рметті студент!
2017 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.
4. Есептеу ж'мыстары
пайдалануға болады.

&шін

с'ра

кітапшасыны

бос

орындарын

5. Жауап парағында к рсетілген секторларды м' ият толтыру керек.

2

тиісті

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. +йымны ішкі ортасы:
A) Технология
B) Байланыс
C) Бас ару стилі
D) Адамдар
E) -нім
2. Жоспар типтері:
A) оперативті
B) кешенді
C) б&гінгі
D) тактикалы
E) кешегі
F) стратегиялы
3. Жоспарлауды формалары:
A) 'йымдастырушылы
B) б&гінгі
C) ағымды
D) тактикалы
E) дара
4. О ды ынталандыруды тудыратын əдістері:
A) жазалау
B) жазғыру
C) мада тау
D) ндіріп алу
E) с гіс айту
F) ма тау
5. К.Левин бойынша жетекшілік стиліні жіктелуі:
A) Авторитарлы
B) Демократикалы
C) Орта ғы
D) Анархиялы
E) Негізгі
F) Бас
G) Жоғары
H) Екінші дəрежелі
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6. Холерик:
A) Салма ты
B) Бауырмал
C) К ілді
D) абілетті
E) Психикалы белсенділік де гейі т мен
F) Жоғары психикалы белсенділік
G) ар ынды эмоциялар
H) +ш ала ты ты атты ауысымдары
7. Іскерлік жиналыстарды ткізу кезінде олданылатын əдістер:
A) Зерттеу
B) Та дамалы
C) Ымыралы
D) Вариациялы
E) Те дестіру
8. Іскерлік жиындар ткізуді тиімділігін аны тайтын шарттар:
A) С з с йлегендерді саны
B) Жиынны ткізілу сапасы
C) арастырылатын с'ра тар саны
D) атысушыларды саны
E) Жиынны созылу 'за тығы
F) :рбір атысушыны сағатты тарифтік м лшерлемесі
9. Туризмдегі бас ару əдістері:
A) +йымды -əкімшілік
B) Ба ылаулы
C) Арнайы
D) Негізгі
E) Экономикалы
F) :леуметтік-психологиялы
10. Демократиялы бас ару стиліні сипаттамасы:
A) Орындауды тексеру
B) Нəтижені тексеру
C) Б'йры
D) Лауызым бойынша абырой
E) Жеке дара шешімдер
F) Тек ғана ат арушылы міндеттер мен оларға деген жауапкершілік
б лінеді
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11. Менеджерді жеке ресурстарына жатады:
A) Тəрбие
B) Ж'мысты тиімділігі
C) А паратты потенциал
D) Ж&ріс-т'рысты этикасы
E) Уа ыт
12. +жымды шешім абылдауды мысалдары:
A) Миға шабуылы əдісі
B) Дельфи əдісі
C) Курно əдісі
D) Парето əдісі
E) Сəйкестендіру əдісі
F) Эджворт əдісі
13. Дау-жанжалды т&рі:
A) арапайым
B) бас арылатын
C) сырт ы əсерден пайда болған
D) шиеленіскен
E) стихиялы пайда болған
F) саналы т&рде тудыратын
G) кездейсо
14. Бас ару шешімдерін абылау &рдісіні
'рамды элементтеріні
алғаш ылары:
A) Мəселені аны тау
B) Шешімді бағалау
C) Ат арылуын ба ылау
D) Шектеулерді ай ындау жəне осал ы н'с аларды аны тау
E) Шешімді ж&зеге асыру
F) Шешімді тал ылау
15. ызметкерлерді іріктеу &рдісіндегі сарапшыны бағалау əдістері:
A) Есеп т&рлерін аны тау
B) >міткерді ша ыру
C) Алынған нəтижені сипаттау
D) С'хбаттасу
E) осымша тестілеу
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16. Кадрлы ызмет ж'мысыны негізгі мазм'нын 'райтын фактор – ол
'йымны кадрларын алыптастыру:
A) ызметі бойынша жылжуын 'йымдастыру
B) Ж'мыстан босату жəне кадрды т'ра тамауын талдау
C) Е бек 'йымдастырылуын жетілдіру
D) Персоналды бағалау жəне аттестациялау
E) Е бекті ынталандыру
F) Кəсіби бағдарлау жəне айта дайындау
17. :уе жолдарды брондауды жоғары дамыған ж&йелері:
A) АМАДЕУС
B) СИРЕНА
C) Трансаэро
D) Аэрофлот
E) START
F) САБРЕ
G) ГАЛИЛЕО
18. Географиялы орналасуы бойынша департментизацияға атысты:
A) Ша ғы туры
B) Кипрдегі демалыс
C) Біріккен Араб :мірлігіндегі демалыс
D) Ерекше экскурсиялы бағдарлама
E) Спортты демалыс əуес ойлары
F) Тыныш демалыс əуес ойлары
G) О иғалар əуес ойлары
19. С йлесу компоненттеріне жатады:
A) Байланыс жəне техникалы 'ралдары
B) Байланыс
C) К іл-к&й
D) Техникалы 'ралдар
E) Тіл жəне ым
20. Туризм менеджментіні даму кезе дері:
A) интеграциялы кезе (20-ғ. екінші жартысы)
B) заманауи кезе (21-ғ.басы)
C) нары а ену кезе і (19-ғ. ортасы)
D) алдын-ала фаза (19-ғ. дейін)
E) жетілу кезе і (20-ғ.екінші жартысы)
F) ертеректегі кезе (17-ғ. дейін)
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21. Бас арманы функциялы 'рылымыны кемшіліктері:
A) :сер етуі иын болатын 'йымдастырушылы нысан
B) 'былыстар мен &рдістерді стандарттау, бағдарламалау жəне
алыптастыру
C) Шамадан тыс орталы тандыру &рдісіні пайда болуы
D) Желілік менеджерлерді кейбір с'ра тарды шешуден əдейі
босатылуы
E) Ке профильді мамандарға ажеттілікті азаюы
F) Бас арушылы функцияларды орындалуына айталану жəне
осарлануды болмауы
G) Шешім абылдау &рдісіні 'за тығы
22. Перцептивті атынас ызметі-б'л:
A) Адамдарды ызмет орталығымен жəне зара арым- атынасы
B) Адамдарды бірін-бірі абылдау, т&сіну &рдісі
C) Жеке т'лғалар арасында а парат алмасу
D) атынас а т&скен жеке бастар арасында а парат алмасу
E) :ріптестерді бір-бірімен атынасуы
F) оғаммен байланыс
G) оршаған ортамен байланыс
H) -зара т&сінушілік орнату
23. Дау-жанжал т&рі ретінде шытырман (интрига ) əрекетіне тəн:
A) ба ылау
B) топтасу
C) реттеу
D) ойластыру
E) сызба-кескін
F) сюжетті жол
G) сезім
24. К&йзелісті тудыратын 'йымдастырушылы факторлар:
A) зейнеткерлікке шығу
B) бас а ж'мыс а ауысу
C) ызы сыз ж'мыс
D) р лдер дау-жанжалы
E) &йлену
F) банктегі жина ты жоғалту
G) ж'мыстан шығу

8

Туризм менеджменті

91

25. Туризм бойынша менеджерге ойылатын кəсіби талаптар:
A) Топта ж'мыс ат ара білу
B) Шетел тілдерін ме геру
C) Коммуникабельділік
D) Клиентті ажеттілігіне бағдарланған болуы
E) Мамандығы бойынша теоретикалы жəне тəжірибелік дайындығы
F) Жеке тəртібі
G) -згеріске икемділігі
Туризм менеджменті
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Туризмология негіздері

1. Рекреациялы географияны негізі т&сініктері:
A) уа ыт
B) демалыс
C) территория
D) рекреация
E) ашы ты
F) климат
2. Туризм 'ғымына тəн емес ма саттар:
A) ажылы жəне мінəжат ету
B) Табыс табу
C) Спортты , іскерлік
D) Танымды , шопинг
E) Туыстарға жəне жа ын адамдаға бару
F) Ем алу жəне сауы тыру
3. Те іздегі круиздік кемелер ызмет к рсету сапасы мен жайлылы
(комфорт) де гейіне арай жіктеледі:
A) Стандарт (3* 4*)
B) Люкс (6*)
C) Стандарт (2* 4*)
D) Премиум (3* 3*+)
E) Стандарт (1* 3*)
F) Люкс (4*)
4. «Демалушылар тобы» (ДТ) жəне «табиғи (мəдени-тарихи) кешенні »
(ТК) ж&йелі асиеттері:
A) Та даушылы
B) Жайлылы (комфорт)
C) Антропогендік сыйымдылы
D) Т'ра сызды
E) Т'ра тылы
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5. Туристік саяхатты ма сатына байланысты туризм т&рлері:
A) келу
B) рекреациялы
C) ішкі
D) табиғи
E) əлеуметтік
F) тарихи
G) мамандандырылған
H) экскурсиялы
6. Ішкі туризмні жіктелуі:
A) жыл бойғы
B) континентаралы
C) д&ниеж&зілік
D) отбасылы
E) маусымды
F) сауы тыру-спортты
7. Туризмні таудағы экстремалды т&рлері:
A) Паркур
B) Тау ша ғысы
C) Бокинг
D) Сёрфинг
E) Альпинизм
8. Туристік саяхат а атысушыларды жасына арай туризм былай
жіктеледі:
A) Жастар
B) Жас спірімдер
C) Зейнеткерлер
D) Орта жастағы туристер
E) Балалар
F) Жас спірімдер
G) Ересектер
9. Туристік орталы тар ма ыздылығы бойынша б лінеді:
A) мекемеге арасты
B) ауданаралы
C) халы ты
D) жекелей
E) шетелдік
F) континентаралы
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10. О иғалы туризм типтері:
A) Бизнес жəне сауда
B) Мемлекеттік жəне саяси шаралар
C) Олимпиада
D) Конгресстер
E) Тренинг
F) Симпозиум
G) Халы аралы конференция
11. Рекреация типтеріне сəйкес рекреациялы уа ытты
A) Жыл сайын
B) Апта сайын
C) Е бек демалысы
D) +за мерзімді
E) К&нделікті

'рылымдары:

12. Рекреация фазаларыны бірізділігіні жіктелуі:
A) Рекреациялы ажеттіліктерді ырға тылығы
B) Рекреациялы тиімділікті аны таушы
C) Рекреациялы ажеттіліктерді 'рылымы
D) Рекреациялы əрекеттерді ж&йелілігін сипаттаушы
E) Рекреациялы ажеттіліктерді 'рылымы мен сипатын бейнелеуші
13. Рекреация фазаларыны ж&йелігі:
A) Алуант&рлілік
B) арама- айшылы
C) Кезе ділік
D) -зара байланыс
E) Саралаушы
F) Кешенділік
G) Аралас
14. К рнекті туристік тауарлар:
A) Машина жасау неркəсібі німдері
B) Химия неркəсібіні німдері
C) Кəдесыйлар
D) Тондар мен б'йымдар
E) Тама неркəсібі німдері
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15. -нер ескерткіштеріне жат ызылатын туындылар:
A) неркəсіп
B) монументалды
C) бейнелеу
D) жасанды
E) кешенді
F) жиынты ты
G) орғандар
16. «Туризм географиясы»
категориялар:
A) к кжиек
B) туристік ызмет
C) ке істік
D) ашы ты
E) уа ыт

т&сінігін

т'жырымдаудағы

базисті

17. Экскурсиялы туризм дегеніміз:
A) А шылы
B) Тарихи 'ндылы тармен танысу
C) Демалыс орындарында демалу
D) Экотуризмді дамыту
E) Гидрологиялы нысандармен танысу
F) Агротуризмді дамыту
18. Туристік ресурстарды медикті-биологиялы бағалануына атысты:
A) эмоционалды əсер етуі
B) тарихи-мəдени объектілер
C) адам ағзасы
D) тартымдылы дəрежесі
E) территориялы-рекрациялы ж&йе
F) жайлылы дəрежесі
G) табиғи-ландшафты орта
19. Контрасты
режимі:
A) ысты
B) суы
C) толы
D) т'ра ты
E) згермелі
F) жартылай
G) те т'ра ты

згеру к рсеткішіне
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20. Туристік ызмет объектілері:
A) Туристiк ызмет саласындағы оғамды атынастарды реттейтiн
мемлекеттiк органдар
B) Гид аудармашылар мен туризм н'с аушылары
C) Тарихи жəне əлеуметтiк-мəдени к рсету ескерткіштері
D) Саяхат кезiнде туристердi ажеттерiн анағаттандыра алатын зге де
нысандар
E) Табиғи нысандар мен ескерткіштер
21. Туризмдегі дистрибьютерлік ж&йені элементтері:
A) А паратты ж&йе мен коммуникацияны алыптастыру
B) К лік т&рлерін дамыту
C) Турагенттіктерді дамыту
D) Сауда кілдерімен ж'мыс
E) Туроператорларды дамыту
22. Бəсеке нарығында турфирмалар əрт&рлі ызметтер пакетін 'сынады.
Олар:
A) К&тіп алу мен шығарып салу кезіндегі трансфер, т&неу жəне &ш
мерзімді тама тану (толы пансион)
B) Маркетингтік ызмет к рсету
C) К&тіп алу мен шығарып салу кезіндегі трансфер, т&неу жəне та ғы ас
D) К&тіп алу мен шығарып салу ызметтері
E) Консалтингтік ызмет к рсету
F) К ліктік ызмет к рсету
G) А паратты -жарнамалы ызметтер
23. Турфирманы бас аруды
факторлар:
A) турфирма атауы
B) ызметкерді саны
C) ызмет ету т&рі
D) мамандану бағыты
E) ызметкерді біліктілігі
F) ызметтер ассортименті

'йымды

'рылымына əсер ететін

24. Біріккен +лттар +йымыны мерзімді т&рде халы аралы туризмге
атысты с'ра тармен айналысатын 'йымдары:
A) Халы аралы е бек 'йымы
B) Экономикалы жəне :леуметтік ке ес
C) Халы аралы туристік тасымалдау ауымдастығы
D) Халы аралы туристік операторлар мен агенттіктерді ауымдастығы
E) Халы аралы тама тану ауымдастығы
F) Біріккен +лттар +йымыны айма ты экономикалы комиссиялары
14
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25. Туристермен жабды таушы елдер:
A) Франция
B) А Ш
C) Италия
D) Германия
E) +лыбритания
F) Испания
Туризмология негіздері
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Саяхаттану

1. Архитектуралы модернизм мына архитектуралы бағыттардан
т'рады:
A) Архитектуралы арт-деко &лгісі
B) Роман &лгісі
C) Эклектика
D) Рококо
E) «Баухауз» ағымы
F) Брутализм
2. К рсетудегі техникалы сипаттағы к рнекіліктер:
A) Музыкалы шығармаларды орындау
B) Диапозитив
C) олданбалы нер туындылары
D) Бейнелеу неріні туындылары
E) Кинофильм
F) Фотосуреттер
3. Діни архитектураны к рсету адамдар бойында алыптасатын
м&мкіндіктер:
A) Тарихи 'ғынуға
B) Логиканы дамытуға
C) Д&ниетанымды ке ейтуге
D) Эстетикалы тəрбие беруге
E) Талғам мен ой- рісін ке ейтуге
4. : гімелеуді 'рамы:
A) Нысанды к рсету барысындағы комментарийлер
B) осал ы та ырыптар бойынша орытындылар
C) Ма ызды белгілерді ерекшеліктері
D) Мазм'н мен с здер
E) Барлы обьектілерді к рсетілімдері
F) А паратты слайдтар
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5. Сəулет та ырыбындағы экскурсияларда экскурсия ə гімесіні к&рделі
б лігі:
A) Сəулет та ырыбындағы экскурсияларда экскурсовод ə гімесіні
к&рделі б лігі орытындыда баяндалады
B) Сəулет та ырыбындағы экскурсияларда экскурсия ж&ргізуші
ə гімесіні к&рделі б лігі негізгі б лімде баяндалады
C) Архитектуралы 'рылыс бояуы жайында айтылады
D) Туынды ерекшеліктерін к рсету
E) Архитектуралы 'рылыс сипаты басым айтылады
6. Экскурсия дайындау кезе дері:
A) орытынды ж'мыс
B) Алдын-ала ж'мыс
C) Тəжірибелік ж'мыс
D) Сараптау
E) Негізгі ж'мыс
F) Талдау
G) SVIOT-талдау
7. Мына елдерде барокко &лгісіндегі архитектуралы ескерткіштер бар:
A) Ресей
B) Жапония
C) Австралия
D) Мексика
E) ытай
F) Молдова
G) Италия
8. Этноэкскурсиялар мынадай ма ызды та ырыптар бойынша
ж&ргізіледі:
A) Этнотурлар
B) +лтты ойындар
C) Мəдени м'ра
D) +лтты дастархан
E) аза ты ол нері
9. Технологиялы картадағы «экскурсия маршруты» деп аталатын
бағынны мазм'ны:
A) Экскурсияны бастау н&ктесі
B) Аялдамалар
C) Экскурсия ж&ргізілетін уа ыт
D) Бірінші та ырыпшаны со ы
E) Экскурсияны бастау
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10. Экскурсияны 'йымдастырудағы формальды-логикалы əдісті
тəсілдері:
A) Талдау жəне синтез
B) Индукция жəне дедукция
C) Диалектикалы
D) Статикалы
E) Эмпирикалы
F) Хронологиялы
G) На ты-тарихи
11. Танымды экскурсияны та даушылар:
A) > гірлерде
B) Жол серіктерде к рсетілген орындарда
C) Эстетикалы бағыттағы орындарда
D) Геопарктерде
E) Ата ты емес к рікті орындарда
12. аза стан Республикасыны >кіметіні міндеттері:
A) Балаларды арасында экскурсиялы ж'мысты 'йымдастыру &шін
же ілдікті жағдайлар енгiзеді
B) Туристік ызмет саласындағы атынастарды реттейтін нормативтік
' ы ты актілерді шығарады
C) Туристік ызмет саласындағы ғылыми амтамасыз етуді
мемлекеттік ж&йесін 'рады
D) Туризмді дамыту ж ніндегі мемлекеттік саясатты іске асырады
E) Туризмді дамыту ж ніндегі мемлекеттік саясатты ай ындайды
F) Туристік ызмет саласындағы атынастарды реттейтін экономикалы
за дарды шығарады
G) аза стан Республикасыны тарихи-мəдени м'раларын орғайды
13. Туристiк ызметтi мемлекеттiк реттеудi басым бағыттары:
A) Туристiк ресурстарды пайдаланған кезде аза стан
Республикасыны мемлекеттiк м&дделерiн ескеру, табиғи жəне тарихимəдени м'раларын орғау
B) :леуметтік топтар &шін же ілдікті жағдайлар жасау
C) Туристiк ресурстарды пайдаланған кезде аза стан
Республикасыны мемлекеттiк м&дделерiн ескеру
D) Балаларды арасында экскурсиялы ж'мысты 'йымдастыру &шін
же ілдікті жағдайлар енгiзу
E) +лтты туризмді дамыту
F) аза стан Республикасыны тарихи-мəдени м'раларын орғау
G) Ішкі туризмді дамыту
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14. Экскурсия кезінде ойылатын с'ра -жауап т&рлері:
A) Діни с'ра тар
B) Логикалы с'ра тар
C) Экскурсия ж&ргізушісі жауап беретін с'ра тар
D) Д&ниетанымды с'ра тар
E) Философиялы с'ра тар
F) Экскурсияға атысушылар жауап беретін с'ра тар
G) Ғылыми с'ра тар
15. Экскурсия ж&ргізушісіні тілі мына критерийлерге сəйкес келуі
тиісті:
A) Экскурсия ж&ргізуге абілеттілігі
B) С з жасамдарды ме геруі
C) :ртістік шеберлігі
D) Ма ал-мəтелдерді білуі
E) Тілді аны тығы
F) Тілді дəлділігі
16. Экскурсиялы 'ғымдармен ж'мыс жасауда осы т&сініктер бір-бірімен
тығыз байланыста:
A) :діснама
B) :дістеме
C) Индукция
D) Синтез
E) Композиция
17. :дістемелік ж'мыстарды сапасын к теру жолдары:
A) Экскурсияларды ғылыми ма ызын арттыру
B) Экскурсия ж&ргізу техникасын жетілдіру
C) Дыбыс жазбаларын ты дау
D) Экскурсанттарды танымды іс-əрекеттерін белсендіру
E) Экскурсияларды эстетикалы ма ызын арттыру
F) Экскурсияларда т'рмыс-салт элементтерін енгізу
18. Экскурсоводты на ты əдістемелік тəсілді олдана білуді &йрету:
A) Экскурсиялы маршрутты 'руға к мектеседі
B) +йымдастыру сипатына ие
C) Экскурсияны 'йымдастыруға əсерін тигізеді
D) Сатылы сипат а ие
E) Белгілі бір реттілікпен ж&ргізіледі
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19. Ежелгі Грекия архитектуралы сəулет ескерткіштері:
A) Никольский ғибадатханасы
B) Портун ғибадатханасы
C) Колизей
D) Эрехтейон ғибадатханасы
E) Афина акрополі
F) Ники ғибадатханасы
G) Веста ғибадатханасы
20. Ежелгі Грекия архитектурасыны тарихи кезе ге жіктеледі:
A) Конструктивизм
B) Эклектика
C) Классика кезе і
D) Жа а ғасыр
E) Орта ғасыр
F) Эллинизм
G) Модернизм
H) Ежелгі кезе
21. Экскурсияны 'рылымы:
A) Алғы с з
B) Негізгі б лім
C) +сыныс
D) орытынды
E) Т&йіндеме
F) Сараптамалы б лім
G) Талдау
22. Экскурсиялы
ызметкерлерді
психология негіздерін
к мектеседі:
A) Экскурсанттарды алған əсерін жедел бағалау
B) :лем жаратылысын толы тай т&сінуге
C) Объектіні шынайылығын əсерлеу
D) Іс ж&зіндегі əрекеттерді а ылға онымды етіп 'йымдастыруға
E) Бір тілден бас а тілге ауысуға
F) :лемді тану мəселелерін шешуге
23. Б. Е. Емельянов бойынша экскурсияларды топтастыру:
A) Ма сатына арай
B) Экскурсияға атысушыларды 'рамына арай
C) Технологиялы ерекшелігіне арай
D) Ма ыздылығына арай
E) -ткізілу мерзіміне арай
F) Ерекшеліктеріне арай
20
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24. Экскурсиялы 'жат технологиялы картаны бекітуге ажетті
'жаттар:
A) Экскурсия мазм'ныны тере дігі
B) Экскурсиялы ба ылау мəтіні
C) Экскурсияны ткізуге жіберетін бюро б'йрығы
D) Экскурсиялы пакет
E) Туроператор ке есшісіні шешімі
F) Экскурсияны ткізуге жіберетін кəсіпорын бас арушысыны б'йрығы
25. Этнограф-шо антанушылар:
A) Этнограф Ғ.Н.Валиханов
B) Тарихшыдар Л.М.:уезов, М.С.Т'рсынов
C) Араб графикасы бойынша маман Д.Х.Кармышев
D) Антрополог О.Исмағ'лов
E) А Ш ғалымдары
F) Тарихшы- лкенатушылар
Саяхаттану
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Туризмні белсенді т(рлеріні техникасы мен тактикасыны
негіздері

1. Крокиде к рсетіледі:
A) Жергілікті бағдарлар
B) Азимут
C) Магниттік меридиан бағыты, т&сірілім к&ні
D) Жауын-шашын жайында мəліметтер
E) Те із де гейінен биіктігі
F) Климатты жағдай
G) озғалыс графигі
2. Тама тану рационындаға ма ызды 'рылымдар:
A) зат алмасу
B) калория
C) cу-т'зды режим
D) а уыз
E) энергия
3. Жоры та пайдалануға олайлы жарма т&рі:
A) ара бидай жармасы
B) ара 'мы жармасы
C) бидай жармасы
D) ж&гері жармасы
E) с'лы жармасы
4. Туристерді жеткіліксіз физикалы дайындығы нəтижесінде болады:
A) Туристерді икемдігі
B) Жара аттар
C) Инфекциялы аурулар
D) Туристерді ауруы, тіпті аза болуы
E) Туристерді сергектігі
5. Энциклопедиялы н'с ада туристерді физикалы дайындығына
жатады:
A) Тегіс емес жерде жоғары рмелеу
B) озғалыс дағдыларын алыптастыру
C) Са тандыру т&рлері
D) Физикалы асиеттерді дамыту
E) Ж&йелі жаттығулар ар ылы озғалыс дағдыларын бекіту
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6. Бір мезгілде белсенді туристік саяхат &шін ажетті негізгі физикалы
асиеттерін алыптастыруға абілетті о ыту 'ралдары:
A) Атпен серуен
B) Ша ғымен ж&гіру
C) Бассейнде ж&зу
D) Томарлы жерлерде (тегіс емес) жаяу ж&ру, жедел- марш (маршбросок)
E) +зын дистанцияларға ж&гіру
F) Ашы су оймасында ж&зу
G) Жа ын ашы ты а ж&гіру
7. Туристік топты к&шін бағалау &шін ж&ргізілетін параметрлері:
A) Техникалы тəсіл мен іс-шараларды та дау
B) ажетті білім мен дағдыларды игеру дəрежесі
C) Тиісті 'рал- жабды тарды олдана білу
D) Табиғи кедергілерден ту
E) Маршрутты əрбір телімінен ту
F) ауіпсіздікті амтамасыз ету
G) Жетекшіні т'лғалы асиеті жəне əлеуетті к шбасшылар
8. иын су саяхаттарына жарайтын зендер (3-6 дəрежелі) :
A) Шелек
B) Б' тырма
C) Тобыл
D) Шарын
E) аратал
9. Жеке 'рал-жабды тарға жатады:
A) С&лгі,же іл ая киім, жиналмалы пыша
B) Шатыр 'ралдары
C) Байдарка
D) Бивак 'ралдары
E) +й ы апшығы, жауыннан орғанатын жамылғы, спорт костюмі
F) Жолдорба, бас киім, бет орамал
10. Су жорығындағы апат т&рлері:
A) туристерді жоғалуы
B) кемені тол ынны аударуы
C) кеме табаныны тесіліп істен шығуы
D) кемені тас а немесе бағанға тірелуі
E) адамдарды ысты а к&юі
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11. Туристік жоры та кездесетін жара ат т&рлері:
A) Б&йрек аурулары
B) Ая - ол буындарыны за ымдануы
C) Бауыр аурулары
D) Ж&рек аурулары
E) С&йек аурулары
F) Ж&йке ж&йесіні аурулары
12. Туризммен айналысудағы ауіпсіздікті амтамасыз ету талаптары:
A) Туристік шараларды дайындау жəне ткізу
B) Топ м&шелеріні санын арттыру
C) Физикалы , техникалы , тактикалы жəне арнаулы дайынды тарды
ж&ргізу
D) Ш пті беткейлермен ж&рген кезде жылдамды ты арттырып отыру
E) Жара аттанғанда з бетінше к мек к рсетуге тыйым салу
F) Тама дайындауды кезекпен ж&ргізу
13. Техникалы -тактикалы дайынды а кіреді:
A) Мамандарды туристік маршрутты тиімді 'руы
B) Тек ана медициналы к мек к рсете білуі
C) Картамен ж'мыс жасауды &йрену
D) Топ м&шелеріні ауіпсіздігіні амтамасыз ету
E) Ас дайындай білуді &йрену
14. Батпа тан ту кезінде жиі жіберілетін ателіктер:
A) ауіпсіздік ережесін са тамау
B) транспорт т&ріні д'рыс та далмауы
C) басшыны д'рыс тағайындалмауы
D) туристерді д'рыс тама танбауы
E) туристік ар андарды д'рыс байланбауы
F) маршруттан ауыт ымай ж&ру
15. ар к шкіні ауіпі бар айма тағы озғалыс тəртібі:
A) Беткей &стімен сырғанау
B) Дыбыссыз
C) Алдын ала ба ылаушыларды ойып
D) Біріні ізінен бірін озғалу
E) -те шапша
F) 100 м интервалмен бір-бірден
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16. Туристік саяхатта техникалы ателіктерді жіберілу себептері:
A) Техникалы тəсілдерді олдана білмеу нəтижесі
B) Туристік топта адам саныны жеткіліксіз болуы
C) Туристік шатырды д'рыс та далмауы
D) Техникалы тəсілдерді білмеу нəтижесі
E) Азы -т&лікті д'рыс жина талмауы
F) Топта спортшыларды болмауы
G) Туристік жоры тарды тек белгілі ма сатта ғана ж&ргізілуі
17. Солт&стік М'зды м'хит бассейніне жататын зендер:
A) Ертіс
B) Б' тырма
C) Шу
D) Тобыл
E) Лепсі
F) Іле
G) Ембі
18. Жетекші топты санды жəне сапалы 'рамы əсер ететін факторлар:
A) Маршрутты иынды дəрежесіне, саяхатты ауданына
B) Те із де гейінен биіктігі
C) Климатты ерекшелігі
D) Жоспар графигі
E) аржылы м&мкіндігі
F) Т'тынушыны техникалы жəне физикалы дайындығыны дəрежесі,
саны
19. Туристік топты к&ш- уатын бағалау бір атар параметрлермен
ж&ргізіледі:
A) Туристік асхана ж'мыстарын 'йымдастыра білуі
B) Туристік маршрутты сызбасына згертулерді енгізе білуі
C) Мамандануы, жоры а атысушыларды зара алмаса алуы мен
&йлесімділігі
D) ажетті білімдер мен дағдыларды ме геру дəрежесі
E) Туристк 'рал-жабды тарды олдана білуі
F) Техникалы , моральді жəне физикалы ресурстары
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20. Негізгі тактикалы 'ғымдар:
A) Топ, міндет, ажеттілік
B) Ма сат, 'ралдар, уа ыт
C) Туристік саяхатты ауіпсіздігі
D) Маршрутты апатты жəне осымша н'с алары
E) Жина тау, сараптау, ба ылау
F) Уа ыт, азы -т&лік, ережелер
G) Бекіту, ыс арту, жоспарлау
21. Туристік саяхатты
классификациясын на ты білу туристік
'рылымды 'йымдастырушы (менеджер) &шін ажет:
A) ызмет к рсететін ызметкерді маусым арса ындағы дайынды
жоспарын тияна ты орындалуын ба ылау жəне ж&зеге асыру
B) Белсенді туристік саяхат &шін клиенттерді ертіп ж&руші топты білікті
'растыру
C) Туризм т&ріне тəн кедергісінен ту тəсілдері мен дағдыларын
калыптастыру
D) Жоры ты жоспар-графигін 'растыру, оны на ты мəн-жайды толы
есепке ала отыра іске асыру
E) Жолды ауіпсіздігін амтамасыз ете отырып, тиісті 'рал-сайманды
жасау жəне оларды олдана білу
F) 'ралдар мен к&шті мейлінше аз шығындап ойылған ма сат а кол
жеткізуді амтамасыз ету
22. Туриcтік топты м&мкіндіктерін бағалау параметрлері:
A) Туристік маршрутты бағыттары
B) Мамандануы, топ м&шелеріні бір-бірін алмастыру м&мкіндігі мен
сəйкестілігі
C) Топ м&шелеріні на ты маманды иесіні болуы
D) Топ м&шелеріні салмағы
E) Техникалы , физикалы , моральды ресурстар мен жеке тəжірибе
жəне шеберлік
23. Тактикалы əзірлеудегі маршрут графигінде к рсетіледі:
A) Жолды əр к&нініндегі бастап ы жəне со ғы н&кте
B) Табиғи кедергілер
C) Маршрутты техникалы иындығы
D) Кедергілерді сапалы бағасы
E) аржылы шығыны
F) Климатты жағдай
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24. Туризмдегі топты 'рал-жабды тарды пайдаланылуына арай
жіктелуі:
A) :мбебап
B) От жағуға арналған жəне ас &йлік
C) Аралас
D) Туристерді т&неуі мен т'рмысына ажетті 'ралдар
E) Топты
F) Арнаулы
G) Ас дайындауға арналған
25. Н.Ю. Завгарованы &ш мезгіл тама тану режимінде 'сынған
тəуліктік тама рационыны 'ндылығы:
A) та ғы ас- 30%, кешкі ас- 25%
B) демалыс кезіндегі тама тану 10- 15%
C) т&скі ас- 10-15%
D) та ғы ас- 50%, кешкі ас- 50%
E) т&скі ас- 30-35%
F) та ғы ас- 10%, кешкі ас- 30%
G) та ғы ас- 40%, кешкі ас- 60%
Туризмні белсенді т(рлеріні техникасы мен тактикасыны
негіздері
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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