рметті студент!
2017 жылы « ызмет к рсету - 1» бағытындағы маманды тар тобыны
бітіруші курс студенттеріне О у жетістіктерін сырттай бағалау 4 пəн
бойынша ткізіледі.
Жауап пара шасын з мамандығы ызды пəндері бойынша кестеде
к рсетілген орын тəртібімен толтыры ыз.
Маманды
шифры
5B090400

Маманды ты атауы

Жауап парағыны 6-9
секторларындағы пəндер реті
1. !леуметтік-мəдени сервистегі
менеджмент
2. !леуметтік-мəдени ызмет
к рсетудегі инфра #рылым
3. !леуметтік-мəдени ызмет
к рсетудегі ызмет
технологиясы
4. она жайлылы индустрия
негіздері

«!леуметтік-мəдени
ызмет к рсету»

1. С#ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т#рады:
1. !леуметтік-мəдени сервистегі менеджмент
2. !леуметтік-мəдени ызмет к рсетудегі инфра #рылым
3. !леуметтік-мəдени ызмет к рсетудегі ызмет технологиясы
4. она жайлылы индустрия негіздері
2. Тестілеу уа ыты – 180 минут.
Тестіленуші (шін тапсырма саны - 100 тест тапсырмалары.
3. Та даған жауапты жауап парағындағы пəнге сəйкес секторды
д гелекшесін толы бояу ар ылы белгілеу керек.
4. Есептеу ж#мыстары
пайдалануға болады.

(шін

с#ра

2

кітапшасыны

бос

тиісті

орындарын

5. Жауап парағында к рсетілген секторларды м# ият толтыру керек.
6. Тест ая талғаннан кейін с#ра
кезекшісіне ткізу ажет.

кітапшасы мен жауап парағын аудитория

7. - С#ра кітапшасын ауыстыруға;
- С#ра кітапшасын аудиториядан шығаруға;
- Аны тама материалдарын, калькуляторды, с здікті, #ялы телефонды
олдануға
ата тиым салынады!
8. Студент тест тапсырмаларында берілген жауап н#с аларынан болжалған
д#рыс жауапты барлығын белгілеп, толы жауап беруі керек. Толы
жауапты та даған жағдайда студент е жоғары 2 балл жинайды. Жіберілген
ате (шін 1 балл кемітіледі. Студент д#рыс емес жауапты та даса немесе
д#рыс жауапты та дамаса ателік болып есептеледі.

3
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леуметтік-мəдени сервистегі менеджмент

1. Тікелей ы пал етуші сырт ы орта элементтері:
A) Кəсіпода тар
B) Бəсекелестер
C) Мəдени факторлар
D) Жеткізушілер
E) Саяси факторлар
F) Ғылыми-техникалы #йымдар
2. Бас аруды #йымды
к рсетіледі.
A) 0ндірістік
B) Параллель
C) Сызы ты
D) Технологиялы
E) Коммуникациялы
F) Инновациялы

#рылымында ............. буындар на ты

3. Органикалы #рылымдарға жататын #йымды
сипаттары:
A) Сызы ты -функционалды
B) арым- атынастар ресми
C) Ж#мысты тар мамандануы
D) Ж#мысты ережелер бойынша орындалуы
E) арым- атынастар ресми емес
F) Жауапкершілікті ршілдігі
G) Ережелерді аздығы

#рылымдарды

4. SWOT-талдау ........... аны тайды жəне егжей-тегжейлі арастырады.
A) Бəсекелестерді арты шылы тарын
B) Бизнеске ауіп т ндіретін атерлерді
C) аржы мəселелерін
D) Бизнесті м(мкіндіктерін
E) Компанияны миссиясын
F) ызметкерлерді ызметін
G) Компанияны ма саттары мен міндеттерін

4
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5. Мак Грегорды уəждеме теориясындағы «Х» концепциясыны
ережелері:
A) Ж#мыс сапасы т мен, солсебепті (немі атал ба ылау ажет
B) Адамны ж#мыс істегісі келмейді, солсебепті е бекті нормалау ажет
C) Адам (шін ж#мыс рахаттану к зі немесе жағдайға байланысты жаза
болуы м(мкін
D) Адамдарды ж#мыс істеуге мəжб(рлеу е бек німділігін əлсіретеді.
E) Жа а ызметкерлерді жалдау #йымны ма саттарына жетуге ы пал
жасайды.
F) !леуметтік ажеттіліктер мен жа сы ж#мыс істеуге ынта басым уəж
болып табылады
6. Жарнамалы хабарды мазм#нына негізделген жарнама т(рі:
A) Тауарлы
B) Моральды
C) Айма жарнамасы
D) Беделдік
E) Бейне-жарнама
F) Эмоционалды
G) Рационалды
7. ызмет к рсету саласы бойынша а паратты технологиялар:
A) Диалогты
B) Пакеттік
C) Б лшектелінген
D) Салы ты
E) К пде гейлік
8. Орталы сыздандырылған #йымны кемшіліктері:
A) Шешімдерді зіні мансабына атысты б лімдердегі жағдайды нашар
білетіндерді абылдауы
B) Шешімді абылдауда жағдайды расымен жа сы білетіндерді ы пал
ете алмауы
C) А паратты жеткізуге к бірек уа ытты ж#мсалуы, а паратты
жоғалуы, згертілуі
D) Тактикалы сипат а ие шешімдерді к бірек əзірленуі
E) ызметкерлерді басшы аппарат а толы тай бағынуы

5
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9. Кезе ділігі бойынша медиазерттеулер:
A) :здіксіз
B) Аппаратты
C) Сауалнамалы
D) Бір жолғы
E) Детерминделген
F) Ғаламды
G) О тын-о тын
10. андай да бір т#рғыдан арау бойынша бас арушылы шешімдерді
тиімділігі:
A) Тиімді ахуалды салыстыру
B) Экономикалы
C) Тиімді жағдайларды салыстыру
D) Шаруашылы субъекті
E) :дерістер
F) Ма сатты
G) Технологиялы
11. Ашы кадрлы саясат:
A) ызметке орналасу ж#мыс а жа а алынған адамдар арасынан ж(зеге
асырылады
B) ажетті тəжірибесі жо персонал абылданады
C) Нары та кадрлы ресурстарды жетіспеушілігі бар компанияларға тəн
D) Жоғары ар ынмен суге бағытталған компанияларға тəн
E) ызметке орналасу тек з ж#мыскерлер арасынан ж(зеге асырылады
F) Персонал тек т менгі де гейдегі лауазымдарға абылданады
G) =жымны ауызбірлігі, ынтыма тастығы
12. Персоналды бас аруды əлеуметтік-психологиялы əдістері:
A) Материалды к термелеу
B) Б#йры шығару
C) Материалды ресурстар
D) Ереже абылдау
E) С гіс жариялау
F) Жала ы т леу
13. ызметтік лауазымды н#с аулар амтитын тізім:
A) Шығыс поштасын
B) Кіріс поштасын
C) Ж#мыс ережелерін
D) ызметкерлер атынастарын
E) Ж#мысшыларды # ы тарын
F) =йымдастыру ережесін
6
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14. 0німні ( ызметті ) сапасы тəуелді болатын сырт ы факторлар:
A) Т#тынушылар
B) 0ндірісте инновацияларды олдануы
C) Кəсіпорын менеджменті
D) Ресурстармен амтамасыз етушілер
E) Сапа туралы за нама
F) Персонал
15. Жеке адамдар арасындағы дау-жанжалды шешуді тəсілі:
A) Интеграциялы механизмдер
B) Мəжб(р ету
C) Шамадан арты ж(к тиеу
D) Жалтару
E) :йлестіру
F) Тігісін жат ызу
16. Шиеленісті «эскалациясы» деген #ғымы білдіреді:
A) Шиеленісті жо тығын
B) Тол ын деп аударылатын латынны «scala» деген с зінен шы ан
C) Енжар (солғын) жəне #ламалы (тік) т(рлері болады
D) Шиеленісті шешілуін
E) Баспалда деп аударылатын латынны «scala» деген с зінен шы ан
F) Шиеленісті ршуін
17. Инновациялы пайдалы тиімділікті т(рі:
A) !леуметтік
B) аржылы
C) Экологиялы
D) А паратты
E) Ресурсты
18.
она (йді бас арудағы
#ралдарға жатады:
A) Bartech
B) Мастер-Агент
C) Само-Тур
D) OPERA Enterprise Solution
E) Airbnb
F) Outlook
G) FrontPage

автоматтандырылған

7
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19. А парат сипаттамасы бойынша а паратты ж(йелер:
A) Технологиялы (рдістерді бас ару
B) А паратты -шешушілік
C) Интегралданған
D) А паратты -іздеушілік
E) Бас армалы
20. «Адамгершілік арым- атынастар» мектебіні к рнекті кілі:
A) Ф. Лайкерт
B) Ф. Херцберг
C) А. Файоль
D) Р. Блейк
E) Д. Макгрегор
21. Менеджмент дамуында «жа а» мектепті к рнекті кілі:
A) Д. Миллер
B) Р. Акофф
C) Ф. Херцберг
D) Д. Форрестор
E) Р. Каллин
22. 0німні ( ызметті ) сапасы тəуелді болатын ішкі факторлар:
A) Т#тынушылар
B) Бəсекелестер
C) Ресурстармен амтамасыз етушілер
D) Кəсіпорынны материалды базасыны де гейі
E) Кəсіпорын менеджменті
23. «Алып-сатарлы (спекулятивті) тəуекел» #ғымы жайлы тура
айтылған:
A) Барынша к п нəтижесі - н лдік нəтиже
B) Кейде олар динамикалы немесе коммерциялы деп аталады
C) Нем #райлы #тыс м(мкіндігі жо к(тпеген ысырап м(мкіндігі
D) Нары конъюнктурасыны , валюта бағамыны згеруі
E) Тек ысырап болу м(мкіндігі
F) Табиғи апат, соғыс
G) Тəуекелдік менеджмент ж(йесіні м(мкіндіктері
24. Т#лғаны биология т#рғысынан шартталған ерекшеліктері:
A) Т#лғаны бағыттылығы
B) Мінез- #л ы
C) абілеттіліктері
D) ызығушылы тары
E) Икемдері (бейімділігі)
8
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25. Вербалды емес тілдесуді арналары:
A) С йлеу абілеті
B) Дене имылдары
C) С з
D) :ндеу
E) Роль
F) Бетперде
леуметтік-мəдени сервистегі менеджмент
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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!леуметтік-мəдени ызмет к рсетудегі инфра #рылым

леуметтік-мəдени ызмет к'рсетудегі инфра

рылым

1. Сервистік кəсіпорын ғимаратындағы б лмелерде вентиляция т(рлері:
A) тарма ты жəне сығынды
B) табиғи
C) механикалы
D) ашы
E) атарлас
F) шахталы
G) берік
2. 0ндірістік (дерісті #йымдастыру #станымдары:
A) инвестициялау #станымы
B) меншік ауіпсіздігіні #станымы
C) бірегейлендіру #станымы
D) толассызды #станымы
E) б лу жəне айырбас #станымы
F) ырға тылы #станымы
3. К рсетілген ызмет сапасыны нəтижесі байланысты:
A) клиент жасына
B) материал мен шикізат а
C) клиентті т#рғылы ты мекен-жайына
D) клиенттерді а параттандырылуына
E) т#тынушыларға ызмет к рсететін маманға
F) к рсетілген ызмет бағасына
G) ызмет к рсету технологиясыны жетілдірілуіне
4. Технологиялы белгісі бойынша шаштараз ызмет т(рлері:
A) техниканы ж ндеу ж#мысы
B) болжамдау ызметі
C) жарнаманы жасау ызметі
D) тырна а к(тім жасау бойынша ызмет
E) дене жəне бет терісін к(ту бойынша ызмет
F) типографиялы ызмет
G) шаш а к(тім жасау бойынша ызмет

10

91

!леуметтік-мəдени ызмет к рсетудегі инфра #рылым

5. ызмет ат аруды тиімді #йымдастыру амтамасыз етеді:
A) клиенттерге ызмет к рсету барысында жоғарғы жайлылы ы
амтамасыз ету
B) бизнес жоспар жасау
C) е бек сыйымдылығын
D) ж ндеу ж#мыстары
E) болжау ызметтері
6. она (йді разрядын амтып к рсетеді:
A) байланыс #ралдары
B) меншік ауіпсіздігі
C) ғимаратыны санды мінездемелері
D) инвестициялауы
E) клиентура #рамы
F) абыройы
G) она (йді бағалары
7. Барларды т(рлері:
A) Банкет залында орналас ан банкеттік бар
B) Алдын-ала т лем жасау ызметі олданылатын тама тандыру орны
C) Келушілерге ысты тағамдарды #сынатын тама тандыру орны
D) Вестибюльдегі бар (лобби-бар)
E) Мейрамханалы бар
F) Пицца дайындайтын кəсіпорын
8. Жоғарғы разрядты она (йлер н мірлерден тыс зіне біріктіреді:
A) байланыс #ралдарын
B) коммерциялы ызмет к рсетуін
C) инвесторларды
D) бар жəне мейрамханаларды
E) сауна, ж(зу бассейндерін
F) ке холлдарды
9. Инфра #рылымны ма ызды ерекшеліктері:
A) Инфра #рылым аржыландырумен амтамасыз етеді
B) Бухгалтерлік есеп ж(ргізеді
C) Жабды тар жағдайын адағалауды амтамасыз етеді
D) Инфра #рылым шикізат импортын амтамасыз етеді
E) Ол бірнеше саладағы функцияларды орындауды амтамасыз етуге
арналған
F) Инфра #рылым материалды игілікті амтамасыз етпейді

11
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10. Мəдениет саласындағы ызметтендіру жіктелуі:
A) Персонал ерекшелігі
B) !дебиет жəне музыка
C) Экология
D) Экономика
E) Кинематография, радио и телек рініс
11. !леуметтік-мəдени ызметке негізгі компоненттерді жат ызады:
A) Персонал ерекшелігі
B) Экономика
C) Физикалы тəрбие жəне спорт
D) Экология
E) Білім жəне мəдениет
12. оғамды тама тандыру орындары олданатын ызмет т(ріні
формасына арай б лінеді:
A) Сегменттеу олданылатын тама тану кəсіпорындары
B) К пшілік олдана алатын
C) Ішінара даяшылы ызмет к рсету
D) На ты клиенттер контингентіне ызмет к рсетуге байланысты
E) Балаларға арналған
13. Сафариға арналған автобустарда болу керек:
A) радиок(шейткіш жəне микрофон
B) ауыз суды мол оры
C) сал ындат ыш жəне то азыт ыш
D) екі апталы азы -т(лік
E) (лкен панорамалы терезелер
14. Экскурсияға арналған автобустарда бар болу керек:
A) душ жəне ш# ғылша
B) ауыз суды мол оры
C) панорамалы (лкен терезелер
D) радиок(шейткіш жəне микрофон
E) екі апталы азы -т(лік
F) ы ғайлы креслолар

12
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15. Теміржол инфра #рлымыны
меридианды бағытта жатады:
A) Омск- Май апшағай
B) Ортасібір
C) Транссібір
D) О т(стіксібір
E) Самара-Шымкент
F) Екатеринбург-Ташкент
G) Трансказа станды
H) Т(ркістан-Сібір

ше берінде келесі магистральдар

16. Теміржол инфра #рлымыны ше берінде келесі магистральдар ендік
бағытта жатады:
A) Екатеринбург-Ташкент
B) Т(ркістан-Сібір
C) Ортасібір
D) Омск- Май апшағай
E) Трансказа станды
F) О т(стіксібір
G) Транссібір
H) Самара-Шымкент
17. Сервис сферасын ілгерілету:
A) к рме ызметін дамыту
B) кіші жəне орта кəсіпкерлікті дамыту
C) тімні ке нарығы
D) инфра #рылымды дамытуды мəселелері
E) салы за намасыны мəселелері
F) тəжірибеден алша кадрларды дайындау
G) ішкі жəне шығу туризмін дамыту
H) іскерлік белсенділікті дамыту
18. Инвестиция б#л:
A) А шалай аражат, акциялар, #нды ағаздар
B) Е бек ресурстары
C) Бəсекелестер жəне серіктестер
D) Тауарлар жəне ызметтер
E) Ауыл шаруашылы #рал-саймандар
F) А парат жəне жарнама
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!леуметтік-мəдени ызмет к рсетудегі инфра #рылым

19. Инвестициялы жобаны əзірлеу кезе дері:
A) Инвестициялы жобаны ж(зеге асыру жағдайларын зерттеу
B) Сервистік ызмет к рсету орталы тарын #ру
C) Технико-экономикалы негіздеме жасау
D) Бастап ы-р# сат #жаттарын əзірлеу
E) 0нім сертификациясы
F) Маркетингтік зерттеулер ж(ргізу жəне маркетингтік стратегияны
əзірлеу
G) Инженерлік амсыздандыру
20. Техникалы
амсыздандыру– заманауи талаптарға сай сервистік
кəсіпорынны техникалы де гейін жоғарылатуға арналған шаралар
кешені:
A) кəсіпорынны айта жабды талуы мен айта #рылуы
B) ескі цехтар орнына жа аларын салу
C) ескірген жабды тарды ауыстыру жəне жа алау
D) кəсіпорын #рылымы мен #йымдастырылуын жа сарту
E) жа а #рылыстар мен ғимараттарды салу
F) жа а техника мен технологияны енгізу
G) іске осылған кəсіпорынды ке ейту
H) персонал біліктілігін жоғарылату
21. ызмет сферасындағы инвестициялы белсенділік факторлары:
A) Беделін к теру шараларын ткізу
B) Жа а технология мен жа а ызметті даму де гейі
C) Мемлекеттік салы саясаты (табыс к леміне салы ты т мендеуі)
D) ызмет саласы (шін кадрларды даярлау сапасыны жоғарылауы
E) Кіші жəне орта кəсіпкерлікті дамыту
F) Инвестициядан т(скен табыс к лемі, ннвестицияны зіні к лемінен
асып т(суі
G) Кəсіпкерлерді кəсіби біліктілігін жоғарылату
H) ызмет саласындағы ж#мыскерлерді жеке мəдениетін жоғарылату
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!леуметтік-мəдени ызмет к рсетудегі инфра #рылым

22. ызмет к рсету мекемелеріні материалды -техникалы
жабды талуын бағалауы арастырады:
A) Жеке бас гигиенасына ажетті #ралдарды болуы (сабын, сусабын
жəне т.б.)
B) Ж ндеу ж#мыстарына арналған т(рлі заттарды жабды талуымен
амтамасыз ету
C) Б лімшелерді функциялары мен міндеттері
D) Жабды тарды олдануды нормативті мерзімі
E) ызметкерлерді саны жəне оларды б лімшелері бойынша б лінуі
F) Жууға арналған заттар мен химиялы т#рмысты заттарды болуы
G) Аудандарды олдану коэффициенті
H) Жабды талуды жалпы к лемі
23. !М кəсіпорындарындағы к(зет б ліміні дабылын орнатады
A) она (й ресторанында
B) Кассада
C) Кіре берісте
D) Барларда
E) Айырбас б лімінде
F) она (й номерлерінде
G) Шығу орнында
H) А шаны уа ытша са тау б лімінде
24. Туристік инфра #рылымны талдауға жататын негізгі элементтері:
A) білім беру мекемелерін дамыту к(йі
B) транспортты жəне негізгі к лік жол дарыны к(йі
C) ғылыми орталы ты даму к(йі
D) орналастыру орындарыны жай-к(йі
E) ауылшаруашылы ты дамыту к(йі
F) неркəсіпті дамытуды к(йі
G) ызмет сферасыны к(йі жəне дамуы
H) медицинаны дамыту к(йі

15

91
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25. она (й ызметтеріні с#ранысын бағалағанда жəне талдауда
арастырады:
A) баға де гейі бойынша орналастыру орныны #рылымы
B) класс бойынша орналастыру орындарыны #рылымы
C) орналастыру орындарында болу #за тығы
D) орналастыру орнын та дағандағы талғамдарыны талдау
E) сапар ма саттары бойынша клиенттерді сегментациялау
F) орналастыру орындарыны динамикасы, номерлік оры
G) туристтік келулер серпінділігін
H) байланысты жəне коммуникацияны бар болуы
леуметтік-мəдени ызмет к'рсетудегі инфра
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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леуметтік-мəдени ызмет к'рсетудегі ызмет технологиясы

1. Сервисттік ызмет есебінен əрдайым жетіліп жəне дамып т#рады:
A) оғамды даулар
B) процесті о тайландыру
C) ызметтерді лигитимділігі
D) мемлекеттік реттеу
E) экстентивті процестер
F) жарнаманы жылжыту
2. Кешендегі ызмет к рсету сервисі əр клиентті
аны тайды:
A) ызметтер жарнамасы
B) оғамды ызығушылы тар
C) бейресми арым- атынас
D) бағытты та дау мерзімдері
E) виза алу
F) клиентті жеке парағы

анағаттану дəрежесін

3. GDS – ЖаCанды (лестіруші ж(йе брондау ж(йелерін амтиды, олар:
A) Amadeus
B) Delta
C) KLM
D) G-Global
E) SAS
F) Galileo
G) Sabre
4. Т#тынушыларды а параттандыру (шін əдетте олданылады…:
A) декларация
B) каталогтар
C) нобайлар, кітапшалар
D) компьютерлік бағдарламалар
E) есептік #жаттар
F) пара шалар
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5. Алдымен компаниялар туристтік німді #ру стратегиясын
алыптастырады, ол з кезегінде мыналардан т#рады...:
A) жоспарлаудан
B) олда бар німдерді жа артудан
C) инновациялы німнен, яғни талап ететін німні т(рін бекітуден
D) ызметтерді жылжытудан
E) оғамды ызығушылы тардан
6. Мəдениет ... аны тайтын фактор болып табылады:
A) мір де гейін
B) зін- зін к рсетуді
C) #ндылы ты
D) ажеттілікті
E) оғамды пікірді
F) білімді
7. !леуметтік технологияны спецификасы:
A) Адамдарды мобилділігін к теру
B) !леуметтік жауапкершілікті к(шейтеді
C) !леуметтік ызметті алгоритмдейді
D) К п рет олданылады
E) Т#тынушыларды # ығын са тайды
F) = сас тапсырмаларды шешу (шін олдануы м(мкін
8. Заманауи модемдердегі модуляцияны т(рлері:
A) Жиіліктік
B) Квадратурлы оптикалы
C) Квадратурлы амплитудты
D) Фазалы
E) Автономды
F) Кері байланыс
G) Халы аралы телекоммуникациялар институты #сынған модуляция
(ITU)
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9. Технологияны ат аратын ызметтері:
A) Технология т#рғындарды жағымды оғамды пікірлерін
алыптастырады
B) Технология ткен мəдениетті мірге абілетті #ндылы тарын жəне
#былыстарын са тайды
C) Технология жоба шешіміні жалпы логикасын сипаттайды
D) Технология барлы шарттарды орындау шартында нəтижені
берілген асиетіне кепілдік береді
E) Технология реттеуші, яғни (дерісті ажетті бағыт а бағыттайды
F) Технология ма саттарды ж(зеге асыруға ажетті осымша
ресурстарды тартады
G) Технология ызметті сəйкес стандарттармен ба ылайды
10. Жолаушы əуе к лігіне отырар алдында са талатын ережелер:
A) =шу кезінде т(рлі электр #рылғылармен олдануға болмайды
B) Туристерді орналастыру сауалнамасын толтыру
C) !уе к лігіне отырмас б#рын міндетті т(рде медициналы
са тандыруды к рсету
D) Келу пунктіне дейін тіркелмеген ж(кті олында #стау
E) Жолаушы #шу алды тіркеуге з уа ытында келуге міндетті
F) Ж(к тасымалдау ережесін са тау
11. Сервистік ызметті рентабельдік к рсеткіштері сипаттайды:
A) 0ткен кезе де к рсетілген ызметтерді зіндік #нын
B) К рсетілетін ызмет к леміні суі
C) К рсетілген ызметтен т(скен т(сім соммасын
D) ызметті жалпы алғандағы тиімділігі
E) ызметті т(рлі бағыттарыны табыстылығы
F) Пайда шамасыны згерісі
12. Профессор Дэвид Гарвин #сынған сапаны лшеу т(рлеріні ішіндегі
ате жауаптар:
A) Те дік
B) К рсеткіштер
C) Белгісіздік
D) абылданатын сапа
E) Эстетика
F) Сəйкестік
G) Т#ра сызды
H) Сенімділік
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13. Кəсіпорынны кадрлары ж#мыс жасау функцияларына байланысты
келесі категорияларға б лінеді:
A) Негізгі ызметкерлер жəне к мекші
B) О ағарлар
C) Токарлар
D) Слесарлар
E) Мамандар
F) Фрезеровщиктер
G) Программисттер
H) Жетекшілер
14. Ж ндеу
ызметтері техникалы
#ралдарды пайдаланумен
орындалады, олар:
A) Сапаны ба ылауды техникалы #ралдары
B) Коммуникациялы #ралдар
C) #ралдарды осал ы б ліктері, б лшектері
D) Мамандандырылған ндірістік-технологиялы #ралдар мен
жабды тар
E) Б#йымны а ауы мен б#зығын диагностикалайтын #ралдар
15. Кезекші даяшы ж#мысты бастамас б#рын ай ындайды:
A) Алкоголды жəне алкоголды емес сусындар санын
B) Тағамдарды баға к рсеткішін
C) Тапсырыс т(скен н мірлерді
D) Б#рын т(скен тапсырыс санын
E) Тапсырысты орындау уа ытын
16. Сатудан кейінгі ызмет к рсетуге жататын ызметтер:
A) Кепілді ызметті к рсету туралы шарт а отыру
B) Мерзімі ткен тауарларды жою
C) Жедел ызмет к рсетуді #йымдастыру
D) Тауарды жеткізуді, орнатуды #йымдастыру
E) осал ы б лшектер жиынтығымен амтамасыз ету
F) Сервистік нім элементтерін к рсету
17. Сату алды ызмет к рсету амтиды:
A) Жа а а паратты тəртіпті
B) Сатып алу шарттары туралы а параттарды хабарлауды
C) Тауар сапасы туралы а паратты хабарлауды
D) 0ндірілетін нім к лемін #лғайтуды
E) Жедел ызмет к рсетуді #йымдастыруды
F) Клиенттік тəртіпті #руды
G) Б#йымды к рсетуді
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18. Тур – дегеніміз негізгі ызметтер жиынтығы:
A) осымша ызметтер
B) #жаттарды рəсімдеу
C) Тасымалдау
D) Тама тандыру
E) Орналастыру
19. К іл к теру индустриясыны коммерциялы саласы:
A) Муниципалды саяба тар
B) Жеке клубтар
C) =лтты саяба тар
D) Этномəдени бағыттағы кəсіпорындар
E) Та ырыпты саяба тар
20. аржылы жоспарда к рсетіледі:
A) Электроэнергияға кеткен шығындарды т мендету есебі
B) #рылыс объектілеріні айта жабды талуы
C) Материалды-техникалы жабды талу к рсеткіштері
D) 0зіндік айналым #ралдарын ажет ету есебі
E) Материалға кеткен шығындарды т мендету есебі
F) Несиелік жоспар
G) Салы (стемелеріні пайызды к рсеткіштеріні згері жоспары
H) Пайда есебі
21. ызмет к рсету аясындағы кəсіпорынны ерекшелігі:
A) Жеке ызмет к рсетуді жоғары де гейі
B) :лкен к лемді алып жатыр
C) Т мен пайдалылы
D) ызмет к рсету ассортиментіні аздығы
E) Нары тан алша болуы
F) Персонал саныны к птігі
G) 0ндіріс (рдісінде т#тынушыны атысуы
H) Ж#мысты к п е бекті ажет етуі
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22. Профессор А.Д. Чудновскийді бас аруымен она (й т#рмысын
арастыра отырып, она (й бизнесі ызметімен тікелей немесе жанама
т(рде байланысатын келесі топтарды б ліп к рсетеді:
A) Шаштараздар, спортты мекемелер
B) Есептеу техникасы
C) Ғылым мен техниканы дамыту жоспары
D) Космосты зерттеулер
E) Санитарлы нормалар
F) Кəсіпорын меншік иесі, арыз беруші
G) Администрация, персонал, партнерлар
H) Т#тынушылар, салы органдары
23. Профессор Вильям Баумал ызмет т(рлері алуан т(рлілігін айтып, ол
німділікті суіне сəйкес (ш ызмет к рсету категориясын #сынды:
A) Инертті жеке ызмет к рсету
B) Прогрессивті жекелеген емес ызмет к рсету
C) Тапшы тауар ндірісіне шектелген ызметі
D) Е бек тиімділігіні жоғарылау к рсеткіштері
E) Асимптотистік инертті жекелеген емес ызмет к рсету
F) ызмет тəуекелдік сипат а ие
G) Жанама ызмет к рсету
H) Халы а т#рмысты ызмет к рсету
24. Mультимедиялы компьютерді əлеуметтік мəдени сервистегі
ерекшелігі:
A) осымша #рылғыларды электрмен амсыздану ажеті жо
B) CD-ROM–жина таушы #рылғыны болуы
C) Компьютерлерді Microsoft, Exceel, Acsess жəне т.б. ке се
бағдарламасымен амсыздануы
D) адағалаушы бағдарламаларды болуы
E) озғалмалы #рылғыларды болуы
F) 3D-(деткіш #рылғысыны болуы
G) Виртуалды к мекші #рылғысыны болуы
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25. Ке се АТС (автоматты телефон станциясы) орындайтын осымша
пайдалы функциялар:
A) Бас а телефондарға автоматты айта адресациялау
B) Номерді автоматты аны тау ызметі #сынылмайды
C) «Авто жауап беру» функциясы инсталляцияға жатпайды
D) Ке сені барлы телефон аппараттарына байланыс а шығу номері
орта
E) ызметшілерді телефон шалысын кезекпен ж(зеге асыру
леуметтік-мəдени ызмет к'рсетудегі ызмет технологиясы
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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она жайлылы индустрия негіздері

1. она жайлы индустриясы ызметкерлерді кешенді ызметі ретінде
анағаттандырады:
A) туристерді с#ранысын
B) туристерді ажеттілігін
C) т#тынушылы с#ранымды
D) оғамды ызығушылы тарды
E) инновациялы процесстерді
F) кəсіпорынны аржылы ызығушылығын
G) оғамды ажеттіліктерді
2. Техникалы прогресс персоналды клиентпен байланысын ыс артуға
м(мкіндік беріп, келесілерді са тайды:
A) экскурсиялы маршруттарды
B) туристік ызметті жоғары сапасын
C) тама тандыру мен ызмет к рсету нормаларын
D) трансферт жəне брондау ж(йесін
E) чартерлік рейстерді
F) клиентке деген # ы ты нормаларды
3. Туризм к п мемлекетті жағдайына əсер ететін əлеуметтік-мəні бар
#былыс ретінде:
A) легитимдік
B) əлеуметтік
C) формальды емес
D) саяси
E) мемлекеттік
F) оғамды
4. Клиенттермен ж#мыс істеу бойынша персонал келесі а паратпен
амтамасыз етіледі:
A) ірді мемлекеттік олдауы туралы
B) аланы оғамды кəсіпорындары туралы
C) к рсетілетін экскурсиялар бойынша
D) #сынылатын ызметті легитимділігі
E) зіні аласыны е басты к рікті жерлері бойынша
F) осымша ызметтер туралы
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5. 0зіні нары тағы бəсеке абілеттілігін жоғарлату (шін она (й
индустрия кəсіпорындары міндетті:
A) жа а технологияларды пайдалану
B) ызметті зіндік #нын ыс арту
C) оғамды мəнге ие болу
D) ғаламторлы ызметті енгізу
E) зіні ма ыздылығын арттыру
F) # ы ты аспектілерді білу
6. она жайлы индустриясы біріктіреді:
A) демалыс жəне ойын-сауы ты
B) шығармашылы ты
C) аржылы секторды
D) жылу трассасын
E) туризмды
F) мəдениетті
G) мейманханалы жəне мейрамханалы бизнесті
7. она жайлы индустриясыны секторлары:
A) туристік фирмалар
B) оғамды кəсіпорындар
C) діни кəсіпорындар
D) тасымалдау
E) банктер
F) ойын-сауы #ралдары жəне объектілері
8. Давостағы Д(ниеж(зілік экономикалы форумны сарапшылары
д(ниеж(зілік туристік #йымдарымен бірге 130 мемлекетті 14 белгі
бойынша бағалады, соны ішінде:
A) к ліктік инфра #рылым
B) #рамында комфортабельді отелдерді болуы жəне мəдени байлы тар
C) экология жəне жоспарлау
D) демалыс #ны жəне даму стратегиясы
E) жа а тауар мен ызметтер
F) санитарлы жағдай жəне ызметті жылжыту
G) туризм аймағындағы кіметті саясаты
9. Бір номерге екі рет брондау жасауды пайызы:
A) 25%-ға
B) 15%-ға
C) 200%-ға
D) 5%-ға
E) 10%-ға
F) 1%-ға
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10. Н мірлерді кепілді брондалуыны əдістері:
A) туристік ваучер
B) са тандыру
C) телефонмен о ырау шалу
D) booking.com сайтын пайдалану
E) алдын ала т лем
F) кредиттік картаны олдану
G) овербукинг
11. она (йді негізгі ызметтері:
A) К ліктік ызмет
B) Брондау
C) Са тандыру
D) она тарды абылдау жəне орналастыру
E) она тармен есептесу
12. аза стандағы она (й брендтері:
A) Redisson SAS
B) Hampton Inn
C) Cendant
D) Novotel
E) Sheraton
13. Франчайзи (шін франчайзинг шартыны негізгі кезе дері:
A) Тиімділік нормативтері
B) Бəсекелестік де гейі
C) Преференциялар
D) Фирмалы аксессуарлар
E) ызмет ету мерзімі
F) Шарт бойынша т лемдер
14. Бас аруды əлеуметтік-психологиялы əдістері:
A) ызметкерлерге #сыныстарды беру
B) ызметкерлерді тəртібін ба ылау
C) Талдау
D) Жағымды психологиялы ортаны алыптастыру
E) ызметкерлерді əлеуметтік дамуын жоспарлау
15. она (й индустриясындағы бас ару ж(йелеріні негізгі объектілері:
A) =лтты она (йлер
B) она (й тізбектері
C) Шаруашылы она (йлер
D) Шет елдік бас арудағы она (йлер
E) Корпоративті она (йлер
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16. она (йлерде т#рмысты ызмет к рсету т(рлері:
A) Н мірге газет, журнал жеткізу
B) Н мірге асты жеткізу
C) Ж(кті н мірге жеткізіп беру
D) Фитнес орталығы
E) Жедел жəрдем ызметі
F) К лік ызметтері
17. Front office ызметтері:
A) она тарды абылдау
B) Брондауға тапсырыстарды деу
C) Номерді жинау
D) она тарға есік ашу
E) Номерге газет, журнал жеткізу
F) осымша ызметтер
G) К(ндізгі аудит
18. она (й персоналына ойылатын талаптар:
A) Тəртіп
B) М#нтазды
C) Шетелде іс-тəжірибеден ту
D) Униформа
E) Тілдерді игерушілігі
F) Біліктілік
G) Коммуникативтілік
19.
абылдау жəне орналастырумен айналысатын
ойылатын талаптар:
A) Сенімділік
B) Тез с йлей абілеті
C) Тартымды сырт ы келбет
D) Биік амбиция
E) она жайлы арым- атынас

ызметкерлерге

20. она (йлерді бас ару ж(йелеріне ойылатын талаптар:
A) Шығындарды теу
B) Ресурстарды олдану
C) Жабы ба ылау
D) Топ-менеджментті болуы
E) Шығындарды шектеулігі
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21. А. Парасурман, В. Зейтамль, Л. Бериді
(лгісіні сатылары:
A) Жеке ажеттіліктер
B) К(тілетін пайда
C) Шектеулі ажеттіліктер
D) Жалпы ажеттіліктер
E) Біліктілік
F) она жайлылы

ызмет к рсету сапасы

22. 3 жəне 2 ж#лдызды она (йлер келесі критерийлерге сəйкес келуі
тиіс:
A) Сапалы униформа
B) Табиғи ағаштан жасалған жиCаз
C) Жа сы сапалы т сек-орынны болуы
D) Жа сы сапалы ыдыс-ая ты болуы
E) абырғаларды су ткізбейтін материалмен жабылуы
23. «Эдельвейс/Medallion» ж(йесіні а паратты ағымдары:
A) она тарды арты шылы тары
B) Жеткізушілер жайлы деректер
C) Стандартты тағамдарды бағасын згерту
D) Н мірлерді жағдайы
E) она тарды келуі жайлы деректерді енгізу
24. OPERA Enterprise Solution автоматтандырылған ж(йесіні
A) арсы алу жəне орналастыру
B) Инженерлік ызмет
C) Сату жəне маркетинг б лімі
D) Мейрамхананы автоматты бас ару ж(йесі
E) Клиенттерді с#ранысыны ж(йесі
F) Шығындарды оптимизациялау ж(йесі
G) она (йді АТС-і
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25. «Fidelio F8» автоматтандырылған бас ару ж(йесіні
негізгі
функциялары:
A) Клиенті электронды карточкасымен ж#мыс ж(ргізу
B) Н мірлерді ашы ты тан бас ару
C) она (й ызметтерін экономикалы -математикалы модельдеу
D) Н мірлерді брондау
E) Электронды кілттерді бас ару
F) она (й толтырымдылығын ба ылау
G) Клиенттерді шоттарын бас ару ж(йесі
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