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
5В090200

Маманды ты атауы

Жауап парағыны 6-9
секторларындағы пəндер реті
1. Туризм менеджменті
2. Туризмология негіздері
3. Саяхаттану
4. Туризмні белсенді
т&рлеріні техникасы мен
тактикасыны негіздері

«Туризм»

1. С'ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т'рады:
1. Туризм менеджменті
2. Туризмология негіздері
3. Саяхаттану
4. Туризмні белсенді т&рлеріні техникасы мен тактикасыны 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.
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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Туризм менеджменті
1. Туризмні осал ы ж&йесімен бас арылатын 'рамдас, туризм
субъектілері:
A) Туристі бос уа ытын 'йымдастыратын 'йымдар
B) Туристік айма
C) Туристік ызметтер
D) Туристік əкімшілік
E) Туристік 'йымдар
2. Кез-келген туристік істі ж&ргізгенде жоспарлауда олданылатын
т&рлері:
A) Стратегиялы
B) Корпоративті
C) Оперативті
D) Т'жырымдамалы
E) Инновациялы
3. Туристік кəсіпорын іс-əрекетіндегі ба ылау т&рлері:
A) Кезе дік
B) Ағымды
C) Перспективалы
D) орытынды
E) Алдын-ала
4. Туризмде бас ару тəсілдеріні топтары:
A) 1леуметтік-'йымдастырушылы
B) 2йымдастырушылы -əкімшілік
C) Психологиялы
D) Экономикалы
E) Сараптаушылы
F) Психо-аналитикалы
5. Менеджменттегі бас ару əдістері сипатталатын белгілер:
A) 4здіксіз
B) Бағдарлы
C) Болжамды
D) Мазм'ны
E) 2йымды
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6. 6згерістерді бас аруды аспектілері:
A) Салалы
B) ' ы ты
C) Технологиялы
D) 2йымды
E) Экономикалы
7. Персоналды аттестациялауды талдауына кіреді:
A) байланысты бағалау
B) а параттарды бағалау
C) т&зетулер енгізу
D) мəліметтерді деу
E) персоналды бағалау
8. Биліктегі мəжб&рлеу т&ріні сипаттамасы:
A) Бағынушыларыны алдында абыройы бар менеджер зіні билік ете
алатын м&мкіндігін к рсетпей-а оларға əсер ете алуы
B) Адамдарды з еріктеріне арсы іс-əрекеттерге итермелеу
C) Жазалау 'ралдарына ескерту, с гістер, айыпп'лдар, ж'мыстан
шығару, т мен т ленетін ж'мыс а ауыстыру жатады
D) Менеджерге зіні кəсіби дайындығына сəйкес барлы кəсіби с'ра тар
бойынша сараптаушы жəне «сот» ретінде əрекет ету к'кы берілуі
E) Менеджер зіні бағыныштыларына а паратты жетуін реттеп
отыруы
9. Бас аруды 'йымдастырушылы -əкімшілік тəсілдеріні формалары
A) Міндетті 'йғарым: б'йры , тыйым
B) 2сыныстар, келісім
C) Шаруашылы есеп жəне бағаны белгілеу
D) Жоспарлау жəне талдау
E) аржыландыру
F) Экономикалы жарыс
10. Экономикалы туризм -б'л:
A) Биржаны аралау
B) Ағзаны физикалы немесе психологиялы
C) Конгресстерге атысу
D) Туған-туыстар мен таныстарға бару
E) Саяси іс-шараларға атысу
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11. Бас арушылы е бекті тиімді 'йымдастырылу негізіндегі белгілі
ағидалар:
A) Т'ра тылы жəне кешенділік
B) Т'ра тылы жəне ай ындылы
C) 'рылымдылы жəне ай ындылы
D) Кəсібилілік жəне шығармашылы
E) Т'ра тылы жəне шығармашылы ма сатты бағдар
F) Мамандандырылған жəне уа ыт тəртібі
12.Туризмді бас ару шешімдерін абылдаудағы тəсілдерін жəне
кезе дерін б лу:
A) Бас ару е бегіні негізгі т&рі
B) Тал ылауды жəне шешімді абылдауды 'жымды тəсілдері
C) Шешімді абылдауды санды тəсілдері
D) Шешімні орындалуын адағалау
E) Шешім абылдаудағы бейресми тəсілдер
F) Шешімді абылдау жəне ж&зеге асыру
G) Мəселені аны тау, шешімдерді ай ындау жəне баламаларды аны тау
13. Ба ылауды т&рлері:
A) мезгілдік
B) аралы
C) орытынды
D) ілеспе
E) алдын-ала
F) осымша
14. Туризм шаруашылығындағы маусымдылы мамандарды ж'мыспен
амтылу 'рылымына əсер етеді:
A) Сегіз сағатты ж'мыс к&ні
B) ызметте сəтті əрі жылдам к теріле алу м&мкіндігі
C) Толы емес ж'мыспен амтылуда &лес салмағыны айтарлы тай болуы
D) Кəсіби біліктіліктерін арттыруға деген м&мкіншілікті болуы
E) Толы анды ж'мыспен амтылу
F) Ж'мыспен амтылу мен е бек ж&ктемесінде маусымды тербеліс
G) Турфирма ызметкерлеріні демалысы жаз айларына тура келеді
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15. Туризмді бас ару ж&йесіні элементтері:
A) мекеме
B) туристік айма
C) н'с аулар
D) туристік кəсіпорын
E) кадрлар
F) басшылы
G) ішкі орта
16. Кəсіпорын шаруашылығыны тиімділігіне əсер ететін факторлар
A) Ма сат, стратегия, тəсіл, а парат ж&йесі
B) Бас ару тəсілі жəне стилі, уəждемелеу ж&йесі
C) Бəсекелестік жарысты болмауы
D) Келісім-шарт философиясы
E) К реген емес менеджерлерді болуы
F) Персоналды психологиялы климаты, кадрлы саясат
17. К&рделі əрі к п ырлы туризм менеджері ызметіні негізгі аспектісі:
A) Салалы
B) Институционалды
C) Технологиялы
D) Жекелік
E) Инновациялы
F) Инструменталды
18. Туризм индустриясындағы заманауи басшы е бегіні зіндік
ерекшелігі бір атар белгілер ар ылы сипатталады:
A) Арнайы білімді талап ететін жоғары технологиялы &деріс
B) Б'л физикалы е бек, е бек нəтижесі - нім
C) Б'л ой е бегі, е бек заты а парат болып табылады
D) Бекітілген кесте мен тəртібі бар т'ра ты &деріс
E) Б'л на ты регламенттелген ндірістік &деріс
F) Материалды игілікті алыптастыруда жанама ж'мысшылар ар ылы
ызмет к рсету
G) Осы сферадағы мəселелерді зерттеуге ма сатталған ғылыми-зерттеу ісəрекеті
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19. Стратегияларды жіктелуі:
A) функционалды
B) арнаулы
C) басты
D) корпоративті
E) осал ы
F) фирмалы
G) бағыттар бойынша
20. Туристік с'ранысты бас аруға əсер етеді:
A) Туристік фирма ызметкерлеріні ж'мысы
B) Жасы жəне кəсібі
C) Жан'я кірісі жəне 'рылымы
D) Туристік ызметті əрт&рлілігі
E) Транспортты жа а т&рлеріні пайда болуы
F) Жа а технологияны енгізілуі
G) Са талынбауы жəне сезуге болмайтындығы
21. аза стан экономикасында туризмні р лі:
A) Саяси дағдрысты алдын алу
B) Мемлекетттер арасында шиеленісті шешуге м&мкіндік
C) Діни а тығыстарды алдын алу
D) Мемлекет бюджетіне валюталы аражат т&су к зі
E) 2лтты табысты 'ру
F) 2лтаралы мəселелерді шешу
G) Ауыз су мəселелерін шешу
22. Персоналды «аттестациялауда» арастырылады:
A) персоналды сəйкестігі
B) болжамды іс-шара
C) а параттарды сəйкестігі
D) бас ару талаптары
E) лшемдерді сəйкестігі
F) бейресми талаптар
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23. Туристік 'йымда ж'мыс ат аратын персоналды ызметін белсендіру:
A) Туристік фирманы болаша тағы дамуын к рсететін 'за мерзімдік
жəне орта мерзімдік болжамдар жасау
B) Персоналды кəсіби біліктілігін арттыру
C) Бəсекеге абілетті нім мен ызметті 'растыру
D) Туристік ызметті 'йымды , техникалы жəне технологиялы
мəселелерін шешу
E) Туристік фирманы а ша 'ралдарымен, персоналмен, материалды техникалы жабды тармен, ғимаратпен амтамасыз ету
F) Конъюктура, баға, бəсекелестер туралы коммерциялы а параттармен
амсыздандыру
24. 2йымды
'рылымны
осылатын тиімділігін
олдануға болатын коэффициенттер атары:
A) Ептілік (маневрлік)
B) Аума ты концентрация
C) Кəсіпорынны су оры
D) Буындылы
E) Фирманы ж'мылғышты (мобильділік)
F) Аума ты ж&ктеу
G) Бас аруды 'йымды 'рылымыны тиімділігі

аны тау &шін

25. Туризм кəсіпорындарындағы билікті т&рлері:
A) сыйа ыға негізделген
B) сендіруге негізделген
C) бағындыратын
D) ' ы ты
E) тінішке негізделген
F) бейресми
Туризм менеджменті
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Туризмология негіздері
1. Адамны демалыс кезіндегi əуес ойлы əрекеттерi:
A) адамдармен араласу
B) ойын ойнау
C) а аулау
D) журнал арау
E) м'ражайға бару
2. Туристік ызметте 'сынылатын негізгі ызметтер:
A) За намалы
B) Іс ж&ргізу
C) Ке ес беру
D) Тасымалау
E) аржылы
F) Тама тандыру
3. Германияны танымалды курорттары:
A) Бад-Хомбург
B) Шпиндлеров Млын
C) Марианские Ланзе
D) Карловы Вары
E) Теплице
F) Крконоше
4. Алматы облысы аумағындағы 'лтты табиғи саяба тар:
A) Алтын-Емел
B) ар аралы
C) Катон- арағай
D) Б'йратау
E) Баянауыл
F) К кшетау
5. Территориялы -рекреациялы ж&йені (ТРЖ) б лікшелері:
A) техникалы 'рылыс
B) менеджерлер тобы
C) турфирманы ызметтері
D) осымша туристік-экскурсиялы ызметтер
E) туристік тауарлар
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6. Демалушыларға жатады:
A) экскурсанттар
B) ж&ргізушілер
C) рекреанттар
D) туристер
E) эмигранттар
F) дипломаттар
G) ызметкерлер
7. Рекреациялы сауы тыру шаралары:
A) Батпа пен емдеу
B) Адамны к&ш- уатын арттыру
C) Таза ауада ж&ру
D) Балнеологиялы емдеу
E) Рекреациялы танымды шаралар
F) К&н мен ауа ваннасы
G) Суға ж&зу
8. Рекреанттар ағымыны к леміне əсер ететін факторлар:
A) неркəсіп
B) 'лт саны
C) фирманы саясаты
D) ел аумағы
E) ресурс оры
9. Социологиялы зерттеулер ж&ргізуде олданылатын əдістер:
A) жеке ба ылау
B) генетикалы талдау
C) карта
D) с'хбат
E) анкеталы сауалнама
10. Рекреациялы іс-əрекет зара арым- атынастағы бір цикл ше берінде
сипатталады:
A) Аралас
B) 6зара байланыс
C) Сипаттаушылы
D) 6зара алмасу
E) арама- айшылы
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11. Туристік саяхатты ма сатына байланысты туризмні б лінуі:
A) мамандандырылған
B) халы аралы
C) ішкі
D) кіру
E) рекреациялы
F) жас спірімдер туризмі
G) 'лтты
12. И.В. Зорин (1974 ж.) бойынша, туристер мен рекреанттарға ызмет
к рсететін кəсіпорындар т&рлері:
A) Туристік мекеме
B) Туристік 'йым
C) Турагент
D) осымша
E) Арнайы
13. Жылжымалы əлеуметтік-экономикалы рекреациялы ресурстар
атарында:
A) тарихи бекіністер
B) деректі 'жаттар
C) шипажайлар
D) саяжайлар
E) минералогиялы топтама
F) жартастағы бейнелер
G) археологиялы азба заттары
14. Табиғи ортаны «деградациясы» т&сінігіні мазм'ны:
A) алпына келу
B) жандану
C) шегіну
D) 'лдырау
E) иындау
F) нашарлау
15. Туристік ресурстарды бағалауды негізгі типтері:
A) ашы ала ды
B) эмоционалды
C) техникалы
D) технологиялы
E) ғылыми негізделген
F) психологиялы -эстетикалы
G) химиялы

12

Туризмология негіздері

91

16. Бас ару шешімдерімен абылданған адағалауды негізгі міндеті
A) Шешімді абылдауда иерархияны адағалау
B) Шешімді ж&зеге асыруға бекітілген бағдарламадағы м&мкін болар
ауыт уларды дер кезінде табу
C) Тіке к лдене байланыстарды пайдалану, басшылы ты орталы тануы
D) Шешімні орындалуында осымша а параттарды ескеріп
ма саттарды згеруі
E) Дəлелділік жəне шынайылы
F) Шешімді ж&зеге асыру &дерісіндегі ауыт уларды жою бойынша
шараларды уа ытылы абылдау
17. Р- 'лтты туристік жобалары:
A) 2лытау курортты аймағы
B) О т&стік аскеле тау ша ғысы курорты
C) Бурабай курортты аймағы
D) Каспий ма ы курортты аймағын дамыту
E) Сарыағаш курортты аймағын дамыту
F) Баянауыл курортты аймағы
G) Мойылды курортты аймағын дамыту
18. «Климат» т&сінігін «жина та ыз»:
A) т'жырым
B) табиғат а тəн
C) маусым
D) жел бағыты
E) к пжылды режим
F) ауданға тəн
G) ауа-райы
19. Туристік ресурстарды
психологиялы-эстетикалы
атысты:
A) демалушы
B) адам ағзасы
C) материалды объектілер
D) туризм т&рлерін 'йымдастыру
E) табиғи жəне тарихи-мəдени объектілер
F) дене к&ші
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20. Т лем балансына атысты «енжар» туризм кезінде орын алады:
A) елге шетелдік туристер келеді
B) шетел тауарларын сатып алу
C) ел бюджеті толы тырылады
D) отанды ызметтер т'тынылады
E) елден туристер шығады
F) 'лтты валюта сырт а шығады
21. Сатылу к лемін жобалау мен тур німді ндірген кезде ескерілетіндер:
A) Туризм саласындағы нормативтер
B) Маркетингтік ызмет к рсету нормативтері
C) 2лтты жəне салалы стандарт
D) Салалы стандарт
E) Халы аралы стандарт
F) ызмет к рсету саласындағы нормативтер
22. Анимациялы ызмет к рсетудегі спортты -сауы тыру
бағдарламалары:
A) Хобби
B) Бочча
C) Стретчинг
D) 2лтты билер
E) Та ырыпты пикниктер
F) Мистерия
23. Туризм индустриясындағы сервис маркетингі шегіндегі шара:
A) она ты кетуін рəсімдеу жəне толы есеп айырысу
B) аудармашы-гид ызметіне тапсырыс алу
C) клиент ажеттіліктеріне сай ызметтер кешенін 'ру
D) т'тынушыларды ажеттіліктерін аны тау
E) она тарға осымша а ысыз ызмет к рсету
F) келушіні абылдау жəне орналастыру
G) она тарға а ылы ызмет к рсету
24. UNWTO т'жырымы бойынша Азия жəне Тыны м'хиты туристік
макроаймағыны субайма тары:
A) Тыны м'хиты субаймағы
B) Австралия
C) Солт&стік-Шығыс Азия
D) О т&стік-Шығыс Азия
E) Океания
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25. Туристермен жабды таушы елдер:
A) 2лыбритания
B) Италия
C) Испания
D) Венгрия
E) Австрия
F) Франция
Туризмология негіздері
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Саяхаттану
1. Экскурсияға енгізілуі м&мкін:
A) Экскурсия барысындағы хронометраж
B) 1дістемелік комиссияны атысуы
C) Кəсіпорындарды басшыларымен кездесу
D) Экскурсияға атысушылар мен туристерді пікір айтуы
E) К ркем фильмдерден &зінділер
F) О иғалар куəгерлеріні с з с йлеуі
2. 6ткізу орнына байланысты экскурсиялар б лінеді:
A) Тарихи-əдебиеттік
B) Ауылды
C) алалы
D) 6ндірістік
E) Археологиялы
3. Жа а экскурсияны даярлау ж'мыстарыны кезе дері:
A) болжамды
B) ая тау
C) біріншілік
D) аралы
E) то санды
4. Экскурсиялы к рнекілік элементтері:
A) 6ле дер
B) Б'ла ты сылдыры
C) 1деби шығармалардан &зінділер
D) Орман дыбысы
E) Ормандағы 'стар дауысы
5. Экскурсия жетекшісіні ə гімелеу барысындағы басты міндеттері:
A) Экскурсия барысында экскурсант к рмеген нысан бойынша ə гімелеп
беру
B) Экскурсанттарды жəдігерлермен таныстыру
C) Тек негізгі нысандар бойынша ғана баяндау
D) Нысандарды мағынасын т&сіндіру
E) Экскурсанттармен жеке-жеке ж'мыс жасау
F) К рген нысандар бойынша а параттарды толы тыру
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6. Экскурсиядағы алдын-ала бай ау əдісіні ма саттары:
A) аланы , алалы т'рғын ауданын к рсету
B) алалы шолу
C) Нысанны айталанбас асиеттерін аны тау
D) Нысанды талдау
E) ашы ты та о иғаны болған орнын к з алдына келтіру
F) арастырылатын о иға болған тарихи орын туралы адын-ала пікір
туғызу
G) К з алдында азір т'рған нысанды к рсету
7. Экскурсиялы əдістерді та даудағы ажетті шарттар:
A) Экскурсия жетекшісіні мəтінін жазу
B) К рнекті 'ралдар
C) Негізгі нысандарды іріктеу
D) осымша нысандарды іріктеу
E) К рсету əдістерін та дау
F) Баяндау əдістерін та дау
8. Экскурсияны технологиялы картасыны негізгі б лімдері:
A) То тау орындары
B) Экскурсияны та ырыбы
C) К рсету нысаны
D) Маршрут тушілері
E) Экускурсия жетекшісіні ба ылау мəтіні
F) Авторлар туралы мəліметтер
9. Алдын-ала к рсету тəсіліні ма саты:
A) Халы аралы фестивальдарды к ру
B) 6лкетану м'ражайларын саралау
C) Нысанға баға беру
D) 6ндірістегі процестер жайында 'ғым алыптастыру
E) Нысанды елестету ар ылы салыстыру
F) Тарихи орындар туралы т&сінікті алыптастыру
G) Тарихи-əдеби м'ражайларды саралау
10. Т&сіндіруді ерекше əдістері:
A) О иғаны негізі мен себептерін ашу
B) Экскурсанттарды ойлау абілетін жандандыру
C) Дəлелді сипаттама
D) Баяндау формасы
E) Экскурсанттарға с'ра ою
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11. Картотекалар т&рлері:
A) Туристік жолдама
B) Туристер
C) Тама тандыру кəсіпорындары
D) 2йымдастырушылар
E) К лік кəсіпорындары
12. Экскурсия ж&ргізу барысында шешендік
формалары:
A) А ыз
B) Баяндама
C) С'ра тар
D) Ма ал-мəтел
E) С з немесе с з мəнері
F) Мəтін

нерді

пайдалынатын

13. Ауызша с йлеуді шағын т&рлері:
A) Тəжіриебеден мысал келтіру
B) На ыл с здер
C) С з тіркесін олдану
D) С'ра а тікелей берілетін жауап
E) Реплика
F) Сауалнама
G) Риторикалы с'ра
14. Балалар мен жастарға арналған экскурсиялар сипаты:
A) Белгілі бір та ырып а арналуы
B) Тарихи-этнографиялы ма ызы
C) Экскурсияларды ғылыми-танымды ма ызы
D) Ба ылауды əрт&рлі формаларын з бетімен ткізуге арналуы
E) Экскурсияларды ғылымилығы
15. Экскурсия ж&ргізушісі &шін ауіпті жағдайлар:
A) Дəлелденбеген деректерді олдану
B) Коммуникативтілік
C) Топпен байланысы
D) Шетел с здерін орынсыз олдану
E) Тіл мəдениеті
F) Конструктивтілік
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16. Табиғаттанушылы экскурсияларға ойылатын талаптар:
A) Нысанды к рсету уа ыты 10-12 минуттан арты емес
B) 6ткізу уа ыты екі астрономиялы сағаттан аспау ажет
C) Экскурсантарды зіндік ба ылауы арастырылмайды
D) К рсету орны ауіпсіздік т'рғысынан алдын ала зерттеледі
E) 6ткізу уа ыты &ш астрономиялы сағаттан аспау ажет
17. Табиғатанушылы экскурсияларына даяларлану т'рады:
A) 6лке табиғатыны экскурсиялы м&мкіндіктеріні зерттелуі
B) 6лкені тере зерттелуі
C) Гидрологиялы зерттеу ж'мыстарын ат ару
D) Картотеканы 'растырылуы
E) Экскурсия жетекшісіні кəсіби шеберлігін арттыру
18. алалы экскурсияны дайындау мен ткізу кезінде &лкен р лге ие:
A) Объектті жағдайы
B) Ескерткіштерді жəне бас а сəулет объектілерді зара байланысыны
сипаттамасы
C) Экскурсоводты біліктілік дағдысы
D) Ескерткіштерді жəне бас а сəулет объектілерді кезектілігіні тəртібі
E) Идеологиялы бағыттылығы
F) Та ырыпты логикалы мазм'ны
G) Экскурсияны ж&ргізу та ырыбы жəне тəсілі
19. 1р əдістемелік тəсілді игеру:
A) На ты материалға негіздерген к&рделі &деріс жəне əрдайым белгілі бір
экскурсиямен байланысты
B) Дағыларды , тəсілдерді жиынтығын игеру
C) 1дістемелік тəсілдер мен дағдыларды əрекеттестігін ажетті жерінде
ай ын берілу процесі
D) Экскурсияны мазм'нын аны тайды
E) Мазм'нды баяндау тəсілі
F) Тəсілді барлы б ліктерін біріктіреді
G) Мазм'ны мен формасы – б'л бір-бірімен тығыз байланысты т&сініктер
20. «Реконструкция» термині саяхаттануда білдіреді:
A) Объектіні т&рін (бейнесін) б'рынғы алпына келтіруді
B) Объект мəніні мазм'нын згертуді
C) К збен к ріп абылдауды
D) Шынайылы та объектіні физикалы алпына келтіруді
E) Объектті елестеу мəнін б'зуды
F) Ойша объектілерді біріктіруді
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21. Б.В. Емельянов экскурсовод шеберлігіне берген аны тама:
A) Экскурсия идеяны , объектті мəнін жеке ба ылау мен жеке бағалау
беретін те десін жо жалғыз ғана м&мкіндік береді
B) Экскурсоводты р лі де, экскурсантты р лі де ай ындалатын белгілі
бір іс-əрекет стилі
C) Экскурсия р лдік арым- атынасты типі ретінде арастырылады,
себебі диалогты əрбір атысушысы регламент шегінде əрекет етеді
D) 6з мірлік 'станым мен к з арастарды айта тексеруді т&йсікті əдісі
E) 6зіні ерекше кəсіби негіздерімен бірге шеберлікті бас а т&рлеріні
элементтерін зіне амтитын шеберлік т&рі
F) «Са тау &шін білу» - туристі жаратылыс-ғылыми ой- рісін ке ейтетін
насихаттау лозунгі болу керек
22. Экскурсияларда табиғаттануды насихаттау:
A) Белгілі бір табиғи ресурстарды пайдасы туралы ажетті мəліметтер
B) оршаған ортаға экскурсанттарды д'рыс к з арасын сəтті
алыптастыру шарты
C) Табиғат байлы тарын ' ыпты арауға тəрбиелеу ісіндегі ма ызды
бағыт
D) «Са тау &шін білу» - туристі жаратылыс-ғылыми ой- рісін ке ейтетін
насихаттау лозунгі болу керек
E) Экология мəселелерін к термейді
F) Саяхаттану ісін 'йымдастыруға жəрдемдеседі
G) Табиғи объектілер туралы ой- ріс алыптастрады
23. 1деби экскурсиялар əдетте топтастырылады:
A) Танымды , к ркем, театрлы
B) 1деби-к ркем экскурсиялар
C) Т&рлі 'лттар мен халы тарды дəст&рлері мен əдет-ғ'рыптарын
баяндайтын этнографиялы экскурсиялар
D) Тарихи- лкетану, археологиялы , əскери-тарихи, тарихибиографиялы , тарихи м'ражайларға экскурсия
E) Тарихи-театрлы , тарихи-музыкалы , мəдениет айраткерлеріні
мен ызметіні орындары бойынша экскурсиялар
F) Тарихи-əдеби экскурсиялар
G) Заманауи архитектураны &лгілерін к рсетумен байланысты
экскурсиялар

20

мірі

Саяхаттану

91

24. Этнографиялы экскурсияны негізі ма саты:
A) 2лтты салт-дəст&рлерге 'рметті тəрбиелеу
B) Техникалы прогреспен таныстыру
C) Моралды бейнені алыптастыру
D) Отан с&йгіштікке тəрбиелеу
E) Идеологиялы тəрбиені əзірлеу
F) Туристік имиджді алыптастыру
G) Ішкі жан д&ниені тыныштығына тəрбиелеу
25. 1966 ж. этнография б лімі бойынша та ырыптар бекітілген:
A) « аза старды т' ымды -тайпа 'рамы жəне оныстануы»
B) « азіргі кезе де аза хал ыны материалды мəдениетіндегі
згерістер»
C) «Орталы аза станны кеншілері мен металлургтарыны т'рмысы
мен мəдениеті»
D) « аза шаруашылығыны типтері жəне оны даму тарихы»
E) «2лы Жібек жолы»
F) «Тарихи-этнографиялы атлас»
Саяхаттану
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Туризмні белсенді т(рлеріні техникасы мен тактикасыны негіздері
1. Маршрутты 'руды тактикалы сызбасы:
A) арама- арсы
B) ауыспалы
C) трапециялы
D) параллельді
E) радиалды
F) ше берлі
G) сызы ты
2. Туристік маршрут-б'л:
A) Адамдарды шет елдерге орын ауыстыруы
B) ала хал ыны к&нделікті озғалысы
C) Туристерді бағдарлама бойынша белгілі бір уа ыт аралығындағы
ма сатты озғалысы
D) Алдын-ала жоспарланған туристерді озғалысы
E) Тек демалыс к&нгі озғалыстар
F) Шет елдерге бару бағдарламалары
G) Тек бір туристік обьектіге барар жол
3. иындығы 1 дəрежелі жоры :
A) Екі абатталған ар анмен ж&ру
B) Арнайы техникалы дағдыны ажет етпейді
C) озғалыс бір уа ытта м&мкін емес
D) Жартас а рмелеуді айры ша шеберлігі талап етіледі
E) Арнайы 'рал-сайман ажет емес
F) озғалу &шін жəне са тандыру &шін ілмектерді олдану
4. Ілеспе бригаданы
A) портье
B) əкімгер
C) аспазшы
D) сирдар
E) швейцар
F) жатты тырушы

'рамында:
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5. «Т&неу» - б'л:
A) туристік топты 'й ы орны
B) туристерді к&ндізгі жəне т&нгі демалысы
C) жергілікті участікті сызбасы
D) алдын-ала азы ты ж нелту
E) ту кезе ін уа ыт бойынша б лу
F) лагерді орналас ан жері
6. Жоры мəзірін жасау &шін ажет а парат:
A) маршрут туралы
B) т&неу пунктері
C) 'рал жабды тарды т&рі
D) атысушыларды жеке 'рамы
E) азы тану рационы
7. Мамандар пікірінше адамны басты мірлік принциптері:
A) к&шейтілген озғалыс
B) пайдалы ашты
C) 'за мерзімді ашты
D) 'за уа ытты демалыс
E) калориялы тама тану
8. Дене дайындығыны негізіндегі принциптері:
A) бір реттілік
B) топты
C) жан-жа тылы
D) табиғи
E) даралы
F) жабайы
9. Туристік марш-бросоктағы міндетті кедергілер:
A) жалғыз ая жол жо учаскіден ту
B) орманмен серуендеу
C) рельеф бойынша к терілу жəне т&су
D) б рене &стінде ж&ру
E) жазы жермен ж&ру
F) гимнастикалы та тай &стімен ту
G) к лде ж&зу

23

91

Туризмні белсенді т&рлеріні техникасы мен тактикасыны негіздері

10. «Карабин» т&сінігі:
A) 'са т&йек салатын ап
B) ару т&рі
C) тағамды даярлауға арналған сыйымдылы
D) металдан жасалған тізбектер
E) тежеу 'рылғысы ретінде олданылады
11. Топты жабды а жатады:
A) ж ндеу жинағы
B) рюкзак
C) медициналы орапша
D) бəте ке
E) жаттығу костюмі
F) са тандыру белдігі
12. Т'ман кезінде туристерді əрекеттері:
A) бивак 'йымдастыру
B) металл заттарынан айырылу
C) бір із жолды табу &шін туристерді т мен жəне жоғары жіберу
D) озғалысты жалғастыру
E) жан-жа а арау
13. Жоры та к&н туден са тану:
A) Бет ауызды т&гел т'мшалау
B) Денені жала 'стамау
C) Бас киімді &немі киіп ж&ру
D) алы киіну
E) Жейдені же і 'зын болу
F) Жоры бойында ысты су ішіп т'ру
14. Белсенді саяхаттағы медициналы амтамасызды ты негізгі
міндеттері:
A) іздеу- 'т ару ж'мыстарын 'йымдастыру
B) аурулар мен травманы алдын алу
C) маусым алдында туристерді денсаулығын арау
D) ағзаны барлы функцияларын іске осу
E) туристерге уа ытылы к мек к рсету
F) жылына бір рет медициналы ба ылаудан ткізу
G) туристерді денсаулы жағдайын жыл бойы медициналы ба ылау
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15. Медициналы орапшадағы антибиотиктер:
A) кардиомин
B) анальгин
C) нашатыр спирті
D) кофеин
E) бисиптол
F) календула
16. «Ш гінділер» т&рлері:
A) орташа
B) дым ыл
C) 'са
D) ткір
E) тік
F) к&мбезді
G) т'тас ан
17. «Таулы туризм» дегеніміз:
A) жа бырды толассыз жаууы
B) таулардағы саяхат
C) таулы ағыстардан тездетіп ту
D) таулар туралы а парат
E) əсем табиғат
18. Су жоры тарындағы жасанды кедергілер:
A) ысулар
B) ш гінділер
C) босаға тастар
D) б гет
E) к пір
19. 2зындығы 1000 км-ден асатын аза станнны
A) Иссык
B) Н'ра
C) Сағыз
D) Торғай
E) Сырдария
F) Ертіс
G) Орал
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20. Жаяу саяхаттағы жоры к&ніні тəртібіне деген талаптар:
A) е жылдам адамға те есу
B) тек кешке - демалыс пен ысты тама
C) к&нні бірінші жартысында к&ндізгі ж&рісті 2|3 б лігі тиесілі
D) əрбір сағат а – 50 мин озғалыс жəне 10 мин демалыс
E) маршрут а ерте шығу – т&неуге кеш то тау
F) маршрут а ерте шығу – т&неуге ерте то тау
21. Ілеспе бригадасыны 'рамындағы веломеханикті ызметтік міндеті:
A) жоры а атысушыларды ж&ктерін тасымалдау
B) жалпы топты ж ндеу саймандарын жина тау
C) топ а арналған медициналы орапшаны тексеру
D) жоры тағы велотопты к&нделікті ткен ашы тығын белгілеу
E) жоры та &немі велосипедтерді профилактикалы тексеру
F) жоры алдында велосипедті тексеру
22. Ілеспе бригаданы дайындауды оптималды ж&йесіні б лімдері:
A) механикалы жəне техникалы дайынды
B) м лшерлі жəне м лшерден тыс дайынды
C) физикалы-географиялы жəне тактикалы дайынды
D) техникалы жəне медициналы дайынды
E) жалпы жəне арнайы дайынды
23. Тау саяхатындағы ертіп ж&руші бригада м&шелеріні теориялы
дайындығыны мазм'ны:
A) Б ренелер, к пірлер,тастардан ткелінен ту жайында а парат
B) Маршрут бойындағы м'зды тарды сипаттамасы жəне оны ту
тактикасы
C) Айналып ту жолдарын білу жəне айналып ту тактикасы
D) Орманды зонаны шекарасы мен оны маршрут асуларынан
алша тығы
E) Саяхат ауданындағы таулы бедерді сипаты мен т&рі
24. 3-к&рделілік категориялы тау маршруты &шін ажет:
A) маршрутты со ына к&рделі асуларды алдыру
B) 1-2 к&рделілік категориясына арағанда к&рделі 'рал-жабды тар
C) к&рделі асуларды маршрутты со ына алдырмау
D) асуларды к&рделілігін біртіндеп арттыру
E) ілеспе бригаданы ызметін арастырмау
F) е алдымен маршруттағы к&рделі асудан бастау
G) логикалы ойлауға басымдылы беру
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25. Тау маршрутына ойылатын арнайы талаптар:
A) Маршрут бойындағы м'зды тарды сипаттамасы мен ту тактикасын
білу
B) Орманды зонаны шекарасы мен оны маршрут асуынан алша тығын
аны тау
C) 3000м биіктіктен асатын маршруттарда акклиматизациялы кезе ні
болуына бастап ы бейімдендіру
D) Маршрутты бірінші жартысында асулар иындығыны бірте-бірте
суі
E) Маршрут бойындағы бар табиғи кедергілер жайында толы а парат
беру
F) Саяхат ауданындағы су ж&йесіні сипаты мен т&рін білу
G) Айналып ту жолдарын білу жəне ту тактикасын ме геру
Туризмні белсенді т(рлеріні техникасы
мен тактикасыны негіздері
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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