
«Педагогикалық психология» пәні бойынша тест спецификациясы  

 

1. Тест мақсаты: 

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымы филиалдарында (бұдан әрі - 

ДББҰ) «педагог-ұйымдастырушы-куратор», «тәрбиеші», «тәрбиеші көмекшісі» бос лауазымдарына 

орналасуға конкурс өткізу барысында педагогикалық психология саласындағы білім, білігін және 

дағдыларын бағалау. 

 

2. Тестілеу өткізуге негіз болатын нормативті құжаттар: 

ДББҰ Басқармасының шешімімен жаңа редакцияда бекітілген (13.05.2020ж. №17 хаттама) 

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымы филиалдарында және Зияткерлік 

мектептердің білім беру қызметін жүзеге асыратын ұйымдарында педагог қызметкерлер мен оларға 

теңестірілген тұлғалардың бос қызмет орындарына конкурс өткізу Ережесі». 

 

3. Тест тапсырмаларының мазмұнын анықтайтын құжаттар:  

1. «Педагогикалық психология» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы. 

3.1 Тест тапсырмаларының мазмұнын анықтайтын ұсынылған дереккөздер:  

1. Зимняя И.А. Педагогикалық психология. М.: Логос; 2004.   

2. Педагогическая психология. Под ред. Клюевой Н.В. М.:Владос 2003.   

3. Педагогическая психология. Под ред. Регуш Л.А, Орловой А.В. Учебное пособие. – СПб.: 

Питер -2011.  

4. Столяренко Л.Д. Педагогическая психология. 2-е изд.,  Ростов н/Д: «Феникс», 2003.   

5. Мухина В. С. Возрастная психология: Феноменология развития, Детство, Отрочество. 

Учебник.  Москва, ACADEMIA 1999. 

 

4. Тест тапсырмаларының мазмұны:  

 

№ Бөлім 1-модуль 2-модуль  3-модуль  Барлығы 

1 Оқыту мен тәрбиелеудің белсенді әдістері 1 1 1 3 

2 Педагогикалық зерттеудің әдістері 2 1 - 3 

3 

 

Тұлғаның жеке психологиялық 

ерекшеліктері  
3 - 1 4 

4 Педагогикалық қызметтің сипаттамаcы 2 - - 2 

5 Оқушылардың оқу қызметтері 2 - - 2 

6 Оқушылардың жас ерекшеліктері  2 1 1 4 

7 
Оқыту мен тәрбиелеудегі қарым-қатынас 

және өзара әрекеттесу 
3 2 2 7 

      

Барлығы 15 5 5 25 

 

5. Тест құрылымы, бағалау және ұзақтығы:  

Тест бес мүмкін нұсқаның ішінен бір дұрыс жауапты болжайтын 25 тест тапсырмасынан 

тұрады. Тест үш модульден тұрады: 

 

Модуль Сипаттамасы 

1-модуль 

(базалық деңгей) 

Жоғары оқу орындарының педагогикалық психология бойынша білім беру 

бағдарламасына сәйкес келетін базалық деңгейдегі тапсырмалар 

2-модуль 

(ілгері деңгей) 

Жоғарғы оқу орындарының педагогикалық психология бойынша оқу 

бағдарламаларына сәйкес білімді қолдануға бағытталған ілгері деңгейлі 

тапсырмалар 

3-модуль 

(жоғары деңгей) 

Жоғары оқу орындарының педагогикалық психологиясы бойынша білім беру 

бағдарламасына сәйкес келетін, оқушылардың мінез-құлық 

және жеке сипаттамаларын талдауды тексеруге бағытталған күрделілігі 

жоғары деңгейдегі тапсырмалар 

 



Ескерту: бір тақырып бойынша тексерілетін элементтер әртүрлі модульдерде 

қайталанбауы керек. 

Тест орындау уақыты – 40 минут. 

Педагогикалық өлшеулер орталығы тестілеу нәтижелерін өңдеуді әр тапсырманың күрделілік 

деңгейін анықтайтын және теңестірілген ұпай бойынша тестінің қорытынды ұпайындағы үлесін 

есептейтін автоматтандырылған статистикалық және психометрикалық талдау арқылы жүзеге 

асырады. Бұл тәсіл нәтижелерді объективті және шынайы бағалауды қамтамасыз ететіндіктен, 

апелляция жүргізілмейді. 

Максималды теңестірілген балл 500 балды құрайды. Тестіден өту үшін шекті деңгей 

максималды балдың 60% құрайды. 

 

6. Тест тапсырмаларының үлгілері: 

 

1. Меланхоликке тән сипаттаманы  анықтаңыз 

 

A) импульсивті, ашуланшақ 

B) көшбасшылық қабілеттерге ие 

C) мазасыз, өзіне сенімсіз    

D) сенімді, айтқанынан қайтпайтын  

E) басқаларды сендіре білетін 

 

2. Нәтижелерін сандық және сапалық бағалауға болатын  стандартталған, уақытпен 

шектеулі тапсырмалардан тұратын педагогикалық зерттеу әдісін анықтаңыз  

 

A) анықтама 

B) бақылау 

C) сауалнама 

D) тест 

E) эксперимент 

 

3. Ересектердің өміріне еліктейтін  балалардың өз бетімен  орындайтын әрекеттерін 

көрсетіңіз 

 

A) белсенділік позициясы  

B) өзара оқыту 

C) манипуляциялау 

D) серіктестік қарым-қатынас   

E) рөлдік ойын 

 


