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
5В010500

Маманды ты
атауы
«Дефектология»

Жауап парағыны 6-9
секторларындағы пəндер реті
1. Педагогика
2. М%мкіндігі шектеулі балаларға
математиканы о ыту əдістемесі
3. Арнайы мектептегі тəрбие
ж'мысыны теориясы мен əдістемесі
4. Арнайы педагогика

1. С'ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т'рады:
1. Педагогика
2. М%мкіндігі шектеулі балаларға математиканы о ыту əдістемесі
3. Арнайы мектептегі тəрбие ж'мысыны теориясы мен əдістемесі
4. Арнайы 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.
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6. Тест ая талғаннан кейін с'ра
кезекшісіне ткізу ажет.

кітапшасы мен жауап парағын аудитория

7. - С'ра кітапшасын ауыстыруға;
- С'ра кітапшасын аудиториядан шығаруға;
- Аны тама материалдарын, калькуляторды, с здікті, 'ялы телефонды
олдануға
ата тиым салынады!
8. Студент тест тапсырмаларында берілген жауап н'с аларынан болжалған
д'рыс жауапты барлығын белгілеп, толы жауап беруі керек. Толы жауапты
та даған жағдайда студент е жоғары 2 балл жинайды. Жіберілген ате %шін 1
балл кемітіледі. Студент д'рыс емес жауапты та даса немесе д'рыс жауапты
та дамаса ателік болып есептеледі.

3
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Педагогика
1. Педагогикалы пəндер:
A) Табиғат педагогикасы
B) ,оғамды педагогика
C) А паратты педагогика
D) Этнопедагогика
E) Ж'мыс істеу педагогикасы
2. Т'лға дамуыны негізгі бағыттары:
A) ызығушылы
B) танымды
C) білімдік
D) психикалы
E) эмоционалды
F) əлеуметтік
G) дене
3. О у-тəрбие процесінде тиімді 'йымдастыру %шін педагогты
басшылы а алатын темперамент т%рлері:
A) Психологиялы
B) Биологиялы
C) Флегматикалы , меланхоликалы
D) Сангвиникалы
E) Психикалы
F) Физиологиялы
4. Ғылыми-педагогикалы зерттеулер:
A) психологиялы
B) əдіснамалы
C) технологиялы
D) эмпирикалы
E) əдістемелік
F) теориялы
5. Эстетикалы тəрбие міндеттеріні бірі:
A) эстетикалы мəдениетті тəрбиелеу
B) мемлекетке деген 'рмет сезімін алыптастыру
C) е бек абілеттілігін арттыру
D) ғылыми д%ниетаным алыптастыру
E) эстетикалы талғамды жəне сезімді дамыту
F) эстетикалы білімдер беру
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6. Тəрбиені ма саты:
A) Тəрбиені гуманитарландыру
B) ,оғам с'ранысына сəйкес жеке т'лға алыптастыру
C) ,оғамны м%ддесімен сəйкес болуы
D) Жеке т'лғаны жан-жа ты дамуы
E) Адамды жан-жа ты дамыту
F) Е бек тəрбиесі жəне политехникалы білім беру
7. Ғылыми д%ниетанымны 'рамдас б лігі:
A) практикалы іскерліктер
B) т'рмысты к з арастар
C) сенімдер
D) дағдылар
E) діни білімдер
8. Бас ару стилі бойынша:
A) мектептік
B) діни
C) оғамды
D) адамгершілік
E) авторитарлы
F) демократиялы
9. Педагогикалы %деріс:
A) Саба ты 'йымдастыра білу %дерісі
B) Педагогикадағы іс əрекеттерді 'йымдастыру %дерісі
C) Тəрбие беру ж%йесі
D) «Педагог - о ушы» іс - əрекетіні ж%йесі
E) Адам - адам ж%йесі
F) Дамыту, тəрбиелеу, о ыту %дерістерін біріктіретін ж%йе
G) 4йымдастыруды жəне бас аруды жа сарту %дерісі
10. Тəрбие əдісі:
A) ма сат а жету жолы
B) тəрбиені сырт ы к рінісі
C) тəрбиеші ма саты
D) зара əрекет ету амалы
E) тəсілдер жиынтығы
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11. ,азіргі оғамды пайдалы ж'мыстарға атысуда о ушы белсенділігі
байланысты:
A) Сынып жетекшісіні з алдына ма сат оюына
B) Мектеп директорыны позициясына
C) С'раныс а ие болуына
D) ,ойылатын талаптарды мазм'нына
E) Мектепте 'йымдастырылатын ж'мыстарды к леміне
F) Мектепте 'йымдастырылатын ж'мыстарды тиімділігіне
G) М'ғалім позициясына
12. Сыныптағы тəрбие ж%йесіні кезе дері:
A) Ж%йені лайы ты тəртіп бойынша алыптастыру
B) 4жым іс-əрекетіні ж%йесі мен мазм'нын орындау
C) О ушыларды зара арым- атынасын зерттеу
D) Ж%йені алыптастыруда сынып жетекшісіні бас арушылы р лі
E) Ж%йені алыптасуы
13. Отбасыны жалпы сипаттамаларыны к рсеткіші:
A) отбасы 'рылымы
B) ау аттылығы, т'рмысты жағдайы
C) ата-ана туралы мəлiметтерді толы тығы
D) балаларыны дарынды, талантты, мəдениетті, талапшыл болуы
E) баланы отбасы мiрiне белсендi араласуы
14. О ыту 'станымдары:
A) Сананылы жəне белсенділік
B) Болжамды
C) 4йымдастырушылы
D) Мазм'нды
E) Ж%йелілік
F) К рнекілік
G) 7дістемелік
15. Білім беру стандарты:
A) Білім беру сапасын аны тайды
B) О у жоспарларын олданады
C) Білім беру нормаларын аны тайды
D) Міндетті о ыту компоненттерін аны тайды
E) Білім беру саласын амтиды
F) О ыту де гейін ай ындайды
G) Бағдарламаларды сапасын аны тайтын 'жат
H) Міндетті білім беруді негізгі 'жаты
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16. О ытуды 'йымдастыру формасы:
A) Ата-аналармен ж'мыс
B) Саба
C) О у саяхаты (экскурсия)
D) Жаттығу
E) Сендіру
F) ,оғамды ж'мыс
G) Т%сіндіру
17. Білім беру ж%йесін стандарттау ажет:
A) Мектептегі о у процесіні жа а еркін 'йымдастыру формаларына туі
%шін
B) Тəжірибе ме геруді ғылыми мінездемесі
C) Білім сапасын арттыру %шін
D) Философиялы негізін алыптастыру %шін
E) Ты о у жоспарларыны енгізілуі %шін
18. 4жымды - танымды іс-əрекетті мынадай белгісі бар:
A) Жалпы ма саттарды ж%зеге асыру
B) Іс-əрекеттер барысында о ушыға жағдай жасау жəне оларды бас ару
C) Біры ғай ма сатты , жалпы мотивті болуы
D) Жалпы іс-əрекетті жоспары болуы
E) Іс-əрекеттер барысында о ушылар арасында зара жауапкершілікті
жəне тəуелсіздікті пайда болуы
19. О ыту %дерісі:
A) О ушыларды абілеттерін дамытатын іс-əрекет
B) О ушыларды к з арасын дамытатын іс-əрекет
C) Адамгершілікті дамытатын іс-əрекет
D) Отаншылды асиетін арттырады
E) Т зімділіктерін дамытады
F) Тəрбиені ме гертеді
20. Мектеп пен жоғары о у орындарындағы баға оюды субъективті
ателіктері:
A) ынталандыру принципін са тау
B) жауапты жан-жа тылығын ескеру
C) баланы тəртібіне ойылатын бағаны пəн %лгеріміне ауыстыру
D) лшемге сай болу
E) о ушыны интеллектуалды м%мкіншілігін ескеру
F) орташа бағалау 'станымында болмау
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21. А паратты технология:
A) На ты мағл'маттар жиынтығы
B) На ты 'ралдарды, əдістер мен тəсілдерді пайдалану
C) Кез келген мəліметтер жиынтығы
D) А паратты деу %дерісінде олданылатын 'ралдар мен əдістер
жиынтығы
E) Адам іс-əрекетіні ажетті салаларыны бірі
F) Белгілі 'ралдар мен əдістер жиынтығы
22. Жалпы білім беретін бағдарламалар бағытталады:
A) Жеке адамны əлеуметтік жағдайына
B) О ушыны зіндік ж'мыстарын 'йымдастыруға
C) О ушыны кəсіптік та дауын шешуге
D) Жеке адамны оғам мен мірге бейімделуін амтамасыз етуге
E) Жеке адамны мəдениетіні алыптасуына
23. Бас аруды 'йымдастыруды формалары мен бағыттары:
A) Психологиялы -педагогикалы тестілеу нəтижесін адағалау
B) Н'с ау-əдістемелік
C) ,оғамды ы палдарды пайдалану жолдарын 'сыну
D) Педагогтарды психологиялы -педагогикалы т'рғыда диагностикалау
E) 7дістемелік бірлестіктер
F) Педагогикалы %дерісті негізгі ма сатын ай ындау
G) Педагогикалы отырыстар, əдістемелік ке естер
24. Г.И. Щукина бойынша мектепішілік бас ару бағыттары:
A) зерттеушілік
B) психологиялы
C) əдістемелік
D) ғылыми
E) бас арушылы
F) жобалаушылы
G) дидактикалы
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25. Біліктілікті к теру ма сатында іс-шаралар 'йымдастырылуы м%мкін:
A) Мамандарды кəсіби ызмет бағытында біліктілік к теру мекемесінде
'за мерзімді о уы
B) Біліктілік жоғарлату мекемесінде ыс а, орта жəне 'за мерзімді о уы
C) Сала, 'йым, мекеме де гейінде ж%ргізілетін та ырыпты проблемалы
емес орташа мерзімді семинарлар
D) ,осымша ж'мыс орнында %зіліссіз ткізілетін ыс а мерзімді
та ырыпты о улар
E) 4за мерзімді та ырыпты о улар
F) Біліктілікті белгілі уа ыт аралығында жоғарлату
G) Та ырып аясындағы орташа мерзімді семинарлар
Педагогика
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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М%мкіндігі шектеулі балаларға математиканы о ыту əдістемесі
1. Н.Ф. Кузьмина-Сыромятникованы е бектері:
A) «К мекші мектепте к рнекі геометрияға о ыту»
B) «К мекші мектепте геометрия элементтеріне о ыту»
C) «Арифметиканы о ыту пропедевтикасы»
D) «К мекші мектепті 4-сыныбында нумерацияны о ытуда
олданылатын жаттығу т%рлері»
E) «К мекші мектепті I сыныбында арифметикаға о ыту»
2. Екінші концентрді міндеттері:
A) 10 к леміндегі сандарды номірленуіне о ыту
B) 20 к леміндегі сандарды номірленуіне о ыту
C) 100 к леміндегі сандарды номірленуіне о ыту
D) 10 к леміндегі сандармен арифметикалы амалдарды орындауына
о ыту
E) ,'н лшемдерімен таныстыру: 5 тг, 10 тг
3. К мекші мектепті математика саба тарында олданылатын ба ылау
тəсілдерді т%рлері:
A) ,орытынды ба ылау ж'мысы
B) Жазу
C) Шығармашылы ж'мыстар
D) ?й ж'мысы
E) Ауызша санау
F) Сауалнама ж%ргізу
4. Берілген тапсырманы ма саты – о ушыны санды т%сініктерін
дамыту:
A) «Берілген заттарды ішінен салма тары бірдейін тап»
B) «Берілген суретте нені саны арты : алманы ба, допты ба?»
C) «О олы мен арындашты ал»
D) «Т%зу жола бойымен н%ктелер ой»
E) «Мына уырша тарды айсысы ауыр, айсысы же іл?»
5. Кері санауды бекітуде берілетін тапсырмалар:
A) «Онға дейін сана»
B) «3-тен бастап əрі арай сана»
C) «,ай сан %лкен: 5 пе, 6 ма?»
D) «Оннан кері сана»
E) «10-нан 5-ке дейін сана»
F) «4-тен бастап 8-ге дейін сана»
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6. Кері санауды бекітуде берілетін тапсырма:
A) «Ж'п жəне та сандарды атап, жаз»
B) «20-ны екі санға жікте: 20 = ...+...»
C) «Ж'п есептерді жауаптары андай болады?»
D) «20-дан 5-ті кемітіп отырып сана»
E) «20-дан 2-ні алып тастап отырып сана»
7. Берілген тапсырмаларды ма саты – сандар атарында санны алатын
орнын аны тауға %йрету:
A) «11-ден бастап əрі арай сана»
B) «15 саныны к ршілерін ата»
C) «Алдында т'рған санды табу %шін, берілген санды алай згертеміз»
D) «С реден 2 кітап ал. Неше кітап алғаны ды дəптерге жаз»
E) «Суреттегі 7 уырша ты жанына тиісті санды жаз»
F) «10-нан бастап 18-ге дейін сана»
G) «Сан атарында жазылмаған сандарды жаз: 0, 1, 2,……5,……12,…..20»
8. Ж%з к леміндегі сандарды азайтуға берілген есептер:
A) «7сет 47-де, ал Айг%л одан 25 жас кіші. Айг%л неше жаста?»
B) «84-ті екі санға жікте: 84 = ...+...»
C) «Ж'п жəне та сандарды атап, жаз»
D) «Дорбада 45 алма бар. Оны 6-ын 7сет алды. Дорбада неше алма
алды?»
E) «20-дан 5-ке дейін сана»
F) «7сетте 20 тг, Алмада 65 тг бар. Екеуінде барлығы анша тг бар?»
9. Берілген тапсырманы ма саты – 100 саны к лемінде разрядтан аттамай
екіта балы жəне бірта балы сандарды осу жəне азайту:
A) Берілген сандарды 7-ге азайт: 18, 29
B) Буылған тая шалар ар ылы осу амалына берілген есептерді шығар
C) Анарда 78 тг бар. Ол Арайға 5 тг берді. Анарда неше тг алды
D) Апайда 28 кітап бар еді. Ол тағы 30 кітап сатып алды. ,анша кітап
болды
E) 7 бума (онды ) тая шаларға 5 тая шаны ос
F) Бір орам матада 50м., ал екіншісінде 30 м-ге кем. Екінші орамда анша
метр
G) Тая шалар ар ылы 45 санын 'растыр. Оған 3 онды ос
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10. Салма т%сініктерін алыптастыруға берілетін тапсырмалар:
A) «1 дециметрде неше сантиметр бар?»
B) «5 тг-ні к рсет»
C) «1 метрде неше сантиметр бар?»
D) «10 тг-ге не алуға болады»
E) «Дорбадағы антты салмағын аны та»
F) «Сені ойы ша, мына затты салмағы андай?»
G) «1 кг-да неше грамм бар?»
11. Массаны лшеу %шін арнайы мектепте олданылатын к рнекіліктер:
A) Кастрюлдер
B) Таразы
C) Гиря
D) Б телке
E) Литрлік шыны 'ты
F) Амперметр
G) Санды таразы
12. 100 шамасындағы сандарды б лу кестесіне %йрету %шін келесі
тапсырмалар олданылады:
A) Жиырма шамасында б лу кестесін айталау
B) Те деулер ме геріледі
C) Екіге к бейтуден кейін екіге б лу о ытылады
D) Мы шамасындағы сандар ме геріледі
E) Санны 'рамы о ытылады
F) Б лу кестесін 'ру
13. Тапсырма ма саты – к бейту кестесін жаттау:
A) «Т рттен осып отырып 20-ға дейін сана»
B) «10 дəптерді 2 бағанға те б л. 7рбір бағанда неше дəптерден»
C) «Б лу амалына есеп берілген, к бейтуге арналған сəйкес есепті ата»
D) «3-ті к бейту кестесіні ай жолдары жо »
E) «12 арындашты 6 те б лікке б л»
F) «,осуды к бейтуге алмастыр: 2+2+2= . 3+3+3+3= »
G) «2 санын к бейтуге арналған есептерді б лу есептерге айналдыр»
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14. Берілген тапсырманы ма саты – ж'п жəне та сандар т%сінігін
алыптастыру:
A) «20-дан 2-ні алып тастап отырып сана»
B) «Ж'п жəне та сандарды атап, жаз»
C) «200-ді екі санға жікте: 200 = ...+...»
D) «Берілген сандарды бірліктерін кемітіп жаз: 19, 17, 13. ?лгі: 19–9=10»
E) «20-дан 5-ті кемітіп отырып сана»
F) «Алды ғы немесе келесі та сандарды жаз»
G) «20-дан 5-ке дейін сана»
15. Берілген тапсырмаларды ма саты – санны
%йрету:
A) 8 саныныны к ршілерін ата
B) 10 ызға 200 арындашты б ліп бер
C) 5 алманы екі таба а алай б луге болады
D) 1-6 дейін сана
E) 1 жəне 3 санын салыстыр
F) 500 те гені 2 балаға те б ліп бер

'рамын аны тауға

16. ,арапайым арифметикалы есеп:
A) «Асанда 20 ойыншы бар. Оны 5-еуі – машина, 7-еуі – тапанша,
алғаны сарбаздар. Асанда неше сарбаз бар»
B) «Динада 2 уырша бар. Ал Г%лназда одан 2 есе арты . Екеуінде
барлығы неше уырша бар»
C) «Екі аланы ара ашы тығын бір к лік 5 км/сағ жылдамды пен 3
сағатта жол ж%рсе, екінші к лік б'л ара ашы ты ты 5 сағатта ж%реді.
Ара ашы ты ты тап»
D) «7 кəмпитке 49 те ге т ленсе, осындай 10 кəмпитке неше те ге т леу
керек»
E) «7 кəмпит 49 те ге т'рады. 1 кəмпитті 'нын тап»
F) «Асанда 20 ойыншы бар. Оны 7-еуі – машина, алғаны – сарбаздар.
Асанда неше сарбаз бар»
G) «Екі аланы ара ашы тығы 800 км. Бір аладан шы ан к лік 80
км/сағ жылдамды пен ж%рсе, екінші аладан шы ан к лік екі есе к п
жылдамды пен ж%рді. ,анша уа ыттан кейін к ліктер кездеседі»
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17. ,арапайым есептерді шығаруға дайынды тапсырмалары:
A) «Айн'рды олында бірнеше тая ша бар. Ол екі тая шаны 7сетке
берді. Айн'рда тая ша азайды ма, к бейді ме?»
B) «Себетте бірнеше алм'рт бар. Мен 1 алм'ртты алдым. Себетте алм'рт
азайды ма, к бейді ме?»
C) «Арайда 5 дəптер бар. Ол тағы 2 дəптер сатып алды. Арайда барлығы
неше дəптер болды?»
D) «9 алманы 3 балаға те б ліп бер. 7р айсысына неше алмадан берді ?»
E) «Сыныпта к п бала бар. Сырттан бірнеше бала кірді. Бала саны к бейді
ме, азайды ма?»
F) «Д%кенде 70 газет бар еді. Оны 30-ы сатылды. Д%кенде неше газет
алды?»
18. Берілген есептерді ма саты – геометриялы пішіндерді жіктеу:
A) «Берілген пішіндерді ішінен %шб'рышты та да»
B) «Берілген т ртб'рыштарды андай айырмашылы тары бар?»
C) «Кітаптағы %шб'рышты лшемдерін ал да, тура сондай ылып сыз»
D) «Пішіндерді ішінен д гелектерді алып, маған бер»
E) «?шб'рышты т ртб'рыштан айырмашылы тары неде?»
19. Геометриялы материалдарды ме геруде кема ыл о ушыларда
кездесетін иынды тар:
A) О ығанын т%сінуде
B) Уа ытты аны тауда
C) Б'рыштарды ме геруде жəне %шб'рыштарды жіктеуде
D) Ке істікті бағдарлауда
E) 10 к лемінде санауда
F) Геометриялы фигураларды салыстыруда иналады
20. Уа ыт лшемдерін т%рлендіруге берілген тапсырмалар:
A) «10 см жола ты лше. Осы жола ты 'зындығын дециметрмен айт»
B) «Айг%л 10 тг-ге екі алам сатып алды. Бір алам неше тг т'рады?»
C) «Асан 50 тг Арай мен ?сенге те б ліп берді. 7р айсысына неше тг
берді?»
D) «Ірі лшем бірліктерін 'са лшемдерге ауыстыр:70 сағ = ...мин;70
сағ=... с»
E) «,арындашты 'зындығын сантиметрде, сосын дециметрде к рсет»
F) «Мына жіпті 'зындығын лше, екі т%рлі лшемде айт (см, м)»
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21. Уа ыт лшемдерімен осу жəне азайту амалдары д'рыс орындалған
н'с алар:
A) «3 сағ 17 мин – 17 мин = 2 сағ»
B) «35 мин + 65 мин = 1 сағ»
C) «23 сағ – 11 сағ = 12 сағ»
D) «28 мин + 49 мин = 1 сағ 17 мин»
E) «3 сағ + 1 сағ 10 мин = 4 сағ 10 мин»
22. Уа ыт лшемдерімен осу жəне азайту амалдары д'рыс орындалған
н'с аларды к рсет:
A) 3сағ 40мин – 1сағ 50мин = 1сағ 90 мин
B) 35 мин + 65 мин = 1 сағ
C) 23 сағ – 11 сағ = 12 сағ
D) 7 сағ 45мин – 5 сағ 50 мин =1 сағ 55 мин
E) 3сағ 40мин – 1сағ 50мин = 1сағ 50 мин
23. Берілген тапсырмаларды ма саты – санды бір б лігі ар ылы табу:
A) «30 км жолды 1/6 б лігі асфальтталған. Неше км жол асфальтталған?»
B) «Ағаштарды 4/7 б лігін шие ағашы 'райды. Ол 7-ге те . Ағаш саны
анша?»
C) «Жолды 1/3 б лігі 20 км-ге те . Жолды жалпы 'зындығын тап»
D) «10 см-ді 2/5 б лігін тап»
E) «Топта 4 ер бала бар. Б'л барлы балаларды 1/3 б лігі. Топта неше
бала бар?»
24. Берілген тапсырмаларды ма саты – санды бір б лігі ар ылы табу:
A) «Алма саны 5-ке те . Ол алм'ртты 2/3-сін 'райды. Алм'рт саны
нешеу?»
B) «Барлы аламны 4/5 б лігі 8 дана болса, алам саны неше?»
C) «3/10 м матаны 1/10 метрі кесілді. ,анша метр мата алды?»
D) «30 км жолды 3/5 б лігі асфальтталған . Жолды неше км
асфальтталған?»
E) «Та тайшаны 'зындығы 7/10 м, оны 5/10 метрі кесілді. ,алған
б лігін тап»
F) «10 см-ді 2/5 б лігін тап»
G) «30 км жолды 1/6 б лігі асфальтталған. Неше км жол асфальтталған?»

15

12

М%мкіндігі шектеулі балаларға математиканы о ыту əдістемесі

25. Берілген тапсырманы ма саты – онды б лшектерді лшем бірліктері
ар ылы жазу:
A) «К п н%ктені орнына тиісті лшем бірлікті жаз: 0,3 дм = 3...»
B) «К п н%ктені орынына тиісті б лшекті жаз: 3,04>…; 0,5<…»
C) «2/7 б лшегіні алымы мен б лімін ата»
D) «Жай б лшектерді орта б лімге келтіріп жаз: 3/5 жəне 1/4»
E) «Б лшектерді су ретімен жаз: 1/5, 3/5, 2/5, 4/5»
F) «Берілген пішінні 1/4 б лігін штрихта»
М%мкіндігі шектеулі балаларға математиканы о ыту əдістемесі
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Арнайы мектептегі тəрбие ж мысыны теориясы мен əдістемесі
1. 4жымды 'растыру жолындағы адамдарды саты ретінде арастырған
ғалымдар:
A) А.С. Белкин
B) Г.М. Дульнев
C) М.И. Скаткин, З.М. Шилина
D) К.Д. Ушинский
E) Н.К. Крупская
F) А.С. Макаренко, В.П. Сергеева
G) И.Г. Еременко
2. О ушыны оғам талаптарына сай дəрежесі:
A) оғамда зін- зі 'стау абілеттілігі
B) белгілі бір пəндерді білуі
C) ойылған талаптарды бағыттай білуі
D) с'ра тарды д'рыс оя білуі
E) белгілі бір жағдайларды шешімін табу
F) белгілі бір тапсырмаларды орындау
3. Cзара əрекеттескен ж%йелер мен элементтер ар ылы жеке басты
ма сатты бағытта дамуы:
A) О ыту
B) Педагогикалы ке ес
C) Ойын
D) Білім беру
E) Мəдениет
F) 4жым
4. Тəрбиелеу жəне білім беру ма сатын жетілдіру %шін 'рылған білім
алушылар 'жымы:
A) кəсіпорын жетекшілері 'жымы
B) уа ытша балалар 'жымы
C) балаба ша 'жымы
D) лицей о ушылары
E) балалар студиясы
F) ж'мысшылар 'жымы
G) о ушылар сыныбы
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5. 4жымны даму кезе дері:
A) 'жымны тарауы
B) орта нəтижеге жету
C) істі басы
D) о ушылар 'жымы жеткіліксіз 'йымдастырылған топ
E) оғамды 'былыстарды бағалауда 'жымды пікір пайдаланылады
6. Мəдени-гигиеналы дағдыларды
A) 4лтшылды та
B) Физикалы белсенділікте
C) М' ияттылы та
D) Д%ниетанымда
E) А ыл-ой е бегінде
F) Т'рмысты ' ыптылы та
G) 7н ты дауында

алыптас андығы бай алады:

7. Педагогикадағы зерттеу де гейлері:
A) тестілеу, анкета
B) интервью, дербес мінездемелерді жина тау
C) эмпирикалы
D) теориялы
E) əдіснамалы
8. Сынып жетекшісі ж'мысыны 'рылысы:
A) о ушыларды əлеуметтік жағдайы
B) жастарды эстетикалы абылдауын ж%йелі т%рде дамыту
C) мектеп ережесі, мектеп дəст%рі
D) оғамды атынастарды
E) сыныпта саба беретін м'ғалімдермен ж'мыс, ата-аналармен ж'мыс
9. Тəрбие əдістері:
A) Педагогикалы ы пал əдістеріні жиынтығы
B) С'ра пен жауаптан т'ратын таным ойындары
C) Арнайы ойылым бойынша делген шаралар жиынтығы
D) Тəлімділік əрекеттестікті жасалуына м%мкіндік беретін жалпы əдістер
жиынтығы
E) О ушыларды зара пікір алмастырулары
F) О ытушыны о ушымен жеке с'хбаттасуы
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10. М%мкіндіктері шектеулді
болмайтын əдіс:
A) ə гімелесу
B) жарыс а осу
C) мада тау
D) айыптау
E) себебін т%сіндірмей айыптау
F) серуенге шығармау
G) себебін т%сіндірмей жазалау

балаларды

тəрбиелеуде

11. Cзін- зі тəрбиелеу:
A) Рухани тəрбие
B) Cзін- зі алыптастыру
C) Жасырын тəрбие
D) Политехникалы тəрбие
E) Cзін- зі дамыту
F) А ыл-ой тəрбиесі
G) Экологиялы тəрбие
12. Арнайы мектептегі тəрбие ж'мысыны негізгі міндеттері:
A) ,арама- айшылы
B) ,'ралдары, əдіс-тəсілдері жəне т%рі
C) 4йымдастырушы
D) А паратты
E) Реттеуші
13. Дене тəрбиесіні міндеттері:
A) А ыл-ой дағдысы мен біліктілігін алыптастыру
B) Ж%йелі о уға ызығушылығын алыптастыру
C) Салауатты мір салтын алыптастыру
D) Организмді шыны тыру, озғалыс сапасын дамыту
E) Денені д'рыс дамуына əсер ету
14. Отбасы тəрбиесіні негізін 'райды:
A) Нары ты атынас
B) ,' ы ты тəрбие
C) Азаматты ' ы
D) Азаматты кодекс
E) 7кімшілік ' ы
F) Адамгершілік тəрбиесі
G) ,ылмысты ' ы
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15. О у-танымды іс-əрекетті сипаты:
A) е бекке психологиялы даярлы
B) сенсорлы- озғалыс аумағын дамыту
C) о ушыларды на ты м%мкіндігін ж%зеге асыру
D) практикалы біліммен арулану
E) санаға ой салу
F) о ушыларды іс-əрекетінде шығармашылы %рдістерді дамыту
16. Эстетикалы талғамны негізгі аспектілері:
A) 7леуметтік
B) Гносеологиялы
C) Ажыратылған
D) Дəст%рлі
E) Танымды
F) Мəдени
17. Аталмыш к рсеткіштер оғамды іс-əрекетті сипаттайды:
A) о ушыларды іс-əрекетінде шығармашылы %дерістерді дамыту
B) е бекке психологиялы даярлы
C) кез келген іс-əрекетте əлеуметтік бағытты алыптастыру
D) о ушыларды на ты м%мкіндігін ж%зеге асыру жəне дамыту
E) кез келген іс-əрекетте оғамды -əлеуметтік бағыттарды алыптастыру
18. Арнайы мектептегі е бекке баулуды жетекші ма саты:
A) дене шыны тыру
B) психикалы жəне дене а ауларын т%зету
C) кəсіби бағдар ж'мысын жетілдіру
D) е бек мəдениетін тəрбиелеу
E) е бекке деген саналы к з арасын алыптастыру
19. К мекші мектепте олдануға болмайтын талап:
A) 'сыныс – талап ету
B) ме зеу – талап ету
C) сенім – талап ету
D) ымдау – талап ету
E) сендіру – талап ету
F) ишара к рсету – талап ету
G) ке ес – талап ету
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20. О ыту мен тəрбиелеу ж'мыстарында тəрбиеленушіге кəсіп т%рін
та дау жəне игеру міндеттерін алыптастыратын жағдайлар:
A) Ерекше ажеттіліктері бар балаларды əлеуметтік-е бекке о ыту
барысында педагогикалы ерекше жағдайлар жасау
B) 7леуметтік əріптестік механизмін алыптастыру
C) Педагогикалы жəне медициналы -психологиялы мониторинг ж%йесін
алыптастыру
D) Т%лекті кəсіби бағдарын бағалау
E) М%мкіндігі шектеулі жас спірімдерді е бекке жарамдылы де гейіне
айшы кəсіби-е бек т%рлеріні тізімін аны тау
F) Емдік шаралар жайлы а парат к здері диапазонын ке ейту
21. Кəсіби ке естер мен ма сатты кəсіби сынамалар топтамасы:
A) К%нделікті мір жағдайларында адекватты к з арасты алыптастыру
B) Кəсіби əрекет жайлы а параттар к здеріні диапазонын ке ейту
C) О ушыларды белгілі бір кəсіп т%ріне талпыныстарын алыптастыру
D) О ушыларды арапайым этикет нормаларымен таныстыру
E) М%мкіндігі шектеулі жас спірімдерді е бекке жарамдылы де гейіне
айшы кəсіби-е бек т%рлеріні тізімін аны тау

22. Арнайы мектепте сыныптан тыс тəрбие ж'мысына негізделген
жетекші əрекет:
A) іс-əрекет
B) спорт
C) теория
D) е бек
E) таным
F) ойын
G) о у
23. Эстетикалы тəрбиені ма саты:
A) Cз- зіне ызмет к рсету дағдыларын алыптастыру
B) А ыл-ой асиеттерді алыптастыру
C) Тірі жəне лі табиғат туралы білімді алыптастыру
D) 7семділікті д'рыс т%сіну абілеттігін алыптастыру
E) Танымды ызығушылы ты алыптастыру
F) ,арапайым шығармашылы абілеттерін алыптастыру

21

12

Арнайы мектептегі тəрбие ж'мысыны теориясы мен əдістемесі

24. О у бағдарламаларыны т%рлері:
A) Ж'мыс
B) Концентр
C) Аума ты
D) Авторлы
E) Сызы ты
F) Типтік
25. Олигофренопедагогика – аталмыш жандарды о ыту мен тəрбиелеу
туралы ғылыми білімдер ж%йесін 'сынатын ғылым:
A) Балалар церебралды сал ауруы бар
B) Танымды іс-əрекет б'зылысы бар
C) М%мкіндігі шектеулі
D) Олигофрен
E) Кем а ылды
F) Зияты за ымдалған
Арнайы мектептегі тəрбие ж мысыны теориясы мен əдістемесі
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Арнайы педагогика
1. Эволюциялы дамуды V кезе інде арнайы білім беру ж нінде за дар
абылдаған мемлекеттер:
A) Нидерланды
B) Нигерия
C) Египет
D) ,аза стан
E) 4лыбритания
2. Арнайы білім беру ж%йесіні эволюциялы дамуыны II кезе інде (XIIXVIII) еуропалы тарда болған згерістер:
A) Денсаулы са тау ережелерінде
B) Мемлекетті оларға деген к з арасы згерді
C) Со ырларды жек к рушілік к з араста болды
D) Агрессия оданда к%шейе т%сті
E) Cмір с%ру дағдысын згертті
F) Еркін ойын айтуға тыйым салыну
3. Инклюзивті білім беру саясатын ж%зеге асыруда кездесетін кедергілер:
A) ,алыпты жəне арнайы мектеп арасындағы зара əрекеттесуді дамуы
B) Арнайы жəне техникалы о у əдістерін олдану
C) Балалар ажеттілігін бағалай жəне оларды о ыту жоспарын аны тай
алмау
D) Сыныптардағы о ушылар саныны к птігі
E) Ерекше ажеттілігі бар баламен ж'мыс істеу əдістемесін жеткіліксіз
білу
4. Тифлопедагогика - аталмыш жандарды о ыту мен тəрбиелеу туралы
ғылым:
A) Білім алуда ерекше ажеттіліктері бар
B) Сенсорлы б'зылыстары бар
C) К ру б'зылыстары бар
D) Со ыр
E) Нашар к ретін
5. Математикалы жəне статистикалы əдістер:
A) К рсеткіштерді орта шамасын аны тау
B) Мектеп 'жаттарын зерттеу
C) Тіркеу
D) Теориялы талдау
E) 7дебиетті зерделеу
F) Саралау
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6. Дене жəне психикалы дамуында ауыт улары бар жандарға арнайы
білім беруді теориясы мен тəжірибесі:
A) Деонтология
B) Арнайы психология
C) Психология
D) Коррекциялы (т%зету) педагогика
E) Педагогика
7. XX ғасырда оғамды м%мкіндігі шектеулі жандардан та арту туралы
за абылдаған елдер:
A) Чехия
B) Дания
C) Канада
D) Ресей
E) Австрия
8. Белгілі бір психикалы %дерісті даму барысында сензитивті кезе ні
ерекшелігі:
A) Психикалы процесті кешеуілдеп 'рылуы
B) Кезе ні баяу 'рылымы
C) Психикалы процесті же іл дамуы
D) Психикалы процесті на ты дамуы
E) Кезе ні м%лдем дамымауы
F) Кезе ні əрт%рлі дамуы
9. Медициналы -əлеуметтік-педагогикалы кешенді патронаж з ж'мысы
бойынша ж%зеге асырылады:
A) Мемлекеттік емес сектор мекемелерінде ( оғамды 'йым, ассоциация,
айырымдылы орлары)
B) Мектепке дейінгі мекемелерде
C) Мектептерде
D) Арнайы ызмет к рсету мекемелерінде
E) Мемлекеттік білім беру ж%йесі мен əлеуметтік орғау 'йымдарында
F) Психологиялы -педагогикалы -медициналы -əлеуметтік мекемелерде
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10. Медициналы -əлеуметтік-педагогикалы патронажды тек зіне тəн
іс-əрекеттер ж%йесіні бағыты:
A) Арнайы м%мкіндіктерді пайдаланған жағдай да нəтиже таппау
B) Отбасыны ортасында б ленетін махаббат жағдайы
C) Ата-анаға ғана берілетін к мекті олдану
D) М%мкіншілігі шектеулі т'лғаны мектепке дейінгі мекемелерде
тəрбиелеу
E) Білім беру мекемелеріні ішінен д'рыс бағытты та дауда к мек беру
F) ,азіргі оғамны жəне а парат тарату к здерін м%мкіншілігі шектеулі
жандарға назарын аударту
11. Инклюзивті білім беру саясатыны ж%зеге асу шарттары:
A) Арнайы мекемелерді жетілдіру
B) Кəсіптік білім беру
C) Дербес т'рғылы ты жерде əлеуметтік к мек к рсету
D) О у мен тəрбиелеуге отбасыны белсенді атысуы
E) Т%зету-педагогикалы олдау
12. Арнайы білім берудегі тəрбиелеу %дерісіні ерекшеліктері:
A) Субъективті
B) Ж%йелілік
C) Т'ра тылы
D) Кешенділік
E) Объективті
F) Талапшыл
G) Ма сатты
13. О ытуды 'йымдастыруды негізгі формалары:
A) Топшамен о ыту
B) Лекция – семинарлы ж%йе
C) Жекеше – топты о ыту
D) Топты о ыту
E) О ытуды сыныпты саба беру ж%йесі
F) Сыныптан тыс саба беру ж%йесі
G) Лекция ж%йесі
14. Арнайы білім берудегі арнайы о у пəндері:
A) Затты -əрекеттік о ыту
B) Ке істікте бағдарлау
C) Математика
D) Е бек
E) Дене шыны тыру
F) Тіл дамыту
G) Бейнелеу
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15. Арнайы білім беру ж%йесіндегі педагог бойында болу керек:
A) Педагогикалы оптимизм, педагогикалы рефлексия
B) Педагогикалы т'ра сызды пен нем 'райлылы
C) Педагогикалы бағыттылы , эмпатия
D) Педагогикалы жеке ойды болуы
E) Педагогикалы такт, педагогикалы жоғары бай ағышты ,
ба ылаушылы
F) Педагогикалы д'рыс талапты болмауы
16. Арнайы білім беруді ажет ететін балалар категориясына тəн
ерекшеліктер:
A) Білім алуға ызығушылығы жоғары
B) Ойлау əрекеті дамуыны жетіспеуі
C) Cмірге деген ызығушылығы жеткілікті
D) Cз іс-əрекетін бас ара алу
E) Cз - зіне деген сенімділігі жоғары
F) Баяу жəне шектеулі абылдау
G) Ата-ана ам орлығыны жетіспеуі
17. А ыл-ой кемшілігін тудырады:
A) Микроцефалия
B) Нашар к рушілік
C) Эконономикалы жағдайды т мендігі
D) Фенилкетонурия
E) Есту абілетіні за ымдануы
F) Р дыбысыны м%кістігі
18. ,алыпты дамыған баланы 1-5 жас аралығында с йлеуі бірізділікпен
жетіледі:
A) Дизартриялы ж%йесі
B) ,алыпты дыбысталу
C) Стереотипті ойлауы
D) Фонетика мен фонематикасы
E) Полиморфты дислалия
19. ,'ла м%кістігі бар балаларды есту абілетіні т мен де гейі:
A) II де гей 41-55 дб дейін
B) III де гей 70 дб жоғары
C) 90 дб жоғары
D) II де гей 26-40 дб аспайды
E) III 56-70 дб дейін
F) IV 11-90 дб дейін
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20. Кохлеарлы имплантация талаптары:
A) 4са моторикасыны дамуы
B) Психикалы ауруларды болмауы
C) Д'рыс с йлеу тілі
D) Б'лшы ет тартылулары
E) Моториканы дамуы
F) С здік орын ке ейту
21. Аутизмы бар балаларды
A) Саналы емес
B) Артикуляциялы
C) Жалпы ала дау
D) Тотальды
E) На ты

ор ыныштары:

22. Тифлопедагогиканы негізін алаушылар:
A) А.С. Грибоедов
B) Л. Брайль
C) В. Гаюи
D) Д. Дидро
E) Н.П. Вайзман
F) Р.М. Боскис
G) В.П. Калценко
23. К ру абілеті б'зылған балаларға арналған арнайы білім беру
мекемелеріні ма саты:
A) О ыту-тəрбиелеу
B) Орнын толтыру
C) Кəсіпке %йрету
D) Т%зету, дамыту
E) О алту
F) Абилитация
G) 7леуметтік бейімдеу
24. БЦС жағдайында за ымдалады:
A) Дыбысталу
B) ,озғалыс
C) Есту абілеті
D) Зейін
E) Ойлау
F) С йлеу тілі
G) Психика
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25. К%рделі кемістігі бар балаларды сипаттамасы:
A) М%гедектер атарына жатпайды
B) С йлеу кемшілігі
C) ?йден о ытуды талап етпейді
D) Тежелген
E) Жалпы психикалы дамымау
F) Мектеп бағдарламасын ме гереді
G) Интеллектуалды кемшілік
Арнайы педагогика
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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