рметті студент!
2018 жылы «Білім - 3» 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
5В010800

Маманды ты
Жауап парағыны 6-9
атауы
секторларындағы пəндер реті
«Дене шыны тыру 1. Дене шыны тыру жəне спорт
жəне спорт»
педагогикасы
2. Адам физиологиясы (жалпы жəне
жас)
3. Дене шыны тыру жəне спорт
теориясы мен əдістемесі
4. Дене шыны тыру жəне спорт
психологиясы

1. С'ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т'рады:
1. Дене шыны тыру жəне спорт педагогикасы
2. Адам физиологиясы (жалпы жəне жас)
3. Дене шыны тыру жəне спорт теориясы мен əдістемесі
4. Дене шыны тыру жəне спорт психологиясы
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.

2

6. Тест ая талғаннан кейін с'ра
кезекшісіне ткізу ажет.

кітапшасы мен жауап парағын аудитория

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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Дене шыны тыру жəне спорт педагогикасы
1. Денешыны тыну педагогикасыны
ғылымдармен байланысы:
A) ,олданбалы материалдар
B) Химия
C) Физика
D) Психология
E) Философия

адам

дамуы

туралы

бас а

2. Спорт педагогикасы – ... зерттеумен айналысатын педагогиканы
саласы:
A) спорттағы )рдісті
B) спорттағы теория мен тəжірибені байланысын
C) тарихты
D) атысушылар іс-əрекетін бас аруды
E) жас ерекшелік есептерді
F) осымшаларды.
G) сəйкестікті
3. Тəрбие за дылығына жататындар:
A) Тəрбиені оғамды жағдайға сəйкестендіру
B) Тəртіп пен мінез- 'лы ты бірлігі
C) 0леуметтік орта
D) Тəрбие мен зін- зі тəрбиелеуді бірлігі
E) Тəрбиені мірмен, е бекпен, оғамды 'рылыс практикасымен
байланысталығы
F) О ушыны жеке дара ажеттілігін есепке алу
G) Педагогикалы талап
4. Заманауи тəрбиені жа а міндеттері ретінде арастырылады:
A) Отбасы мен балаларға деген эмоционалды- 'ндылы ты атынасты
дамыту
B) М лшерлеу сезімі мен саналы олданыс а тəрбиелеу
C) Е бекке деген эмоционалды- 'ндылы ты атынасты дамыту
D) Ізгілік, 'ят, ар сезімдерін алыптастыру
E) 5з міріне деген жауапкершілікке тəрбиелеу
F) 6рпа жалғастығыны рухани мəнін т)сіну

4
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5. Отбасылы тəрбиені міндеттері, б'л:
A) Е бекке деген эмоционалды- 'ндылы ты атынасты дамыту
B) Ізгілік, 'ят, ар сезімдерін алыптастыру
C) Отбасындағы психикалы те ділікті дамыту
D) Еріктік сапаларды алыптастыру
E) 5з шешімі мен та дауы )шін жауапкершілікке тəрбиелеу
F) 6рпа жалғатығыны рухани мəнін т)сіну
6. ,азіргі та да тəрбиелеуді əдісі:
A) Сауалнама əдісі
B) Балалар іс-əрекетін 'йымдастыру əдісі
C) Белсенді о ыту əдістері
D) Жағымды тəртіпке т)рткі беру əдістері
E) 0 гімелесу əдістері
7. А ыл тəрбиесіні ма саттары - б'л:
A) Адамны жағымды жа тарына ар а с)йеу 'станымы
B) 5з сендірулерін алға тарту тəжірибесі
C) Интернационализм мен патриотизм сапасы
D) ,оршаған ортаға эмоционалды- 'ндылы ты атынас
E) Танымды əрекет тəжірибесі
F) ,алыптас ан этикалы нормаға сай тəртіп тəжірибесі
G) Шығармашылы абілеттері
8. Тəрбиешіні алдын –ала ж)ргізілетін іс-əрекеті:
A) Балана ортаға тез бейімделуге )йрету
B) Баланы əлеуметтенуіне к мектесу
C) 5згелерден бала туралы мəлімет жинау
D) Баланы мір с)руге )йрету
E) О у барысында, арым- атынас жасалған кезде з м)мкіндіктерін
ж)зеге асыру
F) Баламен таныстыруды 'йымдaстыру
G) Ата-анасымен арым- атынас жасау
9. Бастауыш мектеп о ушысыны мінездемесі:
A) миды ерекше 'лғаюы
B) д)ниетанымыны негізгі ерекшеліктері алыптасады
C) нерв ж)йесіні 'рылымыны морфологиялы ая талған
D) дене салмағы екі еселенеді
E) дене бітіміні дамуына ж)рек дамуы сəйкес келмейді
F) Дене бітіміні толысуы ая талады

5
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10. Т'лғаны даму за дылығыны мынаған байланысты:
A) Сезімдік абылдауд интенсивтілігі мен сапасына
B) Т' ым уалаушылы а
C) ,абылданғандарды логикалы 'ғымына
D) ,арама- айшылы бірліктерін т)сінуге
E) 6ғынған нəрселерді тəжірибеде олдана білуге
11. Балалар 'жымын топтастыруға болады:
A) О удан тыс іс-əрекетіні зара əрекеттестігі
B) К леміне
C) Кəсібі бойынша
D) ,ызметіні 'за тылығы
E) Іс-əрекет мінездемесі бойынша
F) Іс-əрекет мазм'ны біріктіреді
12. Топты біріккендігі б'л:
A) Топты эталонын топпен бірігіп шешу
B) Топ м)шелеріні бір-бірімен бірлікте болуы
C) Т'лғаны топ а белсенді ы палы
D) Топтағы ы ғайлылы
E) Топтағы əр т'лғаны к іл-к)йі
F) Т'лғаны топпен анағаттануы
13. О ытуды формасы:
A) Аз ғана топтар
B) Д гелек )стел
C) О ыту экскурсиясы
D) 0 гімелесу
E) Дискуссия
F) <й тапсырмасы
14. Педагогикалы процесс педагогикалы зара əрекеттестікпен
сипатталады жəне оны екі элементі бар: педагогикалы əрекеттестік жəне
о ушыны жауап реакциясы. О ушыны жауап реакциясы орын алады:
A) Активті абылдауда
B) Информацияларды айта ж ндеуде
C) Ма сатты болуы мен болмауында
D) ,арсы т'ру мен ескермеуде
E) Балаларды міріндегі эстетикалы бастамаларды басымдығында
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15. О ыту тəсілі:
A) О ыту 'ралы
B) О ытушыны саба ты ж)ргізуі
C) О ыту əдісін ж)зеге асыру жолы
D) О ыту əдісіні 'рамды б лігі
E) Модель немесе о ыту тəсілі
F) ,арым- атынас
16. Білім беруді мазм'нын к рсетпейтін 'жат:
A) О ыту əдісі
B) О у жоспары
C) О улы
D) Кітап
E) К)нделік
17. Педагогиканы о ытудағы функциялар:
A) Кəсіпке даярлаушылы , біліктілікті жетілдірушілік
B) О ытушылы , тəрбиелеушілік, білімді дамытушылы
C) Білім берушілік, о ытушылы
D) Дамытушы, алыптастырушы, дамытушы
E) Білімділік, дамытушылы жəне тəрбиелік
F) Тəрбиелік, т)зетуші, дамытушы
18. Педагогиканы ғылым ретінде дамуын аны тайды:
A) Адамды мір мен е бекке дайындауды объективті ажеттілігі
B) Ата-ананы балаға ам орлығын
C) Т' ым уалау за ын
D) 5мірдегі тəрбиені орнын арттыру
E) ,оғамды тəрбиені жандандыру
F) Лекция, ə гіме
G) ,оғамды мірдегі тəрбиені р ліні артуы
19. О ыту тəсілі – б'л:
A) О ыту əдісін ж)зеге асыру жолы
B) Тəсіл немесе о ыту элементі
C) О ыту кезе дері
D) ,арым- атынас
E) О ыту 'ралы
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20. О ыту т)рлері:
A) Жаттығу
B) Топты
C) 0 гімелесу
D) Ба ылау
E) Ж'пты
F) Жеке-дара
G) Дəріс
H) Ойын
21. Анализдеу келесідей т)рге б леді:
A) элементтерді зара əрекет формасын жалпыдан аны тау
B) эмпирикалы материалдарды механикалы жіктелуі
C) абстрактілеу жəне ай ындау
D) нəрселерді реалды асиеттерінен ойды бас аға б'ру
E) о ытуды іс- ағаздарын )йрену
F) тəжірибелі педагогикалы ж'мыс
G) азіргі та дағы эмпирикал жалпылау
H) білімні 'рылымдарын ашып к рсету.
22. О ытуды ізденушілік-шығармашылы əдістеріне кіреді:
A) Синтездеу
B) Тəжірибе
C) ,абылдау
D) О у
E) Талдау
F) Эксперимент
G) Толы тыру
H) Ба ылау
23. С.Н. Лысенкованы технологиясыны ерекшелігі:
A) Блок а б ліп арастыру
B) Модульге б лу
C) Мəселе ою
D) Материалды саба тастығы
E) ,ашы тан о ыту
F) Т'лғалы арым- атынас
G) Ынтыма тасты
H) Жеделдете о ыту
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24. 0леуметтік тəрбие:
A) Тəрбиелеу əдістері мен 'ралдары
B) ,оршаған ортадағы адамдарды арым атынасы
C) Адам т'лғасыны əлеуметтік дамуыны , əлеуметтік алыптасуыны
ма сатты бағытталған бас ару процесі
D) Т'лғаны отбасы мен оғамда адамгершілік арым атынасын ме геру
E) Адамны ' ы ты , экономикалы , азаматты жəне т'рмысты арыматынастарды ме геруі жəне абылдауы
25. Бас арушылы циклды орындай алу негізінде:
A) мотивациялы -еріктік, а паратты -аналитикалы , жоспарлыболжамды , 'йымдастырушылы -орындаушылы , ба ылаушылы диагностикалы жəне т)зету-реттеушілік функциялары ар ылы ж)зеге
асады
B) бас арушылы , əкімшілік, педагогикалы коммуникативтік
зерттеушілік
C) педагогикалы коммуникативтік зерттеушілік дамытушылы жəне
т)зету-реттеушілік функциялары ар ылы ж)зеге асады
D) жетекшілік немесе бас арушылы , əкімшілік педагогикалы
коммуникативтік зерттеушілік жəне т)зету-реттеушілік функциялары
ар ылы ж)зеге асады
E) əкімшілік педагогикалы , бас арушылы , коммуникативтік,
зерттеушілік
F) а паратты -аналитикалы , мотивациялы -еріктік, жоспарлыболжамды , 'йымдастырушылы -орындаушылы , ба ылаушылы диагностикалы жəне т)зету-реттеушілік функциялары ар ылы ж)зеге
асады
G) педагогикалы коммуникативтік бас арушылы , əкімшілік
мектепішілік жəне т)зету-реттеушілік функциялары ар ылы ж)зеге асады
Дене шыны тыру жəне спорт педагогикасы
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Адам физиологиясы (жалпы жəне жас)
1. Адам организмінде натрий м лшерін реттеуші гормонына жатпайды:
A) Адренокортикотропты
B) Альдостерон
C) Адреналин
D) Кортикостерон
E) Инсулин
F) Соматотропты
G) Либериндер
2. ,ан ысымын т мендететін гуморальдік заттар:
A) никотин
B) брадикинин
C) адреналин
D) норадреналин
E) гистамин
F) вазопрессин
3. ,анны осмосты
A) тимозин
B) тироксин
C) альдостерон
D) гидрокортизон
E) вазопрессин
F) тестостерон
G) т'здар

ысымын амтамасыз ететін жəне реттеуші заттар:

4. Бірі ғай салалы б'лшы еттеріні
физиологиялы
жатпайды:
A) ,ыс а мерзімдегі деполяризация
B) Автоматиялы асиеті жо
C) Еріксіз жиырылу
D) Тоникалы жиырылу
E) К п м лшердегі энергияны ж'мсалуы

асиеттеріне

5. К лдене жола ты б'лшы еттеріні
жатпайды:
A) Тоникалы жиырылу
B) ,ыс а мерзімдегі деполяризация
C) Ерікті жиырылу
D) К п м лшердегі энергияны ж'мсалуы
E) Автоматиялы асиеті жо

асиеттеріне
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6. ,озғыш 'лпаларға жатпайтын:
A) Дəнекер 'лпасы
B) Ішкі м)шелерді 'лпасы
C) Без 'лпасы
D) Біры ғай салалы ет
E) К лдене жола ты а а еті
F) К лдене жола ты ж)рек еті
7. Парабиозды кезе дері.
A) Парадоксальді
B) Те гермелі
C) Ретракциялы
D) Абсолюттік
E) Трансформациялы
8. Геринг-Брейер рефлексті физиологиялы ма ызы:
A) Тыныс алу озғалыстарын белсендіреді
B) Тыныс алуды жиілетеді
C) Тыныс алу ж)йесі экономды т)рде ызмет етеді
D) Тыныс алу озғалыстарын шектейді
E) 5кпені созылуына тəн емес
F) 5кпені шектен тыс созылуын амтамасыз етеді
9. Химиялы синапстарды асиеттері:
A) Т мен ажулы
B) Синапсты кешігу
C) Жоғары лабильдік пен т мен озушылы
D) Синапсты кешігу мен т мен ажулы
E) Т мен лабильдік
10. 6й ы безіні ызметі:
A) Ас орыту
B) Инсулин гормонын ндіру
C) Сырт а шығару ж)йесіні ж'мысын тежейді
D) Зат алмасуға атысады
E) Жыныс бездеріні ызметін арттрады
F) ,анны 'юына кедергі болатын заттарды шығару
G) ,анды 'йытуға керекті заттарды шығару

11

Адам физиологиясы (жалпы жəне жас)

13

11. Глюкокортикоидтарға жататын гормондар:
A) тироксин
B) кортикостерон
C) прогестерон
D) кальцитонин
E) эстрадиол
12. Гипофизді эффекторлы гормондары болып табылады:
A) окситоцин
B) пролактин
C) тиреотропты
D) меланоцитостимулдаушы
E) паратгормон
F) су гормоны
13. Ж)рек ткізгіш ж)йесіне кіретін 'рылымдар.
A) Голля будасы
B) Ашофф-Тавар т)йіні
C) Миофибрилдер
D) Говерс жолы
E) Пуркинье талшы тары
F) Бурдах будасы
14. Ішекті имыл- озғалыс ызметіне тəн:
A) Кезе мен жиырлу
B) Маятниктəрізді озғалыстар
C) Тонусты озғалыс
D) Тонусты згеруі
E) Пилорусты жиырылуы
F) Эвакуаторлы ызметі
15. ,оректік заттарды
A) Ауыз уысында
B) То ішекте
C) Аш ішекте
D) Он екі елі ішекте
E) ,арында

орытылуы мен сі ірілуі негізінен ж)реді:
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16. ,ан плазмасыны ионды
алы ыз:
A) Пролактин
B) Адреналин
C) Тироксин
D) Окситоцин
E) Вазопрессин
F) Альдостерон

'рамын олдап т'ратын гормонды та дап

17. Ішекті имыл- озғалыс ызметіне тəн:
A) Маятниктəрізді озғалыстар
B) Эвакуаторлы ызметі
C) Асты механикалы орытылуы
D) Тонусты згеруі
E) Перистальтикалы жиырлу
18. 5т 'рамына кіреді:
A) Май ыш ылдары
B) Лактоза
C) Фруктоза
D) Т'з ыш ылы
E) Холестерин
F) Амилаза
G) Билирубин
19. ,ан плазмасындағы белоктарды ма ызы:
A) Артериалды ысымға əсерін тигізеді
B) Оттегін тасымалдайды
C) Онкотикалы ысымды олдап т'рады
D) ,ан 'ю процесіне атысады
E) Осмосты ысымды олдайды
F) Т'здарды тасымалдайды
G) К мір ыш ыл газын тасымалдайды
20. Кардиомиоцитті 0П пайда болуына атысады:
A) Бəсе деу Nа+ -Cа++ -каналы
B) Жылдам Nа+ -Cа++ -каналы
C) Cl-каналы жəне аниондарды тежелуі
D) К+-каналы
E) Жылдам Nа+-каналы
F) Fe - каналдарыны белсенділігіні т мендеуі
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21. ,ан 'юыны )шінші кезе іне жатады:
A) Протромбинні активациясы
B) 6лпа факторларыны əрекеттесуі
C) Фибрин-мономерді фибринге айналуы
D) ,ан тромбасыны пайда болуы
E) Протромбинні тромбинге айналуы
F) Фибриногенні фибрин-мономерге айналуы
22. Б)йректі 'рылымды -əрекеттік бірлігіне жатпайды:
A) Кіші тостағаншалар
B) Юкста-гломерулалы аппарат
C) Генле ілмегі
D) ,уы
E) Нефрон
F) Несеп ағар
G) Несеп шығару жолдары
23. Спортпен айналысу кезінде сырт ы андай тыныс алуда
бай алады:
A) Тыныс алу жолдарында
B) 5кпені максимальді вентиляциясында
C) 5кпені желденуінде
D) 5ТШ-да
E) Тыныс алу резервінде

24. 5т нені əсерінен б лінеді:
A) Тама ішу барысында
B) Пепсинні əсерінен
C) Секретинні əсерінен
D) Эластазаəсерінен
E) Гастрин əсерінен
F) Касл ішкі факторы
G) Холецистокинин əсерінен

14
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25. И.П. Павловты т'жырымдамасы бойынша, ж)йке ж)йесіні типтерге
б лінуі байланысты:
A) Нерв клеткаларыны дифференциациялануына
B) Нерв клеткаларыны озушылығына
C) Нерв клеткаларыны тежелу жылдамдылығына
D) Нервтік процесстерді к)шіне
E) Нерв процестеріні дамығыштығына
F) Нерв процестеріні озғалмалылығына
G) Нерв процесстеріні баяу тежелуіне
Адам физиологиясы (жалпы жəне жас)
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Дене шыны тыру жəне спорт теориясы мен əдістемесі
1. Дене тəрбиесі білімі:
A) дінні орны туралы о ытады
B) тама тану т)рлерін білуді )йретеді
C) дене тəрбиесі туралы білімді игеруді )йретеді
D) жаратылыс 'былыстарын білуді )йретеді
E) гигиеналы талаптарды орындауды )йретеді
F) адам озғалысыны д'рыс алыптасуы жолдарын к рсетеді
2. Таулы айма та болған спортшы денсаулығына негізгі əсер ететін
факторлар:
A) к)н сəулесі
B) табиғат к рінісі
C) оттегіні згеруі
D) халы ты аз болуы
E) желді соғуы
F) ша ғы тебу
G) тынышты
3. Сaба ты б лімдеріне жатады:
A) 'йымдастыру б лімі
B) кіріспе негізгі б лімі
C) баға ою
D) орытынды б лім
E) демалыс б лімі
F) кіріспе б лім
4. Мектептегі сыныптарды топтастырылу реттері:
A) дəрігерлік топ
B) бастауыш сынып
C) аралы сынып
D) балалар сыныбы
E) дайынды топ
F) жоғарғы сынып
G) орта ғы сынып
5. Ересек адамдармен ж)ргізілетін дене тəрбиесіні негізгі ма саты:
A) т'рмыс жағдайын жа сарту
B) е бек ауіпсіздігін са тау
C) дене уатын арттыру
D) ж)гіру т)рлерін олдану
E) е бекке абілеттілігін са тау
16
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6. Дене тəрбиесі жаттығулары деп аталады:
A) жаттығу жоспары
B) 'за ар ында ж'мыс жасау
C) спорт т)рлері
D) спортты к рсеткіші
E) педагогикалы за дылы тарға бағынатын дене тəрбиесі
F) айталанып орындалатын адам имылдары т)рлері
G) дене тəрбиесі міндеттерін орындауға арналған жаттығулар т)рлері
7. ,озғалысты
A) озғалысты
B) озғалысты
C) озғалысты
D) озғалысты
E) озғалысты

жалпы сапасыны к рністеріне жатады:
)немділігі
жылдамдығы
ашы тығы
біркелкілігі
ке естіктегі орны

8. Спортта техникалы 'рал жабды тарды олдануды тиімді жа тары:
A) жылдам орын ауыстыру м)мкіндігімен
B) к рнекілік ағиданы орындауымен
C) жеке тапсырма орындату ажеттігімен
D) спортшы даярлығы сапасын арттыру м)мкіндігімен
E) к п спортшыларды бірден жатты тыру м)мкіндігімен
F) білім сапасын к теру м)мкіндігімен
9. ,озғалыс дағдысыны алыптас андығыны к рнісі:
A) кедергілерге арамай орындай алу
B) жаттығуды айталау
C) тепе те дікті 'стау.
D) жаттығуды дəл орындай алу
E) б'лшы еттерді к)шті болуы
F) жаттығуды баяу орындау
G) жаттығуды тез автоматты т)рде орындай алу
10. Дене тəрбиесі білімі береді:
A) гигиеналы талаптарды орындау
B) жаратылыс 'былыстарын білу
C) жазу, сызуды игеру
D) дене тəрбиесі туралы білімді игеру
E) адамны дене абілеттеріні жетілуін амтамасыз ету жолдары
F) тама тану т)рлерін білу
G) адам озғалысыны д'рыс алыптасуы жолдарын
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11. Жалпы т зімділікті жатты тыру )шін к біне олданылатын
əдістемелер:
A) 'за ж)гіруді олдану
B) ойын жəне жарыс əдістемелерін олдану
C) орташа жəне згермелі ар ынды тағы жаттығуларды )зіліссіз т)рде
олдану
D) айталамалы əдістеме мен )зілісті əдістемені олдану
E) массаж жасату
F) зілтемірлерді олдану
12. ,озғалыс а əсер етуші ішкі к)штер:
A) к)ш жылдамдығы
B) арсыласу к)ші
C) жылдамды
D) б'лшы еттерді жиырылуы, созылуы
E) дене м)шелеріні біріккен к)ші
13. Шыдамдылы аблет дамиды егерде:
A) егерде жаттығу барысында шаршау жағдайын же е білгенде
B) тыныс алуды жиілегенде
C) жалпы жаттығуларды заттар ар ылы орындат анда
D) )лкен к)ш т)сіретін жаттығуларды шекті немесе шектіге жа ын
жылдамды пен орындағанда
E) акробатикалы жаттығулар бергенде
14. Аэробты ж'мысты дамытуды іске асырудағы ажетті міндеттер:
A) тыныс алу м)мкіндігін )лкен шамаға жоғарлату
B) барокамераны пайдалану
C) марафон ж)гіру
D) таза ауада жаттығу
E) ауаны )лкен м лшерде пайдалану м)мкіншілігін арттыру
F) ауаны падалануды де гейін 'за уа ыт 'стау аблетін дамыту
15. Дене жаттығуларыны компоненті болып табылады:
A) Жаттығу формасы
B) Демалыс 'за тығы жəне сипаты
C) ,ар ындылы
D) Жылдамды
E) Амплитуда
F) ,озғалыс бағыты
G) Шапша ды
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16. Мектептен тыс дене тəрбиесі ж'мысыны ерекшелігі:
A) ж'мыстар мектеп кешенінде теді
B) жоғары спортты к рсеткіштерге жетуі
C) мектептен тыс жерде атысу
D) баға ою
E) міндетті т)рде атысу
F) бас а топ а ауыспауы
17. Дене дайындығын тексеру əдістемелері т)рлеріне жатады:
A) дене аблеттерін тексеру
B) бағдарламаны салыстыру
C) саба ты к рнекілігін бағалау
D) саба тан тыс ж'мыстар
E) с'ра – жауап ткізу
F) саба ты та ырыбы
18. Мектептегі негізгі медициналы тобына жатады:
A) денсаулы тарында ауыт у жо тар
B) дене дамулары жа сы біра кейбір згерістері барлар
C) жиі ауырып алатындар
D) салма тары тым ауырлар, ентігулері барлар
E) семіздік бас андар
19. Арнайы медициналы топты «Б» б ліміне жататын ауруды т)рі:
A) жыныс-б)йрек аурулары барлар
B) ж)рек-тамыр аурулары барлар
C) салма тары тым аурулар
D) к зі к рмейтін
E) ан ысымы барлар
F) тыныс алу ж)йесінде аурулары барлар
20. Жаттығу ж'мыстарыны сапалы к рсеткіштеріні белгілері:
A) жаттығу ж'мыстарыны əсерінен болған организмдегі биохимиялы ,
физиологиялы згерістер
B) спортты шеберлік пен к рсеткішті жа саруы
C) инновациялы шеберлікті к рсетуі
D) жарыстарға жиі атысуы
E) спортты бапты згеруі
F) жа сы 'рал жабды тарды болуы
G) арнайы дайынды ты арттыруы
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21. Спортшы дайындығыны ағымды ба ылауын 'йымдастыру
ма саттары:
A) спортшыны психологиялы дайындығын бағалау
B) с'ра -жауап алу
C) жарыс мерзімін згерту
D) спортшыны салмағын аны тау
E) спортшыны тама тануын адағалау
22. Ж)рек соғу жиілігіні к рсеткіштері аны тайды:
A) алыпты жағдайда дені сау адамда 60—80 соғ/мин
B) əсіресе шыдамдылы т)ріндегі же іл атлеттерде, алыпты жағдайда
ЖСЖ сиректегені бай алады, тахикардия
C) сауы тыру бағытындағы ж)ктеме кезінде 120-140 соғ/мин те еледі
D) дені сау адамны алыпты жағдайда 80-100 соғ/мин
E) əсіресе шыдамдылы т)ріндегі же іл атлеттерде, алыпты жағдайда
брадикардия деп аталатын ЖСЖ-ны сиректегені бай алады
F) əсіресе шыдамдылы т)ріндегі же іл атлеттерде, алыпты жағдайда
ЖСЖ жиілегені бай алады, брадикардия
23. Жаттығу ж'мыстарыны сапалы к рсеткіштеріні белгілері:
A) жарыстарға жиі атысуы
B) инновациялы шеберлікті к рсетуі
C) жа сы 'рал жабды тарды болуы
D) спортты шеберлік пен к рсеткішті жа саруы
E) адам б'лшы еттеріні аблеттеріні артуы, жаттығу ж)ктемелеріне
т зімділікті артуы
24. Спортты к рсеткішті е жоғарғы жетістігіне жетуге м)мкіндік
беретін жағдайлар:
A) мамандану кезе інде
B) жоғары спортты шеберлік кезе інде
C) жа сы əдіс-тəсілдік даярлы
D) бастап ы даярлы кезе інде
E) психологиялы даярлы
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25. ,азіргі кездегі спортты жаттығуды жетілдіру бағытындағы ж'мыстар:
A) мамандарды жиі ауыстыру
B) а шаны к п б лу
C) жаттығу к лемін жəне жарыс а атысу м)мкіндігін к бейту
D) жаттығу ж'мыстарын жоспарлауды жетілдіру
E) спортты секцияларды к бейту
F) спорт кешендерін салу
G) ата – аналармен ж'мысты жетілдіру
Дене шыны тыру жəне спорт теориясы мен əдістемесі
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Дене шыны тыру жəне спорт психологиясы
1. Психика – б'л:
A) психолог пен клиентті ауызша диалогы
B) с з жəне адамны с йлеуі
C) əлемні субъективті к рінісі
D) объективті д)ниені субъективті бейнелеу
E) жоғары 'йымдастырылған материяны ж)йелік асиеті
2. Индивидті энергетикалы сипаттамасы:
A) конституция
B) ж)йке ж)йесіні типі
C) абілеттер
D) ерік
E) ж)йке ж)йесіні асиеті
3. Жалпы ж)йелік категориялар:
A) уа ыт жəне мағынасызды
B) 'рылым
C) уат
D) уа ыт жəне ке істік
E) конфликт
F) тығызды
4. Адамны б'л индивидтік сипаттамалары спортты іс-əрекет,
экстремалды жағдайлардағы сенімділікті , орны тылы ты ,
психологиялы т'ра тылы ты табиғи-шартталған компонентін
аны тайды:
A) ерік
B) жас
C) нейродинамика
D) ж)йке ж)йесіні к)ші
E) мінез
5. Спортты психологты əдеттегі психологтан айырмашылығы - ол:
A) жоғары психологиялы білімі болуы ажет
B) спортшыларды жеке мəселелерін шешуге к мектеседі
C) міндетті т)рде зіні физикалы формасын адағалап отыруы ажет
D) на ты уа ыттағы на ты нəтижеге бағытталған
E) психодиагностикалы əдістемелер ж)ргізеді
F) міндетті т)рде жатты тыру процесіне атысуы ажет
G) осыған дейін спортшы болуы міндетті
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6. Жатты тырушылар спортшыларды сəтсіздіктерін к біне
психологиялы факторлармен т)сіндіреді, біра спорт психологтарымен
сирек ж'мыс жасайды. Р.М.Загайновты пікірінше, м'ндай парадоксты
себебі:
A) спортты психологтарды мотивациясыны т мен болуы
B) жатты тырушы мен психологты зара сенімсіздігі мен
т)сініспеушілігі
C) азіргі спорт психологиясыны олданбалы сипатта болмауы
D) жатты тырушылар 'зіреттіліктеріні жетіспеушілігі
E) к птеген жатты тырушылар здерін психология аймағында
'зыреттіміз деп санайды
F) к птеген психологтарды 'зіреттіліктеріні жетіспеушілігі
7. Жатты тырушылы ж'мысты стилдері:
A) салғыртты
B) жеке-дара
C) демократиялы
D) когнитивті
E) иррационалды
8. Спорттағы психодиагностиканы міндеттері:
A) иялды дамуы бойынша новаторлы психотехникаларын олдану
B) психикаға психологиялы əсер ету
C) психологиялы к мек к рсету
D) т'лғаны асиеттерін аны тау
E) т)зету іс-шараларын ж)ргізу
F) ж)йке ж)йесіні типін аны тау
9. Кез-келген іс-əрекетті
A) т)рткі
B) фантазия
C) сезім
D) иял
E) арман

'рылымына кіреді:
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10. Спортшыларды зіне сенімділіктерін алыптастыруға бағытталған
ж'мыс формалары:
A) Т релік жасау ережелері туралы білімдерді алыптасуы
B) «Болаша та неге жеткім келеді», «мен дзюдомен не )шін айналысып
ж)рмін жəне т.б. та ырыптарда шығарма жазу
C) Жаттығуларда ритмикалы əуендерді олдану
D) Жыл сайын к)нделік т)рінде нəтижелерін, зіні физикалы жəне
психологиялы даярлығын зіндік талдау, жатты тырушымен жəне
психологпен тал ылау
E) Ата-аналары )шін теориялы жəне практикалы семинарлар ткізу
F) Спортшыларды кіші жетістіктерін де атап ту
11. Спортшыны ішкі белсенділігін стимулдауға бағытталған ж'мыс
т)рлері:
A) жыл сайын к)нделік т)рінде нəтижелерін, зіні физикалы жəне
психологиялы даярлығын зіндік талдау, жатты тырушымен жəне
психологпен тал ылау
B) жатты тырушыны ма тауы
C) кіші же істері )шін де 'тты тау стенді
D) жазалау
E) материалды сыйа ы
F) ата-аналары )шін теориялы жəне практикалы семинарлар ткізу
12. ,андай да бір мінез ацентуациясы бар баланы сирек кездесетін,
талантты т'лғаға айналу жағдайы:
A) баланы мінез акцентуациясын есепке ала отырып, жеке бағдар
та далған жағдайда
B) ата-анасы жағынан жоғары ба ылау болған жағдайда
C) баланы )немі мада тау жағдайында
D) ата тəртіптегі жағдайда
E) балаға барлығы р' сат етіліп, еркін тəрбиелеу жағдайында
F) балаға шамадан тыс назар салған жағдайда
13. Темпераментті мінезбен байланысы:
A) темперамент жəне мінез бір-біріне тəуелсіз алыптасады
B) темперамент жəне мінез –екеуі бір
C) темперамент те, мінез де биологиялы негізделген
D) мінезді негізінде мір барысында темперамент алыптасады
E) темперамент –б'л мінезді биологиялы негізі
F) мінез –б'л темпераментті туа берілген асиеттері мен мір барысында
игерілген жеке-дара сипаттарыны осындысы
G) темпераментті негізінде мінез алыптасады
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14. Мен–концепциясыны бағалаушы компоненттері зіне келесілерді
осады:
A) 5зіндік бағалауды
B) Негізделген немесе негізделмеген наным-сенімдерді
C) «Мен бейнесін»
D) Аффективті компонентті
E) 5зін абылдау немесе абылдамауды
15. Барлы əйел спортшылар )шін ма ызды «меншікті салма »:
A) зіні сырт ы т)рі туралы ойлары
B) дамуды инттелктуалды де гейі туралы бағдар
C) эмоциялы асиеттері бойынша зіндік бағалау
D) з интеллектісі бойынша ойлар
E) мен-концепциясы 'рылымындағы интеллект бойынша зіндік бағалау
16. Еріктік əрекеттер 'рамына міндетті кіретіндер:
A) əрекетке оятуды саналау
B) синтез
C) сəйкестену
D) релаксация
E) абылданған шешімді орындау
F) рефлексия
17. Арнайы абілеттерге келесілерді жат ызуға болады:
A) мінез
B) темперамент
C) спортты абілеттер
D) )йренушілік
E) креативтілік
F) интеллект
G) к ркемдік абілеттер
18. Аккомодация – б'л:
A) к з осіні айырмашылығы
B) алыста жəне жа ында т'рған заттарды аны
C) к з осіні жа ындауы
D) дивергенция
E) бейнені к з торына фокустау
F) к з арашығыны исы тығын згерту

25
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19. Гештальт психологияны негізін салушы М. Вертгеймер фигураны
фоннан ажыратып т'ратын жəне элементтерді топтастыруды амтамасыз
ететін факторларды аны тады:
A) апперцепция факторы
B) иллюциялылы факторы
C) эстетикалы факторы
D) т'йы ты факторы
E) ' састы факторы
F) басымдылы факторы
G) эмоциялылы факторы
20. Топ м)шелеріні )йлесімділігіне əсер ететін негізгі факторлар:
A) командадағы 'рылған т'лға аралы атынастарды сипаты
B) команда м)шелеріні бірдей квалификациялы де гейі
C) ата регламенттелген т'лға аралы атынас
D) топ м)шелеріні арасындағы басшылы -бағынушылы атынасы
E) эмпатияны жоғары де гейі
21. Спортты топтағы психологиялы атмосфераны аны тайтын жетекші
белгілер:
A) жатты тырушы т'рғысынан ата ба ылауды болуы
B) негізгі іс-əрекетті басым болуы жəне тиімділігі
C) ішкі тəртіпті ата са тау
D) адамдар, оларды кəсіби жəне жеке асиеттері
E) топ м)шелерін психологиялы олдау, эмоциялы икемдеу
F) мінез- 'лы ты на ты регламенттелген ережелеріні болуы
G) басшылы ты авторитарлы стилі
22. ,а пашы Андрей Трефилов айтады: жан-жа ты бəрі НХЛ сия ты,
«Баффало» ойыншылары командадағы досты атмосфераны керемет 'стай
біледі. Менде ойынды ол ылы тар болды, біра жатты тырушылар да,
хокейшілер де ол туралы айтып мені к іл-к)йімді т)сіре алған жо .
М'нда «бірі бəрі )шін, бəрі бірі )шін» принципі ма ызды. Мысалда
к рінетін психологиялы атмосфераны сипаттамасы:
A) бəсекелестік
B) командалы 'йымшылды
C) мінез- 'лы ты на ты регламенттелген ережелеріні болуы
D) топ м)шелеріні арасындағы бəсекелестік рухы
E) ызығушылы тарды а тығысы
F) команданы бірлігі
G) психологиялы олдау
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23. Жа ындап алған орындауға эмоциялы жəне физиологиялы
реакцияны де гейі мен сипатына тəуелді старт алдындағы к)йді келесі
формаларын б ліп к рсетуге болады:
A) старт алдындағы апатия
B) ызығушылы к)йі
C) старт алдындағы алтырау
D) мазасызды к)йі
E) фрустрация к)йі
F) жауынгерлік əзірлік
24. Шаршауды )деуіні фазалары:
A) жағдайды талдау
B) жетістікке жетуге деген талпыныс
C) сабырлылы
D) апатия
E) жоғары озу
F) з к)шіне сенімділік
G) рефлексия
25. Академиялы психологияда кинестетикалы т)йсінулерге жат ызады:
A) интероцептивті т)йсінулер
B) ағзаны ішкі процесіні жағдайлары туралы белгі беретін т)йсінулер
C) экстероцептивті т)йсінулер
D) проприоцептивті т)йсінулер
E) б'лшы етте, сі ірде жəне буын алталарында орналас ан
рецепторларды т)йсіну
F) к ру ар ылы т)йсінулер
G) есту ар ылы т)йсінулер
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