
1. Аппараттық  құралдармен  немесе  цифрлық   құрылғылармен   байланысты 

«қатаң»  жұмыс  жасау  дағдылары –  бұл: 

A) Hardware  Skills  

B) Software  Skills  

C) Metaskills-мета  

D) ақпараттық 

E) цифрлық  

 

2. Ақпаратпен  жұмыс  істеуге  арналған  программалық  жасақтамамен   

әрекеттесудің  «жұмсақ»  дағдылары – бұл: 

A) Software Skills  

B) Hardware Skills  

C) Metaskills-мета  

D) ақпараттық 

E) цифрлық  

 

3. «Жұмсақ»   және   «қатты»  дағдыларды  сәтті  қолдану   үшін   байланыс   процесінің 

негізі  болып  табылатын  кез-келген  адам   ие   болуы   керек   дағдылар – бұл: 

A) Metaskills-мета  

B) Hardware Skills  

C) Software Skills  

D) ақпараттық 

E) цифрлық  

 

4. Цифрлы  қоғамда  сұранысқа  ие,  әлеуметтік  және  кәсіби  маңызды  құзыреттерге 

ие  тұлға: 

A) цифрлы  ұрпақ  

B) креативті тұлға 

C) көшбасшы тұлға 

D) интеллектуалды  ұрпақ 

E) жеке  тұлға  

 

5. Цифрлы технологиялардың дидактикалық сипаты: интерактивтілік, 

мультимедиалық,  гипермәтіндік, тұлғалық,  ... . 

A) субьмәдениеттілік  

B) толеранттылық 

C) интеллектуалдылық 

D) экологиялық 

E) экономикалық 

 

6. Цифрлы технологияларды және интернет ресурстарын қауіпсіз және тиімді 

пайдалану  үшін  қажет  білім   мен  дағдылардың   жиынтығы – бұл: 

A) цифрлық  сауаттылық   

B) цифрлық  құзыреттілік  

C) ақпараттық  сауаттылық   

D) ақпараттық  құзыреттілік  

E) цифрлық   мәдениеттілік  

 

7.  Ақпаратты  өңдеу мүмкіндіктерін  кеңейтуге қажетті ақпараттық-

коммуникациялық   технологиялар мен цифрлық медианы пайдалану 

дағдыларының   жиынтығы – бұл:  

A) цифрлық   құзыреттілік  



B) цифрлық  сауаттылық   

C) ақпараттық  сауаттылық   

D) ақпараттық  құзыреттілік  

E) цифрлық   мәдениеттілік  

 

8. Өзін-өзі көрсетуге ұмтылу, «тік» (иерархиялық) қатынастардың «көлденең» 

(серіктестік)  түріне  артықшылық  беру, қарым-қатынасқа  ашықтық; оптимизм 

және өзіне деген сенімділік – бұл ... даму тұрғысынан цифрлы буын өкілдерінің 

ерекшеліктері. 

A) әлеуметтік 

B) тұлғалық 

C) шығармашылық  

D) рухани  

E) интеллектуалдық 

 

9. Цифрлы  білім беру ресурстары, ақпараттық және коммуникативтік 

технологиялардың технологиялық құралдарының жиынтығы, заманауи 

педагогикалық технологиялар  жүйесі – бұл: 

A) цифрлы  білім беру ортасы  

B)  ақпараттық   білім  беру ортасы  

C) медиа  білім  беру ортасы 

D) мультимедиалық   білім беру ортасы 

E) киберкеңістік 

 

10.  Ақпараттық  ортада  педагог   құзыреттілігі   дамыған  модератор,  тьютор,   ...  

рөлдерді атқарады.  

A) фасилитатор  

B) куратор 

C) көшбасшы 

D) тренер 

E) әдіскер 
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