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
5B011500

Маманды ты
атауы
«!" ы жəне
экономика
негіздері»

Жауап парағыны 6-9 секторларындағы
пəндер реті
1. Педагогика
2. !" ы жəне экономика негіздерін
о ыту əдістемесі
3. Тəрбие ж"мысыны теориясы мен
əдістемесі
4. Білім беру ж'йесіндегі менеджмент

1. С"ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т"рады:
1. Педагогика
2. !" ы жəне экономика негіздерін о ыту əдістемесі
3. Тəрбие ж"мысыны теориясы мен əдістемесі
4. Білім беру ж'йесіндегі менеджмент
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. Педагогика:
A) Т"лғаны кəсіби алыптасу проблемасын арастырады
B) !оғамны тəрбиелік ызметін ж'зеге асыратын ғылым
C) Т"лғаны су, алыптасу за дылығын зерттейді
D) Тəрбиеленушіге д'ниетану к з арасын алыптастырады
E) Адамды тəрбиелеу туралы ғылым
F) Баланы физиологиялы даму за дылығын арастырады
G) Педагогикалы процесті даму за дылы тарын зерттейді
2. Жеке т"лғаға бағытталған білім беруді ғылыми-теориялы негіздерін
зерттеген ғалымдар:
A) К. Роджерс
B) Л.В. Занков
C) Ы. Алтынсарин
D) В.В. Давыдов
E) И.Я. Лернер
3. Педагогика саласында балаларды жас жəне дара ерекшеліктерін
зерттеген ғалымдар:
A) Н.Д. Хмель, К.Д. Ушинский
B) К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой
C) В.А. Сластенин, Н.В. Кузьмина
D) Л.Н. Толстой, Н.Д. Хмель
E) Л.Н. Толстой, В.А. Сластенин
F) А. Дистервег, В.А. Сластенин
4. Ғылыми-педагогикалы зерттеу əдістері:
A) Психологиялы сауалнама
B) Педагогикалы эксперимент
C) Социологиялы сауалнама
D) Психологиялы тест
E) Арнайы педагогикалы
F) <леуметтік, педагогикалы
5. Эстетикалы тəрбие міндеттеріні бірі:
A) е бек абілеттілігін арттыру
B) мемлекетке деген "рмет сезімін алыптастыру
C) ой абілеттерін дамыту
D) эстетикалы білімдер беру
E) эстетикалы талғамды жəне сезімді дамыту
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6. Жоғары мектеп аты:
A) институт
B) жалпы орта
C) бастауыш
D) жоғары
E) орта кəсіптік
F) негізгі орта
7. Ғылыми д'ниетанымны "рамдас б лігі:
A) дағдылар
B) т"рмысты к з арастар
C) практикалы іскерліктер
D) ғылыми-білімдер ж'йесі
E) діни білімдер
8. Адамгершілік тəрбие міндеті:
A) моральдік ережелерді ме герту
B) эстетикалы талғам алыптастыру
C) табиғат а ізгілік атынас алыптастыру
D) санитарлы -гигиеналы іскерліктер алыптастыру
E) ой абілеттерін дамыту
F) адамгершілік ж'ріс-т"рыс іскерліктерін алыптастыру
9. Педагогикалы 'деріс:
A) Педагогикадағы іс əрекеттерді "йымдастыру 'дерісі
B) Саба ты "йымдастыра білу 'дерісі
C) Проблемны д"рыс та дап, оған негіздеме жасай білу бағыты
D) Тəрбие беру ж'йесі
E) Дамыту, тəрбиелеу, о ыту 'дерістерін біріктіретін ж'йе
F) «Педагог - о ушы» іс - əрекетіні ж'йесі
G) Адам - адам ж'йесі
10. Іс-əрекетте бірігуі бойынша тəрбие формалары жіктеледі:
A) жеке-дара ж"мыс
B) фронталды
C) жеке ж"мыс
D) кездесулер
E) ж"пты ж"мыс
F) саба
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11. ?жымны тəрбиелеуші "йым ретіндегі ма ызды белгісі:
A) тек "жымды жауапкершілік
B) жеке басшылы
C) жеке іс-əрекет
D) "жым м'шелеріні бірлігі, əр айсыны зіндік пікіріні болуы
E) "жымны ма сатыны оғамды мəнде болуы
12. Сынып жетекшісі іс-əрекетіні міндеттері:
A) Психологиялы
B) Болжамды
C) <леуметтік
D) Педагогикалы
E) Диагностикалы
13. Мектеп пен отбасыны ынтыма тасты əрекеттері:
A) олимпиадаларға даярлы
B) мектепті материалды жабды тау ж"мыстары
C) ата-аналармен "йымдастырушылы -педагогикалы ж"мыс
D) баланы о у 'лгерімі мен тəрбиесін жа сарту бойынша ж'йелі
ж"мыстар
E) спортты ж"мыстар
F) к ркем- нер ж"мыстары
G) əдістемелік ж"мыстар
14. Дидактика ғылым ретінде арастыратын с"ра тар:
A) !алай о ытамыз?
B) Нені о ытамыз?
C) Отбасында о ытамыз?
D) !ашан о ытамыз?
E) Балаларды кім о ытады?
F) Баланы кім 'шін о ытамыз?
G) !ай жерде о ытамыз?
15. Білім беру стандарты:
A) Бағдарламаларды сапасын аны тайтын "жат
B) О ыту де гейін ай ындайды
C) Міндетті о ыту компоненттерін аны тайды
D) Міндетті білім беруді негізгі "жаты
E) О у жоспарларын олданады
F) Білім беру саласын амтиды
G) Білім беру нормаларын аны тайды
H) Білім беру сапасын аны тайды
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16. О у дəрістерін ткізу əдіс-тəсілдеріне байланысты дəрісбаян т'рлері:
A) Ғылымды
B) А паратты
C) Болжамды
D) К рнекілік
E) Жаппай
F) Мазм"нды
G) Бинарлы
17. Білім беру ж'йесін стандарттау ажет:
A) Тəжірибе ме геруді ғылыми мінездемесі
B) Жа алы тар енгізу 'шін
C) Баламалы о улы тарды осылуы 'шін
D) Мектептегі о у процесіні жа а еркін "йымдастыру формаларына туі
'шін
E) Философиялы негізін алыптастыру 'шін
F) Ты о у жоспарларыны енгізілуі 'шін
18. ?жымды - танымды іс-əрекетті мынадай белгісі бар:
A) Жалпы нəтижелерді болуы
B) Іс-əрекеттер барысында о ушыға жағдай жасау жəне оларды бас ару
C) Жалпы ма саттарды ж'зеге асыру
D) Біры ғай ма сатты , жалпы мотивті болуы
E) ?жымды іс-əрекет барысында, əрбір о ушы зіндік білімін к рсете
алуы
F) Іс-əрекеттер барысында о ушылар арасында зара жауапкершілікті
жəне тəуелсіздікті пайда болуы
19. О ыту 'дерісі:
A) Тəрбиені ме гертеді
B) Отаншылды асиетін арттырады
C) Білімді, біліктілік пен дағдыны ме гертеді
D) Адамгершілікті дамытатын іс-əрекет
E) О ушыларды абілеттерін дамытатын іс-əрекет
F) О ушыларды д'ниетанымын дамытатын іс-əрекет
20. !алыптастырушы т"ғырдағы тəртіп 'лгісі:
A) Т'сіндіру
B) !айталау
C) Жаттығу
D) Есте са тау
E) Aлгі к рсету
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21. Дидактикада о ыту технологиялары жіктелетін сипаттар:
A) <дістемелік негіз
B) !олдану де гейі
C) Нəтижелілік де гей
D) Философиялы негіз
E) Тəжірибені ме геруді ғылыми сипаттамасы
22. Білім беру мемлекеттік стандарттары:
A) педагогикалы технологияларды іріктеуге атысады
B) білім беруді жəне оны бас аруды ізгілендіруді амтамасыз етеді
C) білім беру мекемелерін жетілдіруге атысады
D) азаматтарды толы анды, сапалы білім алуын амтамасыз етеді
E) білім беру ке істігін са тауды амтамасыз етеді
23. Жылды о у-тəрбие ж"мысы жоспарыны
A) Зерттеу ж"мысыны нəтижелерін к рсету
B) Bткен жылды талдау
C) <дебиеттерді талдау
D) То санды ж"мыстарды талдау
E) Жоспарды негізгі б лімдерін сипаттау
F) Жоспарды "руға талаптар
G) !ойылатын міндеттер

"рылымы:

24. ?жымны жағымды əлеуметтік психологиялы жағдайын жасайды:
A) Экономикалы арым- атынас
B) Креативті ойлау
C) Сын т"рғысынан арау
D) Эмоционалды арым- атынас
E) Ашы арым- атынас
F) Жеке адамдар арасындағы арым- атынас
25. М"ғалімдерді аттестациялауды ма саты:
A) Педагог ызметкерлеріні əлеуметтік сауаттылығын амтамасыз ету
B) Нары ты экономикалы атынастар орнату
C) О у-тəрбие 'дерісіні сапасын арттыру
D) Т"лғаны əлеуметтік де гейін жоғарылату
E) О у-тəрбие 'дерісін "йымдастыру
F) Шығармашылы ты дамыту
G) А ыл ойын дамыту
Педагогика
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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ы жəне экономика негіздерін о ыту əдістемесі
1. Т"лғаға тəн асиеттер:
A) биологиялы жетілуі
B) əлеуметтік функцияларды ат аруы
C) инстинктер
D) табиғи ажеттіліктері
E) психологиялы дамуды белгілі бір де гейі
2. Нары функциялары:
A) Шектеуші
B) Жоспарлы
C) А паратты
D) Делдалды
E) Ба ылаушы
F) Фискалды
G) Реттеушілік
H) Ынталандырушы
3. ?жымды танымды іс-əрекет т'рлері:
A) Жалпы іс-əрекетті жоспарлы болуы
B) ?жымды іс-əрекет барысында , əрбір о ушыны зіндік білімін
к рсете алуы
C) Жалпы ма саттарды ж'зеге асыру
D) Жалпы нəтижелерді болуы
E) Іс-əрекеттер барысында о ушылар арасында зара жауапкершілікті
жəне
тəуелсіздікті пайда болуы
F) Іс-əрекет барысында аны талған материалдар бойынша т"жырым жасау
G) Іс-əрекет барысында о ушыға жағдай жасау жəне оны бас ару
H) Біры ғай ма сатты , жалпы мотивті болуы
4. Bздеріні е бектерінде о ушыларды шығармашылығын дамытуға,
ойларын ж'йелеуге ша ырған аза ты ағартушылары мен педагогтары:
A) М. Ма атаев
B) М. Ж"мабаев
C) С. Сейфулин
D) Б. Майлин
E) Ш. Уəлиханов
F) А. !"нанбаев
G) Ы. Алтынсарин
H) М. Дулатов
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5. О ушыларды о ыту белсенділік мəселесін жетілдіруге 'лес ос ан
ғалымдар:
A) А.В. Дунаевский
B) М.И. Васильев
C) М.И. Махмутов
D) Р.Г. Лемберг
E) В.И. Баженов
F) К.Л. Гундарев
G) С.Д. Железнова
H) И.Я. Лернер
6. Педагогикалы технологияны ерекшеліктері:
A) Тəжірибені айталануы мен алмасуы
B) О уды басымдылығы
C) Дағдыны алыптасуы
D) О ытуды ма саттарыны на ты аны талуы
E) Ілімні негізделуі
F) Нəтижені жетістігіне бағытталуы
G) Субьектіні ай ындалуы
H) Тəсілді жетілдірілуі
7. Балалар "жымыны педагогикалы теориясын дамытуға 'лестерін
ос ан педагог-ғалымдар:
A) М.И. Каленин
B) С.Т. Шацкий
C) К.И. Трущинский
D) В.А. Сластенин
E) В.В. Иванов
F) П.П. Блонский
G) М.С. Воронецкий
H) Л.С. Выготский
8. Тəрбие ма саты:
A) тəрбиені "мтылыс нəтижесі
B) амалдар ж'йесі
C) тəрбиеленуші шешетін міндеттері
D) тəрбиеленушілерді згертуге бағыттылы
E) міндеттер ж'йесі
F) ата-ана міндеттері
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9. Диспут б"л:
A) Ойды ортаға салу
B) Т'сіндіру
C) Сына ты формасы
D) Критерий мəселесі
E) Пікір талас
10. За дегеніміз:
A) Е жоғарғы за к'ші бар нормативтік акт
B) За к'ші жоғары акт
C) <ркім са тайтын норма
D) !оғамды акт
E) !" ы шығармашылығы
F) !оғамда алыптасып т"ратын тəртіп
11. Педагог ызметкерді " ы тары мен міндеттері:
A) Кəсіби ызметіне арналған педагогты ызметпен айналысуға
B) Адам " ы тарыны конвенциясын зерттеу
C) Балаларды мір с'руі, орғалуы мен дамуы туралы əлемдік
декларацияны деу
D) Ғылыми-зерттеу, тəжірибелік ж"мыспен айналысуға
E) «!аза стан 2050» стратегиясына т'зетулер е гізу
F) Жеке педагогтік ызметке
G) Ресей Федерациясыны бала " ы тарын кепілдендіру негіздері туралы
федералды за ыны мазм"нын тере игеру
H) Бала " ы тары туралы конвенцияны баяндау
12. О ыту принциптері:
A) Саналылы
B) Буындарды бірт"тастылығы
C) Bзара байланыстарды т"йы тылығы
D) Ашы ты
E) Синтез
F) К рнекілік
G) Ж'йелілік
H) <рекеттер жеделдігі
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13. О ушыларды зіндік ж"мысы:
A) о ушыны нəтижелі ж"мысы
B) о ушыны к з арасы
C) о ушыны ешкімні к мегінсіз тапсырманы орындауы
D) о ушыны сезіміне əсер етуі
E) о ушыны ма сатты т'сінуі
F) о ушыны белсенділігі, шығармашылығы
G) о ушыны ауызша жауабы
H) о ушыны тілді ме геруі
14. < гімелеу тəсілдері:
A) Сюжетті ə гімелеу
B) < гімелеп жеткізу
C) < гімелеу
D) < гімелеп бағыттау
E) Бейнелі ə гімелеу
F) < гімелеп мазм"ндау
G) Баяндап о ып беру
H) < гімелеп айту
15. Дəст'рлі емес əдістемелерде сынып жетекшісіні негізгі ызметтері:
A) Баланы жауабын тексеру
B) О ушыны оғамға деген к з арасын жетілдіру
C) Баланы тек біліктілігін арттыру
D) О ушыны пəнге деген ызығушылығын дамыту
E) Баланы адамгершілікке тəрбиелеу
F) Баланы денсаулығын са тау
G) Баланы іс-əрекетін абылдау
H) Баланы абілетін дамыту
16. Дəріске ойылатын талаптар:
A) дағдыны алыптастыруға к іл аудармау
B) аны тауға к п к іл б лу
C) толы жоспар жасай білу
D) белгілі бір тəсілді олданбау
E) пəндік білімге ызы тырады
F) т'сіну білімін толы тырады
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17. !" ы сабағында жиі олданылатын саба ты бас а т'рлері:
A) Педагогтар шығармашылығын ынталандыратын жоба
B) Ата-аналар жиналысын ткізуді н"с аулығын дайындайтын ж"мыс
C) Лекция т'ріндегі саба тар
D) Білім беру мекемелеріні инновациялы тəжірибесін ж'йелейтін 'деріс
E) Семинар саба тар
F) Лабораториялы -практикалы саба тар
G) Мектептегі о у-тəрбие ж"мысы бойынша н"с аулы тарды
арастыратын саба
H) Электронды о улы бойынша н"с аулы "растыратын саба
18. !" ы жəне экономика негіздерін о ыту əдістері:
A) Ата-аналар жиналысын ткізу н"с аулы тары
B) Электронды о улы ты "растыратын тəсіл
C) Т'рлі "жаттар жəне мəтіндермен ж"мыс істеу əдісі
D) К рнекі "ралдар к мегімен о ыту əдісі
E) Мектептегі о у-тəрбие ж"мысы бойынша əдістемелер
F) Білім беру мекемелеріні инновациялы тəжірибелері туралы əдістер
G) Педагогтарды инновациялы тəжірибелерін таратуға к мектесетін
əдіс
H) Т"жырымдамаларды олдану негізінде білім беру 'дерісіні
нəтижелерін ауызша хабарлау əдісі
19. М"ғалімдерді аттестациялау принциптері:
A) жариялылы
B) əдістемелік
C) мазм"нды
D) шынайылы
E) еріктілік
F) к рнекілік
G) ғылымилы
H) болжамдылы
20. К рнекілік əдіс б"л:
A) Дамытушылы асиеттерді жетілдіру
B) О ушыларды тікелей абылдауына арналған
C) О ушыларды практикалы ж"мысы
D) Тəрбиелік асиеттерді жетілдіру
E) Саба та олданылатын білім кəсіби с здер
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21. О ыту процесін "йымдастыруда м"ғалім:
A) !атысушыларды əдістерін анағаттандыру
B) <ркімні игеру дəрежесі
C) О ыту дəрежесін к рсету
D) О ыту əдісі мен тəсілін байланыстыру
E) О ыту əдістерін д"рыс алып шығу
F) О ыту əдісін "йымдастыру
G) О ыту əдісін ерекшелеу
22. !аза стан Республикасыны ат арушы билігіне жататын орган:
A) Сот
B) Сотты ж'йе
C) Сенат
D) Министрліктер
E) Парламент
F) <кімият
G) Aкімет
23. О ушыларды алауы бойынша курсты та дауына жататын саба т'рі:
A) Лабораториялы ж"мыс
B) Сына
C) Факультатив
D) !осымша саба
E) Емтихан
F) Экскурсия
G) Семинар
24. Дидактиканы міндеттері:
A) о ыту за дары мен принциптерін зерттейді
B) мектептегі о у-тəрбие ж"мысы бойынша н"с аулы тар "растырады
C) білім беру 'рдісіні т"жырымдамалы ережесін "растырады
D) электронды о улы ты "растыру бойынша н"с аулы "рады
E) ата-аналар жиналысын ткізуді н"с аулығын дайындайды
F) білім беру технологияларын "растырады
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25. !" ы тану негіздері пəнінде жиі олданылатын білім тексеруді
т'рлері:
A) Танушыны білімі
B) Аны таушыны дағдысы
C) О ушыны жауаптары
D) Ауызша жауап алу
E) Жазбаша тексеру
F) Тест с"ра тары ар ылы
G) Білім берушіні с"ра тары
H) Ты даушыны білігі
ы жəне экономика негіздерін о ыту əдістемесі
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Тəрбие ж мысыны теориясы мен əдістемесі
1. Философиялы негіздеріне арай тəрбие 'лгілері:
A) авторитарлы
B) отбасылы
C) о шыл либералды
D) демократиялы
E) идеалистік
2. Сендіру əдістері:
A) Т'сіндіру
B) Жазалау
C) Дəлелді к зін жеткізу
D) Марапаттау
E) Жаттығу
3. Педагогикалы олдау с здері:
A) Сен ашанда əділсі - сонды тан ателеспеуге тиіссі !
B) Д"рыс шешім шығара алу м'мкіндігі бар
C) !ателеспейтін адам жо , бастысы - сол атені т'зете білуде
D) Сені б"л жағдайдан жол тауып шығары а мен сенемін
E) Сен а ылдысы ғой – олы нан келеді!
4. Сəтсіз отбасыларды к беюіні себептері:
A) т"рмыстағы олайсызды
B) экономикалы білімні болмауы
C) педагогикалы білімсіздік
D) ата-ана мен баланы арым- атынасыны д"рыс алыптаспауы
E) денсаулы
5. Тəрбие жоспарына ойылатын негізгі талаптар:
A) Тəрбие ж"мысыны нəтижесін талдау
B) Ат арылатын шаралар саны емес, сапасы жағынан аны талатын
болсын
C) Тəрбие жоспарыны ма саты, міндеттері ай ын болсын
D) Сынып белсенділерін сайлау
E) О ушыларды тəртібін реттеу
F) Ата-аналармен байланыс орнату
G) Сынып жайлы мəлімет беру
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6. Сынып жетекшісіні функциялары:
A) Практикаға енгізу
B) Мереке "йымдастыру
C) Отбасы міріне ретсіз араласу
D) Балаларды əлеуметтік орғау
E) ?жымды топтастыру
F) Ашы есік к'ндерін ткізу
7. Латынны «коллективус» деген с зіні мағынасы:
A) ?жым
B) К пшілік
C) !оғам
D) Топ
E) Жиын
8. !иын балаларда бай алатын ерекшеліктер:
A) Сəулет нері саласындағы жоғары жетістіктерімен к рінеді
B) Тез шешім абылдайтын о ушылар
C) Bзі- зі згелерден т мен санайтын о ушылар
D) Bзі- зі т'зетуге абілетті т мендігі
E) ?рлы жасайтын о ушылар
F) Музыка, бейнелеу нерінде жоғары к рсеткіш к рсетеді
G) Спортта жетістіктерге тез жеткен
9. Тəрбиені оғамдағы жалпы ызметі:
A) М"ғалімдер "жымны зара педагогикалы əрекетін олдау
B) ?рпа тан-"рпа а əлеуметтік тəжірибе мен мінез- "лы нормаларына
атысты білім, білік, дағдыларды беру
C) !оршаған ортасын танып-білу
D) Баланы əрт'рлі əлеуметтік атынастарға атыстыру
E) Адам баласында адамгершілік сапа ж'йесін алыптастыру
F) !ызығушылығын ояту
G) О ушыны дара даму ерекшелігін танып-білу
10. Тəрбие ісіні "рылымы:
A) ?йымдастыру, "ралдарды аны тау
B) Жекеленген ж'йелік "рылымдар тəрізді
C) !ол жеткізген нəтижелерді талдау
D) Даярлау, істерді салдарын талдау
E) Тəрбие ісін ткізу, нəтижелерді бағдарлау
F) Ма сатты тікелей ж'зеге асыру
G) Ма сат ою, "йымдастыру
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11. Тəрбиелеу жəне о ыту 'дерістеріні " састығы:
A) <рекет 'дерісінде т"лға дамуына əдістеме "сыну
B) Ба ылау жəне т'сіндіру əдісін олданады
C) О ыту 'дерісінде о ытушы о ушыға тəрбиелеу əсерін ж'ргізеді
D) Т"лғаны дамуы мен əлеуметтенуі
E) Тəрбиеші мен тəрбиеленушіні зара əрекеті
F) Bзін- зі тəрбиелейді
G) Тəрбиелеу 'дерісі зіне о ыту элементтерін осады
12. Тəрбиені оғамды мəні:
A) Жеке т"лғаны санасына, мінез- "л ыны д"рыс алыптасуына əсер
ететін "рал
B) Басшылы а алынатын мəселе
C) Халы тар бойына білімге негізделген этникалы ізгіліктер мен
нерлерді дамыту
D) Біз кімдерді тəрбиелейміз, соларды ж'регіне ы пал етеміз
E) !оғамны пайда болуына тəн асиет
F) Ережелер ж'йесі
G) Ке мағынада алғанда андай да болса, бір жан иесіне тиісті азы беріп,
сол жан иесіні д"рыс суіне к мек к рсету деген с з
13. Авторитарлы тəрбие:
A) Белсенділігін басып тастау
B) !алайда лидерлікке "мтылу
C) Бала т"лғасын "рметтеу
D) Баланы бас бостандығы
E) Bзіні адамгершілігін сезіндіру
14. Дəрігерлерді о ушылар денсаулығын са тауда ескерер ке есі:
A) Демалысты д"рыс "йымдастыру
B) Bзі ді бас алардан жоғары санауға тырыс
C) Bмірге нем "райлы арау
D) Bзі е сен
E) Д"рыс "йы тауға мəн бермеу
F) !оршаған ортаға ызығушылы ты са тау
15. Адамгершілікке тəрбиелеуді формалары:
A) !айырымдылы акциялары
B) О ушыларды белсенділігін бағалау
C) К ркем нерпаздар 'йірмесіне атысу
D) Спорт секцияларын "йымдастыру
E) Мектептен тыс тəрбие ж"мыстарын "йымдастыру
F) Т"лғалармен кездесу "йымдастыру
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16. Отбасымен ж'ргізілетін ж"мыс т'рлері:
A) Мектептерге материалды жағынан к мек к рсету
B) Отбасындағы балаларды арым- атынасын зерттеу
C) О ушыларға тəрбиелік əсер етуді "йымдастырылған т'рі
D) Педагогикалы жаппай о ытуды "йымдастыру
E) Ата-ананы мектепке ша ырту
F) О у жəне интеллектуалды е бек мəдениетін алыптастыру
G) О ушыларды ызығушылығын олдау
17. «Атамекен» бағдарламасына е бейтін бағыттар:
A) «Шежіре», «!асиет»
B) «Кітап», «К рме»
C) «Наурыз»
D) «ШаGар», «Жібек жолы»
E) «Отан», «Туған жер»
F) «!"стар», «Балапандар»
18. Тəрбиешіні диагностикалы ызметі:
A) Балаларды т"лғалы жəне жеке-дара ерекшеліктерін зерттеу жəне
талдау
B) Негізгі талаптар
C) Балаба ша əкімшілігі тарапынан берілетін ж"мыстарға талдау жасау
D) Келе сіздіктерді болдырмауды тəсілдері мен жолдарын арастыруды
к здеу
E) Топтағы келе сіз жағдайды себебін іздестіріп, аны тау
19. !"ндылы -бағдарлы іс-əрекетті "йымдастыру формасы:
A) К ркем нерпаздар концерті
B) Мінез- "лы мəдениеті туралы саба тар
C) Туристік жоры тар
D) Спортты секциялар
E) КТК
20. Тəрбиені тиімділігі тəуелді:
A) аржы к здеріне
B) мектеп Жарғысыны мазм"нына
C) о ыту мерзіміне
D) тəрбие 'дерісіні əдістемесіне
E) т" ым уалаушылы а
F) педагогті шеберлігіне
G) о ушыны е бек орлығына
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21. Тəрбие, адамды с'юге бағыттау
бірт"тастығына байланысты:
A) 'дерісті аса ар ындылығына
B) баланы ортаға тез бейімделгіштігіне
C) жа а оғамды р лді ме геруіне
D) баланы е бегі мен ісін бағалауына
E) балаға т"ра ты д"рыс атынасына
F) баланы жеке т"лға ретінде сыйлауына

т мендегі

22. Мінез- "лы ты тəрбиелеу əдістері:
A) мада тау
B) пікір аясын ке ейту
C) жарыстар ткізу
D) тəрбиелік жағдаяттарды згерту
E) мектептегі əдістемелік ке еске атысу
F) зін- зі бас ару "йымына м'ше сайлау
23. Топты тəрбие ж"мысын "йымдастыру формалары:
A) балалар лагері
B) ə гімелер
C) тəрбие т"жырымдамасын жасау
D) кештер
E) 'йірмелер
F) "сынылған кітаптарды о ып талдау
24. Жеке адамны санасын алыптастыру əдістері:
A) педагогикалы талап
B) тəрбиелік жағдаяттар
C) ə гіме
D) этикалы ə гіме
E) мектептегі əдістемелік ке ес
F) зін- зі бас ару
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25. В.П. Тугаринов бойынша жеке адамны сапалы к рсеткіштері:
A) Биологиялы ерекшеліктері
B) Тəрбие іс-əрекетіне араласуы
C) Тəрбие гуманизациясы
D) Тəрбиені "йымдастырушылы асиеті
E) Еркіндік, жеке басыны адірі
F) Тəрбиелік ы палдар бірлігі
Тəрбие ж мысыны теориясы мен əдістемесі
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Білім беру ж*йесіндегі менеджмент
1. «Менеджмент» с зіні мағынасы:
A) "йымдастыру
B) с з с йлеу
C) 'немдеу
D) саясат
E) несие алу
2. Білім берушілік 'деріс:
A) о у -тəрбиелік 'деріс
B) білім беру мекемесіні бастап ы м'мкіндігін есепке алу
C) педагогикалы ж'йелерді бас аруды технологиялы тəсілдері
D) тиімді бас ару теориясы, əдістемесі жəне технологиясы
E) о у-танымды 'деріс
3. Бас арушылы ызмет тəжірибесіндегі ма саттарды ажырату т'рлері:
A) стратегиялы ма саттар
B) дидактикалы ма саттар
C) практикалы ма саттар
D) ма саттар ағашы
E) ай ын ма саттар
4. Мотивацияны мазм"нды теориялары:
A) Портер-Лоулер моделі
B) А. Маслоуды ажеттілік пирамидасы
C) В. Врумны к'тулер теориясы
D) Мак-Клеландты ажеттілік теориясы
E) С. Адамсты əділеттік теориясы
F) Фроммны теориясы
5. Білім беру ж'йесін мемлекеттік бас ару сипаты аны талатын ағидалар
жиынтығы:
A) білім беруді ізгілік сипатта болуы
B) білім беруді демократиялы сипатта болуы
C) білім берудегі жеделділік
D) білім берудегі "йымдастыру
E) білім берудегі нормалау
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6. Аналитикалы ызмет субъектісіні бас ару "станымдары:
A) на ты ма сат оюды "станымы
B) кешенділік "станымы
C) лидерлік "станымы
D) мерзімінде орындалуы
E) ж'йелі зін- зі жетілдіру "станымы
F) шынайылы "станымы
G) функционалды бағыты "станымы
7. Іскерлік ə гімелесуді табыстылығы байланысты:
A) регламентке
B) а паратты беруге
C) ə гімелесу бастамасын тартып алуға
D) с"ра тарды алдын ала тізімін жасауға
E) д"рыс шешімді абылдауға
F) орытындыға келуге
8. Бас ару теориясында коммуникацияны т'рлерін арастырады:
A) т"лғааралы
B) б лімшелерді ішінде жəне б лімшелер арасында
C) т"лғалы
D) т"лға ішіндегі
E) субъектілер арасында
F) объектілер арасында
G) объективті
9. <кімшілік əдістер:
A) б"йры , аулы
B) 'стеме сыйа ылар
C) аржыландыру жəне несиелендіру
D) " ы ты əдістер
E) аны тамалар
F) кадрларды іріктеуді о тайландыру
G) жеке неге
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10. Кадрларды даярлауға байланысты психологиялы -педагогикалы
ы пал ету əдістерін олданудағы зерттеу нысаны:
A) е бекке адал атынасты алыптастыру
B) т"лғаны бағыттылығы
C) кəсіби білім, шеберлік жəне дағдылар
D) 'йренушілерге психологиялы -педагогикалы ы пал ету əдістеріні
тиімділігі
E) тапсырылған іс 'шін жауапкершілік
F) жалпы жəне əлеуметтік абілеттерді дамыту де гейі
G) педагогтарды жекелеме-психологиялы жəне т"лғалы ерекшеліктері
11. Бас арушылы
ызметте ж'йелік-функционалды
асыру аспектілері:
A) "жымды аспект
B) ж'йелік аспект
C) т"тасты аспект
D) генетикалы аспект
E) функционалды аспект

бағытты ж'зеге

12. Мекеме басшыларыны педагогикалы менеджмент ма саттары мен
міндеттеріне табысты жетуін амтамасыз ететін факторлар:
A) басшыны жеке т"лғалы факторы
B) ж"мыстағы кемшіліктерді аны тау жəне жазалау
C) а паратты олдана білуі
D) бас арушы функцияларыны мəні
E) зара атынасты субъектілерді тиімді ызметіні факторы
F) о у бағдарламаларыны сапасын жа сарту
G) зара атынасы ж'йесіндегі моральды-психологиялы ахуалы
13. Мəселелерді шешу "зіреттілігіні "рамына кіретін компонент:
A) ауызша жəне жазбаша коммуникацияны əрт'рлі тіл "ралдарын о у
жəне мірлік міндеттерді шешу 'шін олдану
B) о у ызметінде олдану 'шін алынған а паратты интерпретациялау
C) о у ызметі жəне тəртіпті мəдени нормасын та дауды ескере отырып
жоспарлау
D) коммуникативтік міндеттерді шешуде əр алуан стильдер мен
жанрларды та дау
E) о у 'дерісінде а паратты олдану
F) мəселелерді ай ындау жəне ызметті ма сатын ою, абылданған
шешімдерді ж'зеге асыру 'шін ажет жағдайларды аны тау

24

Білім беру ж'йесіндегі менеджмент

11

14. Педагогикалы менеджменттегі табысты негізгі к зі болып табылады:
A) "жым м'шелеріні к'штерін біріктіру
B) жазбаша т'рде бекіту
C) уа ыт шығындарынан 'лкен айтым
D) е бекті ғылыми "йымдастыру
E) ма сат а жетуді берілген мерзімі
F) оғамды тану
G) есеп жəне ба ылау ережесі
15. Макс Веберді рационалды бюрократия теориясыны белгілері:
A) ж'йелік есеп
B) на ты е бек б лінісі
C) ызметкерлерді ынталандыру жəне марапаттау
D) бас ару сапасыны инспекторы тəуелсіз лауазымын енгізу
E) «жоғарыдан т менге » билікті тігінен "йымдастыруы
F) бас аруды əмбебап 'дерісі
16. М.А. Гончаров
арастырған менеджмент эволюциясындағы
к з арастарды ауысу динамикасы:
A) мазм"нды бағыт (60 - жылдардан)
B) бас арушылы бағыт (1880 - 1920жж.)
C) əлеуметтік бағыт ( 50 - жылдардан )
D) функциональды бағыт (1930 - 1950 жж.)
E) əкімшілік к з арас (1920 - 1950 жж.)
F) ғылыми бас ару к з арасы (1885 - 1920 жж.)
G) тəлімдік к з арас (40 - жылдар, 50 - жылдардан бастап аса белсенді)
17. Менеджментті даму тарихындағы адамгершілік арым – атынас
мектебін бас аруда пайдалы психология жəне əлеуметтану жетістіктері
олданған кілдер:
A) М. Фоллет (1868-1933)
B) Г. Гантт (1861–1919)
C) А. Файоль (1841-1925)
D) Г. Форд (1863–1947)
E) Ф. Тейлор (1856–1915)
F) Г. Эммерсон (1853 - 1931)
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18. Бас ару теориясындағы ізгіліктік, психологияландырылған, адамға
бағдарланған бағыт ретіндегі келесі бірінші кезекті "станымдар:
A) ызметкер "рамыны т"ра тылығы
B) билік
C) бас аруды демократиялануы
D) топты динамика 'дерістерін ынталандыру
E) е бекті б лінісі
F) ж"мыс тəртібіні ерекшеліктері
19. !арым- атынасты тактильді ж'йесі:
A) сəлем беру
B) ымдау
C) "ша тасу
D) ол алысу
E) ишара
F) терілік реакциялар ( ызару, бозару, терлеу)
G) с'йісу
20. Ба ылауды з а и атты міндетін ат ару 'шін ажетті сипаттамалар:
A) Ба ылауды стратегиялы бағытталуы
B) !ызметке (іске) сай болуы
C) Екі жа ты (басшы мен ж"мыскер арасында) атынас орнату
D) Мəселелерді шешуі
E) Нəтижеге бағдарлануы
F) !ателіктерді жоюы
21. Функционалды "йымдастыру:
A) бірдей лауазымды менеджерлер арасындағы байланыс
B) мекемені ат арылатын ндірістік ызметіне сəйкес белгілі учаскелерге
б лінуі
C) ызметкерлері маманды тар бойынша иерархиялы топтастырылатын
"йымдастырушы "рылым
D) ызметті "йымдастыру
E) бiлiктi жəне тəжiрибелi е бек б лiнiсi негiзiнде "ралатын менеджмент
"рылымы
22. Д"рыс мінез- "лы к ріністері:
A) сыпайылы таныту
B) кез келген жағдайда зін - зі əдеп ше берінде "стау
C) серіктесіні к з арасын т'сінуге тырысу
D) т"лға темпераментінен к ріну
E) серіктесін ты дау шеберлігі
F) зін - зі "рметтеу
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23. Ғалымдар А.Н. Сухов, А.А. Деркач б луі бойынша, т"лғааралы
атынастар ж'зеге асатын əлеуметтік сфераға байланысты арыматынастар:
A) экономикалы
B) позитивті
C) ндірістік
D) теріс
E) негативті
F) саяси
24. Американды арым- атынас стиліне тəн сипаты:
A) Индивидуалдылы
B) Т"йы ты жəне са ты пен арау
C) Жалпы ма саттарға к іл б лу
D) Т"лға " ығы
E) Дербестік жəне тəуелсіздік
25. Педагогикалы менеджментте келіспеушілікті шешуді
əдістер:
A) келіспеушілікке тілектес болу
B) сыйа ы ж'йесін олдану
C) жалтару
D) ымыраға келу
E) бəсекелестік
Білім беру ж*йесіндегі менеджмент
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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