рметті студент!
2017 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
5В012300

Маманды ты
атауы
«"леуметтік
педагогика жəне
зін- зі тану»

Жауап парағыны 6-9
секторларындағы пəндер реті
1. Педагогика
2. $зін- зі тануды о ыту əдістемесі
3. Тəрбие ж&мысыны теориясы мен
əдістемесі
4. "леуметтік педагогика

1. С&ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т&рады:
1. Педагогика
2. $зін- зі тануды о ыту əдістемесі
3. Тəрбие ж&мысыны теориясы мен əдістемесі
4. "леуметтік педагогика
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. Т&лға дамуыны негізгі бағыттары:
A) психикалы
B) танымды
C) ызығушылы
D) əлеуметтік
E) тəрбиелік
2. Жас ерекшеліктер:
A) Белгілі бір жас кезе іне тəн анатомиялы сапалар
B) Белгілі бір жас кезе іне тəн табиғи ерекшеліктер
C) "р балаға тəн белгілі мінез- &лы
D) Белгілі бір жас кезе іне тəн физиологиялы сапалар
E) "р балаға тəн белгілі сипат
3. Ғылыми-педагогикалы зерттеулер:
A) технологиялы
B) эмпирикалы
C) техникалы
D) теориялы
E) əдістемелік
4. $зін- зі тəрбиелеу тəсілдеріні бірі:
A) а тау
B) ба ылау
C) бағалау
D) т)зету
E) алдау
F) жазалау
G) мада тау
H) орлау
5. Тəрбиені ма саты:
A) тəрбиеленушілерді жағымды іс-əрекетке згертуге бағыттылы
B) тəрбиеленуші шешетін міндеттер
C) ата-ана міндеттері
D) мектепті ма саты
E) тəрбие сипаттамасы
F) амалдар ж)йесі
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6. Ғылыми д)ниетанымны &рамдас б лігі:
A) дағдылар
B) практикалы іскерліктер
C) к з арастар
D) діни білімдер
E) мифологиялы білімдер
F) ғылыми-білімдер ж)йесі
7. Бас ару стилі бойынша:
A) демократиялы
B) авторитарлы
C) адамгершілік
D) отбасылы
E) либералды
8. О у бағдарламаларыны т)рлері:
A) Міндетті
B) Типтік
C) Т&лғалы
D) Мектеп
E) Мемлекеттік
F) О у-ж&мыс
G) Авторлы
9. Педагогиканы теориялы
A) О ыту
B) 1алыптастыру
C) С&хбат
D) Тəрбиелеу
E) Аны тау
F) Т)сіндіру

ызметтері:

10. Білім мазм&ны дегеніміз:
A) О ушыларды ғылыми білім, біліктілік жəне дағдыны игеру )дерісі
B) О ушыларды тəрбиелеу мен о ыту )дерісі
C) О ушыларды о у процесі барысында ме геруге тиісті сауаттылы
жəне дағдылар ж)йесі
D) О ушыларды а ыл-ой, танымды жəне шығармашылы абілетін
дамыту )дерісі
E) О ушыларды д)ниетанымды жəне адамгершілікті-эстетикалы
идеялар ж)йесін ме геруі
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11. Ынталандыру əдістеріне жатады:
A) Мада тау
B) Тапсырма беру
C) Этикалы ə гіме
D) Тəрбиелік жағдайлар
E) Жазалау
F) Сендіру
G) Жарыс
12. 1азіргі оғамды пайдалы ж&мыстарға атысуда о ушы белсенділігі
байланысты:
A) Сынып жетекшісіні з алдына ма сат оюына
B) Мектепте &йымдастырылатын ж&мыстарды к леміне
C) С&раныс а ие болуына
D) Директор орыбасарыны позициясына
E) 1ойылатын талаптарды мазм&нына
F) Мектеп директорыны позициясына
13. Сыныптағы тəрбие ж)йесіні кезе дері:
A) О ушылар &жымын зерттеу
B) О ушыларды зара арым- атынасын зерттеу
C) 7жым іс-əрекетіні ж)йесі мен мазм&нын жоспарлау
D) Ж)йені алыптасуы
E) Ж)йені лайы ты тəртіп бойынша алыптастыру
F) 7жым іс-əрекетіні ж)йесі мен мазм&нын орындау
14. Отбасыны жалпы сипаттамаларыны к рсеткіші:
A) ата-ананы тəрбиенi ма сатын, мiндеттерiн &станбауы
B) ата-ана туралы мəлiметтерді толы тығы
C) отбасы &рылымы
D) ата-ананы баланы мір əрекетiннi мазм&нына к iл б луi
E) балаларыны дарынды, талантты, мəдениетті, талапшыл болуы
F) баланы отбасы мiрiне белсендi араласуы
15. Дидактика ғылым ретінде арастырады:
A) Нені о ытамыз
B) 1алай о ытамыз
C) Баланы кім )шін о ытамыз
D) Отбасында о ытамыз
E) Балаларды кім о ытады
F) 1ашан о ытамыз
G) 1ай жерде о ытамыз
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16. О ытуды &йымдастыру формалары:
A) 1оғамды ж&мыс
B) Дəріс
C) Жаттығу
D) Саба
E) Семинар
17. 7жымды -танымды іс-əрекет:
A) О ушыларды ата-аналарымен ж)ргізілетін іс-əрекеті
B) "леуметтік тəжірибені игерудегі м&ғалім мен о ушыны біріккен ісəрекеті
C) “Педагог-о ушылар” ж)йесіні ызметі
D) О ушыларды жеке бас асиеттерін дамыту процесі
E) Сыныптастармен бірлесіп əрекет ету
F) О ушыларды т&лғалы асиеттерін дамыту
G) О ушыларды кəсіби əрекеттеріні ж)йесі
H) Педагог пен о ушыларды орта к з арастары
18. О ыту )дерісі:
A) О ушыларды д)ниетанымын дамытатын іс-əрекет
B) Білімді, біліктілік пен дағдыны ме гертеді
C) Адамгершілікті дамытатын іс-əрекет
D) Т зімділіктерін дамытады
E) Отаншылды асиетін арттырады
F) О ушыларды абілеттерін дамытатын іс-əрекет
G) Тəрбиені ме гертеді
19. О ытуды ба ылау т)рлері:
A) Топты
B) То санды
C) 7йымдастырушылы
D) Мерзімді
E) Хабарлы
20. О у )дерісіндегі с здік əдістер:
A) Т)сіндіру
B) Білімді жетілдіру
C) Тəжірибелік
D) Эвристикалы
E) Дəріс
F) " гіме, ə гімелесу
G) К рнекілік
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21. Дидактикада о ыту технологиялары жіктелетін сипаттар:
A) 1олдану де гейі
B) Философиялы негіз
C) Тəжірибені ме геруді ғылыми сипаттамасы
D) Психологиялы негіз
E) Нəтижелілік де гейі
F) Теорияны ме геруді ғылыми сипаттамасы
22. Білім беру мемлекеттік стандарттары:
A) білім беру ке істігін са тауды амтамасыз етеді
B) &йымдастыру формаларын іріктеуге атысады
C) білім беруді реттеуді амтиды
D) азаматтарды толы анды, сапалы білім алуын амтамасыз етеді
E) педагогикалы технологияларды іріктеуге атысады
F) білім беруді жəне оны бас аруды ізгілендіруді амтамасыз етеді
23. Мектеп жетекшілері білуге міндетті:
A) Мектепті материалды жағдайын
B) О у ж)йесіні &рылымы мен мазм&нын
C) Мектепте о ушыларды білімін бағалау формаларын
D) Мектепті &жат санын
E) Мектепті а паратты жабды талуын
F) О у-тəрбие )рдісін диагностикалауды
G) О у жоспарыны &рылымын
24. 7жымны жағымды əлеуметтік психологиялы жағдайын жасайды:
A) Экологиялы арым- атынас
B) Сын т&рғысынан арау
C) Креативті ойлау
D) 1& ы ты арым- атынас
E) Эмоционалды арым- атынас
F) Экономикалы арым- атынас
G) Ашы арым- атынас
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25. Мектепте əдістемелік ж&мысты &йымдастыруға əсер етеді:
A) о ыту принциптері
B) ата-аналарды с&ра тары
C) м&ғалімдерді педагогикалы мəдениетіні де гейі
D) пəндік əдістемелік бірлестіктерді зара бəсекелестігі
E) жергілікті əкімшілік талаптары
F) білім саласындағы мемлекеттік саясат, за ды актілер мен &жаттар
G) м&ғалімдерді мəртебесін к теру
Педагогика
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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$зін-&зі тануды о ыту əдістемесі

1. Адамзатты мəселелер бойынша дағдарысты т)рлері:
A) 1аржылы
B) "леуметтік
C) Экологиялы
D) Моральды
E) Жеке т&лғалы
F) 1оғамды
G) Экономикалы
2. А. Эйнштейн бойынша «А ыл жоғары сананы -....»:
A) 1&ралы
B) Реттеушісі
C) 1абылдаушысы
D) Сараптаушы
E) Ба ылаушысы
3. О ушыны зін- зі дамытуыны технологиясы &райтын ж)йелік:
A) Теория
B) "дістеме
C) Зерттеу
D) Тəжірибе
E) Дəріс, семинар
F) Білу
G) Ойын, е бек
4. Саба ты басында жағымды к)йге келу əдісін олдану тəжірибесі
т мендегідей к рсеткіштерді айтарлы тай жа сарғанын к рсетті:
A) Ажырату де гейіні жоғарлауы
B) Педагогикалы даму
C) Сенгіштік
D) А ылды байсалдылығы
E) Ішкі тынышты
F) Ес то тату
G) $зін- зі адағалау
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5. "леуметтік-психологиялы тренинг зін- зі тануда келесідей
ерекшеліктерге сəйкес олданылуы м)мкін:
A) Т&ра ты ызығушылы ты алыптасуына ы пал етеді
B) Серіктестік арым- атынасты к рсетеді
C) О ушыларды арым- атынас мəселелері аны тайды
D) О ыту )рдісіні нəтижелілігіне ы пал етеді
E) 1атысушыларды арым- атынасына бағытталған ке істіктік
&йымдастырылуды стандарттылығын сипаттайды
F) Топ атысушыларыны арасындағы арым- атынас а назар аударуға
ы пал етеді
G) 1атысушыларды белсенділігін, к рсетеді
6. Саба ты жоспарлаудағы &станымдар:
A) Саба ты ма сатында жалпы адамзатты &ндылы саба ты
та ырыбымен байланысты к рініс табуы тиіс
B) О улы тан нені алатынын, ол м&ғалімні сыйы ретінде жа адан нені
&сынатынын ж)рекпен &ғынғаны абзал
C) Та ырып о улы тан алынады, алған материалдарды м&ғалім зі
та дайды, м&ғалімні шығармашылы атынасы ма ызды
D) " гімені т)пкі санада са тау )шін м&ғалім о ушыларға бірнеше рет
дауыстап айт ызады
E) С&ра тар балаларды ойына т)рткі салу )шін на ты, ыс а, логикалы
т&рғыда ойластырылған болуы тиіс
F) Жағымды к)йге келу саба ты басында жəне со ында ткізілуі ажет
7. Тестілеуді зін- зі тану сабағындағы ма ызы:
A) О ушыларды &ндылы тар &ғымыны згерісін аны тайды
B) Саба ты тез туіне к мектеседі
C) М&ғалімні жетістігін аны тауға к мектеседі
D) М&ғалімге саба ты о ай тілуіне септігін тигізеді
E) М&ғалім тарапынан балаға деген аталдылы ты білдіреді
8. М&ғалім саба а позитивті пікірді (дəйекс зді) енгізеді:
A) білімдарлы ты к рсету )шін
B) адамдарды жа сы жа тарын к ру )шін
C) жа сы əрекет жасауға )йрету )шін
D) назар аудару )шін
E) о у де гейін арттыру )шін
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9. Жеке т&лғаға бағытталған білім беруді ғылым – теориялы негіздерін
зерттеген ғалымдар:
A) Р.Г. Лемберг
B) В.В. Давыдов
C) И.С. Якиманская
D) К. Роджерс
E) Е.В. Бондаревская
10. Б)гінгі оғамны ма ызды проблемасы – толеранттылы , б&л:
A) $згелерді пікіріне т зімсіздік
B) 7лтты арама- айшылы
C) Діни со ыр нанымдар
D) Бас а да к з арас а р& сат ету
E) $зге топтарды нормалары мен мір с)ру & ын мойындау
11. «$зін- зі тану» пəні контестінде жалпы адамгершілік &ндылы тарға
жатады:
A) Даралы
B) Дамыту
C) Адам
D) 1алыптасу
E) Е бек
F) Т&лға
12. Саба те ызы ты, тиімді ту )шін са талуы тиіс ереже:
A) Татулы
B) Ар-&ят
C) К ше за дары
D) Тынышты , тазалы
E) К іл к теру
F) Отбасылы тəртіп
13. Семинар саба тарыны жа ашыл формалары:
A) " гіме
B) Тренинг
C) Семинар «пікірталас тудыратын шағын топ»
D) Диспут
E) Іскерлік ойын
F) Семинар –д гелек )стел
G) Р лдік ойын
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14. «$зін- зі тану» сабағындағы тестілеуді беретіні:
A) М&ғалімні ж&мысын бағалау
B) "леуметтік р лді ауысу
C) $зіне деген сенімділікті т мендету
D) $зіндік сананы тексеру
E) Т)зетуді талап ететін с&ра тарды ай ындау
15. «$зін- зі тану» пəніні мотивациялы жəне ынталандыру əдістері:
A) Белсенді əдістер
B) 1ызы тылы
C) Ауызша, к рнекілік, практикалы
D) Интерактивті
E) Драматизация жəне театрализация
16. Саба &рылымына д&рыс талдау жасау реті:
A) Позитивтік ой-пікірлер о ушыларды есте са тауы )шін ыс а əрі
же іл мəліметтер болуы
B) Адамны шынайы &ндылы тары туралы ойларға т)рткі болуы
C) Саба та ырыбыны рухани-адамгершілік тере дігін аша алуы
D) Саба тан тыс тəрбие ж&мысын талдау
E) Видео &ралдарын пайдалану сапасын арау
F) М&ғалімні алауы бойынша о улы тан немесе бас а кітаптардан
мəлімет алуы
17. О ушыларды санасын ке ейту ажет:
A) дене жаттығулары ар ылы
B) «біз — мемлекет» дегенне «біз — адамзат» дегенге дейін
C) танымды белсенділікті арттыру ар ылы
D) кішіден )лкенге дейін
E) дене е бегі ар ылы
F) атынас ар ылы
18. Тыныштандыру сəтін олдану ма ызды:
A) сананы ба ылау )шін
B) ішкі əлемді &ғыну )шін
C) эмоцияларды білдіру )шін
D) а ылды жетілдіру )шін
E) адамдарды тану )шін
F) сананы тыныштандыру )шін
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19. Шатты ше беріні мəні:
A) Туған к)ндерді атап туге арналған
B) $зіне жəне айналасындағыларға сене білуіне жағдай жасау
C) Дос болуға əсер етеді
D) О ушыларды абілеттерін ашады
E) К іл к теруге септігін тигізеді
F) 1уаныш сыйлайды
G) "р о ушыны зін зара тату, дос мектеп &жымыны бір б лшегі
ретінде сезіне білуіне
H) Мектеп &жымыны жарастығына, )йлесімділігіне жəне бірлігіне жол
ашады
20. Мектепте «$зін- зі тану» пəнін о ыту шарттары:
A) с)йіспеншілік, сенім, шығармашылы атмосферасын жасау
B) &жым м)шелеріні зара арым- атынасыны ерекшеліктерін
ай ындау
C) о ыту жəне тəрбиелеу əдістерін жетілдіру
D) о ушыларды жеке ерекшеліктерін дамыту
E) бəсекеге абілетті ортаны жасау
F) тілектестік арым- атынасты дамыту
21. «$зін- зі тану» сабағында м&ғалім пайдаланатын мета-хабарлама:
A) бет əлпеті
B) технология
C) с здер
D) вербалды &ралдар
E) к іл-к)й
F) мимика
22. Психологияда рефлексияны келесі т)рлерін б ліп к рсетеді:
A) Коммуникативтік
B) Интеллектуалды
C) Реттеушілік
D) Насихаттаушылы
E) Т&лғалы
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23. Білім беруді жа а гуманистикалы парадигмасында білім беру )дерісі
жеке – шығармашылы əрекеттегі сипатты иеленеді:
A) Білім беру )дерісіндде т&лғаны субъективті белсенділігі
B) Т&лға ажеттілігіні суі
C) "лем бейнесі
D) Т&лға жəне оғам &ндылығы
E) Табиғат а &нды арым – атынас
F) Жалпы адамзат &ндылығыны ж)йесі
G) Т&лға ажеттілігіні ма саты
24. «$зін – зі тану» пəн аралы аймағы осы пəнні келесі
тапсырмаларында аны к рінеді:
A) Т&лғалы даму мен о ушыны зіндік дамуына жəрдемдесу
B) $мірге жауапты арау мен зіндік &йымдастыру абілетін тəрбиелеу
C) Т&лғаны араласу аймағыны &лғаюына əсер ету
D) 7жымды сезімін дамыту
E) $зіндік ме геруді дамуына əсер ету
F) Т&лғаны идеялы позициясын алыптастыру
G) Досты сезімін тəрбиелеу
25. В.И. Слободчиков былай жазды: «Гуманитарлы білім – б&л ... бірлігі»:
A) на ты мен тиістіні
B) арама- арсылы тарды к)ресіні
C) материя мен идеяны
D) логикалы пен иррационалдыны
E) талдау мен синтезді
F) рас пен тірікті
G) факт пен мағынаны
H) шынды пен &ндылы ты
$зін-&зі тануды о ыту əдістемесі
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Тəрбие ж мысыны теориясы мен əдістемесі

1. Тəрбие ж&мысыны нəтижелерін жəне тиімділігін диагностикалау
т)рлері:
A) мектепте іске асырылатын тəрбие міндеттері
B) о ушыларға тест
C) жа а тəрбие ж)йесін жасау кешені
D) ата-анаға сауалнама
E) о ушыны тəрбиелік картасы
2. Тəрбие əдісі:
A) Тəрбие ма сатына жету тəсілдеріні жиынтығы
B) "дістерді тиімді пайдалану
C) О ушыны зіні е бегімен жеткен жетістігі
D) "рт)рлі іс-əрекеттер &йымдастыру
E) Педагогті е бек жолы
3. О ушылармен к пшілік тəрбие ж&мысын &йымдастыру т)рлері:
A) Кештер
B) Марапаттау
C) Сынып сағаты
D) Жеке ызығушылығын аны тау
E) Ерте гіліктер
4. А ыл-ой тəрбиесіні мазм&ны бойынша алыптасатын асиеттер:
A) Салауатты мір с)руге баулу
B) А ыл-ой де гейін к теру
C) «Е бек ету - мені е бірінші ажеттілігім» деп сезінуге )йрету
D) Елжандылы
E) Кəсіби бағдар беру
5. Сынып жетекшісі мен о ушыларды тəрбие ж&мысын жоспарлауда
бірлігі мен ынтыма тастығыны де гейі т мендегі жағдайларға тəуелді:
A) тəрбие тəсілдеріне
B) ата-аналарды даярлығына
C) тəрбие )лгілеріне
D) педагогті дайындығына
E) о ушыларды талантына
F) жоспарлауды алды ғы тəжірибесіне
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6. Сынып жетекшісіні функциялары:
A) Балаларды əлеуметтік орғау
B) Инновациялы ты жасау
C) Ашы есік к)ндерін ткізу
D) Практикаға енгізу
E) Балаларды дамуын диагностикалау
7. Латынны «коллективус» деген с зіні мағынасы:
A) 1оғам
B) Отбасы
C) 7йым
D) Жиын
E) К пшілік
F) Топ
8. Мектепті тəрбиелік ж)йесіні негізгі ызметтері:
A) таратушы
B) дамытушы
C) )йретуші
D) орғаушы
E) реттеуші
9. Тəрбие ж&мысын &йымдастыру формалары:
A) педагог, мектеп
B) жеке
C) к пшілік
D) арнайы т&лғаларды атыстыру
E) тəрбие мазм&ны
10. Ата-аналар жиналысын ткізуде тиімділігі зор ж&мыстар:
A) «Баланы кітап о у мəдениетін жетілдіру» та ырыбында с&хбаттасу
B) Балаларды жетістіктерін мада тау
C) О ушыларды əрдайым т&ра ты атыстыру
D) Жиналысты балалармен мереке т)рінде ткізу
E) ата-аналармен жеке ə гімелесу
11. Мектепті тəрбие ж)йесі дамуыны бірінші сатысы:
A) ж&мыс т)рлері мен дəст)рді алыптастыру
B) ішкі байланыстарды жеткіліксіз болуы
C) жа а жағдайларға бейімделу
D) жоспарды ж)зеге асыратын адамдарды бірлігі
E) ж&мысты негізгі əдістеріні кешені
F) ж&мысты т)рлері мен əдістерін жетілдіру
G) тəрбие )дерісін &йымдастыруды ма сатын &ру
17
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12. 1азіргі тəрбие ж)йесіні негізгі &станымдары:
A) Cубъективті, прагматикалы
B) 1оғамға бағытталғандығы, мірмен байланысы
C) Aғымдағы тəрбие )дерісі &станымдары
D) Тəрбиені е бекпен байланысы
E) Тəрбиені &за тығы
F) К рнекілік, ғылыми, ж)йелілік
13. Мектеп директорыны тəрбие ісі ж ніндегі орынбасары, тəрбие
ж&мысын &йымдастырушыны міндеттері:
A) тəрбие ж&мысын жоспарлау, )йлестіру
B) мектепті шаруашылы ажеттіліктерін амтамасыз ету
C) мектеп директоры мен сынып жетекшілеріні арым- атынасын
жа сарту
D) тəрбие ж&мысын ба ылау, тексеру, т)зету, озат тəжірибені тарату
E) сынып жетекшілеріне əдістемелік к мек беру
F) жалпы білім беретін орта мектептерде о ушы санын арттыру
G) о ушыларды &жым болып пікірталастыруға )йретеді
14. Сынып жетекшісіні негізгі міндеттері:
A) о у бағдарламаларын жасап, тал ылау, бекіту
B) сынып &жымын &ру жəне тəрбиелеу
C) сыныпты о ыту )рдісін &йымдастыру
D) сынып о ушылары мен &жымын диагностикалау
E) сыныпты тəрбие ж&мысын жоспарлау
F) білім беруді жоспарлау
G) зіні біліктілігін к теру жəне əріптестеріне к мек беру
15. Сынып жетекшісіні міндеттері:
A) мектепті материалды , техникалы амтамасыз ету
B) мəселелерді шешуде о ушыға к мек к рсету
C) ата-аналармен арым- атынас, оларға бала тəрбиесінде к мек к рсету
D) мектеп &жымына бейімделу
E) елдегі əлеуметтік жағдайларды зерттеу
F) о у-тəрбие )дерісіні тиімділігін арттыру
G) )й тапсырмасын ж)йелі орындау
16. Ата-аналар жиналысын ткізуде тиімділігі зор ж&мыстар:
A) балаларды мада тау
B) ата-аналармен жеке ə гімелесу
C) ата-аналардан бала тəрбиесі туралы ке естер алу
D) ата-аналарды бала тəрбиесі туралы білімдерін тексеру
E) о ушыларды əрдайым бірге атыстыру
F) əріптестер мен басшыларды ша ырту
18
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17. О ушылармен тəрбиелік ж&мыстарын ж)ргізетін мектептен тыс
мекемелер:
A) е бекті орғау мекемесі
B) кітапханалар
C) нер, музыка мектептері
D) педагогикалы -əдістемелік ж&мыстар
E) сауы тыру, е бек лагерьлері
F) лицей, гимназия
18. 1иын балалармен ж&мыс əдістемесі келесі кезе дерді амтиды:
A) 1иын баламен ж&мыста алғаш ы жəне со ғы сатылары
B) Тəрбие бағыттары
C) Бастап ы кезе жəне ж&мыс əдістемесі
D) Типтерді зерттеу бойынша психологпен ке есу
E) 1иынды ты т)рлеріне арай мамандармен ке есу
F) О ушыларды жан-жа ты зерттеу жəне іріктеу
19. Тəрбие )дерісін &йымдастыруды басты ағидалары:
A) Даралы
B) Т&тасты
C) Ма саттылы
D) Еріктілік
E) Дербестілік
F) Табиғилылы
20. Жеке адамны санасын алыптастыру əдістері:
A) пікірталас
B) зін- зі бас ару орталығы
C) )йрету
D) тəрбиелік жағдаяттар
E) педагогикалы талап
F) мектептегі əдістемелік ке ес
21. Тəрбиені тиімділігі тəуелді:
A) педагогті шеберлігіне
B) тəрбие )дерісіні əдістемесіне
C) аржы к здеріне
D) о ыту мерзіміне
E) педагогті талдау, бағалау абілетіне
F) о ушыны е бек орлығына
G) т& ым уалаушылы а
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22. О ушылар &жымын алыптастыру мен нығайтудағы &жымны даму
болашағын жоспарлау перспективасы:
A) Болжам жасау
B) Апталы жоспар
C) Орта болаша
D) Жа ын болаша
E) Жылды жоспар
F) Алыс болаша
23. Тəрбие )дерісінде тəрбиені сапасына ы пал жасайтын
басымдылы тар:
A) Объективті жəне субъективті факторлар əрекетіні байланысы,
педагогикалы зара əрекеттегі тəрбие )дерісіне атысушыларды
белсенділігі
B) Сырт ы арама- арсылы ты жою
C) Тəрбие )дерісіні ту жағдайларындағы кедергілер
D) Жа а сапаларды бағыттылығын аны тау
E) Тəрбиемен &штастыра дамытудағы жəне о ыту )дерістеріні
басымдылығын, тəрбиелік ы палды сапасы жəне педагогикалы əсер ету
)йлесімділігі
F) Тəрбиені негізгі міндеттері мен ма саттарын амтитын )дерісті
жоспарлау
G) Мектеп пен жан&ядағы байланысты дамыту
H) 1алыптас ан тəрбиелік атынастар, əрекеттерді &йымдастыру мен оған
ойылған ма саттарды бір-біріне )йлесуі
24. Іс-əрекет &йымдастыру жəне оғамды тəрбиеге )йрету əдістері:
A) Дəріс, семинар
B) Жаттығу
C) Пікірталас
D) Педагогикалы талап
E) Жазалау, жарыс, мада тау
F) Сендіру, этикалы ə гіме
G) Диктант жазу
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25. Мінез- &лы ты тəрбиелеу əдістері:
A) Жазалау
B) Мада тау
C) Тəрбиелік жағдаяттар
D) Пікірталас
E) Сендіру, этикалы ə гіме
F) Мектептегі əдістемелік ке ес
G) $зін- зі бас ару орталығы
Тəрбие ж мысыны теориясы мен əдістемесі
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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леуметтік педагогика

1. Тəрбие əдісі:
A) Ма сат а жету жолдары
B) Тəрбиешілер мен тəрбиеленушілерді арасындағы тəрбиелік байланыс
C) Жеке адамға тікелей жəне жанама т)рде ы пал ету
D) $мірлік тəжірибе
E) О ыту &ралы
F) Педагогикалы ж&мысты тəсілдері мен жолдары ар ылы тəрбие
ма сатына жету
2. "леуметтендіру )дерісіні негізгі к рсеткіштері:
A) Ата-ананы баласы )шін жауап а тартылуы
B) Арнайы &йымдастырылған жеке адамға бағытталған о ыту, е бек ету,
мемлекет тарапынан т)зілген мерзімді шарттар мен жағдайлар
C) Баланы міріне жауапкершілікпен арау
D) Жоспарлы т)рде &йымдастырылған əрі ба ылауға алынған оғамды ,
& ы ты , мəдени шарттар жəне сол ар ылы ж)ргізілетін тəрбиелік ісшаралар
E) Стихиялы əлеуметтендіру
F) Т&лғаны з ойын ашы айтуы
G) Баланы мада тау
3. Е бек мектебіні бағыттары:
A) Тек ол е бегі емес, барлы жағынан бала белсенділігін дамытатын
мектеп
B) Пəндерді о ытумен атар бейнелеу неріне к іл ою
C) Сапалы білім беру
D) Басты пəн ретінде ол е бегі (кəсіптік немесе жалпы білім беретін
ол нер мектебі)
E) Адамгершілік т&рғысынан дамыту
4. Балалар )йіндегі ж&мыстарды &йымдастыру ерекшеліктерін зерттеген
ғалымдар:
A) Е.О. Смирнова
B) В.В. Зенковский
C) 1.1. $мірбекова
D) П.П. Лазарев
E) К.Б. Бектаева
F) А. Дистервег
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5. $зара əрекеттесуде с йлеуді толы тыратын ерекше коммуникативті
ж)йелер ретіндегі паралингвистикалы элементтер жиынтығы:
A) К)лкі, жылау
B) Ишарат білдіру
C) 1ол сермеу, ол б&лғау
D) Пантомимика
E) Бейнелеу
F) Отыру алпы
6. Халы аралы тəжірибеге с)йене отырып аны талған əлеуметтік
орғауды тиімді ж)йесі:
A) Салы т леу
B) 1&нды ағаздар сату
C) Мемлекеттік жəрдема ылар
D) Несие беру
E) Міндетті əлеуметтік са тандыру
7. $зара əрекеттесуде с йлеуді толы тыратын ерекше коммуникативті
ж)йелер жиынтығы:
A) Отыру алпы
B) Ишарат білдіру
C) Пантомимика
D) К)лкі, жылау
E) АF &ру, есінеу, с з арасындағы кідірістер
F) Бейнелеу
G) Дауысты сапасы, екпіні, с йлеу темпі
H) 1ол сермеу, ол б&лғау
8. Педагогты əлеуметтік-психологиялы менталитеті:
A) Мінезі
B) Салмағы
C) К іл-к)йі
D) А ыл-ойы
E) Темпераменті
9. «Бейімделу» (адаптация) арастырылу т)рлері:
A) Бейімделу )деріс
B) 1оғамды бейімделу
C) Бейімделу &былыс
D) Бейімделу к рінісі
E) Бейімделуге баулу
F) Бейімделу жаттығуы
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10. Дж.Дьюи бойынша бала тəрбиесіндегі еліктеуді т)п азығы:
A) Мектеп )йірмесі
B) "леуметтік мəдени ортасы
C) Анасы
D) Тəрбиеші
E) 7стазы
F) 1&рал-саймандары
G) "кесі
H) 1&рдастары
11. Баланы белсенді е бегінде негізделген мектепті бағыттары:
A) Тек ол е бегі емес, барлы жағынан белсенділігін дамытатын мектеп
B) Басты пəн ретіндегі ол е бегі
C) Жеке факторды жеке т&лғаға ы палы
D) Болжамды міндеттер
E) Ортаны су )стіндегі жеке адамға, топ а ы палы
F) "леуметтік т&лғада адамдарды зін- зі жетілдірудегі р лі
G) Халы ты т)рлі топтарыны , адамдарыны жеке топтарыны
жекелеген т&лғаларды əлеуметтік тəрбиесі
H) Барлы пəндерді ту ар ылы əдіс ретіндегі ол е бегі
12. Девиантты іс- имыл факторлары:
A) Психологиялы жəне педагогикалы
B) Биофактор
C) Мегафактор
D) Мезофактор
E) Эндофактор
F) Макрофактор
G) Индивидтік
H) "леуметтік-психологиялы
13. Жеке т&лғаны алыптасуындағы əлеуметтік ауыт улар педагогикасы:
A) Тəрбиеге байланысты нормалары
B) Тəрбиедегі əлеуметтік ауыт у себептері
C) Адам мен белгілі бір топты дамуы
D) Алдын алу мен же уді м)мкіндіктері
E) Білім сапасын арттыру
F) Арнаулы білім беру
G) Бос уа ытты &йымдастыру
H) $мірге даярлау
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14. Тəртібі мен т&лғалы дамуындағы ауыт уларды алдын алу
ж&мыстары:
A) О у іс-əрекетіні сəттілігі
B) Педагогикалы олдау
C) Саба тан алмау
D) Ата-ананы сенімі
E) Достарыны алдында беделіні артуы
15. Ата-аналарды педагогикалы мəдениетін арттыруына ы пал ететін
мектеп м&ғалімдеріні ата-аналармен ж&мысыны дəст)рлі т)рлері:
A) Жалпы мектептік мəжілістер
B) Пікірлесу
C) Сауалнама алу
D) М&ғалімні жеке ке естері
E) Ата-аналар жиналысы
16. Кəмелет жас а толмаған к ше балаларымен ж)ргізілетін əлеуметтікпедагогикалы ж&мысты кезе дері:
A) 1орытындылаушы реабилитация(а тау)
B) 1айта тəрбиелеу
C) Байланысу жəне дəлелдеу
D) Ресоциализация
E) Бейімдеу
F) 7йымдастыру
17. "леуметтік тəрбиені пайда болуыны негізі:
A) Тəрбие ж)йесіндегі дағдарыс
B) Ж&мыссызды , т&рмысты де гейді т мендеуі
C) Бейімдеу кезе і
D) Тəрбие де гейіні жоғарылауы
E) "леуметтік су
F) Экономикалы су
18. Отбасы тəрбиесіні алыптасуыны нормативтік- & ы ты негіздері:
A) «Білім туралы» За
B) «Отбасы жəне неке» За ы
C) «М)мкіндігі шектеулі балаларға əлеуметтік жəне медикопедагогикалы т)зеу ар ылы олдау туралы» За ы
D) «Отбасылы балалар ауылы жəне жасты ша )йлері» туралы За ы
E) «Арнайы əлеуметтік ызмет к рсету» За ы
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19. "леуметтік а парат:
A) К ркем шығармаларды мазм&ны
B) "леуметтік ағзаны орны ты ж&мыс істеуі )шін ажетті а и ат
мəліметтер жиынтығы
C) 1оғамды сананы оғамды практикаға айта əсері туралы білім
жиынтығы
D) Сауалнама орытындысы
E) Белсендіруші
F) Психологиялы əсер ету
G) 1оғамны əрт)рлі институттарыны жағдайлары мен зара іс-əрекеті
туралы білім жиынтығы
20. "леуметтік-педагогика парадигмасы салыстырмалы т)рде туғызатын
жа а əдіснамалы тəсілдеме:
A) социумды əлеуметтік-педагогикалы айта &ру
B) жеке т&лғаны əлеуметтік дамуы
C) əлеуметтік-педагогикалы
D) пəндік ғылымтану теориясы
E) əлеуметтік-педагогикалы ызметті моделі
F) əлеуметтік педагогика əдіснамасыны негіздері
G) əлеуметтік тəрбие, адамды социумға енгізу жəне оны əлеуметтік
с)йемелдеу
21. $мір мен тəрбие бірлігі &станымыны негізгі талаптары:
A) Тəрбие мен дəст)рді &йымдастыру
B) Тəрбие нəтижесіне баға беру
C) Тəрбиені жалпыға орта ету
D) Тəрбие əдістеріне баға беру
E) Тəрбие бірлігін жина тау
F) Тəрбие ма сатын аны тау
G) Тəжірибе мен əдістерді сараптау
22. Адамды əлеуметтік бірлік ретінде зерттеуден туындайтын міндеттер:
A) Партияларды ызметіне əлеуметтік-педагогикалы баға беру
B) Бас алардан згеше адамдарды əлеуметтік даму ерекшеліктерін
зерттеу
C) Тəрбие саласын теориялы жəне əдістемелік амтамасыз ету
D) Адамны жеке т&лға ретінде əлеуметтік дамуыны , əлеуметтенуіні
ерекшеліктерін зерттеу
E) Т)рлі )лгідегі отбасыларындағы, мекемелердегі əлеуметтік тəрбие
тəжірибесін зерттеу
F) Адамдарды &лыстарға б ліп арастыру
G) Т&лғаларды əлеуметтік тəрбиесін о тайлы т)рде амтамасыз етуді
мазм&ны мен əдістеріні проблемаларын зерттеу
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23. "леуметтік педагогикада з азаматтарын тəрбиелеуде алыптасатын
за намаларды негіздері:
A) Тəрбиеге байланысты абылданған нормалар
B) Елбасы жолдауы
C) «Жазылмаған за дар» жиынтығы
D) 2030 стратегия
E) "дет-ғ&рыптары
F) Ашы жəне тəрбие саба тары
G) 1аза тілі с здігіні жиынтығы
H) О у &ралдары
24. Пенитенциарлы -педагогикалы ж&мыстар теориясыны бағыттары:
A) 1ылмысты жазалау м)мкіндіктерін сотталған адамға əлеуметтікпедагогикалы ы пал ету əдісі т&рғысынан зерттеу
B) Пенитенциарлы мекемелерді т)зетушілік жəне айта тəрбиелеу
ызметтеріні ы пал ету нəтижелерін зерттеу
C) Бала мен ана арасындағы атынасты арастыру
D) Сəбилерді алыпты дамуына жағдай жасау
E) 1арттарды əлеуметтік м& тажды тарын аны тау
F) Отбасындағы арым- атынасты т)зету жолдарын арастыру
G) Конституцияны згерту
25. Мектептегі тəрбие ж&мысыны кемшіліктері:
A) Жеке дара топты тəрбиені м)лдем болмауы
B) Мектептерде ата аналарға арналған əдістемелік семинарлар
&йымдастыру
C) Тəрбиелеуді адамгершіліктен тыс жағымсыз бағыттары
D) Тəрбие ма сатына жететін ж)йелі, сатылы ж&мысты болмауы
E) Асыра &йымдастырушылы , саба тағы жəне саба тан тыс тəрбие
ж&мысын біркелкілігі жəне к з бояушылы
F) 7стаздар &жымындағы бірауызсызды жəне жиі кездесетін &рыс
керістік
G) Педагогикалы тəсіл ретінде жазалау
H) О у тəрбие ж&мысын &йымдастыруда иынды тудыратын материалды
техникалы базаны əлсіздігі
леуметтік педагогика
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