рметті студент!
2018 жылы « ызмет к рсету - 1» бағытындағы маманды тар тобыны
бітіруші курс студенттеріне О у жетістіктерін сырттай бағалау 4 пəн бойынша
ткізіледі.
Жауап пара шасын з мамандығы ызды пəндері бойынша кестеде
к рсетілген орын тəртібімен толтыры ыз.
Маманды
шифры
5B090400

Маманды ты атауы

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

«!леуметтік-мəдени
ызмет к рсету»

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

тиісті

4. Есептеу ж#мыстары (шін с#ра кітапшасыны бос орындарын пайдалануға
болады.

2

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

кітапшасы мен жауап парағын аудитория

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

3
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леуметтік-мəдени сервистегі менеджмент
1. ызмет к рсету #йымына тікелей ы пал етуші сырт ы орта элементтері:
A) Ма саттар
B) Бəсекелестер
C) Міндеттер
D) Ғылыми-техникалы прогресс
E) /йымды #рылым
F) !леуметтік мəдениет
2. ызмет к рсету #йымдарында е бекке ынталандыру #ралдарына
жатады:
A) Жазалау
B) Сыйа ы
C) 0ндірістік норманы к бейту
D) Ескерту
E) ызметкерлерді біліктілігін арттыруға #мтылысы
F) Е бек а ы т леуді озы ж(йесі
3. Тікелей ы пал етуші сырт ы орта элементтері:
A) Ғылыми-техникалы #йымдар
B) Саяси факторлар
C) Экономикалы факторлар
D) Бəсекелестер
E) Мəдени факторлар
F) Кəсіпода тар
4. Дж. Ловелокты классификациясы бойынша сезілмейтін активтермен
жасалатын сезілмейтін іс-əрекет негізінде к рсетілетін ызмет:
A) Кір жуу ызметтері
B) Химиялы тазарту ызметтері
C) Банк ызметтері
D) Денсаулы са тау
E) Са тандыру
5. Органикалы #рылымдарға жататын #йымды
сипаттары:
A) арым- атынастар ресми емес
B) Ережелерді аздығы
C) Бас ару сатыларындағы аны тылы
D) Ж#мысты ережелер бойынша орындалуы
E) арым- атынастар ресми
F) Сызы ты -функционалды
4
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6. SWOT-талдау ........... аны тайды жəне егжей-тегжейлі арастырады:
A) Бизнеске ауіп т ндіретін атерлерді
B) Бəсекелестерді арты шылы тарын
C) ызметкерлерді ызметін
D) Компанияны ма саттары мен міндеттерін
E) аржы мəселелерін
7. /йым миссиясын т#жырымдау ........... амтиды:
A) Шаруашылы ж(ргізу формасына негізделген фирмаларды т(рлерін
B) оғаммен арым- атынас формасын
C) /йым ызметіні басты бағытын
D) оршаған ортамен арым- атынасын
E) оғам алдында #йымны əлеуметтік жауапкершілігін
8. Жарнама объектілеріне негізделген жарнама т(рі:
A) ажеттіліктер жарнамасы
B) Бейне-жарнама
C) Эмоционалды
D) Айма жарнамасы
E) Моральды
F) Рационалды
G) Азы -т(ліктік
9. Жарнама нау аныны ма саттарыны типі:
A) !леуметтік
B) Экономикалы
C) Демеушіліктік
D) Хабарламалы
E) Ғылыми-техникалы
F) Беделдік
10. Шешім абылдауды формалды емес (эвристикалы ) əдістері туралы
туралы айтылған:
A) Сызы ты бағдарламалау олданылады
B) Логика, парасатты мағына мен тəжірибеге негізделген
C) Шешім абылдайтын адамдарды аналитикалы абілеттілігіне
негізделген
D) Бас арушылы шешімдерді абылдауды формалды əдістері
олданылады
E) Оларды негізін индукция əдісі #райды

5
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11. Кіші ызмет к рсету персоналы:
A) Жинап тазалаушылар
B) Аппаратшылар
C) Шикізат сапасын ба ылаушылар
D) Операторлар
E) Білдекте істейтін ж#мысшылар
F) Негізгі ндіріске ызмет к рсетушілер
12. К мекші ызметшілер:
A) Шикізат сапасын ба ылаушылар
B) Жинап тазалаушылар
C) Негізгі ндіріске ызмет к рсетушілер
D) Жабды тау б ліміні ызметшілері
E) Машинистер
F) Аппаратшылар
G) ағаз тасушылар
13. ызметтік лауазымды н#с аулар амтиды:
A) /сынатын ызметтер санын
B) Тəжірибелік дағдыларын
C) Шығыс поштасын
D) ызметкерлер атынастарын
E) /йымдастыру ережесін
14. Total Quality Management ж(йесі:
A) Жа а енгізілім мен творчестволы тəсілдемелерді насихаттайды
B) Адамдарға ата ба ылау ж(ргізуге негізделеді
C) Кадрларды жоғары т#ра сыздығын к здейді
D) Адамдарға ке кілеттілік беріледі
E) Т#тынушыға бағытталған
15. ызмет к рсетуді сапасын жоғары де гейде #стап т#руға м(мкіндік
береді:
A) Тауарды нары та жайғастыру
B) Инфляция
C) Лицензиялау
D) 0ткізуді ынталандыру
E) Сертификация
F) Стагнация
G) 0кімет #рылымы

6
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16. Дау-жанжалды шешуді #рылымды тəсілі:
A) Шамадан арты ж(к тиеу
B) Тігісін жат ызу
C) Жазалау
D) Мəжб(р ету
E) Ж#мыс талабын т(сіндіру
F) Интеграциялы механизмдер
G) =йлестіру
17. Жеке т#лғаны психологиялы білім #рылымы:
A) Темперамент
B) Бағыттылы
C) !дет
D) Икем
E) Танымдылы
F) Білім
18. Инновациялы пайдалы тиімділікті т(рі:
A) Ресурсты
B) Базалы
C) Кадрлы
D) Экономикалы
E) !леуметтік
F) Экологиялы
G) А паратты
19. Инновациялы жобаны эксплуатациялы кезе і:
A) Ғылыми зерттеулер
B) Инновациялы німді ндіру
C) Инновацияны нары ты ж(зеге асырылуы
D) Инновациялы жобаны сараптау
E) Инвестициялы шешім
F) Жобаны бизнес-жоспарын дайындау
G) Инновациялы жобаны ая талуы
20. Желіні #ру тəсіліне байланысты а паратты технологиялар:
A) Банктік
B) К пде гейлік
C) Локальды
D) Б лшектелінген
E) Бухгалтерлік

7
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21. Мейрамхана жəне она (й бизнесіндегі интерактивті маркетингтік
стратегиясыны объектісі:
A) «Фирма-т#тынушы»
B) Байланыс ызметкерлері
C) ызметкерлерді уəждемелеу
D) «Персонал-т#тынушы»
E) Тарату арналары
F) Сапаны ба ылау
22. Тəуекел менеджментінде бас ару нысаныны
A) Тəуекелді координациялау
B) Тəуекелді деу
C) Тəуекелді шешу
D) Тəуекелді са тандыру
E) Тəуекел м лшерін т мендету

ызметі:

23. Тəуекел менеджментінде бас ару субъектіні
A) Тəуекелді ба ылау
B) Тəуекелді са тандыру
C) Тəуекелді деу
D) Тəуекелді алдын алу
E) Тəуекел м лшерін т мендету
F) Тəуекелді шешу
G) Тəуекелді болжамдау

ызметі:

24. Иесіне байланысты іскерлік жиын:
A) Бір реттік
B) Ғылыми
C) Мезгілді
D) Аз #рамды
E) Біріктірілген
F) 0кілдік

8
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25. «Мораль» т(сінігі жайлы тура айтылған:
A) Моральды # ы тан айырмашылығы жо
B) Б#л ызмет к рсетуге кететін уа ыт нормасы
C) Мораль нормалары за т(рінде абылданады
D) Б#л кəсіпорындағы е бек нормасы
E) Мораль ресми #жаттамаларда белгіленіп жазылады
F) Мораль талаптары салт-дəст(р, əдет-ғ#рып т.с.с. ар ылы алыптасады
G) Мораль ресми #жаттамаларда белгіленіп жазылмайды
леуметтік-мəдени сервистегі менеджмент
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ

9

91

!леуметтік-мəдени ызмет к рсетудегі инфра #рылым

леуметтік-мəдени ызмет к'рсетудегі инфра
1. Белгілер бойынша #рылған турфирманы #йымды
A) Категория бойынша
B) ызметкерлер біліктілігін жоғарылату
C) Айма
D) Елдер бойынша
E) Туризм т(рі

рылым

#рылымы:

2. !леуметтік инфра #рылым функциясы оны бағыттарымен байланысы:
A) материалды игіліктерді б лу мен алмастыруды орындау
B) коммерциялы ызмет
C) жеке меншікті са тау
D) инвестициялау
E) німдерді ндіру
F) интелектуалды ызмет к рсету
3. Сервистік кəсіпорын ызметіні тімділік к рсеткіштері бірнеше топтар
ар ылы есептеледі:
A) экспортты жоғарылағаныны к рсеткіштері
B) халы ты амту к рсеткіштері
C) ызмет к рсетуге кеткен шығынды теу сипаттамаларыны
к рсеткіштері
D) ызмет ету к рсеткіштері
E) дəреже к рсеткіштері
F) капиталды табыстылығын сипаттайтын к рсеткіштер
4. Ма саттылы бойынша тағайындалған əлеуметтік-мəдени ызметтер
тобы:
A) орғаныс неркəсібіні ызметі
B) халы тапсырысы бойынша жа а заттарды шығару ызметі (ателье,
клиент тапсырысы бойынша жи@аздарды жасау)
C) экспорттау ызметі
D) жоспарлау ызметі
E) к(нделікті т#рмыста ы ғайлылы к рсету ызметі
5. Емдік-сауы тыру мекемелеріндегі инфра #рылымыны элементтері:
A) Б лу жəне айырбастау
B) 0нім ткізу
C) Су #быры мен канализация ж(йесі
D) Инвестициялау
E) Жылу жəне желдету ж(йесі

10
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6. К рсетілген ызметтер сипаттамалары бойынша на ты ай ындалған
салалы бағыты:
A) экспортты #лғаюы
B) а ылы ызмет
C) жоспарлау ызметі
D) транспортты ызметтер
E) байланыс жəне а паратты ызмет к рсету
F) туристерді тама тандырумен жəне орналастырумен амтамасыз ету
ызметтері
7. !МС-ті #йымды инфра #рылымыны
згешеліктері м(мкіндік
туғызады:
A) ызмет к рсету персоналыны алыптасуына
B) Тауар жəне ызмет импортыны артуына
C) Жарнама жасау бойынша ызметті орындалуына
D) Негізгі (дерісті шикізатпен, материалдармен жəне энергиямен
амсыздандыруға
E) !МС сферасында болжау ызметіні орындалуына
F) Негізгі (дерісті #ралдермен жəне жабды тармен амсыздандыруға
G) Типографиялы ызмет к рсетуге жағдай туғызуға
8. Кофехана немесе кофе д(кендеріні сипаттамасы:
A) Же іл тағамдарды #сынатын (тісбасарлар, сэндвичтер) тама тандыру
орны
B) Ысты тама т(рлері мол тама тандыру орны
C) Алдын-ала т лем жасау ызметі
D) К іл к теру бағдарламаларын #сыну орны
E) Шектеулі нім т(рлері бар тама тандыру орны
9. !леуметтік-мəдени ызмет инфра #рылымыны негізгі міндеттері:
A) Энергетикалы амсыздандыру
B) Инвестициялау
C) Программалау
D) Экологиялы жағдайды жа сарту
E) !леуметтік-мəдени ызмет нарығын а паратпен амтамасыз ету
F) !М кəсіпорындарыны тиімді ызметін амтамасыз ету
10. Жылдам ызмет к рсететін тама тандыру орнына жатады:
A) 0ндірілген німді импорттайтын кəсіпорын
B) Алдын-ала т лем жасау ызметі олданылатын тама тандыру орны
C) Мектеп о ушыларына арналған тама тандыру орны
D) «Fast Food»
E) Келушілерге ысты тағамдарды #сынатын тама тандыру орны
F) Мейрамхана
11
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11. оғамды тама тандыру орындары ж#мыс істеу уа ытына байланысты
б лінеді:
A) К пшілік олдана алатын
B) Тек к(ндізгі немесе т(нгі уа ытта ж#мыс істейтіндер
C) Жабы типті
D) 0з- зіне ызмет к рсету кəсіпорындары
E) Кешенді
F) Сегментация олданатын оғамды тама тандыру орындары
12.
оғамды тама тандыру орындары олданатын
формасына арай б лінеді:
A) Балаларға арналған
B) Сегменттеу олданылатын тама тану кəсіпорындары
C) Кешенді
D) К пшілік олдана алатын
E) 0з- зіне ызмет к рсету кəсіпорындары
F) Ішінара даяшылы ызмет к рсету
G) Даяшыларды толы ызмет к рсетуі бар

ызмет т(ріні

13. !леуметтік мəдени ызметті транспортты -коммуникациялы база
объектісі:
A) Депо, ТЖО, жанармай бекеті
B) оймалар, базлар, терминалдар
C) Мейрамханалар, кафе, асханалар
D) Телефонды тізбек, факсимилды жəне#ялы байланыс
E) Темір жолдар, авто жолдар, əуе жолдар
14. Triple Play жа а технологиясы бірнеше бағыттарды біріктіреді:
A) Журналистиканы
B) Жарнаманы
C) Интернетті
D) Фотографияны
E) А паратты
F) Телек ріністі
G) Дыбысты байланысты
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15. Жер бетіндегі транспорттар б лінеді:
A) Круиздер
B) алааралы жəне алалы автобустар
C) Кесте бойынша рейстер
D) !уе тасымалдары
E) Жолаушылар жолдары жəне паромдар
F) Транспортты #ралдарды жалға беру
G) Теміржол транспорты
16. Транспорт пен байланысты техникалы базасы:
A) /ша тар
B) !уе жолдар
C) Автобустар
D) Автожолдар
E) Жанармай бекеті
17. ызмет к рсету субъектілеріні ызметін реттеуші Р #жаттары:
A) Р Азаматты Кодексі
B) Р «Жеке кəсіпкерлік туралы» За ы
C) Р« Білім беру» туралы За ы
D) Р «Т#тынушылар # ығын орғау туралы» За ы
E) она (й бизнесі айналымындағы ызмет к рсету стандарттары
F) Туризм хартиясы
G) Халы аралы она жайлы тəртібі
18. Инвестицияға назар аудартатын жартылай аржылы
жатады:
A) пайдаға салы м лшерін азайту
B) (кімет- арыз кепілдемесі
C) сала (шін материалдар мен жабды тар импорты
D) жер салығын т леуден босату
E) салы т леуден уа ытша босату

же ілдіктерге

19. Инвестициялы жобаны əзірлеу кезе дері:
A) Сервистік ызмет к рсету орталы тарын #ру
B) Маркетингтік зерттеулер ж(ргізу жəне маркетингтік стратегияны
əзірлеу
C) Инвестициялы жобаны ж(зеге асыру жағдайларын зерттеу
D) Инвестициялы ой-пікірді (идеяны) алыптастыру
E) Инженерлік амсыздандыру
F) Технико-экономикалы негіздеме жасау
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!леуметтік-мəдени ызмет к рсетудегі инфра #рылым

20. Сервистік кəсіпорынды техникалы айта аруландыру жолдары:
A) 0ндіріс #рылымы мен #йымдастырылуын жа сарту
B) ызметкерлер біліктілігін жоғарылату
C) Ескірген жабды тарды ауыстыру мен жа ғырту
D) Жа а ғимараттар мен #рылыстарды салу
E) Ескі цехтар орнына жа аларын салу
F) Жа а техника мен технологияны енгізу
21. На ты сервис нысандарына #дайы алпына келетін аржы салымыны
#рылымыны ма ызды кездері:
A) нəтижелерді т(зету
B) шаруашылы ты ба ылау
C) негізгі #ралдарды ажеттілігін аны тау
D) сапалы талдау
E) жағдайды бағалау
22. она (йлерді, отельдерді бағалауды санды сипаттамалары
арастырады:
A) Номер санын
B) Экологиялы орналастыруды
C) атысу орнындағы ауіпсіздікті
D) Орналастыру динамикасы
E) А паратты байланысты болмауын
F) Т#тынушыны саяхаттаудағы ма сатын
G) Туристік динамикалы ағынды
23. Сервис кəсіпорныны ж#мысын амтамасыз ету ж(йесіндегі о ыс
салғыш а ойылатын санитарлы-гигиеналы талаптар:
A) камера абырғаларын жуылатын т(с ағазбен жабыстырады
B) о ыс аптасына бір рет шығарылады
C) мусоропровод персонал демалатын орында орналасуы керек
D) о ыс к(н ара шығарылады
E) о ыс салғыш ол жетімді жерде болуы ажет
F) о ыс к(н сайын шығарылады
G) камера абырғаларын керамикалы плиткалармен апталады
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24. она (й ызметтеріні #сынысын бағалағанда жəне талдау жасағанда
арастырады:
A) ауіпсіздікті
B) орналастыру орындарында болу #за тығы
C) класс бойынша орналастыру орындарыны #рылымы
D) туристік келу географиясы
E) байланысты жəне коммуникацияны бар болуы
F) баға де гейі бойынша орналастыру орныны #рылымы
G) сапар ма саттары бойынша клиенттерді сегментациялау
25. она (й ішіндегі ауаны
есептік температурасы:
A) минималды 24° С
B) (йлесімді 25° С
C) кемінде 18° С
D) кемінде15° С
E) (йлесімді 20° С
F) минималды 26° С
G) 30° С – тан жоғары емес
H) 26° С – тан жоғары емес

минималды, максималды жəне (йлесімді

леуметтік-мəдени ызмет к'рсетудегі инфра рылым
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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!леуметтік-мəдени ызмет к рсетудегі ызмет технологиясы

леуметтік-мəдени ызмет к'рсетудегі ызмет технологиясы
1. Технология #ғымын аны тайтын к рсеткіштер жиынтығы:
A) Техникалар
B) !дістемелер
C) Ж(йелер
D) А паратпен б лісу
E) А паратты шығару
F) Мəліметтер
G) !дістер
2. Туристтік #йымдарды басты ма саттары болып табылады:
A) формалды ма саттар #сынылады
B) оғамды ызығушылы тар
C) #сынылатын ызметтерді сапасын жа сарту
D) ЖА жарнама
E) бəсекелі топты алыптастыру
F) жа а клиенттерді тарту жəне оларды пікірін алыптастыру жəне т.б.
G) клиенттерді згермелі ажеттіліктерін ескере отырып жа а туристтік
німдерді жасау
3. Туристтік нім келесі элементтерді жиынтығын бір уа ытта к рсетеді:
A) сəулет
B) тарихи
C) жабды ты
D) табиғи ресурстар, к рнекіліктер
E) аума ты
4. А паратты технологияларды ж(зеге асыру (шін
заманауи техникалы #ралдар:
A) Дербес компьютерлер
B) Ж(йелерді #ру #ралдары
C) Видео-а паратты ж(йелер
D) А паратты бизнес-(дерістер
E) Бас аруды #жатты амтамасыз ету
F) Технологиялы німдер

16
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5. андай да бір турды алуға ниеттелетін əрбір клиентке келесі
материалдар #сынылу керек:
A) Нобайлар, кітапшалар
B) ЖА жарнама
C) Банерлер
D) Кітаптар
E) Пара шалар
6. Туристтік німні екінші де гейінде оны
арастырылады:
A) (немділігі
B) # ы тығы
C) беделі
D) сапа де гейі
E) жайлылығы

асиеттері мен ерекшіліктері

7. Сапалы а параттар атарына жат ызылады:
A) Басшылы пен ызметкерлерді тəжірибесі
B) Активтер
C) Нары (лесі
D) Баға саясаты
E) Рентабельдік
8. Турфирманы маркетингтік
бойынша нары тар б лінеді:
A) 0сіп келе жат ан
B) Шектелмеген
C) Негізгі
D) Ма сатты
E) !лемдік
F) Жеке
G) Шектелген

ызметіні

мазм#ны мен ерекшеліктері

9. оғамда технологияны ат аратын ызметтері:
A) Технология ткен мəдениетті мірге абілетті #ндылы тарын жəне
#былыстарын са тайды
B) Технология барлы шарттарды орындау шартында нəтижені берілген
асиетіне кепілдік береді
C) Технология реттеуші, яғни (дерісті ажетті бағыт а бағыттайды
D) Технология (здік идеяларды ай ындайды, к термелейді жəне
таралымға шығарады
E) Технология сервис ызметін #йымдастыруда тиімділікті к бейтеді
F) Технология кəсіпорындарында т#тынушыларға ызмет к рсетуді
же ілдетеді
17
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10. Мəдени ызмет к рсетулерді
згерістеріне əсер ететін негізгі ісшаралар:
A) Фирма-бəсекелестерді аржылы жағдайына əсері
B) Фирмалы ресімдеу
C) ызметті материализациялануы
D) Сырт ы факторларды #йымны дəст(рлеріне əсері
E) Мекемені сырт ы т(рі
F) Корпоративтік мəдениет #йымдастыру
G) ызметкерлерді ынталандыру
11. Тиімділікті экономикалы жағын сипаттайтын к рсеткіштер:
A) Балансты пайда
B) Кəсіпорын пайдасы
C) Кəсіпорынны аржысы
D) Кəсіпорынны техникалы базасыны мы тылығы
E) ызмет рентабельділігі
F) Шығындарды (немдеу
12. Рентабельділік к рсеткіштер топтар бойынша есептелінеді:
A) ызметті залалдығын сипаттайтын к рсеткіштер
B) К рсеткен ызметтен т(скен т(сім к лемін сипаттайтын к рсеткіштер
C) ызметтерді зіндік #нын сипаттайтын к рсеткіштер
D) К рсетілген ызмет шығынын а тау #нын сипаттайтын к рсеткіштер
E) ызметке кеткен барлы шығындарды сипаттайтын к рсеткіштер
F) Капиталды табыстылығын сипаттайтын к рсеткіштер
G) Амортизациялы аударымдарды сипаттайтын к рсетіштер
13. Рентабельділікті нормасын есептеуді к рсеткіштері:
A) Айналымдылы коэффициенті
B) Амортизациялы аударымдар
C) К рсетілген ызметті бірлік бағасы
D) Е бек ресурстары
E) ызметті зіндік #ны
F) ызмет к рсету к лемі
14. Т#рмысты машиналарды жəне жабды тарды ж ндеуге абылдау
(дерісі:
A) Ж ндеу ж#мыстарын #сыну келісім-шартын жасау
B) Ж ндеу алды сына ж(ргізу
C) Т#рмысты машиналар мен жабды тарды жа а б лшектерін жасау
D) Ж ндеуге жататын тауарды тазалау
E) Б лшектерге маркалы биркаларды ілу
F) Жинау #ралдары мен жабды тарымен жара тандыру
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15. Кезекші даяшы ж#мысты бастамас б#рын ай ындайды:
A) Алкоголды жəне алкоголды емес сусындар санын
B) Ас мəзіріндегі ерекше тағамдар #рамын
C) Тапсырысты орындау уа ытын
D) Тағамдарды баға к рсеткішін
E) Болаша тапсырысты шамамен санын
F) Шамамен ж#мсалатын азы -т(лік санын
16. К птеген она (йлерде персоналмен ж#мыс (немі ж(ргізіледі жəне
мыналарды амтиды:
A) Біліктілікті арттыру курстары
B) Мониторинг
C) Персоналды мотивациялау
D) Кəсіби тренингтер
E) Персонал (шін сыйлы тар
17. Сатудан кейінгі ызмет к рсетуге жататын ызметтер:
A) Жедел ызмет к рсетуді #йымдастыру
B) Сервистік нім элементтерін к рсету
C) Тауарды жеткізуді, орнатуды #йымдастыру
D) осал ы б лшектер жиынтығымен амтамасыз ету
E) Мерзімі ткен тауарларды жою
18. Орташа немесе жоғары де гейлі она (йлерде к
т мендегі инфра #рылымдармен жабды талған:
A) Сауда автоматтары
B) Ойын автоматтары
C) Та ырыпты саяба
D) Клубтар
E) /лтты саяба
F) Аттракциондар

іл к теруді

19. ызметті əр т(рлі аума тарда таралуы бойынша кəсіпкерлік болады:
A) Толы жауапкершілікпен
B) Мемлекеттік
C) 0ндірістік
D) Халы аралы
E) /лтты
F) Жеке
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20. !леуметтік-мəдени жобалау – б#л:
A) 0мір салтын згертетін жа а нормалар мен #ндылы тарды пайда
болуы
B) Алға ойған ма сат а ол жеткізуді жолдарын жəне #ралдарын
əзірлеу
C) На ты территория масштабында əзірленетін ау ымды #жат
D) Жергілікті мəселені шешуді зіндік варианттары
E) Конструктивті, шығармашылы ызметті білдіретін технология
спецификациясы
21. !леуметтік технологияларды жобалау кезінде ескерілу ажет
факторлар:
A) Адамны ішкі жан д(ниесі элементіні сапасы
B) Технология ауіпсіздік талаптарын анағаттандыру керек
C) 0зара əрекеттесу бойынша серіктестігіне деген сенімділік
D) Технологияны тиімділігі
E) олда бар ресурстар мен #ралдарды оптималды пайдалану
F) !р технологияда нəтижені сенімділігіні талаптары жəне критерийлері
болуы керек
22. Профессор Вильям Баумал ызмет т(рлері алуан т(рлілігін айтып, ол
німділікті суіне сəйкес ызмет к рсету категориясын #сынды:
A) Жанама ызмет к рсету
B) ызмет тəуекелдік сипат а ие
C) Тапшы тауар ндірісіне шектелген ызмет
D) Асимптотистік инертті жекелеген емес ызмет к рсету
E) Е бек тиімділігіні жоғарылау к рсеткіштері
F) Халы а т#рмысты ызмет к рсету
G) Прогрессивті жекелеген емес ызмет к рсету
H) Инертті жеке ызмет к рсету
23. !МС облысында мультимедиялы технологияларды пайдалануды
ке інен тараған бағыттары:
A) Аны тамалы жəне жарнамалы дисктерді шығару
B) Электронды поштану #ру, ашу
C) Электронды коммерцияны ж(зеге асыру м(мкіндігі
D) Туристер (шін визасыз ке істікті #ру
E) Презентациялар мен электронды каталогтарды шығару
F) Байланыссыз ызмет к рсету зонасындағы ызмет сапасыны
мəліметтерін деу
G) Мейрамхананы тиімді ызметі (шін ж(йелік бағдарламаларды деу
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24. Ке се АТС (автоматты телефон станциясы) орындайтын осымша
пайдалы функциялар:
A) Каналдарды босамау кезінде абонентті к(ту режиміне ою
B) Ке сені барлы телефон аппараттарына байланыс а шығу номері
орта
C) Шалынатын номерді кодтауды тональды əдісін шектеу
D) «Авто жауап беру» функциясы инсталляцияға жатпайды
E) Бас а телефондарға автоматты айта адресациялау
F) ызметшілерді телефон шалысын кезекпен ж(зеге асыру
G) Номерді автоматты аны тау ызметі #сынылмайды
25. Mультимедиялы
компьютерді
əлеуметтік мəдени сервистегі
ерекшелігі:
A) Виртуалды к мекші #рылғысыны болуы
B) адағалаушы бағдарламаларды болуы
C) Компьютерлерді Microsoft, Exceel, Acsess жəне т.б. ке се
бағдарламасымен амсыздануы
D) CD-ROM–жина таушы #рылғыны болуы
E) осымша #рылғыларды электрмен амсыздану ажеті жо
F) Дауыс картасы жəне колонкалар #рылғысыны болуы
G) озғалмалы #рылғыларды болуы
леуметтік-мəдени ызмет к'рсетудегі ызмет технологиясы
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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она жайлылы индустрия негіздері
1. Техникалы прогресс персоналды клиентпен байланысын ыс артуға
м(мкіндік беріп, келесілерді са тайды:
A) туристік ызметті жоғары сапасын
B) клиентке деген жағымды жағдайды
C) клиентке деген жағымды эмоцияны
D) трансферт жəне брондау ж(йесін
E) тама тандыру мен ызмет к рсету нормаларын
F) чартерлік рейстерді
2. она жайлы білдіреді:
A) ызметті кешенділігі
B) она ты #рметпен абылдау
C) туризмге мемлекеттті ынтасы
D) жылжыту ызметі жəне жарнама
E) туризмдегі инновациялы (деріс
3. она жайлы индустрия #рылымына жатады:
A) мəдени-ойын-сауы ызметтері
B) ызметті #сынушы жəне абылдаушы жа тар
C) виза əзірлеу орталы тары
D) оғамды #йымдар
E) аржылы #йымдар
F) ке ес беру ызметтері
4. она (й персоналы келесідей кəсіби біліктілігімен сипатталады:
A) формальды арым- атынас нормаларды
B) она (йде к рсетілетін осымша ызметтерді білуімен
C) визаны алу жағдайын білумен
D) клиентті мəдени ерекшеліктерін білуімен
E) шет тілін білуімен
5. она (йлерді жайлылы к рсеткіштері:
A) Жи@аз
B) Кафе
C) Конференция б лмесі
D) Н мірлік ор жағдайы
E) Мейрамхана
F) Тама тандыру
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6. Шетелдік əдістеме бойынша она жайлы индустриясыны
кəсіпорындары:
A) к ліктік жəне мəдени-ойын-сауы ты секторлар
B) ауіпсіздік мекемелері
C) діни #йымдар
D) шығармашылы шеберхана
E) оғамды #йымдар
7. она жайлы саласындағы мамандарды асиеттері:
A) сыпайлылы , арапайымдылы , абзалдылы
B) жа ашылдығы
C) сабырлы , əдептілік
D) сауаттылығы
E) əзіл сезімі
F) шыншылды
G) тартымдылығы
8. она жайлы индустриясы біріктіреді:
A) мемлекеттік саясатты
B) мейманханалы жəне мейрамханалы бизнесті
C) шығармашылы ты
D) мəдениетті
E) аржылы секторды
F) жылу трассасын
9. XX ғ. европалы она (й индустриясыны дамуына əсер еткен
факторлар:
A) жыл сайынғы т ленетін демалыстарды пайда болуы
B) кіру туризмні дамуы
C) мемлекетті салы саясаты
D) тасымалдауды жетілдірілуі
E) радио, телефон байланыстарды пайда болуы
10. абылдау жəне орналастыру б ліміні
A) она тарды тіркеу
B) А параттандыру
C) Брондау
D) К іл-к теру
E) Тама тандыру
F) Номерлерді жинау
G) Экскурсиялы ызмет
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11. абылдау жəне орналастыру ызметіні функциялары:
A) Номірлерді жинау
B) А параттандыру
C) Туристерді тіркеу жəне орналастыру
D) она ты хат хабарын с#рыптау
E) 0рт ауіпсіздігін амтамасыз ету
F) Экскурсиялы #йымдарға тапсырыс абылдау
12. она (й бизнесіндегі тəуелсіз біріктірулерді белгілері:
A) Нары ты саралау
B) Стандартты шешім
C) Брон жасауды жеке ж(йесі
D) ызмет к рсетуді шектеулілігі
E) Стандартты емес шешім
F) Даралы ты са талуы
13. она (йді бас ару #рылымы:
A) Лицензия
B) Франчайзингтік шарт
C) Келісімшарт
D) Келісім
E) Жалгерлік шарты
14. она (й ызметін жоспарлау кезе дері:
A) Фирма ішілік жоспарлау
B) Болжау
C) Шығындарды талдау
D) Ресурстарды талдау
E) Ж#мыс жоспарын #растыру
15. !кімшілік бас арудағы бағыну типтері:
A) /сыныс т(рінде
B) Экономикалы
C) Енжар
D) Иерархиялы
E) Мəжб(рлі
16. Бас аруды əлеуметтік-психологиялы əдістері:
A) Жағымды психологиялы ортаны алыптастыру
B) Е бек а ыны жоғарлату
C) Талдау
D) ызметкерлерді ынталандыру
E) ызметкерлерді əлеуметтік дамуын жоспарлау
F) ызметкерлерді тəртібін ба ылау
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17. она (йлер мейрамханаларында ызмет к рсету т(рлері:
A) Н мірде ызмет к рсету
B) Жартылай пансион
C) Толы пансион
D) Алдын ала тапсырыс бойынша
E) Швед (стелі
F) Ағылшынды
G) Континенталды
18. абылдау жəне орналастыру ызметіні
A) арыздар туралы есеп дайындау
B) ызмет б лмелерін жинау
C) Шаруашылы ызмет
D) Тасушылар ызметі
E) К лік ызметі
F) Номерді жинау

#рылымды функциясы:

19. она (й персоналына арналған ереже:
A) ажет ету с#ранысына байланысты ызмет к рсету
B) Клиентті мəселесін тез арада шешу
C) Клиентпен с зге келіп алмау
D) Клиенттерді с#рауына жауап бермеу
E) Клиенттерді к(ту себебін зерттеу
F) Клиенттерге жағымды арым- атынас к рсету
G) Барлы клиентке к іл аудару
20. Бірнеше кандидатура арасынан кадрларды та дап алу рəсімі:
A) ! гімелесу
B) Аттестация
C) Сауалнама
D) Емтихан
E) Тренинг
F) ызметкерлер арасында с#рау ж(ргізу
G) Н#с ама
21. Кедотто жəне Терджен бойынша ызмет к рсету типологиясыны
элементтері:
A) анағаттандыратын
B) Т ме сапалы
C) Орташа сапалы
D) К іл алдыратын
E) Жоғары сапалы
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22. А. Парасурман, В. Зейтамль, Л. Бериді
(лгісіні сатылары:
A) она жайлылы
B) Біліктілік
C) Шектеулі ажеттіліктер
D) Жалпы ажеттіліктер
E) Б#ры ғы тəжірибе
F) Жеке ажеттіліктер
G) К(тілетін пайда

ызмет к рсету сапасы

23. «GALILEO International» брондау ж(йесін ойлап тап ан əуе
компаниялары:
A) Air France
B) Covia
C) Arabian airlines
D) Belavia
E) Iberia
F) British Airways
24. «Fidelio F8» автоматтандырылған бас ару ж(йесіні
негізгі
функциялары:
A) Электронды кілттерді бас ару
B) Н мірлік орды бас ару
C) она (й ызметтерін экономикалы -математикалы модельдеу
D) Н мірлерді брондау
E) Клиенті электронды карточкасымен ж#мыс ж(ргізу
F) Клиенттерді шоттарын бас ару ж(йесі
G) Н мірлерді ашы ты тан бас ару
25. она (й ызметтерін автоматтандыруда интерфейс амтамасыз етедi:
A) она (йді бəсекеге абілеттілігін жоғарылатуды
B) Деректерді болжауды
C) Деректермен алмасуды
D) Корреляционды байланысты
E) Деректер талдауды
F) #рамдастарды ы палдауды
G) осарланған а параттарды ыс артуды
она жайлылы индустрия негіздері
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