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
5B010300

Маманды ты
атауы
«Педагогика жəне
психология»

Жауап парағыны 6-9 секторларындағы
пəндер реті
1. Педагогика
2. Педагогиканы о ыту əдістемесі
3. Тəрбие ж%мысыны теориясы мен
əдістемесі
4. Психологияны о ыту əдістемесі

1. С%ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т%рады:
1. Педагогика
2. Педагогиканы о ыту əдістемесі
3. Тəрбие ж%мысыны теориясы мен əдістемесі
4. Психологияны о ыту əдістемесі
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. Педагогиканы б лімдері:
A) Білім беру ж'йесін бас ару
B) Педагогикалы 'дерісті негіздері
C) О ыту жəне тəрбие теориясы
D) Философияны жалпы негіздері
E) Педагогиканы жалпы негіздері
F) Балалар %жымыны теориясы
G) Т%лға теориясыны негіздері
2. Жеке т%лғаны е ма ызды белгiлерi:
A) даралығы
B) орталы нерв ж'йесіні асиеттері
C) дене бітімі
D) жауапкершiлiгi
E) дене асиеттері
3. О у-тəрбие процесінде тиімді %йымдастыру 'шін педагогты
басшылы а алатын темперамент т'рлері:
A) Психологиялы
B) Холерикалы
C) Психикалы
D) Психофизиологиялы
E) Сангвиникалы
F) Флегматикалы , меланхоликалы
4. Ғылыми-педагогикалы зерттеулер:
A) технологиялы
B) теориялы
C) əдіснамалы
D) əдістемелік
E) эмпирикалы
5. Эстетикалы тəрбие міндеттеріні бірі:
A) ғылыми д'ниетаным алыптастыру
B) ой абілеттерін дамыту
C) эстетикалы талғамды жəне сезімді дамыту
D) эстетикалы мəдениетті тəрбиелеу
E) ағзаны шыны тыру
F) эстетикалы білімдер беру

4
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6. Тəрбие ерекшеленеді:
A) ыс алығымен
B) %за тығы жəне 'здіксіздігімен
C) жоспарға бағынбауымын
D) бір мерзімділігімен
E) ой е бегіне тəуелділігімен
F) екі жа тылығымен
G) к пфакторлығымен
7. Педагогика ғылымыны салалары:
A) Т'зету педагогикасы, а паратты педагогика
B) Психологиялы педагогика, физиологиялы педагогика
C) Арнайы педагогика, т'зету педагогикасы
D) Жоғары мектеп педагогикасы, медициналы педагогика, арнайы
педагогика
E) Акмеология, білім беру педагогикасы
F) Мектепке дейінгі педагогика, əскери педагогика, педагогика тарихы
8. Адамгершілік тəрбие міндеті:
A) моральдік ережелерді ме герту
B) табиғат а ізгілік атынас алыптастыру
C) адамгершілік сана алыптастыру
D) % ы ты жауапкершілік алыптастыру
E) эстетикалы талғам алыптастыру
F) санитарлы -гигиеналы іскерліктер алыптастыру
G) ой абілеттерін дамыту
9. Білім мазм%ны:
A) О ушыларды о у процесі барысында ме геруге тиісті сауаттылы
жəне дағдылар ж'йесі
B) О ушыларды ғылыми білім, біліктілік жəне дағдыны игеру 'дерісі
C) О ушыларды тəрбиелеу мен о ыту 'дерісі
D) О ушыларды д'ниетанымды жəне адамгершілікті-эстетикалы
идеялар ж'йесін ме геруі
E) О ыту %ралдарыны мазм%ны мен сапасы
F) О ушыларды білімділікке, тəрбиелікке 'йрету жəне дамыту
10. Ғылыми д'ниетанымды алыптастыру жолдары:
A) дін мен ғылымны байланысын ашу
B) іскерліктер ж'йесі алыптастыру
C) діни білімдер алыптастыру
D) арнайы пəндер енгізу
E) ғылыми білімдер ж'йесін алыптастыру
F) м%ғалімні з əлеуметтік жəне кəсіби позициясын к рсетуі
5
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11. А.С. Макаренко бойынша %жымны даму принциптері:
A) Тəртіпті ата са тау, кез келген ателікті ата жазалау
B) Ж%пты іс-əрекет
C) Гуманизм, альтуризм
D) Перспективті бірізділік
E) Бас аларды пікірін %рметтеу
F) Тəуелсіздік, гуманизм адамға жағымды əсер ететін тірек
G) Жариялылы , жауапты бағынушылы
12. Сыныптан тыс ж%мыстарды тиімділігіне жатады:
A) əр о ушыға тигізетін тəрбиелік ы палды болуы
B) іс-əрекетті мазм%ны, ма саты, барысы о ушыға т'сінікті болуы
C) сыныппен о ушыны арасындағы арым- атынасты тығыз болуы
D) о ушыны саналы болуы
E) əрекетті жоспарлы болуы
13. Отбасы тəрбиесіні % ы ты негіздерін аны тайды:
A) Мемлекеттік т%жырымдамалар
B) 3аза стан Республикасында білім беруді дамытуды 2005-2010
жылдарға арналған мемлекеттік Бағдарламасы
C) «Білім туралы» За ы
D) Мектеп %жаттары
E) «Бала % ығы туралы Конвенция»
14. О ыту %станымдары:
A) Мазм%нды
B) 7дістемелік
C) 8йымдастырушылы
D) К рнекілік
E) Саналы жəне белсенділік
F) Бас арушылы
G) Ж'йелілік

15. Білім беру стандарты:
A) Білім беру сапасын аны тайды
B) Бағдарламаларды сапасын аны тайтын %жат
C) О у жоспарларын олданады
D) Міндетті білім беруді негізгі %жаты
E) О ыту де гейін ай ындайды
F) Білім беру нормаларын аны тайды
G) Білім беру саласын амтиды
H) Міндетті о ыту компоненттерін аны тайды
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16. Дидактикалы ма саттарға байланысты саба т'рі:
A) Жа а білімді ме геру
B) Факультатив
C) :ткен материалды айталау, пысы тау
D) Аралас саба
E) О у саяхаттары
17. Білім беру ж'йесін стандарттау ажет:
A) Ты о у жоспарларыны енгізілуі 'шін
B) Философиялы негізін алыптастыру 'шін
C) Нəтижелілік де гейін арттыру 'шін
D) Баламалы о улы тарды осылуы 'шін
E) Мектептегі о у процесіні жа а еркін %йымдастыру формаларына туі
'шін
18. 8жымды - танымды іс-əрекетті белгісі:
A) Іс-əрекеттер барысында о ушыға жағдай жасау жəне оларды бас ару
B) Жалпы нəтижелерді болуы
C) Іс-əрекет барысында аны талған материалдар бойынша т%жырым жасау
D) Біры ғай ма сатты , жалпы мотивті болуы
E) Жалпы іс-əрекетті жоспары болуы
19. Білім, білік жəне дағдыны алыптастыру 'дерісі ажет етеді:
A) Ж'йелеуді
B) Бағыттауды
C) О у жоспарын
D) Диагностикалауды
E) Т%лға болмысын
20. 3алыптастырушы т%ғырдағы тəртіп 'лгісі:
A) Білімді бекіту
B) Бағалау
C) 3айталау
D) Т'сіндіру
E) Ма саттылы
F) Жаттығу
G) Есте са тау

7

Педагогика

11

21. Дидактикада о ыту технологиялары жіктелетін сипаттар:
A) Нəтижелілік де гей
B) Психологиялы негіз
C) Философиялы негіз
D) 7дістемелік негіз
E) 7діснамалы де гей
F) Теорияны ме геруді ғылыми сипаттамасы
22. Жалпы білім беретін бағдарламалар бағытталады:
A) Жеке адамны оғам мен мірге бейімделуін амтамасыз етуге
B) О ушыны зіндік ж%мыстарын %йымдастыруға
C) Жеке адамны мəдениетіні алыптасуына
D) Жеке адамны болашағын алыптастыруға
E) Жеке адамны əлеуметтік жағдайына
F) О ушыны о у 'лгерімін адағалауға
G) О ушыны о у-тəрбие 'дерісіндегі иынды тарын шешуге
23. Мектеп жетекшілері білуге міндетті:
A) О у ж'йесіні мазм%нын
B) Мектепте о ушыларды білімін бағалау формаларын
C) О у-тəрбие 'дерісін диагностикалауды
D) О у жоспарыны %рылымын
E) О у-тəрбие ж%мыстарын %йымдастыруды мерзімдік тəртібін
F) Мектепті %жат санын
G) Мектепті материалды жағдайын
24. Г.И. Щукина бойынша мектепішілік бас ару бағыттары:
A) зерттеушілік
B) ғылыми
C) жобалаушылы
D) бас арушылы
E) дидактикалы
F) %йымдастырушылы
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25. 7дістемелік ж%мысты орытындылау формалары:
A) диссертациялы ке ес
B) педагогикалы о улар
C) жас м%ғалім мектебі
D) проблемалы практикумдар
E) проблемалы семинарлар
F) озы тəжірибе мектебі
Педагогика
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Педагогиканы о ыту əдістемесі
1. Дидактиканы негізгі %ғымдары:
A) Дəст'рлі
B) Дидактикалы алгоритм
C) Педагогикалы антропология
D) Білім, білік, дағды
E) О ыту 'дерісі
2. Педагогиканы о ыту əдістемесі:
A) Педагогика дамуыны альтернативті бағдарламасы
B) Педагогика ғылымындағы педагогикалы 'дерісті бас ару
педагогикалы теорияны жағдайын салыстырмалы талдау
C) Педагогиканы т'рлеріне байланысты о ыту əдісі
D) Педагогикадағы о ыту 'дерісі туралы ғылым
E) Педагогиканы о ыту 'дерісіндегі мазм%н, форма жəне əдістер бірлігі
3. Ғылымды ерекшелейтін белгілері:
A) Серпінділік
B) Дидактикалы
C) Тəрбиелік
D) О ытушылы
E) Ж'йелілік
F) 7леуметтік
4. Дəріс о у барысында о ытушы ескеруі керек:
A) Елестетуді
B) Екпінді
C) Жылдам о уды
D) С йлеу ырғағын
E) Денені
5. Семинарды ма саты:
A) Білім алушыны игерген білімін тексеру, белсенділігін жетілдіру
B) О ыту %ралдарын олдануға 'йрету
C) Педагогикалы ж'йені т'сіндіру
D) О ытушыны белсенділігін жетілдіру
E) О ытуды %йымдастыруды ж'зеге асыру
F) :зіндік к з арас алыптастыруға дағдыландыру
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6. О ыту %ралдары:
A) Карталар
B) Лабораториялы %рал жабды тар
C) Флешка
D) М%ғалім əшекейі
E) С здіктер
7. О ытуды с здік əдістері:
A) 7 гіме т'сіндіру, о улы пен ж%мыс
B) Презентация, тəжірибе
C) Иллюстрациялау
D) Баяндау, ə гіме, т'сіндіру
E) О улы пен ж%мыс, ə гіме, баяндау
8. Студенттерді біліміне ба ылау жасау талабы:
A) К рнекіліктер ар ылы
B) Ба ылау с%ра тары ме герілген материал мазм%нына сəйкес болуы
керек
C) Білімні ғылымилығы
D) Бағаны обьективті ойылуы
E) Білімні на тылығына
F) Білімді тексеру жолы
G) Барлығына ол жетушілігі
9. Д гелек 'стел əдісіні стадиялары:
A) Жоспарлау
B) Бағдарлау
C) Шешім абылдау
D) Т'рткілеу
E) Бағалау
F) Консолидация (компромисті шешім, ойлар, позициялар)
10. Эссе жазу ма саты:
A) Логикалы ойлауды нəтижесінде з пікірін жазбаша т'рде беру
B) Негізгі жайттарды бірізділік пен на тылы ар ылы беруі
C) 7р т'рлі к з арасты %стану
D) Дербес немесе %жымды баяндау
E) Мазм%н жоспарға сай келуі
F) Ішінара ба ылау жəне зін- зі ба ылау
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11. Жобалап о ыту т'рлері:
A) 7ріптестік
B) Коммунистік
C) Гуманистік
D) Тəжірибеге бағдарланған
E) Зерттеушілік
F) Эксперимент
G) Шығармашылы
12. Дəріс:
A) Жаппай ойнату
B) Пəнді, о у материалын ж'йелі т'рде баяндау
C) Принциптерді т'сіндіру
D) :зіндік ж%мыстарды жасатуды %йымдастыру формасы
E) Жоғары о у орнында о ытуды %йымдастыруды бір формасы
F) Практикалы əдістерді олдану
13. Мəселелік о ытуда ойлауды бас аруды
A) Білім алушыны білімі
B) Мəселелік с%ра
C) О у мотивациясы
D) 7рекетті бағдарлы негізі
E) О у əрекеті
F) Фасилитатор р лі
G) Ойлау əрекеті

%ралы:

14. О ытуды беріктік %станымына:
A) О у материалын бекіту
B) Мазм%ндау логикасы жəне материалды дəлелдеуді жо тығы жатады
C) Мазм%н исыныны болмауы
D) Мотивацияны болмау
E) Дамуды оптимальды темпі жо
15. Кіріспе дəріс:
A) Мағл%матты ж'йелі мазм%ндауға арналады
B) Дəріс курсы мазм%нын ашады
C) О у материалыны %рылымымен таныстырады
D) Дəріс курсын ая тауға
E) Бағыт береді, əдебиеттермен таныстырады
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16. О ытуды əдістерін та дап алу шарттары:
A) Табиғи жағдайларға байланысты
B) Дидактикалы ма саттар мен міндеттерге байланысты
C) О ушы т%лғасына байланысты
D) О у əдістемелік базаға байланысты
E) Педагог т%лғасына байланысты
F) Жағдайларды ерекшеліктеріне байланысты
17. О ыған материалды бекіту 'шін олданылатын тиімді əдістер:
A) Bлгілеу
B) Жағдаят
C) О ушылармен ж%мыс
D) Жаттығу
E) Т'сіндіру
F) 7 гімелесу
18. О ытуды практикалы операциялы əдістері:
A) Жаттығу
B) Bлгілеу
C) Жағдаят
D) Мəселелік
E) Ғылыми ізденіс
F) Практикалы ж%мыстар
G) Лабораториялы ж%мыс
19. Саба жоспары:
A) :ткізілетін саба ты берілу ж'йесі
B) О ушыларды бас аруға бағытталған жоспар
C) Тəрбие теориясына жасалған жоспар
D) Дидактиканы о ытуға арналған жоспар
E) Педагогиканы жалпы негіздеріне жасалған жоспар
F) Та ырып, ма сат, міндет, к рнекіліктер, %ралдарды амтитын жоспар
G) Ме герілетін білім, білік, дағдыларды, пайдаланатын əдебиеттерді
амтитын жоспар
20. О ытуды нəтижесін тексеруді мəні:
A) О ушыларды танымды де гейін аны тау
B) Білім беру бағдарламасына, білім беру стандартына сай о ушыларды
білімді ме геру де гейін аны тау
C) О ушыларды пəн бойынша ме герген білім, білік, дағды де гейлерін
аны тау
D) О ушыларды танымды белсенділігін аны тау
E) О ушыларды белгілі бір бағдарлама, пəн бойынша білім беру
стандартына сай білімді ме геру де гейін аны тау
13
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21. Модульдік – рейтингтік ба ылауды арты шылы тары:
A) білім алушыларды танымды іс-əрекеттерін рейтингтік баллдарды
т%тас ж'йесін пайдалану ар ылы бас ару м'мкіндігі
B) білім алушыларды білім, іскерлік, дағдысын аны тау
C) деректі білімдерін жедел тексеру
D) аудиториялы саб тарды барлы кезе дерінде ж'ргізуге болады
E) білім алушыларды білімін аны тау
F) к п та ырыптардан т%ратын, исынды жағынан ая талған модульдер
т'рінде беріледі
G) білім алушыларды жіберген ателерін уа ытында табу
22. Модульдік о ыту ағидалары:
A) Кері байланысты əдістемелік амтамасыз ету
B) О у материалыны толы тығы, əржа тылығы, кіріктірімділігі
C) Жолдасты ағида
D) Педагогикалы талдауды есепке алу
E) Сыни к з арас ағидасы
F) :зара əрекеттестікті ескермеу
G) Дайынды ж'гізуде кезе ді са тау
23. 3азіргі та дағы дидактика б лімінде арастырылатын та ырыптар:
A) Дидактика о ытуды педагогикалы теориясы ретінде
B) О ытуды за дылы тары мен принциптері
C) Педагогиканы ызметі мен категориялы аппаратын арастыру
D) Педагогика ғылымыны бас а ғылымдарды саласы ретіндегі орнын
аны тау
E) Педагогикалы нерді ж'зеге асыру шарттарын арастыру
F) Педагогикалы шеберлікті педагогикаы нерді негізі ретінде
арастыру
G) Педагогикалы арым- атынас негіздерін арастыру
24. Тəрбиені ма саты, міндеттері, мазм%нын арастыру барысында
негізге алынатын теориялар:
A) Баланы мəдениет адамы ретінде тəрбиелеу теориясы
B) 7леуметтік ж'йелер
C) 8жымды -шығармашылы іс-əрекетте тəрбиелеу
D) Педагогикаға кіріспе
E) Педагогикалы ж'йелерді бас ару
F) Тəрбие теориясы
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25. «Педагогикалы ж'йелерді бас ару» немесе мектептану б лімі
ғылымдар тоғысында арастырылады:
A) Практикалы психология
B) Бас ару психологиясы
C) Маркетология
D) Пəнді о ыту əдістемесі
E) Дианетика
F) Физиология
Педагогиканы о ыту əдістемесі
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Тəрбие ж мысыны теориясы мен əдістемесі
1. Тəрбиені объективті жəне субъективті факторлары:
A) Ата-аналарды педагогикалы білім мен мəдениеті
B) О ушыға əсер етуі (психологиялы жағдайда адамгершілік нормалары)
C) 8жымды атынас ж'йесіндегі о ушыны жағдайы
D) Тəрбиеленушіні жеке биологиялы ерекшеліктері
E) Баланы оғам алдындағы жауапкершілігін т'сінуі
F) Т% ым уалаушылы
G) Мінез- %лы , тəртіптілік
2. Тəрбие əдісі:
A) Тəрбие ма сатына жету тəсілдеріні жиынтығы
B) 7рт'рлі іс-əрекеттер %йымдастыру
C) О ушыны зіні е бегімен жеткен жетістігі
D) Тəрбие ма сатына сай о ушы санасы мен ерік-к'шіне ы пал ету
тəсілдеріні жиынтығы
E) Педагогті е бек жолы
F) 7дістерді тиімді пайдалану
3. Педагогикалы олдау с здері:
A) Сен ашанда əділсі - сонды тан ателеспеуге тиіссі !
B) 3ателеспейтін адам жо , бастысы - сол атені т'зете білуде
C) Сені б%л жағдайдан жол тауып шығары а мен сенемін
D) Д%рыс шешім шығара алу м'мкіндігі бар
E) Сен а ылдысы ғой – олы нан келеді!
4. Отбасыны мектеппен байланысы:
A) Балаба ша жасындағы баласыны болуында
B) Отбасыны этникалы %рамында
C) Мектеп пен отбасыны ынтыма тастығында
D) Отбасында мектеп о ушысыны болуы
E) Отбасыны материалды жағдайында
5. Тəрбие жоспарыны ызметтері:
A) Ағартушылы
B) Білімділік
C) Болжау
D) Тəрбиелік
E) 8йымдастырушылы
F) Бағыттау, аны тау
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6. Белгілі бір асиеттерді алыптастыру ма сатымен тəрбиеленушіні
сезіміне, санасына, мінез- %л ына ы пал етуді к рсететін категория:
A) Тəрбие %ралы
B) 7леуметтендіру за дылы тары
C) Дамуға басшылы жасау
D) Тəрбие формасы
E) 3озғау мен т'йсік
F) 7леуметтік тəрбиені ы палы
G) Ба ылау тəсілі
7. О ушыларды сыныпты %жымы:
A) Шығармашылы іс-əрекетті %йымдастыру тобы
B) 3ызығушылы тары сəйкес келетін, əр жастағы балалар тобы
C) Білім алу ма сатында, ішкі арым- атынасы алыптас ан балалар
%жымы
D) Білім, тəрбие ма сатына жету 'шін %рылатын о ушылар %жымы
E) Жас ерекшелігіне арай бір бағдарламамен о уға біріккен балалар
%жымы
8. 3иын тəрбиені же у əдістері:
A) Мінезіні теріс т%старын б%зу əдісі
B) Педагогикалы ы пал ету əдісі
C) Жас спірімдерді о ыту-т'зету ж%мысын %растыру
D) О у іс-əрекетіні сəттілігін %ру əдісі
E) Саба тан тыс іс-əрекетті ендіретін тəрбиелік-т'зету ж%мысы
F) Бейімделу əдісі
9. Тəрбиені оғамдағы жалпы ызметі:
A) 3оршаған ортасын танып-білу
B) 3ызығушылығын ояту
C) Баланы əрт'рлі əлеуметтік атынастарға атыстыру
D) Мектептен тыс тəрбие мекемелерімен зара бірлескен іс- имыл жасау
E) О ушыны дара даму ерекшелігін танып-білу
F) 8рпа тан-%рпа а əлеуметтік тəжірибе мен мінез- %лы нормаларына
атысты білім, білік, дағдыларды беру
G) Адам баласында адамгершілік сапа ж'йесін алыптастыру
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10. Тəрбиені оғамды мəні:
A) Біз кімдерді тəрбиелейміз, соларды ж'регіне ы пал етеміз
B) Басшылы а алынатын мəселе
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) Рухани жағынан 'немі жетілу жəне баюуда к псалалы процесс
F) Халы тар бойына білімге негізделген этникалы ізгіліктер мен
нерлерді дамыту
11. Педагогикадағы тəрбие принциптері:
A) Тəрбиені идеялылығы мен ма саттылығы
B) Тəрбие ережелеріні жиынтығы
C) Батылдылы
D) Тəрбие барысында шешілуге ажетті міндеттер
E) Тəрбие процесін %йымдастырудағы талаптар ж'йесі
F) 7рекетті жан-жа ты ойластыру
12. Тəрбие ісіні %рылымы:
A) Ма сатты тікелей ж'зеге асыру
B) Алғаш ы ə гіме, барлау, жоспарлау
C) 3ол жеткізген нəтижелерді талдау
D) Жекеленген ж'йелік %рылымдар тəрізді
E) Тəрбие ісін ткізу, нəтижелерді бағдарлау
F) Ма сат ою, %йымдастыру
G) 8йымдастыру, %ралдарды аны тау
13. Авторитарлы тəрбие:
A) 3алайда лидерлікке %мтылу
B) Т%лғаны дамуын тежеу
C) :зіні адамгершілігін сезіндіру
D) О ушыларды о уға, 'йдегі жəне оғамды орындардағы тəртіпке
еркін арауы
E) Бала т%лғасын %рметтеу
14. Дəрігерлерді о ушылар денсаулығын са тауда ескерер ке есі:
A) 3оршаған ортаға ызығушылы ты са тау
B) :зі ді бас алардан жоғары санауға тырыс
C) Жа сы м'сін са тау
D) :зі е сен
E) Д%рыс %йы тауға мəн бермеу
F) :мірге нем %райлы арау
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15. 7деби-музыкалы оғам бірлестігіне атысушылар %йымдастырады:
A) Баланы е бек тəрбиесін дамыту
B) Ашы есік к'ндері
C) 3ызығушылы тары бойынша о ушыларды топтастыру
D) Т'рлі бағыттағы əдеби-музыкалы кештері
E) Тез жəне жоғары де гейде керекті сапаны алыптастыру
16. Отбасымен ж'ргізілетін ж%мыс т'рлері:
A) Отбасындағы балаларды арым- атынасын зерттеу
B) О ушыларға тəрбиелік əсер етуді %йымдастырылған т'рі
C) Ата-ананы мектепке ша ырту
D) Баланы отбасына бару
E) Педагогикалы жаппай о ытуды %йымдастыру
F) О у жəне интеллектуалды е бек мəдениетін алыптастыру
17. Саба тан тыс əрекеттерді %йымдастыру формасы:
A) Саба барысында кездесулер %йымдастыру
B) Лабораториялы саба ж'ргізу
C) Дене тəрбиесі, спортты əрекет
D) К ркем нер – шығармашылы əрекет
E) Сынып б лмелерін ж ндеу ж%мыстары
F) Интербелсенді əдістерді олдану
G) Емтихан ж'ргізу
18. Тəрбиешіні диагностикалы ызметі:
A) Топтағы келе сіз жағдайды себебін іздестіріп, аны тау
B) Топты білім к рсеткіштерін жоғары дəрежеге жеткізу
C) Балаларды т%лғалы жəне жеке-дара ерекшеліктерін зерттеу жəне
талдау
D) Келе сіздіктерді болдырмауды тəсілдері мен жолдарын арастыруды
к здеу
E) Балаларыны тəртібі жайлы ата-аналарға мағл%мат жинау
F) Балаба ша əкімшілігі тарапынан берілетін ж%мыстарға талдау жасау
G) :з тобыны денсаулығын зерттеу
19. Тəрбие 'дерісінде арнайы олданылады:
A) Орта
B) К іл к теру мерекелері
C) Ойлау іс-əрекеттері
D) Тəрбие əдістері
E) Т%лға дамуыны əлеуметтік жағдайы
F) Təрбие тəсілдері
G) Тəрбие %станымдары
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20. Тəрбие, адамды с'юге бағыттау
бірт%тастығына байланысты:
A) баланы ортаға тез бейімделгіштігіне
B) баланы жеке т%лға ретінде сыйлауына
C) ерік-жігерді бірлігіне
D) жа а оғамды р лді ме геруіне
E) баланы е бегі мен ісін бағалауына
F) балаға т%ра ты д%рыс атынасына

т мендегі

21. Мінез- %лы ты тəрбиелеу əдістері:
A) зін- зі бас ару %йымына м'ше сайлау
B) мектептегі əдістемелік ке еске атысу
C) жарыстар ткізу
D) тəрбиелік жағдаяттарды згерту
E) марапаттау
22. Тəрбиені тиімділігі тəуелді:
A) педагогті талдау, бағалау абілетіне
B) т% ым уалаушылы а
C) тəрбие 'дерісіні əдістемесіне
D) педагогті шеберлігіне
E) мектеп Жарғысыны мазм%нына
F) аржы к здеріне
G) о ыту мерзіміне
23. Топты тəрбие ж%мысын %йымдастыру формалары:
A) %сынылған кітаптарды о ып талдау
B) тəрбие т%жырымдамасын жасау
C) 'йірмелер
D) ə гімелер
E) сынып сағаты
F) клубтар
24. Жеке адамны санасын алыптастыру əдістері:
A) мектептегі əдістемелік ке ес
B) зін- зі бас ару
C) тəрбиелік жағдаяттар
D) этикалы ə гіме
E) пікірталас
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25. В.П. Тугаринов бойынша жеке адамны сапалы к рсеткіштері:
A) Тəрбиелік ы палдар бірлігі
B) Еркіндік, жеке басыны адірі
C) Даралы , оғамды белсенділік пен саяси-идеялы бағыт
D) Тəрбие гуманизациясы
E) Тəрбие іс-əрекетіне араласуы
Тəрбие ж мысыны теориясы мен əдістемесі
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Психологияны о ыту əдістемесі
1. Психологияны о ыту əдістемесі курсыны пəні:
A) Психологияны о ыту əдістеріні ерекшеліктері
B) Тəжірибелік психологиялы икемділік
C) 7дістемелік əдебиеттерді психологиялы аспектілері
D) Жа а психологиялы білім ізденістері
E) Психологияны о ыту формаларыны ерекшеліктері
F) 3оғамдағы психологиялы жағдайлар
G) Психологияны о ыту %ралдарыны ерекшеліктері
2. О у жоспарымен аны талатын о у формалары:
A) Семинар
B) Д гелек стол
C) Демалыс
D) Конференция
E) Дəріс
F) Экскурсия
3. О у бағдарламасы:
A) О ылатын пəндерді к лемін жəне ж'йесін аны тайды
B) Осы %жатты негізінде о ытушы пəн бойынша о ыту процесін
%йымдастырады
C) Студенттерді б%рынғы дайындығын аны тайтын %жат
D) Студенттерді алауын екере отырып жасалатын %жат
E) О ылатын пəндерді тізімін аны тайтын %жат
F) Факультативтік пəндер тізімін аны тайды
4. О у пəнін %растыруда ескерілетін факторлар:
A) О ытушыны к з арасы
B) О ушыларды м'ддесі
C) Білімді игерудегі о у-танымды іс-əрекет т'рлеріні ж'йесі
D) О ытушыны ғылыми дəрежесі, атағы
E) Ғылыми пəн ау ымында алыптас ан білімдер ж'йесі
F) Білім беру бағдарламасыны де гейі, типі жəне ма саты
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5. Ғылым б%л:
A) Білімді ж'йелеу формасы
B) Адамдарды материалды д'ниені ндіруі
C) Нəтижеге ол жеткізу жолы
D) Тəжірибені т'рлендіруі
E) Объективті болмысты игеруі
F) Ғылыми жолмен жина талған білім ж'йесі
G) Студентті ізденісі ар ылы табылған ғылыми білімдерді а ыл-ой,
белсенді танымды əрекет ар ылы деуіні нəтижесі
6. Дамыта о ытуды ма ызды шарттары:
A) Со ғы нəтижеге бағдарлану
B) О ушыны з бетінше дайындалуына м'мкіндік беру
C) Со ғы нəтижеге емес о уды зіне бағдарлану
D) О ытушыны материалды дайын т'рінде беруі
E) О ытуды біржа тылы сипаты
7. 8ғымдарды алыптастыру:
A) 8ғымны мəнді емес белгілерін табу
B) Ойды салыстыру
C) Осы %ғымға жат ызуға негіз болатын ажетті белгілерді табу
D) Осы %ғымға жататын болса, онда осы %ғымға жататынын білдіретін
мəнді белгілерді табу
E) 8ғымдарды жалпылау
8. О у тапсырмалары:
A) Темпераментті аны тайды
B) 3арапайым ой амалдарын шешуді
C) Эмоцияны туғызады
D) :зіне сенімділікті дамытады
E) 3ажеттіліктерді анағаттандырады
9. :німді ойлауды к здейтін тапсырмалар:
A) эвристикалы ізденіс жасауға арналған
B) интуитивті шешім іздеуге арналған
C) баяндама %руға арналған
D) мəселені бірлескен шешімін аны тауға арналған
E) рефлексивті əрекеттерге арналған
F) мəселелік жағдайды шешуге арналған
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10. Психологияны о ытудағы к рнекі %ралдарды олдану əдістері:
A) к рсетуді реттілігі мен əдісі
B) проблемалы жағдаят а о ушыларды осу
C) мазм%нын ыс аша баяндау
D) олдану ма сатын аны тау
E) к рнекілікті əр т'ріні 'йлесімділігі
F) əрекеттерді 'лгі бойынша айта жа ғырту
11. Мəселелік о ыту əдісі олданылады:
A) 3айталау жəне бекітуде
B) Студенттер о ытушыны жетекшілігімен ойылған с%а ты жауабын
жеке немесе топпен жағдаятт а талдау жасап, жолын іздестіруде
C) К рсету мен иллюстрация барысында
D) О ытушы жа а білім берерден б%рын на ты мəселе мен мəселелік
с%ра ояда
E) Дайын а паратты о у кезінде
F) Бағдарлама жасауда
12. Мəселелік о ыту əдістері:
A) Миға шабуыл
B) Еліктеу жаттығуы
C) 7 гіме, т'сіндіру
D) О ыту, р лдік ойын
E) Bлгіге арап əрекет жасау
F) Психологиялы тренинг
13. Психология сабағыны конспектісіні %рылымы:
A) тапсырмаларды к лемі
B) та ырыпты на тылануы
C) білімді тексеру уа ыты
D) саба ты ма саты жəне міндеттеріні сипаттамасы
E) саба ты негізгі кезендерін реттеу
F) саба ты ткізу орны жəне уа ыты
G) с%ра тарға жауап
14. Дəрісті негізгі функциясы:
A) Алдын алу
B) Бағыттау
C) Терапевтік
D) Бағдарлаушы
E) А паратты
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15. Дəрісті арты шылы тары:
A) Студенттерді тексереді
B) Лекторды з к з арасына студенттерді тартуына м'мкіндік береді
C) Студенттерді енжарлығын дамытады
D) Студенттерді белсенділігін т мендетеді
E) Студенттерді белсенді ойлауын, шығармашылы əлеуетін
%йымдастырады əрі моральды т%рғыда анағаттануын амтамасыз етеді
F) Б%рыннан белгілі деректер мен теориялы білімдерді тере ірек %ғынуға
негіз болатын материалды мазм%ныны жа алығы
G) Студенттерді ойын озғалыс а келтіру
16. Психологиялы пəндерде практикалы саба тарды ма саты:
A) Білімді ба ылау жəне бағалау
B) Адамны к'нделікті міріндегі денсаулығын нығайту 'шін олдану
C) Алынған білімді адамдарды əрт'рлі практикалы саладағы ісəрекеттеріні тиімділігін арттыру 'шін олдану
D) Теориялы білімді ке ейту жəне аны тау
E) Психологиялы білімді тəжірибелік мəселелерді шешуде олдануды
'йрену
17. Зертханалы ж%мысты негізгі дидактикалы ма саттары:
A) Сапалы талдау жасау
B) Зерттелген т%лғаны асиеттері мен сапасын эксперименттік тексеру
C) Іс-нəтижесіні санды к рсеткішін іріктеу
D) Алынған мəліметтерді талдау
E) Психологияны ғылым ретінде зерттеу ма сатында студенттерді
зерттеушілік т%рғыда о ыту
F) Эксперимент ж'ргізу əдістемесімен танысу
18. :здік ж%мысты табысты орындауды амтамасыз ететін шарттар:
A) О у тапсырмаларыны аны тығы
B) Пəнні тартымдылығы
C) Пəнаралы жəне пəнішілік байланыстар
D) Педагогты беделі
E) О ытушыны талабы
F) Уа ытты мол болуы
19. Студенттерді ғылыми конференциясы:
A) Тестілеуден теді
B) Студенттер ғылыми жоба жасайды жəне с%ра тарға жауап береді
C) Шетел ғалымдарыны ғылыми зерттеу нəтижесін ты дайды
D) Студенттерді ғылыми-зерттеу ж%мысыны нəтижесі
E) Студенттер здеріні ғылыми ж%мыстарыны нəтижесін баяндайды
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20. Психологиялы пəндерді о ыту барысында техникалы %ралдырды
олдануды арты шылығы:
A) А паратты айнар к здерді т'рлендіреді
B) Студенттерді уа ытты тиімді пайдалануына ы пал етеді
C) Студенттерді бейне тренингтер мен вебинар семинар ж'ргізуге
машы тандыру
D) Студенттерді шыдамдылы а, ізденімпазды а тəрбиелейді
E) 8лтты , халы аралы білім беру мекемелеріні мəліметтеріне ол
жеткізуді
21. Педагогикалы ба ылауды тиімділігін амтамасыз ететін шарттар:
A) Ба ылау жəне оны нəтижесі жариялы ты талап етеді
B) 7 гімелесу т'рінде туі тиіс
C) Ба ылауды əділдігі
D) Ба ылау екі жа а да аны лшемдерге негізделуі тиіс
E) О ытушыны зі лшемдері негізінде бағаланады
22. Сына – білімді ба ылауды арапайым нысаны ретінде:
A) «біледі» жəне «білмейді» екі де гейлі лшемі
B) конспектілеу
C) дискуссия
D) реферат жазу
E) тəжірибелік т'рдегі тапсырмаларды бағалау
F) жаппай жауап алу
G) «сына » жəне «есепке алмау» бинарлы бағалары
23. О ытушыны на ты бір студентке деген жағымсыз атынасын
білдіретін белгілер:
A) Студентті жетістіктерін елемеуге тырысады
B) Студент д%рыс жауап берсе олпаштайды
C) Студентке на тылаушы с%ра тар береді
D) Студентпен жан жа ты ж%мыс істейді
E) Студентті ынталандырып отырады
F) Студентке жауап беруге к п уа ыт береді
G) Студентке бағыт беруші жəне на тылаушы с%ра тар оймайды
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24. 7леуметтік психологияны о ытуды əдістемелік ерекшелігі:
A) Топ, оғам туралы тапсырма бергенде студент бірнеше ғылыми
бағытты талдайтындай %растыру керек
B) О иға хронологиясын уа ытпен емес ғылыми ойды дамуымен
байланыста к рсету білу
C) Топ туралы студентті з бетінше орытынды жасауына м'мкіндік
беру
D) Негізгі %ғымдарды ғылымны дамуына байланысты згеруін есте %стау
E) Дер кезінде психологиялы к мек к рсете білу əдістерін о ыту
F) Негізгі %ғымдарды ғылымны дамуына сай ғылыми мазм%ныны
згермейтінін ескеру
G) Тарихи о иғаларды логикалы бірізділікті са тай отырып ыс а етіп
топтастыру
25. Психология пəніні зертханалы жəне тəжірибелік саба тарыны
негізгі ызметі:
A) зерттеу ж%мыстарын ме геру біліктілігі
B) тəжірибелік икемділікті алыптастыру
C) теориялы білімді тəжірибеде бекіту
D) арнайы абілеттілікті дамыту
E) о у əрекетін ме геру
F) коммуникативті икемділікті алыптастыру
G) кəсіби іскерлікті алыптастыру
Психологияны о ыту əдістемесі
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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