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
5B090500

Маманды ты атауы

Жауап парағыны 6-9
секторларындағы пəндер реті
1. Жалпы жəне əлеуметтік
психология
2. !леуметтік ж"мысты
" ы ты амтамасыз ету
3. !леуметтік ж"мыс теориясы
4. !леуметтік ж"мысты
əдістері мен технологиялары

«!леуметтік ж"мыс»

1. С"ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т"рады:
1. Жалпы жəне əлеуметтік психология
2. !леуметтік ж"мысты " ы ты амтамасыз ету
3. !леуметтік ж"мыс теориясы
4. !леуметтік ж"мысты əдістері мен технологиялары
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

кітапшасыны

бос

орындарын

5. Жауап парағында к рсетілген секторларды м" ият толтыру керек.

2

тиісті

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.
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Жалпы жəне əлеуметтік психология

1. А ыл ойды даму дəрежесін аны тауға арналған тестілер:
A) Логикалы тест
B) Ба ылау
C) Интеллектік тест
D) Социометрия
E) Ойын тесті
2. Психикалы процестерге жататындар:
A) дарындылы жəне данышпанды
B) абілет жəне нышан
C) мінез жəне темперамент
D) т'йсік жəне абылдау
E) ес жəне иял
3. Психология ғылымыны салалары:
A) !леуметтану
B) Жас ерекшелік психологиясы
C) Педагогика
D) Биология
E) Философия
F) Педагогикалы психология
G) Арнайы психология
4. Психология ғылымыны салалары:
A) Философия
B) !леуметтану
C) Дін психология
D) Медициналы психология
E) Дінтану
F) За психологиясы
5. Психиканы даму эволюциясын зерттейтін сала:
A) Педагогикалы психология
B) За психологиясы
C) Зоопсихология
D) Жас ерекшелік психологиясы
E) Тарихи психология
F) Салыстырмалы психология
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6. Т'йсік дегеніміз:
A) Бiрнеше анализаторларды бiрлесiп ызмет iстеуiнi нəтижесi
B) Д'ниедегі заттар мен "былыстарды сезім м'шесіне тікелей əсер ету
ар ылы жекелеген асиеттеріні миымызда бейнелеуі
C) Психикалы алып
D) Заттарды т'сін, иісін, дəмін, атты-ж'мса тығын, кедір-б"дырлығын
т.б. осы секілді асиеттерін ажыратуға себеп болады
E) Психикалы процесс
7. Контактті т'йсіктерге жатады:
A) Дəм сезу т'йсігі
B) Тактильді т'йсіктер
C) Тері т'йсігі
D) Есту т'йсігі
E) абылдау
8. Проприорецептивті т'йсіктер:
A) Уа ытты сезу
B) Есту
C) Тепе-те дік т'йсігі
D) Гравитация т'йсігі
E) имыл озғалыстар т'йсігі
9. Галлюцинация дегеніміз:
A) Психикалы ауыт уы бар адамдарда кездеседі
B) Адекватты абылдау
C) Жалған объектілерді абылдау
D) Ке істікті абылдау
E) Уа ытты абылдау
F) озғалысты абылдау
G) Сырт ы тітіркендіргішті əсерімен санада пайда болған бейнелер
10. Ойлауды ат аратын ызметтері:
A) абылдау
B) Заттар мен "былыстар арасындағы за дылы тарды табу
C) Сезу
D) Бай ау
E) :мыту
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11. Ес процесі дегеніміз:
A) Бiрнеше анализаторларды бiрлесiп ызмет iстеуiнi нəтижесi
B) Заттар мен "былыстарды бейнесін т"тастай абылдау
C) ;ткен тəжірибені есте са тап, оларды айта жа ғырту
D) Заттарды т'сін, иісін, дəмін сезу
E) Психикалы асиет
F) Психикалы процесс
G) А паратты са тап жəне айта жа ғыртуынан к рінетін психикалы
ызмет
12. Іс-əрекет формалары:
A) О у
B) Дағды
C) !дет
D) Ойын
E) !рекет
13. Т"лғаны жеке ерекшеліктеріні к рінісі:
A) сенім, м"рат
B) бағалау, зін- зі бағалау
C) ойлау, с йлеу
D) ызығу, д'ниетаным
E) сезім мен эмоция
14. Интервью (с"хбат) əдісінде к рініс табатындар:
A) Адамны жеке темперамент асиеттері
B) Адамны зін- зі бағалауы
C) Адамны мінезі
D) Адамдарды бір-бірін абылдау за дылы тары
E) Бір адамны екінші адамға əсері
F) Адамны интеллект де гейі
G) Топтағы əлеуметтік р лі
15. Социометрия əдісі:
A) Топтағы лидерді аны тауға м'мкіндік береді
B) Адамны зін- зі бағалау де гейін аны тайды
C) Топтағы аутсайдерді аны тауға м'мкіндік береді
D) Жас ерекшелігін зерттейді
E) а тығысты жағдайды аны тайды
F) О ушы мен педагог арасындағы арым- атынасты аны тайды
G) Адамны кəсіби бағдарын аны тайды
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16. Жеке т"лғаны психикалы
A) Ес
B) Темперамент
C) Фрустрация
D) Ерік
E) Мінез
F) абілет

асиеттеріне жатады:

17. С йлеуді т'рлері:
A) Алша - коммуникатор
B) Жазбаша с йлеу
C) Перцепция
D) Интеракция
E) Коммуникация
F) Тілдесу
18. !леуметтік психологияны тарма тары Г.М. Андреева бойынша:
A) Зоопсихология
B) арым- атынас психологиясы
C) Геронтопсихология
D) Топтар психологиясы
E) Балалар психологиясы
F) ;нер психологиясы
19. Проксемика дегеніміз:
A) К зін адау
B) Бір-біріне атысты ке істіктегі бағдар
C) Ар а ағу
D) Дистанция
E) ол беріп амандасу
F) К зін т кере арау
G) Дене м'шелеріні т'йісуі
20. арым- атынасты негізгі ызметтері:
A) Экспрессивтік
B) Диалогтік
C) Монологтік
D) Зейін салу
E) Есте са тау
F) Салыстыру
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21. Топты демократиялы бас ару стиліні сипаттары:
A) :жымны ж"мыс мотивациясыны т мен болуы
B) Шешімні топпен келісіліп абылдануы
C) Шешімні бір жа ты абылдануы
D) Мада тауға бейім болу
E) Адамдарды ызығушылығына к іл б лмеу
F) Жазалауға бейім болу
22. У.Джеймс бойынша т"лға келесі 'ш инстанцияны жиынтығы:
A) Рухани Мен
B) Биологиялы Мен
C) Шынды тағы Мен
D) Адамгершілік Мен
E) М"раттағы Мен
F) Эстетикалы Мен
23. @лкен əлеуметтік топтардағы психикалы
A) танымды белсенділік сферасы
B) топты атынастар сферасы
C) ажеттілік-мотивациялы сфера
D) еріктік асиеттер сферасы
E) когнитивті сфера
F) т"лғалы асиеттер сферасы
G) ой жəне иял сферасы
H) аффективті жəне реттеуші-еріктік сфера

"былыстар:

24. Т"лғаны əлеуметтік-психологиялы асиеттеріні топтамасы:
A) т"лғаны психологиялы ерекшеліктерімен байланысты асиеттер
B) т"лғаны əлеуметтік мінез- "л ы жəне позициясымен байланысты
жалпы асиеттер
C) жалпы психологиялы асиеттерді əлеуметтік топтамасы
D) т"лғаны "лтты ерекшеліктеріні топтамасы
E) дифференциалды жəне жас ерекшелік асиеттермен байланысты
асиеттер
F) жалпыпсихологиялы жəне əлеуметтік-психологиялы асиеттермен
байланысты əлеуметтік асиеттер
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25. Сыбысты т"лғаны
згермелі əлеуметтік ортаға бейімделуіне
к мектесе отырып ат аратын ма ызды ызметтері:
A) оршаған орта "былыстары мен заттарыны бейнесін алыптастыру
B) жағдайға байланысты згеріп отыратын т"лғаны мінез- "л ын
реттеп отыру
C) оршаған ортаны тануға деген əлеуметтік ажеттілікті анағаттандыру
D) заттар мен "былыстарды айырмашылы тары мен " састы тарын
тану
E) т"лғаны мінез- "л ына əсер ету
F) топ а жатуға деген əлеуметтік ажеттілікті анағаттандыру
G) "за уа ыт бойғы белгісіздікті жою немесе т мендету
Жалпы жəне əлеуметтік психология
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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леуметтік ж мысты

ы ты

амтамасыз ету

амтамасыз ету

1. !леуметтік
амсыздандыру
" ығы – адамны
əлеуметтікэкономикалы " ығы негізі ретінде бекіткен "жат:
A) 1966 жылғы Экономикалы , əлеуметтік жəне мəдени " ы тар туралы
халы аралы пакті
B) 1995 жылғы аза стан Республикасыны Конституциясы
C) 1990 жылғы КСР-ны мемлекеттік егемендігі туралы декларациясы
D) 1937 жылғы КСР-ны Конституциясы
E) 1993 жылғы аза стан Республикасыны Конституциясы
2. !леуметтік амсыздандыру саласындағы " ы ты
атынастарды
субъектілері:
A) əлеуметтік мекемелер
B) жеке т"лға (немесе отбасы), мемлекеттік органдар
C) за ды т"лғалар
D) коммерциялы за ды т"лғалар
E) мемлекетті əлеуметтік амсыздандыру ызметін ж'зеге асырушы
органдары
3. Жеке адамны біліктілігі мен жан-жа ты дамуын алыптастыру 'шін
негіз болып табылатын білім беруді əрбір де гейі бойынша білімдер
ж'йесі амтиды:
A) Білім беру мониторингін
B) осымша білім беру
C) Білім беруді негізгі принциптерін
D) Орта білім беруді
E) Жоғары білімнен кейінгі білімді
F) Жоғары білім беруді
4. Мемлекеттік əлеуметтік кепілдіктерге " ылы т"лғалар:
A) арттар мен балалар
B) Жастар
C) Жас спірімдер
D) Панасыздар
E) Асырандылар
F) !йелдер
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5. Халы ты сапалы мір с'руін амтитын аспектілер:
A) Экологиялы апаттарды болдыру
B) Халы ты экологиялы таза ортада мір с'руі
C) Жер "нарын зерттеу
D) Т"рғындарды зиянды ж"мыстармен амту
E) Халы ты таза ауыз сумен амтылуы
F) Халы ты зиянды ж"мыстардан орғау
6. Экологиялы апат салдарынан зардап шеккен адамдарға берілетін
осымша темдер мен же ілдіктерге жатады:
A) Т"рғын 'йді жекешелендіруге " ысы жо
B) ;тема ы алу
C) Мемлекеттен тегін к мек алу
D) Жəрдема ы алуға " ығы бар
E) @йді уа ытша пайдалануға алуға
7. Медициналы -сараптама ж'ргізуші комиссия, м'гедектікті тағайындау
бойынша мынадай "жат абылдайды:
A) бағдарлама
B) ауыруды тапсырған анализдері
C) ортынды шешім
D) дəрігерді жолдамасы
E) орытынды
F) б"йры
8. Он т рттен он сегiз жас а дейiнгi кəмелетке толмағандарды
" ы тарын жəне м'дделерiн орғайды:
A) Жергiлiктi зiн- зi бас ару органдары
B) За ды кілдер
C) !кімшілік
D) ам оршылары
E) орғаншылары
F) аза стан Республикасыны сот билігі органдары
9. Мемлекеттiк денсаулы са тау секторы алыптасады:
A) Мемлекеттік жəне жекеменшік емханалар
B) Стационарлы жəне жартылай стационарлы мекемелер
C) Дəрілік заттарды , медициналы ма саттағы б"йымдар мен
медициналы техниканы айналысы саласындағы субъектілерден т"рады
D) Дəрілік заттарды , медициналы ма саттағы б"йымдар мен
медициналы техниканы айналысы саласындағы субъектілерден т"рады
E) Денсаулы са тау саласындағы мемлекеттiк органдардан, мемлекеттiк
меншiк " ығына негiзделген денсаулы са тау "йымдарынан т"рады
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10. Ай сайын азаматтарға мемлекеттік бюджеттен берілетін əлеуметтік
к мектер:
A) Зейнета ы
B) Активтер
C) Шəкірта ы
D) Дотация
E) Жала ы
F) Субсидия
G) "нды ағаздар
H) Жəрдема ы
11. " ы ты жауаптылы тарту:
A) " ы б"зушыны кінəсін мойындату
B) " ы б"зушыны жауап а тарту
C) " ы б"зушыны олдау
D) Мемлекеттік мəжб'рлеу шарасы
E) " ы б"зушыны еркіндікке жіберу
F) Отанды мəжб'рлеу
G) К'ш к рсету
12. М'гедек балаларды тəрбиелеуші жəне оларды к'тіп-бағуды ж'зеге
асырушы ата-аналарды жəне бас а да за ды кілдерді мемлекеттік
к мек алуы:
A) М'гедек баланы танымды мірге " ығы болып табылады
B) Баланы мемлекеттік к мекке " ығы болып табылады
C) аза стан Республикасыны за ымен арастырылған міндеттері
болып табылады
D) Мемлекеттік саясатты балалар м'ддесін к здейтін ма саты болып
табылады
E) Баланы ажетті т"рмыс де гейіне белгіленген нормадан т мен
болғанда
13. Балалар 'йлеріне:
A) Ата-анасы бас тарт ан балалар абылданады
B) Дене бітіміні дамуында кемістігі бар балалар абылданады
C) 3 жастан 18 жас а дейінгі жетім балалар жəне толы емес отбасынан
шы ан балалар абылданады
D) Туғаннан бастап 3 жас а дейінгі жетім балалар абылданады
E) 18 жас а дейінгі ата-анасыны ам орлығынсыз алған балалар
абылданады
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14. Ата-анасыны ам орлығынсыз алған балаларға арналған
тəрбиелейтін, емдейтін жəне соған " сас бас а да мекемелердегі баланы
" ы тары мен м'дделерін орғауды, оларды ж"мыс а орналасуына
к мектесуді:
A) аза стан Республикасыны ат ару билік органы
B) Мектеп басшылығы ж'зеге асырады
C) Маслихаттар ж'зеге асырады
D) Интернат басшылары ж'зеге асырады
E) аза стан Республикасы Парламент ж'зеге асырады
15. Ата-анасыны ам орлығынсыз алған балаларға арналған
тəрбиелейтін, емдейтін жəне соған " сас бас а да мекемелердегі баланы
" ы тары мен м'дделерін орғауды, оларды ж"мыс а орналасуына
к мектесуді:
A) Р Парламенті ж'зеге асырады
B) Р за шығару билік органы
C) Мектеп басшылығы ж'зеге асырады
D) Маслихат ж'зеге асырады
E) Р Денсаулы са тау жəне əлеуметтік орғау министрлігі
F) Интернат басшылары ж'зеге асырады
G) Жергілікті ат арушы органдар ж'зеге асырады
H) Р ат ару билік органы
16. Патронат туралы ережені бекітеді:
A) аза стан Республикасы Парламенті бекітеді
B) аза стан Республикасы Мəжілісі бекітеді
C) аза стан Республикасы Сенаты бекітеді
D) аза стан Республикасыны за шығару билік органы
E) аза стан Республикасы @кіметі бекітеді
F) аза стан Республикасыны ат ару билік органы
G) аза стан Республикасыны Премер министрі
17. орғаншылы :
A) Он т рт жас а дейінгі балаларды " ығы мен м'ддесін орғауды
" ы ты нормалар негізіндегі іс - əрекет
B) Балаларды " ығы мен м'ддесін орғауды " ы ты нысаны
C) 5 жас а келген балаларды орғау нысаны
D) 18 жас а (кəмілетке) толмағандарды орғалу нысаны
E) 16 жастағы балаларды ам орлы а алынуы
F) 14 жас а толмаған балаларды " ығы мен м'ддесін орғауды
" ы ты нысаны
G) 17 жас а келген балаларды орғау нысаны
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18. аза стан Республикасы азаматтарыны Конституцияда к рсетілген
əлеуметтік " ығы:
A) меншік
B) азаматты алу
C) сайлау
D) білім алу
E) сайлануға
F) денсаулы са тау
19. !леуметтік амсыздандыру " ығы алғаш ы рет халы аралы
" ы ты актіде бекітілді:
A) 1966 ж. Экономикалы халы аралы пакт
B) 1948 ж. Геноцид конвенциясы
C) 1949 ж. Женева конвенциясы
D) 1966ж !леуметтік " ы тар туралы халы аралы пакт
E) 1966 ж Мəдени " ы тар туралы халы аралы пакт
F) 1948 ж. Адам " ы тарыны жалпы декларациясы
G) 1966 ж. Экономикалы " ы тар туралы халы аралы пакт
20. !леуметтік амсыздандыру " ы ты нормативтік актілерді
уа ыттағы к'ші:
A) Материалды игіліктерді е бекті атысуынсыз б лу шараларыны
жиынтығын білдіреді
B) Мемлекеттік əлеуметтік амсыздандыру мен орғауды ж'зеге асыру
барысында туындаған оғамды атынастарды белгілі бір тобын
реттейтін нормаларды жиынтығы
C) !леуметтік амсыздандыру " ы ты нормативтік актілерді
уа ыттағы əрекет етуіндегі басталуы мен ая талуын білдіреді
D) За ды əрекет ше берін аны тайды
E) Е бек стажы, зейнета ылар, жəрдема ылар, же ілдіктер, тема ылар,
əлеуметтік ызмет к рсетуді білдіреді
F) Зейнета ы, жəрдема ы, тема ы, заттай к мек к рсету жəне
процедуралы немесе іс ж'ргізушілік сипаттағы к мек екендігін
білдіреді
G) !леуметтік же ілдіктер, зейнета ылар, жəрдема ылар, же ілдіктер,
тема ылар, əлеуметтік ызмет к рсетуді білдіреді
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21. Ай сайын азаматтарға мемлекеттік бюджеттен берілетін əлеуметтік
жəрдема ылар:
A) Дарынды балаларға берілетін жəрдема ы
B) Бала к'тіміне байланысты жəрдема ы
C) М'гедектігі бойынша мемлекеттік əлеуметтік жəрдема ы
D) Ауыр ж"мыс жасауы бойынша жəрдема ы
E) Кедей отбасыларға жəрдема ы
F) Арнаулы мемлекеттік жəрдема ы
G) ;ндістік жара аты бойынша жəрдема ы
H) Жалғыз алуына байланысты жəрдема ы
22. Кəмелетке толмаған ата-аналарды " ы тары:
A) Кəмелетке толмаған ата-аналарды жалпы негіздерде здеріні əке
жəне ана болуын мойындамауға " ылы
B) Некеге т"рмаған, кəмелетке толмаған ата-аналар олар бала туған
жағдайда здері он алты жас а толғанда ата-ана " ығын з бетінше
ж'зеге асыруға " ылы
C) кəмелетке толмаған ата-аналарды баласымен бірге т"руға жəне оны
тəрбиелеуге атысуға " ылы
D) кəмелетке толмаған ата-аналар мектептен шығарылады
E) кəмелетке толмаған ата-аналарды баласымен мемлекетті
арамағына ткеруге " ығы бар
F) кəмелетке толмаған ата-аналар мемлекеттен жəрдема ы ала алады
G) Кəмелетке толмаған ата-аналарды жалпы негіздерде здеріні əке
жəне ана болуын мойындауға " ылы
H) кəмелетке толмаған ата-аналарды т"рғын 'й болған кезде ғана
некеге т"ра алады
23. Мемлекеттiк базалы зейнета ы:
A) Ерікті жарналар жиынтығы
B) аза стан Республикасыны азаматтарына зейнеткерлiк жас а жеткен
со берiлетiн ай сайынғы а шалай т лем
C) Зейнеткерлерді е бек ету жылымен есептелетін а шалай т лемдер
D) жина таушы зейнета ы орларынан бюджетке аударылатын т лем
E) аза стан Республикасында т"ратын 58 жастан ас ан əйелдер мен 63
жастан ас ан ер адамдарға мемлекетті ай сайынғы а шалай т лемі
F) арт адамдарды депозиттерде жиналған аражаттары
G) зейнета ы аннуитетi шарты б"зылған кезде са тандыру "йымынан
алатын а ша сомасы
H) Зейнеткерлерге т лейтін мемлекетті міндетті т лемі
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24. М'гедектерді медициналы о алту:
A) Тiршiлiк-тынысыны шектелуiне жəне оны əлеуметтiк орғау
ажеттiгiне əкеп со тыратын аурулардан, жара аттардан, оларды
салдарынан, кемiстiктерден организм функциялары т"ра ты б"зылып,
денсаулығы б"зылған адам
B) Организмні б"зылған жəне (немесе) жоғалт ан функцияларын
са тауға, ішінара немесе толы алпына келтіруге бағытталған
медициналы ызметтер кешені
C) Ішінара немесе толы алпына келтіруге бағытталған медициналы
ызметтерді организмні б"зылған жəне (немесе) жоғалт ан
функцияларын са тауға бағытталған кешені
D) Адамны т"ратын экологиялы ортасын жа сарту, салауатты мiр
салтын алыптастыру, е бектi ауiпсiз жағдайларын амтамасыз ету,
ндiрiсте жара аттануды болдырмау, кəсiптiк ауруларды азайту
ж нiндегi iс-шаралар
E) Ерте диагноз оюға, дене, а ыл-ой, психикалы , сенсорлы жəне бас а
кемiстiктердi туындауынан жəне кемiстiктi т"ра ты функционалды
шектелуге немесе м'гедектiкке ауысуынан са тандыруға бағытталған
шаралар кешенi, сондай-а денсаулы ты орғау
25. Жергiлiктi ат арушы органдар м'гедектердi ж"мыспен амту ж'зеге
асырылады:
A) Адамды м'гедек деп таныған жəне е бек абiлетiн жоғалту дəрежесiн
белгiлеген кезде оларды себептерi, мерзiмi, басталған уа ыты, осымша
к мек т'рлерiн əзiрлейдi
B) М'гедектердi аза стан Республикасыны за намасына сəйкес
ж"мыс а орналастыру 'шiн арнаулы, сондай-а əлеуметтiк ж"мыс
орындарын "ру, м'гедектерге кəсiптiк о уды "йымдастыру ар ылы
C) Ж"мыс орындарыны жалпы саныны 'ш процентi м лшерiнде
м'гедектер 'шiн ж"мыс орындарыны квотасын белгiлеу ар ылы
D) Жеке кəсiпкерлiктi, шағын жəне орта бизнестi дамыту ар ылы
м'гедектер 'шiн осымша ж"мыс орындарын "ру ар ылы
E) Алдын алуды тиiстi мемлекеттiк органдар, жергiлiктi мемлекеттiк
бас ару органдары, "йымдар мен ж"мыс берушi ж'зеге асырады
F) Денсаулы ты орғау, адамны т"ратын экологиялы ортасын
жа сарту, салауатты мiр салтын алыптастыру, е бектi ауiпсiз
жағдайларын амтамасыз ету, ндiрiсте жара аттануды болдырмау,
кəсiптiк ауруларды азайту ж нiндегi iс-шаралармен
леуметтік ж мысты
ы ты амтамасыз ету
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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1. !леуметттік ж"мысты кəсіби əдістері мазм"ны:
A) Ғылымда ғана олданылады
B) Классификациялары бар
C) Балалармен ж"мыс ж'ргізуде олданылады
D) !леуметтік ж"мыс теориясы мен практикасы 'шін ма ызды
E) !рт'рлілігімен ерекшеленеді
F) !леуметтік ж"мыс "рылымына енбейді
G) !леуметтік ж"мыс тəжірибесінде олданылмайды
2. !леуметтік ызметкерді маман ретінде сипаты:
A) !леуметтік саясат бойынша маман
B) Бизнес бойынша серіктес
C) иын мірлік жағдайға душар болған т"лғаларға əлеуметтік к мекті
"йымдастырушы
D) Мəдени - тынығу ж"мысын "йымдастырушы
E) Атаулы əлеуметтік ызметті ажеттілігін аны тайтын маман
F) Маркетинг бойынша маман
3. !леуметтік ж"мысты мазм"нын ашатын негізгі т'сініктер:
A) Альтруизм
B) Гуманизм
C) Феминизм
D) Маргинализм
E) Индивидуализм
4. !леуметтік ж"мысты практикалы ж'зеге асыру мекемелері:
A) Биржалар
B) @кіметтік емес "йымдар
C) Агенттіктер
D) !леуметтік орталы тар
E) Мемлекеттік мекемелер
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5. @йде əлеуметтік к мек к рсету б лімі, ж"мыспен амту орталы тары,
айта о алту орталы тары:
A) !леуметтік к мекті субъектілері
B) !леуметтік ж"мысты субъектілері
C) !леуметтік к мек к рсету мекемелері
D) !леуметтік ж"мысты əкімшілік органдары
E) !леуметтік ж"мысты за дылы тары
F) !леуметтік ж"мыс технологиялары
G) !леуметтік ж"мыс мазм"ны
6. Ч.Бутты əлеуметтік ж"мысты ғылыми негізіне ы пал еткен
əлеуметтік зерттеу ж"мысыны басты объектілері:
A) !йелдер
B) Ж"мыссыздар
C) Кедейлер
D) Жастар
E) Халы ты мір с'ру де гейі
F) арттар
7. !леуметтік ж"мысты теориясы мен практикасында адам:
A) Клиент
B) Жеке адам
C) Жеке т"лға
D) Индивид
E) Ер адам
F) Т"лға
G) !йел адам
8. Отбасы аупі факторлары «əлеуметтік ауіп- атер тобы»:
A) Ата-аналарды ж"мыссыздығы
B) Жылы арым- атынас
C) @йдегі атігездік
D) Балалар мен ата-ана арасындағы сенімділік
E) Материалды жағдайыны жа сы болуы
F) Отбасыны жоғары мірлік де гейі
G) Ата-анасыны маск'нем немесе наркоман болуы
9. !леуметтік "ндылы тар:
A) Пессимизм
B) !леуметтік ж"мыс
C) К'йзеліс
D) Азаматты борыш
E) ауіп- атер факторы
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10. !леуметтік серіктестік принципі білдіреді:
A) Міндеттерді орындаудағы екі жа ты те жауапкершілік
B) Ж"мыс беруші з арасыны басымдылығы
C) Тек ж"мыс берушілерді шешімді орындаудағы жауапкершілігі
D) ызметкерлер к з арастарын есепке алу міндетті емес
E) абылданған келісулерді орындау міндетті еместігі
F) Барлы жа тан келісс здерді орындау міндеттілігі
G) Екі жа ты келісс здерді те дігі
11. Халы ты əлеуметтік орғау мекемесі:
A) Салы комитеті
B) @йде əлеуметтік к мек к рсету
C) Туристік агентства
D) Банк мекемелері
E) Бизнес-орталы тары
F) !леуметтік –о алту орталы тары
12. !леуметтік орғау т'сінік ретінде:
A) Адамдарды ажеттіліктерін анағаттандыру шаралары
B) оғамны оғамды -е бектік міріне араластырудағы шаралар ж'йесі
C) !леуметтік орғауды белгілі бір де гейлерімен амтамасыз ететін,
əлеуметтік ызмет ж'йесі
D) " ы ты за ды т'рде алпына келтіру
E) Банктік ызмет к рсету
F) Азаматтарды за мен бекітілген кепілдіктерін ж'зеге асыру шаралары
13. «Арнаулы əлеуметтік ызметтер туралы» Р За ы:
A) М'гедектерге арнаулы əлеуметтік к мек к рсету əдістемесін
на тылайды
B) !леуметтік саясат принциптерін ашады
C) Арнаулы əлеуметтік ызметті к рсету саласындағы арыматынастарды реттейді
D) М'гедектерді əлеуметтік орғау саласындағы оғамды арыматынастарды реттейді
E) !леуметтік ызметкерді адамгершілік асиеттерін ашады
F) Адрестік к мекті жағдайын аны тайды
14. Филантропия т'сінік ретінде:
A) Кəсіби əлеуметтік ж"мыс
B) ;зімшілдік
C) Медицинадағы диагностикалы іс-əрекет
D) Адамдарға мейірімділікпен арау
E) Адамс'йгіштік
F) Жеке айырымдылы жасау
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15. А.Маслоуды ажеттіліктер теориясында басты негізгі ажеттіліктер:
A) байлы
B) физиологиялы ажеттілік
C) билік
D) бедел
E) к іл к теру
F) зін- зі таныту
16. Патогенетикалы медико-əлеуметтік ж"мыс мазм"ны:
A) Ж"мыс іздеуге к мек беру
B) Бос уа ытты "йымдастыру "йымы
C) Нау астарды о алтуға атысу
D) Медико-əлеуметтік экспертизаға атысу
E) Менеджментке 'йрету
F) оғамдағы əлеуметтік процестерге болжам жасау
G) Отан с'йгіштікке тəрбиелеу
17. Білім беру саласындағы əлеуметтік ж"мыс:
A) О ушыларды əлеуметтік мəселелерді шешуге атысу
B) !леуметтік ызметкер о ушыларды білімін бағалауды
C) Бала жəне социум арасындағы делдалды
D) арт адамдарға əлеуметтік ызмет к рсету
E) О у пəндерін о ыту
18. Ж"мыссызды т'рлері:
A) Продуктивті
B) Аз т ленетін
C) "рылымды
D) Е бек
E) Тиімді
F) Негізгі
19. !леуметтік ызметкер мен клиентті зара байланыс принциптері:
A) Клиентті " ы тарын "рметтеу
B) ;зара арым- атынас жасауда əлеуметтік ызметкер р ліні
басымдылығы
C) Бас а адамдарға н" сан келтіре отырып, клиентпен ж"мыс жасау
D) !леуметтік ызметкер тарапынан этикалы нормаларды орындамау
E) Клиентті келісімінсіз оны ішкі əлеміне ' ілу
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20. айырымдылы тарихындағы к мекті «жабы » ж'йесі:
A) Жеке адамны к мегі
B) Эпизодты к мек
C) Моностырь мен ғибадатханалар жанынан к рсетілетін к мек
D) айыр- сада а беру
E) !рт'рлі же ілдіктер
F) Ешкіммен регламенттелмейтін əлеуметтік к мек
G) К мекті ажет ететіндерге, к мек беру 'йлеріні ызмет етуі
H) айырымдылы мекемелеріні ма сатты ызметі
21. иын мірлік жағдайға тап болған т"лғаларға к рсетілетін,
материалды к мек т'рі:
A) Е бек а ы
B) Эмоционалды олдау
C) Зейнета ы
D) Стационарлы ызмет к рсету
E) А шалай аражат
F) Психологиялы ке ес беру
G) Азы -т'лік
22. !леуметтік ызметкерді кəсібилікке пайдалы белгілері:
A) Кəсібилік, шеберлік, абілеттілік
B) Эмоционалды шиеленісті тудыра білу
C) а тығыс жағдайлар тудыру
D) Эмоционалды шаршау
E) Кəсіби дағдыларды олдану іскерлігі
F) Т"лғаны кəсіби-мəндік сапаларыны болуы
23. Э.Ф.Зеер бойынша кəсіби жетілуді кезе дері:
A) ниет, кəсіби шеберлік, мамандану
B) кəсіби даярлы , кəсіби бейімделу, ж"мыссызды
C) кəсіби бейімделу, икемділік, толеранттылы
D) оптация, кəсіби бейімделу, кəсіби игеру, кəсіби шеберлік,
E) оптация, кəсіби бейімделу, кəсіби игеру
F) оптация, кəсіби бейімделу, толеранттылы
G) оптация, кəсіби даярлы , мамандану
H) кəсіби бейімделу, мамандану, кəсіби шеберлік
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24. «Жалпыға орта əл-ау аттылы а негізделген мемлекет»
концепциясында мемлекет əлеуметтік салада негізгі м'мкіндіктерді
арастырады:
A) білім де гейін арттыруды
B) мір сапасын жа сартуды амтамасыз етуді
C) азаматтарға мірлік жоспарларын асыруға барлығына те
м'мкіндіктер жасау
D) əлеуметтік əділеттілік
E) дін
25. Супервизор:
A) «Психотерапевт» р лін ат аратын арнайы о ыған "жым ызметкері
B) !леуметтік мекеме жетекшісі
C) Интернатты мекемедегі тəрбиеші
D) Кəсіби "стаз
E) Студентті іс-тəжірибе барысындағы жетекшісі
леуметтік ж мыс теориясы
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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леуметтік ж мысты əдістері мен технологиялары

1. Тест əдісіні т'рлері:
A) проективті тест
B) кибернетикалы
C) тест-тапсырма
D) техникалы
E) лабораториялы
F) математикалы
G) тест-сауалнама
H) логикалы
2. Технология т'сінік ретінде:
A) К п рет олданылуы м'мкін
B) Белгілі бір тəртіппен ж'зеге асырылатын опеарцияларды , ісəрекеттерді жиынтығы
C) Адамны оғамдағы жағдайыны əлеуметтік к рсеткіштері
D) !леуметтік ж"мыста аражат жинау
E) Теориялы əдістерді атауы
F) !леуметтік ж"мысты принциптеріні бірі
G) !леуметтік іс-əрекет туралы білімні жиынтығы
3. Грек тілінен аударғанда «технология» с зіні бастап ы мағынасы:
A) дағды
B) абілет
C) іскерлік
D) дарындылы
E) шеберлік
F) білім
G) нер
H) асиет
4. !леуметтік ж"мысты жалпы (базалы ) технологиялары:
A) !леуметтік адаптация технологиялары
B) Девиантты мінез- "лы тағы т"лғалармен əлеуметтік ж"мыс
технологиялары
C) Жастармен əлеуметтік ж"мыс технологиялары
D) !леуметтік диагностика технологиялары
E) !леуметтік реабилитация технологиялары
F) М'гедектермен ж"мыс технологиялары
G) Жетім балалармен əлеуметтік ж"мыс технологиялары
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5. !леуметтік диагностика:
A) !леуметтік объекті жағдайын бағалау
B) !леуметтік ж"мыс принципі
C) !леуметтік ызмет к рсетудегі əлеуметтік ж"мыс іс -əрекеті
D) !леуметтік болмысты згертуді жоспарлау процесі
E) Клиентті мəселелерін зерттеу мен шешу процесі
6. Диагностика т'сінік ретінде:
A) !леуметтік ж"мыс теориясы мен тəжірибесі туралы білімдер
жиынтығы
B) !леуметтік ызмет жиынтығы
C) Медицинадан алынған
D) Латын тілінен аударғанда - ондырғы
E) Зерттелетін объекті ж нінде а парат жинау тəсілі
F) Грек тілінен аударғанда - аны тау абілеттілігі
G) Жобалауды бір т'рі
7. !леуметтік бейімделу процесс ретінде:
A) Интернат 'йлерінде ж'зеге асырылмайды
B) ;мірлік іс-əрекетті əрт'рлі саласында ж'зеге асырылады
C) Бір адамға ғана емес
D) !леуметтік орта жағдайына тəуелді болуы
E) Субъектісі жо
F) ;сімдік əлеміні жа а жағдайларға бейімделуі
G) !леуметтік топтарды мір с'ру ортасына 'йренуі
8. Балалармен ж"мыстағы əлеуметтік-терапевтік əсер ету əдістері:
A) ор ыту
B) адағалау
C) Арттерапия
D) Компенсация
E) Индексация
F) Анкета алу
9. !леуметтік технология:
A) Іс-əрекетті ж'зеге асыру
B) А паратты айналым
C) Техникалы əдістер
D) Техникалы 'рдіс
E) !леуметтік желі
F) А паратты ж'йе
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10. !леуметтік ж"мыстағы социологиялы əдістер:
A) Социометриялы
B) Контент-талдау
C) Сауалнама
D) Тəрбиелік жағдайлар
E) Сендіру
11. !леуметтік ж"мыс мəселелерін зерттеудегі социологиялы əдістер:
A) Психодиагностика
B) Психодиагностика
C) Сауалнама
D) "жаттарды сараптау
E) С"хбат
F) Аудиториямен тренинг
12. Сызы ты "рылымны кемшілігі:
A) Бір басшылы ты болуы
B) Бағынушылар
C) Стратегиялы жоспарлау буындарыны жо тығы
D) На ты к рсетілген жауапкершілік
E) Жауапкершілікті аздығы
F) Инструментарий
G) Жағдайларды згеруіне аз икемділік
13. Біры ғайландырылған "рылымға жатады:
A) Н"с ауларды тез орындау
B) Адамдарға к з- арас
C) Т"тынушыларға беймдилик
D) "рылымды о тайландыру
E) Кəсіпкерлерге арсы
14. Диагностика термині грек тілінен аударғанда мағына береді:
A) Аны талмағанды
B) Шыдамдылы
C) Ба ылау
D) Адамгершілікті тану
E) Адамды тану
F) Ай ындау
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15. !леуметтік са тандыру амтамасыз ету шарасы:
A) Ж"мыс а орналас анда
B) М'гедектікке "шырағанда
C) Асыраушысынан айрылу
D) Ж"мыс істегенде
E) Ж"мысынан айрылу бойынша
F) Ажырас анда
16. Еркінен тыс к шіп - онушылар:
A) Мигранттар
B) Кедейлер
C) Бос ындар
D) Шетелдіктер
E) аш ындар
17. арттарды əлеуметтік орғау стратегиясы т"рады:
A) Интеграция
B) Валидация
C) Сегрегация
D) Селекция
E) Оптимилизация, компенсация
18. Сапа менеджментін жа сарту əрекетіне жатады:
A) ;згерістерді рəсімдеу
B) Шешімдерді талдау жəне бағалау
C) Шешімдерді талдау жəне бағалау
D) Жа сарту ма саттарын тағайындау
E) Ма саттарды бағалау
F) Тиімділікті жоғарылату
G) Та далған шешімдерді орындау
19. !леуметтік-медициналы к мек:
A) Т"рмысты к мек
B) !леуметтік реабилитациялау
C) ЖиFазды олдануда к мек к рсету
D) !леуметтік диагностика
E) !леуметтік-психалогиялы ке ес
F) аржылы к мек
G) Анимациялы к мек
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20. !леуметтік ж"мыстағы жалпы ғылыми əдістер:
A) Сендіру
B) Индукция жəне дедукция
C) арттармен əлеуметтік ж"мыс əдістері
D) М'гедектермен əлеуметтік ж"мыс əдістері
E) Талдау жəне синтездеу
F) Делдалды
21. Азшылы теориясына сəйкес арт адамдар:
A) халы ты бас а абаттары 'шін теріс т'сініктегі объект
B) німді адамдар
C) дискриминацияға жиі "шырайтындар
D) зіні денсаулығына, мірлік жоспарларына, ызығушылы тары мен
абілеттеріне сəйкес оғамны кез келген жерінен здеріне орын таба
алатын адамдар
E) оғамны белсенді тобы
F) е бегі оғам 'шін ажет адамдар
G) босату процесін бастан кешірген адамдар тобы
22. М'гедектер атынасындағы əлеуметтік саясатты ж'зеге асыруды
негізгі принциптері:
A) детерминизм
B) əлеуметтік компенсация
C) əлеуметтік əріптестік
D) 'ш жа тылы
E) компетенттілік
F) мемлекеттік жəне оғамды кепілдіктер
G) демократизм
H) "пиялылы
23. Отбасыны əлеуметтік-психологиялы проблемалары:
A) ажырасуды себептері
B) отбасылы тəрбиені тиімділігі
C) отбасындағы баланы жағдайы
D) некелік-отбасылы бейімделу
E) əлеуметтік атерлер
F) отбасылы жəне отбасы ішілік р лдермен келісу
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24. Жастар:
A) зіні денсаулығына, мірлік жоспарларына, ызығушылы тары мен
абілеттеріне сəйкес оғамны кез келген жерінен здеріне орын таба
алатын адамдар
B) оғамда зіні статусымен жəне жасты ше берімен ерекшеленетін
топ
C) німді адамдар
D) əлеуметтік институт
E) ерекше əлеуметтік-демографиялы топ
25. Мигранттармен əлеуметтік ж"мысты "йымдастырушылы
аспектісіні негізгі міндеттері:
A) материалды аржылы к мекті "сыну
B) əлеуметтік ызмет к рсету іс-əрекеттері туралы мигранттарды
а параттандыру
C) к ші- он мəселелері бойынша т'рлі жоспардағы зерттеулер ж'ргізу
D) мигранттарға оларды " ы ты міндеттері туралы а парат беру
E) мигранттарды " ы тарын орғау
F) мигранттарды əлеуметтік орғау мекемелеріні т'рлі формаларын
"йымдастыру (о алту орталы тары, дағдарыс орталы тары, инертант'йлер, ке ес беру пунктері, к мек беру пунктері жəне т.б.)
G) экономикалы мəселелер бойынша ке ес беру
H) мигранттар жəне к ші- он мəселелерін шешуге бағытталған т'рлі
ведомствалар жəне мекемелермен, мемлекеттік жəне жергілікті
"рылымдармен, оғамды "йымдармен жəне орларымен жəне оларды
субъектілері арасында əрекет ету
леуметтік ж мысты əдістері мен технологиялары
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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