдылы
E) Интеллекттік регидтілік
F) леуметтік белгілер
G) Моторлы дағдылар
18. Шет тілін ме герудегі стилдер (типтер):
A) бейнелік
B) индивидуалды
C) коммуникативті
D) лингвистикалы
E) автоматтандырылған
F) аралас
G) тəжірибелік
19. М.А.Холодная бойынша интеллектуалды асиеттерге жататындар:
A) За ды
B) Интеллектуалды стиль
C) Bйренуге икемділік
D) Ат арушылы
E) Іскерлікке икемділік
F) Т)п н&с алы
20. У. Шелдон бойынша темперамент типтері:
A) флегматик
B) висцеротоник
C) меланхолик
D) холерик
E) церебротоник
F) соматотоник
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21. У.Шелдон бойынша церебротоникке тəн:
A) О ашалануға жəне жалғызды а бейімділік
B) Коммуникативті
C) Жігерлілік, уаттылы
D) леуметтік байланыс а &штарлы
E) Физикалы жайлылы ты &нату
F) Интроверсия
G) 8стамдылы а бейім
22. Шизотомикке тəн белгілер:
A) Аутизмге бейім
B) Дене &рылымы нəзік
C) Денесі мығым
D) Эмоциялары бір алыпты
E) Икемденуі о ай
23. Кречмерді темперамент типологиясыны д&рыс н&с алары:
A) Эндоморфты
B) Диспластик
C) Атлетик
D) Пикник
E) Соматотоник
24. А.Эрхард жынысты
айырмашылы
&былысында
лшемдер:
A) Интеллект дамуындағы айырмашылы
B) Ж)йке ж)йесіндегі айырмашылы тар
C) Жынысты бағдар
D) леуметтік )йрету, шартты рефлексттер
E) Танымды процестегі жынысты айырмашылы
25. Білім берудегі жынысты -р лдік тəсілдеме бойынша:
A) Жыныс а сай іс-əрекет т)рін мада тау
B) Гендерлік бірдейлікті еркін та дау рухында тəрбилеу
C) Жынысына байланысты мінез- &лы т)рін та дау
D) Мəдени алыптас ан гендерлік )лгіні б&зуға тенденция
E) О ытуды жыныс бойынша б луді ма саттылығы
F) Мəдениетте алыптас ан, ата гендерлік )лгіні болуы
Т лғаны дифференциалды психологиясы
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Медициналы психология
1. И.П. Павлов жəне А.Г. Иванов-Смоленский бойынша неврастенияны
кезе дері:
A) Бастап ы
B) Латентті
C) 6айталану
D) Сауығу
E) .ршу
2. Патопсихологияны зерттеу пəні:
A) т&лғасыны асиеттері салыстыру ағымыны психикалы жай-к)йлері
B) жеке т&лғаны деградациясы
C) нау ас т&лғасыны асиеттеріні згеруі
D) психоневрологиялы клиникаларда нау астарды анамнезі
E) психикалы процестерді алыпты ағымын, т&лғалы асиеттерін
салыстыру
F) т&лғаны физиологиялы асиеттерін салыстыру за дылығы
G) т&лғасыны асиеттерін салыстыру за дылығыны генезисі
3. Экзогендік аурулар:
A) инфекциялы психоз
B) альцгеймер ауруы
C) шизофрения
D) геннуиндік эпилепсия
E) депрессивті психоз
F) маникалды психоз
4. Шизофрениялы диагнозы бар нау астарды ойлауын зерттеу əдістері:
A) «Заттарды алып тастау»
B) «Пиктограмма» əдісі
C) Шульцты ызыл- ара кестесі
D) «Жіктеу»
E) Кеттел сауалнамасы
5. Нейропсихологияны салалары:
A) самайлы
B) деонтологиялы
C) нейрохирургия
D) клиникалы
E) эксперименттік
F) ғылыми-зерттеу
G) нейротерапия
15
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6. Ж)йке-психикалы даму дизонтогениясыны
механизмдерін арастыратын білім салалары:
A) Патопсихология
B) Психология
C) Психосоматика
D) Нейрофизиология
E) Генетика
7. Психикалы
даму тежелуіні
себептері:
A) Гипер ам орлы тан дамымау
B) Интоксикация
C) Педагогикалы араусызды
D) Ж)ктілік патологиясы
E) Ата-аналар нем &райлығы
F) Эмоциялы жетілмеу
G) 6олайсыз тəрбие

алыптасу себептері мен

церабралды-органикалы

8. Депрессия:
A) Патологиялы сипатта к іл-к)йді т мендеуі
B) Эмоцияларды жылдам ауысуы бай алады
C) К ілді жа сы болуы
D) К іл-к)йді жиі ауысуы, аса шаршағышты
E) Кенеттен пайда болған зін- зі лтіруге итермелейтін ойлар мен
əрекеттер
F) 6&лазу, мазасыздану, ор у бай алады
G) Эмоцияны сана ба ылауынан тыс болуы
9. Ангедония:
A) К тері кі к іл к)й
B) 6уану сезіміні жоғалуы
C) Ашулану, ызалану
D) Енжарлы , к тері кі к іл-к)й
E) 6ызығушылы тарды т мендеуі
F) Оғаш мінез- &лы
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10. Сопор:
A) Тіл атпау, жары а деген арашы реакциясыны , сі ір
рефлекстеріні əлсіреуі
B) К ілді ашынуы мен зарығуы
C) Адамны екіге б лінуін сезінуі
D) Тітіркендіргіштерді алыпты т)рде абылдау
E) Зарығу, мазасыздану, ор у
F) Ауруды айналадағы жағдайларды сезбеуі
G) Мінез- &лы пен санада пайда болатын иял-ғажайыпты о иғалар
11. К ру агнозиясыны т)рлері:
A) Кешенді танымау
B) Висцералды агнозия
C) На ты к ру
D) Затты агнозия
E) Гипнагогикалы агнозия
F) Иллюзия б&зылысы
12. Ойлау операциялары:
A) Индукция
B) Талдау
C) Мəселені шешімін іздеу
D) Эвристика
E) Дедукция
F) Абстракциялау
G) Жалпылау
13. Автоматизм т)рлері:
A) Амбулаторлы
B) 8стамалы
C) Сомнамбулиялы
D) Динамикалы
E) Психогенді
F) Реактивті
14. Неврастения туындауы м)мкін:
A) 6озғалыс белсенділігіні болмауынан
B) Интеллектуалды ж&та ды тан
C) Т&ра ты сандыра тан
D) Жиі болатын олайсызды тарға байланысты
E) Философиялы интоксикациядан
F) К іл-к)йді &былмалылығынан

17

Медициналы психология

51

15. Дереализациялы б&зылыстар:
A) Ахроматопсия
B) Дальтонизм
C) Протанопия
D) Макропсия
E) Дисмегалопсия
16. Маниакальды-депрессивті психозды маниакалды фазасыны
симптомдары:
A) к тері кі к іл-к)й
B) аффермация
C) жоғары неврозды
D) денесінде б ртпелер
E) амнезия
17. Ойлауды т&лғалы компонентіні б&зылуы к рінеді:
A) Сандыра əрекеттерде
B) Ой мен с зді байланыссыздығында
C) Енжарлы та
D) .зін- зі реттеуді нашарлауында
E) Мəн-мағынаны болмауында
F) Ойлауды аралас- &раластығында
18. Медициналы психологияны б лімдері:
A) психиатриялы нау астарда психикалы процестерді ерекшеліктері
B) е бек, əскери жəне сот сараптамасы кезінде пациенттерді психикалы
к)йлері
C) нау ас адамны психологиясыны негізгі за дары
D) маск)нем жəне наша ор нау астарды психикасы
E) психосоматикалы жəне соматопсихологиялы зара əсері
F) денсаулы са тау ызметкері мен нау асты арым- атынас
психологиясы
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19. Дереализация:
A) Ма айдағыны бəріні белгісіз, т)сініксіз, торды арғы жағында
т&рғандай əсер алдыруы
B) .зіне тəн б)кіл психикалы асиеттеріні алыпты болуы
C) Ауруды зін бас а бір жа тан ты дап т&рғандай сезінуі
D) Нау астын ойыны , т)сінігіні , іс-əрекетіні жат адамны жасағаны
тəрізді сезінілуі
E) Нау ас )шін айналадағыны бəрі əдеттен тыс згеріп, жа а, т)сініксіз
&былыс тəрізді ж)ріп жат андай к ріну
F) Сырт ы д)ниені алыстағы, атып алған, т)ссіз с&лба ретінде
абылдануы
G) 6оршаған д)ниені елес к)йінде сезіну
20. Балинт синдромыны б лігі болатын агнозияны т)рлері:
A) оптикалы атаксия
B) сенсорлы
C) əрекеттік – бейнелік
D) затты – бейнелік
E) к ру зейінні б&зылуы
F) диагнозды
21. А.Р. Лурия бойынша миды &рылымды -функционалды моделіні
экстероцептивтік а паратты абылдау, деу жəне са тау б лімі
бағынады:
A) тартылыс за ына
B) полярлы за ына
C) ерекшелігін т мендету за ына
D) прогрессивті латерализация за ына
E) стерепиотизация & ығы
22. Корсаков синдромы:
A) Есте са тау абілетіні жоғалуы б&зылысы
B) Ая талмаған əрекеттерді айта жа ғырту феномені
C) Нау ас жа ында ғана ткен о иғаларды есіне т)сіре алмағанмен,
б&рынғы ткен міріндегі о иғаларды жа сы еске т)сіреді.
D) Ағымдағы болып жат андарды есте са тауды б&зылуы
E) Ауруда уа ыт а, орынға жəне оршаған ортаға амнестикалы
бағдарлана алмау бай алады
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23. Мас)немдікті орта ғы кезе і сипатталады:
A) Алғаш ы кездегі орғанышты &су рефлексіні болуымен
B) Жалпы əлсіздік бай алады
C) Абстинентті синдроммен
D) Психикалы ызметтерді ажуымен
E) Ішімдікке т зімділікті артуы
F) То таусыз, компульсивті &штарлы пен
G) Ішімдікті сирек ішумен
24. Асинхронияны негізгі белгілері:
A) &лдырау, регрессті белгілері
B) ретардация
C) жеке функцияларды патологиялы акселерациясы
D) ойлау операцияларыны инфантилділігі
E) патологиялы акселерация мен психикалы фунуцияларды
ретардациясыны бірлестігі
F) таным процестеріні дамуындағы прогрессивтілігі
25. Конверсионды симптомдарсипатталады:
A) Екінші соматикалы жауаппен, невротикалы жанжалды айта
деумен
B) Жанжалдарды айта деуді спецификалы тəсілдерін та даумен
C) Диссоциативті б&зылыстарды болмауымен сипатталады
D) рт)рлі органдар мен ж)йелерді амтумен сипатталады
E) Символикалы мінезбен, оны к рінуі жанжалды шешумен
Медициналы психология
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Психологиялы ке ес беруді негіздері
1. Р.В. Овчарова &сынған тиімсіз ке ес беру:
A) Психолог клиентті логикасымен ж)ріп, мəселені мəнін ан ытайды
B) Психолог клиентті зіне шешім абылдау керектігін жеткізеді
C) Психолог бастап ы гипотезаны ата &станады
D) Психолог клиентке сезімдері мен иынды тарын а таруға м)мкіндік
береді
E) Психолог тым тез мəселені мəні туралы т&жырымға келеді
F) Психолог клиентпен д&рыс байланыс (раппорт) орнатпайды
2. Ке есшіні ж&мысыны тиімділігіне əсер ететін т&лғалы кескіндер:
A) бас а адамдарды айт андарынан зі )шін дəлелділерін сараптап ала
алу
B) зіне атысты бас а адамдарды сенімділігін туғыза алу
C) тек дəлелді а парат а ғана сену
D) бас аларға зіні позитивті жа тарын к рсетуге тырысу
E) амбициозды ма саттар оя алу
3. 6ашы ты тан ке ес беру т)рі:
A) хат жазу ар ылы
B) та ырып бойынша кітаптарды о у
C) ата-анасы, дос, м&ғалімі ар ылы ке ес беру
D) сенім телефоны
E) кейстарды талдау ар ылы
F) тренингты топтарға атысу
G) жаппай а параттандыру ар ылы ке ес беру
4. Бас а адамдармен еркін арым- атынас а т)су барысында пайда
болатын клиентті бастан кешірулеріні типтері:
A) « з- зімі к ілім толмайды»
B) «мен отырыс топтарында зімді арты сезінемін»
C) «мен адамдардан &ялам»
D) «маған ешкім &намайды»
E) «барлығы мені т)сінген сия ты болады»
F) «мені ештеме ызы тырмайды»
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5. Психоаналитикалы бағытты ке ес беру ма саты:
A) шынайылы а негізделген Эгоны функционалдауын к)шейту
B) клиентті мірлік жолын &руға к мек беру
C) клиентке ткен жағдайды айта еске т)сіртіп, а тығысты ығыстыруға
талдау жасауға к мек беру
D) клиентті а тығысты жағдайларын алдын-алу
E) клиентті психологиялы ауіпсіздігін амтамасыз ету
F) бейсаналы материалдарды санадан ығыстырып шығару
6. К. Хорни бойынша клиентті бас а адамдармен арым- атынас
жасауындағы иынды тарды к ріну сипаты:
A) зіне деген сенімділігі шамадан тыс арты , бас аларды ойы, пікірі
оны ызы тырмайды
B) бас алар онымен арым- атынас жасауға к)мəнданады деп санайды
C) шамадан тыс бас а адамдарға атысты агрессивтілік, арсылы таныту
D) «Мен –жа сы, Бас а – жа сы» деген позицияны іске асырады
E) айналадағыларға атысты нейтралды позиция та дайды
F) шамадан тыс пассивтілік, бас алармен атынас жасауға &мтылысы жо
G) бас алармен контакт жасауда шамадан тыс гипербелсенділікті болуы
7. К.Юнг бойынша аналитикалы психологияны негізгі &ғымдары:
A) &жымды бейсаналы
B) либидо
C) катарсис
D) логотерапия
E) мір мəні
F) индивидуация
G) архетиптер
8. К.Юнг бойынша архетиптарды к ріністері:
A) ертегілер мен мифтердегі бейнелер
B) т)с к ру кезінде жиі кездесетін бейнелер мен идеялар
C) эмоционалды экспрессиялар
D) )рейлер мен ор ыныштар
E) иррационалды пайымдаулар
F) сурет салу, əдебиет жəне дін салаларындағы символдар
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9. Индивидуалды психологияны ке ес беру процессіндегі ма саты:
A) клиент з бойындағы иынды тарды же е алуға м)мкіндік беретін
дағдыларды алыптастыру
B) клиентке əлеуметтік атынастарда беделді статус а ие болуға
к мектесу
C) клиентке толымсызды сезімін же уге к мек беру
D) клиентке əлеуметтік ызығушылы ты алыптастыруға к мек беру
E) клиентті міріні мəнін табуға к мек беру
F) клиентті санасын ке ейтуге к мек беру
10. Психодрама )дерісіні фазалары:
A) Латенттілік
B) Агрессия
C) Белсенді
D) Драмалы əрекеттерді ойнау
E) Енжарлы
F) Белсенді ж&мыс жасау
11. Гештальт с зіні мəні:
A) Бейне
B) Конструкт
C) Стимул
D) Сызба
E) Пішін
12. Отбасылы ке ес беруді фазалары:
A) .зара əрекеттестік
B) Проблемаларды шеше алмау
C) Байланыс орнату жəне проблеманы аны тау
D) Кері байланыс орнату
E) Іс-əрекет пен шешім абылдау
13. А.Эллис бойынша жа сы функционалдайтын адамға тəн кескін:
A) толеранттылы
B) импульсивтілік
C) амбициозды
D) з кемшіліктерін абылдамау
E) ғалыми ойлау
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14. Экзистенциалды-гуманистік бағытты негізгі категориялары (Карасу) :
A) Денсаулы
B) .згерістерге &мтылу
C) леуметтік ызығу
D) Архетиптер
E) Диспозициялар
F) Ба ылау локусы
G) Патология концепциясы
15. Э.Г. Эйдемиллер бойынша отбасына ке ес беру принциптері мен
ережелері:
A) Психотерапиялы келісімшартты тал ылау
B) .з «Менін» &ғынуды дамытуға итермелеу
C) Даярлану, белсенділікті к)шейту, тал ылау
D) .мірді мəнін т)сіндіру, мір талаптарына жауап беру абілетін
дамыту жəне к)шейту
E) Клиент пен ке есші арасында контакт орнату
F) Т&лғаны дамытуға, жетілдіруге, адамны з Менімен атынасын
)йлестіру
16. Адлер бойынша психотерапия )рдісіні ма саты:
A) Бейсаналы )рдістерді ай ындау
B) «Жа сы» атынас орнату
C) 6ар ындылығын жоғалт ан жəне &мытылған тəжірибелерді
жандандыру
D) Сана дейгейіне жетпеген, ар ындылығы аз сырт ы орта ы палын
на тылау
E) Архетиптермен ж&мыс жасау
F) Пациентті мірлік згеру динамикасын, оны мір стилін талдау
17. Денеге бағдарланған психотерапияны ке тараған т)рлері:
A) Эллисті рационалды-эмоциялы терапиясы
B) Пезешкиан бойынша позитивті психотерапия
C) Ассаджиолиді психосинтезі
D) Фельденкрайзды денені сезіну концепциясы
E) ААрон Бекті когнитивті психотерапиясы
F) Рольфты &рылымды интеграциясы
G) Шоррды психоимажинативті терапиясы

24

Психологиялы ке ес беруді негіздері

51

18. Клиентті бойындағы психологиялы ысымды шешу тəсілдері:
A) клиенттен оны )йіндегі жағдайын, туыстарыны ден саулығын
с&растыру
B) клиент айт ысы келмейтін мəселені басын ашып алу
C) клиенттін ой- рісін стимулдайтын с&ра тарды пайдалану
D) клиентпен зіні басында болған жағдаймен б лісу
E) клиентке шектен тыс жар ынды таныту
19. Транзакты талдаудағы «драйвер»:
A) объективті ауіпке атысты туатын адекватты емес реакция невротикалы )рей
B) «окейлы » сезімін береді, егер оны &санатын болса
C) организмні ішінде жəне жан-жа та не болып жат андығы туралы
хабардарлы
D) на ты аны талған мінез- &лы жиынтығы, )здіксіз мінез- &лы
тəсілдері
E) т)рлі жағдайлармен жəне спонтанды туындайтын ойлар
20. Ке ес беру:
A) Ке ес беру жа а мінез - &лы а )йретеді жəне т&лға дамуына жағдай
жасайды
B) Ке ес беру клиентті ба ытты ету ма сатын к здейді
C) Ке ес беру адамға а ыл )йретеді, мір с)руді жа сы ырларын
к рсетеді
D) Ке ес беруде клиент жауапкершілігіне акцент ойылады
E) Ке ес беру адамға з бетінше та дау жасап, əрекет етуге к мектеседі
21. Эмпатия:
A) .зін бас а кісімен идентификациялау
B) 6&штарлы
C) .зін- зі талдау
D) .зін згені орнына ою
E) Клиентті субъективті əлеміне «т селу»
22. Индивидуалды психологияны барлы процедураларыны к здейтіні:
A) Клиентті əлеуметтік ызығуға бағдарлау
B) 8ғынылмайтын &былыстарды &ғындыру
C) 6орғану механизмдерін згерту
D) Жағымсыз мінез- &лы ты біртіндеп бəсе дету
E) Бейсаналы )рдістерді мəнін ашу
F) Патологиялы симптомды болдырмау
G) .мірлік ма сатты ай ындау
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23. Ке ес беру процесінде жіберілетін типтік ателіктер:
A) ке ес берушіні клиентке жағымды əсер алдырғысы келгендіктен зін
жайдарлы етіп к рсетуі
B) психолог-ке есшіні клиент проблемасыны мəнін б&рыс т&жырымдау
C) ке ес берупроцессінде ке ес берушіні з мəселелері жайлы ə гіме
озғауы
D) ке есшіні бойында клиентке атысты субъективті жанса
нанымдарыны болуы
E) ке есшіні клиентпен алжындасып, оны к ілін аулауы
F) ке есшіні клиентпен жа ын досты арым- атынастарды орнатуға
тырысуы
G) психолог-ке есші берген &сыныстарды орындауда жіберетін клиентті
əрекеттеріні б&рыстығы
24. Бастап ы репрезентативті ж)йелер:
A) Экстралингвистикалы
B) Ольфакторлы
C) Такесикалы
D) Тактильді
E) Паралингвистикалы
F) Кинестетикалы
G) Аудиалды
25. Ерлі-зайыптыларды мінезіні психологиялы зара )йлесімділігі
(Немов бойынша):
A) егер ерлі-зайыптыларды əлеуметтік статустары шамалап бірдей
де гейде болатын болса ғана орын алады
B) егер ерлі-зайыптылар зіне бір мінез кескіні згерген жағдайда жалпы
адам згеретіндігіне есеп берген жағдайда орын алады
C) егер ерлі-зайыптылар бір-біріні мінезін т)бегейлі згертпеуге тырысса
орын алады
D) егер ерлі-зайыптылар зін- зі жетілдіру шараларымен айналысса орын
алады
E) егер ерлі-зайыптылар бар назарын баланы тəрбиесіне арнаған кезде
орын алады
F) егер ерлі-зайыптыларды материалды планда иынды тары болмаған
жағдайда орын алады
Психологиялы ке ес беруді негіздері
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