рметті студент!
2018 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

Маманды ты атауы

Жауап парағыны 6-9
секторларындағы пəндер реті

5B090500

«!леуметтік ж"мыс»

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

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.

тиісті

4. Есептеу ж"мыстары 'шін с"ра кітапшасыны бос орындарын пайдалануға
болады.
5. Жауап парағында к рсетілген секторларды м" ият толтыру керек.
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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. Психология ғылымыны зерттеу пəні:
A) Рефлекс
B) Инстинкт
C) Психикалы "былыстар
D) Жануар
E) Психикалы алыптар
2. Психологияны тарихи даму кезе деріндегі зерттеу пəні:
A) Психология-топ туралы ғылым
B) Психология-т"лға туралы ғылым
C) Психология-"жым туралы ғылым
D) Психология-жан туралы ғылым
E) Психология-мінез- "лы туралы ғылым
F) Психология-бала психологиясы туралы ғылым
G) Психология-сана туралы ғылым
3. Б ылау т'рлері:
A) Тест
B) Ішкі
C) С"хбат
D) Талдау
E) Эксперимент
4. Психикалы процестер "рамына кіреді:
A) Зейін
B) абілет
C) Т'йсік
D) Ерік
E) Эмоция
F) иял
5. Танымды психикалы 'рдістер:
A) Зейін
B) Фрустрация
C) Ерік
D) Мінез
E) абілет
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6. Психиканы даму эволюциясын зерттейтін сала:
A) Зоопсихология
B) Салыстырмалы психология
C) За психологиясы
D) Педагогикалы психология
E) Жас ерекшелік психологиясы
F) Бас ару психологиясы
G) Медициналы психология
7. Проприорецептивті т'йсіктер:
A) Иіс сезу
B) К збен к ру
C) Уа ытты сезу
D) Гравитация т'йсігі
E) Тепе-те дік т'йсігі
8. Дистантты т'йсіктерге жатады:
A) Есту
B) Дəм сезу
C) Сипап сезу
D) Органикалы
E) К ру
F) Иіс сезу
9. Жануарлар де гейінде абылдауды ерекшеліктері:
A) Ойлау ар ылы
B) Ыры сыз
C) Инстинктивті
D) Ыры ты
E) Ма сатсыз
F) Саналы бай ау
10. Ойлау операциялары:
A) Галлюцинация
B) Пайымдау
C) Салыстыру
D) Абстракциялау
E) На тылау
F) Бай ау
G) Пікір
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11. Холерик темпераменті:
A) Тежелуі озудан басым
B) Экстраверт
C) озуы тежелуден басым
D) Байыпты
E) К'шті
12. Зейінні б"зылу синдромдары:
A) Ала дағыштығы
B) Гипомнезия
C) Агнозия
D) Шашыра ылығы
E) Инерттілігі
13. Зейінні негізгі асиеттері:
A) Ыры ты зейін
B) Абстракциялы
C) Зейінні б лінуі
D) Зейін к лемі
E) Зейінні т"ра тылығы
14. Эмоция т'рлері:
A) Жағымсыз
B) Амбивалентті ( арама- айшы)
C) !демі
D) ?нерлі
E) @за
F) ыс а
G) Мы ты
15. У. Шелдон келесі типтерге сипаттама берді:
A) Холерик
B) Сангвининик
C) Мезоморф
D) Интроверт
E) Аралас
F) Меланхолик
G) Эндоморф
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16. абілетті даму де гейлері байланысты:
A) О уға "марлы
B) Талант
C) Спортты
D) Шығармашылы
E) Математикалы
F) Данышпандылы
17. Мінез грек тілінен аударғанда:
A) Т"йы
B) Ерекшелік
C) Белсенділік
D) Жабы
E) Aрейлі
F) Аралас
18. Идентификация б"л:
A) Коммуникация
B) Те естіру
C) Рефлексия
D) Перцепция
E) Эмпатия
F) Салыстыру
19. Проксемика дегеніміз:
A) Бір-біріне атысты ке істіктегі бағдар
B) Ар а ағу
C) К зін адау
D) Дистанция
E) Дене м'шелеріні т'йісуі
F) ол беріп амандасу
G) Ара ашы ты
20. С зсіз арым- атынас т'рлері:
A) Проксемика
B) Такесика
C) Коммуникация
D) Кинесика
E) Интеракция
F) Лекция
G) Диалог

7

Жалпы жəне əлеуметтік психология

92

21. арым- атынасты негізгі т'рлері:
A) !леуметтік интеракция
B) !леуметтік перцепция
C) Орындау
D) Эмпатия
E) Ба ылау
F) Тəрбие
22. Шиеліністі шешу жолдары:
A) Мəжіліс
B) Синектика
C) Мəслихат
D) Компромисс
E) Конкуренция
23. Б" ара психологиясы концепцияларындағы ма ызды əлеуметтікпсихологиялы за дылы тар:
A) б" аралы мəдениет "ралдарыны оғамды жəне индивидуалды
санаға əсері
B) топты даму динамикасы
C) т"лға мен топты ара атынасы
D) б" ара мен т"лғаны 'йлесімді зара атынасы
E) адамдарды зара əрекеттестігі
F) б" ара мен элитаны атынасы
G) б" аралы ысым за дылығы
24. Бихеовиоризм теориясыны негізін алаушылар:
A) Дж.Уотсон
B) З.Фрейд
C) К.Хорни
D) У.Найссер
E) Э.Фромм
F) Г.Салливан
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25. Т"лғаны əлеуметтік-психологиялы асиеттеріні топтамасы:
A) т"лғаны психологиялы ерекшеліктерімен байланысты асиеттер
B) жалпы психологиялы асиеттерді əлеуметтік топтамасы
C) т"лғаны жас ерекшелік асиеттеріні 'йлесімді жиынтығы
D) дифференциалды жəне жас ерекшелік асиеттермен байланысты
асиеттер
E) топ м'шелеріні зара əрекеттестігінде жəне оны əлеуметтік əсеріні
нəтижесінде алыптасатын асиеттер
F) т"лғаны "лтты ерекшеліктеріні топтамасы
Жалпы жəне əлеуметтік психология
П НІ БОЙЫНША ТЕСТ АЯ ТАЛДЫ
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амтамасыз ету

1. !леуметтік амсыздандыру " ығыны ж'йесіні б лімдері:
A) Ерекше
B) осымша
C) Ғылыми негізделген жалпы, ерекше, арнайы " ы нормаларыны
"рылымы
D) Салалы
E) Арнайы
F) Жалпы
2. !леуметтік
амсыздандыру
" ығы – адамны
əлеуметтікэкономикалы " ығы негізі ретінде бекіткен "жат:
A) 1993 жылғы аза стан Республикасыны Конституциясы
B) 1966 жылғы Экономикалы , əлеуметтік жəне мəдени " ы тар туралы
халы аралы пакті
C) 1995 жылғы аза стан Республикасыны Конституциясы
D) 1926 жылғы АКР-ны Конституциясы
E) 1937 жылғы КСР-ны Конституциясы
F) 1990 жылғы КСР-ны мемлекеттік егемендігі туралы декларациясы
G) Бала " ы тары туралы конвенция
3. Азаматтарды əлуметтік амсыздандыруды т'рлерін иемдену " ығы
байланысты:
A) жасына байланысты
B) білім алуына
C) отбасы "руына
D) м'гедектігіне байланысты
E) ж"мыс а орналасуына
4. Азаматтарды медициналы к мек алу " ығыны бағыттары:
A) Yкiмет бекiткен тiзбеге сəйкес тегiн медициналы к мектi кепiлдi
к лемiн алу
B) кез келген отаны мемлекетті аражатына жасау
C) бюджет аражаты есебiнен шетелде медициналы к мек алу
D) медициналы а ылы ызметтерді сапасын арттыру, бəсекелестік
орнату
E) азаматтарды медициналы эксперименттерге атысуға міндеттеу
F) медициналы к мекті барлығын тегін олдана алу
G) азаматтарды жедел медициналы к мекпен а ылы амтамасыз eту
H) тегiн медициналы к мектi кепiлдi к лемi ше берiнде дəрiлiк
заттармен амтамасыз етiлу
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5. Білім беру жəне оларды ж'зеге асыру мен о ыту жəне тəрбиелеуді
ж'зеге асырушылар:
A) м"ғалімдер, тəрбиешілер
B) о ушылар
C) балаба ша
D) м"ғалім ызметкерлер
E) ашы тан о ытушы ызметкерлер
F) ғылыми ызметкерлер
6. Жедел-iздестiру ызметiн ж'зеге асырушы органдар ызметкерлерiн
" ы ты жəне əлеуметтік орғау:
A) Жəрдема ы беріледі
B) Кепiлдiктерi олданылады
C) Кепілдік берілген
D) ?тема ы беріледі
E) Е бека ы т ленеді
F) Зейнета ы беріледі
G) За ға сəйкес кепілдіктерді олданады
7. Экологиялы апат аймағына кіреді:
A) ызылорда жəне А т бе
B) А т бе облысыны Шал ар ауданы
C) арағанды мен А мола обылысы
D) Семей, ызылорда, Бай о ыр
E) ызылорда облысыны азалы аудандары
F) Семей полигоны аймағы
G) ызылорда облысыны Арал аудандары
8. Экологиялы апат салдарынан зардап шеккен адамдарға берілетін
осымша темдер мен же ілдіктер:
A) Жəрдема ы алуға " ығы бар
B) Же ілдіктермен пайдалануға берілген кепілдік
C) Aйді уа ытша пайдалануға " ылы
D) Мемлекеттен тегін к мек алу
E) Зейнета ы алуға " ығы бар
F) Т"рғын 'йді жекешелендіруге " ысы жо
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9. Жəрдема ыны м лшерін аны тау тəсілдері:
A) жала ынын м лшеріне байланысты оларды т леу жала ыдан айрылған
б'кіл кезе бойы ж'ргізіледі
B) к'н к ріс себетіні шегіне арай, алушынын жала ысына арай
ж'ргізіледі
C) жала ынын 70% м лшерінде
D) жала ынын 100% м лшерінде
E) жала ынын 50% м лшерінде аны талады
10. Ай сайынғы атаулы əлеуметтік к мекті тағайындалуы мен оны
т леуді "йымдастыруды д"рыстығы 'шін жауапты болады:
A) !кімшіліктер
B) Aкімет
C) Министрліктер
D) Уəкілетті органны лауазымды адамдары
E) Тиеселі органны лауазымды адамдары
11. Атаулы əлеуметтік к мекке " ылы халы санаттары:
A) к'ндізгі о у нысанында о итын студенттер
B) интернат-'йлерде т"ра ты т"ратын арттар мен м'гедектер
C) мерзімді əскери ызметтегі адамдар
D) е бекке абілетті ж"мыссыздар
E) к'ндізгі о у нысанында о итын магистранттар
F) к'н к рісі т мен, аз амтылған отбасылар
12. Азаматтарды əкімшілік жауап а тартылу əрекеттері:
A) Жол ережесін б"зу
B) Жеке адамды балағаттау
C) Адам зорлау
D) арт ата-анасын арттар 'йіне ткізу
E) Жеке м'лікті тонау
F) оғамды орындарды ластау
G) Суицидты əрекет жасау
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13. Баланы за ды кілдері:
A) Он т рт жастан он сегіз жас а дейінгі балаларды " ығы мен м'ддесін
орғауды " ы ты нысаны
B) Денсаулы са тау мекемелері
C) Бала асырап алушылар
D) орғаншысы, ам оршысы, патранат тəрбиелеушісі жəне за ға сəйкес
баланы " ы тары мен м'дделерін орғайтын адамдар
E) Кез келген за ды т"лға
F) !леуметтік мекеме
G) Ата-анасы
14. Интернатты "йымдарға:
A) 18 жастан ас ан жетім балалар жəне ата-анасыны ам орлығынсыз
алған балалар абылданады
B) Ата-анасыны ам орлығындағы балалар абылданады
C) Дене бітіміні дамуында кемістігі бар балалар абылданады
D) Туғаннан бастап 3 жас а дейінгі жетім балалар жəне ата-анасыны
ам орлығынсыз алған балалар абылданады
E) Жа а туылған араусыз алған балалар абылданады
F) 2 жастан 18 жас а дейінгі мінез- "л ында ауыт улары бар балалар
орналыстырылады
15. Сот ата-ана " ы тарынан айыру туралы iстi арау кезiнде жеке
аулымен прокурорды назарына істі адағалауға жəне айта арауға
жолдайды:
A) Егер ата-аналар мiнез- "л ын, т"рмыс салтын жəне бала тəрбиесіне
к з арасын згерткен болса
B) Егер орғаншылы немесе ам оршылы ж ніндегі функцияларды
ж'зеге асыратын орган ата-аналар мен баланы м'дделерi арасында
айшылы тар барын аны таса
C) Егер ата-ана бала тəрбиесіне к з арасын згерткен болса
D) Ата-аналарды iс-əрекетiнен ылмысты жазаланатын əрекет
белгілерін бай аса
E) Егер ата-аналарды іс-əрекеттерінен ылмысты жазаланатын
əрекеттерді басымдылығын а ғарса
F) Егер баланы ата-аналарына айтарып беру оны м'дделерiне айшы
келсе
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16. Ата-анасыны ам орлығынсыз алған балаларға арналған
тəрбиелеуді, емдеуді жəне соған " сас бас а да мекемелердегі баланы
" ы тары мен м'дделерін орғауды, оларды ж"мыс а орналасуына
к мектесуді ж'зеге асырады:
A) Маслихаттар
B) Интернат басшылары
C) аза стан Республикасы Парламенті
D) аза стан Республикасыны ат ару билік органы
E) Жергілікті ат арушы органдары
17. орғаншылы ты жəне ам ошылы ты то тату:
A) ам оршы орган тінішін тексеру ар ылы
B) !рекетке абілетті деп тану туралы сот шешімі бойынша
C) !кімшілік б"йрығымен
D) АХАЖ органдарыны шешімімен
E) !рекетке абілетті деп тану туралы медициналы шешіммен
18. орғаншылы :
A) 18 жас а (кəмілетке) толмағандарды орғалу нысаны
B) 17 жас а келген балаларды орғау нысаны
C) Он т рт жас а дейінгі балаларды " ығы мен м'ддесін орғауды
" ы ты нормалар негізіндегі іс - əрекет
D) 5 жас а келген балаларды орғау нысаны
E) 14 жас а толмаған балаларды " ығы мен м'ддесін орғауды
" ы ты нысаны
F) Балаларды " ығы мен м'ддесін орғауды " ы ты нысаны
19. !леуметтік амсыздандыру " ығы алғаш ы рет халы аралы
" ы ты актіде бекітілді:
A) 1948 ж. Геноцид конвенциясы
B) 1966ж. !леуметтік " ы тар туралы халы аралы пакт
C) 1949 ж. Женева конвенциясы
D) 1966 ж. Мəдени " ы тар туралы халы аралы пакт
E) 1948 ж. Адам " ы тарыны жалпы декларациясы
F) 1950 ж. Адам " ы тары ж ніндегі Европалы конвенциясы
20. !леуметтік
амсыздандыруды реттейтін
"жаттарды ма саты:
A) Халы ты тəрбиелеу
B) Е бекпен амту
C) !леуметтік мəселелерді шешу
D) Халы ты мір с'ру сапасын жоғарылату
E) !леуметтік мəселелерді алдын-алу
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21. Жас спірімні орғалу " ы тары:
A) Жас спірімдер ылмыс жасауға " ылы
B) Жас спірімдер асыраушыларыны м'дделерін олдамау керек
C) Баланы " ы тары мен м'дделерін ата-анасы (асырап алушы) мен
мемлекеттік орган орғайды
D) Егер балаға зорлы жасалып жат аны аны талса кез келген т"лға сот
алдында жауап береді
E) Бала зін анаушылардан (ата-анасы немесе асыраушы) орғауға
" ылы
22. Кəмелетке толмаған ата-аналарды " ы тары:
A) кəмелетке толмаған ата-аналарды баласымен мемлекетті
арамағына ткеруге " ығы бар
B) кəмелетке толмаған ата-аналарды баласымен бірге т"руға жəне оны
тəрбиелеуге атысуға " ылы
C) кəмелетке толмаған ата-аналар мектептен шығарылады
D) кəмелетке толмаған ата-аналарды т"рғын 'й болған кезде ғана некеге
т"ра алады
E) 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
F) кəмелетке толмаған ата-аналарды жалпы негіздерде здеріні əке
жəне ана болуын мойындауға " ылы
G) кəмелетке толмаған ата-аналарды жалпы негіздерде здеріні əке
жəне ана болуын мойындамауға " ылы
H) кəмелетке толмаған ата-аналар мемлекеттен жəрдема ы ала алады
23. Мемлекеттiк базалы зейнета ы:
A) аза стан Республикасында т"ратын 58 жастан ас ан əйелдер мен 63
жастан ас ан ер адамдарға мемлекетті ай сайынғы а шалай т лемі
B) Зейнеткерлерді е бек ету жылымен есептелетін а шалай т лемдер
C) Зейнеткерлерге т лейтін мемлекетті міндетті т лемі
D) аза стан Республикасыны азаматтарына зейнеткерлiк жас а жеткен
со берiлетiн ай сайынғы а шалай т лем
E) зейнета ы аннуитетi шарты б"зылған кезде са тандыру "йымынан
алатын а ша сомасы
F) Ерікті жарналар жиынтығы
G) арт адамдарды депозиттерде жиналған аражаттары
H) жина таушы зейнета ы орларынан бюджетке аударылатын т лем
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24. М'гедектікті ай ындаудағы медициналы -əлеуметтiк сараптамада
к рсетіледі:
A) аза стан Республикасыны Aкiметi белгiлеген тəртiппен,
куəландырылатын адамны клиникалы -функционалды , əлеуметтiк,
кəсiби жəне психологиялы деректерiн талдау негiзiнде организмнi жайк'йiн кешендi бағалауға с'йенiп ж'зеге асырылады
B) Адамны м'гедектiгi мен е бек абiлетiн жоғалту дəрежесiн белгiлеу
халы ты əлеуметтiк орғау саласындағы уəкiлеттi органны ж'зеге
асырыуы
C) 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
D) Адамды м'гедек деп таныған жəне е бек абiлетiн жоғалту дəрежесiн
белгiлеген кезде оларды себептерi, мерзiмi, басталған уа ыты, осымша
к мек т'рлерiне жəне техникалы к мекшi (орнын толтырушы)
"ралдармен, арнаулы ж'рiп-т"ру "ралдарымен амтамасыз етудегi
ажеттiлiктерi
E) Алдын алуды тиiстi мемлекеттiк органдар, жергiлiктi мемлекеттiк
бас ару органдары, "йымдар мен ж"мыс берушi
F) М'гедектi о алтуды жеке бағдарламасы
G) Он сегiз жас а толмаған 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 туралы
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25. Ж"мыс берушiнi м'гедекке келтiрiлген зиянды теу ж нiнде:
A) Ж"мыс берушi ж"мыс орындары мен ж"мыс 'й-жайларын жобалау
жəне бейiмдеу ар ылы жағдай жасайды, м'гедектi о алтуды жеке
бағдарламасына сəйкес т"рғын 'й-жайларды арнаулы "ралдармен жəне
к мекшi "рылғылармен жабды тайды
B) Ж"мыс берушiнi кiнəсiнен ж"мыста мертiгуге "шыраған немесе
кəсiптiк ауруға шалды ан м'гедектерге келтiрiлген зиянды теу
аза стан Республикасыны за намасына сəйкес ж'зеге асырылады
C) Ж"мыс беруші з есебінен аржыландырады
D) аза стан Республикасыны за намасында ж"мыс берушiнi кiнəсiнен
ж"мыста мертiгуге "шыраған немесе кəсiптiк ауруға шалды ан
м'гедектерге келтiрiлген зиянды теу ж'зеге асырылатындығы туралы
кепілдік береді
E) М'гедектi о алтуды жеке бағдарламасына сəйкес т"рғын 'й-жайларды
арнаулы "ралдармен жəне к мекшi "рылғылармен жабды тайды
F) Дара иемденушіні аражаты есебiнен амтамасыз етедi
G) ?кілетті органдар ар ылы м'гедектерді əлеуметтік орғау за ы
негізінде ж'зеге асырылады
леуметтік ж мысты
ы ты амтамасыз ету
П НІ БОЙЫНША ТЕСТ АЯ ТАЛДЫ
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леуметтік ж мыс теориясы
1. Ғалымдарды пікірінше, əлеуметтік ж"мысты
ретінде пайда болуына негіз болған алғышарттар:
A) Адамдарды сапалы мір с'руге "мтылуы
B) Ау атты мір с'руге "мтылу
C) Біртекті ауымдасты тарды "лдырауы
D) Урбанизация мен индустриализация
E) Маргинализм мен терроризм
F) ЖаDандану 'рдісі
G) Байланыстар мен атынастарды жоғарылауы

о у пəні мен ғылым

2. !леуметтік ж"мыстағы теориялы концепцияларға негізделетін пəндер:
A) !леуметтану
B) Физиология
C) Информатика
D) География
E) Экология
F) Биология
3. аза станда кəсіби əлеуметтік ж"мысты
A) X ғасыр
B) XX ғасырды 30-ы жылдары
C) XX ғасырды аяғы
D) XX ғасырды 91-ы жылдары
E) XVIII – XIX ғасырлар аралығында
F) XX ғасырды 90-ы жылдарыны басы

алыптасу кезе і:

4. !леуметтік ж"мысты негізгі аспектілері:
A) Клиенттерді з- зіне к мек беру м'мкіндігін арттыру
B) Кедейшілікті т'бегейлі жою
C) Жеке адам жəне топ а индивидуалды к мек к рсету
D) Экономикалы дамуды олдау
E) Жеке жағдайларды сипаттау
5. !леуметтік ызмет к рсету объектілері:
A) арт адамдар
B) Жетім балалар
C) Медбикелер
D) !леуметтік ызметкерлер
E) Ғалымдар
F) Мемлекет
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6. Ресей ғалымы М.В.Фирсов бойынша əлеуметтік ж"мысты теориясын
аны таудағы келістер:
A) Кепілдіктік (са тандыру)
B) Индивидуалды (жеке т"лғалы )
C) ағидалы ("станымдар)
D) Экономикалы (к мектер)
E) Топты (адамдар ортасы)
F) @жымды ( ызметкерлер)
7. !леуметтік ж"мыс теориясыны ғылыми ерекшеліктері:
A) Мəндік сипаттамасы
B) Концепциялар жəне теориялар
C) Сырт ы саясат
D) Байланыстар
E) Ішкі саясат
F) Т'рлі конструкциялар
8. !леуметтік ж"мыс теориясыны зерттеу пəні:
A) Педагогикалы стильдер
B) Дипломатиялы байланыстар
C) Демократиялы атынастар
D) !леуметтік процесс
E) !леуметтік дифференциялар
F) !леуметтік тенденциялар
G) !леуметтік "былыстар
9. !леуметтік ж"мыстағы адамдарды мəселелерін шешу жолдары:
A) !леуметтік амту
B) Б"йры беру
C) Байланыстар
D) !леуметтік орғау
E) Сырт ы саясат
F) Жедел к мек
G) !леуметтік олдау
10. !леуметтік саясатты негізгі категориялары:
A) Рольдік ж'ріс-т"рыс
B) Амбиваленттілік
C) Алып сату
D) Халы ты амтамасыздандыру
E) !леуметтік статус
F) !леуметтік жағдай
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11. !леуметтік орғау субъектілері:
A) Министрліктер
B) !йелдер
C) Аз камтылған отбасы
D) Азаматты белсенділік
E) Топтар
12. !леуметтік орғау объектілері:
A) Аз камтылған отбасы
B) Ерлер
C) К п балалы отбасы
D) !йелдер
E) Топтар
13. Зейнета ы алуға " ығы бар азаматтар:
A) Ерлер
B) Барлы азаматтар
C) Е бек тəжірибесі толғандар
D) !йелдер
E) Зейнет жас а толғандар
F) Ересек адамдар
G) Жастар
14. айырымдылы к рсететін "йымдар ерекшеліктері:
A) Саяси партиялар
B) Aкіметтік емес "йымдар
C) Мемлекеттік "йымдар
D) Мемлекет тарапынан аржы алады
E) Коммерциялы емес "йымдар
F) !леуметтік мəселелерді шешуге к мектеседі
15. !леуметтік ызмет к рсету т'рлері:
A) Профилактика
B) Тестілеу
C) Стационарлы ызмет к рсету
D) Материалды к мек
E) !леуметтік патронаж
16. !леметтік-медициналы к мек:
A) Сауалнама ткізу
B) Сауалнама ж'ргізу
C) Ауруды алдын алу
D) !леуметтік-медициналы экспертиза жасау
E) Денсаулы ты корғау
20
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17. Білім беру саласындағы əлеуметтік ж"мысты тиімді əдістері:
A) галерея "йымдастыру
B) арттерапия ж'ргізу
C) айырымдылы жəрме келерін "йымдастыру
D) əрт'рлі аукциондар "йымдастыру
E) мейірімділік акцияларын "йымдастыру
18. Ж"мыссызды а алып келетін негізгі мəселелер:
A) мемлекеттік реформалар
B) девальвация
C) миграция
D) əлеуметтік дағдарыс
E) мемлекеттік саясатты т"ра сыздығы
F) инфляция
G) урбанизация
19. Пенитенциарлы мекемелердегі əлеуметтік
ызметкерді
тəрбиелеу ызметтеріне жататындар:
A) Сотталғандарды білім алуына жағдай жасау
B) Сотталғандарға пайдалы а параттар тарату
C) Сотталғандарды тəртібін адағалау
D) Сотталғандарды денсаулығын алып а келтіру
E) Сотталғандарды белгілі бір маманды ты игеруіне жағдай жасау
20. Ауыл жеріндегі əлеуметтік ж"мысты к'рделендіретін факторлар:
A) Салт-дəст'рге берілу
B) Жеке она к'ту 'йіні болуы
C) Табиғат а жа ын болу
D) Отбасыны т"ра тылығы
E) айырымдылы к мек беру к здеріні шектеулігі
F) Опера театрыны болмауы
G) Инфра "рылым дамуыны жеткіліксіздігі
21. !леуметтік ж"мыс кəсібилігіні бірінші де гейі:
A) Т"лғаны маманды а сай келуі
B) ?з ж"мысы ы міндеттерін білу
C) Жа ашылды
D) ?з имиджін са тай білу
E) Даралы
F) Жоғары cімділік жəне бейімделу
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22. !леуметтік ызметкерді кəсіби-этикалы кодексі:
A) «Этикет» т'сінігіні синонимі
B) андай да бір рəсімні ткізілу тəртібі
C) !леуметтік ызметкерді сырт ы келбеті
D) арсы алу жəне назар аудару ережесі
E) Кəсіби ж'ріс-т"рысты реттейді
23. !леуметтік ызметкерге кəсіби "лдыраудан са тану 'шін ажет:
A) Есеп беру
B) Жауапкершіліктен ашу
C) ?з əрекетін бас ара білу
D) Альтруизм
E) Стрестік т"ра тылы ты дамыту
F) Эмпатияны болуы
G) Рефлексия
24. !леуметтік ж"мыс бойынша мамандарды кəсіби
міндеттері:
A) Кəсіби деформацияны дамуы
B) Кəсіпке социомəдениеттілік тəжірибеге атыстыру
C) Кəсіби "зіреттілікті алыптастыру
D) О у пəндеріні к беюі
E) ?зін – зі бағалауды т мендігі
F) ызығушылы тары бойынша клубтар "йымдастыру

25. Супервизор:
A) Мəдени-тынығу ж"мысын "йымдастырушы
B) Администратор
C) Кəсіби "стаз
D) !леуметтік ызмет к рсету клиенті
E) !леуметтік мекеме жетекшісі
F) Интернатты мекемедегі тəрбиеші
G) Студентті іс-тəжірибе барысындағы жетекшісі
леуметтік ж мыс теориясы
П НІ БОЙЫНША ТЕСТ АЯ ТАЛДЫ
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леуметтік ж мысты əдістері мен технологиялары
1. Ғылыми əдебиетте əдіс негізіндегі т'сінігі:
A) «технология» т'сінігіні синонимы
B) Ойды білдіру ағидасы
C) ызметтік амалды реті
D) Ма сат а жету тəсілі
E) Ай ын əсер ету тəсілі
F) Тəртіпке, санаға əсер ету тəсілі
2. !леуметтік ж"мыс объектілері бойынша əдістерді жіктеу:
A) Философиялы
B) @йымдастырушылы -б лу
C) ауымдасты ж"мысыны əдісі
D) Жалпы ғылыми
E) Эмпирикалы
3. !леуметтік ж"мыс:
A) Зерттеуді тек ғана эмпирикалы əдісі
B) оғамды – ажетті ызмет
C) Ерікті ызмет ретінде ғана арастырылады
D) !леуметтік саясатты ж'ргізуден тəуелсіз
E) @лтты -мəдени даму ерекшеліктерін ескермейді
F) оғамда əлеуметтік т"ра тылы а жағдай жасайды
4. С йлеу əдісімен əсер ету:
A) ?зін- зі бай ау
B) Сендіру
C) олмен ымдау
D) !рекетсіз ты далым
E) Пікір талас
F) мимикалы ымдау
5. Педагогикалы əдістер ж'йесінде сендіру əдісі:
A) Ынталандыру
B) Жарыс
C) Талап
D) Жазалау
E) Пікірталас
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6. Аз амтылған:
A) !леуметтік ауіптілігі бар факторы ретінде
B) Аз амтылғандарға əлеуметтік олдау болжамайды
C) Материалды ресурсты жетіспеушілігі
D) Адамны барлы ажеттілігін анағаттандыра алмайтын
E) !леуметтік мəселе болып табылмайды
F) ?мірлік ажеттіліктерді материалды амтамасыз етілмеуі
7. !леуметтік ызмет к рсету технологиясы:
A) !леуметтік болжау
B) Зияткерлік технологиялар
C) !леуметтік о алту
D) ЖаDанды технология
E) !леуметтік терапия
8. !леуметтік технология:
A) Материалды ндіріс саласындағы технологиялы 'деріс
B) «!леуметтік ж"мыс технологиясы» т'сінігі "рылымына кіреді
C) Ма сатты тəжірибелік іс-əрекетті тəртіпке келтіру тəсілі
D) Адамазтты мəдениетті элементі болып табылады
E) !леуметтік объектіге белгілі бір бірізділікте əсер ету тəсілдеріні
жиынтығы
9. !леуметтік ж"мыстағы топты əдіс :
A) Жеке с"хбат
B) Референтометрия
C) Сауалнамалы с"ра
D) Логопедия
E) Адрестік əлеуметтік к мек
10. !леуметтік ж"мыс технологияларыны белгілері:
A) Ба ылауды ж'зеге асыру м'мкін еместігі
B) Монотондылы 'рдісі
C) Мамандарды іс-əрекеттерін кезе імен 'йлестіру
D) Технологияға осылған бір мəнді рəсімдерін орындау
E) Кезе дерге к мек к рсету процесін б лу
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11. !леуметтік диагностика интегративтік технология негізінде:
A) !леуметтік обьект жағдайын бағалау болжамы
B) !леуметтік ж"мыс принципі болып табылады
C) !леуметтік ж"мыста олданылмайды
D) Диагноз аны тауды болжамайды
E) Жобалау əдісін "сынады
F) Тек медицинада олданылады
12. !леуметтік алдын алуды мəні мен сипаттамалары:
A) !леуметтік ж"мысты жеке технологиясы болып табылады
B) О алту бағдарламасын "ру 'шін пайдаланылады
C) Сараптамалы əдіс ретінде пайдаланылады
D) !леуметтік ж"мысты жалпы технологиясы болып табылады
E) !леуметтік ауыт ушылар себептерін жоюға бағытталған
F) !леуметтік ауыт ушылы тарды алдын алуға бағытталған
13. !леуметтік бейімделу 'дерісін ж'зеге асыру де гейлері:
A) Перспективалы де гей
B) оғамды де гей
C) Жалпы де гей
D) Индивидтік де гей
E) !леуметтік топтар де гейі
14. Клиентпен ж"мыс ж'ргізудегі əлеуметтік – терапиялы əдістер:
A) Фитотерапия
B) Протездеу
C) Иппотерапия
D) Сырт а тарату
E) К'лкітерапия
F) Дəрілік терапия
G) Реконструктивті хирургия
15. !леуметтік сараптамаларды мəндік сипаттамасы:
A) Зерттеу процедураларыны еркін та далуы
B) оғамды дамуды за дылы тарын зерттейді
C) Коммуникативті арым- атынас тəсілі болып табылады
D) К'рделі жəне жан-жа ты зерттеуді "за е бекті талап етуі
E) Клиентпен топты ж"мыс əдісі болып табылады
F) Тек м'гедектермен ж"мыста олданылады
G) !кімшіліктендіру əдісі болып табылады
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16. !скери ызметшілер:
A) !леуметтік орғауға " ығы жо
B) ?з мемлекетін орғау бойынша міндеттерді орындайды
C) Тек жоғарғы білімі ғана болуы керек
D) Запастағы əскери адамдар
E) !леуметтік кепілдіктерге " ығы жо
F) Еш андай міндеттері жо
17. орғаншы немесе ам оршы:
A) амтамасыз ету 'шін əрекетке абілетсіз кəмелетке толған адамдарды
жəрдема ысын алуға " ығы бар
B) ам орлығына алғандарды з есебінен амтамасыз етуге міндетті емес
C) Тек оны келісімімен ғана тағайындалады
D) ам оршылы органдарына т"рғылы ты жеріні згергені туралы
хабарлауға міндетті емес
E) Оны келісімінсіз тағайындалады
F) Баланы ата-анасымен арым- атынасына кедергі бола алады
G) ам орлығына алғандарды з есебінен амтамасыз етуі тиіс
18. Ж'зеге асыру кезе іні "за тығы бойынша жобаларды жіктелуі :
A) @за мерзімді
B) Аралас
C) Ведомстволы
D) @йымдастыру
E) Корпоративті
19. Міндетті əлеуметтік са тандыру т'рлері:
A) Ж"мысынан айырылған жағдайда
B) озғалыс белсенділігі т мендеген жағдайда
C) Авток лігін "рлап əкеткен жағдайда
D) Т"рғын 'йінен айырылған жағдайда
E) Жол апатына т'скен жағдайда
F) Аз амтылған жағдайда
20. Т"тыну себетіні "рамы:
A) Е т менгі к'нк ріс де гейі
B) Азы -т'лік
C) Азы -т'лік емес тауарлар
D) Арнаулы əлеуметтік ызметтер
E) Же ілдіктер
F) К лік сатып алу
G) Са тандыру т лемдері
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21. аза стан Республикасындағы м'гедектерді ж"мыспен амту
шаралары :
A) Е бек делдалдығы
B) Ж"мыс к'шіні "т ырлығын арттыру 'шін ерікті оныс аудару
C) Арнайы ж"мыс орындарын "ру
D) Ж"мыс орындарыны квотасын белгілеу
E) Жастар практикасына жолдама
F) оғамды ж"мыстарға жолдама
22. !леуметтік ауіп- атер тобындағы отбасылар патронажыны т'рлері:
A) Т"рмысты
B) Айма ты
C) !леуметтік – педагогикалы
D) Интеллектуалды
E) Ау ымды
F) !леуметтік
G) !леуметтік – психологиялы
23. Суицидтік мінез- "лы типтері(А. Е. Личко бойынша) :
A) Наразылы
B) Жеке
C) Айры ша
D) Сырт ы
E) Жалпы
F) ызба
G) Шынайы
24. !йелдерді əлеуметтік орғау технологиясында, ескерілуі тиіс:
A) Бос уа ытын "йымдастыра білу
B) !леуметтік жағдайы
C) Туыстарыны арым- атынасы
D) @лтты салт-дəст'рлер
E) Коммуникативтік абілеті
F) Мəдени жəне білім де гейіне тəуелділігі
G) !йелдерді əрт'рлі топтарыны əлеуметтік мəселелеріні ерекшелігі
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25. К шіп- онушылармен əлеуметтік ж"мыста əлеуметтік – е бек
бағытыны мазм"ны :
A) Ж"мыспен амту мəселелері бойынша ке ес беру
B) !леуметтік – " ы ты ке ес беру
C) Дағдарысты ахуалға т'скен жағдайда психологиялы к мек к рсету
D) !леуметтік – психиатриялы к мек
E) Девиантты мінез- "лы ты адамдарды аны тау
F) Кəсіби айта даярлауға к мектесу
G) Кəсіби дайындалуға к мектесу
леуметтік ж мысты əдістері мен технологиялары
П НІ БОЙЫНША ТЕСТ АЯ ТАЛДЫ
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