
БІЛІМ БЕРУ ӘЛЕУМЕТТАНУЫ  

3 курс. Әлеуметтану мамандығы 

Дуйсенова С.М. тел.: +7 (702) 7177184 
 

№1 сұрақ  

V Қандай ғалым "қазіргі мектеп орындайтын арнаның рөлі барған 

сайын маңызды бола түсуде, өйткені іс жүзінде ол шіркеу, отбасы 

және басқа да  институттар бұрын атқарған функцияларды өз 

мойнына алды" деп атап өтті? 

1 П. Сорокин 

0 М. Вебер 

0 О. Конт 

0 К. Маркс 

0 Спенсер  

 

№2 сұрақ 

V Қандай ғалым “Ғылым мен білім-бұл қазіргі қоғамның 

құрылымындағы жаңа ось” деп атаған 

1 Д. Белл 

0 Ш. Бюлер 

0 П. Сорокин 

0 М. Вебер 

0 О. Конт 

 

№3 сұрақ 

V Мемлекеттік грант дегеніміз -  

0 жоғары білім беру жүйесінің "қажетті" мөлшерін қамтамасыз ету 

0 жоғары оқу орындарын жаңғырту процесі 

0 жоғарғы оқу орындарында оқу үшін мектеп кезден қаражат жинау  

0 жоғарғы оқу орындарында білім алу үшін ата-ананың жалақысынан 

ұсталатын ақшалай төлем  

1 мемлекеттің қажетті кадрларды даярлауға бөлетін қаржыландыруы 

 

№4 сұрақ 

V Қазақстан Республикасы Президентінің білім беру, санат жетілдіру 

мақсатында 1993 жылы құрылған халықаралық стипендиялық 

бағдарлама: 

0 «Дипломмен ауылға» 

0 «Серпін» 

0 «Дарын»  

0 «Жас маман» 

1 «Болашақ» 

 

 



№5 сұрақ 

V «Мектеп және қоғам» еңбегінің авторы  

1 Дж.Дьюи  

0 С.Липсет  

0 Э.Гидденс 

0 Л.Уорд  

0 Э.Дюркгейм  

 

№6 сұрақ 

V Дж.Льюи бойынша мектеп – бұл  

0 Білім беретін мекеме  

0 Білім беру жүйесінің негізгі буыны 

1 Қоғамдық институт  

0 Әлеуметтік топ  

0 Бейімделу ортасы 

 

№7 сұрақ 

V Қазіргі білім беру жүйесінің мақсаты: 

0 Табыс көзін арттыру  

1 Бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау  

0 Білім гранттарының санын арттыру  

0 Елдегі жалпы ішкі өнімді ұлғайту  

0 Түлектерді жақсы жұмыспен қамтамасыз ету  

 

№8 сұрақ 

V Тізімделген функциялардың қайсысы білім берудің әлеуметтік 

институт ретіндегі функцияларымен байланысты емес? 

0 әлеуметтену функциясы. 

0 мобильділік функциясы 

1 репрессиялық функция 

0 әлеуметтік іріктеу функциясы 

0  білім функциясы  

 

№9 сұрақ 

V Франциядағы білім әлеуметтануы қай ғалымның бастауында болды? 

0 Р. Будон 

1  Э. Дюркгейм 

0  Т. Парсонс. 

0  П. Бурдье 

0 О. Конт 

 

 

 



№10 сұрақ 

V Білім социологиясы социологиялық білімнің бір саласы ретінде 

қашан пайда болады? 

0 20-40 жылдары. ХХ ғасыр 

1 20-30 жылдары. ХХ ғасыр 

0  20-80 жылдары. ХХ ғасыр 

0 20-60 жж. ХХ ғасыр 

0 25-45 жылдары. ХХ ғасыр 

 

№11 сұрақ 

V Э.Дюркгеймнің негізінен білім әлеуметтануының дамуын анықтаған 

негізгі идеясы 

1 педагогика мен әлеуметтанудың тығыз байланысы, біріншісінің 

екіншісіне тәуелділігі 

0 психология мен социология арасындағы тығыз байланыс, 

біріншісінің екіншісіне тәуелділігі 

0  тарих пен әлеуметтанудың тығыз байланысы 

0 педагогика мен әлеуметтанудың тығыз байланысы, біріншісінің 

екіншісіне тәуелділігі; 

0 экономика мен әлеуметтанудың  тығыз байланысы, біріншісінің 

екіншісіне тәуелділігі 

 

№12 сұрақ 

V Білім беру әлеуетінің құрылымындағы субъективті және объективті 

сипаттамаларына не кірмейді? 

0 білім берудің формальды деңгейі 

0 функционалдық сауаттылық деңгейі 

0 білім берудің беделі 

1 жоғары білім алу үшін бірыңғай кеңістік 

0 әлеуметтік субъектінің дамуы. 

 

№13 сұрақ 

V Болон процесінің мақсаты: 

0 білім берудің формальды деңгейі 

0 функционалдық сауаттылық деңгейі 

1 жоғары білім алу үшін бірыңғай кеңістік құру 

0 білім берудің беделі 

0 дұрыс жауабы көрсетілмеген 

 

№14 сұрақ 

V Білім беру жүйесін реттейді: 

1 Мемлекет 

0 Әлеуметтік топ  

0 Қоғам  



0 Жеке адамдар  

0 Дұрыс жауабы көрсетілмеген  

 

№15 сұрақ 

V Білім беруді ізгілендіру принципі: 

1 қоғамның жеке тұлғаға, оның мүдделеріне назарын күшейту 

0 әр түрлі елдер үшін бірыңғай білім беру жүйесін құру 

0 әлеуметтік-гуманитарлық пәндерді оқытудың рөлін арттыру 

0 мемлекеттік білім беру жүйесін реттеу 

0 аталғандардың барлығы 

 

№16 сұрақ 

V Білім беру саласындағы гуманитаризация нені көздейді? 

0 білім беру қызметтерінің әртүрлілігін 

0 оқу орындарын компьютерлендіруін 

0 оқу жабдығына қойылатын талаптарды біріздендіруді қамтиды 

1 қоғамдық пәндерге ерекше назар аударуды 

0 аталғандардың барлығы 

 

№17 сұрақ 

V Білім алу, мәдениетке баулу процесі: 

0 Білім беру  

0 Әлеуметтену  

1 Тәрбие  

0 Дұрыс жауабы көрсетілмеген 

0 Аталғандардың брлығы 

 

№18 сұрақ 

V Қай жылы Еуропаның 29 елінің білім министрлері Болон 

декларациясына қол қойды? 

0 1997 

1 1999 

0 2000 

0 2003 

0 2006 

 

№19 сұрақ 

V Болон процесі аясында университет моделінің орталығында 

орналасқан және оның аясында мәдениетті қалыптастыруға 

бағытталған негізгі фактор? 

1 ғылыми зерттеулер 

0 ақпараттық мәдениет 

0 ғылыми жоба 

0 ғылыми рефераттар 



0 Барлық жауап дұрыс 

 

№20 сұрақ 

V Негізінен Болон процесі пайда болғанға дейін ХVII-XIX ғғ. бүкіл 

әлемнің білім беру жүйесінде университеттің неше түрі болды? 

1 2 

0 3 

0 4 

0 6 

0 8 

 

№21 сұрақ 

V Қай ғалым классикалық университет моделін құруды және ғылыми-

зерттеу университетінің моделін ұсынды? 

0 Э. Дюркгейм 

0 М. Вебер 

1 В.Фон Гумбольд 

0 Дж. Дьюн 

0 Л. Уорд 

 

№22 сұрақ 

V Құрылымдық функционализм тұрңысынан мектеп сыныбының нақты 

әлеуметтанулық жүйе ретінде рөлін талдап көрсеткен ғалым кім? 

1 Толкотт Парсонс 

0 Карл Маркс 

0 Макс Вебер 

0 Эмиль Дюркгейм 

0 Огюст Конт 

 

№23 сұрақ 

V 2020 жылға дейін Болондық процеске қанша ел мүше болған? 

1 48 

0 32 

0 7 

0 123 

0 12 

 

№24 сұрақ 

V Білім әлеуметтануы өзіндік ғылым ретінде кімнің еңбектерінен бастау 

алды ? 

1 Э. Дюркгейм 

0 М. Вебер 

0 О. Конт 

0 Т. Парсонс 



0 Н. Шубкин 

 

№25 сұрақ 

V КСРОда білм беру әлеуметтануының қайта өрлеу кезеңіндегі жаңа 

серпін қай жылдары болды ? 

1 1960-70 

0 1988-90 

0 1924-30 

0 1930-40 

0 1990-96 

 

№26 сұрақ 

V Қандай да бір жалпы қызметпен, жұмыспен, оқумен, белгілі бір 

қоғамдық міндетті шешумен біріктірілген адамдар тобы 

1 Ұжым 

0 Әлеуметтік топ  

0 Топ  

0 Мұғалімдер  

0 Студенттер  

 

№27 сұрақ 

V Қазақстанда білім беруді дамытуға арналған бағдарламаларға қайсысы 

жатпайды: 

1 Қазақстан 2030 

0 Болашақ  

0 Дипломмен ауылға 

0 Серпін  

0 Самғау  

 

№28 сұрақ 

V Болон процесі дегеніміз не? 

1 Еуропалық жоғары кәсіби білімде біртұтас жалпы-еуропалық білім 

кеңістігін қалыптастыруға бағытталған жаһандану үрдісінің көрінісі 

0 Құқықтарды табыстау‚ мүлікті беру туралы құжат; жәрдемқаржы‚ 

демеуқаржы; 

0 Білім жүйесін әлеуметтік институт ретінде және оның қоғаммен өзара 

әрекеттестігін зерттейтін ғылыми пән; 

0 Бұл білім алушылардың немесе оқытушылардың белгілі бір 

академиялық кезеңге басқа жоғары оқу орнына, ел ішінде немесе 

шетелде оқу немесе зерттеулер жүргізу үшін ауысу мүмкіндігі. 

0 Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан 

Назарбаевтың халықаралық білім беру стипендиясы. 

 

 



№29 сұрақ 

V Білімді қазіргі қоғамда  әлеуметтендіру институты ретінде  зерттеуді, 

оқу орындары мен оның элементтерін әлеуметтік жүйе 

ретінде  қарастыруды ұсынған қай ғалым? 

0 Г.Спенсер 

1 Т.Парсонс 

0 К.Маркс 

0 О.Конт 

0 Лютер Ли 

 

№30 сұрақ 

V Білім институттары жүйесіне кіретін не? 

0 Отбасы, ғылым, нарық 

0 Жоғары оқу орны, отбасы, нарық 

0 Ғылым, кәсіптік техникалық училище 

0 Мектеп, отбасы, фабрика 

1 Отбасы, мектеп, мәдениет орындары,  БАҚ 

 

№31 Сұрақ 

V Қай жылы Э. Дюркгеймнің "Эволюция образовательной мысли" атты 

еңбегі жарық көрді? 

0 1935 

0 1844 

1 1938 

0 1956 

0 1943 

 

№32 сұрақ 

V 18 ғасырда қай елде ең алғаш философтар мен әдебиетшілер, 

ғалымдардан тұратын элита қалыптасты 

1 Франция 

0 Германия 

0 АҚШ 

0 Ұлыбритания 

0 Ресей 

 

№33 сұрақ 

V Ең алғаш білім беру саласындағы оң өзгерістер бастау алған аймақ 

0 АҚШ 

1 Батыс Еуропа 

0 Жапония 

0 ТМД елдері 

0 Ресей 

 



№34 сұрақ 

V Ғалымдардың қайсысы білім мен тәрбиені капиталистік қоғамды 

реформалауға, оны жақсартуға бағытталған оң саясат мәселелерімен 

байланыстырды? 

0 Л. Мечников 

0 Сузалло К 

1 О.Конт 

0 К. Поппер 

0 Дұрыс жауап жоқ 

 

№ 35 сұрақ 

 V Ғалымдардың қайсысы білім беру мәселелерін адамдардың өмірін өзін-

өзі ұйымдастырудың тәсілі мен формасы, әлеуметтік институттардың 

жіктелуі ретінде қарастырды? 

 1 Г. Спенсер  

 0 О. Конт 

 0 Ф. Энгельс 

 0 К.Маркс 

 0 Дұрыс жауабы жоқ 

 

№ 36 сұрақ 

V Білім әлеуметтануы-бұл 

0 білім беруді әлеуметтік институт ретінде зерттейтін ғылым, оның 

қоғамдағы функциялары 

1 әлеуметтанудың білім беруді әлеуметтік институт ретінде зерттейтін 

саласы, оның қоғамдағы функциялары және басқа қоғамдық 

институттармен байланысы 

0 әлеуметтік институт ретінде білім беруді зерттейтін әлеуметтану саласы 

0 басқа қоғамдық институттармен байланысты зерттейтін ғылым 

0 дұрыс жауабы жоқ 

 

№37 сұрақ 

V Қай уақытта білім беру ісі үш түрлі бағытта дамыды 

0 17 ғ-дың 2-жартысында 

0 18 ғ-дың басында 

1 19 ғ-дың 2-жартысында 

0 18 ғ-дың басы 

0 19 ғ-дың  аяғы 

 

№ 38 сұрақ 

V Жұмысшылар мен капитализм арасындағы қарым-қатынас теориясы 

негізінде білім берудегі конфликт теориясы көзқарасы білім беру 



мекемелері мен дәреже деңгейлерінің иерархиясы қоғамдағы иерархия 

мен теңсіздікті қалпына келтіруге ықпал етеді деп айтқан әлеуметтанушы 

кім? 

0 Виллис 

0 Куксон 

0 Перселл 

1 Маркс 

0 Парсонс 

 

№ 39 сұрақ 

V Болон процесінің білім беруі қанша деңгейден  тұрады?  

0 2 деңгейден тұрады 

1 3 деңгейден тұрады 

0 4 деңгейден тұрады 

0 5 к деңгейден тұрады 

0 Ешқандай деңгей жоқ 

 

№ 40 сұрақ 

V Д.Коулман американдық білім беру жүйесінде нені зерттеді? 

0 оқушылардың психикасын 

1 теңсіздікті 

0 оқушылардың отбасылық жағдайын 

0 оқу жүйесін 

0 оқушылар үлгерімін 

 

№ 41 сұрақ 

V Білім берудегі стратегиялық зерттеулердің негізгі бағыттар саны: 

0 4 

0 3 

0 7 

0 2 

1 6 

 

№ 42 сұрақ 

V Оқу процесінің құрылымы қандай?  

1 Оқу пәні, оқу жоспары және оқу бағдарламаласы 

0 Тәрбиелік жұмыстар, Ашық сабақтар 

0 Сабақ, Тәрбие, Жоспарлы уақыт 

0 Білім беру, дәрістер 

0 Ата-анамен жұмыс, оқушылармен жоспар 



 

№ 43 сұрақ 

V Уақыт шектеулі және кеңістікте ұйымдастырылған мұғалімдер мен 

оқушылардың бірлескен танымдық белсенділігін не деп атаймыз?  

0 Дәріс 

0 Оқытудың жетекші түрі 

0 Оқу процесі 

1 Оқыту формасы 

0 Студиялық сабақтар 

 

№ 44 сұрақ 

V "Әлеуметтану білім беру мақсаттарын анықтауда үлкен рөл атқарады" 

деген пікірді кім айтқан?  

0 Аристотель 

0 Платон 

0 Дж. Руссо 

0 П. Сорокин 

1 Э. Дюркгейм 

 

№ 45 сұрақ 

V ............ - әлеуметтік пайдалы қызметтің мақсаттарымен және топ 

мүшелері арасындағы байланысқан ресми (іскерлік) және бейресми 

қатынастардың күрделі динамикасымен біріктірілген белгілі бір 

басқару органдарымен өзара әрекеттесетін адамдардың тұрақты 

ұйымдастырушылық тобы.  

1 Ұжым 

0 Еріктілер 

0 Команда 

0 Фокус-топ 

0 Дұрыс жауап жоқ 

 

№ 46 сұрақ 

V Қазақстан Болон декларацисына қай жылы қосылды? 

0 2008 

0 2001 

0 2000 

1 2010 

0 2005 

 

 

 



№ 47 сұрақ 

V Білім беруді адамның мінез-құлқына әсер ету тәсілі, әлеуметтік бақылау 

құралы ретінде қарастырған кім? 

1 Карл Манхейм 

0 Карл Маркс 

0 Огюст Конт 

0 Макс Вебер 

0 Эмиль Дюркгейм 

 

№ 48 сұрақ 

V Білім әлеуметтануы бойынша алғашқы оқулықты 1917 жылы 

«әлеуметтік тәрбие» тұжырымдамасы тұрғысынан кімдер жазған?  

0 Д.Стэнли Холл мен Дэвид Снедден 

1 Вальтер Смит пен Дэвид Снедден 

0 Эдгар Джордж Пейн мен Вальтер Смит 

0 Д.Стэнли Холл мен Вальтер Смит 

0 Дұрыс жауап жоқ 

 

№ 49 сұрақ 

V Эмиль Дюркгейм білім социологиясының пәні деп нені санады?  

0 білім беру жүйесі 

0 білім беру институты 

1 білім беру функциялары 

0 білім берудегі тәрбие 

0 білім беру құрылымы 

 

№ 50 сұрақ 

V Білім социологиясының негізін кімдер  құрды? 

0 Г. Зиммель және Г. Гарфинкель 

0 К. Маннгейм және Г. Спенсер 

0 Р. Мертон және К.Маннгейм 

1 Э.Дюркгейм мен М.Вебер 

0 Г. Спенсер және П.Сорокин 

 

№ 51 сұрақ 

V Әлеуметтік білім берудің бірнеше жоспарларының бірі: 

0 білім беру бағдарламалары мен білім берудің мемлекеттік стандарттары 

0 білім беруді басқару органдары 

0 әлеуметтік білім өзінің мәні мен мазмұны бойынша еңбек қызметіне 

бағытталған 



0 әлем туралы бытыраңқы практикалық мәліметтер жиынтығы 

1 егер барлық оқу-тәрбие жұмысы жеке тұлғаны әлеуметтендіруге қызмет 

етсе, әлеуметтік білім кез-келген білімнің бағыты ретінде түсініледі  

 

№ 52 сұрақ 

V Жеке қасиеттерді қалыптастыру және адамның қоғамдағы өмірге 

қажетті білімі мен дағдыларын дамыту: 

0 әлеуметтік орта 

0 әлеуметтік институт 

0 әлеуметтік қоғам 

1 әлеуметтік білім 

0 әлеуметтік сала 

 

№ 53 сұрақ 

V "Педагогика және әлеуметтану" және "Моральдық білім" атты 

еңбектердің авторы кім? 

1 Э. Дюркгейм 

0 С.С. Фролов 

0 Ф. Бэконның 

0 Дж. Дьюидің 

0 Л. Уордтың 

 

№ 54 сұрақ 

V Әлеуметтік-мәдени тәжірибенің сабақтастығын қамтамасыз ететін, 

дәстүрлі түрде мектепке де, университетке де тән оқыту түрі: 

0 Эвристкалық оқыту 

0 Модульдік оқыту 

0 Инновацялық оқыту 

1 Қолдаушы оқыту 

0 Қашықтықтан оқыту 

 

№ 55 сұрақ 

V «Педагогика және әлеуметтану» және «Адамгершілік тәрбиесі» 

еңбектерінің авторы: 

1 Э.Дюркгейм 

0 Дж.Дьюи 

0 Л.Уорд 

0 М.Вебер 

0 К.Маркс 

 

 



№ 56 сұрақ 

V Оқу бағдарламаларының функциясы: 

0 оқушыларды біліммен, шеберлікпен және дағдылармен байыту 

0 мазмұнды және идеялық-тәрбиелік, оның ішінде бағдарламаларға 

енгізілген білім оқушылардың рухани және ғылыми дүниетанымын 

қалыптастыруға бағытталған 

0 ұйымдастыру-әдістемелік. 

0 мұғалімнің іс-әрекетін ұйымдастырады, бірақ сабаққа дайындық: 

материалды таңдау, практикалық жұмыс түрлері, Белсенді әдістер мен 

оқытудың динамикалық формалары. Бағдарламалар оқушылардың оқу 

жұмысын ұйымдастырады: мектепте, үйде, еркін ақпаратты игеру 

процесінде пәнді оқыту бойынша олардың қызметінің сипатын 

анықтайды. 

1 Барлық жауап дұрыс 

 

№ 57 сұрақ 

V 1980 жылы жарық көрген "Социология образования" атты еңбектің 

авторы? 

0 П.Сорокин 

0 О.Конт 

1 Ф.Р Филиппов 

0 Э.Дюркгейм 

0 Р.Мертон 

 

№ 58 сұрақ 

V Кім алғашқылардың бірі болып ғылыми айналымға «әлеуметтік 

педагогика» терминін енгізді?  

0 Макс Вебер 

0 Лестер Уорд 

0 Джон Дьюи 

1 Пауль Наторп 

0 Эмиль Дюркгейм 

 

№ 59 сұрақ 

V "Егер білім беру әлеуметтануының объектісі жүйе және ол туралы 

ақпарат ретінде білім болса, онда оның пәні әлеуметтік институт ретінде 

білім беру болып табылады" деп тұжырым жасаған автор  

0 Ф.Р Филиппов 

0 Р.Мертон 

0 О.Конт 

0 П.Сорокин 



1 Г. Зборовский 

 

№ 60 сұрақ 

V Қазақстан білім беру жүйесі Болон процесіне қосылғаннан кейін 

енгізілген өзгерістер?  

0 Бейіндік пәндерді таңдау мүмкінді 

1 Үш сатылы білім беру 

0 Инклюзивті білім берудегі өзгерістер 

0 ҰБТ-ғы өзгерістер 

0 Үштілділік 

 

№ 61 сұрақ 

V Әлеуметтік прогрестің негізгі құралы білім деп санаған 

әлеуметтанушы? 

0 Л.Уорд 

0 Т.Парсонс 

0 П.Наторп 

1 Д.Дьюи 

0 Э.Дюркгейм 

 

№ 62сұрақ 

V «Динамикалық әлеуметтану» атты еңбегінде алдымен білім беруді 

тұрақты әлеуметтік құбылыс ретінде зерттеу міндетін қойған 

әлеуметтанушы   

0 Э.Дюркгейм 

0 Д.Дьюи 

0 П.Наторп 

1 Л.Уорд 

0 Т.Парсонс 

 

№ 63 сұрақ 

V Грек тілінен аударғанда "бағдарлама" қандай мағына береді? 

0 оқыту мазмұны  

1 оқушыға тапсырма 

0 оқушылардың біліміне қойылатын талаптар 

0 практикалық дағдылар 

0 жиынтық 

 

№ 64 сұрақ 

V Оқу пәнінің негізін атаңыз: 

1 ғылым; 

0 теория 



0 тәжірибе 

0 білім беру моделі 

0 олимпиада 

 

№ 65 сұрақ 

V Бағдарламалардың мазмұнын, оқу сабақтарының тиімділігін, оқыту 

сапасы мен оқушылардың дайындығын талдау үшін не керек? 

0 бақылау жүйесі;  

0 ғылыми сараптама әдістемесі 

0 оқу жоспарларын жобалау әдістемесі 

1 диагностика жүйесі 

0 тәжірибе жүргізу жүйесі 

 

№ 66 сұрақ 

V Оқу іс-әрекетінің ерекше реттеуші әрекеттерімен мәдени және 

нормативтік бағытын не қолдайды? 

1 оқытушы 

0 оқушы 

0 бағдарлама 

0 оқу пәні 

0 практика 

 

№ 67 сұрақ 

 Кімнің жұмыстары Германияда білім әлеуметтануының дамуына үлес 

қосты? 

0 Огюст Конт 

0 Карл Манхейм 

1 Макс Вебер 

0 Эмиль Дюркгейм 

0 Джон Дьюи 

 

№68 сұрақ 

V Білім беру деген не?  

0 Білім беру-бұл ашық және тұтас жүйе 

0 Білім беру-ғылыми ұйымдастырылған оқыту 

0 Білім беру-бұл мақсатты және үздіксіз 

0 Білім беру- әлеуметтік-мәдени құбылыс 

1 Барлық жауап дұрыс 

 

№ 69 сұрақ 

V Болон декларациясына сәйкес мамандарды дайындаудың үштік 

моделі жүзеге асырылды 

1 бакалавр – магистр – PhD доктор 

0 оқытушы-студент-магистр 



0 бакалавр-орта білім-жоғарғы білім 

0 Магистр-оқытушы-доктор 

0 бакалавр-доктор 

 

№70 сұрақ 

V Академиялық ұтқырлық бағдарламасы  қай жылдан бастап жүзеге 

асырылуда 

0 2001 

1 2011 

0 2012 

0 1997 

0 1998 

 

 

№71 сұрақ 

V Батыс Еуропада алғашқы университеттердің пайда болуы қандай 

уақыт кезеңіне жатады? 

0 XIV ғасыр 

0 X ғасыр 

1 XІ ғасыр 

0 XІX ғасыр 

0 ІX ғасыр 

 

№ 72 сұрақ 

V Оқу жұмысының мазмұны, дидактикалық міндеттері мен оқыту әдістері 

жүзеге асырылатын оқу сабақтарын ұйымдастыру, құру және өткізу тәсілі 

қалай аталады?  

1 Оқу процесін ұйымдастыру формасы; 

0 Білім берудің үздіксіздігі; 

0 Білім беру потенциалы; 

0 Функционалдық сауатсыздық; 

0 Білім берудің жүйесін қалыптастыру. 

 

№ 73 сұрақ 

V Адамның және қоғамның қажеттіліктеріне сәйкес өмір бойы адамның білім 

беру әлеуетін (жалпы және кәсіби) арттыру процесі? 

0 Білім берудің жүйесін қалыптастыру; 

1 Білім берудің үздіксіздігі; 

0 Оқу процесін ұйымдастыру формасы; 

0 Білім беру потенциалы; 

0 Функционалдық сауатсыздық. 

 



№74 сұрақ 

V Оқылған мәтіндерді дұрыс түсіне алмау және өз ойлары мен сезімдерін анық 

жеткізе алмауымен толықтырылған күрделі және бірізді мәтін жаза алмауды 

білдіретін құбылыс қалай аталады? 

0 Білім беру потенциалы; 

0 Оқу процесін ұйымдастыру формасы; 

1 Функционалдық сауатсыздық; 

0 Білім берудің жүйесін қалыптастыру; 

0 Білім берудің үздіксіздігі. 

 

№ 75 сұрақ 

V Бүкіл әлемдегі елдердегі мемлекеттік білім беру жүйесін реформалау қандай 

себептер арқылы жүзеге асады? 

0 саяси, экономикалық; 

0 әлеуметтік, саяси; 

0 мәдени, саяси; 

1 экономикалық, мәдени; 

0 білім, мәдениет. 

 

№ 76 сұрақ 

V “Педагогикалық технология” термині қай жылы пайда болды? 

0 1982 

0 1990 

0 2001 

1 1960 

0 2020 

 

№ 77 сұрақ 

V Білім игерудің ерекше, баламалы үлгісі, мұғалімнің жеке басының 

позициясын демократияландыру және бірлескен, өнімді шығармашылық іс-

әрекетке жұмылдыру арқылы мұғалім мен окушының жеке басын дамытуды 

қамтамасыз ететін оқу ынтымақтастығының  сипатын өзгерту арқылы 

жоғарғы білім беру әдісі. 

0 Дәстүрлі білім беру 

1 Инновациялық білім беру 

0 Техникалық білім беру 

0 Нормативті білім беру 

0 Демократиялық білім беру 

 

 

 



№ 78 сұрақ 

V Елімізде 12 жылдық білім беру жүйесіне көшудің алғашқы сатылары қай 

жылдары қолға алынға бастады? 

0 2001-2002 

0 2005-2008 

0 2010-2011 

1 2011-2014 

0 2000-2001 

 

№ 79 сұрақ 

V «Қазақстан Республикасының 2011-2020 жж. арналған білім беруді 

дамытудың мемлекеттік бағдарламасы» қай жылы қабыланды? 

1 2010 

0 2011 

0 2008 

0 2009 

0 2020 

 

№ 80 сұрақ 

V Еуропалық жоғары білім кеңістігін қалыптастырудың Болон моделі 

болып табылмайтын параметрі? 

0 Жоғары білім берудің үш деңгейлі жүйесі (бакалавр – магистр – ғылым 

кандидаты). 

0 Академиялық кредиттер жүйесі. 

0 Жоғары оқу орындары студенттерінің, оқытушыларының және әкімшілік 

қызметкерлерінің академиялық мобильдігі. 

1 Білім беру жүйесінің міндетті коммерциялық құрамдас бөлігі. 

0 Екі кезеңді оқытуды енгізу: алдын-ала (undergraduate) және бітіру 

(graduate). 

 

№ 81 сұрақ 

V Білім беру әлеуметтануының дамуын анықтаған Э. Дюркгеймнің негізгі 

идеясы? 

0 педагогика мен философияның тығыз байланысы, біріншісінің екіншісіне 

тәуелділігі; 

1 педагогика мен әлеуметтанудың тығыз байланысы, біріншісінің екіншісіне 

тәуелділігі; 

0 психология мен әлеуметтанудың тығыз байланысы, біріншісінің екіншісіне 

тәуелділігі; 

0 тарих пен әлеуметтанудың тығыз байланысы, біріншісінің екіншісіне 

тәуелділігі. 



0 дұрыс жауап жоқ 

  

№ 82 сұрақ 

V Білім әлеуметтануы бойынша алғашқы еуропалық оқулықтардың бірінің 

авторы кім? 

0 Д. Ливингстон. 

0 Дьюи 

0 Зиммель Қ. 

1 К. Мангейм. 

0 Т.Кун 

 

№ 83 сұрақ 

V Неміс білім беру жүйесін, сондай-ақ дамыған елдердің білім беру жүйесін 

реформалауына тән емес бағыт 

1 тәжірибеге қарағанда теорияға баса назар аудару 

0 мектептегі білім беру реформасы; 

0 неміс жоғары оқу орындарының автономиясын сақтау проблемасы; 

0 oқу ақысын енгізудің проблемалары мен перспективалары. Оқу ақысын 

енгізуді әлеуметтанушылар американдық үлгі бойынша реформалау ретінде 

қарастырады және өте пікірталас тақырыбы ретінде бағаланады; 

0 бакалавриат пен магистратураны елдің білім беру жүйесіне енгізу. 

 

№ 84 сұрақ 

V Адам өміріндегі білім беру жолы дегенді қалай түсінуге болады? 

1 бұл салыстырмалы түрде дербес процесс, ол білім беруге қатысты 

субъектілердің өзара іс-қимылының ерекше сипатын, сондай-ақ олардың 

байланысының нақты тәсілін болжайды. 

0 адамның негізгі өмірлік қатынастарына, жеке тұлғаның "өзегіне" әсер ететін 

жеке дамудың сапалы өзгерістері. 

0 бұл жеке тұлғаның кәсіби шеберлікті игеру дәрежесі 

0 әлемнің суретін толықтыра отырып, кәсіби тарлықты жеңу; 

0 барлық жауап дұрыс 

 

№ 85 сұрақ 

V Білім беру қызметінің классикалық емес субъектілерін қандай? 

0 саяси ұйымдардың білім беру құрылымдары; 

0 қашықтықтан білім берудің ұйымдастырушылық құрылымдары; 

0 жаһандық және өңірлік желінің білім беру бағдарламалары; 

0 білім сапасын тестілеудің ұйымдастырушылық құрылымы 

1 барлық жауап дұрыс 

  



№ 86 сұрақ 

V Бұл процесс адамның өмір сүруіне қолайлы жағдай туғызатын, арнайы 

ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінің дәйекті кезеңдерінен тұратын тұтас 

процесс түрі. 

0 тәрбиелік мінез-құлық 

0 өмірдің өзін-өзі анықтауы 

0 білім беру жолы 

1 үздіксіз білім 

0 социогуманитарлық сауатсыздық 

 

№ 87 сұрақ 

V Инновациялық оқыту дегеніміз не? 

1 бұл қолданыстағы мәдениет пен әлеуметтік ортаға инновациялық өзгерістер 

енгізуді ынталандыратын осындай білім беру және тәрбиелік іс-шаралардың 

процесі мен нәтижесі. 

0 қолданыстағы мәдениетті, әлеуметтік тәжірибені, әлеуметтік жүйені 

сақтауға, көбейтуге бағытталған осындай білім беру процесі  

0 бұл салыстырмалы түрде білім беруге қатысты субъектілердің өзара іс-

қимылының ерекше сипаты 

0 өзін-өзі дамыту және қоғамдағы белгілі бір мәртебеге ие болу процесі 

0 адамның әлеуметтік қатынастар жүйесіндегі әлемдегі орнын белгілеу 

процесі 

  

№ 88 сұрақ 

V Әлеуметтік өзара іс-қимыл- 

0 Кез-келген деңгейдегі жүйені басқару саласындағы менеджер 

1 Өзара себептік тәуелділікпен байланысты әлеуметтік негізделген жеке және 

/ немесе топтық әрекеттер жүйесі 

0 Жасөспірімдердің өз ойларын дұрыс жеткізу 

0 Әлеуметтік маңыздылығы прогрессивті қозғалыс 

0 Таным көзі және шындықты өзгерту көзі ретінде жеке тұлға немесе топ; іс-

әрекеттің тасымалдаушысы. 

 

№ 89 сұрақ 

V Лекция оқығанда қандай қағиданы ұстану керек? 

0 іріктеу 

0 ата-анасымен ұрысып қалмау 

1 дәрісті нақты және түсінікті етіп өткізу керек 

0 жоғарғы оқуға түсе алмау 

0 стьюденттің t-тест 

 

 



№ 90 сұрақ 

V “Болон үрдісіне” қосылған Орталық Азиядағы алғашқы мемлекет атанған 

ел: 

0 Қытай 

0 Жапония 

1 Қазақстан 

0 Түркия 

0 Өзбекстан 

 

№ 91 сұрақ 

V Ойлау-әдістемелік стиль негізінен неге бағытталады? 

0 оқу процесі және нәтижесіне 

0 шығармашылық қабілеттерін дамытуды ынталандыруға 

1 оқу нәтижелері және оқу-тәрбие процесін адекватты жоспарлау; 

0 логикалық ойлауды дамытуға 

0 интуиция мен дискурсивті конвергенциялық және дивергенциялық 

ойлауды дамытады 

 

№ 92 сұрақ 

V Ақылға қонымды және импровизациялық стильдің мұғалімдеріне 

қандай қасиет тән? 

1 оқыту әдістерін таңдауда және түрлендіруде аз тапқырлық 

0 педагогикалық ықпал ету құралдары мен әдістерін қолданудағы 

консерватизмнің көрінісі 

0 олардың жоғары әдістемесі стандартты оқыту әдістерінің 

жиынтығымен біріктірілген 

0 сабақтағы жағдайдың өзгеруіне төмен сезімталдық пен әрекеттердегі 

сақтық 

0 сирек ұжымдық талқылау өткізу 

 

№ 93 сұрақ 

V Оқытудың эмоционалды және құндылық стилі мұғалімнің қандай 

болуын болжайды? 

0 әлеуметтік қолайлы құндылықтар мен қағидаттар 

1 эмпатикалық қабілеттер және оқу-тәрбие процесін диалогтық түрде 

ұйымдастыра білу 

0 оқушыларды тыңдау және есту қабілеті 

0 тек эмпатикалық қабілеттер 

0 проблемалық критерийлерге сәйкес оқу материалының мазмұнын 

талдайды 

 

№ 94 сұрақ 

V Оқыту еңбектен немен ерекшеленеді? 



1 өмірлік жағдай 

0 ой әрекеті;  

0 зерттеу қызметі 

0 коммуникативтік қызмет 

0 мәдени қызмет 

 

№ 95 сұрақ 

V Бағдарлау, бейімделу, мінез-құлық механизмдері барысында орталық 

буынды не атқарады? 

1 оқу сабақтары  

0 практикалық сабақтар 

0 қосымша білім беру 

0 спортпен айналысу 

0 зерттеу жұмыстары 

 

№ 96 сұрақ 

V Білім берудің маңызды құрамдас бөлігі болып табылатын механизмді 

атаңыз: 

1 өзін-өзі оқыту  

0 білім алу 

0 дағдыларды игеру 

0 практикалық дағдыларды қалыптастыру 

0 қарым-қатынас үлгілерін орнату 

 

№ 97 сұрақ 

V Оқу үрдісінің саласын көрсетіңіз: 

0 оқу сабағы 

1 оқу пәні 

0 өздігінен білім алу 

0 практикалық сабақтар 

0 зерттеу жұмыстары 

 

№ 98 сұрақ 

V Ғылыми пәндер құрамы ненің көмегімен жаңарады? 

0 ғылымды дамыту қажеттілігі 

0 өндіріс қажеттілігі 

1 ғылыми-техникалық прогрес 

0 практика қажеттілігі 

0 мәдени қажеттілігі 

 

№ 99 сұрақ 

V Оқу процесін талдау мен зерттеудің негізгі бірлігін атаңыз: 

0 оқушылардың білімі 

0 бағдарламалар 



0 оқулықтар 

1 оқу сабақтары 

0 практикалық білім 

 

№ 100 сұрақ 

V Радикалдық инновацияға жатады  – 

1 Білімге мемлекеттік стандарттарды енгізу  

0 Инновациялық іс-әрекетін қалыптастыру  

0 Оқу жоспарын құру 

0 Білім беру сапасын жақсарту 

0 “Болон үрдісі” бойынша білім беру 

 

№ 101 сұрақ 

V Әлеуметтік өзара іс-қимыл 

0 құндылықтардың бір түрден екінші түрге байланысын жалпы білім беру 

процесін құрайтын іс-әрекеттер жүйесі 

0 адам әрекетін ақыл-ой және дене еңбегіне бөлу, сонымен қатар соңғысының 

табиғатының күрделенуі 

0 қоғамның жекелеген мүшелеріне оқу мен жазу қабілеттерін немесе 

сауаттылықты үйрету болды. 

1 өзара себептік тәуелділікпен байланысты әлеуметтік негізделген жеке және 

топтық әрекеттер жүйесі 

0 проблемалық жағдайды сипаттау және ғылыми проблеманы бөліп көрсету 

 

№ 102 сұрақ 

V Оқыту барысында іс-әрекеттің қандай екі түрлі арнайы моделімен 

айналысамыз? 

0 оқу мен жазу қабілеттерін немесе сауаттылықты үйретумен айналысамыз 

1 білім беру және оқытумен айналысамыз 

0 зерттеудің мақсаты мен міндеттерін белгілеумен айналысамыз 

0 проблемалық жағдайды сипаттаумен айналысамыз 

0 ғылыми проблеманы бөліп көрсетумен айналысамыз 

 

№ 103 сұрақ 

V Білім беру жүйесіндегі басқарудың бірінші және маңызды қағидаттары: 

0 ғылыми проблеманы бөліп көрсету 

0 бір-бірін өзара бағалау 

0 кезеңдер, көбею формалары және іс-әрекет пен білім берудің нормативтік 

модельдерін жүзеге асыру 

1 жоспарлау, ұйымдастыру және бақылау негізі ретінде нақты мақсат қою 

принципі 



0 оқушының мәдени генезисі аясында қарастыру 

 

№ 104 сұрақ 

V Оқыту барысында іс-әрекеттің қандай екі түрлі арнайы моделімен 

айналысамыз? 

1 білім беру және оқытумен айналысамыз 

0 оқу мен жазу қабілеттерін немесе сауаттылықты үйретумен айналысамыз 

0 зерттеудің мақсаты мен міндеттерін белгілеумен айналысамыз 

0 проблемалық жағдайды сипаттаумен айналысамыз 

0 ғылыми проблеманы бөліп көрсетумен айналысамыз 

 

№ 105 сұрақ 

V Әлеуметтік-мәдени тәжірибенің сабақтастығын қамтамасыз ететін, дәстүрлі 

түрде мектепке де, университетке де тән оқыту түрі: 

0 Эвристкалық оқыту 

0 Модульдік оқыту 

0 Инновацялық оқыту 

1 Қолдаушы оқыту 

0 Қашықтықтан оқыту 

 

№ 106 сұрақ 

V Оқытушы мен студенттің өзара әрекеттесу ерекшеліктері және басқару мен 

өзін-өзі басқарудың арақатынасы тұрғысынан оқу процесінің тұтас жүйелік 

сипаттамасы: 

0 Оқыту жүйесінің даму үрдістері 

1 Оқытуды ұйымдастыру нысаны 

0 Білім беруге бағытталған шаралар 

0 Білім беруді дамыту стратегиясы 

0 Білім беру субъективтілігінің типологиясы 

 

№ 107 сұрақ 

V Оқу қызметінің барлық түрлерін қамтитын үздіксіз білім беру түрі: 

0 Ресми 

0 Бейресми 

0 Кәсіби 

1 Информалды 

0 Қосымша 

 

№ 108 сұрақ 

V Арнайы нұсқауларды оқып, оларды қолдана алмауынан, қызметте қажетті 

ақпаратты таба алмауынан көрінетін сауатсыздық: 



1 Функционалды 

0 Социогуманитарлық 

0 Сыни 

0 Мәдени 

0 Дәстүрлі 

 

№ 109 сұрақ 

V Білім берудегі жаһандану процестері бірнеше аспектілерде қарастырылады: 

0 Процедуралық , эмпирикалық 

0 Мәдени, ғылыми; 

0 Ғылыми, дәстүрлі; 

0 Барлық жауап дұрыс; 

1 Институционалдық, тұжырымдамалық, процедуралық. 

 

№ 110 сұрақ 

V Білім берудегі жаһанданудың айқын қатері: 

0 Әр түрлі пәндерді оқыту; 

1 Ұлттық білім беру жүйесінің жетістіктерін жою; 

0 Шет ел тілін үйрену; 

0 Шет елде білім алу; 

0 Барлық жауап дұрыс 

 

№ 111 сұрақ 

V Білім беру саласындағы концептуалды аспектіні талдай отырып, әлемдік 

педагогикалық қоғамдастық ұғымдардың барлық спектрін үш топқа 

бөлеміз: 

0 Институционалдық, тұжырымдамалық, процедуралық; 

0 Ғылыми, дәстүрлі, тұжырымдамалық; 

1 Ассимиляция, көпмәдениетті;  мәдениетаралық; 

0 Мәдени, ғылыми; 

0 Процедуралық , эмпирикалық 

 

№ 112 сұрақ 

V Әлемдік педагогикадағы ассимиляция ұғымы: 

0 Әртүрлі мәдени топтардың өзіндік ерекшелігін атап көрсететін автономды 

дамуын анықтау;  

0 Саны аз, саяси-әлеуметтік ахуалы төмен халықтың өзінен саны да, қуаты да 

көп халықтың басыңқы ықпалы нәтижесінде сол халық құрамына біртіндеп 

сіңіп, жұтылып кету құбылысы.; 

0 Барлық жауап дұрыс; 



0 Өзара әрекеттесу, интерпенетрация арқылы әр түрлі мәдениеттерді өзара 

байытуға бағытталу; 

1 Бір басым ұлттың мәдени-білім беруінің дамуын және басқалардың бірігу 

салдарынан құлдырауын қамтамасыз ету. 

 

№ 113 сұрақ 

V Мемлекеттік білім беру стандарттарын енгізу АҚШ-та қай жылы жүзеге 

асты? 

0 1969 жылы 

0 1897 жылы 

1 1989 жылы 

0 1986 жылы 

0 1983 жылы 

 

№ 114 сұрақ 

V Мемлекеттік білім беру стандарттарын енгізу Голландияда қай жылы 

жүзеге асты? 

0 1980 жылы 

0 1965 жылы 

0 1895 жылы 

1 1987 жылы 

0 1956 жылы 

 

№ 115 сұрақ 

V Білім беру саласындағы стратегиялық зерттеулер қандай  міндеттерді 

орындайды? 

0 Жалпы білім берудің ағымдағы жағдайына және оның жекелеген 

салаларына жедел талдау жүргізеді; 

0 Білім беру органдарына, білім беру саясатын нормативтік қамтамасыз 

ету үшін проблемалық-талдамалық материалдар мен есептер әзірлейді 

0 Осыған байланысты социологиялық сауалнамалар, білім беру саясаты 

саласындағы қабылданған шешімдерге қоғамдық реакцияны зерттеу 

жүргізіледі. 

0 дұрыс жауап жоқ 

1 барлық жауап дұрыс 

 

№ 116 сұрақ 

V Ресми білім беру анықтамасына жатпайтын кез-келген ұйымдастырылған 

және жалғасатын оқу қызметі. Олар оқушыны аттестаттауды мақсат 

тұтпайды. Ол кәсіби бағытқа да, жалпы мәдени бағытқа да ие болуы мүмкін. 

0 Формалды білім 



1 Формалды емес білім 

0 Информалды білім 

0 Ешқандай жауап дұрыс емес 

0 Барлық жауап дұрыс 

 

№ 117 сұрақ 

V Білім берудің жаһандануы немен байланысты? 

0 корпорациялардың әсерінен 

0 газет, журналдармен 

0 кітап оқылуының төмен болуынан 

1 виртуалды білімнің қалыптасуымен 

0 Білім беру төмен болғандықтан 

 

№ 118 сұрақ 

V АҚШ- та диалог режимінде кәсіптік оқытуға мамандандырылған қанша оқу 

орны бар? 

0 500 ден астам 

0 1000 астам 

0 2000 дей 

1 3000 астам 

0 100 астам 

 

№ 119 сұрақ 

 Қандай әлеуметтік институт тұлғаның әлеуметтенуінің бастапқы 

нүктесі болып табылады? 

0 Мектеп  

0 Бала-бақша 

1 Отбасы  

0 Шіркеу 

0 Университет  

 

№ 120 сұрақ 

 Келесі функциялардың қайсысы әлеуметтік институт ретінде білім 

берудің функцияларына жатпайды? 

0 Әлеуметтену функциясы  

0 Әлеуметтік ұтқырлық функциясы 

1 Репрессивтілік функциясы 

0 Әлеуметтік таңдау функциясы 

0 Дұрыс жауап жоқ 

 

№ 121сұрақ 

V Әлеуметтанудан басқа қай салалар білім беруді зерттейді? 



0 педагогика, психология 

0 философия 

0 тарих 

0 экономика 

1 барлығы дұрыс 

 

№ 122 сұрақ 

V ЖОО - да оқытуды ұйымдастыру нысандарын көрсет? 

1 лекция, семинар 

0 кітаптар 

0 ғылыми басылымдар 

0 квота топтары 

0 іріктеу 

 

№ 123 сұрақ 

V Білім беру әлеуметтануының объектісі туралы қате тұжырымды 

белгілеңіз. 

0 Білім беру әлеуметтануының объектісі ретінде білім беру саласының 

бір бөлігі білім беру жүйесі, оқу орындары, білім беру 

институттарының қызметіне кіретін әлеуметтік топтар болып 

табылады.  

1 Білім беру әлеуметтануының объектісі ретінде білім берудің барлық 

саласы, яғни білім беру жүйесі, оқу орындары, сондай-ақ білім беру 

институттарының қызметіне кіретін әлеуметтік топтар болып 

табылады. 

0 Білім беру әлеуметтануының объектісі жоғары білімнің барлық 

саласы, яғни білім беру жүйесі, оқу орындары, сондай-ақ білім беру 

институттарының қызметіне кіретін әлеуметтік топтар болып 

табылады. 

0 Білім беру әлеуметтануының объектісі бастауыш және орта білім 

берудің барлық саласы, яғни білім беру жүйесі, оқу орындары, 

сондай-ақ білім беру институттарының қызметіне кіретін әлеуметтік 

топтар болып табылады. 

0 Дұрыс жауап жоқ 

 

№ 124 сұрақ 

V Қытай, үнді және ағылшын мектептерінің мысалында қай ғылыми 

жұмыста және қандай автор білім беру институттарының әрекетін 

әлеуметтік тік айналым арнасы ретінде бақылайды? 

1 П. Сорокин «Әлеуметтік және мәдени мобильділік» 

0 П. Бурдье «Білім және мәдениет әлеуметтануы» 

0 К. Мангейм «Идеология және утопия» 

0 М. Шелер «Білім және білім беру формалары» 



0 В. Добреньков «Фундаментальды социология» 

 

№ 125 сұрақ 

V Мына тұжырым әлеуметтенудің қай кезеңіне жатады: «осы кезеңде 

тұлғааралық байланыстарда, «өзін-өзі қабылдау» рефлексиясының 

психологиялық механизмдерінде жүзеге асырылатын рөлдік мінез-

құлықтың дамуы жүреді» 

1 Бастапқы әлеуметтену кезеңі 

0 Екінші әлеуметтену кезеңі 

0 Топтық әлеуметтену кезеңі 

0 Әлеуметтенудің барлық кезеңі 

0 Ешқайсысына 

 

№ 126 сұрақ 

V Дұрыс тұжырымды таңдаңыз: 

0 Екінші әлеуметтену — рөлдік мінез-құлықты дамыту 

0 Екінші әлеуметтену — бұл ең алдымен тұлғааралық байланыс 

1 Екінші әлеуметтену — нормативтік және институционалдық мінез-

құлықты дамыту 

0 Екінші әлеуметтену – бұл жеке тұлғаның өзін-өзі тану тәсілі 

0 Екінші әлеуметтену – бұл адамның ұйымдастырушылық рөлін 

орындау үшін қажетті дағдылар мен білім алу процесі 

 

№ 127 сұрақ 

V Көлденең әлеуметтік мобильділікті анықтайтын тұжырымдаманы 

таңдаңыз:  

0 Адамның әлеуметтік мәртебесін арттыра отырып, бір әлеуметтік 

топтан екінші топқа ауысуы 

1 Жеке адамның әлеуметтік мәртебесін өзгертпей, бір әлеуметтік 

топтан екінші топқа ауысуы 

0 Жеке адамның бір әлеуметтік топтан екінші топқа ауысуы, оның 

әлеуметтік мәртебесін төмендетуі 

0 Жеке тұлғаның әлеуметтік жағдайының өзгеруі, оның мәртебесінің 

жоғарылауымен немесе төмендеуімен бірге жүреді 

0 Дұрыс жауап жоқ 

 

№ 128 сұрақ 

V Қандай әлеуметтік институт бастапқы әлеуметтенудің бастапқы 

нүктесі болып табылады? 

0 Шіркеу 

0 Әскер 

1 Отбасы 

0 Мектеп 

0 Қоғамдық ұйымдар 



№ 129 сұрақ 

V Батыс Еуропада алғашқы университеттердің пайда болуы қандай 

уақыт кезеңіне жатады? 

0 Х ғасыр 

1 XII ғасыр  

0 XIV ғасыр 

0 XVI ғасыр 

0 XI ғасыр 

 

№ 130 сұрақ 

V Діни және философиялық пәндерге бағдарлау қандай білім беру 

дәстүрімен сипатталады? 

1 Византия білім беру дәстүрі үшін 

0 Латын білім беру дәстүрі үшін 

0 Ресейлік білім беру дәстүрі үшін 

0 Славян білім беру дәстүрі үшін 

0 Мұсылман білім беру дәстүрі үшін 

 

№ 131 сұрақ 

V Зайырлы білімнің ашылуы және батыс еуропалық білім беру 

жүйесіне бағдарлану Ресей тарихының қай кезеңіне жатады? 

0 Ярослав Мудрый билік еткен кезеңіне 

1 I Петрдің реформаларына 

0 Екатерина II-нің  басқару кезеңіне  

0 Александр I-нің билігі кезеңіне 

0 Николай I-нің билігі кезеңіне 

 

№ 132 сұрақ 

V ХХ ғасырдың басында Ресейдегі орта білімнің негізі ретінде қандай 

оқу орны болды? 

0 Земский мектебі 

1 Классикалық гимназия 

0 Шіркеу-приход мектебі 

0 Кадет корпусы 

0 Училище 

 

№ 133 сұрақ 

V ХХ ғасырдың басында Ресейдегі жоғары білім беру жүйесінің қандай 

түрі болған жоқ? 

0 Университет 

0 Жоғары әйелдер курстары 

1 Нақты училище 

0 Асыл қыздар институты 

0 Гимназия 



№ 134 сұрақ 

V Кеңестік кезеңге қатысты негізгі принциптерді, білім беру процесін 

бекітуде төмендегі қай тұжырым қате болып табылады? 

0 Нәсілдік және ұлттық тегіне, жынысына, дінге көзқарасына, мүліктік 

және әлеуметтік жағдайына қарамастан білім алуда КСРО-ның 

барлық азаматтары тең 

0 Барлық балалар мен жасөспірімдер үшін міндетті білім беру 

0 Білім берудің барлық түрлерінің тегін болуы, оқушылардың бір 

бөлігін толық мемлекеттік қамтамасыз етуде ұстау, орта білім 

алушыларды стипендиямен қамтамасыз ету 

1 КСРО-ның барлық дерлік оқу орындарында жүзеге асырылатын ер 

және қыз балаларды міндетті түрде бөлек оқыту 

0 Мектептің шіркеуден бөліп оқыту 

 

№ 135 сұрақ 

V Қандай мемлекеттік құжаттың қабылдануы Ресейдегі білім беру 

жүйесіндегі заманауи реформалардың басталуын белгіледі? 

0 КСРО Орталық Атқару комитетінің 1932 жылғы 19 қыркүйектегі 

қаулысы 

1 Ресей Федерациясының «Білім туралы» Заңы (1992 ж.) 

0 Ресей Федерациясының Конституциясы (1993 ж.) 

0 «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білім беру 

туралы» қаулы (1996 ж.) 

0 Ресей Федерациясындағы білім туралы «2012 жылғы 29 

желтоқсандағы заңы» 

 

№ 136 сұрақ 

V Еуропалық жоғары білім кеңістігін қалыптастыруда Болон моделінің 

міндетті параметрі қандай белгі болып табылмайды? 

0 Жоғары білім берудің үш деңгейлі жүйесі (бакалавр – магистр – 

ғылым кандидаты). 

0 Академиялық кредиттер жүйесі (ECTS) 

0 Жоғары оқу орындары студенттерінің, оқытушыларының және 

әкімшілік қызметкерлерінің академиялық мобильділігі 

1 Білім беру жүйесінің міндетті коммерциялық құрамдас бөлігі 

0 Бірыңғай еуропалық бағалау 

 

№ 137 сұрақ 

V Копенгаген процесінің мақсатын анықтауға қатысты дұрыс 

тұжырымды таңдаңыз? 

0 Копенгаген процесінің мақсаты — Еуропада бірыңғай білім беру 

кеңістігін құру 



1 Копенгаген процесінің мақсаты кәсіптік білімге қойылатын бірыңғай 

талаптарды белгілеу және білім алушылардың білімі мен іскерлігінің 

сапасын бағалаудың жалпы жүйесін енгізу болып табылады 

0 Копенгаген процесінің мақсаты — Еуропадағы жоғары білімнің 

сапасына бірыңғай баға беру 

0 Копенгаген процесінің мақсаты — Еуропа елдеріндегі білім берудің 

барлық кезеңдерінде білімді бағалаудың бірыңғай жүйесін құру 

0 Ешқандай жауап дұрыс емес 

 

№ 138 сұрақ 

V Ресейдегі білім беру реформаларының шараларын сипаттайтын 

ережелердің қайсысы дұрыс көрсетілмеген? 

0 мемлекеттің білім беру қызметіне монополиядан бас тартуы 

0 көп деңгейлі білім беру жүйесін енгізу 

1 мектепке дейінгі білім беруді міндетті етіп енгізу 

0 11 жылдық орта білім беруді енгізу 

0 Бірыңғай білім беру ақпараттық ортасын дамыту 

 

№ 139 сұрақ 

V Оқыту дегеніміз бұл ... 

0 білім беру процесін ұйымдастыру тәсілі 

1 жеке даму барысында жинақталған білімді беру тәсілі 

0 теориялық негіздерді зерделеуге және ашуға бағытталған сала 

0 жеке мүмкіндіктерді кеңейтуге бағытталған әдістер мен әдістемелер 

блогы 

0 бұл, сайып келгенде, еңбек қызметін жүзеге асыру, азаматтық 

кемелділікке тәрбиелеу үшін қажетті білімді, дағдыларды, 

дағдыларды жүйелі түрде игеру процесі 

 

№ 140 сұрақ 

V Оқытудың кез-келген түріне немесе типіне қандай жүйе негізделген?  

0 педагог-білім-оқушы 

1 оқыту және оқу 

0 оқыту және оқушы 

0 педагог-оқушы 

0 Дұрыс жауап жоқ 

 

№ 141 сұрақ 

V Оқыту — бұл мұғалімнің қандай іс-әрекеті болып табылады? 

1 ақпаратты беру, оқушылардың оқу-танымдық қызметін ұйымдастыру 

0 оқу процесінде қиындықтар туындаған кезде көмек көрсету және 

оқушылардың қызығушылығын, дербестігін және шығармашылығын 

ынталандыру 

0 оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау 



0 Оқу жұмысын ұйымдастыру шарттарын анықтау 

0 барлық жауап дұрыс 

 

№ 142 сұрақ 

V Дидактикалық теорияны немесе тұжырымдаманы бағалау үшін 

қандай критерийлер ұсынылады: 

1 оқытудың нәтижелілігі мен тиімділігі 

0 оқыту әдістері мен принциптері 

0 алған білім сапасы 

0 танымның іс-әрекетпен интегралдық байланысы туралы ереже 

0 барлық жауап дұрыс 

 

№ 143 сұрақ 

V Ассоциативті-рефлекторлық оқыту теориясы қандай заңдылықтарға 

сүйенеді? 

0 жеке тұлғаның физиологиялық ерекшеліктері 

0 индивидтің темпераменті  

1 ми қыртысының шартты-рефлекторлық қызметі 

0 заттар мен құбылыстарды сезімдік қабылдау 

0 ішкі байланыстары мен қарым-қатынастарын түсіну және алған 

білімдерін практикада есте сақтау әрі қолдану 

 

№ 144 сұрақ 

V Кибернетикалық оқыту тұжырымдамасы оқытуды қандай процесс 

ретінде қарастырады? 

0 білім алушыларға ғылыми білім мен өмір сүру тәжірибесінің 

барынша үлкен көлемін береді 

0 білім алушының санасын бейнелер мен көріністермен байытады 

1 ақпаратты беру және өңдеу процесі 

0 адамды күнделікті мәселелерді шешуге дайындайды 

0 жүйелер теориясы және ақпараттық процестер 

 

№ 145 сұрақ 

V Ең толық, дұрыс жауапты таңдаңыз. Бейімделген бағдарлама - ... 

0 бақылау тапсырмасын орындауға, дұрыс жауап беруге және оқу 

ақпаратының жаңа блогын алуға мүмкіндік беретін қосымша оқу 

ақпаратын ұсыну 

0 сызықтық, тармақталған, адаптивті бағдарламалау үзінділерін қамту 

0 бақылау тапсырмалары бар оқу ақпаратының шағын блоктарын 

дәйекті түрде ауыстыру 

1 жаңа оқу материалының күрделілік деңгейін өз бетінше таңдауға, оны 

игерген сайын өзгертуге және электрондық анықтамалықтарға, 

сөздіктерге, оқулықтарға жүгінуге мүмкіндік беретін бағдарлама 



0 қате жауап болған жағдайда, оқушыға бақылау тапсырмасын 

орындауға, дұрыс жауап беруге және оқу ақпаратының жаңа бөлігін 

алуға мүмкіндік беретін қосымша оқу ақпараты берілуі мүмкін 

бағдарлама 

 

№ 146 сұрақ 

V Ең толық, дұрыс жауапты таңдаңыз. Блоктық оқыту - ... 

1 ол әртүрлі зияткерлік операцияларды орындау және алған білімдерін 

оқу міндеттерін шешуде пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз ететін 

икемді бағдарлама негізінде жүзеге асырылады 

0 оқушы модульдерден тұратын оқу бағдарламасымен жұмыс істейді. 

Модульдік оқыту технологиясы жеке оқытудың бір бағыты болып 

табылады, ол Өздігінен оқуды жүзеге асыруға, жұмыс қарқынын ғана 

емес, сонымен қатар оқу материалының мазмұнын да реттеуге 

мүмкіндік береді 

0 бақылау тапсырмалары бар оқу ақпаратының шағын блоктарын 

дәйекті түрде ауыстыру 

0 бақылау тапсырмасын орындауға, дұрыс жауап беруге және оқу 

ақпаратының жаңа блогын алуға мүмкіндік беретін қосымша оқу 

ақпаратын ұсынады 

0 телекоммуникация құралдарының көмегімен оқыту, онда бір-бірінен 

алыс орналасқан оқыту субъектілері білім беру өнімдерін құрумен 

және олардың ішкі өзгерістерімен бірге жүретін білім беру процесін 

жүзеге асырады 

 

№ 147 сұрақ 

V Функционалды материализм (В. Оконь) тұжырымдамасының негізі: 

0 әр адамның жеке қабылдау механизмі 

0 оқу мен сенсорлық танымның өзара әрекеттесуі 

0 іс-әрекеттің терең ойлау процестеріне ауысуы 

1 танымның іс-әрекетпен интегралдық байланысы 

0 егер оқушылар өзара байланысты кезеңдер арқылы өткізілсе, оқу 

процесін басқару мүмкіндіктері едәуір артады 

 

№ 148 сұрақ 

V Мәселелік оқытудың функциясы (-лары) болып табылады: 

0 оқушылардың білім жүйесін және психикалық практикалық іс-әрекет 

тәсілдерін игеруі 

0 оқушылардың танымдық белсенділігі мен шығармашылық 

қабілеттерін дамыту 

0 білімді шығармашылық қолдану дағдыларын тәрбиелеу және оқу 

мәселелерін шеше білу 

0 шығармашылық қызмет тәжірибесін қалыптастыру және жинақтау 

1 Барлық жауап дұрыс 



 

№ 149 сұрақ 

V Дамыта оқытудың басты мақсаты: 

1 оқушыларды білімді өз бетінше игеруге, шындықты іздеуге дайындау 

0 қарама-қайшылықтары бар танымдық мәселелерді шешу арқылы 

адам санасының дамуы 

0 оқушыларды танымдық іс-әрекетте шығармашылыққа ынталандыру 

0 ұжымдық пікірталастар, оқушылардың стихиялық мәлімдемелерін 

ынталандырады 

0 оқыту білім алушының "тәжірибесін қайта құрудың" үздіксіз процесі 

ретінде әсер қалдырады 

 

№ 150 сұрақ 

V Оқытудың эмоциялық-құндылықты стиліне бағдарланған педагог 

оқушыларды немесе студенттерді рефлексияға, "жан еңбегіне" (В. А. 

Сухомлинский бойынша), өзінің көзқарасын ашуда неге 

ынталандырады? 

0 адамзаттың ғылыми және техникалық жетістіктеріне 

0 адам қызметінің белгілі бір нәтижелеріне 

0 тарихи оқиғалар мен өнер туындыларына 

0 кәсіби қызмет үшін білім мен дағдылардың құндылығы мен 

маңыздылығына 

1 Барлық жауап дұрыс 

 


