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
5В012000

Маманды ты
атауы
«Кəсіптік о ыту»

Жауап парағыны 6-9
секторларындағы пəндер реті
1. Педагогика
2. Психология жəне адам дамуы
3. Тəрбие ж'мысыны теориясы мен
əдістемесі
4. О ушыларды бейіндік о ытуын
'йымдастыру

1. С'ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т'рады:
1. Педагогика
2. Психология жəне адам дамуы
3. Тəрбие ж'мысыны теориясы мен əдістемесі
4. О ушыларды бейіндік о ытуын '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. Гректі «paidagogas» с зіні мағынасы:
A) Білім алушыға насихат беруші
B) Тəрбие туралы ғылымны аты
C) О ушыға білім беруші
D) .оғамды тəрбиеге бағыттаушы
E) Білім беруде озат тəжірибеге с)йенуші
F) Адам баласына білім беруші
2. Жеке т'лғаны е ма ызды белгiлерi:
A) дене бітімі
B) орталы нерв ж)йесіні асиеттері
C) инстинктері
D) жауапкершiлiгi
E) дене асиеттері
F) даралығы
G) саналылығы
3. О у-тəрбие процесінде тиімді 'йымдастыру )шін педагогты
басшылы а алатын темперамент т)рлері:
A) Сангвиникалы
B) Психофизиологиялы
C) Флегматикалы , меланхоликалы
D) Психикалы
E) Холерикалы
F) Психологиялы
4. Дəст)рлі педагогикада т'лғаны базалы мəдениетін алыптастыруда
тəрбиелік істерді бағыттары:
A) Е бек тəрбиесі
B) Экономикалы тəрбие
C) Адамгершілік тəрбиесі
D) 5леуметтік тəрбие
E) Азаматты тəрбие
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5. Эстетикалы тəрбие міндеттеріні бірі:
A) ой абілеттерін дамыту
B) ғылыми д)ниетаным алыптастыру
C) эстетикалы білімдер беру
D) эстетикалы мəдениетті тəрбиелеу
E) ағзаны шыны тыру
F) мемлекетке деген 'рмет сезімін алыптастыру
G) е бек абілеттілігін арттыру
6. Тəрбиені ма саты:
A) ата-ана міндеттері
B) тəрбиеленуші шешетін міндеттер
C) амалдар ж)йесі
D) тəрбие сипаттамасы
E) ізгі асиеттерге баулу
F) тəрбиеленушілерді жағымды іс-əрекетке згертуге бағыттылы
G) мектепті ма саты
7. Д)ниетаным - б'л:
A) Адамны з- зіне атынасына деген к з арастар ж)йесі
B) Мемлекетті дамуына деген к з арастар ж)йесі
C) А и атты д)ниеге деген к з арастар ж)йесі
D) Мектеп 'жымыны алатын орнына деген к з арастар ж)йесі
E) Адамны д)ниеде алатын орнына деген к з арастар ж)йесі
8. Адамгершілік тəрбие міндеті:
A) санитарлы -гигиеналы іскерліктер алыптастыру
B) ' ы ты жауапкершілік алыптастыру
C) эстетикалы талғам алыптастыру
D) табиғат а ізгілік атынас алыптастыру
E) адамгершілік сана алыптастыру
F) моральдік ережелерді ме герту
9. Педагогикалы процесті зерттеген ғалым педагогтар:
A) С.Т. Петров
B) В.Г. Белинский
C) И.А. Иванов
D) М.А. Данилов
E) Ю.К. Бабанский
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10. Ынталандыру əдісі:
A) Сендіру
B) Тəрбиелік жағдайлар
C) Жарыс
D) Психологиялы ə гіме
E) Тапсырма беру
F) Этикалы ə гіме
11. А.С. Макаренко бойынша 'жымны даму принциптері:
A) Бас аларды пікірін 'рметтеу
B) Ж'пты іс-əрекет
C) Гуманизм, альтуризм
D) :з тəжірибе ді тəрбиелеуде олдану
E) Перспективті бірізділік
F) Жариялылы , жауапты бағынушылы
G) Тəртіпті ата са тау, кез келген ателікті ата жазалау
12. Сынып жетекшісі іс-əрекетіні міндеттері:
A) Диагностикалы
B) 5леуметтік
C) Дамытушылы
D) Психологиялы
E) Болжамды
F) Педагогикалы
G) Адамгершілік
13. Мектеп пен отбасыны ынтыма тасты əрекеттері:
A) олимпиадаларға даярлы
B) спортты ж'мыстар
C) баланы о у )лгерімі мен тəрбиесін жа сарту бойынша ж)йелі
ж'мыстар
D) əдістемелік ж'мыстар
E) ата-аналармен педагогикалы ағарту ж'мыстары
14. О у бағдарламасыны мазм'нды 'рылысы:
A) О ыту материалыны мазм'ны айталанып отырады
B) Б'рынғы материалдарды логикалы жалғасы болып табылады
C) :тілетін материалдар ашылып к рсетіледі жəне т)сіндіріліп, талданады
D) О у материалы ол жетерлік де гейде болады
E) О ытуды тілетін материалдары к)рделеніп о ытылады
F) Мазм'ны иынды дəрежесі жағынан алды ғыдан же іл болады
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15. Білім беру стандарты:
A) Бағдарламаларды сапасын аны тайтын 'жат
B) Міндетті білім беруді негізгі 'жаты
C) Міндетті о ыту компоненттерін аны тайды
D) Білім беру саласын амтиды
E) О ыту де гейін ай ындайды
F) Білім беру нормаларын аны тайды
G) О у жоспарларын олданады
H) Білім беру сапасын аны тайды
16. О ытуды 'йымдастыру формасы:
A) Ата-аналармен ж'мыс
B) Сендіру
C) Семинар
D) Жаттығу
E) Т)сіндіру
17. Білім беру ж)йесін стандарттау ажет:
A) Білім сапасын арттыру )шін
B) Мектептегі о у процесіні жа а еркін 'йымдастыру формаларына туі
)шін
C) Ты о у жоспарларыны енгізілуі )шін
D) Жа алы тар енгізу )шін
E) Баламалы о улы тарды осылуы )шін
18. ;жымды - танымды іс-əрекетті мынадай белгісі бар:
A) Жалпы ма саттарды ж)зеге асыру
B) Біры ғай ма сатты , жалпы мотивті болуы
C) Іс-əрекет барысында аны талған материалдар бойынша т'жырым жасау
D) Іс-əрекеттер барысында о ушыға жағдай жасау жəне оларды бас ару
E) ;жымды іс-əрекет барысында, əрбір о ушы зіндік білімін к рсете
алуы
19. Білім, білік жəне дағдыны алыптастыру )дерісі ажет етеді:
A) Диагностикалауды
B) Т'лға болмысын
C) Бағыттауды
D) О у-танымды іс-əрекеттеріні нəтижесін аны тауды
E) О у жоспарын
F) Бас аруды
G) Ба ылауды
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20. Мектеп пен жоғары о у орындарындағы баға оюды субъективті
ателіктері:
A) лшемге сай болу
B) к іл-к)йге орай баға оя салу
C) орташа бағалау 'станымында болмау
D) ынталандыру принципін са тау
E) жауапты жан-жа тылығын ескеру
F) орташа бағалау 'станымында болу
21. Дидактикада о ыту технологиялары жіктелетін сипаттар:
A) Теорияны ме геруді ғылыми сипаттамасы
B) .олдану де гейі
C) 5дістемелік негіз
D) Тəжірибені ме геруді ғылыми сипаттамасы
E) Психологиялы негіз
F) Философиялы негіз
22. О у орындарыны инновациялы талаптары:
A) Жеке т'лғаны тек дарынын дамыту
B) .Р азаматтарыны білім алу ' ығына толы ие болу
C) Жеке т'лғаны біліміні жəне дарындылығыны дамуына жағдай
жасалу
D) О у-тəрбие )дерісіне 'ралдар мен медиа ж)йелерді енгізу
E) О у-тəрбие )дерісіні нəтижелі болуы
F) О у-тəрбие )дерісіні табиғат а сəйкестік принципіне с)йену
23. Жылды о у-тəрбие ж'мысы жоспарыны
A) 5дебиеттерді талдау
B) .ойылатын міндеттер
C) Кіріспе
D) Жоспарды негізгі б лімдерін сипаттау
E) То санды ж'мыстарды талдау

'рылымы:

24. Г.И. Щукина бойынша мектепішілік бас ару бағыттары:
A) əдістемелік
B) ғылыми
C) бас арушылы
D) зерттеушілік
E) дидактикалы
F) психологиялы
G) жобалаушылы
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25. Мектепті жылды ж'мыс мазм'нын талдауды мазм'нына енеді:
A) Білім мазм'нын арастыру
B) О ушыларды денсаулы де гейі
C) 5дістемелік ж'мысты сапасы
D) Білім мазм'нын сараптау
E) Ата-аналар комитетіні ж'мыс жоспарын аны тау
F) Педогогикалы ке ес ж'мысыны нəтижесі
Педагогика
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Психология жəне адам дамуы
1. Т'лғалы психиканы
A) сенім, талғам
B) мінез, абілет
C) дағды
D) )лгі, жаттығу
E) əдет, дағды

асиеттері:

2. Дағды т)рлері:
A) )йрену
B) ме геру
C) əрекеттер
D) жаттығулар, айталау
E) имылды
F) сенсорлы
3. 5леуметтенуді негізгі кезе дері:
A) ы ғайлану
B) бірігу
C) ойлану
D) жекелену, о шаулау
E) ажырау, жекелену
F) ы ғайлану, ' састыру
4. .ажеттіліктерді т)рлері:
A) рухани
B) адамгершілік, а ыл, е бек
C) оғамды
D) арым- атынас, сана
E) адамгершілік, спортты
F) тікелей, жанама
5. Жеке адамны мір бағытын к рсететін компоненттер:
A) топ, 'жым
B) ойлау, с йлеу
C) мотив, 'ндылы
D) д)ниетаным, сенім
E) ызығу, ажеттілік
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6. Рецепторлар ішкі 'ла тағы вестибуляциялы аппаратта орналас ан:
A) сезгіштік
B) иллюзия
C) вибрациялы
D) статикалы т)йсік
E) те басу т)йсіктері
7. Есте алдырылып не айта жа ғыртылатын нəрсені сипатына арай ес
т)рлері:
A) с з-логикалы
B) еріктік, еріксіз
C) сезімдік, ыс а мерзімді
D) ыры ты, ыры сыз
E) 'за мерзімді
8. С йлеуді т)рлері:
A) дене имылы
B) пиктография жəне вербальды
C) идеологиялы , жазба
D) диалогты , монологты
E) идеологиялы , монополиялы
F) т'ра ты, згермелі
9. Астеникті (əлжуа адамны ) сипаттамасы:
A) сопа ж)зді, ынжы
B) кіші не орта бойлы, етше
C) домала басты, к пшіл
D) ірі, арулы денелі
E) б'лшы етті, дене б ліктері зара сəйкес дамыған
10. Іс-əрекет барысында алыптасатын зейін асиеттері:
A) Ала дауы
B) К лемі
C) Aстірттігі
D) Т'ра тылығы
E) Ыры сыздығы
F) Ыры тылығы
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11. И.М. Сеченев пен И.П. Павлов ілімі бойынша ерікті əрекеттерді
негізі:
A) стресс
B) механикалы процесс
C) ерікті əрекеттер
D) сырт ы əсер
E) шартты рефлекстер
F) мотив
G) материалды процесс
12. Ойын іс-əрекетіні бала психикасыны дамуына əсерін зерттеген
ғалымдар:
A) А.А. Люблинская
B) А.С. Выготский
C) А.Н. Леонтьев
D) В.С. Мухина
E) Д.Б. Эльконин
F) Х.Т. Шерьязданова
G) В.В. Давыдов
13. Ж. Пиажені конструктивті теориясында тілді дамуыны психикалы
процестерді дамуынан айырмашылығы:
A) Индивид
B) 5рекет
C) Іс-əрекет
D) Мотив
E) Ойлау
F) 5діс
14. Л.С. Выготскийді мəдени-тарихи даму теориясында психиканы
сырт ы практикалы іс-əрекетпен жа ындасу бағыттары:
A) интеллектуалды танымды сфера
B) нəрестені эмоционалды атынасы
C) мектепке дейінгі баланы р лдік ойыны
D) адамны психикалы 'рылымы
E) с з ар ылы ж)зеге асатын əрекет
F) адамны практикалы іс-əрекеттеріні ерекшеліктері
G) е бектік іс-əрекетіні 'рылымы
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15. Адам іс-əрекетіні параметрлері:
A) Бейімділік
B) Мотиві
C) Сапасы
D) Мағыналығы
E) Саны
F) Белсенділік
16. Баланы даму динамикасыны параметрлерін зерттеген ғалымдар:
A) Д.Б. Эльконин
B) А.Н. Леонтьев
C) С. Холл
D) З. Фрейд
E) Аль-Фараби
17. Сəбилік кезе дегі ма ызды іс-əрекет:
A) :ле жаттау
B) Киім тігу
C) Жаттығу жазу
D) Затты амалдау əрекет
E) Би билеу
F) Сурет салу
G) Ойын ойнау
18. Ерте сəбилік жаста психикалы дамуды
A) Aлкендермен арым- атынасы
B) Тілді ме геруі
C) Сурет салу əрекеті
D) Тік ж)руі
E) Затты іс-əрекеті

згерістері:

19. 3-4 жасар балаларда сюжетті ойындарды 'за тығы:
A) 10-11минут
B) 10-15минут
C) 30-40 минут
D) 20-30 минут
E) 4-5 сағат
F) 10-12 минут
G) 1-2 сағат
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20. Жағымды сезімдер:
A) мазасызды
B) ор ыныш
C) жекк ру
D) уаныш
E) анағаттану
F) махаббат
21. Меланхолик типіне тəн асиеттер:
A) аз озғалады
B) к ілді
C) жас анша
D) т'йы
E) байсалды
F) уайымшыл
22. Затты атынасына байланысты асиеттері:
A) адалды
B) ' ыпсызды
C) жал аулы
D) салдыр-сала ты
E) ' ыптылы
23. .абілеттіктер табиғи нышандарды негізі ретінде:
A) д)ниетанымына байланысты
B) зіне байланысты
C) к шедегі мірге байланысты
D) жеке басын жетілдіруіне байланысты
E) санасына байланысты
F) о ыту мен тəрбиеге байланысты
G) иялына байланысты
24. З. Фрейд 'сынған ба ылау ж)йесіні ерекшелігі:
A) адамны мінез- 'л ындағы елеусіз заттарға дейін мəн берді
B) діни 'ғымдарды сараптады
C) белгілі 'станымдарды тал ылады
D) адамны жан-табиғатын т)гел алып арастырды
E) агрессиялы инстинктерге жіктеді
F) гумертальді арастырды
G) теория ырларын арастырды
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25. Кіші мектеп жасыны о у міндеттері:
A) психологиялы əрекет
B) бағалау əрекеті
C) о у əрекеті
D) психикалы даму
E) лангитюдті əдісі
F) экспериментік
G) орындау əрекеті
Психология жəне адам дамуы
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Тəрбие ж мысыны теориясы мен əдістемесі
1. Тəрбиелік шаралар:
A) саба тан тыс іс-шаралар
B) а парат алмасу, жина тау
C) жеке даму
D) ызығушылы
E) ғылыми ж'мыс
F) талап
2. .иын балаларды тудыратын əлеуметтік себептер:
A) ;жым м)шелеріні )йлесімділігі, оған баланы бейімделе алмауы
B) Отбасы мен педагогті бірлікте ж'мыс жасауы
C) Тəрбиелік ж'мыстарды к)шеюі
D) Баланы ішкі жан-д)ниесіне, оршаған ортаға атынасына ата-ананы
жеткілікті к іл б лмеуі
E) Отбасындағы сəтсіздік
F) Т)рлі діни теріс ағымдар мен секталарды к беюі
3. Педагогикалы олдау с здері:
A) Сені б'л жағдайдан жол тауып шығары а мен сенемін
B) Сен белсенді о ушысы – сол )шін з тобы а жауаптысы
C) .ателеспейтін адам жо , бастысы - сол атені т)зете білуде
D) Сені жауапкершілігі мол - сонды тан дарынды болуға тиіссі !
E) Сен жа сы о ушысы – снды ан же іске жете аласы
4. Отбасыны мектеппен байланысы:
A) Жан'ядағы балаларды санында
B) Балаба ша жасындағы баласыны болуында
C) Мектеп пен отбасыны ынтыма тастығында
D) Отбасында мектеп о ушысыны болуы
E) Сынып пен мектептен тыс мекемелер ж'мысында
F) Отбасыны материалды жағдайында
5. Тəрбие жоспарыны ызметтері:
A) Дамытушылы
B) Болжау
C) Т)зету, 'йымдастыру
D) Білімділік
E) Ағартушылы
F) ;йымдастырушылы
G) Тəрбиелік
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6. Сынып жетекшісіні міндеттері:
A) Проблемаларды шешуде о ушыға к мек к рсету
B) М)мкіндігі шектеулі балаларды зерттеу
C) Ата-аналармен арым- атынас жасап, оларға бала тəрбиесінде к мек
к рсету
D) Білім беру мазм'ныны ғылымилы принципін анағаттандыру
E) Психологиялы жағдайларды зерттеу
F) Тиімді о у-тəрбие )дерісін 'йымдастыру
G) Пəн м'ғалімдеріні саба тарын талдау
7. Топты абылданған негізгі т)рлері:
A) Диффузиялы
B) Саяхатшылар
C) Демалушылар
D) Ресми
E) Сыныптастар
F) Референттік
8. .иын балаларды тəрбиелеу əдістері:
A) Жасаған ісіне кіну сезімін дамыту əдісі
B) Жазалау əдісі
C) Теріс тəртіпті алдын алу жəне жағымды тəртіпке ынталандыру əдісі
D) С'хбаттасу əдісі
E) Еліктеу əдісі
F) Еркелету əдісі
9. Авторитарлы тəрбие:
A) :зіні адамгершілігін сезіндіру
B) Т'лғаны дамуын тежеу
C) Т'лғаны басу
D) Бала т'лғасын 'рметтеу
E) О ушыларды о уға, )йдегі жəне оғамды орындардағы тəртіпке
еркін арауы
F) Баланы бас бостандығы
10. Педагогикадағы тəрбие принциптері:
A) Батылдылы
B) Тəрбиені идеялылығы мен ма саттылығы
C) Тəрбие ы палдарыны тізбектестігі, ж)йелілігі, беріктілігі жəне
)здіксіздігі
D) 5рекетті жан-жа ты ойластыру
E) Тəрбие ережелеріні жиынтығы
F) Тəрбие барысында шешілуге ажетті міндеттер
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11. Тəрбиені оғамды мəні:
A) Біз кімдерді тəрбиелейміз, соларды ж)регіне ы пал етеміз
B) Рухани жағынан )немі жетілу жəне баюуда к псалалы процесс
C) 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
D) Жеке т'лғаны санасына, мінез- 'л ыны д'рыс алыптасуына əсер
ететін 'рал
E) .оғамны пайда болуына тəн асиет
12. Тəрбиені оғамдағы жалпы ызметі:
A) Баланы əрт)рлі əлеуметтік атынастарға атыстыру
B) Мектептен тыс тəрбие мекемелерімен зара бірлескен іс- имыл жасау
C) .ызығушылығын ояту
D) О ушыны дара даму ерекшелігін танып-білу
E) Адам баласында адамгершілік сапа ж)йесін алыптастыру
F) М'ғалімдер 'жымны зара педагогикалы əрекетін олдау
G) ;рпа тан-'рпа а əлеуметтік тəжірибе мен мінез- 'лы нормаларына
атысты білім, білік, дағдыларды беру
13. Тəрбие ісіні 'рылымы:
A) .ол жеткізген нəтижелерді талдау
B) ;йымдастыру, 'ралдарды аны тау
C) Даярлау, істерді салдарын талдау
D) Алғаш ы ə гіме, барлау, жоспарлау
E) Жекеленген ж)йелік 'рылымдар тəрізді
14. Салауатты мір салтын 'руға атысты дəрігерлерді берген ке есі:
A) Саба та ойын элементтерін пайдалану
B) Басты тік 'стау
C) Ая ты бір-біріне ай астырмау
D) Мəдени орындарда зі ді д'рыс 'стау
E) Таза суды пайдалану
F) Таза ауамен демалу
G) К)н сəулесін пайдалану
15. 5деби-музыкалы оғам бірлестігіне атысушылар 'йымдастырады:
A) Би кеші сайыстары, к рмелері
B) Ашы есік к)ндері
C) Баланы е бек тəрбиесін дамыту
D) Т)рлі бағыттағы əдеби-музыкалы кештері
E) Т)рлі спектакль ойылымдары
F) .ызығушылы тары бойынша о ушыларды топтастыру
G) .ол нер б'йымдарыны жəрме кесі
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16. Отбасындағы тəрбиені міндеттері:
A) Баланы жеке бас ерекшелігін ескеру
B) Е бекс)йгіштікке, зіне- зі ызмет ету дағдыларына )йрету
C) Отбасы м)шелеріні зара д'рыс арым- атынас а, т)сінісуге,
ты дауға, ата-ана, туған-туыстар, жасы )лкендерді сыйлауға )йрету
D) Табиғи ортаны са тау
E) Жан-жа ты дамыған т'лға тəрбиелеу
F) Отбасында баланы сіп-жетілуіне, денсаулығына ам орлы жасау,
нығайту, бекіту
17. «Атамекен» бағдарламасына е бейтін бағыттар:
A) «Отан», «Туған жер»
B) «Шежіре», «.асиет»
C) «Салт», «Домбыра»
D) «Наурыз»
E) «ШаGар», «Жібек жолы»
F) «Зергер», «Т рт т)лік»
18. Тəрбиешіні диагностикалы ызметі:
A) Келе сіздіктерді болдырмауды тəсілдері мен жолдарын арастыруды
к здеу
B) Негізгі талаптар
C) Топты білім к рсеткіштерін жоғары дəрежеге жеткізу
D) Балаба ша əкімшілігі тарапынан берілетін ж'мыстарға талдау жасау
E) Балаларыны тəртібі жайлы ата-аналарға мағл'мат жинау
19. Тəрбие )дерісінде амтылған адам санына арай тəрбие формалары:
A) ;йымды
B) Ресми
C) Жеке
D) .алыптас ан
E) Шағын топты
20. Жеке адамны санасын алыптастыру əдістері:
A) зін- зі бас ару
B) мектептегі əдістемелік ке ес
C) ə гіме
D) пікірталас
E) этикалы ə гіме
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21. Топты тəрбие ж'мысын 'йымдастыру формалары:
A) клубтар
B) сынып сағаты
C) ə гімелер
D) кештер
E) )йірмелер
22. Мінез- 'лы ты тəрбиелеу əдістері:
A) этикалы ə гіме талдату
B) мектептегі əдістемелік ке еске атысу
C) мада тау
D) жарыстар ткізу
E) марапаттау
23. Тəрбие, адамды с)юге бағыттау т мендегі
бірт'тастығына байланысты:
A) жа а оғамды р лді ме геруіне
B) ғылымилы жəне ж)йелі ж'мыс ж)ргізілуіне
C) баланы ортаға тез бейімделгіштігіне
D) баланы е бегі мен ісін бағалауына
E) балаға т'ра ты д'рыс атынасына
F) ерік-жігерді бірлігіне
G) )дерісті аса ар ындылығына
24. Тəрбиені тиімділігі тəуелді:
A) тəрбие )дерісіні əдістемесіне
B) т' ым уалаушылы а
C) педагогті талдау, бағалау абілетіне
D) мектеп Жарғысыны мазм'нына
E) о ыту мерзіміне
F) аржы к здеріне
G) педагогті шеберлігіне
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25. В.П. Тугаринов бойынша жеке адамны сапалы к рсеткіштері:
A) Саналылы , жауапкершілік
B) Тəрбие іс-əрекетіне араласуы
C) Биологиялы ерекшеліктері
D) Тəрбие гуманизациясы
E) Тəрбиені 'йымдастырушылы асиеті
F) Тəрбиелік ы палдар бірлігі
G) Даралы , оғамды белсенділік пен саяси-идеялы бағыт
Тəрбие ж мысыны теориясы мен əдістемесі
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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О ушыларды бейіндік о ытуын йымдастыру
1. Жа а бейіндік мектеп 'ру:
A) болаша мамандарды ар ынды даярлауда сапалы згерістерді
алайтын )деріс
B) реалды біліктілік формаларын та дау;
C) іс-əрекетті орындау процесі
D) жауапкершілікті, білім мазм'нын 'растыру
E) бас ару ж'мысын алайтын )деріс
F) білім беруді 'йымдастыру формаларын та дау
2. Шет елдердегі бейіндік о ыту ерекшеліктері:
A) мектепті со ғы 2-3 жылында бейіндік о ытытады
B) бейіндік педагогикалы процесті амтиды
C) бейіндік о ытуды тəсілі мен формасыны болуы
D) о ушыны білімі мен іскерлігіні болуы
E) бейіндік о ыту арым- атынаста ж)зеге асады
3. Дарынды балаларға арнылған мамандандырылған мектептер:
A) Арнайы ол нер мектебі
B) Арнайы спорт мектебі
C) .олданбалы ол нер мектебі
D) Арнайы нер мектебі
E) 5рбір о ушыны жеке ерекшелігін дамыту
F) Ерекше дарынды о ушыларды м)мкіндіктерін дамыту
G) О ушыны абілетін ескеріп шығармашылығын дамыту
4. Кəсіптік о ытуды пəндік ж)йесі:
A) Кəсіптік а парат
B) Е бек тəрбиесі, политехникалы білім
C) Ж'мысшы əзірлеу бағдарламасы
D) Педагогикалы пəндік ж)йе
E) Маманды тар мен талаптар ж нінде білім
F) Жалпы орта білім
G) Педагогикалы білім ж)йесі
5. ;лыбританиядағы мектепті типтері:
A) кəсіби ызығушылығына сəйкес - орта техникалы
B) жалпы білім беру негізі
C) кəсіптік білім беру
D) кəсіптік аспаптарда ойнау
E) политехникалы , арнайы (кəсіптік)
F) білім мазм'ныны негізгі салалары
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6. Бейіналды даярлы негізгі:
A) білім алуды жалғастыратын педагогикалы , психологиялы ж)йе
B) о ушыны танымды белсенділігін алыптастыру
C) о ушыны а паратты білімін дамыту ж)йесі
D) о ушыны а ыл-ойын дамыту
E) о ушыны кəсіби маман болуына шеберлікті дарыту
7. 12 жылды білім ж)йесіне к шудегі мектеп алдындағы негізгі
бағыттары:
A) о ушыны потенциялды м)мкіндіктерін ескеру
B) м'ғалімдерді аржылы жағдайын арастырып жеке бағытта о ыту
C) о ушыны жеке бағытта о ыту
D) о ушыны жеке абілеттерін ескеру
E) жеке даралы бағытта о ыту, ішкі ажеттіліктерді есепке алу
8. 12 жылды білім беру мазм'нын жа артуды негізгі бағыттары:
A) пəндік-бағдарлы о ыту ж)йесін т'лға əрекетіне бағыттау
B) з бетімен білім алу, практикада олдану
C) оғамны əлеуметтік – экономикалы талабына сəйкестендіру
D) з бетімен білім беру ж)йелерін дамыту, жа арту, жетілдіру
E) т'лғаны ызығушылығын алыптастыру
F) з бетімен гуманистік əдістер мен тəсілдер игеру
9. М.А. Чошанов кəсіптік білім берудегі 'зыреттілікті сипаттайды:
A) 'т ырлығы
B) кəсіби біліктілік
C) кəсіби білім
D) сыни ойлауы
E) кəсіби дағды
F) кəсіби іскерлік
G) кəсіби- ызмет
10. Кəсіби бағдар беру жоспары мен негізгі компоненттері
A) ндірістік о ыту шебері
B) кəсіп туралы а парат жəне ке ес беру
C) о у тобы
D) о у бригадасы 'жымы
E) кəсіпке бейімделу
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11. Ауыл мектептерінде бейіндік о ытуда кездесетін иынды тар:
A) бір мектеп ше берінде кəсіби сыныптарда 'йымдастырылуы
B) ауылды талаптары мен м)мкіншіліктеріне сай болуы
C) аржыландыру бойынша нормативтік 'жаттарды жасалмауы
D) сыныптағы о ушылар саныны аздығы
E) ауылды жерде бейіндік білім беру моделіні болуы
F) мектептеріндегі о ытуды ауылшаруашылы а сай білім берілмеуі
G) о ушылармен бейіндік о ытуды 'йымдастыруды əрт)рлілігі
12. Психологиялы -педагогикалы олдау:
A) о ушыларды абылдаған іс-əрекетін олдау
B) о ыту бейінін аны тауға əсер ететін əдіс
C) о ушыларды белсенді шешімін абылдау
D) о ушыларға т)рлі жағдайлардан шығуына бағыт беру
E) о ушыларды мір 'былыстарын бағалау
F) білім инженериясын даярлау
G) о ушыларды субъект ретінде дайындау
13. Кəсіби бағдарлаудағы ке ес беру т)рі:
A) жоғары о у орны
B) мектепке дейінгі мекеме
C) психологиялы -педагогикалы
D) а паратты-аны тамалы
E) медициналы
14. Элективті курсты мазм'нына:
A) о ушыларды , м'ғалімдерді берген бағасымен санасуы
B) о ыту мен тəрбиені 'йымдастыру
C) з тəжірибесі негізінде зіндік білімді игеру
D) бейіндік де гейде амсыз етеді
E) осымша маманды тар бойынша пəн енгізеді
F) негізгі курсты белгілі бір б ліміні тере детілген н'с асы беріледі
15. Психологиялы профессиограмманы формасы:
A) педагогикалы
B) биологиялы
C) німді е бек
D) санитарлы-гигиеналы
E) əлеуметтік, экономикалы
F) саналы е бек
G) физиологиялы
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16. Элективті курстты ар аратын функциясы:
A) бейінді іске асу за дылы тарын ай ындайды
B) практикада ж)йелілікті, бірізділікті са тайды
C) о ыту мазм'нын бейінішілік саралау
D) бейін моделін жобалайды
E) практикалы іс-əрекетті тиімділігін на тылайды
F) бейін ж)йені )лгісін ж)зеге асыру тəсілдері
17. В.И. Зверева: Білім беру мазм'нын )ш бағытта арастырады:
A) о у материалы (бағдарламалар, о улы тар, о у 'ралдары)
B) о у материалыны теориясы мен əдістемесін згертпеу
C) о у пəніні аны тамаларын салыстыру
D) о у пəніні дидактикалы моделі ретінде (яғни о у жоспары)
E) əлеуметтік с'ранысты педагогикалы моделі ретінде
18. Профессиографиялы зерттеуді негізгі əдістері:
A) с'рау
B) эмпирикалы к рсеткіштерді айта деу
C) лонгитюдтік
D) тал ылау, 'йымдастырушы
E) ба ылау мен педагогикалы эксперимент
19. Портфолио педагогикалы міндеттерді шешуге к мектеседі:
A) о у іс-əрекетін 'йымдастыру жоспарлау, іскерлігін алыптастыруға
B) о ушыны о у мотивациясын олдау жəне ынталандыруға
C) о ушыны жоғары де гейдегі 'зыреттілігін игеруге
D) білім беруді осымша алғышарттарымен таныстыруға
E) о ушыны білім алуыны дербестенуіне ы пал жасауға
F) о ушыны əлеуметтенуін алыптастыруға
G) о ушы кəсіби арым - атынас тəсілдерін олдана білуіге
20. Ж'мыс портфолиосы
A) білім беру )дерісін 'йымдастыруды ерекшеліктері
B) зерттеулер, бейресми сайыстар, о у сертификаттары, зшығармасы
C) жалпы орта білім беру 'рылымы
D) білім беруді к)тілетін нəтижелерін бағалау ж)йесі
E) б'йымдар, модельдер, суреттер, ле дер, компьютерлік бағдарламалар
F) абілеттері жəне оларды к рінуі
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21. .'жаттар портфолиосы:
A) сертификат, олимпиада, диплом мен мада тау ағаздары
B) ма сат а бағытталған 'жат
C) музыка, к ркем нер мектептерін бітіргендігі туралы 'жат
D) о ытуды )здіксіз жа ғырту, жоғары сатыларға к теру
E) ж'мыс істеуге баулу
F) а ша табуға )йрету
22. Профессиографиялы зерттеуді негізгі əдістері:
A) лонгитюдтік əдіс;
B) тал ылау, 'йымдастырушы əдістер
C) т'лғалы əдістер
D) эмпирикалы к рсеткіштерді айта деу əдістері
E) эксперименттік əдіс
F) ба ылау əдісі
G) эмпирикалы мəліметтерді жина тау əдістері
23. Бейіндік о ытуды 'йымдастыру ағидалары:
A) білім беру ісін бас аруды демократияландыру
B) жеке т'лғаны зіндік жетілдіруі
C) о ыту ж)йесін жа арту
D) білім беру 'йымдарыны дербестігін ке ейту
E) о ушы біліміні жетістігін бағалау əдісі
24. Е.А. Климов бойынша кəсіби бағдарлану жоспарыны белгілері:
A) проблемалы əдіс, з бетінше іздену əдісі
B) жоспарды шынайылығы, логикаға сай болуы
C) ə гіме, н'с ау беру, т)сіндіру
D) диспут, зіндік ж'мыс, сараманды ж'мыс
E) т)сіндіру, жаттығу, тапсырма беру
F) репродуктивтік əдіс
25. .'жаттар портфолиосы:
A) о ушыларды ызығушылығына 'рылған о у материалдары
B) ж'мыс істеуге баулу
C) гранттарға атыс андығы туралы 'жаттар жəне тестілеу нəтижесі
D) о ытуды )здіксіз жа ғырту, жоғары сатыларға к теру
E) сертификат, олимпиада, диплом мен мада тау ағаздары
F) музыка, к ркем нер мектептерін бітіргендігі туралы 'жат
О ушыларды бейіндік о ытуын йымдастыру
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