рметті студент!
2017 жылы « леуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес - 1»
бағытындағы маманды тар тобыны
бітіруші курс студенттеріне О у
жетістіктерін сырттай бағалау 4 пəн бойынша ткізіледі.
Жауап пара шасын з мамандығы ызды пəндері бойынша кестеде
к рсетілген орын тəртібімен толтыры ыз.
Маманды
шифры
5B050400

Маманды ты атауы

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

«Журналистика»

1. С(ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т(рады:
1. "аза журналистикасыны тарихы
2. "азіргі журналистиканы жанрлы т$рі мен ызметі
3. Телерадиожурналистика
4. Интернет – журналистика жəне жа а медиа
2. Тестілеу уа ыты – 180 минут.
Тестіленуші $шін тапсырма саны - 100 тест тапсырмалары.
3. Та даған жауапты жауап парағындағы пəнге сəйкес секторды
д гелекшесін толы бояу ар ылы белгілеу керек.

тиісті

4. Есептеу ж(мыстары $шін с(ра кітапшасыны бос орындарын пайдалануға
болады.
5. Жауап парағында к рсетілген секторларды м( ият толтыру керек.
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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 $шін 1
балл кемітіледі. Студент д(рыс емес жауапты та даса немесе д(рыс жауапты
та дамаса ателік болып есептеледі.
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аза журналистикасыны тарихы
1. Ежелгі к не т$ркі жазба ескерткіштері:
A) «Асар»
B) «"(тлығ аған»
C) «К$лтегін»
D) «Иолығ-тегін»
E) «Тонык к»
F) «Мойын Чор»
2. Ежелгі $йсін жазба ескерткіштерін зерттеуші ғалымдар:
A) М. Томаков
B) Т. Досанов
C) ". Бекхожин
D) А. Аманжолов
E) Ғ. Айдаров
3. Алғаш «Т$рік ағанаты» мемлекетін орнат ан Бумын аған:
A) YI ғасырда т$ркі тайпаларыны басын осты
B) Білге аған, К$лтегіндерді (лы бабасы
C) "аза ертегілеріні басты кейіпкері
D) 684 жылы туып, 734 жылы айтыс болды
E) Солт$стік Монғолия аумағында жа а Т$рік мемлекетін орнатты
F) Массагет тайпасыны к семі
4. Соғыстан кейінгі жылдары « дебиет жəне искусство» (1946–1950)
журналында жарияланған к ркем əдебиетті жанрлы т$рлері:
A) новелла
B) ле
C) роман
D) поэма
E) поэзия
F) шығарма
G) эссе
5. «"аза » газетіні бағытын жалпы ж(рт а танытуға жəрдемдескен
басылымдар:
A) Большевиктік «Орал» газеті
B) «Жас азамат»
C) «Тəржіман»
D) «Фикер»
E) «Бірлік туы»
F) «"аза стан»
4
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6. М(хтар уезовты «Абай» журналында жарияланған ма алалары:
A) «Обадан са тану»
B) «4лтты с$ю»
C) «"айткенде адам боламыз»
D) «О ушыларға тініш»
E) «Жастар (йымдарына «Ашы хат»
F) «"аза əйелдері туралы»
G) «Жанды мəселе»
7. "аза журналистикасындағы жанрлар эволюциясыны тарихи
(рылымды жағынан згеруіне əсер еткен факторлар:
A) сы а б(рыштары сатираны т$рлендіре т$сті
B) коммуникациялы техниканы дамуы əсер етті
C) баспас з бетінде «тапты к$рес» орын алды
D) халы ағарту мəселесі жолға ойылды
E) педагогикалы əдістемелік тəсілдер к рініс тапты
F) ғылым мен мəдениет саласында саяси нау ан бой алды
8. "азіргі аза публицистикасыны тарихын зерттеуші ғалымдар:
A) Б. Сердəлі
B) Б. Майтанов
C) Р. Шəріп ызы
D) 9. бдіманов
E) ". Са
F) Б. Жа ып
9. Ежелгі руникалы жазуларды Y-YII ғасырда пайда болғандығын
дəлелдейтін деректер:
A) Абайды «Бірер с з аза ты айдан шы андығы туралы» тарихи
зерттеу ма аласы
B) «"озы К рпеш - Баян с(лу» жыры
C) Есік орғанындағы Алтын адам жанынан табылған к$міс тостағандағы
жазу
D) Домала ана кесенесі
E) Талас зені бойындағы $йсін жазба ескерткіштері
F) Жиренше шешен туралы а ыздар
G) К$лтегін, Тонык к жазулары
10. Профессор Темірбек "ожакеевті ғылыми е бектері:
A) «"аза журналистикасы»
B) «"аза публицистикасыны даму жолдары»
C) «Сара с зді сардарлары»
D) «"аза баспас зіні даму жолдары»
E) «К к се гірлер»
5
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11. «Тəржіман» (1883 - 1918) газетіндегі аза хал ыны мəдениеті мен
тарихы туралы жазылған ма алалар:
A) «Алашты т( ғыш (рбаны» (1918)
B) «Т(тас халы ты ырғыны» (1908)
C) «М(сылман съезі» (1883)
D) «"аза тіл біліміні библиографиялы к рсеткіші» (1883)
E) «Жалпы Сібір съезі» (1887)
F) «<шінші дума =əм аза » (1907)
12. Ы. Алтынсаринні егіншілік пен отыры шылы ты
насихаттайтын ма алалары:
A) «Ке есіп пішкен тон келте болмас»
B) «Зарландым»
C) «"ыпша Сейіт (л»
D) «Атымтай Жомарт»
E) «"аза даласыны б$гінгі келбеті»
13. Ахмет Байт(рсын(лы «Тəржіманны » балалары» деп атаған
басылымдары:
A) «Е бек туы» газеті
B) «Сарыар а» газеті
C) «Д(рысты жолы» газеті
D) «М( бір» газеті
E) «"аза » газеті
F) «Тіршілік» газеті
G) «4ш ын» газеті
14. Ахмет Байт(рсын(лыны (1911 - 1926) аза баспас зінде к терген
мəселелері:
A) жер мəселесі
B) отарлау саясаты
C) діл
D) тіл
E) əдебиет
F) ( ы
G) о у-білім
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15. «"ызыл "аза стан» (1927) журналында жарияланған əдеби
шығармалар:
A) . Н(ршайы ов. «А и ат пен а ыз»
B) Б.Майлин. «Ш(ғаны белгісі»
C) М. уезов. «"орғансызды к$ні»
D) З. "абдолов. «С з нері»
E) Ғ. М(стафин. «Ой мен тіл»
F) Ш. "(дайбердиев. «Толстой шəкіртімін»
16. «Отан $шін (рыс а» (1944) газетіні
та ырыптары:
A) социалистік жарыс
B) ауыл шаруашылығы
C) т$сті металлургия
D) ркениет
E) металлургия
F) м(най

ндіріс салаларына арналған

17. Алғаш ы майданды газеттерді басшылары:
A) бу Сəрсенбаев
B) Ғаббас "абышев
C) Оспанхан убəкіров
D) <мбетбай Уайдин
E) Шона Смахан(лы
18. «Білім жəне е бек» («Зерде») журналыны алғаш ы сандарын
шығаруға атыс ан ғалым-публицистер:
A) Бейсенбай Кенжебаев
B) Шəмшидин бдіраманов
C) Шо ан Уəлиханов
D) Махм(д "ашғари
E) М( ан Т лебаев
F) Ахмет Ж(банов
19. «Жалын» журналыны (1969) алғаш ы шығарушылары:
A) Ғабит М$сірепов
B) Сəбит М( анов
C) Ерғали Алдо ғаров
D) Ғабиден М(стафин
E) Камил М(ттығ(л(лы
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20. Ежелгі к не т$ркі жазба ескерткіштерін зерттеген аза ғалымдары:
A) М.Жолдасбеков
B) М.Томанов
C) Ғ.Айдаров
D) Н.Келімбетов
E) С.Негимов
F) А.Аманжолов
G) С."андабалов
21. "орабай Жапановты «Дала уəлаятыны газетінде» жазған
публицистикалы ма алалары:
A) «Ғылым, о уды ажет екеніні баяны»
B) «Ескерткіштен бір б лек»
C) «Атымтай Жомарт»
D) «9негелі м(ғалім»
E) «"аза тар здеріні балаларын алайша о ытат(ғындарыны баяны»
22. "айта (ру жылдарында жары к рген «9ркен» газеті:
A) аза студенттеріне арналған алғаш ы басылым
B) 1988 жылы а тар айында жары к рді
C) редакторларыны бірі Сарбас А таев болды
D) т( ғыш саны "азан т керісіні 70 жылдығына арналды
E) «Дала дидары» газетіні осымшасы ретінде жары к рді
23. 1951 жылы идеология айраткерлерін «(лтшылды пен к$рес» нау аны
$шін пайдаланған беделді республикалы басылымдар:
A) «Казахстанская правда» газеті
B) «Ай ап» журналы
C) «Лениншіл жас» газеті
D) «Алаш» газеті
E) «Правда» газеті
F) «Жас азамат» газеті
G) «Отан орғауда» газеті
24. «Жалын» журналы авторларыны бірі "адыр Мырза - лиді
публицистикалы жəне əдеби-сын е бектері:
A) «Еле -ала дағы д$бір»
B) «С$йінші»
C) «Пірім»
D) «Болмыспен бетпе-бет»
E) «Жас прозаиктер мен жастар образы»
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25. 1991 жылы жары к рген «"аза тілі мен əдебиеті» журналыны
негізгі та ырыптары:
A) «"аза тілі аудиториясында»
B) «"ызы ты грамматика»
C) «"айта (ру к кжиегі»
D) «Серке с з»
E) «Ата дəст$р»
F) «Білгенге маржан»
G) «Шежіре тарих»
аза журналистикасыны тарихы
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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азіргі журналистиканы

жанрлы т$рі мен ызметі

жанрлы т&рі мен

1.
гімелесуге тəн асиеттер:
A) С(ра тарды ата бекітілген кезегі
B) А парат алу əдісі
C) Журналистті кейіпкермен с(хбаты
D) Аудиторияны зерттеу əдісі
E) Дикторды эфирдегі с зі
2. Б.В. Стрельцовты пікірінше есеп т$рлері:
A) Маусымды
B) Ке ейтілген
C) К$нпара ты
D) То санды
E) Халы аралы
3. "азіргі ток-шоуды жанрлы бастау-б(лағы:
A) Пікірталас
B) Сауалнама
C) Репортаж
D) Дауыс беру
E) Корреспонденция
F) Эссе
4. А.Н. Лукты пікірінше туындыгер а ыл-ой абілетіне:
A) К бейту
B) Ажырату абілеті
C) «Т(тастыру» абілеті
D) 4лғайту
E) Тарату абілеті
F) "ыс арту
G) Тарату
5. Талдамалы жанрларды сипаты:
A) зіл
B) Сарказм
C) Сатира
D) Сарапшы пікірін беру
E) серлілігі
F) Ирония
G) Сарапатама
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жанрлы т$рі мен ызметі

6. Журналист, оғам жəне мемлекет айраткері Кəкімжан "азыбаевты
да ты кейіпкерлері:
A) Ыбырай Жа аев
B) Кəмшат Д ненбаева
C) Шығана Берсиев
D) Бауыржан Момыш(лы
E) Т леген То таров
F) "асым Аманжолов
7. Фельетонны жанрыны белгілері:
A) дістемелік
B) А паратты
C) "(пия
D) Публицистикалы
E) Сатиралы
F) К ркемдік
8. Ш. М(ртаза мен К. Смаиловты жазыс ан хаттарына орай соғыс
м$гедегі Жағыпар Ж$нісжан(лыны пікірлері:
A) Шынды ты кез келген жерде айта беруді керегі жо
B) Зор ғылыми ата ты оп-о ай алатындар к бейіп барады
C) Шынды ты баспас з бетінде əйгілеу əркімні олынан келе бермейді
D) Ғалымдар саны к бейсе, оны сапасы да артады
E) Бауыржан Момыш(лы бағаланбады
9. В.В. Ворошилов « ат ыл» лидке:
A) Ырға ты лид
B) Тарма ты лид
C) Жапыра лид
D) Баяндау лид
E) Каламбур ( (лпырту) лиді
10. В.В. Ворошиловты зерттеулеріндегі « ат ыл» лид т$рлері:
A) Лид-арал
B) Жалғыз бас лиді
C) Детальды лид
D) Лид-ілгек
E) Лид-адырна
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жанрлы т$рі мен ызметі

11. Радиода а паратты тасымалдаушылар:
A) Бейне атар
B) Аудио
C) Музыка
D) Кескін
E) Интернет
F) Модем
G) Шулар
12. Б( аралы а параттар ағыныны негізгі б лігін (райтын мəтіндер:
A) Фактологиялы а параттар
B) Талдамалы жанрлар
C) К ркем-публицистистикалы жанрлар
D) Жедел а парат
E) Журналистік зерттеу
F) А паратты жанрлар
13. А парат к зі:
A) А парат агнеттіктері хабарламалары
B) Тарихи (жаттар, статистикалы деректер, əкімшілік орындарды
шешім-жарлы тары, за дары
C) Телевизия жəне радио хабарлары
D) Сыбыс, сек-ая
E) Журналистер, саясатшылар, жазушылар, нер адамдары
F) Интернет, телефон, дəст$рлі хат
G) Жаратылыс жəне əлеуметтік орта
14. Журналисті «міндеті» жəне оларды жиынты сипаты:
A) Логикалы айшы пікір білдіру
B) "оғамды пікір алыптастыру
C) Мемлекеттік м$ддеге айшы болу
D) Мемлекеттік за дарға згерістер е гізу
E) Есірткіні насихаттау
F) Фактілер мен цифрларды дəлдігін са тау
G) А парат алу мен тарату ( ығы
15. «Ма ала» т$сінігі шы ан латынны «articulus» деген с зінен шы ан,
мағынасы:
A) О иға
B) "орытынды
C) Б лшек
D)
гімелеу
E) Буын
F) Де гей немесе саты
12
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16. В.В.Ворошиловты пікірінше ма ала мəтініні
A) Портреттік суреттеме
B) Жағдайлар кешені
C) Психологиялы талдау
D) Дəлелдер ж$йесі
E) Эмоциалы лексика
F) Тал ылау мен т$йін
G) Репортаж т(рғысында баяндау

жанрлы т$рі мен ызметі

(рылымы:

17. Газет очеркін типтендіретін к ркем (ралдар:
A) Пейзаж
B) Музыка
C) уен
D) Шулар
E) Бейне атар
F) Арнаулы эффектілер
18. Памфлетті к ркем бастауы:
A) Сарказм стилінде
B) Арнаулы эффектілер
C) Биржа мəліметтері
D) К ркем тілді
E) Ашулы экспрессия
19. Журналистік шығарманы композициялы (рылымы:
A) Аргумент немесе əрекетті дамытылуы
B) Проблеманы ойылуы
C) Т$рлі-т$сті, солғын жəне тік композиция
D) Бейнелі атар
E) "айталанған та ырыптарды т$рлерін згертуі
F) 9зара əсер ететін жəне бір-бірімен байланыстағы бейнелеуіш (ралдар
кешені
20. Эссе жанрындағы туындылар к біне жары к ретін басылымдар:
A) ""аза əдебиеті" газеті
B) "Экономика" газеті
C) ""аза спорты" газеті
D) "<ркер" журналы
E) "Ж(лдыз" журналы
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жанрлы т$рі мен ызметі

21. Эссе жанры:
A) Хронологиялы тəртіппен ерекшеленеді
B) Белгілі бір уа ыт аралығында орын алған о иғаларға баға береді
C) Халы ты к ілін к теретін та ырып а жасалады
D) Авторды жазу стилі мен ойлау абілетіне байланысты
E) Жеделдігімен ерекшеленеді
F) Ғылыми жа алы ты т$сіндіру ма сатында жасалады
22. нуар лімжановты очерктері:
A) Индия очерктері
B) Канада əсерлері
C) Ра ымжан "ош арбаев туралы
D) "о ырау те із
E) Дихан туралы а ыз
23. Профессор М. К. Барман (ловты пікірінше репортаж:
A) О иғаны к збен к рген тілшіні жедел, объективті əрі əсерлі ə гімесі
B) А паратты материал
C) О иға тіп кеткеннен кейін тілшіні к рермендер ə гімесін тілге тиек
етуі
D) Корреспонденцияны оперативті, жедел т$рі
E) О иға болмай т(рып, алдын-ала дайындалған мəтін
F) Болған о иғаны интернет дерегіне с$йеніп жазу
24. Профессор К. "амзинні пікірінше «очерк» терминіні бастауы:
A) Жағдаят
B) Жалпылау
C) Бағалау
D) Тарих
E) Жобалау
F) Сызбасын т$сіру
G) Жанар
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25. "оғамды пікірді ба ылау функциялары:
A) Саяси жағдайды згерту
B) Белгілі бір проблеманы шеше алатын т(лғаларға əсер ету
C) Т(лғаны алыптастыру
D) Мемлекеттік (рылымдарды бассыздығынан орғау
E) Белгілі бір арым атынас (ру
F) Б( аралы санаға əсер ету
G) Заттарға деген шынайы арым атынасты к рсету
азіргі журналистиканы жанрлы т&рі мен
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Телерадиожурналистика
1. "аза стан əуе ке істігіндегі форматты радиолар:
A) Almatech Radio
B) Авторадио
C) Lav-радио»
D) Русское NS
E) Радио Umax FM
F) «Радио Хит FM
G) Радио Сlassic
2. 1932 жылы Б$кілода ты радиокомитетке енгізілген згеріс:
A) сатиралы хабарлар
B) əдеби хабарлар
C) деректер жинау
D) а паратты əзірлеу
E) драмалы
3. "аза радиосындағы «Алтын орды » жиналу жолдары:
A) О иға орнында с йлеген с здерді жиынтығы ар ылы
B) Дəст$рлі əндер жинағы негізінде
C) Орындаушыны жеке м(рағаттары ар ылы
D) К$нделікті айдарларға, циклдерге, серияларға топтас ан ə гімелер
негізінде
E) Корреспондентті жиналған материалдары ар ылы
4. Стендап т$сіру барысында тілшіні назарына алатын жайттар:
A) Т керілген пирамиданы олдану
B) Сілтеме олдану
C) Стендаптағы мəтін пафоспен о ылады
D) Стендап мəтінін жаттап алуды ажеті жо
E) Тілшіні танымал болуы
F) Стендап басында жəне со ында 5 секундты кідіріс жасау
5. Телерепортаж белгілері:
A) А паратты саяси, ғылыми немесе мəдени мірге арналуы
B) Шынайы мірді сол к$йінде к рсетеді
C) Уа ыт тсе де ма ыздылығы жойылмайды
D) Репортерді субъективті абылдауы алды ғы атарға шығады
E) Тек тəжірибелі репортелер ж$ргізе алады
F) Сценарий бойынша туі
G) Репортер жеке к з арасына с$йене отырып əрт$рлі фактіні
топтастырады
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6. Радионы деректі-к ркем жанрлары:
A) заметка
B) репортаж
C) радиоə гіме
D) фельетон
E) радио$ндесу
F) радиокомпозиция
G) радиоочерк
7. Радионы деректі-к ркем жанрлары:
A) Радиорепортаж
B) Радиоочерк
C) Радиофельетон
D) Радиоə гімелесу
E) Радиокомпозиция
F) Радиоесеп
G) Радиошолу
8. Тележурналистиканы негізгі (ралы:
A) Юмор
B) Кодировка
C) Табиғи дыбыстар
D) С з
E) Жарнама
F) Музыка
9. Радиодағы сымсыз байланыс жасау тарихындағы (лы есімдер:
A) А.Ковалев
B) Р.Иоффе
C) Г.Маркони
D) М.Зарва
E) К.Механов
F) А.Музыря
10. Кəсіби шығармашылы ты
A) Ба
B) Е бек
C) Арнаулы білім
D) Машы
E) Талап

айнар к зі:
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11. Журналистік зерттеуге тəн белгілер:
A) леуметтік субъектілер іс-əрекетіне араласу
B) Дайындаған материалдарды əдеби жағынан ыс а əрі аны (рылуы
C) "оғамды сананы билеп-т стеуге (мтылған саясатты к рсету
D) Зерттеліп отырған та ырыпты жан-жа ты ашылуы
E) Фактографиялы на тылау
F) 9зекті мəселені себебін тере , жан-жа ты, объективті тал ылау
12. Радиожурналистика жанрыны
зіндік
компоненттері:
A) Репортерді ə гімесі
B) А парат (пиялығы
C) Т(лғалы ерекшеліктер
D) Тікелей эфирді ж$ргізудегі шеберлік
E) Таспаға жазылуы
F) Авторды т$пкі ойы

дыбысты

сипаты

13. БА"-ты ж$йелік байланысыны графикалы $лгісі:
A) Арна
B) Шығарма
C) Жарнама
D) Хабар хронометражы
E) К ркем мəтін
14. Радиос(хбат ерекшеліктері:
A) С(хбатты журналиске таспаға жазып алу иынға т$седі
B) Саяси т(лғалар жайлы а парат тартуға тыйым салынған
C) С(хбаттасушыны та дап алуда ата ды таныту
D) Б( аралы а парат (ралдары кілдеріні атысуымен ткізіледі
E) Ма сат - ызы ты, ма ызды а парат алу
F) Журналиске с(хбат а алдын ала дайынды ажет
15. С(хбатты а партты т$рлері:
A) С(хбат-хабарлама
B) Талдамалы с(хбат
C) Сауалдама-с(хбат
D) "оса талған с(хбат
E) Та даулы с(хбат
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16. Телевизия режиссері ызметін аны тайтын сипат:
A) Теле нім идеясын ай ындайды
B) Жасалып жат ан материалды образды атарын т$зеді, эмоциялы əр
беруші (ралдарды іздеп арастырады
C) Аудиторияны ажетсініп отырған мəселесін озғайды
D) Шынайы типтік деректерді с(рыптау жолымен типтік образдар
жасайды
E) Шығарманы сахналы , экранды шешімін жасайды
17. Телеочерк белгілері:
A) Мазм(ны (рға деректерге бағынбайды
B) Кадр сыртындағы мəтін пафоспен о ылады
C) Жедел т$сіріледі
D) О иға объектісін тілші зі та дайды
E) Аудиторияны əлеуметтік де гейі ескеріледі
F) Сценарий бойынша туі ма ызды емес
18. Микрофондар олданылу ызметіне арай б лінеді:
A) Хром (нта ты
B) Темір осындысы бар – феррафон
C) Жер абатындағы дыбысты жазатын (рал - геофон
D) К мір (нта ты
E) Радиотелеграфия
F) Ауадағы дыбысты жазатын (рал – микрофон
G) Су асты тербелісін жазатын (ралдар – гидрофон
19. Радиобайланыста олданылатын тол ындар атауы:
A) уедегі тол ын
B) 4зын тол ын
C) "атерлі тол ын
D) Ультра ыс а тол ын
E) Шағылған тол ын
F) Орта тол ын
20. Тележурналистиканы функциялары:
A) Халы ты
B) Мəдени-ағартушылы
C) Сараптамалы
D) Танымалды
E) Мемлекеттік
F) леуметтік-бас арушылы
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21. Эфирдегі ашы пікірталасты тиімділігі:
A) Халы ты а парат алу жəне талдау м$мкіндігі молайтады
B) Белгілі бір (станымды танытады
C) А паратты беру жəне абылдау əдістеріне байланысты
D) Мəселені к$шті жəне əлсіз т(старын ай ындауға к мектеседі
E) Жан-жа ты а парат беріледі
22. Телехабарларды жасаушы (жым м$шелері мыналарға к
керек:
A) Шынайылы , табиғилы асиеттер те ажет
B) Эфир мəдениеті толы анды к ріне алуы керек
C) Жарнама уа ытын азайту
D) К рермен с(ранысымен санасу, зерттеу ажет
E) Принципшіл болу

іл б луі

23. Стюарт Хайдты тележурналиске ойған талаптары:
A) Кітапхана ж(мысынан т$рліше аны тамаларды олдануға машы тану
B) Сайт материалдарымен ж(мыс істей білу
C) Авторлы бағдарлама ж$ргізуі міндетті
D) Т$рлі (йымдарды ж(мысын жете білу
E) Телевизия мен радиода ж(мыс істеу ерекшеліктерін жан-жа ты игеру
F) Бір шетел тілін т$бегейлі білу
G) Редактормен жа сы- арым атынас орната білу
24. 1950 ж. телевизия пайда болған мемлекеттер:
A) А"Ш
B) Норвегия
C) Венгрия
D) КСРО
E) Франция
F) Бельгия
G) Австрия
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25. Дыбыс процестеріне жататын міндеттер:
A) Дыбыс тербелістерін біріктіру
B) Радиотуындыны жиынты композициясын жасау
C) Т(ра ты токты то тату
D) Кадрдан тыс дауысты жазу
E) Музыкалы хабарды сан-салалығын амтамасыз ету
F) Радиотарату ісін автоматтандыру
G) Цифрлы сигнал сапасы
Телерадиожурналистика
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Интернет – журналистика жəне жа а медиа
1. Веб-жоба келесідей компомненттермен аны талады:
A) "(рылтайшы
B) Информатика
C) Контент
D) Бейнематериал
E) Редактор
2. Телеарна сайттары:
A) capital.kz
B) zakon.kz
C) 24.kz
D) szh.kz
E) 365info.kz
F) aikyn.kz
3. Фотоблог (ғымы:
A) Мультемедиялы блогты танымал т$рі
B) Контентінде аса ма ызды а парат болмайтын блогты шағын т$рі
C) Белгілі бір іс-əрекетке байланысты к пшілікті реакциясын адағалау
ма сатында ж$ргізілетін блог
D) Негізгі контенті бас а блогтардан алынған дəйекс здер
E) Негізінен RSS арнасы болуы тиіс блог
F) Блог- ызмет к$шімен ж$ргізілетін блог
4. PS.kz сайтыны ызметі:
A) ойын ойнау
B) туризмдік ызмет к рсету
C) бос атауларды тексеру.
D) мəліметтерді са тау
E) файл к шіру
F) сурет салу
5. Форум:
A) тіркелуге арналған бет
B) она тарды белгілі-бір с(ра ты тал ылауы
C) а паратты салу айдары
D) техникалы а аулар жайлы мəлімет беру
E) суреттерді згертуге арналған бет
F) с йлесу ала ы
G) ле жəне суреттер алмасу
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6. Редакциялау (ғымыны негізгі мəні:
A) мəтінді т$зету
B) материалды басылымға дайындау
C) баға беру
D) рецензия жазу
E) пікір білдіру
F) ой осып, алу
G) формасын згерту
7. Блогты функциялары:
A) ғылыми
B) коммуникативтік
C) а паратты
D) музыкалы
E) ғ(мырнамалы
F) мəтіндік
G) презентациялы
8. Веб-журналистикадағы «Дыбыс»-ты р лі:
A) мəтінді əсерлі етеді
B) жай бір осымша р л ретінде олданылады
C) а парат а т$сініктеме береді
D) деректерді растайды
E) м(рағат ретінде пайдаланады
F) суреттерде жəне де видеосюжеттерде олдануға болады
G) эмоционалды т$рде
9. Веб-к$нделік ж$ргізілетін сайттар:
A) qazaq.kz
B) sanaq.kz
C) BNews.kz
D) kerekinfo.kz
E) massaget.kz
F) el.kz
G) blogtime.kz
10. Корпоротивтік ғаламтор беттері:
A) http://www.massaget.kz/
B) http://bilimsite.kz/
C) http://www.enu.kz/
D) http://www.kaznu.kz/
E) http://ustaz.kz/
F) http://www.bloqtime.kz/
G) http://www.aitaber.kz/
23
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11. Vuvox ат аратын ызметі:
A) карта (ру
B) видеоконтентен презентация жасау
C) диаграммалар (ру
D) мəліметтерді фильтрдан ткізу
E) интернетке жіберу
12. КТК телеарнасыны сипаттамасы:
A) 1991 жылы алғаш эфирге шы ты
B) Ресей телеарнасы
C) Арна продюсері Н.Дəуітəлі
D) Тек шетелдік жа алы тарға арналған
E) Веб - сайтты онлайн режимінде бағдарламаларын к рсетеді
13. «"азконтент» компаниясыны жасаған е ірі интерент жобалары:
A) massagan.com
B) baq.kz
C) e-history.kz
D) aikyn.kz
E) adebiportal.kz
F) egemen.kz
14. HTML код (рылымы:
A) GML тегі
B) SGML тегі
C) head тегі
D) linked тегі
E) html тегі
F) CERN тегі
G) navigate тегі
15. Веб - корректор:
A) контрасты аны тайтын маман
B) пропорцияларды білетін
C) веб-сайт ж(мысын білетін
D) стилистикалы сауаты бар адам
E) орфографияны ме герген

24

Интернет – журналистика жəне жа а медиа

51

16. Флеш технологиясыны негізі:
A) Орта белгідегі графика
B) М(рағаттарды орналастыру
C) Дыбысты безендiру
D) А парат алмасу
E) Деректерді жинау
F) Анимация т$рлерi
G) Векторлы графика
17. А паратты ауіпсіздіктегі ауіп т$рлері:
A) А параттты атынау олайлығын б(затын ауіптер
B) А паратты жина тылығын б(затын ауіптер
C) А паратты конфиденциялдығын б(затын ауіптер
D) А паратты т$рін б(затын ауіптер
E) А паратты б(збайтын
18. «Н(р Медиа» холдингіні басылымдары мен сайттары:
A) «Ай ын»- aikyn.kz
B) «Жас Алаш»- zhasalash.kz
C) «А желкен»-zhasorken.kz
D) «4лан»- zhasorken.kz
E) «Литер»-liter.kz
F) «Т$ркістан»- turkystan.kz
19. «Арна Медиа» холдингіні БА" сайттары:
A) akikat.kazgazeta.kz
B) khabar.kz
C) kazpravda.kz
D) mysl.kz
E) egemen.kz
F) anatili.kz
20. Журналистер жа а медианы арастырады:
A) Дəст$рлі медианы толы тай жойып жіберді
B) "арым- атынас жасау (ралы
C) Журналистиканы дамуына еш $лесі жо
D) Журналистерді ж(мысы азая т$сті
E) Жа а ой-пікірлер, жа а оғамды бірлестік, жа а журналистика
F) Кез-келген жерде əлемдік а парат а ол жеткізу
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21. Канадалы ғалым М. Маклюэн зерттеуіндегі «Гуттенберг ғаламшары»
(былысыны негізгі т(жырымдамалары:
A) Баспа та басыны орнына а парат алмасу бірлігі ретінде айтадан
визуалды образ келе бастады
B) Жойылған байланыс, ашы ты тан байланысуды басым болуы к$мəн
тудырады
C) А паратты нары ты (ру мен оны ар ынды суін адағалауды
ажеті шамалы
D) Ғаламды а паратты ж$йелерді таралуы м$мкін емес
E) А паратты экономикалы ресурс жəне жалпы т(тыну заты ретінде
пайдаланбау ажет
F) Экономикалы байланыс пен арым- атынаста тауар алмасудан г рі,
білім алмасу пішініне ту ма ызды
22. Дигитализация т$сінігіні аны тамасы:
A) Веб-шолушы ызметін ат арады, дəст$рлі журналистикада кездесе
бермейтін жанр т$рі
B) А парат а кез келген электронды коммуникация арнасы ар ылы же іл
«тасымалдануға» м$мкіндікті берілуі
C) Ғаламтор, санды форматтыны ар асында медиа німдер кез келген
шекарадан аса алатын, ерекше а паратты жəне коммуникациялы
ортаны пайда болуы
D) Ғаламторда (сынылған мол а параттарға $немі тос ауыл ояды
E) БА"-ты барлы формаларыны – мəтіндік, графикалы , дыбысты
мазм(ныны заманауи компьютерлерге таныс, санды формат а
аударылуы
23. Adobe Page Maker бағдарламасыны сипаты:
A) мəтіндік жəне графикалы макет жасау ж$йесі
B) ма ала жазу
C) тіл $йрету
D) басылым дизайнын жасауға бағытталған
E) алғаш ы баспалы ж$йе
24. Google adwords ызметіні сипаты:
A) сайты ызға сілтеме бар контексттік жарнамаларды к рсету ызметі
B) рейтингтік сараптама м$мкін емес
C) моноторинг ж$ргізе алмайсыз
D) статистика ж$ргізе алмайсыз
E) google іздеу ж$йесімен келісімшарт негізінде ж(мыс істейді
F) ызмет панелін бас ару
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25. Журналистерге онлайн диаграмма (руға арналған сайттар:
A) http://graphing.ru/
B) http://spaces.msn.com
C) https://www.thematic.co
D) http://fotoforensics.com/
E) http://www.onlinecharts.ru/
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