рметті студент!
2018 жылы « ызмет к рсету - 2» бағытындағы маманды тар тобыны
бітіруші курс студенттеріне О у жетістіктерін сырттай бағалау 4 пəн бойынша
ткізіледі.
Жауап пара шасын з мамандығы ызды пəндері бойынша кестеде
к рсетілген орын тəртібімен толтыры ыз.
Маманды
шифры
5B091200

Маманды ты атауы

Жауап парағыны 6-9
секторларындағы пəндер реті
1. Мейрамхана ісі жəне она "й
шаруашылығы
2. Мейрамханалы жəне она "й
бизнесіндегі кəсіпкерлік ызмет
негіздері
3. ызмет к рсету сферасындағы
маркетингтік зерттеу
4. Мейрамхана ісі жəне она "й
бизнесіндегі менеджмент

«Мейрамхана ісі жəне
мейманхана бизнесі»

1. С$ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т$рады:
1. Мейрамхана ісі жəне она "й шаруашылығы
2. Мейрамханалы жəне она "й бизнесіндегі кəсіпкерлік ызмет
негіздері
3. ызмет к рсету сферасындағы маркетингтік зерттеу
4. Мейрамхана ісі жəне она "й бизнесіндегі менеджмент
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.
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Мейрамхана ісі жəне она

й шаруашылығы

1. Шырын картасында к рсетіледі:
A) ндірушілер тізімі
B) саны
C) б телке $ны
D) са тау мерзімі
E) сусындар тізімі
F) порция $ны
2. Орналастыру $ралдары ызметтерін орындаушылар:
A) Бірлескен $йымдар
B) Саяхаттаушылар
C) Клиенттер
D) Жеке кəсіпкерлер
E) Мемлекеттік органдар
F) Туристер
G) она тар
3. Тама тандыру кəсіпорындары сауда- ндірістік ызметіні сипаты
бойынша б лінеді:
A) Бар
B) Экономды
C) Люкс
D) Жоғары
E) Бірінші
F) Кафе
G) Мейрамхана
4. она "йлер н мірлер орына арай ерекшеленеді:
A) 1са
B) 2те $са
C) Тарма талған
D) атты "лкен емес
E) 3рт"рлі
F) Орташадан жоғары
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5. она "йде она тарға тама тану $сынылады:
A) 2з- зіне ызмет к рсету ар ылы
B) All inclusive
C) Холлда
D) Н мірде
E) З (BB )
F) П (FB )
6. Т$тыну к з- арасы бойынша ызмет сапасы:
A) Нəтижелік
B) Талап етілетін
C) алаулы
D) Алдын-алынған
E) Кепілденген
F) Маманданған
7. Мейманхана орын-жайлары байланысындағы ағым т"рлері:
A) кіру ағымдары
B) айналма ағымдар
C) аралас ағымдар
D) ішкі ағымдар
E) сырт ы ағымдар
8. абылдау-вестюбильды тобына кіреді:
A) Демалыс зонасы
B) Жап ыш-жабды
C) оймалар б лмесі
D) Ресепшн
E) Жабды тау б лімшесі
F) Негізгі кіру есігі
9. Мейрамханадағы ысты цехта ж"зеге асырылады:
A) Сал ын тіскебасар дайындайды
B) Етті ерітеді, кеседі жəне т$здайды
C) Бутербродтар дайындайды жəне ткізеді
D) Жартылай фабрикаттар мен азы -т"ліктерді жылумен
E) Бірінші жəне екінші тағамдарды дайындайды
F) $с етін ауырсыннан тазартады
G) Суы тағамға азы -т"ліктерді дайындайды

5
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10. Кондитерлік цехті орындайтын ж$мыстары:
A) Кондитерлік б$йымдарды дайындау
B) 1ннан німдер жасау
C) Сал ын тағамдарды дайындау
D) Ысты тағамдарды дайындау
E) 2німдерді безендіру
11. ойма б лмесін $стау шарттары:
A) Шоғырландыру "йлесімі
B) Жары т"су дəрежесі
C) Ж$мысты параллельділігі
D) Суды химиялы $рамы
E) Т$ра ты температура
12. Мейрамхана интерьері стиліні т$тастығына ол жеткізетін:
A) Персонал саны
B) Декоративті элементтер
C) Баға мен с$ранысты ара- атынасы
D) К лемді-ке істік шешімдер
E) Т"стер композициясы мен жары тандыру əдістері
13. 3уежай, теміржол, те із вокзалдарында орналасады:
A) тіскебасар
B) диско-бар
C) варетье-бар
D) бірінші класты мейрамхана
E) люкс класты мейрамхана
F) т"нгі бар
14. Ыдысты жуу процесіні операциялары:
A) айнату, пісіру
B) 2німді жібіту, еріту
C) С$рыптау, жылыту
D) Ысты ауамен деу
E) Жуу, шаю
F) Кесу, безендіру

6
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15. Ыдысты машинада жуу процесіні б лімдері:
A) шаю
B) тазалау жəне кептіру
C) жуу жəне дезинфекциялау
D) іріктеу жəне реттеу
E) тағам алды тарынан тазалау
F) жуу жəне майсыздандыру
G) т"гендеу
16. Хрустальдан жасалған ыдыстарды олданылуы:
A) Барлы оғамды тама тандыру орындарында
B) ІІ категориялы мейрамханаларда
C) Шарап-ара б$йымдарын жəне т"рлі сусындарды $сынуда
D) Тек барларда $сынылады
E) І категориялы мейрамханаларда
17. Мейрамхана мен мейманхананы ысты сумен жабды тау ж"йесіні
т"рлері:
A) Мемлекеттік
B) Коммуналды
C) Жабды таушылармен жеткізу
D) Жеке меншік
E) Аралас
18. Пайда болу жəне ластану сипатына арай канализация жіктеледі:
A) жауынды
B) ндірістік
C) дара
D) кешенді
E) жиналмалы
F) ішкі
G) т$рмысты
19. Мейманхананы
телевизиялы
жіктелуінде арастырылмайды:
A) ба ылау ж"йесі
B) тізімге алу ж"йесі
C) а параттандыру ж"йесі
D) іздеу салу ж"йесі
E) ткізу ж"йесі

7
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20. Мейрамхана интерьеріндегі жары :
A) абырғаларды $рылымын ай ындайды
B) ж ндеу кемшіліктерін жасырады
C) ке істікті жоғалу сезімін тудырады
D) залды гигиеналы жағдайына к з жеткізеді
E) ке істікті «кішірейте» немесе «ке ейте» алады
21. Фронт-офис $рамына кіретін б лімдер:
A) кадрлы ызмет
B) кассалы-есептеу
C) жиыстыру ызметі
D) н мірлерде ызмет к рсету
E) ол ж"гін жеткізу ызметі
F) техникалы ызмет
22. Мейманхананы коммерциялы ызметі:
A) Маркетингтік ызметпен айналысады
B) Брондау ар ылы номер орыны толтырылымын амтамасыз етеді
C) Номерлерді тазалығын амтамасыз етеді
D) Жедел жəне стратегиялы жоспарлау мəселелерімен айналысады
E) осымша ызметтерді $йымдастырады
F) Персонал "шін ажетті е бек жағдайларын жасайды жəне олдайды
G) аржылы жəне кадрлы амсыздандыру мəселелерін шешеді
23. Сапасыз жəне уа ытынан кешіктіріп $сынылған ызмет кезінде она
$ ылы:
A) Белгілі мерзімде келе сіздіктерді жоюды талап етуге
B) Т$ру жəне ызмет к рсету келісім-шартын б$зуға
C) Номерді пайдалану ережесін здігімен орнатуға
D) Мейманхананы ішкі тəртібін здігімен орнатуға
E) ателік жіберген ызметкерді ж$мыстан босатуға
F) Ескертусіз мейманханадан кетіп алуға
G) Мейманхананы $жаттарын тексеруге
24. Мейрамханадағы аға стюард міндеттері:
A) она тарды есіктен арсы алады
B) тапсырыс а сəйкес тауарларды абылдайды
C) тапсырыс бойынша тағам мен сусынды əкеледі
D) она тарды орналастырады жəне мəзірмен таныстырады
E) тауарларды озғалысын адағалайды
F) ж$мыс а шығуды тіркейді
G) кезекшілік кестесі жəне ауысымды $йымдастырады
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25. Мейрамхананы тағамды $сыну мен əзірлеуге атысатын персоналына
ойылатын санитария жəне гигиена ережелері:
A) Даяшыларды шашы $ ыпты жиналу керек
B) аны макияж жəне ащы иіс су
C) Ас əзірлейтін персоналды тырна тарында аны маникюр
D) Ж$мыс басталар алдында душ абылдау жəне к"нделікті ырыну керек
E) Даяшыларды олдарында ірі зергерлік б$йымдар болу керек
F) она тармен байланыс а т"скен формалы киіммен бас а ж$мыстарды
орындау
Мейрамхана ісі жəне она й шаруашылығы
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ

9

92

Мейрамханалы жəне она "й бизнесіндегі кəсіпкерлік ызмет негіздері

Мейрамханалы жəне она

й бизнесіндегі кəсіпкерлік ызмет
негіздері

1. она "й кəсіпорыныны іскерлік абыройы аны талады:
A) кəсіпорынны т$ра ты бейнесінен
B) паблик рилейшнз (PR)
C) ндірісті этикасы мен эстетикасынан
D) ызмет к рсету мəдениетінен
E) она "й кəсіпорыныны визуалды бейнесінен
2. она "йлерді ызмет к рсету дəрежесіне сəйкес б лінуі:
A) @лкен она "йлер
B) ысты она "йлер.
C) 3- ж$лдызды она "йлер.
D) Жекеменшік она "йлер
E) Кіші она "йлер
3. Р-ны 2006ж № 124 - III 31 а тарындағы - "жеке кəсіпкерлік туралы"
за ына сəйкес жеке кəсіпкерлікті аны тамасы:
A) Тапшы тауар ндірісіне шектелген ызметі
B) Субъектіні табыс алуға бағытталған бастамашыл ызметі
C) 2ндіріс факторын тиімді исындастыруыны "дерісі
D) Кəсіпкерлерді атынан, оны тəуекелділігі мен м"ліктік жауапкершілік
ызметі
E) Жеке кəсіпкерлікті ма ызды субъектіге негізделген ызметі
4. Р-ны Азаматты кодексінде (жалпы б лімі) кəсіпкерлік ызметті
кешеніні мəні келесідей бейнемен аны талады:
A) Кəсіпкерлерді атынан, оны тəуекелділігі мен м"ліктік жауапкершілік
ызметі
B) Тапшы тауар ндірісіне шектелген ызметі
C) Тəуелсіз меншік жолымен тауарға деген с$ранысты анағаттандыру
ар ылы (ж$мыс, ызмет) таза табыс алудағы азамат жəне за ды жеке
т$лғаны бастамашыл ызметі
D) Е жа сы нəтиже табысы "шін ресурстарды тиімді игеру
E) Негізгі жекеменшікте (жеке кəсіпкерлік) жəне мемлекеттік
кəсіпорынны (мемлекеттік кəсіпкерлік) шаруашылы ж"ргізу
$ ығындағы $зырлы ызметі
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5. Меншік иесіні
A) абылдау
B) иелену
C) тану
D) аны тау
E) б лу
F) ж"зеге асыру
6. Мейрамхананы
A) Делдал
B) Т$тынушы
C) Салы т леуші
D) Даяшы
E) Менеджерлер
F) Ба ылаушы

$ ығы:

зіндік ішкі командасы:

7. Даяшылар келесі жағдайларда менеджерлерді ескерту ажет:
A) Банкрот кезінде
B) Жанжал кезінде
C) Ж ндеу кезінде
D) Дау кезінде
E) Ба ылау кезінде
F) Салы т леу кезінде
8. Ба ылау $рылымы:
A) Орталы тандырылған
B) Же ілдікпен
C) 1йымды
D) Орталы сыздандырылған
E) 2кімгершілік
9. Бас ару "рдісі келесі функциялардан т$рады:
A) Диспетчерлеуден
B) Нормалаудан
C) Ресурспен амтамасыздандырудан
D) Мотивациядан
E) Жоспарлаудан

11
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10. Келісімді е бека ы ж"йесіні т"рі:
A) Сыйа ылы
B) аржылы
C) Тарифті
D) Оперативтік
E) Аккордты
F) Нормативтік
11. Кəсіпорындағы $за мерзімді жобалау объектілері:
A) Несиелік жоспар
B) Дайын нім орын жылжыту жоспары
C) Капиталды салымдар
D) Кəсіпорынны $йымды $рылымы
E) Ж$мыс істеу жоспары
F) Тауар айналымы
12. Кəсіпорынны стратегиялы ма саттарына жатады:
A) Несие т леу абілеттілігіні артуы
B) ызметті рентабелділігіні суі
C) Тауар сапасы бойынша бəсекелестерден озу
D) Инвестицияларға пайданы суі
E) Бəсекеге абілетті арты шылы ты иемдену
F) Шығындарды кеміту
13. Бизнес-жоспарлауды т"рлері:
A) Техникалы
B) Моножоба
C) Экономикалы
D) Мегажоба
E) 3леуметтік
14. Екінші тол ындағы кəсіпкерлік ағидасыны жəне кəсіпкерлік
ызметті дамуында келесі аспектілері жатады
A) Кəсіпкерлер əлеуметтік-экономикалы жа ашылды
B) Кəсіпкер – зіне ж$мыс $ратын адам
C) Кəсіпкерлік ызметтегі тəуекелдік шешім
D) Кəсіпкерлік толассыз ізденіс "дерісі ар ылы ажеттілікті згерісімен
со ғы т$тынушыны с$раныстарын арастырады
E) Кəсіпкерді ж$мысыны белгісіз шарттары
F) Кəсіпкерді жеке мінездемелерінде айры ша к з арастар

12
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15. Бірінші тол ындағы кəсіпкерлік ағидасыны жəне кəсіпкерлік
ызметті дамуында келесі аспектілері жатады
A) Бизнес "шiн м"мкiндiктердi iздестiру
B) Кəсіпкерлік ызметтегі тəуекелдік шешім
C) Кəсіпкерді жеке мінездемелерінде айры ша к з арастар
D) Кəсіпкерді ж$мысыны белгісіз шарттары
E) Кəсіпкерлік толассыз ізденіс "дерісі ар ылы ажеттілікті згерісімен
со ғы т$тынушыны с$раныстарын арастырады
16. Кəсіпкерлік ызмет т"ріне жəне ма сатына байланысты болуы м"мкін:
A) аржылы
B) Коммерциялы
C) Мемлекеттік
D) Жеке
E) 2ндірістік
F) 1лтты
G) За ды
17. Консалтингтік кəсіпкерлікке жатады:
A) А паратты ызмет
B) Маркетинг
C) А паратты технология
D) Аукционды сауда
E) Персоналды бас ару
F) Са тандыру ызметі
G) Транспортты операцияларды ж"ргізілуі
18. аржылы кəсіпкерлікке жатады:
A) Фондылы биржалар
B) Транспортты операцияларды ж"ргізілуі
C) Лизингтік ызмет
D) Са тандыру ызмет
E) А паратты ызмет
F) Саудалы – делдалды ызмет
G) Аукционды сауда
19. Жабды тарды пайдалану уа ытын арттыру негізгі бағыттары:
A) К"ндізгі бос а т$руын азайту
B) Оларды $нын дайын німні $нына ауысуы
C) Ж$мыс уа ытында біркелкі ж"йелеу
D) 2німні ке ау ымды шығаруымен байланысты
E) Ішкі кезектегі бос а т$руын жою
F) Кезектік коэффициентті арттыру
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20. Айналым капиталын бас ару $рылымы:
A) Жеткізушілерді іздеу
B) А шалай аражаттарды бас ару
C) К лікті бас ару
D) 2темп$л м лшерін есептеу
E) Тапсырыс берушілермен есеп айырысуды бас ару
F) Дебиторлы берешекті есептеу
G) ойма алды тарын бас ару
21. Айналым капиталдағы о тайлы ажеттілікті аны тау əдісі:
A) Тікелей есептік əдіс
B) Талдамалы
C) Пропорционалды
D) Те герімдік
E) Дельфи əдісі
F) Коэффициенттік
G) Сарапшылы
22. Мейрамхана жəне она "й кəсіпорынны тиімділігін талдауды
негізгі міндеттері:
A) 2ндірістік ызмет к рсету к лемін $лғайту
B) Бас ару шешімдерін негіздеу
C) Шығыстарды азайту
D) Экономикалы сіміні əлеуеті
E) Шаруашылы жағдайды бағалау
F) ол жеткізген жағдайға əсер тигізген факторларды аны тау
23. 1йымны ызмет к рсету саласыны тиімділігін бағалау əдісі:
A) Сап т"зеу
B) Экстраполяция
C) Сараптама
D) Mystery Shopping
E) Кемімелдік талдау
F) Абсолюттік айырымдар
G) арым- атынастар əдісі
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24. С$раныс жəне
ткізу нары тарын зерттейтін б лімшелерді
функциялары:
A) Шығарылатын німні фирмалы ызмет к рсету
B) Т$тынушылы тауарларды асиеттерін жəне оларға т$тынушылар мен
ойылатын талаптарды зерттеу
C) Нары конъюктурасына болжауларды əзірлеу
D) Дайын німдерді жеткізу "шін келісім шарттарды дайындау
E) Т$тынушылар с$ранысын $рылымы мен динамикасын аны тайтын
факторларды зерттеу
F) Тиімді жарнама бағыттарын аны тау
G) аржылы ызметтер нарығы
25. Бас арушылы шешімдерді тиімділігін лшеу əдісі:
A) Инновациялы жобаларды бағалау
B) Кластерлік талдау
C) оржынды талдау
D) Бəсекеге абілетті т$ра тылы ты ескере отырып
E) Дельфи
F) GAP-талдау
G) PEST-талдау
Мейрамханалы жəне она й бизнесіндегі
кəсіпкерлік ызмет негіздері
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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ызмет к/рсету сферасындағы маркетингтік зерттеу
1. ызмет сферасында маркетингтік зерттеулер ж"ргізуде басшылы а
алатын негізгі ағидалар:
A) 3ділеттілік
B) Т$ра тылы
C) Объективтілік
D) 1 ыптылы
E) Ғылымилы
2. ызмет сферасындағы маркетингтік зерттеулер:
A) Тиімділікті бағалау
B) Бас ару шешімдерін абылдау
C) А паратты талдау
D) Болжам жасау
E) Стратегия əзірлеу
F) Маркетингтік жоспар дайындау
3. ызмет к рсету саласындағы кəсіпорындарды ішкі ортасын зерттеу
объектілері:
A) т$тынушылар
B) аржы
C) $йымды $рылым
D) бəсекелестер
E) жабды таушылар
4. Нары ты фирмалы $рылымын зерттеуді міндеті, объектісі жəне
нəтижелері:
A) Міндеті – делдалдар туралы мəлiметтердi алу м"мкiндігі
B) Нəтижесі – т$тынушыларды мінез- $л ын моделдеу
C) Объектісі – делдалдар
D) Міндеті – нары туралы а парат алу
E) Міндеті – т$тынушылар туралы мəлімет алу
F) Объектісі – нары ты орта
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5. Б$рын ж"ргізілген маркетингтік зерттеулерді есептемелеріні негізгі
олданылу бағыттары:
A) ызмет к рсету де гейін бағалау
B) ызмет етуші субъектіні зерттеушілік ж$мысыны ретроспективті
талдауы
C) Нары ты ретроспективті анализі
D) Шығындар анализі
E) Нары ты конъюнктурасын жəне маркетингтік ортасын талдау
F) абылданған маркетингтік шешімдерді бағалау
6. Ресми айнар к здерден алынған мəліметтерді арты шылы тары:
A) А паратты жіберу тез
B) Эксклюзивті а паратты жинау м"мкіндігі
C) На тылығы жоғары
D) @немділігі жоғары
E) А парат актуалды жəне жа а
7. ызмет аясындағы маркетингтік зерттеу ма саттарыны негізгі
типтері:
A) Далады
B) Алдын-ала
C) Сипаттаушы
D) Панельді
E) Іздеу
F) Кабинеттік
G) Аналитикалы
8. Дескриптивті зерттеуді т"рлері:
A) контент талдау
B) кросс-секционды зерттеу
C) мəселені аны тау зерттеулері
D) іздеу зерттеулері
E) панель

9. Зерттеу ма сатын $растыруды сипатталуы:
A) Мəселені д$рыс аны тау
B) Аны т$жырымдама жасау
C) Зерттеуді ма сатын аны тау "щін іздеу с$ра тарын олдану
D) Бағалау əдістерін алдын ала арастыру
E) Дəл болжамдар жасау
F) Зерттеу объектісін на ты аны тау
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10. ызмет к рсету саласындағы маркетингтік мəселені аны тау амтиды:
A) Мəселені шешу
B) Мəселелерді талдау
C) Бас ару мəселесіні маркетингтік зеттеуді мəселесіне згеруі
D) Симптомын аны тау
E) Маркетинтік мəселені аудитін ж"ргізу
11. Іріктемені жоспарлау "рдісінде абылданатын шешімдер:
A) Репрезентативтілігіне атысты
B) К леміне байланысты
C) Бірлігіне байланысты
D) Ше беріне байланысты
E) @рдісі туралы
12. Шаруашылы субъектісіні ішіндегі маркетинг б ліміні маркетингтік
зерттеу ж"ргізуі кезінде к рсетілетін ызметтер:
A) аржылы талдау ж"ргізу
B) Бəсекелестерді мы ты жəне əлсіз жа тарын аны тау
C) Кəсіпорынны $йымды $рылымын талдау
D) 2нім, марка, нары сегменті бойынша зерттеу ж"ргізуші маманды
белгілеу
E) Кəсіпорынны əлеуетті м"мкіндіктерін аны тау
13. Дəст"рлi талдау нəтижелердi а и аттығын жоғарылатуға бағытталған
сырт ы талдауды ма саты:
A) $жатты т$ра тылығы мен шынайылылығын аны тау
B) $жат т"рін, оны формасын, мерзімін жəне пайда болу орнын аны тау
C) $жатты мазм$нындағы ерекшеліктерді аны тау
D) $жаттарды $рылымын талдау
E) $жат мазм$нын толы ашу
F) $жаттарды ішкі логикасын тексеру
G) $жаттағы авторды к з арасын т"сіндіру
14. Ба ылау ж"ргізуді далалы кезе інде ж"зеге асатын шаралар:
A) Ба ылаушылар ж$мысын адағалау
B) Ма сатты аны тау, міндет ою
C) Ба ылау нəтижелерін деу
D) Б лімдер бойынша ба ылау туралы есеп беруді дайындау
E) А параттарды талдау, зіндік жазбалар мен ба ылаушыны т"сіндіруі
F) Ба ылау ж"ргізу орны мен уа ытын та дау
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15. Ба ылауда сенімділікті бағалау "шін олданылатын коэффициенттер:
A) Беріктілігі
B) М$ ияттылығы
C) Сауаттылығы
D) Шынайылығы
E) 3ділеттілігі
F) Кешенділігі
G) Сенімділігі
16. Зерттеу пəні бойынша экспериментті т"рлері:
A) Имитациялы
B) 2німдік тест
C) Жарнамалы тест
D) Зертханалы
E) Далалы
17. Сауалнама ар ылы а парат жинауды сипаттамалары:
A) Бірінші ретті а паратты алуды е к п тараған əдісі
B) А парат жинауға к п аражат ж$мсалмайды
C) Жиналған а паратты талдау же іл болады
D) А парат жылдам жиналады
E) Сауалнаманы $растыру "рдісі о ай
F) Сауалнаманы алдын ала тестілеу ажет емес
18. С$ра ты $рылымын та дау барысында ескеру к зделеді:
A) С$ра тарды жауабы бесеуден к п болуы ажет
B) К п н$с алы с$ра тарда жауап барлы м"мкін болатын н$с алардан
т$руы тиіс
C) С$ра тар неғ$рлым $за болуы керек
D) С$ра тар респондентті жауап беруге ынталандыруы керек
E) Барлы с$ра тар бір типтес болуы тиіс
F) Жабы с$ра тарды олданбауға тырысу керек
G) Ашы с$ра тар іздеу зерттеулері кезінде ма ызды
19. Ы тимал (кездейсо ) iрiктемені сипаттамасы:
A) Статистикалы есептеулерге негізделген іріктеме
B) Элементті iрiктемеге кіру ы тималдығын есептеу м"мкiндiгі болады
C) Бас жиынты ты əрбiр элементiнi іріктемеге кіру м"мкiндiгi бiрдей
D) Іріктемені бірлігі əркелкі сипаттамаларға ие болуы керек
E) Іріктеме процедурасы же іл болады
F) Іріктемені ше бері тар болады
G) Іріктемеге бас жиынты ты кез келген элементі кірмейді
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20. Детерминделген "стіртін iрiктемені бас а атаулары:
A) Жедел
B) ата
C) Зерттеушi пiкiрi негiзiнде
D) айталап
E) К з арас бойынша
F) Еркін
G) Тапсырыс беруші пікірі негізінде
21. Фокус-топтар олданылады:
A) Байланыс аудиторияларыны к з арасын білуде
B) Делдалдарды баға саясатын зерттеуде
C) Нары сыйымдылығын есептеуде
D) Жабды таушыларды м"мкіндіктерін бағалауда
E) Бəсекелестерді маркетингтік саясатын аны тауда
F) Жа а німдер жайлы əсерлерді аны тауда
G) Тауар бағасына деген арым- атынасты аны тауда
22. Проекциялы əдістерді маркетингте олдану сипаттамалары:
A) Т$тынушыны темпераментін бағалау
B) Т$тынушыға əсер ететін сырт ы к"штерді бағалау
C) Т$тынушыны типтерге б лу немесе сегменттеу ж"ргізу
D) Адам психикасыны санасыз абатын табу
E) Т$тынушыны шынайы мінез - $л ын аны тау
F) Т$тынушыны импульсивті сатып алуларын бағалау
G) Т$тынушыны санасында белгілі бір тауар маркасын жайғастыру
23. Фокус-топты арты шылы тарыны бірі – синергизмні сипатталуы:
A) Фокус-топ $рамы біртекті болып жина талады
B) Бір атысушыны пікірі бас а респонденттерде тізбектік реакция
тудырады
C) А паратты жинауда $ ыптылы , əрі м$ ияттылы са талады
D) Жеке с$рау нəтижесінде туындауы м"мкін емес идеяларды тудырады
E) Фокус-топты арым- атынас пəнді тере ірек зерттеуге м"мкіндік
береді
F) Респонденттерден əр т"рлі а парат алуға м"мкіндік береді
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24. ызмет аясында маркетингтік зерттеу ж"ргізуде респонденттер
атарында болатындар:
A) Талап етілетін мəліметтерді беретін а парат берушілер
B) Агенттер мен брокерлер
C) Делдалдар, сатушылар
D) тəуелді жəне тəуелсіз делдалдар
E) Т$тынушылар, мамандар, эксперттер
F) Маркетингтік зерттеу ж"ргізу барысында с$ралатын адамдар
25. 2німді тарату "рдісін бас аруға аудит ж"ргізу ма сатында ж"ргізілетін
панельдік зерттеуді нəтижелері:
A) Негізгі ндірушілерді нары тағы "лесі
B) Бизнесті дамыту перспективаларын аны тау
C) Сауда делдалдары туралы а парат
D) 2ткізу к рсеткіштері
E) Тауарлар мен ызметтерді т$тыну
F) алаулы бағалар, орама жəне нім т"рлері
ызмет к/рсету сферасындағы маркетингтік зерттеу
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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1. она "й жəне мейрамхана менеджментіні негізгі функциялары:
A) ба ылау
B) тал ылау
C) ты дау
D) н$с ау беру
E) жоспарлау
F) тапсырма алу
G) $йымдастыру
2. Ж"йе ретінде менеджментті функционалды типтеріне жатпайды:
A) инновациялы менеджмент
B) сапа менеджменті
C) экономикалы менеджмент
D) ндірістік менеджмент
E) экологиялы менеджмент
F) аржылы менеджмент
G) маркетинг менеджменті
3. она "йлер ж"йелеріне осыла алатын негізгі ағидалар:
A) она "йлік компанияны кəсіпорындарын салу жəне сатып алу
B) она "й персоналыны біліктілігі талап а сай
C) она "йлерді ма сатты аудиториясы жəне к рсетілетін ызметтерді
сапасы бірегей
D) она "йлер бір территорияда, бір-бірінен алыс емес жерде орналасса
E) она "й иелеріні бірігуге деген ы ыластары нəтижесінде
4. азіргі уа ыттағы она "йлер мен мейрамханаларды бейнесі ретіндегі
ежелгі кезе дегі алғаш ы она "йлер:
A) Таверна
B) Ботель
C) онатын жай
D) Хостелл
E) Флотель
F) Мотель
G) Жалға берілетін оныс
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5. Тама тандыру кəсіпорындарындағы ызмет к рсету т"рлері:
A) ызмет к рсетілмейтін т"рі
B) Ашы ас "й
C) Даяшыны ішінара ызмет к рсетуімен
D) Даяшыны толы ызмет к рсетуімен
E) Аралас
F) 2з- зіне ызмет к рсету
6. Тама тандыру кəсіпорындарыны ызмет к рсету де гейіне
байланысты т"рлері:
A) 2те жоғары сапада ызмет к рсететін
B) Бірінші санатты
C) @шінші санатты
D) Жоғары санатты
E) Люкс санатты
7. Мейрамханада олданылатын ызмет к рсету кезе дері:
A) Тағамды $сыну, ызмет к рсету жəне есептесу
B) Такси ша ырту
C) она ты абылдау жəне жайғастыру
D) Мəзірдегі асты та дау
E) Тағамды зімен алып кету "шін орап-буу
F) она пен есеп айырысу
8. Мейрамхананы даярлау цехында механикалы
A) тауар
B) ет
C) к к ніс
D) бот а
E) сімдік
F) жабды тар
G) сорпа
9. она "й ызметіне тəн:
A) са тауға м"мкін еместігі
B) са тау м"мкіндігі
C) сезілу абілеті
D) ажыратылмастығы
E) т менгі шығын
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10. На ты т$жырымдама негізінде $йымдастырылған мейрамхананы
мінездемесі:
A) Ай ын идеясы бар
B) На ты зіндік ерекшелікке ие
C) ызметті ке с$рыптамасы
D) Сауатты менеджерлер $рамы басшылы етеді
E) Кəсіби бас аспазшысы бар
F) Білікті ызметкерлер тобы бар
11. она жайлы саласыны ызметкерлерге деген сапалы
келесі критерийлер ар ылы аны талады:
A) Біліктілік талаптарыны де гейі бойынша
B) Ж$мыс тəжірибесі бойынша
C) Тағылымдама т"рі бойынша
D) Білім де гейі бойынша
E) Жала ы де гейі бойынша
F) айта дайындау де гейі бойынша

ажеттілігі

12. «Персоналды жина тау» т"сінігіне атысты:
A) лауазымдар
B) ағым
C) е бека ы
D) миссия
E) резерв
F) "міткерлер
13. она "йді $йымдастырушылы
ететін факторлар:
A) она тарды ерекшелігі
B) Персонал саны
C) ызмет к рсету формалары
D) она "йді тағайындалуы
E) Орналас ан жері

$рылымын алыптастыруға əсер

14. Уəждемелік бағдарламалар ерекшелігі она "й бизнесіндегі
факторларға байланысты:
A) Білім т"ріне
B) Е бек ауіпсіздігіне
C) Е бек нарығыны конъюктурасына
D) ызметкерлерді жас ерекшелігіне
E) Жағдайы мен беделіне
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15. На ты басшыны сипаттайтын бас ару стиліні к рсеткіштері:
A) Кəсіпорынны $йымдастырушылы $рылымы
B) олданылатын билік типі
C) Ынталандыру мен уəждемелеу типі
D) абылданған стандарттар
E) 2кілеттіктерді табыстау де гейі
F) она "й ж"йесіне тиесілігі
G) Адами арым- атынас жайлы ам орлы жəне мəселені орындау
16. Басшылы ты директивті актілерінде к рініс табатын бас аруды
реттеуші тəсілдері:
A) аулы
B) Б$йры
C) Хабарлама
D) Жобалар
E) Н$с аулы
F) 2кім
17. она "й ж"йелеріні арты шылы тары:
A) Маркетингтік зерттеу мен жарнамаға кететін орта шығын
B) Жалпы персонал штаты
C) ызметкерлер біліміне ойылатын жалпы талап
D) Біры ғай менеджмент
E) ызмет к рсету стандарты мен персоналды бас аруды біры ғайлығы
18. она "й ж"йелеріні нəтижеге жету себептері:
A) Интерьерді заманауи дизайны
B) 2нім сапасындағы т$ра тылы
C) Бағаны олжетімдігі
D) Персоналды ерекше іріктелуі
E) Инновациялы менеджмент
F) Инновациялы технологияны енгізілуі
G) Жоғары де гейдегі маркетинг
19. Т$тынушы ызмет сапасын оны $раушыларды бірлігі ретінде
абылдайды:
A) Базалы сапа
B) Бəсекелестік сапа
C) Ы тималды сапа
D) Потенциалды сапа
E) Ы ыласты сапа
F) Салыстырмалы сапа
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20. Жалпы сапаны бас аруды негізгі элементтері:
A) Б лімдер арасында зара к мекті ынталандыру
B) оластындағыларға ж$мыста жəрдем беру
C) @дерістерге назар салу жəне шешімдерді на ты деректерге негіздеу
D) Ж$мыс а барлығын еліктіру, т$тынушыға ерекше к іл аудару
E) ызметкерлерді жазалау шарасынан ор ыныш сезімін жою
21. Іскерлік беделді бағалауды санды əдістері:
A) рейтингтік бағалау
B) экспертті əдіс
C) шамадан тыс пайда əдісі
D) статистикалы əдіс
E) ызметті ткізу к леміні к рсеткіші негізіндегі əдіс
22. Іскерлік бедел $нын аны таудағы əдістер:
A) корреляциялы əдіс
B) шектелген пайда əдісі
C) ызметті ткізу к леміні к рсеткіші негізіндегі əдіс
D) шектелген ресурс əдісі
E) статистикалы əдіс
F) экономикалы-математикалы əдіс
23. Корпоративті мəдениет т$рғысынан жоғарғы басшылы ты
келушілерге, акционерлер мен з ызметкерлеріне деген атынасын
білдіреді:
A) тауар
B) кəсіпорын миссиясы
C) іс-шара
D) $жат
E) ма сат
F) имиджі
G) рейтинг
24. Бас ару нəтижелілігін сипаттайтын ма ызды к рсеткіштер:
A) Бірнеше маман сапаны жа сарту ж"йесіне атыстырылған
B) Бекітілген мəселелерді ғана шешу
C) Ж$мысшы зіні міндеттерін д$рыс т"сінеді, ынталы жəне ж$мысты
орындауға дайын
D) Технологияны шектеулі санын олдану
E) Персоналды жа артпау
F) Персоналды аса к"ш салуын ажет етпейді, "лкен инвестицияларды
талап етеді
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25. Бас ару шешімдеріні тиімді орындалуына ы пал ете алады:
A) Функция аралы топтарды олдану
B) Тиімділік жəне шынайылы
C) Тікелей к лдене байланысы олдану
D) Алғаш ы идеяны к рініс табу тере дігі
E) @лгі икемділігі
F) Иерархияны са тау жəне басшылы ты орталы тануы
G) @немділік жəне шынайылы
Мейрамхана ісі жəне она й бизнесіндегі менеджмент
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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