рметті студент!
2017 жылы « ызмет к рсету - 2» 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
5B091200

Маманды ты атауы

Жауап парағыны 6-9
секторларындағы пəндер реті
1. Мейрамхана ісі жəне она "й
шаруашылығы
2. Мейрамханалы жəне она "й
бизнесіндегі кəсіпкерлік ызмет
негіздері
3. ызмет к рсету сферасындағы
маркетингтік зерттеу
4. Мейрамхана ісі жəне она "й
бизнесіндегі менеджмент

«Мейрамхана ісі жəне
мейманхана бизнесі»

1. С$ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т$рады:
1. Мейрамхана ісі жəне она "й шаруашылығы
2. Мейрамханалы жəне она "й бизнесіндегі кəсіпкерлік ызмет
негіздері
3. ызмет к рсету сферасындағы маркетингтік зерттеу
4. Мейрамхана ісі жəне она "й бизнесіндегі менеджмент
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.
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Мейрамхана ісі жəне она

й шаруашылығы

1. Мейманхананы негізгі орындайтын функциясы:
A) Орналастыру
B) оғаммен байланыс орнату
C) Жарнама ызметі
D) Тасымалдау
E) К рмелер $йымдастыру
F) Ке ес беру
2. Жылы т"рде деуге алдын-ала дайындалған шикі азы -т"ліктер:
A) Ет жəне балы шикізаты
B) Физикалы шикізаты
C) Генетикалы т"рлендірілген шикізаты
D) Генетика-инженерлы шикізаты
E) Микробиологиялы шикізаты
3. Мейрамханада ызмет к рсету типтері:
A) Италиянды
B) Канадалы
C) Австриялы
D) Жапонды
E) Америкалы
F) Французды
G) Ағылшын
4. Мейрамханаларды орналасу жеріне байланысты б лінуі:
A) Жоғары
B) алалы
C) Бюджеттік
D) Вокзалды
E) Транспортта
5. Мейрамханада табиғи жары ж"йесі $йымдастырылады:
A) алыпты
B) жоғарыдан
C) маусымды
D) уа ытша
E) т меннен
F) б"йірден
G) аралас

4
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6. Орналасуына байланысты жіктелген мейманхана ғимаратыны
т"рлері:
A) жыл бойғы
B) ж$лдызды
C) к п абатты
D) жол бойындағы
E) жергілікті
F) мемлекеттік жол торабында
7. Мейманхананы оғамды тама тандыру блогында:
A) Бар
B) Мейрамхана
C) Фуршет
D) Кейтеринг
E) Банкет залы
F) Номерге тағам жеткізу
8. Мейманхананы абылдау орын-жай тобында:
A) Ж"ргізуші
B) Портье
C) Номер тазалаушы
D) Кастелянша
E) Есепші
9. Мейрамхананы ысты цехына атысты:
A) əзірленген азы -т"ліктер туралады
B) бірінші тағамдар дайындалады
C) жартылай фабрикаттар дайындалады
D) суы тағам мен тіскебасарлар безендіріледі
E) екінші тағамдар дайындалады
F) т"рлі німдер жылумен деледі
10. 5німні
делуіне арай цех т"рлері:
A) даярлау
B) б лшектеу
C) жылыту
D) мамандандырылмаған
E) мамандандырылған

5
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11. оймалы орын-жай орналасуы м"мкін:
A) цокольді абатта
B) кіре беріс есікпен іргелес
C) вестибюльмен іргелес
D) негізгі залмен іргелес
E) екінші абатта
F) аванзалмен іргелес
12. Орналастыру $ралдары ызметтерін орындаушылар:
A) Мемлекеттік органдар
B) Клиенттер
C) Бірлескен $йымдар
D) Туристер
E) Жеке кəсіпкерлер
F) она тар
G) 6йымдар
13. Банкетті барға тəн:
A) мейрамхананы ж$мыс уа ытымен сəйкес ж$мыс істейді
B) абылдау жəне орналастыру ызметі т$ра "стелі жанында
орналасады
C) əдетте, тəулік бойы ж$мыс істейді
D) банкеттерді ткізу кезінде $йымдастырылады
E) сусындармен уа ытша ойылған бірнеше "стелше
14. Ыдыс пен жабды тарды тапсыру кезінде жасалған акт байланысты
болуы м"мкін:
A) олданылу жағдайына
B) тіркелу жағдайына
C) жуылу жағдайына
D) б"ліну жағдайына
E) сыну жағдайына
15. Даяшылар ызмет к рсететін мейрамханада ыдыс пен жабды тар
"шін жауапкершілік артылады:
A) сервистік б лім ызметкеріне
B) бухгалтерге
C) кəсіпорын директорыны орынбасарына
D) кассирге
E) сомельеге
F) даяшылар бригадиріне

6
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16. Бірінші тағамды $сынуда
олданылады:
A) тіскебасар тəрелкелер
B) квадратты салатниктер
C) сорпалы шəшкелер
D) асханалы тере тəрелкелер
E) а па тары бар мискалар

фарфорлы-фаянсты

ыдыс

т"рлері

17. Орталы тандырылған ысты сумен жабды тау ж"йесіні жіктемесі:
A) Меншік формасы бойынша – мемлекеттік, жеке жəне аралас меншік
B) Ғимарат бойынша – к п абатты, орташа абатты жəне "й-жайлар
C) Т$тыну əдісі бойынша – жыл бойы, мерзімді жəне уа ытша
D) Т$тынушыларды типі бойынша – ымбат, орташа жəне арзан
E) $ны бойынша – а ылы, тегін жəне аралас
F) Циркуляция тəсілі бойынша – табиғи, мəжб"рлі жəне аралас
G) Т$тынушыларға суды жіберу тəсілі бойынша – ашы жəне жабы
18. Даяшыны міндеттері:
A) аспазшыларды ж$мысын ба ылау
B) клиентпен тапсырыс "шін есеп айырысу
C) ауіпсіздік техникасын т"сіндіру
D) тағамдарды əзірлеу
E) ыдыстар мен аспаптарды ою
F) есіктен келушілерді арсы алу
G) тапсырыс берілген тағамдар мен сусындарды əкелу
19. Мейрамхана интерьеріндегі жары тандыру т"рі:
A) айма ты
B) жергілікті
C) ілмелі
D) бекітпелі
E) аралас
F) жеке
G) зоналы
20. К"штік
$рал-жабды тарды
олданылуын сипаттайды:
A) уаттылығы
B) жылдамдығы
C) сапасы
D) электрэнергиясын ндіруі
E) ж$мыс уа ыты

7
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21. Фронт-офис $рамына кіретін б лімдер:
A) кассалы-есептеу
B) н мірлерде ызмет к рсету
C) ол ж"гін жеткізу ызметі
D) жиыстыру ызметі
E) техникалы ызмет
F) кадрлы ызмет
G) PR- ызметі
22. Мейманхананы əкімшілік ызметі:
A) Маркетингтік жоспарларды əзірлейді
B) аржылы жəне кадрлы амсыздандыру мəселелерін шешеді
C) Брондау ар ылы номер орыны толтырылымын амтамасыз етеді
D) она тарды тама тануын амтамасыз етеді
E) Мейманхана кешеніні барлы ызметтерін бас аруды
$йымдастырады
F) Номерлерді тазалығын амтамасыз етеді
G) Мейманхана ызметін сатуды $йымдастырады
23. Аға жиыстырушыны міндеті:
A) т"рлі дизайнерлік шешімдерді абылдау
B) жылыту, ауа алмастыру ж"йесін адағалау
C) халы аралы с йлесулерді есепке алу
D) ауысым кезінде болған жағдайларды тіркеу
E) клиенттер туралы а параттарды толы тыру
F) келушіні есік алдынан арсы алу
24. Мейрамханадағы аға стюард міндеттері:
A) тапсырыс бойынша тағам мен сусынды əкеледі
B) тапсырыс а сəйкес тауарларды абылдайды
C) она тарды орналастырады жəне мəзірмен таныстырады
D) кезекшілік кестесі жəне ауысымды $йымдастырады
E) ж$мыс а шығуды тіркейді
F) тауарларды озғалысын адағалайды
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25. Мейрамхана даяшысы білуі тиіс ереже:
A) сусынды клиентті сол жағынан таянып $сыну
B) сусынды клиентті о жағынан таянып $сыну
C) тағамды клиентті сол жағынан таянып $сыну
D) бокалды жоғары жағынан $стау
E) тағамды клиентті о жағынан таянып $сыну
F) бас барма ты тəрелкені ішкі жағына тіреу
Мейрамхана ісі жəне она й шаруашылығы
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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й бизнесіндегі кəсіпкерлік ызмет
негіздері

1. Орта кəсіпкерлік нысандары болып табылады:
A) Отбасылы кəсіпкерлік
B) Жеке т$лғалы кəсіпкерлік
C) Объективтік кəсіпкерлік
D) Жеке кəсіпкерлік
E) Субъективтік кəсіпкерлік
2. Кəсіпкерлікті $йымды - $ ы ты нысаны:
A) Акционерлік оғам
B) Консорциум
C) Картель
D) Концерн
E) аржы жəне неркəсіп тобы
F) Холдинг
3. Бизнес-инкубаторларды
A) Лизингтік
B) Инжиниринг
C) Маркетинг
D) Телематика
E) О ыту

ызметтері:

4. Жекешелендіру:
A) Меншік атынастарын реформалау
B) Мемлекеттік меншіктерді меншікті бас а нысандарына айналдыру
C) Бірлестіктерді сату
D) Шаруашылы ж"ргізу $ ығы
E) Шаруашылы субъектілерді аны тау
F) Жеке кəсіпорындар $ ығы
G) Бəсекелестікті жандыру "шін ж"ргізіледі
5. Ба ылау $рылымы:
A) 5кімгершілік
B) Субсидияланатын
C) Же ілдікпен
D) Орталы сыздандырылған
E) Монетарлы
F) Орталы тандырылған

10
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6. Материалды актив:
A) Жабды тау
B) Ноу-хау
C) Патенттер
D) Шикізат
E) Тауар белгісі
F) Фирманы беделі
7. Бағаны аны тауды $рамдас б ліктері:
A) німді ндіруге кеткен ж$мыс уа ыты
B) жылдар
C) ызметтер саны
D) номерлер саны
E) тауар, а ша
8. Тауар алмасу саласындағы əріптестік байланыстарды
формалары:
A) спот
B) арама- арсы тауарды ою
C) ндірістік кооперация
D) коммерциялы триангуляция
E) бартер
9. Нары ты экономикаға сай емес:
A) 5ндірістегі əкімшілік ба ылау
B) Т$тынудағы əкімшілік ба ылау
C) 6жымды меншік
D) Нары ты баға $ру
E) Бəсеке
F) Жеке меншік
10. Бас ару аппаратындағы басшылар:
A) аула тазалаушы
B) əкім
C) бас директор
D) кызметкер
E) бухгалтер
11. Тəуекелді т мендету əдісі:
A) Лимиттеу
B) Са тандыру
C) Лизинг
D) Контроллинг
E) Аутсорсинг
11

негізгі
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12. @лгі (тип) бойынша инвестициялы бизнес-жоспар:
A) Техникалы
B) 6йымдастырушылы
C) Моножоба
D) Aлеуметтік
E) Ғылыми-зерттеулік
F) О у-сауы тандыру
G) Инновациялы
13. атардағы инвестициялы бизнес-жоспар:
A) О у-сауы тандыру
B) Мультижоба
C) Ғылыми-зерттеулік
D) Мегажоба
E) Техникалы
F) 6йымдастырушылы
G) Моножоба
14. За нама ж"йесіне жатады:
A) Адами капитал
B) Франшизалар
C) Айналмалы капитал
D) Кедендік ж"йе
E) Нары
F) Бəсекелік к"рес
15. Инновация:
A) Банкті кəсіпорынға несие т"рінде беретін а шалай аражаты
B) Инновациялы ызметті ж"зеге асыратын за ды т$лғалар
C) Кəсіпкерді зиян шегу ы тималдылығы
D) Жа а тəжірибелік $ралдарды $ру
E) Ғылыми идеяларды жузеге асырылатын уа ыты
F) Белгілі бір уа ытта іске асырылатын іс-шаралар кешені
16. «Т мен бағалар» стратегиясыны сипаттамасы:
A) 5ткір бəсекелестік болмаған кезде пайдаланылады
B) Бір німге ( ызметке) бірнеше бағаларды пайдалану
C) Нары "лесін $лғайту
D) Нары тағы бағалардан т мен баға орнату
E) С зсіз пайда табу
F) Белгілі бір топ т$тынушыларға же ілдіктер $сыну
G) Нары а ену
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17. Маркетингті ма саттары:
A) келісімшартты згерту
B) ж$мыскерлерді салыстыру
C) саяси жағдайды жа сарту
D) пайданы сіру
E) ткізу бойынша ма саттар
F) делдалдар ж"йесін ке ейту
18. Жабды тарды пайдалану уа ытын арттыру негізгі бағыттары:
A) К"ндізгі бос а т$руын азайту
B) Кезектік коэффициентті арттыру
C) Ж$мыс уа ытында біркелкі ж"йелеу
D) Оларды $нын дайын німні $нына ауысуы
E) 5темп$л аударымдарыны жоғары "лесі
F) Т$тыну $нын аны тауыны иындығы
G) Ішкі кезектегі бос а т$руын жою
19. Негізгі орларды пайдалану тиімділігін аны тау к рсеткіші:
A) ор айтарымы
B) Біршамалы босату
C) Ж"ктеме коэффициенті
D) Aбден босату
E) ор сыйымдылығы
F) ормен жара тандырылу
20. Кəсіпкерлік ызметті ішкі аржыландыру к здері:
A) Инвесторларды салымдары
B) Бағалы ағаздар шығарудан т"скен аражаттар
C) Бюджет аражаттары
D) Б лінбеген пайда
E) @стеме капитал
F) Резервтік капитал
21. Кəсіпкерлік ызметті сырт ы аржыландыру к здері:
A) Б лінбеген пайда
B) Бағалы ағаздар шығарудан т"скен аражаттар
C) Жарғылы капитал
D) Бюджет аражаттары
E) Банк несиелері
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22. Курортты она "йлер т"рі:
A) Балшы пен емдеу
B) Климатты
C) Бальнеологиялы
D) Мамандырылған
E) Туристік жəне спортты
23. Бейматериалды активтерді
A) Бенчмаркинг
B) Коучинг
C) Эккаунтинг
D) Консалтинг
E) Франчайзинг
F) Форфейтинг
G) Факторинг

озғалысын бас ару нысаны:

24. Мейрамхана жəне она "й кəсіпорынны тиімділігін талдауды
негізгі міндеттері:
A) Шаруашылы жағдайды бағалау
B) Банкротты тан кету
C) 5ндірістік ызмет к рсету к лемін $лғайту
D) ол жеткізген жағдайға əсер тигізген факторларды аны тау
E) Шығыстарды азайту
F) Бəсекелестерге арсы к"ресте к шбасшылы
G) Экономикалы сіміні əлеуеті
25. Стратегиялы контроллингті
A) PEST-талдау
B) SWOT-талдау
C) Кластерлік талдау
D) Дельфи
E) 5рмекшіні рмегі əдісі
F) GAP-талдау
G) Индекстік əдіс

$ралы:

Мейрамханалы жəне она

й бизнесіндегі кəсіпкерлік ызмет
негіздері
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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ызмет к/рсету сферасындағы маркетингтік зерттеу

1. ызмет сферасындағы маркетингтік зерттеулерді міндеті:
A) Компанияны объективті а параттармен амтамасыз ету
B) Екінші ретті а парат жинау
C) Маркетингтік ызметті адағалау
D) Ма сатты нары сегментін та дау
E) Нары "лесін жоғарылату
F) Бəсекелестік арты шылы тарға ол жеткізу
2. Маркетингтік зерттеу мəселесін т"сінуге к мектесетін а параттарды
жинауға жəне туындаған идеяны генерациялауға бағытталған зерттеу
т"рі:
A) айталанатын
B) сырт ы
C) ішкі
D) барлау
E) сипаттау
F) орытынды
G) мəселені аны тау
3. Дескриптивті зерттеуді т"рлері:
A) іздер зерттеуі
B) барлау зерттеулері
C) іздеу зерттеулері
D) панель
E) кросс-секционды зерттеу
4. Ы тимал iрiктемелер:
A) ж"йелi iрiктеме
B) квоталы
C) « ар "йіндісі»
D) репрезентативті емес
E) а ала əдісі
F) арапайым кездейсо iрiктеме
5. Сарапшылы бағалау əдістері:
A) экономико-статистикалы əдістер
B) имитациялы моделдер
C) желілік моделдер
D) ми шабуылы əдісі
E) морфологиялы талдау əдісі
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6. Н.Н. Богомолова б лген фокус-топтарды типі:
A) айталанатын фокус-топ
B) диадикалы топ
C) стандартты фокус-топтар
D) пир-топтар
E) десантты топтар
7. Кабинеттік зерттеулерді олданылу ма саттары:
A) Далалы зерттеуді дайындауда
B) Эксперимент $йымдастыруда
C) Ба ылау ж"ргізуде
D) ажет статистикалы мəліметтер жинауда
E) Ж$мыс болжамын алыптастыруда
8. Панель м"шелерінен а парат алу əдістері бойынша панелді жіктелуі:
A) респонденттерге пікір с$рау пара тарын бас а біреуді толтырып
беруі
B) с$хбат алушы атысушыларды пікірін с$рап арнайы $ралмен жазып
отырады
C) респондентерді с$рау пара тарын, к"нделіктерді з бетінше
толтыруы
D) атысушылардан а паратты с$хбат алушы с$рап тіркейді
E) пікуір с$ралушыларды жауапты электронды поштамен жіберуі
F) респонденттерді жауапты кезе сайын поштамен жіберуі
G) к"нделіктерді тек с$хбат алушы ғана толтырады
9. ызмет к рсету саласындағыкəсіпорындарға маркетингтік зерттеу
ж"ргізу бағыты бойынша жіктеледі:
A) эксперименттік
B) бірінші ретті
C) далалы
D) кабинеттік
E) ішкі
F) маркетингтік макроортаны зерттеу
G) сырт ы
10. ызмет к рсету саласындағы маркетингтік зерттеу əдістемесіні
ма саты:
A) Маркетингтік зерттеуді жоспарын жасау
B) Т$жырымдама $ру жəне негізгі айнымалыларды б лу
C) Ж$мыс болжамын дайындау
D) Зерттеу объектісі мен пəнін аны тау
E) Маркетингтік зерттеу типін та дау
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11. ызмет аясындағы мəселені аны тайтын іс-əрекеттер:
A) Маркетингтік функцияларды орындалуын ба ылау
B) Альтернативті іс-əрекеттер тізімін аны тау
C) Бəсекелестерді іс-əрекеттері
D) Экспертты бағалау
E) К зделген ма сат а жету ы тималдығы
F) Мəселелерді аны тау
12. Маркетингтік зерттеуді сырт ы субъектілері атарына кіреді:
A) Ғылыми орталы тар
B) Коммерциялы емес $йымдар
C) Жарнама агенттіктері
D) Шағын, орта, ірі маркетингтік агенттіктер
E) Б лшек сауда орындары
F) Мемлекеттік мекемелер
G) аржы $йымдары
13. Маркетингтік зерттеулерді ж"ргізу кезінде, «Зерттеу анша адамды
амтиды», -деген іріктемені ж"ргізу кезе і:
A) кездейсо $рамы
B) іріктемені пішіні
C) іріктеме жоспары
D) іріктемені жылжымауы
E) іріктеме барысы
14. Нəтижелі ба ылау ж"ргізу "шін орындалуы керек шарттар:
A) Ба ыланатын $былыстар олжетімді болуы, к пшілік алдында
ж"ргізілуі
B) Ба ылау ж"ргізу "шін бас жиынты ты к лемі "лкен болуы
C) Ба ылау ж"ргізу "шін ба ыланушыларды кездейсо та дау
D) Ба ылау объектісі ретінде тек сауда орындарын алу
E) Ба ыланатын $былыстар жиі айталануы
F) Ба ылау ж"ргізу "шін техникалы $ралдарды олдануға болмайды
15. Ба ылау əдісіні олдану жағдайлары олданылады:
A) Аналитикалы моделдерді т$рғызу "шін
B) Бас а да əдістер ар ылы алынған мəліметтерді тексеру жəне растауда
C) Объект, пəн, мəселе, ж$мыс болжамы туралы алдын ала т"сінік алу
"шін
D) Маркетингтік зерттеу ж"ргізуді жоспарын əзірлеу "шін
E) Зерттеуді ма саты мен міндеттерін д$рыс аны тау "шін
F) Зерттеу т$жырымдамасын жасау "шін
G) Зерттеу мəселесін аны тау ма сатында
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16. Экспериментті негізгі компоненттеріне жататындар:
A) Техникалы $ралдар
B) Графикалы "лгілер
C) Бірнеше фактор
D) Тəуелсіз айнымалы
E) 5згерістермен байланысты нəтижелер
F) Тəуелді айнымалы
G) Пікір с$рау пара тары
17. Аудиториямен байланысу тəсіліне сəйкес пікір с$рау ж"ргізуді
жіктелуі:
A) Жеке пікір с$рау
B) Топтасып пікір с$рау
C) Телефон ар ылы дəст"рлі пікір с$рау
D) Телефон ар ылы пікір с$рау
E) Сауда жасау кезінде пікір с$рау
F) Пошталы панель
18. Пікір с$рау ж"ргізуде респонденттен а парат жинау тəсілдері
A) Респондент зі сауалнаманы толтырады
B) С$хбат алушы респондентті ж$мыс орнына келеді
C) Респондент алаған уа ытында с$хбат алушыға зі келеді
D) Респонденттен с$хбат алушыны а параты алуы жəне тіркеуі
E) Респонденттер зара əрекеттеседі
F) С$хбат алушы респондентке келеді
19. Маркетингтік іс-əрекет ағидалары:
A) сатылатын тауарды – ндіру
B) т$тынушыларды, оларды талғамдары мен с$раныстарын жан-жа ты
зерттеу
C) т$тынушы с$ранысына сəйкес тауарларды шығару
D) т$тынушыларды талғамдары мен с$раныстарын жан-жа ты зерттеу
E) ндірілген тауарды ткізу емес, сатылатын тауарды – ндіру
F) тауарларды ндіру, оларды ткізу
20. Маркетингтік зерттеуде олданылатын к рсеткіштер ж"йесі:
A) Тиімді жарнамалы компаниямен байланыс орнату
B) К шбасшыларды зерттеу
C) 5ткізу арналарын ке ейту
D) Компанияны нары тағы бəсекеге абілеттілігі мен м"мкіндіктерін
талдау
E) Нары жағдайын талдау мен нары тағы сауда субъектілерін аны тау
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21. ызмет аясындағы бағаны зерттеу объектісі:
A) Техника-экономикалы жəне т$тынушылы параметрлерді салыстыру
B) Нары ты дамыту тенденциялары
C) 5нім сапасын тексеру
D) Т$тыну к лемін $лғайту
E) Нары сыйымдылығын есептеу
22. ызмет аясындағы бірінші ретті а паратты жинау əдістері:
A) Сына тан ткізу əдісі
B) Эксперимент
C) Жеке іскерлік байланыс орнату əдісі
D) Далалы зерттеу əдісі
E) Кабинеттік зерттеулер
F) Пікір с$рау
G) Ба ылау
23. Маркетингтік а парат ж"йесі (МАЖ) - дегеніміз б$л тиімді
маркетингтік шешімдерді абылдау ма сатында олданылатын
а параттарды:
A) На ты ма сатын аны тау
B) Жоспарлы т"рде уа ытында талдау мен бағалау
C) Салыстырмалы т"рде лшеу
D) Жа а технологияларды олдану
E) Топтастыру əдістері мен тəсілдеріні жиынтығы
F) Ма сатты нары ты талдау
G) Жоспарлы т"рде уа ытында жинау мен деу
24. Іздер анализі шет ел тəжірибесіндегі маркетингтік зерттеулерде
олданылатын жағдайлар:
A) Журнал беттеріндегі сауса та баларыны санын санау
B) Т$ра тардағы автомобильдерді шығарылған жылы мен к"йін
аны тау
C) Эксперимент ж"ргізу кезінде
D) Ба ылау ж"ргізуде
E) Панелдік зерттеулер ж"ргізуде
F) Оралған тауарларды т$тыну к лемін бағалау "шін о ыс жəшіктеріні
ішіндегіні зерттеу
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25. Дескриптивті талдау кезінде есептелетін к рсеткіштер:
A) Орташа шаршылы ауыт у
B) Автономия коэффициенті
C) Сəн
D) Абсолютті коэффициент
E) Орташа шама
F) 5тімділік коэффициенті
ызмет к/рсету сферасындағы маркетингтік зерттеу
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Мейрамхана ісі жəне она

й бизнесіндегі менеджмент

1. Ж"йе ретінде менеджментті функционалды типтеріне жатпайды:
A) ндірістік менеджмент
B) аржылы менеджмент
C) табиғи менеджмент
D) маркетинг менеджменті
E) инновациялы менеджмент
2. Сыйымдылығына байланысты она "й т"рі:
A) кіші
B) аз орынды
C) сыйымсыз
D) сыйымды
E) категориялы
F) к п орынды
3. Бар т"рі:
A) кешкі бар
B) т"нгі бар
C) спа-бар
D) тез ызметті бар
E) лобби-бар
F) та ғы бар
G) диско-бар
4. Мейрамхана цехтарында:
A) дайын нім шығарылады
B) жартылай фабрикат дайындалады
C) нім айырбасталады
D) жабды тар шығарылады
E) шикізат деледі
5. Даярлау цехыны ж$мыс тəртібіне əсер етеді:
A) кəсіпорынны орналасуы
B) ндіріс к лемі
C) ынталандыру тəсілі
D) техникалы жара талуы
E) бəсекелестер
F) кəсіпорын типі
G) жартылай фабрикаттарды ткізу тəсілі
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6. Тама тандыру кəсіпорындары ызметіне тəн:
A) алкогольсіз сусындарды сату
B) азы -т"лік емес німдерді сату
C) кулинарлы німді сауда залдарында сату
D) алкогольсіз сусындарды т$тыну
E) кулинарлы німді ндіру
F) азы -т"лік емес німді ндіру
G) азы -т"лік німдерін сату
7. она "йдегі т$рмысты
A) бар ызметі
B) жедел кір жуу
C) билеттерді сату
D) киім "тіктеу
E) г"лді жеткізу
F) такси ша ыру
G) баспа німдерін сату

ызмет:

8. Лауазымды орынға "міткермен ə гімелесу (немесе интервью)
процесіні б лімдері:
A) дайынды ты
B) орытынды
C) со ғы
D) оштасу
E) осымша
F) сараптау
G) негізгі
9. она "й мен мейрамхана кəсіпорыныны менеджментінде
ситуациялы келісті олдануды негізгі ағидалары:
A) ндірісті айта жандандыру
B) жағдайды босату
C) ішкі ж"йелерді арастыру
D) бас ару əдісін тиімді олдану
E) ы тималды салдарды болжау
F) жағдайды д$рыс бағалау
10. Римдік т$ра тану ауласыны орналасуы:
A) 50 миль (80км) ашы ты та
B) сауда орталы тарында
C) тек алаларда
D) су бойында
E) ала мен шағын ауылдарда
F) жол бойында
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11. Ортағасырда (б.з.V - XVғғ.) она жайлылы кəсіпорындарды
дамуына əсер еткен:
A) діни дəст"рлер
B) мемлекеттер арасындағы келісімдер
C) нерді дамуы
D) тама тану салты
E) жерді жаулау соғыстары
12. Персоналды аттестациялау кезе і:
A) аттестацияны ткізу
B) негізгі
C) болжамды
D) дайынды ты
E) осымша
F) ілеспе
13. она жайлылы кəсіпорынын бас аруда олданылатын $йымды
$рылым:
A) жоспарлы
B) на ты
C) сызы ты
D) сызы ты -функционалды
E) функционалды
14. Нəтижеге ол жеткізу мотивациясыны типтері:
A) пассивті мотивация
B) $ралды мотивация
C) люмпенизирленген мотивация
D) патриотты мотивация
E) к кжиекті мотивация
F) салғырт мотивация
G) шекаралы мотивация
15. Бас ару əдісінде сипатталады:
A) $йымдастыру формасы
B) к"рделігі
C) тере дігі
D) мазм$ны
E) арапайымдылығы
F) абаттылығы
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16. «Aдіс» грек с зіні аудармасында:
A) ажеттілік
B) тактика
C) стратегия
D) ма сат
E) ол жеткізу
F) тəсілі
17. «Франчайзинг» т"сінігімен амтылады:
A) номенклатура
B) технология
C) бəсеке
D) ассортимент
E) пікірлер
18. Франчайзи - б$л:
A) стандарт
B) келісім-шарт
C) т лем т"рі
D) франшиза алушысы
E) франшиза $стаушысы
F) пайдаланушы
19. Мейрамхана німіні сапа к рсеткіші алғашында к рсетіледі:
A) стандарттарда
B) техникалы талап-шарттарда
C) жарнамада
D) нормативті $жаттарда
E) келісім-шартта
20. Стандарттауды айма ты $йымдары:
A) Стандарттау бойынша Еуропалы комитет (CEN)
B) Халы аралы электротехникалы комиссия (IEC )
C) Стандарттау бойынша халы аралы $йым (ISO)
D) Телекоммуникация бойынша Халы аралы Ода (ITU)
E) Телекоммуникация облысындағы стандарттауды Еуропалы
институты (ETSI)
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21. Іскерлік бедел $нын аны таудағы келістер:
A) шектелген пайда əдісі
B) статистикалы əдіс
C) корреляциялы əдіс
D) экономикалы-математикалы əдіс
E) шамадан тыс пайда əдісі
F) шектелген ресурс əдісі
22. Іскерлік беделді бағалауды санды əдістері:
A) корреляциялы əдіс
B) статистикалы əдіс
C) социологиялы сауалнама əдісі
D) шамадан тыс ресурстар əдісі
E) шамадан тыс пайда əдісі
23. Корпоративті мəдениет т$рғысынан жоғарғы басшылы ты
келушілерге, акционерлер мен з ызметкерлеріне деген атынасын
білдіреді:
A) іс-шара
B) ма сат
C) рейтинг
D) имиджі
E) тауар
F) міндет
G) $жат
24. Менеджмент тиімділігін аны тауда арастырылатын она "йді
$йымдастырушылы -техникалы əлеуетіні к рсеткіштері:
A) жылды инновациялы шығындар
B) арнайы білімді ызметкерлер "лесі
C) н мір орыны $рамы
D) ызмет рентабельділігі
E) бас арма мен бағыныштыларды салыстырмалы "лесі
F) ызметтер ассортименті
G) ызметкерлерді орташа е бек а ы к лемі
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25. Менеджмент тиімділігін бағалауда олданылатын т"сініктер:
A) нəтижелік
B) шыдамдылы
C) $йымшылды
D) адамгершілік
E) бірлесу
F) олты тасу
Мейрамхана ісі жəне она й бизнесіндегі менеджмент
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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