рметті студент!
2018 жылы «Білім - 1» бағытындағы маманды тар тобыны бітіруші курс
студенттеріне О у жетістіктерін сырттай бағалау 4 пəн бойынша ткізіледі.
Жауап пара шасын з мамандығы ызды пəндері бойынша кестеде
к рсетілген орын тəртібімен толтыры ыз.
Маманды
шифры
5B010100

Маманды ты
атауы
«Мектепке дейінгі
о ыту жəне
тəрбиелеу»

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

1. С#ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т#рады:
1. Педагогика
2. Мектеп жасына дейінгі балаларды тілін дамыту əдістемесі
3. Тəрбие ж#мысыны теориясы мен əдістемесі
4. Мектепке дейінгі білім беруді бас ару жəне #йымдастыру
2. Тестілеу уа ыты - 180 минут.
Тестіленуші &шін тапсырма саны - 100 тест тапсырмалары.
3. Та даған жауапты жауап парағындағы пəнге сəйкес секторды
д гелекшесін толы бояу ар ылы белгілеу керек.

тиісті

4. Есептеу ж#мыстары &шін с#ра кітапшасыны бос орындарын пайдалануға
болады.
5. Жауап парағында к рсетілген секторларды м# ият толтыру керек.
6. Тест ая талғаннан кейін с#ра
кезекшісіне ткізу ажет.

кітапшасы мен жауап парағын аудитория
2

7. - С#ра кітапшасын ауыстыруға;
- С#ра кітапшасын аудиториядан шығаруға;
- Аны тама материалдарын, калькуляторды, с здікті, #ялы телефонды
олдануға
ата тиым салынады!
8. Студент тест тапсырмаларында берілген жауап н#с аларынан болжалған
д#рыс жауапты барлығын белгілеп, толы жауап беруі керек. Толы жауапты
та даған жағдайда студент е жоғары 2 балл жинайды. Жіберілген ате &шін 1
балл кемітіледі. Студент д#рыс емес жауапты та даса немесе д#рыс жауапты
та дамаса ателік болып есептеледі.
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Педагогика
1. Педагогикалы пəндер:
A) Этнопедагогика
B) +оғамды педагогика
C) Технопедагогика
D) А паратты педагогика
E) Табиғат педагогикасы
2. Жеке т#лғаға бағытталған білім беруді ғылыми-теориялы негіздерін
зерттеген ғалымдар:
A) Р.Г. Лемберг
B) И.С. Якиманская
C) Л.В. Занков
D) Ы. Алтынсарин
E) И.Я. Лернер
F) В.В. Давыдов
3. О у-тəрбие процесінде тиімді #йымдастыру &шін педагогты
басшылы а алатын темперамент т&рлері:
A) Психофизиологиялы
B) Биологиялы
C) Психологиялы
D) Физиологиялы
E) Холерикалы
F) Флегматикалы , меланхоликалы
G) Сангвиникалы
4. Дəст&рлі педагогикада т#лғаны базалы мəдениетін алыптастыруда
тəрбиелік істерді бағыттары:
A) Экономикалы тəрбие
B) Адамгершілік тəрбиесі
C) Экологиялы тəрбие
D) Е бек тəрбиесі
E) :леуметтік тəрбие

4
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5. Эстетикалы тəрбие міндеттеріні бірі:
A) эстетикалы білімдер беру
B) ғылыми д&ниетаным алыптастыру
C) эстетикалы мəдениетті тəрбиелеу
D) мемлекетке деген #рмет сезімін алыптастыру
E) ағзаны шыны тыру
F) эстетикалы талғамды жəне сезімді дамыту
G) е бек абілеттілігін арттыру
6. Т#лғаны əлеуметтенуі кезінде оны дамуына əсер ететін факторлар:
A) Субъективті факторлар
B) Монофакторлар
C) Минифакторлар
D) Мезофакторлар
E) Мегафакторлар
F) Макрофакторлар
G) Объективті факторлар
7. Ғылыми д&ниетанымны #рамдас б лігі:
A) к з арастар
B) дағдылар
C) діни білімдер
D) ғылыми-білімдер ж&йесі
E) т#рмысты к з арастар
F) мифологиялы білімдер
G) сенімдер
8. Адамгершілік тəрбие міндеті:
A) эстетикалы талғам алыптастыру
B) ой абілеттерін дамыту
C) моральдік ережелерді ме герту
D) # ы ты жауапкершілік алыптастыру
E) адамгершілік сана алыптастыру
F) табиғат а ізгілік атынас алыптастыру
9. Педагогикалы процесті зерттеген ғалым педагогтар:
A) С.Т. Петров
B) А.И. Герцен
C) И.А. Иванов
D) М.А. Данилов
E) Б.Т. Лихачев
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10. «Форма» терминіні мəні білдіреді:
A) Тəрбие элементтеріні жиынтығын
B) Тəрбиелік шараларды жоспарлауын
C) Тəрбие &дерісіні сырттай к рінісін
D) Тəрбиешіні іс-əрекетіні к рінісін
E) Тəрбиелік ж#мыстарды жəне тəрбиелік шараларды бірлікті
жиынтығын
11. ?жымны зіндік ма ызды белгілері:
A) Жалпы əлеуметтік мəнді ма сатты болуы
B) +арама- арсы жауаптарға тəуелділік
C) Жеке əлеуметтік ма сат
D) @зіндік мəнді ма сат
E) Жеке та далған бас арушы орган
F) Жеке əлеуметтік іс-əрекет
12. Сынып жетекшісіні о ушыларды зерттеу əдістері:
A) Тəжірибені арастыру
B) Жағдаятты талдау
C) Бай ау
D) Ба ылау
E) Индукция жəне дедукция
F) Жеке дара жəне топты ə гімелесу
13. Отбасыны жалпы сипаттамаларыны к рсеткіші:
A) отбасындағы зара атынас стилi
B) отбасы #рылымы
C) балаларыны дарынды, талантты, мəдениетті, талапшыл болуы
D) ата-ана туралы мəлiметтерді толы тығы
E) ата-ананы тəрбиенi ма сатын, мiндеттерiн #станбауы
F) ата-ананы баланы мір əрекетiнi мазм#нына к iл б луi
G) баланы отбасы мiрiне белсендi араласуы
14. О ыту #станымдары:
A) Болжамдылы
B) К рнекілік
C) :дістемелік
D) +ол жетімділік
E) Бас арушылы
F) Мазм#нды
G) ?йымдастырушылы
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15. Білім беру стандарты:
A) О ыту де гейін ай ындайды
B) Білім беру нормаларын аны тайды
C) Міндетті білім беруді негізгі #жаты
D) Білім беру саласын амтиды
E) Бағдарламаларды сапасын аны тайтын #жат
F) Білім беру сапасын аны тайды
G) О у жоспарларын олданады
H) Міндетті о ыту компоненттерін аны тайды
16. Топты ж#мыстарды #йымдастыру мəселелерімен айналыс ан
зерттеушілер:
A) В.Н. Иващенко
B) В.И. Безруков
C) А.М. Раевский
D) В. Оконь
E) И.Т. Волков
17. Білім беру ж&йесін стандарттау ажет:
A) Жа алы тар енгізу &шін
B) Тəжірибе ме геруді ғылыми мінездемесі
C) Баламалы о улы тарды осылуы &шін
D) Философиялы негізін алыптастыру &шін
E) Ты о у жоспарларыны енгізілуі &шін
F) Мектептегі о у процесіні жа а еркін #йымдастыру формаларына туі
&шін
18. ?жымды - танымды іс-əрекетті белгісі:
A) Жалпы нəтижелерді болуы
B) Іс-əрекеттер барысында о ушылар арасында зара жауапкершілікті
жəне тəуелсіздікті пайда болуы
C) Іс-əрекеттер барысында о ушыға жағдай жасау жəне оларды бас ару
D) Іс-əрекет барысында аны талған материалдар бойынша т#жырым
жасау
E) ?жымды іс-əрекет барысында, əрбір о ушы зіндік білімін к рсете
алуы
F) Біры ғай ма сатты , жалпы мотивті болуы
19. Білім, білік жəне дағдыны алыптастыру &дерісі ажет етеді:
A) Бас аруды
B) Диагностикалауды
C) Т#лға болмысын
D) О у-танымды іс-əрекеттеріні нəтижесін аны тауды
E) Ба ылауды
7
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20. Мектеп пен жоғары о у орындарындағы баға оюды субъективті
ателіктері:
A) о ушыны интеллектуалды м&мкіншілігін ескеру
B) орташа бағалау #станымында болмау
C) жауапты жан-жа тылығын ескеру
D) орташа бағалау #станымында болу
E) к іл-к&йге орай баға оя салу
F) лшемге сай болу
G) ынталандыру принципін са тау
21. А паратты технология:
A) А паратты деумен байланысты &дерістер
B) Адам іс-əрекетіні ажетті салаларыны бірі
C) На ты #ралдарды, əдістер мен тəсілдерді пайдалану
D) Белгілі #ралдар мен əдістер жиынтығы
E) На ты мағл#маттар жиынтығы
F) Кез келген мəліметтер жиынтығы
22. О улы а ойылатын негізгі талаптар:
A) Тілі балаларды жас ерекшеліктеріне сəйкес болуы керек немесе
к&рделі ғылыми стильде жазылуы тиіс
B) Мазм#нында келтірілген материалдар к лемді болуы керек
C) К рнекіліктермен жа сы жабды талу, тілі балаларды жас
ерекшеліктеріне сəйкес болуы
D) О у бағдарламасына сəйкес болу, о ушылар &шін #ғымды, ыс а жəне
ызы ты болуы
E) Тексеру, зін- зі тексеру жəне о у нəтижелерін т&зетуге арналған
с#ра тар мен жаттығуларды болуы
23. Бас аруды #йымдастыруды формалары мен бағыттары:
A) Педагогикалы отырыстар, əдістемелік ке естер
B) Педагогикалы &дерісті негізгі ма сатын ай ындау
C) Психологиялы -педагогикалы тестілеу нəтижесін адағалау
D) Н#с ау-əдістемелік
E) +оғамды ы палдарды пайдалану жолдарын #сыну
F) Педагогтарды жаппай сауаттандыру, сауы тыру
G) Педагогтарды психологиялы -педагогикалы т#рғыда диагностикалау
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24. ?жымны жағымды əлеуметтік психологиялы жағдайын жасайды:
A) Экономикалы арым- атынас
B) +# ы ты арым- атынас
C) Эмоционалды арым- атынас
D) Ашы арым- атынас
E) Сын т#рғысынан арау
F) Креативті ойлау
25. М#ғалімдерді аттестациялауды ма саты:
A) Нары ты экономикалы атынастар орнату
B) О у-тəрбие &дерісіні сапасын арттыру
C) Т#лғаны əлеуметтік де гейін жоғарылату
D) О у-тəрбие &дерісін #йымдастыру
E) Шығармашылы ты дамыту
F) Педагог ызметкерлеріні əлеуметтік сауаттылығын амтамасыз ету
Педагогика
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ

9

Мектеп жасына дейінгі балаларды тілін дамыту əдістемесі

11

Мектеп жасына дейінгі балаларды тілін дамыту əдістемесі
1. К рнекілік т&рі:
A) венндиаграммасы
B) с#ра
C) та та
D) ассоциограмма
E) тірек-схема
F) жауап
G) слайд-презентация
2. Б. Байм#ратованы е бегі:
A) Ана тілі
B) Бір жастан сегіз жас а дейінгілерді а ыл-ойыны дамуы
C) Тəрбиешілерді озат тəжірибелерін жинау
D) Байланыстырып с йлеу тілін дамыту
E) Балаларды мектепке даярлау, Бізді кітап
F) Жанды с з
G) Эксперимент ж#мыстары немесе балаба шада тəжірибе бай ау
ж#мыстарын ж&ргізу
3. Ана тілін о ыту жəне тіл дамыту саба тарында
репродуктивті əдістер:
A) Т&сіндіру
B) К рсету
C) : гімелесу
D) : гімелеу
E) Модельдеу
F) Бала тілін бағалау

олданылатын

4. Ана тілін о ыту жəне тіл дамыту саба тары келесі дидактикалы
талаптарға сай келуі ажет:
A) Саба ткізу
B) Балаларды дербес тілдік əрекетін олдану
C) Саба материалы мазм#ныны балаларды жас ерекшелігіне сай а ылой жəне тілдік дамуына сай келуі
D) Саба а алдын ала дайындалу
E) Міндетті, бағдарламаланған, уа ытпен шектелген
F) Саба ты тəрбиелік мəні
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5. Талдау т&рі:
A) ə гімелеу
B) есту
C) к ру
D) орытындылау
E) баяндау
F) мазм#ндау
G) с#ра -жауап
6. Жетекші психикалы процеске тəуелді бала ə гімесі:
A) Т&сіндіруі
B) +абылдауы
C) Тəжірибиесін айтуы
D) +иялы
E) Есте са тауы
7. +оғам мірінде адамдарды
ат аратын #рал:
A) тіл
B) #ла
C) ой
D) иял
E) к з

зара пікірлесу, т&сінісу ызметін

8. Мектепке дейінгі #йымдарда тіл дамыту ж#мысына əдістемелік
басшылы :
A) балаба ша мен д&кен арасындағы байланыс
B) балаба ша мен кітапхана арасындағы байланыс
C) балаба ша мен отбасыны арасындағы байланыс
D) балаба ша мен ата-ана арасындағы байланыс
E) балаба ша мен сəулет нері арасындағы байланыс
F) балаба ша мен кинотеатр арасындағы байланыс
G) балаба ша мен м#ражай арасындағы байланыс

11
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9. «Зерек бала» бағдарламасында (3-4 жас) тілді грамматикалы
#рылымыны мазм#ны:
A) Жануарлар мен оларды т лдерін (аю-аюлар, онжы - онжы тар,
жыл ы- жыл ылар, #лын- #лындар) білдіретін зат есімдерді жекеше,
к пше т&рде айтуға &йрету
B) @здері білетін заттар мен ойыншы тарды септік жалғауларын жалғап,
к пше т&рде айтуға &йрету (доптарды , уырша тарға, онжы тарда, т.б.),
с йлеу тілінде біры ғай м&шелерді (мен атама, əжеме, апама барамын)
олдана білуге &йрету
C) Шығармаларды жанрларын аны тай білуге ( ле , ə гіме, ертегі),
тілді к рнекті бейнелілігіні &лгілерін (ай ындау, те еу жəне т.б.)
бай ауға &йрету
D) Бағдарламада берілген шығармалардан &зінділер жаттау ( ле дер,
шағын ауыз əдебиетіні жанрлары), та ырып а сай шығарманы та дай
білуге (т&сінік айту) &йрету
E) Жай, салалас жəне саба тас #рмалас с йлемдерді олдана білуге
жатты тыру
F) Дауыс ырғағына арай с йлем т&рлерін ажырата білу іскерлігін
дамыту (хабарлы, с#раулы, лепті), оларды тілінде олдану
G) Т&бірлес с здерді (ба ша, ба шашы, ба шада), етістіктерден (бардым,
барамын, барғым келеді) жасауға жəне олдануға жатты тыру, балаларды
зат есім, сын есім, етістіктерді к&рделі т&рлерін жасауға жатты тыру
10. О ыту əдісі:
A) О ушыны əн салуға &йрету
B) О ушыны жеке т#лғасын мірге бейімдеу жолы
C) О ушыны мір с&руге &йрету
D) О ушыны белсенділігін арттыру
E) М#ғалімні саба жоспары
11. Біз мектепке барамыз бағдарламасында тілді грамматикалы
#рылысын алыптастыру мазм#ны:
A) Тілді дыбысталу мəдениетіні барлы ырын жетілдіру
B) Бала тəжірибесі мен əлеуметтік жағдайлар негізінде с йлеу іс-əрекетін
арастырады, мемлекеттік тілді ме геруге, шет тілдерге ызығушылығын
тəрбиелеуге жағдай жасайды
C) Дыбыстарды ай ын артикуляциясын əзірлеу
D) Т&бірлес с здерді (ба ша, ба шашы, ба шада), етістіктерден (бардым,
барамын, барғым келеді) жасауға жəне олдануға жатты тыру, балаларды
зат есім, сын есім, етістіктерді к&рделі т&рлерін жасауға жатты тыру
E) Дыбыстарды д#рыс айтуға &йрету
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12. Дауысты дыбыстар мен дауыссыз дыбыстарды айырмашылығы:
A) ке ірдектен естіледі
B) ауа кедергісіз еркін шығады
C) дыбыстау м&шелеріні ызметіне байланысты
D) екпін ойылады
E) дыбыстар имылға т&седі
F) дауысты дыбыстар буын #райды
13. С зді дыбысты мəдениетін алыптастыруды əдіс-тəсілдері:
A) Театр ойындары
B) Дыбыстарды айтылу &лгісін беру
C) +#рылыс ойындары
D) Дидактикалы ойындар
E) Балаларға шығармашылы тапсырма орындату
14. ?й ас, буна , буын:
A) сатира
B) хикая
C) лирика
D) поэзия
E) ле
15. 2-кішкентайлар тобындағы к ркем əдебиетті о у ж#мыстары:
A) Ертегі, шағын ə гіме
B) Кейіпкер іс-əрекетін бір-бірімен салыстыру
C) @ле жа ылтпаш
D) Поэзия мен прозаны ажырата алады
E) Кейіпкер ерекшеліктерін талдау
F) @ле шығарту
G) Шығарма жанрын ажырата білуге &йрету
16. Балаларға саба барысында та па жаттатуда т мендегі міндеттер
шешіледі:
A) Саба барысында игерілген білімді дербес əрекетпен бекіту
B) Та па айтуда əуенді сезінуге &йрету
C) Балаларға та па мазм#нын жəне к ркем бейнесін бай ай білуге &йрету
D) @зі та па жазуға &йрету
E) С здерге назар аударуға &йрету
F) +ажет с здерді табуда дербес тапсырма орындау
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17. Сауат ашу барысында жазуға ойылатын талаптар:
A) əріптерді бірін о ға, бірін солға исайту
B) партаға д#рыс отыру
C) дəптерді к лдене сызығынан ауыт ымау
D) партаға к кіректі тіреу
E) əріптерді , сондай-а с здерді , арасындағы ашы ты ты бір
алыпты са тап отыру
F) əріптерді элементтерін жазғанда #зынды- ыс алы ету
G) əріпті д#рыс жазу
18. Балаларды с йлемдегі с з тіркестерімен таныстыру т&рлері:
A) Бірдей с здерден басталатын с йлем та дау
B) Бір бала с йлем айтады, екіншісі кесте #рады
C) С йлемдегі с здерді ауыстыру
D) Дыбысты с здегі алар орны
E) С йлем #рамындағы с здерге кестелі бейне #рау
F) На ты саны белгілі с здер та дау
G) Тəрбиеші тарапынан бір баламен с йлесу &лгісін жасау
19. Педагог-тəрбиешілер саба та ойын элементін олдануда к іл б луі
керек:
A) Балаларды білімді ме геруі жоспарланған де гейге жеткізіледі
B) Табиғат #былыстарыны за ды байланысын бай ату мысалы, жыл
мезгілдеріні келу реті
C) Ойынны ма сатын ай ындау, балалар ойын кезінде андай іскерлікпен
дағдыны, жа а с здерді, с йлем #ру ерекшелігін игереді, ойынны
тəрбиелік ма сатына
D) Ойынға атысушыларды санын аны тау, ойын барысында
олданылатын материалдарды тартымдылығына
E) +оршаған ортаны объектілері мен #былыстарына белсенді жəне
д#рыс арым – атынасты тəрбиелеу
20. Жина тау əдісіні ерекшелігі:
A) Буындап с йлеу
B) Екпінсіз айтылатын с здер
C) Мəтінді рольдерге б лу
D) С з алдынан дыбыс осылып естіледі
E) С йлем с зге, с з буынға, буын дыбыстарға жіктеледі
F) Дыбыстарды буындау
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21. Тəрбиешіні «Балаба шада о ыту жəне тəрбиелеу бағдарламасыны »
со ында тіл дамытудан тілетін апталы саба санын басшылы а ала
отырып ат аратын ж#мысы:
A) Синтаксистік талдаулар жасайды
B) Бағдарламалы материалды о у жылы бойынша б ліп, «Тіл дамыту»
б лімі бойынша саба кестесі мен к&нтізбелік жоспарын жасайды
C) Gнемі талдау жасайды
D) Т&бірлес с здер табады
E) «Айналадағы мірмен таныстыру жəне баланы тілін дамыту» деген
б лімге талдау жасайды
22. Балаба шадағы жоспар т&рлері:
A) біліктілік жоспар
B) ғылыми жоспар
C) перспективалы жоспар
D) то санды жоспар
E) жылды жоспар
F) əдістемелік жоспары
23. Баяндау сабағыны #рылымы:
A) Жоспар бағдарламаға сəйкес, əдістер балаларды жас ерекшеліктеріне
сай болу керек
B) Кіріспе б лім, балаларды жа а материалды абылдауға даярлау мəтінді
о ып беру
C) С зден с йлем #растырылады
D) Ма саты, к рнекі #рал, əдістер-тəсілдер болуы керек
E) Талдаудан кейін балаларды шығарма мазм#нын алай т&сінгенін
бай ау &шін тағы да шығарманы айталап о у, балалар о ылған
материалды естеріне т&сіріп жауап беруге дайындау &шін бірнеше секунд
уа ыт беру
F) К&нделікті, апталы , то санды , жылды , айлы жоспары
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24. Модульдік тапсырманы о ытуды ж&зеге асыру:
A) Gйрету &дерісін жа арту (&йрету амалдары алдын ала жоспарланады)
B) Іскерліктерді ме геру де гейлері; модуль-информацияны мазм#нын
алыптастыру
C) О ыту ызметін бас ару жəне зін- зі бас ару ж&йелерін #ру,
əдістемелік жабды тау
D) +оршаған д&ниедегі заттар мен #былыстарды біріктілігін,
бірт#тастығын а ғара білуге &йрету, байланыстырып с йлеу дағдыларын
жетілдіруге болады
E) Балаларды білімді ме геруі жоспарланған де гейге жеткізіледі
F) О у &рдісіні компоненттерін кешендендіруге байланысты білім
беруді тиімділігі: ма сат, мазм#н, ба ылау, бағалау, т.б. артады
G) +оршаған ортаны объктілері мен #былыстарына белсенді жəне д#рыс
арым- атынасты тəрбиелеу
H) Бірізділік са талуы керек
25. В.И. Логинова бойынша белгілі бір объектімен танысу сабағыны
т&рлері:
A) Сол затты пайдалану ар ылы т&сінікті #ғымды ке ейту
B) Екі немесе одан да к п адамдарды пікірлесуі
C) Затты сынын, сапасын, ерекшелігін бай ау, салыстыру
D) Табиғат #былыстарыны за ды байланысын бай ату
E) Т#ра ты с з тіркестерін &йрену
F) Заттар мен #былыстарды асиеттерін, сапасын, б лшектерін
білдіретін с здерді ме герту ар ылы с здік орды молайту
G) Затпен бірінші рет танысу жəне с здік орға соған байланысты жа а
с здер енгізу
H) : гіме #рату
Мектеп жасына дейінгі балаларды тілін дамыту əдістемесі
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Тəрбие ж мысыны теориясы мен əдістемесі
1. Тəрбиені оғамдағы ат аратын ызметіне орай зіндік ерекшеліктері:
A) +оғамды #былыс
B) Ата-анамен бірлескен іс-əрекет
C) Ба ылау əрекеті
D) Тəрбиелік əрекет
E) Шығармашылы əрекет
2. Экологиялы тəрбиені міндеті:
A) О ушыларда ғылыми д&ниетанымды к з арасын алыптастыру
B) К ркем нер шығармашылығы, туындыларын насихаттау
C) Табиғат а # ыпты арау жəне орғауға &йрету
D) О ушыларды табиғатты орғау мəселелері туралы ғылыми біліммен
аруландыру
E) О ушыларды ойлау операциялары м&мкіндіктерін дамыту
F) Адамды с&юге &йрету
G) Табиғатты орғауға байланысты пайдалы е бекке белсендіру
3. Педагогикалы олдау:
A) Педагог балаға, оны к&ші мен абілетіне шын сенуі
B) +арым- атынасына, о уда табысты алға жылжуына м&мкіндік беру
C) Педагог пен тəрбиеленушіні арасында жа ын арым- атынасты
орнауы
D) Баланы ересектерді мінез- #л ындағы жалғанды ты тез а ғарып,
тануы
E) Балаларды дене жəне психикалы денсаулығына олдау к рсету
F) @мірлік жəне кəсіби болашағын та дап ала білуге к мек к рсету
4. Тəрбие əдістері:
A) марапаттау
B) зін- зі бас ару орталығы
C) жарыс
D) мектептегі əдістемелік ке ес
E) о у кабинеттері
F) пəн м#ғалімдер бірлестігі
G) о у #ралдары
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5. Тəрбие жоспарыны ызметтері:
A) Ағартушылы
B) Т&зету, #йымдастыру
C) Дамытушылы
D) Болжау
E) Тəрбиелік
F) ?йымдастырушылы
G) Бағыттау, аны тау
6. Сынып жетекшісіні міндеттері:
A) Психологиялы жағдайларды зерттеу
B) М&мкіндігі шектеулі балаларды зерттеу
C) Проблемаларды шешуде о ушыға к мек к рсету
D) Пəн м#ғалімдеріні саба тарын талдау
E) Ата-аналармен арым- атынас жасап, оларға бала тəрбиесінде к мек
к рсету
F) Тиімді о у-тəрбие &дерісін #йымдастыру
7. ?жымды тəрбие берудегі сынып жетекшісіні
A) Диагностикалы
B) Коммуникативтік
C) Мада тау мен жазалау
D) Тəрбиелік
E) Жатты тыру
F) Марапаттау
G) Емдеу сауы тыру
8. +иын балаларда бай алатын ерекшеліктер:
A) ?жымды бас аратын о ушылар
B) @зі- зі т&зетуге абілетті т мендігі
C) ?рлы жасайтын о ушылар
D) Тез шешім абылдайтын о ушылар
E) Спортта жетістіктерге тез жеткен
F) @зі- зі згелерден т мен санайтын о ушылар
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9. Тəрбиені оғамды мəні:
A) Жеке т#лғаны санасына, мінез- #л ыны д#рыс алыптасуына əсер
ететін #рал
B) +оғамны пайда болуына тəн асиет
C) Рухани жағынан &немі жетілу жəне баюда к псалалы процесс
D) Ережелер ж&йесі
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
F) Біз кімдерді тəрбиелейміз, соларды ж&регіне ы пал етеміз
G) Басшылы а алынатын мəселе
10. Авторитарлы тəрбие:
A) О ушыларды о уға, &йдегі жəне оғамды орындардағы тəртіпке
еркін арауы
B) Баланы бас бостандығы
C) Бала т#лғасын #рметтеу
D) @зіні адамгершілігін сезіндіру
E) Т#лғаны басу
F) Белсенділігін басып тастау
11. Тəрбиелеу жəне о ыту &дерістеріні # састығы:
A) :рекет &дерісінде т#лға дамуына əдістеме #сыну
B) Тəрбиелеу &дерісі зіне о ыту элементтерін осады
C) @зін- зі тəрбиелейді
D) @зін- зі айта тəрбиелейді
E) Ба ылау жəне т&сіндіру əдісін олданады
F) Т#лғаны дамуы мен əлеуметтенуі
12. Педагогикадағы тəрбие принциптері:
A) ?жымда жəне #жым ар ылы тəрбиелеу
B) Тəрбие барысында шешілуге ажетті міндеттер
C) :рекетті жан-жа ты ойластыру
D) Тəрбиені идеялылығы мен ма саттылығы
E) Батылдылы
13. Тəрбие ісіні #рылымы:
A) Даярлау, істерді салдарын талдау
B) +ол жеткізген нəтижелерді талдау
C) Алғаш ы ə гіме, барлау, жоспарлау
D) Жекеленген ж&йелік #рылымдар тəрізді
E) Ма сат ою, #йымдастыру
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14. Дəрігерлерді о ушылар денсаулығын са тауда ескерер ке есі:
A) Д#рыс #йы тауға мəн бермеу
B) Тазалы ты са тау
C) @мірге нем #райлы арау
D) Демалысты д#рыс #йымдастыру
E) Жа сы м&сін са тау
15. :деби-музыкалы оғам бірлестігіне атысушылар #йымдастырады:
A) +ызығушылы тары бойынша о ушыларды топтастыру
B) Баланы е бек тəрбиесін дамыту
C) Би кеші сайыстары, к рмелері
D) Ашы есік к&ндері
E) Т&рлі бағыттағы əдеби-музыкалы кештері
F) Тез жəне жоғары де гейде керекті сапаны алыптастыру
G) Т&рлі спектакль ойылымдары
16. Отбасындағы тəрбиені міндеттері:
A) Отбасы м&шелеріні зара д#рыс арым- атынас а, т&сінісуге,
ты дауға, ата-ана, туған-туыстар, жасы &лкендерді сыйлауға &йрету
B) Баланы жеке бас ерекшелігін ескеру
C) Жан-жа ты дамыған т#лға тəрбиелеу
D) Отбасында баланы сіп-жетілуіне, денсаулығына ам орлы жасау,
нығайту, бекіту
E) Е бекс&йгіштікке, зіне- зі ызмет ету дағдыларына &йрету
17. Саба тан тыс əрекеттерді #йымдастыру формасы:
A) К ркем нер – шығармашылы əрекет
B) Емтихан ж&ргізу
C) Сынып б лмелерін ж ндеу ж#мыстары
D) Саба барысында кездесулер #йымдастыру
E) Лабораториялы саба ж&ргізу
18. Педагогикалы зерттеуді т&рлері:
A) Шыншылды , демократиялы , ізгілік
B) Дербестік, айт ан с зде т#ру, сыпайлылы
C) +алыпты
D) +алыптастырушы
E) Лабораториялы
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19. Тəрбие &дерісінде амтылған адам санына арай тəрбие формалары:
A) Жеке
B) Ресми
C) К пшілік
D) +алыптас ан
E) Отбасылы
20. Мінез- #лы ты тəрбиелеу əдістері:
A) марапаттау
B) зін- зі бас ару #йымына м&ше сайлау
C) мада тау
D) пікір аясын ке ейту
E) этикалы ə гіме талдату
F) тəрбиелік жағдаяттарды згерту
G) мектептегі əдістемелік ке еске атысу
21. Тəрбиені тиімділігі тəуелді:
A) тəрбие &дерісіні əдістемесіне
B) о ыту мерзіміне
C) педагогті талдау, бағалау абілетіне
D) мектеп Жарғысыны мазм#нына
E) т# ым уалаушылы а
F) аржы к здеріне
22. Жеке адамны санасын алыптастыру əдістері:
A) ə гіме
B) мектептегі əдістемелік ке ес
C) этикалы ə гіме
D) педагогикалы талап
E) &йрету
F) тəрбиелік жағдаяттар
G) зін- зі бас ару
23. Топты тəрбие ж#мысын #йымдастыру формалары:
A) &йірмелер
B) ə гімелер
C) кештер
D) балалар лагері
E) тəрбие т#жырымдамасын жасау
F) сынып сағаты
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24. Тəрбие, адамды с&юге бағыттау т мендегі
бірт#тастығына байланысты:
A) жа а оғамды р лді ме геруіне
B) балаға т#ра ты д#рыс атынасына
C) &дерісті аса ар ындылығына
D) баланы ортаға тез бейімделгіштігіне
E) ғылымилы жəне ж&йелі ж#мыс ж&ргізілуіне
F) ерік-жігерді бірлігіне

#станымдарды

25. В.П. Тугаринов бойынша жеке адамны сапалы к рсеткіштері:
A) Даралы , оғамды белсенділік пен саяси-идеялы бағыт
B) Тəрбие гуманизациясы
C) Тəрбиені #йымдастырушылы асиеті
D) Тəрбиелік ы палдар бірлігі
E) Биологиялы ерекшеліктері
F) Тəрбие іс-əрекетіне араласуы
Тəрбие ж мысыны теориясы мен əдістемесі
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Мектепке дейінгі білім беруді бас ару жəне йымдастыру
1. +аза стан балаларыны мектепке дейінгі тəрбиелеу мен о ытуға
# ығы мектепке дейінгі #йымдарды
əрт&рлі &лгілерімен жəне
т&рлерімен амтамасыз етіледі:
A) Мектеп
B) Б бекжай
C) Отбасылы б бекжай
D) Балаба ша
E) Шыны тыру ала ы
F) Демалыс &йі
2. Педагогтарға білімдерін жетілдіру ма сатында жəне о у-тəрбие
ж#мысыны жекелеген мəселелері бойынша #йымдастырылады:
A) Экскурсия
B) Жеке ə гіме
C) Жиналыс
D) Консультация
E) Саба
3. Тəрбиешіні ж#мысын тексеру:
A) Фронтальды
B) Жаппай
C) Та ырыпты
D) Жеке
E) Топты
F) Дербес
4. Ме герушіні іс əрекетін кешенді бағалау:
A) Мінез- #л ы
B) Педагоги алы шеберлігі
C) ?жымдағы арым атынасы
D) Бас ару
E) Ж#мыс а араласуы
F) Психологиялы
G) Диагностикалы
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5. Мектепке дейінгі #йымны əдістемелік ызмет #рылымы:
A) :дістемелік ке ес
B) ?жымды ке ес
C) Дəрігерлік ке ес
D) Психологиялы ке ес
E) :дістемелік бірлестік
F) Педагогикалы ке ес
G) Уа ытша ке ес
6. +азіргі кезде бас ару тиімділігін арттыруға ажетті педагогикалы
#ндылы тар:
A) Мектеп
B) Назар
C) Білім
D) Тəжірибе
E) Концепция
F) Сенім
G) С з
7. Ата-аналармен істелетін ж#мысты жəне педагогикалы насихатты
#рамына мыналар кіреді:
A) Баспас зге ма ала беру
B) Балаларға əн &йрету
C) Жа алы тарды жеткізіп отыру
D) Тəрбиешіні ата-аналармен байланыс жасауы
E) Б# ара халы арасында педагогикалы білімді насихаттау, отбасындағы
тəрбиені о ды тəжірибесін зерттеп, тарату
8. Тəрбиешілерді а параттармен таныстыру &шін жасалған əдістемелік
кабинеттегі б#рыштар:
A) О у, мəселе
B) Тəжірибе, таным, о у
C) Таным, о у, ойын
D) Тəжірибе, мəселе, практика
E) :дістемелік б#рыш
F) :дістемелік б#рыш, ойын
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9. Мектепке дейінгі #йымны типтік т&рі т#рады:
A) Мектепке дейінгі #йымдарға ата-аналарды абылдау
B) Мектепке дейінгі #йымдардағы тəрбиелеу – білім беру &дерісі
C) Мектепке дейінгі #йымды аржыландырмау
D) Мектепке дейінгі #йымдарға балаларды абылдамау
E) Мектепке дейінгі #йымдардағы тəрбиелеу – білім беру &дерісіні
шектелуі
F) Тəрбиелеу – білім беру &дерісін жетілдіру
G) Мектепке дейінгі #йымды аржыландыру
10. Тəрбиеші іс - əрекетін аттестациялау:
A) Бағдарамаға сəйкес баланы дамуы &шін жағдай жасауы
B) Саба ты ткізу сапасы
C) Gйірме ж#мыстарын #йымдастыруы
D) Ауыт уды себептерін аны тау
E) Балаларда жеке эмоцияны дамыту
F) Білім беру #йымдары желісін болжау
11. Мектепке дейінгі #йымдағы психологиялы -педагогикалы
мониторингті ма саты:
A) Кəсіби ойлау абілетін алыптастыру
B) Тере ғылыми-əдістемелік білім беру
C) Ауыт уды себептерін аны тау
D) Баланы дамуын аны тау
E) Ауыт уларды жою &шін арнайы н#с ауларды деу
12. Ба ылау міндетін аны тау алгоритмі:
A) Болжамы
B) О у əрекетін талдау
C) Серуен
D) Нысаны
E) Жоспарды деу
F) О у іс-əрекеті
G) Ма саты
13. Ба ылау т&рлері:
A) @ндірістік
B) Салыстырмалы
C) Бірізділік
D) Есептік
E) Танымды
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14. Мектепке дейінгі #йымдарды педагогикалы ке ес ережесі негізінде
бекітілетін шешім:
A) Педагогикалы ойды ай ындығы
B) Сол топтағы педагогикалы &дерісті де гейіне талдау
C) :ріптестеріне сенімділікпен арау
D) О у іс-əрекетіні жетістіктері мен кемшіліктеріне талдау
E) О у іс-əрекетіні нəтижелеріне талдау
F) Мəдени-гигиеналы шараларды тал ылау
15. Педагогтарды біліктілігін жоғарылатуды тиімді формасы:
A) Ойын
B) Семинар – практикум
C) Пікірлесу
D) Семинар
E) ?жымды арау
F) Тренинг
G) Ке ес беру
16. Педагогикалы ке ес ж#мысыны мазм#ны:
A) Педагогикалы шеберлік мектебі
B) Ата-аналар комитеті т рағасыны есебін ты дау
C) Педагогтарды шығармашылы есебін ты дау
D) Бала салмағыны дамуын к рсету
E) Баланы экологиялы мəдениетіні дамуы
17. Ойынны сипаты:
A) К&н тəртібінде ойынға жеткілікті уа ыт берілу ажет
B) +оғам ажетілігіне арай мазм#ны згереді
C) Ойынды ортаны #йымдастыруы ажет
D) Ойын ережесін біледі
E) @згелерді пікірімен санасуға м&мкіндік береді
F) Баланы ойын əрекетіне тəрбиешіні басшылы етуі тиіс
18. Саба а дайындалуды негізгі кезе дері:
A) Алға ойылған ма сат
B) Саба ты жоспарлау
C) Балаларға ойылған талап
D) Мектепке дейінгі тəрбие
E) О у іс-əрекетіні ж&ктемесін регламенттеу
F) Берілген тапсырма мен н#с ау
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19. Ме геруші ж#мысын алдын -ала бағалау:
A) Ба ылау
B) Емтихан
C) Аттестация
D) Санды
E) Ма сатты
F) ?жымды е бек
20. Мектепке дейінгі о у іс-əрекетінде ж&зеге асырылады:
A) Ата-аналар əрекеті
B) Жа а білімді дəйекті т&рде баяндау
C) Ата-аналар туралы а парат беру
D) Ме геруші əрекеті
E) Алған т&сініктерді тияна тау
F) Ойлау белсенділігін дамыту
21. Мектепке дейінгі #йымдарда балаларды
психологиялы педагогикалы жағдайларына ойылатын талаптар:
A) Балаларды тəрбиелеуде, оларды денсаулығын орғау мен нығайтуда
ата-аналарға олдау к рсету, білім беру əрекетіне тікелей атыстыру
B) Ата-ана мен тəрбиешіні достығын нығайту
C) Балаба шаға бармайтын балалар мен &йде тəрбиеленетін балалар
арасында атынас орнату
D) Ата-аналарға психологиялы к мек к рсету
E) :келер мектебін ашып, оларды жеке мірі туралы ə гіме озғау
22. Ғалым Л.А. Парамонова бойынша мектепке дейінгі білім мазм#нын
#ру принциптері:
A) Ж&йелілік
B) Танымды
C) Субъективтік
D) Іс-əрекеттік
E) Дамытушылы
23. Е бек тəртібі белгіленген #жат:
A) :діскер #жаттары
B) Этика Кодексі
C) Е бек, #жымды шарттар
D) Келісім-шарт
E) Ж#мыс берушіні актілері
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24. Мектепке дейінгі 5-6 жастағы балаларды тəрбиелеу мен о ытуды
#йымдастыруды педагогикалы #станымдары:
A) Креативтілік, ж&йелілік
B) Мектепшілдік тəрбиені жетілдіру
C) Тəрбиелей отырып о ыту
D) @зіні кəсіптік адір- асиетін орғау
E) Бірізділік, саналылы
F) Статистикалы мəліметтерді жинау
G) Жоғары сыныпта білім алуға дайындау
25. Саба тасты :
A) +оғамды бағыттылы ағидасына негізделу
B) Озат тəжірибелерді &йрену
C) Орта мазм#нды ж&йе
D) Білім беруді əдістемелік ж&йесіні əрбір компонентіні &йлесімділігі
E) Материалды-техникалы база
F) Білім беру #йымдары желісін болжау
G) Балаларды болаша та о уға деген жа сы к з арасы
Мектепке дейінгі білім беруді бас ару жəне йымдастыру
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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