рметті студент!
2018 жылы «Білім - 2» 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
5В012300

Маманды ты
атауы
«"леуметтік
педагогика жəне
зін- зі тану»

Жауап парағыны 6-9
секторларындағы пəндер реті
1. Педагогика
2. $зін- зі тануды о ыту əдістемесі
3. Тəрбие ж&мысыны теориясы мен
əдістемесі
4. "леуметтік педагогика

1. С&ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т&рады:
1. Педагогика
2. $зін- зі тануды о ыту əдістемесі
3. Тəрбие ж&мысыны теориясы мен əдістемесі
4. "леуметтік педагогика
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. Білім мазм&ныны формальды теориясын &станушылар:
A) А.Я. Коменский
B) Цицерон
C) Аристотель
D) Гераклит
E) Песталоцци
2. «Т&лға» &ғымыны мəнін ашуда олданылатын &ғым:
A) сынып
B) тəрбие
C) индивид
D) адам
E) даралы
3. Педагогика саласында балаларды жас жəне дара ерекшеліктерін
зерттеген ғалымдар:
A) Толстой Л.Н., Сластенин В.А
B) Ж.Ж.Руссо, Дистервег А
C) Дистервег А., Сластенин В.А
D) Ушинский К.Д., Толстой Л.Н
E) Хмель Н.Д., Ушинский К.Д
F) Коменский Х.А., Джон Локк
G) Сластенин В.А., Кузьмина Н.В
4. Дəст)рлі педагогикада т&лғаны базалы мəдениетін алыптастыруда
тəрбиелік істерді бағыттары:
A) 9оғамды тəрбие
B) Мемлекеттік тəрбие
C) Экологиялы тəрбие
D) Е бек тəрбиесі
E) Азаматты тəрбие
5. Эстетикалы тəрбие міндеттеріні бірі:
A) эстетикалы мəдениетті тəрбиелеу
B) ой абілеттерін дамыту
C) е бек абілеттілігін арттыру
D) ағзаны шыны тыру
E) эстетикалы талғамды жəне сезімді дамыту
F) ғылыми д)ниетаным алыптастыру
G) мемлекетке деген &рмет сезімін алыптастыру
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6. Т&лғаны əлеуметтенуі кезінде оны дамуына əсер ететін факторлар:
A) Макрофакторлар
B) Объективті факторлар
C) Экстрафакторлар
D) Минифакторлар
E) Мегафакторлар
7. Д)ниетаным - б&л:
A) Сынып &жымыны алатын орнына деген к з арастар ж)йесі
B) Адамны д)ниеде алатын орнына деген к з арастар ж)йесі
C) 9оғамны жағдайына деген к з арастар ж)йесі
D) Мектепті жағдайына деген к з арастар ж)йесі
E) Адамны з- зіне атынасына деген к з арастар ж)йесі
F) А и атты д)ниеге деген к з арастар ж)йесі
8. Адамгершілік тəрбие міндеті:
A) моральдік ережелерді ме герту
B) эстетикалы талғам алыптастыру
C) адамгершілік сана алыптастыру
D) табиғат а ізгілік атынас алыптастыру
E) санитарлы -гигиеналы іскерліктер алыптастыру
F) ой абілеттерін дамыту
9. Т&лға дамуыны макрофакторларыны бірі:
A) мемлекет
B) оғам
C) микросоциум
D) тəрбие институттары
E) этнос
F) т&ратын аймағы
G) мəдениет
10. Ынталандыру əдісі (əдістері):
A) Этикалы ə гіме
B) Жарыс
C) Психологиялы ə гіме
D) Тапсырма беру
E) Сендіру
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11. 9азіргі оғамды пайдалы ж&мыстарға атысуда о ушы белсенділігі
байланысты:
A) Директор орыбасарыны позициясына
B) 9ойылатын талаптарды мазм&нына
C) Мектепте &йымдастырылатын ж&мыстарды к леміне
D) Мектепте &йымдастырылатын ж&мыстарды тиімділігіне
E) С&раныс а ие болуына
F) Сынып жетекшісіні з алдына ма сат оюына
12. Сыныптағы тəрбие ж)йесіні кезе дері:
A) Ж)йені алыптасуы
B) О ушылар &жымын зерттеу
C) Ж)йені лайы ты тəртіп бойынша алыптастыру
D) Ж)йені дамуы
E) @жым іс-əрекетіні ж)йесі мен мазм&нын жоспарлау
F) @жым іс-əрекетіні ж)йесі мен мазм&нын орындау
13. Отбасы тəрбиесіні & ы ты негіздерін аны тайды:
A) 9аза стан Республикасында білім беруді дамытуды 2005-2010
жылдарға арналған мемлекеттік Бағдарламасы
B) «Бала & ығы туралы Конвенция»
C) 9Р Конституциясы
D) Мемлекеттік бағдарламалар
E) Мектеп &жаттары
F) «Білім туралы» За ы
G) Мемлекеттік т&жырымдамалар
14. Дидактика ғылым ретінде арастыратын с&ра тар:
A) 9алай о ытамыз?
B) Отбасында о ытамыз?
C) 9ашан о ытамыз?
D) 9ай жерде о ытамыз?
E) Балаларды кім о ытады?
15. Білім беру стандарты:
A) Білім беру нормаларын аны тайды
B) Білім беру сапасын аны тайды
C) О ыту де гейін ай ындайды
D) Білім беру саласын амтиды
E) Бағдарламаларды сапасын аны тайтын &жат
F) Міндетті о ыту компоненттерін аны тайды
G) О у жоспарларын олданады
H) Міндетті білім беруді негізгі &жаты
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16. Топты ж&мыстарды &йымдастыру мəселелерімен айналыс ан
зерттеушілер:
A) В.И. Безруков
B) К.И. Дружинин
C) В.Н. Иващенко
D) М.В. Огородников
E) В. Оконь
F) А.М. Раевский
G) И.Т. Волков
17. Білім беру ж)йесін стандарттау ажет:
A) Философиялы негізін алыптастыру )шін
B) Нəтижелілік де гейін арттыру )шін
C) Тəжірибе ме геруді ғылыми мінездемесі
D) Мектептегі о у процесіні жа а еркін &йымдастыру формаларына туі
)шін
E) Ты о у жоспарларыны енгізілуі )шін
F) Баламалы о улы тарды осылуы )шін
18. @жымды - танымды іс-əрекетті мынадай белгісі бар:
A) Іс-əрекет барысында аны талған материалдар бойынша т&жырым
жасау
B) Жалпы нəтижелерді болуы
C) Жалпы ма саттарды ж)зеге асыру
D) Біры ғай ма сатты , жалпы мотивті болуы
E) Іс-əрекеттер барысында о ушыға жағдай жасау жəне оларды бас ару
F) @жымды іс-əрекет барысында, əрбір о ушы зіндік білімін к рсете
алуы
19. Білім, білік жəне дағдыны алыптастыру )дерісі ажет етеді:
A) О у жоспарын
B) Т&лға болмысын
C) Диагностикалауды
D) О у-танымды іс-əрекеттеріні нəтижесін аны тауды
E) Ж)йелеуді
F) Бас аруды
G) Бағыттауды
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20. Мектеп пен жоғары о у орындарындағы баға оюды субъективті
ателіктері:
A) орташа бағалау &станымында болмау
B) баланы тəртібіне ойылатын бағаны пəн )лгеріміне ауыстыру
C) о ушыны интеллектуалды м)мкіншілігін ескеру
D) орташа бағалау &станымында болу
E) ынталандыру принципін са тау
F) лшемге сай болу
G) к іл-к)йге орай баға оя салу
21. А паратты технология:
A) А паратты деумен байланысты )дерістер
B) Белгілі &ралдар мен əдістер жиынтығы
C) Адам іс-əрекетіні ажетті салаларыны бірі
D) Адам іс-əрекеті ар ылы ауызша, жазбаша немесе бас а т)рлі
тəсілдермен жеткізілетін ажетті мағл&маттар жиынтығы
E) На ты мағл&маттар жиынтығы
F) Кез келген мəліметтер жиынтығы
G) На ты &ралдарды, əдістер мен тəсілдерді пайдалану
22. О улы а ойылатын негізгі талаптар:
A) О у )дерісінде тексерілген со ғана баспадан шығуы тиіс
B) К рнекіліктермен жа сы жабды талу, тілі балаларды жас
ерекшеліктеріне сəйкес болуы
C) Тілі балаларды жас ерекшеліктеріне сəйкес болуы керек немесе
к)рделі ғылыми стильде жазылуы тиіс
D) К)рделі ғылыми стильде жазылуы тиіс
E) О у бағдарламасына сəйкес болу, о ушылар )шін &ғымды, ыс а жəне
ызы ты болуы
23. Мектеп жетекшілері білуге міндетті:
A) Мектепті материалды жағдайын
B) О у ж)йесіні мазм&нын
C) Мектепте о ушыларды білімін бағалау формаларын
D) О у жоспарыны &рылымын
E) О у-тəрбие )дерісін диагностикалауды
F) Мектепті &жат санын
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24. @жымны жағымды əлеуметтік психологиялы жағдайын жасайды:
A) Жеке адамдар арасындағы арым- атынас
B) Экологиялы арым- атынас
C) Экономикалы арым- атынас
D) Ашы арым- атынас
E) Креативті ойлау
F) Сын т&рғысынан арау
25. Мектепті жылды ж&мыс мазм&нын талдауды мазм&нына енеді:
A) О ушыларды денсаулы де гейі
B) Педогогикалы ке ес ж&мысыны нəтижесі
C) Директорды міндетін аны тау
D) Ата-аналар комитетіні ж&мыс жоспарын аны тау
E) Білім мазм&нын арастыру
F) Білім мазм&нын сараптау
Педагогика
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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$зін-&зі тануды о ыту əдістемесі
1. «$зін- зі тану» пəніні мазм&нын іріктеуді реттеудегі дидактикалы
негіздер:
A) Рухани-адамгершілік білім ар ылы адамны абілеттері дамуы
B) "леуметтік кескін
C) Жеке т&лғаны а параттандыруды дамуы
D) Жеке т&лғаны мінез- &л ыны дамуыны жалпы ма саты
E) О ушыларды интелектуалды, а паратты , коммуникативті жəне
рефлексивті мəдениетіні дамуына ы пал етуіне бағытталған білім
ма саттары
F) Жеке т&лғаны интелектуалды дамуыны негіздері
G) Физикалы , психикалы , рухани, əлеуметтік жəне шығармашылы
потенциалыны )йлесімді дамуы
2. «$зін- зі тану» пəніні базалы мазм&нын аны таудағы негізгі бағдар
болып табылады:
A) Рухани-адамгершілік білімні жеке ма саты
B) Рухани-адамгершілік білімні бірегейлік ма саты
C) Нəтижелер ж)йесіні бірде гейлілігі
D) Нəтижелер ж)йесі
E) Рухани-адамгершілік білімні жалпы ма саты
3. $зін- зі тануды мəні:
A) зіні табиғи м)мкіндіктерін ашу )шін іздену
B) сезімдер мен эмоцияларды айнар к зі
C) организмні ішкі к)йлеріні асиеттерін т&тастай бейнелеу
D) зін- зі дамытуды , ж)зеге асыруды жолы
E) з міріне к з арасы
F) рухани-адамгершілік асиеттерін жетілдіру
G) организмні ішкі к)йлеріні жеке асиеттерін бейнелеу
4. Табиғи білім зін – зі тануды алай амсыздандырады:
A) "леуметтік )дерістерде білім ж)йесіні дамуы
B) О ушыларды денсаулығыны нығаюы жəне са талуы
C) @лтты дəст)рлерді берілуі жəне олдауы
D) "лемді тануды алыптастыру
E) О ушыларды табиғи к)шіні дамуы мен олдауы
F) Адамны табиғи біліміні негізінде білім беру )дерісіні
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5. 9азіргі заманғы о ытуды міндеттері:
A) дамытушылы
B) семинар сабағы
C) экономикалы
D) мотивациялы
E) білім беру
F) тəрбиелік
6. "леуметтік орта – б&л:
A) $мірлік іс-əрекетті материалды-т&рмысты жағдайы
B) $скеле &рпа ты мірге дайындау
C) Табиғи орта
D) Адамны оршаған əлеуметтік əлемі
E) Адамдарды алыптасуына, мір с)руіне, дамуына жəне ызмет етуіне
оғамды жағдай туғызатын адамды оршаған орта
7. Абсолюттік а и ат
A) згермейді
B) сан алуан
C) сезім де гейінде болады
D) жасанды
E) логика де гейінде болады
F) интеллект де гейінде болады
8. «$зін- зі тану» пəнні негізгі мазм&нын аны тау негізі:
A) Мемлекет &ндылы тары
B) Ғылым
C) Ғасырлар кеме герлігі
D) Табиғи орта
E) Мемлекет
F) Ғарыш
G) Рухани байлығы
9. «$зін- зі тану» пəнді о ытудағы саба мазм&ны
A) саба та та ырыбына сай берілетін материал к лемі
B) əрбір та ырып бойынша амтылатын материалдар
C) тəрбие за дылы тары сипатталған мəтін
D) рухани-адамгершілік &ндылы тарына негізделеді
E) о ыту ережелері сипатталған мəтін
F) о ытылатын материалдар мазм&ны
G) тəрбие мазм&ны
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10. Мектептегі «$зін- зі тану» пəніні жəне бас а о у пəндерін
интеграциялауды жетекші принциптері:
A) жалпы адамзат &ндылы тарыны принципі
B) о ыту )рдісіндегі басымдылы принципі
C) о ыту )рдісіндегі реттілік принципі
D) зара ау аттану принципі
E) о ыту )рдісіндегі ж)йелілік принципі
11. Педагогты зін- зі тану пəнін о ытуға ажетті алғы шарттар
алыптастыратын ызметтері:
A) басшыларға жағымпаздану
B) зерттеу ызметі
C) факсилитаторлы ызмет
D) зіне- зі ызмет к рсетуі
E) басшылы ызметі
F) əрт)рлі əрекет жасауы
G) эмоциялы олдау жасауы
12. $зара ынтыма тасты атмосферасын жасау )шін педагогикалы
ортаны дайындығы:
A) болуы м)мкін, біра міндетті емес
B) педагогикалы тілі бар тəжірибелі педагогтерді к)шімен жасалады
C) м&ғалімні əдістемелік олдауы ар ылы жасалады
D) &зіреттілікті алыптастырумен жасалады
E) рухани-адамгершілік та ырыбына əдістемелік іс-шаралар жасалады
F) рухани-адамгершілік білім беру ісінде нəтижеге жету шарты
13. С)йіспеншілікке əлемні негізі ретінде арау:
A) зін- зі тануды жолы
B) ма сат а жол береді
C) баланы алыптастырады
D) адамгершілік орта &растыруына əсер етеді
E) с)йіспеншілік мəдениетті арттыруына ы пал жасайды
14. «$зін- зі тану» о ытудағы ба ылау əдістері:
A) есеп шығару
B) эссе
C) тыныштандыру сəті
D) шығармашылы ж&мыс
E) жоба
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15. «$зін зі тану» сабағында интерактивті əдістерді пайдалануда
«Ма сатты на ты белгілеу» талабы:
A) танымды жəне жанға аффективті )рдістер зара андай да бір
)йлесімді арым- атынаста болуы ажет
B) м&ғалім о ытуды &жымны зіне тəн ерекшеліктерімен есептесіп,
оларды бірлесіп ж&мыс жасауға дайынды де гейіне сай &йымдастыру
ажет
C) м&ғалім о ушыларды топпен жасалатын ж&мыстарыны мəнін,
ережесін т)сініп, топпен ж&мыс жасауға дайын екендіктеріне толы
сенімді болуы керек
D) адамны зімен- зі к)ресусіз ажетті мінез- &лы ты амтамасыз ететін
мəжб)рлеуші к)ш болады
E) м&ғалім пайдаланатын əдістеріні нəтижесін болжай отырып, біртіндеп
кезе -кезе бойынша олданылуын алдын-ала к ре білуге тиіс
16. Г.М.9асымованы жіктемесі бойынша «Интерактивтік əдістер»:
A) т&лғаны алыптасуына əсер ететін əлеуметтік факторы
B) азіргі заманға бейімделген болуы )шін аса ма ызды байланыс
C) балалар арасындағы атынас )шін жағдай
D) ə гіме, ойтал ы, «ойға шабуыл», «д гелек )стел», «іскерлік ойындар»,
практикалы ж&мыстар, тренинг, топты ж&мыс, терапия
E) коммуникативтік əдістер
17. Тыныштандыру сəті )шін тыныс алу техникасын пайдалану:
A) о ушыларды з денесін ба ылауға )йретеді
B) есті дамытуға бағытталған
C) о ыту ма сатына жету )шін ма ызды фактор
D) )рей тудырады
E) имылдат ыш реакцияларды жеделдетуге ы пал етеді, сергітеді
F) кез келген саба тарда ке інен таралған əдіс
18. $з ашуы ызды ба ыла ыз. Егер ызалана бастаса ыз:
A) бір ста ан суы су іші із
B) айнадағы келбеті ізге ара ыз
C) бірнеше к)н бойы атынастан аш а тайсыз
D) атты əн салы ыз
E) з айт аны ызды істетесіз
F) біреуге ай айлай салы ыз
G) эмоцияларды басы ыз
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19. «$зін- зі тану» пəнін о ытудағы пайдаланатын &ралдар
A) калькулятор
B) видео, аудио &рал жабды тар
C) о улы
D) к)нтізбе
E) лабораториялы &рал жабды тар
F) м&ғалім əшекейі
20. «$зін- зі тану» пəнін о ытудағы шығармашылы
дамытатын о ыту əдісі:
A) жазалау
B) м&ғаліммен бірлескен зерттеу іс-əрекеті
C) сына
D) &лы т&лғаларды )лгісі
E) бай ау
F) ба ылау
G) айталау

абілеттерін

21. Саба ты ма саты ішкі тынышты &ндылығына тəуелді, 5-8
сыныптарда мі деттер т&лғаны келесі асиеттеріне байланыстырып
ойылады:
A) ашуланша ты ты ба ылау
B) т зімділік
C) білімділік
D) досты ты са тау
E) к мек к рсету
F) жануарларды жа сы к ру
G) к шбасшылы
22. Саба ты ма саты с)йіспеншілік &ндылығына тəуелді, бастауыш
сыныпта міндеттер т&лғаны келесі асиеттеріне байланыстырып
ойылады:
A) к шбасшылы
B) досты ты са тау
C) білімділік
D) тəртіп
E) т зімділік
F) к мек к рсету
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23. Ш.А.Амонашвили пікірі бойынша азіргі о ушы міріндегі м&ғалімні
р лі:
A) н&рлы балаларға н&рлы м&ғалім ажет
B) нағыз м&ғалім ой, с з, əрекет бірлігін са тауды &мытпайды
C) нағыз м&ғалім баламен атал с йлеспеу керек
D) нағыз м&ғалім ж&мыс а бар уа ыты береді
E) м&ғалім з отбасына арамайды
F) жа сы м&ғалім ж&мыс а к п к іл аударады
24. Саба а позитивті пікірлерді (дəйекс здерді) енгізу:
A) бас а пəндерді таралған тəсілі болып табылады
B) о иғаны айт анға дейін немесе кейін м)мкін
C) )немі жаттау ма ызды
D) ритуал болуы керек
E) позитивті к іл-к)йден кейін м)мкін
25. «$зін- зі тану» пəнін о ытудағы педагогты басты ма саты:
A) 9имыл іс-əрекеттерін ж)йелі айталауға баланы ынталандыру
B) Баланы білім беру ке істігіне енгізу
C) Темпераментті теоретикалы негіздерін игеру
D) Баланы жеке асиеттерін дамыту
E) Бала т&лғасын зін- зі дамытуға енгізу
F) О ушыны псхикалы дамуды жалпы за дылы тарын игеруі
$зін-&зі тануды 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) е бек етуге )йрету
B) кəсіби бағдар беру
C) елжандылы
D) )немшілдік
E) а ыл-ой де гейін к теру
F) шыншылды , əділеттік
2. Мектептен тыс тəрбие ж&мысын ж)ргізетін мекеме т)рлері:
A) спорт мектептері
B) спорт олимпиадалары
C) сауы тыру, е бек лагерьлері
D) о у
E) саба
3. Педагогикалы олдау əрекетіні мəні:
A) $зіні проблемаларын тани білуге )йрету
B) $з проблемасын шешуде басымды бала жағында болуы
C) Мектепте ж)ргізетін оғамды ж&мыстарға жауап береді
D) Баланы к мек пен олдау к рсетуге келісімі
E) О ушыны басындағы кедергілерді жоюға к мектесу
F) $з проблемаларын шеше білу əдістерін ме геруіне к мектесу
4. Сəтсіз отбасыларды к беюіні себептері:
A) т&рмыстағы олайсызды
B) экономикалы білімні болмауы
C) ж&байларды білім де гейі мен ж&мысбастылығы
D) отбасын &руға дайын болмау
E) ауыл немесе алада т&руы
F) ата-ана мен баланы арым- атынасыны д&рыс алыптаспауы
5. Тəрбие жоспарыны ызметтері:
A) Т)зету, &йымдастыру
B) Болжау
C) Бағыттау, аны тау
D) Тəрбиелік
E) Ағартушылы
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6. Сынып жетекшісіні негізгі ызметі:
A) "дістемелік ж&мыс
B) Пəн м&ғалімдеріні ж&мысын реттеу
C) Жарыстыру
D) О ыту процесін ба ылау
E) Сынып &жымын &ру жəне тəрбиелеу
F) Тəрбиелеу
7. О ушыларды сыныпты &жымы:
A) Бір мектепте білім алатын, əр жастағы балалар тобы
B) 9ызығушылы тары сəйкес келетін, əр жастағы балалар тобы
C) Жас ерекшелігіне арай бір бағдарламамен о уға біріккен балалар
&жымы
D) Білім алу ма сатында, ішкі арым- атынасы алыптас ан балалар
&жымы
E) Ғылыми-ізденушілік бағыттағы &йымдас ан &жым
8. «9иын балалар», «тəрбиесі иын», «педагогикалы
т)сініктерін зерттеген ғалымдар:
A) П.Ф.Лесгафт, В.В.Ковалев
B) П.П.Блонский, Н.В.Мясищева
C) Л.М.Ломоносов, П.Ф.Каптеров
D) К.Д.Ушинский, П.Ф. Каптерев
E) М.Булянов, С.А. Беличева
F) Н.К.Крупская, П.П.Блонский
G) Л.С.Выготский, В.П.Кащенко

алып

9. Тəрбиелеу жəне о ыту )дерістеріні & састығы:
A) Тəрбиеші мен тəрбиеленушіні зара əрекеті
B) Т&лғаны дамуы мен əлеуметтенуі
C) Тəрбиелеу )дерісі зіне о ыту элементтерін осады
D) Ба ылау жəне т)сіндіру əдісін олданады
E) $зін- зі айта тəрбиелейді
10. Педагогикадағы тəрбие принциптері:
A) Батылдылы
B) Тəрбие ы палдарыны тізбектестігі, ж)йелілігі, беріктілігі жəне
)здіксіздігі
C) Тəрбие процесін &йымдастырудағы талаптар ж)йесі
D) Тəрбиені идеялылығы мен ма саттылығы
E) @жымда жəне &жым ар ылы тəрбиелеу
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11. Тəрбие ісіні &рылымы:
A) Ма сатты тікелей ж)зеге асыру
B) Тəрбие ісін ткізу, нəтижелерді бағдарлау
C) Даярлау, істерді салдарын талдау
D) Жекеленген ж)йелік &рылымдар тəрізді
E) @йымдастыру, &ралдарды аны тау
F) Алғаш ы ə гіме, барлау, жоспарлау
12. Тəрбиені оғамды мəні:
A) Жеке т&лғаны санасына, мінез- &л ыны д&рыс алыптасуына əсер
ететін &рал
B) Ережелер ж)йесі
C) Халы тар бойына білімге негізделген этникалы ізгіліктер мен
нерлерді дамыту
D) 9оғамны пайда болуына тəн асиет
E) Ке мағынада алғанда андай да болса, бір жан иесіне тиісті азы беріп,
сол жан иесіні д&рыс суіне к мек к рсету деген с з
13. Авторитарлы тəрбие:
A) Т&лғаны басу
B) $зіні адамгершілігін сезіндіру
C) 9алайда лидерлікке &мтылу
D) О ушыларды о уға, )йдегі жəне оғамды орындардағы тəртіпке
еркін арауы
E) Бала т&лғасын &рметтеу
F) Баланы бас бостандығы
14. Дəрігерлерді о ушылар денсаулығын са тауда ескерер ке есі:
A) Тазалы ты са тау
B) $зі е сен
C) Д&рыс &йы тауға мəн бермеу
D) $зі ді бас алардан жоғары санауға тырыс
E) $мірге нем &райлы арау
F) 9оршаған ортаға ызығушылы ты са тау
15. Адамгершілікке тəрбиелеуді формалары:
A) Музыкалы кештерді &йымдастыру
B) 9айырымдылы акциялары
C) Т&лғалармен кездесу &йымдастыру
D) Мектептен тыс тəрбие ж&мыстарын &йымдастыру
E) Спорт секцияларын &йымдастыру
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16. Отбасындағы тəрбиені міндеттері:
A) Табиғи ортаны са тау
B) Отбасында баланы сіп-жетілуіне, денсаулығына ам орлы жасау,
нығайту, бекіту
C) Отбасы м)шелеріні зара д&рыс арым- атынас а, т)сінісуге,
ты дауға, ата-ана, туған-туыстар, жасы )лкендерді сыйлауға )йрету
D) Баланы психикалы )дерістерін ескеру
E) Жас &рпа ты бойындағы азаматты белсенділігін арттыру
F) Жан-жа ты дамыған т&лға тəрбиелеу
G) Баланы жеке бас ерекшелігін ескеру
17. Саба тан тыс əрекеттерді &йымдастыру формасы:
A) Лабораториялы саба ж)ргізу
B) Саба барысында кездесулер &йымдастыру
C) Емтихан ж)ргізу
D) Интербелсенді əдістерді олдану
E) Дене тəрбиесі, спортты əрекет
F) 9оғамды пайдалы е бек əрекеті
18. Педагогикалы зерттеуді т)рлері:
A) Дербестік, айт ан с зде т&ру, сыпайлылы
B) 9алыптастырушы
C) Шыншылды , демократиялы , ізгілік
D) Демократиялы , ашы арым- атынас, ынтыма тасты , дербестік,
жауапкершілік
E) Бəсекеге абілеттілік, тап ырлы , ынтыма тасты , збеттілік
19. 9&ндылы -бағдарлы іс-əрекетті &йымдастыру формасы:
A) Туристік жоры тар
B) КТК
C) К ркем нерпаздар концерті
D) Мінез- &лы мəдениеті туралы саба тар
E) Ғылыми-танымды ма алаларға шолу
F) Емтихан тапсыру
20. Тəрбие, адамды с)юге бағыттау т мендегі
бірт&тастығына байланысты:
A) баланы е бегі мен ісін бағалауына
B) баланы ортаға тез бейімделгіштігіне
C) ерік-жігерді бірлігіне
D) ғылымилы жəне ж)йелі ж&мыс ж)ргізілуіне
E) баланы жеке т&лға ретінде сыйлауына
F) )дерісті аса ар ындылығына
G) жа а оғамды р лді ме геруіне
19

&станымдарды

Тəрбие ж&мысыны теориясы мен əдістемесі

12

21. Жеке адамны санасын алыптастыру əдістері:
A) зін- зі бас ару
B) мектептегі əдістемелік ке ес
C) ə гіме
D) педагогикалы талап
E) тəрбиелік жағдаяттар
F) этикалы ə гіме
G) пікірталас
22. Топты тəрбие ж&мысын &йымдастыру формалары:
A) тəрбие т&жырымдамасын жасау
B) ə гімелер
C) сынып сағаты
D) &сынылған кітаптарды о ып талдау
E) кештер
F) )йірмелер
G) клубтар
23. Тəрбиені тиімділігі тəуелді:
A) аржы к здеріне
B) тəрбие )дерісіні əдістемесіне
C) т& ым уалаушылы а
D) педагогті талдау, бағалау абілетіне
E) педагогті шеберлігіне
F) о ушыны е бек орлығына
G) о ыту мерзіміне
24. Мінез- &лы ты тəрбиелеу əдістері:
A) марапаттау
B) тəрбиелік жағдаяттарды згерту
C) мада тау
D) этикалы ə гіме талдату
E) зін- зі бас ару &йымына м)ше сайлау
F) пікір аясын ке ейту
G) мектептегі əдістемелік ке еске атысу
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25. В.П. Тугаринов бойынша жеке адамны сапалы к рсеткіштері:
A) Тəрбиені &йымдастырушылы асиеті
B) Тəрбиелік ы палдар бірлігі
C) Тəрбие іс-əрекетіне араласуы
D) Биологиялы ерекшеліктері
E) Саналылы , жауапкершілік
F) Тəрбие гуманизациясы
G) Даралы , оғамды белсенділік пен саяси-идеялы бағыт
Тəрбие ж мысыны теориясы мен əдістемесі
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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леуметтік педагогика
1. 9оғам міріндегі реттеуді нормасы:
A) салттар
B) тəрбие
C) дəст)рлер
D) & ы пен мораль
E) білім
F) тəрбие
G) ырымдар
2. "леуметтік педагогиканы негізгі &станымдары:
A) Азаматтарды мір с)ру шарттарын жа сарту
B) Ж&мыс барысында адамны табиғи болмысын ескеру
C) 9оршаған ортаны мəдениетін, бас а да ерекшеліктерін есте &стау
D) Жастарды тəрбиесіне к іл б лу
E) 9оғамны экономикасыны су де гейін адағалау
F) Ізеттілік карым- атынас орнату ар ылы ы пал ету
3. Дезадаптивті &ғымы олданылатын адамдар тобы:
A) Балалар
B) Мектептік
C) @жымды
D) Орта
E) 9арым- атынас дезадаптациясы
F) Отбасылы
4. Антисоциалды іс - имылдар:
A) & ы ты нормаларды б&збау
B) адамны мəдени алыптарға арсы іс- имылы
C) за ға бағынушылы
D) оғамды алыпты б&збау
E) оғамды нормаларды са тау
F) т&лғаны мəдени алыптарды са тауы
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5. Балалар )йіндегі ж&мыстарды &йымдастыру ерекшеліктерін зерттеген
ғалымдар:
A) А. Дистервег
B) М.И. Лисина
C) В.В. Зенковский
D) К.Б. Бектаева
E) П.П. Лазарев
F) В.С. Мухина
G) 9.9. $мірбекова
6. "леуметтік педагогикада жетім балаларға атысты олданылатын
&ғымдар:
A) Рухани жетім
B) Табиғи жетім
C) Т&л жетім
D) @лтты жетім
E) Жасанды жетім
7. $зара арым- атынас
ызметі:
A) Нəтижелік
B) Эмоциялы
C) Аны ты
D) $зектілік
E) Толы тырушылы
F) Апелляциялы
G) А паратты
H) $згешелік

&ралы ретінде с зді

бір-бірімен байланысу

8. $зара əрекеттесуде с йлеуді толы тыратын ерекше коммуникативті
ж)йелер жиынтығы:
A) Отыру алпы
B) 9ол сермеу, ол б&лғау
C) Бейнелеу
D) АI &ру, есінеу, с з арасындағы кідірістер
E) Пантомимика
F) Ишарат білдіру
G) Дауысты сапасы, екпіні, с йлеу темпі
H) К)лкі, жылау
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9. «Бейімделу» (адаптация) арастырылу т)рлері:
A) 9оғамды бейімделу
B) Бейімделуге баулу
C) Бейімделу )дерісі
D) Бейімделу к рінісі
E) Бейімделу нəтиже
10. "леуметтік институттар тарапынан б лініп к рсетілген əлеуметтік
тəрбие бағыттары:
A) 9& ы ты тəрбие
B) "леуметтік-шартты (ерекше) тəрбие
C) Рухани тəрбие
D) Ресми шартты (мемлекеттік) алыптағы тəрбие
E) Жа а бағыттағы тəрбие
11. Жастар субмəдениетіні т)рлері:
A) Астрологтар
B) Панктер
C) Патриоттар
D) "скерлер
E) $нерс)йгіштік
12. Баланы əлеуметтік мəдениетіні негізі əлеуметтік-педагогикалы
сапасыны сипаттары:
A) $з ойын еркін жеткізу
B) Ата-ананы ескертпелерін д&рыс абылдау
C) Бала дамуы жағынан з атарластарынан алда болуы
D) Е бекс)йгіштік
E) $зімшіл к рінуі (т&лғалы Меніні к рінуі), айналаға арым- атынасы,
зара атынасы
13. Девиантты іс- имылдарды пайда болу факторлары:
A) сырт ы
B) ішкі
C) əлеуметтік-психологиялы
D) индивидтік
E) эндогенді
F) экзогенді
G) психологиялы
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14. Балалар мен жастарды , жеткіншектерді ылмыс а баруын
болдырмау, алдын алу шараларын ж)зеге асыру жəне ол нəтижелі болу
)шін &йымдастырылатын ж&мыс т)рлері:
A) Саба тан тыс уа ытты тиімді ж&мсау
B) Ж)ріс-т&рыс ережелерін бойына сі іріп, əдет ретінде алыптастыру
C) М&ғалімні о ушыларды психологиясын жа сы білуі
D) Балаға жа ын микроортаны жағымды ы палын &йымдастыру
E) Отбасында бала тəрбиесіне к п к іл б лу
F) 9& ы ты сана-сезімін тəрбиелеу іс-шаралары
15. 9иын тəрбиені же у əдістері:
A) Теріс тəртіпті алдын алу жəне жағымды тəртіпті ынталандыру
B) Жасаған əрекетіне есеп бергізу
C) Жазалау
D) Жасаған теріс əрекетіне &ялуын сезіндіру
E) Мінезіні теріс т&старын б&зу
F) Мада тау
16. Отбасындағы талап ету ж)йесіні т)рлері:
A) @рып-соғу
B) 9ата шектеу ою
C) Е бек ар ылы жазалау
D) Талаптарды жеткіліксіздігі
E) 9ор ыту
F) 9атал талаптар
17. К ше балаларыны араусыз болған уа ытша байланысты жіктелуі:
A) Ата-анасын ты дамайтын балалар
B) Саба а атыспайтын балалар
C) Маусымды мерзім бойынша )йден кететін балалар
D) К шеде &за уа ыт (бір жыл жəне одан да к п) т&ратын балалар
E) Отбасынан ыс а мерзімге жиі-жиі кететін жəне )йге айтатын балалар
F) М&ғалімні ескертуіне к іл аудармайтын балалар
18. "леуметтік тəрбиені пайда болуыны негізі:
A) Экономикалы су
B) Тəрбие ж)йесіндегі дағдарыс
C) Экономикалы дағдарыс, əлеуметтік те сіздік
D) Бейімдеу кезе і
E) Тəрбие де гейіні жоғарылауы
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19. Кəмелет жасына толмағандарға арналған мемлекеттік əлеуметтік
мекемелер:
A) Балалар мен жеткіншектерге арналған əлеуметтік баспаналар
B) Саяжайлар
C) Жетім балалар жəне ата-аналарыны ам орлығынсыз алған балалар
)шін білім беру ж)йесінде &рылған мекемелер
D) Ата-аналарыны ам орлығынсыз алған балаларға к мек к рсету
орталы тары
E) Демалыс )йлері
F) Жата ханалар
20. Білім беру кешені ретіндегі əлеуметтік педагогиканы (ғылыми-білім
беру) функциялары:
A) əлеуметтік педагогты икемділігі мен дағдыларын дамытады
B) практикасы мен оны бейнелеп к рсететін теория арасындағы
байланысты аны тайды
C) ғарыш, ғаламшар, əлемге атысты мегафакторларды аны тау
D) əлемге сезімдік - бағалаушы атынас ж)йесін &рады
E) əлеуметтік маманны жеке т&лғасыны кəсіби-ма ызды асиеттерін
дамытады
21. Жеке даралы а негіздеу &станымны мəні аны тайды:
A) Жеке даралығын
B) 9& ы тарын
C) "леуметтік жағдайын
D) С йлеуін
E) Белгілерін
F) Ма саттарын
G) М)дделерін
22. Адамды əлеуметтік бірлік ретінде зерттеуден туындайтын міндеттер:
A) Адамдарды &лыстарға б ліп арастыру
B) "леуметтік ауыт ушылы тарды себептерін, оларды алдын алу мен
же у м)мкіндіктерін аны тау
C) Бас алардан згеше адамдарды əлеуметтік даму ерекшеліктерін
зерттеу
D) Тəрбие саласын теориялы жəне əдістемелік амтамасыз ету
E) Адамны жеке т&лға ретінде əлеуметтік дамуыны , əлеуметтенуіні
ерекшеліктерін зерттеу
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23. Пенитенциарлы -педагогикалы ж&мыстарыны бағыттары:
A) 9айта тəрбиелеуді , пенитенциарлы мекемелер жағдайындағы тəрбие
ж&мыстарыны &станымдарын, мазм&нын, &ралдарын, формалары мен
əдістерін зерттеу
B) Психикасы б&зылғандармен ж)ргізілетін ж&мыс мазм&нын аны тау
C) Жетім балаларды балалар )йіне орналастыру
D) Б&рынғы сотталғандарды босат аннан кейінгі мірге бейімделуін
жетілдіру жолдарын жасау жəне негіздеу
E) 9арттарды əлеуметтік м& тажды тарын аны тау
F) 9оғамдағы жастарды мəселелерімен к)ресу
G) Отбасындағы арым- атынасты т)зету жолдарын арастыру
24. Мектеп ашы
əлеуметтік ж)йе ретінде ж&мыс т)рлерін
&йымдастырады:
A) Мектепті отбасымен атынасын ке ейту
B) Бір жас кезе нен екінші жас кезе ге ткенде іштей иындылы тар
туады, згертеді
C) Адамны əлеуметтік т&рғыдан алыпты дамуы мен ауыт уы
D) Мəдени жəне бас а да əлеуметтік институттармен бірлескен ісəрекеттерін &йымдастыру
E) "леуметтік алыптасу себептері мен оны алдын алу м)мкіндіктері
жəне оны же у
F) Жеткіншектер мен жастарды əлеуметтік жағдайыны шекаралы
алыпта жəне аны болмауы
G) Педагогтарды &йымдастырумен о ушыларды оғамды ортамен
байланыстыру
H) Балалар мен жеткіншектерді мінез- &л ын, іс- имылын болдырмау
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25. Мектептегі тəрбие ж&мысыны кемшіліктері:
A) Тəрбиелеуді адамгершіліктен тыс жағымсыз бағыттары
B) @стаздар &жымындағы бірауызсызды жəне жиі кездесетін &рыс
керістік
C) О у тəрбие ж&мысын &йымдастыруда иынды тудыратын материалды
техникалы базаны əлсіздігі
D) Асыра &йымдастырушылы , саба тағы жəне саба тан тыс тəрбие
ж&мысын біркелкілігі жəне к з бояушылы
E) Педагогикалы тəсіл ретінде жазалау
F) Жеке дара топты тəрбиені м)лдем болмауы
G) Тəрбие ма сатына жететін ж)йелі, сатылы ж&мысты болмауы
H) Мектептерде ата аналарға арналған əдістемелік семинарлар
&йымдастыру
леуметтік педагогика
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