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Мамандық бойынша тест: 1 - пән Кәсіптік оқытудың заманауи
технологиялары

1. Ақпараттық оқытудың білім беру процесінде қолданылатын
электронды оқыту түрлері мен жабдықтарына жататын оқу
материалдарының жинағы
A) тексеру тапсырмасы
B) тестілеу
C) мәтіндік
D) интернет форум
E) on - line - сабақтар
F) мультимедиялық
G) электрондық кеңес
2. Рухани мәдениетке жататындар:
A) діни сенім, шаруашылық
B) туыс, бала
C) зат-нәрсе, қару
D) дәстүр, құқықтық норма
E) сән, құрылыс
F) киім, тамақ
G) білім, адамгершілік
3. Ішкі модульге жататын білім:
A) толықтырылған
B) стандартпен қарастырылған
C) арнайы курс
D) жетекші қолдау
E) кеңейтілген
F) тереңдетілген
G) конференция
4. Мәдениеттің жіктелуі:
A) рухани
B) ұжым
C) салт
D) дара
E) заттық
F) тіл
G) мәдениет
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5. Жаңа білім беру парадигмасында мұғалімнің рөлі
A) оқу үрдісін бақылаушы субъект
B) танымдық іс-әрекетті ұйымдастырушы
C) құзыретті кеңесші және көмекші
D) дау-дамайсыз, қауіпсіз жағдай жасаушы
E) баламен қарым-қатынасты анықтаушы
F) баланың жеке тұлғасын қоюшы
6. Проблемалық оқытудың барлық түрлері ______________ қызметінің
бар болуымен сипатталады:
A) ойлап табу
B) практикалық
C) репродуктивті
D) конструкциялау
E) ғылыми
F) шығармашылық
G) проблеманы іздеу
7. Ынтымақтастықты оқытудың мақсаты білім алушының дамуының жеке
ерекшеліктеріне сәйкес деңгейдегі _____________ меңгеру ғана емес
екендігін ескеру қажет
A) қабілетті
B) дағдыларды
C) тапқырлықты
D) оқып-үйренуді
E) білімді, іскерлікті
F) әлеуметтендіруді
G) тәрбиелеуді
8. Қазіргі таңдағы жұмыс берушіге қажет маман
A) өзін-өзі объективті бағалауға үйрететін
B) шығармашылық және критикалық ойлайтын
C) мақсатты жүзеге асыруға мүмкіндік беретін
D) өз бетінше және оңтайлы шешім қабылдайтын
E) жаңа материалды тез меңгеретін
F) әдістер мен құралдар жүйесін байқайтын
G) өз ойын толық, еркін жеткізе алатын
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9. Проблемалық оқыту теориясының негізгі идеялары:
A) интуитивті ойлаудың үстем рөлі
B) оңтайлы үйлестіретін оқыту типі
C) электронды оқулықтар жасау
D) білімдерді бір жүйеге келтіру
E) басқару ретіндегі әрекеттер
F) оқу материалын құрылымдау
G) анықтамаларды талдап қорыту
10. Дуальды оқыту жүйесі енгізу төмендегі себептермен байланысты:
A) білім алушының келісім шартын жыл сайын өзгертуіне
B) білім беру мекемесі оқыту стандартымен басқарылуы
C) білім алуға ынталандыру мен жұмысқа икемделуді туғызуы
D) болашақ жұмыскердің жаңа психологияны қалыптастыруы
E) мамандық классификаторын өзгертіп, мамандықты ауыстыруы
F) заңнама деңгейіндегі теория мен практика баланысын бекітуі
G) қандай маман керектігін жұмыс берушінің талабына байланысты

