рметті студент!
2018 жылы « леуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес - 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
5B050400

Маманды ты атауы

Жауап парағыны 6-9
секторларындағы пəндер реті
1. "аза журналистикасыны
тарихы
2. "азіргі журналистиканы
жанрлы т$рі мен ызметі
3. Телерадиожурналистика
4. Интернет – журналистика
жəне жа а медиа

«Журналистика»

1. С(ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т(рады:
1. "аза журналистикасыны тарихы
2. "азіргі журналистиканы жанрлы т$рі мен ызметі
3. Телерадиожурналистика
4. Интернет – журналистика жəне жа а медиа
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.

тиісті

4. Есептеу ж(мыстары $шін с(ра кітапшасыны бос орындарын пайдалануға
болады.
5. Жауап парағында к рсетілген секторларды м( ият толтыру керек.

2

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 $шін 1
балл кемітіледі. Студент д(рыс емес жауапты та даса немесе д(рыс жауапты
та дамаса ателік болып есептеледі.
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аза журналистикасыны тарихы
1. Енесей, Орхон жазба ескерткіштерін зерттеген ғалым Ғ(байдолла
Айдаровты е бектері:
A) «Ежелгі жəдігерліктер» (1950)
B) «Асыл арналар» (1988)
C) «К не (йғыр жазба ескерткіштері» (1991)
D) «YIII ғ. К$лтегін» (1992)
E) «К$лтегін» ескерткіші» (1995)
F) «Ескерткіштен бір б лек» (1995)
2. Ежелгі $йсін жазба ескерткіштерін зерттеуші ғалымдар:
A) З. Тайшыбай
B) Ғ. Айдаров
C) ". Бекхожин
D) Т. Досанов
E) М. Жолдасбеков
3. XIX ғасырды екінші жартысында аза басылымдары жары к рген ірі
алалар:
A) Ташкент
B) А тау
C) А т бе
D) "ызылорда
E) "ызылжар
4. «Жас аза » (йымыны басты ызметі:
A) «Алаш» партиясын (ру
B) аза баспаханасын (ру
C) əйел те дігі мəселесін шешу
D) «Тіршілік» газетін шығару
E) «Айна» журналын шығару
5. «"аза » газетінде (1914 ж) мектеп, медресе жайында жарияланған
ма алалар:
A) «Жоғалсын, Романовтар!»
B) «Мектеп керектері»
C) «Бастауыш мектеп»
D) «4лтты с$ю»
E) «Философия жайынан»
F) «О ушыларға тініш»
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6. 4лт тəуелсіздігін жо тап, отаршылды езгіге арсы т(рған т( ғыш
оғамды -саяси «Жас азамат» газеті:
A) шығарушы редакторы "ошке Кеме гер(лы болды
B) т( ғыш балалар басылымы болды
C) Б.Майлин əдеби ызметкер ретінде к рінді
D) отыры шылы мəселесін к терді
E) ауыл шаруашылығы мəселелерін жазды
7. Ахмет Байт(рсыновты айыпп(л т леуге немесе т$рмеде отырғызуға
негіз болған публицистикалы ма алалар:
A) «Ж(рт а айтсе жағасы »
B) «8лгі боларлы іс»
C) «Б(л алай?»
D) «9ле -жыр жазылса екен»
E) «Алаш а»
8. "азіргі та дағы аза баспас зіні тарихын зерттеуші ғалымдар:
A) "ыры бай Аллаберген
B) Дихан "амзабек(лы
C) Какен Камзин
D) Зейнолла Бисенғали
E) Рахима Бегімтаева
F) Аман ос Мектеп
9. "аза ты т( ғыш библиограф-ғалымы 8шкілтай С(бханбердинаны
аза баспас зіні тарихы туралы жазған зерттеу е бектері:
A) «"аза баспас зіні тарихынан мəліметтер» /1956/
B) «Алаш озғалысы» /1995/
C) «Жыл (стары» /1991/
D) «Сатира негіздері» /1996/
E) «Дала уəлаятыны газеті» /1988/
F) «"арлығаш аламдастар» /1993/
10. Руника жазуыны «Пішін» таблицасыны ерекшеліктері:
A) электронды а паратты $лгілерін бай аймыз
B) бабаларымызды философия, теология, мифологиясы амтылған
C) пішінде рулы та балар а ғарылады
D) химиялы жəне физикалы формулалар к рсетілген
E) т$ркілерді ежелгі (пия ілімі са талған бітіктер
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11. Ежелгі руникалы жазуларды V-VII ғасырда пайда болғандығын
дəлелдейтін деректер:
A) Есік орғанындағы Алтын адам жанынан табылған к$міс тостағандағы
жазу
B) «"озы К рпеш - Баян с(лу» жыры
C) К$лтегін, Тонык к жазулары
D) Абайды «Бірер с з аза ты айдан шы андығы туралы» тарихи
зерттеу ма аласы
E) Жиренше шешен туралы а ыздар
F) "ожа Ахмет Яссауи кесенесі
12. Профессор Темірбек "ожакеевті ғылыми е бектері:
A) «К к се гірлер»
B) «"аза баспас зіні даму жолдары»
C) «"аза журналистикасы»
D) «Сара с зді сардарлары»
E) «"аза публицистикасыны даму жолдары»
F) «Жыл (стары»
13. Ы.Алтынсаринні «"аза даласындағы ашаршылы жылында» атты
ма аласында озғалған мəселелер:
A) ж(т а (шыраған аза тар
B) аза тарды міріндегі оғамды жағдайлар
C) ыстаудағы ауыл шаруашылы жайы туралы
D) шаруашылығы к$йзелген аза тар
E) ашты жайлаған аза ауылы
14. Шо ан Уəлихановты публицистикалы е бектері:
A) «"аза даласындағы ашаршылы жылында»
B) «Алтышарды жағдайы туралы»
C) «"аза стандағы шаманды ты алдығы»
D) «"ыпша Сейіт (л»
E) «"аза тағы ба сылы ты алдығы»
F) «"аза тілінше жазу туралы»
G) «"аза ты аза тар туралы жазбалы»
15. « йел те дігі» (1926) журналына жарияланған мəселелер:
A) алы мал
B) əліпби
C) тіл тазалығы
D) танымды
E) соғыс
F) əме герлік
G) наданды
6
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16. Алғаш ы майданды газеттерді басшылары:
A) 8мбетбай Уайдин
B) "(рманбек Сағынды ов
C) Ж$сіп Алтайбаев
D) Ғаббас "абышев
E) Оспанхан убəкіров
F) Ахмет Елшібеков
17. "аза тілінде жары к рген алғаш ы майданды газеттер:
A) 1944 ж. «Жауға арсы аттан!»
B) 1945 ж. «"аза елі»
C) 1942 ж. «Отан $шін»
D) 1941 ж. «"ызыл əскер»
E) 1943 ж. «Жауынгер»
F) 1944 ж. «Социалды т(рмыс»
18. «Білім жəне е бек» журналыны редакторлары:
A) бу Т кенов
B) "алдарбек Найманбаев
C) Т леш С$лейменов
D) Талап С(лтанбеков
E) Самат 9тениязов
F) Алпысбай Шымырбаев
G) Ма аш Тəтімов
19. лкей Марғ(ланны «Білім жəне е бек» (1960) журналында
жариялаған «Шо ан – аза ты т( ғыш ғалымы» атты ма аласыны
та ырыпшалары:
A) «"аш арды аш ан Колумб»
B) «Асыл м(ра»
C) «Жа сыдан ғибрат»
D) «Даланы жары ж(лдызы»
E) «Ғажайып от ошағында»
F) «Ғылым к кжиегі»
G) «Шығысты т( ғыш таныт ан»
20. Алғаш ы аза кітап басылымдары жары к рген
алалар:
A) Мəскеу
B) "арағанды
C) Уфа
D) К кшетау
E) Петербург
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21. "айта (ру жылдарында жары к рген «9ркен» газеті:
A) (рылтайшысы Баспас з министрлігі мен редакция (жымы болды
B) т( ғыш саны "азан т керісіні 70 жылдығына арналды
C) аза студенттеріне арналған алғаш ы басылым
D) Алматы аласы əкімшілігіні газеті
E) редакторларыны бірі Сарбас А таев болды
F) «Дала дидары» газетіні осымшасы ретінде жары к рді
G) оғамды -саяси экономикалы басылым
22. «Арай» журналыны «8лпершек» айдарыны шығу себептері:
A) жастарымызды бір тілек, бір ма сат а ж(мылдыру
B) ол нер б(йымына тиесілі
C) аза та $лпершек деген асты т$рі бар
D) аза ты (лтты аспабыны атауы
E) спортты ойын т$рі
F) аза ты (лтты киіміне байланысты с з
23. "аза стан Республикалы мемлекеттік газеті «Егемен "аза стан»:
A) əдеби-педагогикалы басылым
B) «мектеп», «партия», «кəсіпода » деген б лімдері болды
C) "аза стан жастар одағыны басылымы
D) 1919 жылы Орынборда жары к рген «4ш ын» газетіні жалғасы
E) «А и ат» журналыны осымшасы болды
F) Президент, $кімет ба ылауымен жары а шы ты
G) тіл, экономика, экология, салт-дəст$р та ырыбы озғалды
24. 1991 жылды 7 а панынан бастап шыға бастаған «А босаға» газеті:
A) "аза стан м(сылман əйелдері одағыны органы болды
B) халы а дəрігерлік к мек к рсетті
C) «Арай» журналыны осымшасы ретінде жары к рді
D) ғарыш, астрономия мəселелері озғалды
E) алғаш ы редакторы Шолпан 4ғыбай ызы
F) Алматы аласыны ішкі істер министрлігі оны (рылтайшысы болды
G) «Ғылым лабораториясында» деген айдары болды
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25. «"аза журналистикасыны тарихы» (2010) атты о у (ралыны
авторлары:
A) ". Шама ай(лы
B) С. "озыбаев
C) ". Аллаберген
D) А. Шəріп
E) Ж. Н(с абай(лы
F) Б. Жа ып
G) ". Бекхожин
аза журналистикасыны тарихы
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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азіргі журналистиканы

жанрлы т$рі мен ызметі

жанрлы т&рі мен

ызметі

1. Дайджест (ғымы:
A) Сыни ма алаларды топтастыру
B) зіл-сы а бағыттағы материалдар
C) Айдарлар мен та ырыптар бойынша, уа ытты ерекшеліктер бойынша
шығарады
D) р т$рлі а парат к здерінен жиналған, кейде ма ызды жерлері ғана
берілетін басылым
E) Тосын о иғалар топтамасы
F) Басылымдардан к шіріп басылатын материалдар
2. Репортажды ай ын белгілері:
A) Детальдар ай ындығы
B) Ресми сипатта
C) Авторлы секемшілдік
D) Ке ейтілген а парат
E) Лирикалы толғаныстар
F) Топтастырылған а парат
3. "ойылымды репортаж белгілері:
A) Жеделдік сипаты талап етілмейді
B) Полемика
C) Аудиторияны сергіту, бос уа ытын (йымдастыру
D) "атысу эффектісіні болуы
E) Мультимəдениетті насихаттайды
F) Сценарийлы дайынды ты талап етеді
G) рт$рлі тарапты пікірі
4. Жанр ретінде с(хбат:
A) Хабарлама
B) Уəжді талдау
C) С з басы
D) Т$йін жасау
E) Фактілер тізбегі
F) леуметтік ж$йені бір б лігі
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жанрлы т$рі мен ызметі

5. гіме жанрыны табиғаты:
A) О иғаны $стірт картинасы
B) Ғылыми-теориялы бас осулар
C) Белгілі бір кездейсо жағдайға байланысты орытынды
D) К пшілікке арналған $гітті басты формаларыны бірі
E) О иға мен фактіні саны мен сапасына иек артады
F) Тере зерттеу негізінде туған ой-пікірлер
G) Жол-ж некей ə гімелесу
6. Сатиралы жанрларды т$рлері:
A) Очерк
B) Сенсация
C) Ма тау ле
D) Памфлет
E) Шарж
F) Брифинг
7. Журналистік айға таманы жиі кездесетін жанрлары:
A) Зерттеу-рецензия
B) Зерттеу-суреттеме
C) Зерттеу-репортаж
D) Зерттеу-портрет
E) Зерттеу-монолог
8. Абай «Екінші ара с зінде» мына (лттарды əрекетін $лгі етіп, аза ты
сынайды:
A) Татар
B) Орыс
C) Сарт
D) 9збек
E) Тəжік
9. л-Фарабиды саяси пікірлері баяндалған е бектері:
A) Танымны бастамасы туралы трактат
B) Бірінші философия туралы метафизикалы ойлар
C) "айырымды ала т(рғындарыны к з арастары туралы
D) Бір кем д$ние
E) Адамны а ыл-ойы туралы тəжірибе
F) Азаматты саясат
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жанрлы т$рі мен ызметі

10. Т$сініктеме (комментарий) т$рлері:
A) Дəст$рлі т$сініктеме
B) Полярлы т$сініктеме
C) Т$сініктеме трансформациясы
D) Технологиялы т$сініктеме
E) Ке ейтілген т$сініктеме
F) Маманны т$сініктемесі
11. Негізгі деректерді жан-жа ты арастыра отырып, оны негізгі мəнін
жоғалтпай автор з пікірін, з к з арасын білдіретін жанрлар:
A) Корреспонденция
B) Хабар-ошар
C) Эссе
D) Репортаж
E) Комментарий
F) Суреттеме
G) Очерк
12. В.В. Ворошиловты зерттеуі бойынша 1975 жылғы е бектерінде В.
Афанасьев журналистика функцияларын осылай к рсеткен:
A) 4йымдастырушылы
B) Регулятивтік
C) Саралаушылы
D) А паратты
E) Гедонистік
13. Публицистиканы ма саты:
A) О ырмандарға берер əсерін с з етумен шектелуі
B) Шығарманы əдеби нормаға сай/сай емес екенін айтумен шектелуі
C) Баспагерлік шеберлік т(рғысынан арастыруы
D) "оғамға шынды ты дерек негізінде беруi
E) "оғамды ортадағы шынды ты талдауы
F) Насихаттау жəне алды ғы тəжiрибенi таратуы
14. Рецензия т$рлері:
A) Рецензия - очерк
B) Рецензия - фельетон
C) Рецензия – сілтеме
D) Рецензия – (ла ағыс
E) Рецензия – стенд-ап
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15. Портреттік суреттеме шеберлері:
A) М. уезов
B) Б.Кулеев
C) С.К беев
D) С.Ерубаев
E) С.М( анов
F) С.Торайғыров
16. Мерзімді басылымдардағы мəтін б ліктеріні ішкі (рылымы:
A) Гедонистік б лік
B) Рекреативті б лік
C) Функионалды б лік
D) Визуалды б лік
E) Сілтемелі б лік
F) Та ырыпты б лігі
17. БА" ж(мыстары журналистика инфра (рылымымен
етіледі:
A) А паратты
B) Жалпы саясатты
C) "( ы ты
D) Н(с аушылы
E) 8гіттеушілік

амтамасыз

18. "аза ты классик жазушыларыны очерк жанрындағы туындылары:
A) Б.Майлин. К$лпəш
B) .Кекілбай(лы. Ханша дария хикаясы
C) С.М( анов. "аш ар ызы
D) І.Жанс$гіров. Жол аузында
E) Б.Майлин. Алыптарды аралағанда
F) . лімжанов. Сувенир из Отырара
G) . лімжанов. Дихан туралы а ыз
19. Газет жолдарында кездесетін суреттеме т$рлері:
A) Деректі суреттеме
B) Портреттік суреттеме
C) Табиғат суреттемесі
D) Хроникалы суреттеме
E) Ма ызды суреттеме
F) Хаттамалы суреттеме
G) О иғалы немесе репортажды суреттеме
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"азіргі журналистиканы

жанрлы т$рі мен ызметі

20. А парат т$рлері (Е.П.Прохоров):
A) Екі(шты
B) Т(жырымды
C) "орытынды
D) К псатылы
E) Байыпты
F) Жағымды
G) Жасырын
21. Журналистикада а парат $ш т(рғыда арастырылады, олар:
A) Валюативті
B) Синтактикалы
C) Нормативті
D) Семантикалы
E) Прагматикалы
22. Б$гінгі басылымдардағы болжау жанрыны əдістері:
A) Индукция
B) Талдау
C) Сценарий əдісі
D) Экстраполяция
E) Аналогия(( састы )
23. Фельетонны жанрлы табиғатыны бастаулары(Л.Е.Кройчик):
A) Сатиралы
B) Логикалы
C) Ағартушы-философиялы
D) Сыни-сараптамалы
E) Публицистикалы
F) Танымды
G) К ркемдік
24. Л.Е.Кройчикті пікірінше публицистикалы мəтінні ма ызды
компоненттері:
A) Жа алы немесе орын алған проблема туралы хабарлама
B) Пікірлер плюрализмі
C) О иғаны жекелеген немесе толы тай тал ыға салу
D) Композициядағы т(ра тылы пен на тылы
E) Образдылы пен т$сінікті сəйкес арым атынасы
F) сіреленген образ
G) Аудиторияға эмоциалды т(рғыдан əсер ету əдістері
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"азіргі журналистиканы

жанрлы т$рі мен ызметі

25. Талдамалы журналистиканы ма саты:
A) "оғамды мəселелерді сырттай емес, мірмен, тəжірибемен (штастыра
отырып баяндау
B) Публицистикалы шығармалар жиынтығын ерекшеліктеріне арай
сараптау
C) Сарапталған о иғаларды , (былыстарды , əрекеттерді жеке адам,
əлеуметтік топтар, оғам $шін ма ызын ашып к рсету
D) Уа ыт пен ке істік аясында тіп жат ан (былыстар арасындағы себепсалдарлы байланысты аны тау
E) Талдап отырған (былыстарға орай ж$зеге асырылатын əрекеттерді
м$мкіндігінше бағдарламасын (жоспарын, балама н(с аларын) жасау
азіргі журналистиканы жанрлы т&рі мен ызметі
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Телерадиожурналистика
1. Радиоты даушылар ы ыласын игеруді кезе дері:
A) Біраз $нсіздіктен кейін естілген диктор $ні немесе музыка
B) Радиожурналисті б(рыннан алыптас ан тəжірибесі
C) Журналистік этиканы са тау
D) Екіжа ты байланыс орнату
E) Арты дыбыс шығармау
F) Шынды ты дəл бейнелеп беру
G) Ты даушылар к$ткен к кейкесті та ырып а бару
2. Радионы бейнелеу (ралдары:
A) Тембр
B) Интонация
C) Монтаж
D) Диктор $ні
E) Жағымды дауыс
3. 1920 жылдары абылдаушы-таратушы радиостанциялар ж(мыс істеп
т(рған алалар:
A) 9скемен
B) Алматы
C) Талды орған
D) Астана
E) "арағанды
4. "аза (лтты радиосыны дамуына ат салыс ан ардагеррадиожурналистер:
A) ".Орманов
B) Б.Жа ып
C) Ж."азыбеков
D) А.Байт(рсынов
E) Б.Кенжебаев
5. Зерттеуші М.Зарваны «Эфирдегі с з» кітабындағы радио тіліне тəн
табиғи белгілер:
A) Дауысты шары тауы
B) Тембр
C) Акустикалығы
D) Синхрондылығы
E) Пауза
F) Дауысты динамикалы диапазоны
G) С йлеу актісіні ашы тығы
16
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6. А.Байт(рсыновты с зді (намды шығуы $шін ойған шарттары:
A) Тіл ш(балылығы
B) Тіл аны тылығы, тіл дəлдігі
C) Тіл (намдылығы
D) Тіл к рнектілігі
E) С з байлығы
F) С з исындылығы
G) С з тап ыштығы
7. Электромагнитті дыбыс жазуға ажетті алғышарттар:
A) Пауза жасау
B) Екпін
C) Жағымды дауыс
D) деттерді шектеу, арты дыбыс шығармау
E) Интонация
F) "ажетті микрофон та дау
G) 8нсіздік
8. Телес( батты жанрлы т$рлері:
A) О иғалы
B) Та ырыпты
C) Проблемалы
D) "ойылымды
E) А паратты
9. Тəжірибелі журналисті с( бат барысында олданатын сəтті тəсілдері:
A) С(хбат алушымен отырғанда еркін атмосфера орнату
B) К рерменді жа сылы а тəрбиелейтін, д(рыс бағыт беретін с зден
бастау
C) Биліктегілермен жа сы арым- атынаста екенін айту
D) Талдау жəне орытындылау аса ма ызды р л ат арады
E) Анекдот, ызы ты, не к$лкілі ə гіме айту
F)
гімені оғам міріні ма ызды мəселесінен бастау
10. Телекомментарийді зіндік белгілері:
A) Бір ғана на ты ойды дамыта т$седі
B) "андай да бір о иға бойынша авторды зіні к з арасын береді
C) Тек а парат береді
D) Баспас зге тəн
E) Жедел сараптамалы материал
F) Деректер топтастырылады
G) Негізіне авторлы баға беру жəне сараптама жасау жатады
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11. Б( аралы а парат (ралдарыны зара байланысын к рсететін
жайттар:
A) Интернет – а паратты сан ырынан к рсетеді
B) Газет-журнал – деректі, о иғаны талдап, т$сіндіреді
C) 4дайы а паратты алмасу ж$ріп жатады
D) Телевизия – о иғаны, болмысты к рсетеді
E) Жанрлар мен пішіндер орта
F) Радио –а парат таратады, (ла тандырады
G) Бірін-бірі мамандармен толы тырып отырады
12. К ркем радиоочерк сипаты:
A) Мінездерді типтілігі, суреттеу (ралдарыны толы анды
к ркемділігі ескеріледі
B) К іл к терушілік сипаттағы жанр
C) леуметтік топтарды рухани м$ддесін орғау
D) Та ырыпты дамуымен ерекшеленеді
E) Кейіпкерлері тарихта болған, о иғалы туынды
13. Портреттік телеочерк сипаты:
A) С зге шебер адамдарды бейнесін ашу
B) 9мірден т$нілген адамдарды бағдарламаларға тарту
C) 4за ба ылау, портреттік с(хбат, «жасырын камера», м(рағат кадрлары
ар ылы ж$зеге асуы да м$мкін
D) Кейіпкер əрекетіні əлеуметтік мағынасын ашады
E) Автор з кейіпкеріні мірін жан-жа ты пайымдап, оны əрекеттеріні ,
жеке т(лғалы асиеттерін тере інен ашуға тырысады
14. Табиғатына сəйкес та ырыпты т$рлері:
A) Сараптамалы сипаттағы та ырып
B) Автор к з арасын білдіретін та ырып
C) Окырманды еліктіретін ызы ты та ырып
D) К пшілікке жауыр болған та ырып
E) Ойдан (растырылған та ырып
F) Мəтінні к леміне байланысты ойылатын та ырып
G) Белгілі ма сатта ойылатын та ырып
15. Радиос(хбат а тəн элементтер:
A) С(хбат а келген кейіпкер с(ра тарға д п басып жауап бере алмаса,
с(хбаттан бас тарту
B) Радиос(хбатты телевизиялы н(с асын атар дайындау
C) Кездесу белгіленген м лшерден аспасын
D) С(хбат 5-6 с(ра тан (ралады
E)
гімелесушіні пайымдауын міндетті т$рде ты дау
F) К лемі екіден сегіз минут а дейін созылады
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16. Телеочерк ерекшеліктері:
A) Этикалы нормадан ауыт уға болады
B) Шынайы мірді сол к$йінде к рсетеді
C) Операторлы тап ырлы
D) Шынайы мір а и атын жасау
E) Б(рын болған деректерді жа ғыртып беру
17. Шолушы мамандығын аны тайтын сипаттар:
A) 9зіндік ойларға, батыл болжамдарға бай, мірлік (былыстарға баға
беруде к зге т$се алатын т(лға
B) Бір сала бойынша шешуі иын проблемалар туралы ой-пікір айта білу
C) Бейне мен с зді , музыка мен шуды $йлесімділігін дəл ай ындау
D) Студияға ша ырылған она тарды с здерін таспаға жазу
E) Хабарларды жазу жəне к шіріп жазу, монтаждау
F) Негізгі ж(мысыны шарттары: сюжет мазм(ны, бейнелеу кадрларын
орынды олдану, ішкі ырға ты болуы
G) Студияда с(хбатты ж$ргізуші негізгі маман
18. С збен ж(мыс істегенде журналисті алдындағы міндеттері:
A) С зді о у ма амын дəл табу
B) Ты даушы к$ткен мəселелерді с з ету
C) " ркемдеу тəсілдерін олдану
D) Музыканы орынды олдана білу
E) Кідіріс жасау
F) О иғаны с збен дəл, на ты суреттеп жеткізе білу
19. Микрофондар олданылу ызметіне арай б лінеді:
A) Радиотелеграфия
B) К мір (нта ты
C) уе абатындағы дыбысты жазатын (рал – эйрфон
D) Хром (нта ты
E) Су асты тербелісін жазатын (ралдар – гидрофон
F) Темір осындысы бар – феррафон
20. В.В.Ворошиловты конфликтілерді топтастыруы:
A) К рініс табу де гейіне орай
B) 4за тығына арай
C) Зерттелуіне арай
D) Таралу к леміне арай
E) К рініс табатын салаларына орай
F) Шығу тегіне орай
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21. 8йлесімді диалог (ру за дылы тары:
A)
гіме жарасымдылығы $йлесімділігі, жа ын байланыс орнату
B) Жа ындау, аш а тау
C) С зді эмоционалдығы, к ілі ні толуы
D) На тылы принципі, с здегі озғалысты бағдарын жобалау
E) Та дау
F) М( ият ты дау
22. Радио ойылымды монтаждауды м$мкіндіктері:
A) Б(л – радиодраматургты з шығармашылығы
B) Дыбысты эпизодтарды бір орыннан екінші орынға ауыстыру
C) С з, шу, музыканы араластырып, бір мезгілде атар олдану
D) Монтаж - тек тек техникалы м$мкіндік
E) Хабарды жекелеген детальдарын т(тас дыбысты лентаға жина тау
23. «Азатты » радиосында ызмет ат арған т(лғалар:
A) С."озыбаев
B) Д.Тағыберлі
C) М.Барман (лов
D) ".Бек ожин
E) Н.Омашев
F) Б.Жа ып
24. "аза станны халы аралы
ауымдасты тағы зіні а паратты
саясатын насихаттайтын де гейге жету $шін олға алатын шаралары:
A) Идеологияны кейбір аспектілеріне атысты мəселелерді "аза станда
да ерекше зерттеу ажет
B) "азіргі жалпы отанды радиобағдарламалар кестесін мемлекеттік
((лтты ) идеологиялы жəне аза тілді əлеуметтік с(раныс негізінде айта
т$зу
C) р жыл сайын радиотілшілерді біліктілігін арттыру
D) К п(лтты "аза стан мемлекеті $шін оғамдағы т(ра тылы пен
бірлікті са тап, оны əрі арай нығайту
E) Ты дарманмен арым- атынас тəсілдеріне сай жа ғырған
радио (рылым жасау
F) 8ш тілді радиобағдарламаларды ашу

20

Телерадиожурналистика

51

25. Дыбыс процестеріне жататын міндеттер:
A) Панораманы ке іту, дыбысты шекарасын, ау ымын ке іту
B) Радиотуындыны жиынты композициясын жасау
C) Музыкалы хабарды сан-салалығын амтамасыз ету
D) Цифрлы сигнал сапасы
E) Радиотарату ісін автоматтандыру
F) Кадрдан тыс дауысты жазу
Телерадиожурналистика
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Интернет – журналистика жəне жа а медиа
1. Интернет т(тынушысы а паратты та дай алады:
A) Ты дау ар ылы
B) Онлайн с(ра -жауап а атысу ар ылы
C) А ша аудару ар ылы
D) Электронды почта e-mail ар ылы
E) Демалу ар ылы
F) Дауыс беру ар ылы
2. Конвергентті журналистика:
A) "ауіпсіздікті осымша шарасы
B) БА"-ты барлы т$ріні ерекшеліктеріні амтылуы
C) Keypass-тағы Trucypt енгізген паролі
D) р т$рлі форматтағы жа алы тарды даярлайтын редакция
E) Интернет, радио, телевизия, баспас з функцияларыны бірігуі
3. А парат «латын» тілінен аударғанда:
A) мағынасыз к п с з
B) мазм(ндау
C) т$сіндіру
D) оғамны пікірі
E) бейнелеу
F) сипаттау
4. BarCamp (баркемп) т$сінігі
A) (Бей) конференция
B) Шараға тек БА" ғана атысады
C) Арнайы (йымдастырылатын медиатур
D) Д гелек $стел
E) Мəдениет саласын дамыту
F) Пиар ма сатында ж$зеге асатын іс-шара
5. Интернеттегі бірінші де гейлі домендер:
A) fu
B) ru
C) wt
D) ww
E) dp
F) gt
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6. Мультимедиалы журналистиканы
A) хабарлама
B) чат
C) аудио, видео
D) анимация
E) а парат, мəтін

(ралдары:

7. Блогты ж$ргізу:
A) Ғаламды аудиториямен арым- атынас жасауды м$мкіндігі
B) Ы пал жасау
C) К пшілік аудиторияға бағытталған баспас з $ні
D) К$нделік ж$ргізу ж$йесіне ( сас іс-əрекет
E) Жазба жазу ар ылы шы далу
F) 9зіме етене жа ын кейбір мəліметтермен б лісу
G) Жекелей əсерлері мен мірде болып жат ан згерістері ді згелермен
б лісу
8. ЖаHанды желіні журналистикаға əкелген жа алығы:
A) шектеусіз а парат оры
B) оғамды пікір туғыза алады
C) оғамны журналистикаға сенімсіздігін
D) жа а технология м$мкіндіктері
E) интерактивтілік, дербестік
F) инфографика жасау м$мкіндігі
9. Интернет журналистикадағы талдамалы жанр т$рлері:
A) баспас зге шолу
B) фельетон, сатира
C) памфлет, с(ра -жауап
D) корреспонденция, мониторинг
E) пародия, а ыз-ə гімелер
F) эпитафия, очерк
10. Корпоротивтік ғаламтор беттері:
A) http://www.enu.kz/
B) http://www.massaget.kz/
C) http://www.bloqtime.kz/
D) http://www.aitaber.kz/
E) http://ustaz.kz/
F) http://bilimsite.kz/
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11. Livejournal 2005 жылы блоггерлер арасында ж$ргізген сауалнамасы іс
ж$зінде блогтарды келесі функцияларын ерекшелеген:
A) О у-к ілдену
B) Негізгі контенке бас а сайттарға комментарий ар ылы ткен сілтемелер
болып табылады
C) А паратты алу
D) Коммуникативтік
E) Ғ(мырнама
F) Рефлексия мен здігінен даму
12. «"азконтент» компаниясыны жасаған е ірі интерент жобалары:
A) egemen.kz
B) adebiportal.kz
C) aikyn.kz
D) baq.kz
E) kaztube.kz
F) e-history.kz
G) dmk.kz
13. 24.kz телеарна сайтына тиісті мəліметтер:
A) «Ашы ə гіме» интернет жобасы ж(мыс ат арады
B) Эфирге 2012 жылды 1 ырк$йегінде шы ты
C) С. бікен(лы бас арады
D) 40-тан астам а паратты -та ырыпты тележоба к рермен назарында
E) «Тіл са шысы» бағдарламасы бар
F) Ж.Байсемізова аталған телеарна продюсері
G) 2010 жылдан бері ж(мыс жасап келеді
14. DNS- б(л:
A) желілік ж$йеде арым – атынасты амтамасыз етуші
B) ж$йені шірілген серверіне осушы
C) ж$йені маршруттарды реттеу
D) домендер туралы а паратты алуға арналған ж$йе
E) интернет-ресурстарға арналған атаулар ж$йесі
F) IP- адрестерді жина таушы ж$йе
15. Танымал блогер Алекс Говардты журналистерге блог ж$ргізу
ж ніндегі ке есі:
A) Жазба ыз ыс а əрі н(с а болсын
B) рбір дерегі ізді дəйегі мен дəлелі болсын
C) Пікірлерге мониторинг ж$ргізі із
D) Сілтемелерді олданы ыз
E) 9з $ні ізді табы ыз
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16. Akismet т$сінігі:
A) сайт
B) мониторинг
C) спам-с$згі
D) плагин
E) сайт орғаушы сервис
17. AdWords т$сінігі:
A) Хабарландырулар оя алмайды
B) баспагерлер аражат т лемейді
C) Google базасындағы жарнамалы сервис
D) Компания жобаларына атысты емес
E) Вебсайттар к мегіне ж$гінбейді
18. «Н(р Медиа» холдингіні теле-радио сайттары:
A) ns.kz
B) kaztrk.kz
C) energyfm.kz
D) classicfm.kz
E) kazradio.kz
19. Подкастинг:
A) Жа алы тар б лімі
B) А ылы ызмет т$рі
C) Тек а парат а арналған сайт
D) Сайты ызды интернеттегі орны
E) Материалдары ызды арнайы серверлерде са талуы
F) Сізге ажет бір не бірнеше аудио жəне видеофайлды сайттан автоматты
т$рде к шіріп алу
G) А паратты иеленуді о ай жолы
20. «Гиперсілтеме» (ғымыны аны тамасы:
A) Та ырыпта олданылады
B) Тег т$сінігіне сай келеді
C) Интернетте мəлімет беруді о тайландыру ма сатында керек
D) Кітап баспасында редакциялауда кездеседі
E) Интернетте ма ала жазған кезде олданылады
F) Газет-журналдарды дизайнында олданады
G) Мега-тег т$сінігін ме зейді
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21. Интернет жарнаманы негізгі сипаты:
A) тек мониторингке керек
B) идеясы т$сінікті болу ажет
C) тек аудио дыбыспен жазылу керек
D) əріптік ателер болу керек
E) стилі аны болу керек
F) к ркемдік сапасы жоғары болу керек
G) к$н сайын монтаждауды ажет етеді
22. Google adwords ызметіні сипаты:
A) статистика ж$ргізе алмайсыз
B) сайты ызды іздеу нəтижесіні алғаш ы немесе со ғы $штігіне а ылы
т$рде шығарады
C) аналитика жасауға шектеу ойылған
D) рейтингтік сараптама м$мкін емес
E) google іздеу ж$йесімен келісімшарт негізінде ж(мыс істейді
23. APRANET сайтына атысты деректер:
A) XX ғ- 60 жылдарында (рылды
B) Шамамен 100 млн. бейнежазба са талды
C) Онда минутына алпыс сағат видео ж$ктеледі
D) лемдегі ірі видео хостингтерді бірі
E) Пентагон тапсырмасы бойынша (рылды
24. 2007 ж. «Nielsen Onlinе» сервисіні ызметі:
A) Liveinternet ресурсын иеленеді
B) ByJournal ресурсын иеленеді
C) Жарнама статистикасын (сынады
D) Онлайн аудитория ж нінде сараптама береді
E) Diary.ru сайтын жарнамалайды
F) Т(тынушы белсенділігі туралы а парат береді
G) Mylivepage.ru сайты $шін контент əзірлейді
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25. Интернеттегі м(рағатты шынайы м(рағаттан арты шылығы:
A) А параттарды іріктелуіні жо тығы
B) Жалпыға олжетімділігі
C) А паратты 5-10 жылға дейін ғана са талуы
D) Деректер табу базасы
E) Диаграммалар жасау сайты
F) Диаграммаларды та ырыппен с(рыптап, орналастыру
G) Диаграмма ар ылы а парат тарату
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