
«Педегогикалық психология» пәні бойынша тест спецификациясы 

 

1. Тест мақсаты: 

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымы филиалдарында (бұдан ары – ДББҰ) 

«педагог-психолог» бос лауазымына орналасуға конкурс өткізу барысында педагогикалық, жас 

ерекшелік, әлеуметтік, практикалық психология саласындағы білімді, іскерлікті және дағдыларды 

бағалау. 

 

2. Тестілеу өткізуге негіз болатын нормативті құжаттар: 

ДББҰ Басқармасының шешімімен бекітілген (13.05.2020ж. №17 хаттама) «Назарбаев Зияткерлік 

мектептері» дербес білім беру ұйымы филиалдарында және Зияткерлік мектептердің білім беру 

қызметін жүзеге асыратын ұйымдарда педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың 

бос қызмет орындарына конкурс өткізу Ережесі». 

 

3. Тест тапсырмаларының мазмұнын анықтайтын құжаттар:  

1. «Педагогика және психология» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы.  

  

3.1 Тест тапсырмаларының мазмұнын анықтайтын ұсынылған дереккөздер:   

1. Андреева Г.М. Социальная психология: Учебник, 2-е издание, Аспект Пресс, 2003 г. 

2. Мухина В.С. «Возрастная психология». Учебник, 10-е издание, Издательский центр «Академия», 

2006. 

3. Немов Р.С. Психология. Учебник в 3кн., -2-е изд.-М. Просвещение: ВЛАДОС,1995.  

4. Бурлачук Л. Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов /. — СПб.: Питер, 2006.  

5. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии. Издательство: Питер, 2002 г. 

6. Социальная психология: Учебное пособие / Отв. ред. А.Л. Журавлев. – М., 2006. 

7. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учебное пособие: 2-е изд., ВЛАДОС, 

1999. 

 

4. Тест тапсырмаларының мазмұны:  

 

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

1 Мінез-құлық және іс-әрекет 2 - - 2 

2 Танымдық үдерістер 3 1 - 4 

3 Жеке тұлғаның қасиеттері 4 - - 4 

4 Тұлғаның даму кезеңдері 2 2 2 6 

5 Тұлғааралық қатынастар 2 1 2 5 

6 Психологиялық диагностика 2 1 1 4 

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 «Педагогика және психология» мамандығы 

бойынша білім беру бағдарламасына сәйкес келетін базалық деңгейдегі 

тапсырмалар 

2-модуль 

(ілгері деңгей) 

«Педагогика және психология» мамандығы бойынша оқу бағдарламаларына 

сәйкес келетін білімді қолдануға бағытталған ілгері деңгейдегі тапсырмалар  

3-модуль 

(жоғарғы 

деңгей) 

«Педагогика және психология» мамандығы бойынша оқу бағдарламаларына 

сәйкес келетін мінез-құлық сипаттамалары мен даму ерекшеліктерін талдауды 

тексеруге бағытталған 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. Көрнекі-әрекеттіктен көрнекі-бейнелі ойлауға көшу қай жас кезеңінен жүзеге 

асырылатындығын көрсетіңіз 

 

A) мектеп алды даярлық кезеңі 

B) кіші жас мектеп кезеңі 

C) жеткіншектік кезең 

D) ерте шақ 

E) жасөспірімдік кезең 

 

2. Сананың айтарлықтай өзгерістері, өзіне ие болуды жоғалту тән эмоционалдық процесті 

анықтаңыз 

 

A) аффект 

B) көңіл-күй 

C) стресс 

D) сезім 

E) эмоция 

 

3. Əріптестермен байсалды, ұстамды, өз әрекеттері үшін жауапкершілікті, теңқұқылықты 

қарастыратын қарым-қатынас орнын анықтаңыз 

 

A) ересек – ересек 

B) бала – ересек 

C) бала – ата-ана 

D) ата-ана – ересек 

E) ата-ана – ата-ана 

 

4. Психологиялық факт айқындалатын жағдай орнату үшін зерттеушінің сыналушы 

қызметіне белсенді араласуымен сипатталатын әдісті анықтаңыз 

 

A) әңгіме 

B) сұхбат 

C) бақылау 

D) сауалнама 

E) эксперимент 

 

5. Жеке сипаты бар «жоғарыдан-төменге» орнату қолданылатын, вербалды емес мінез-

құлықта жабық қимылдары бар қарым-қатынас стилін анықтаңыз. Бұл коммуникация 

 

A) авторитарлық 

B) директивалық 

C) императивті 

D) манипулятивті 

E) перцептивті 


