
 «Туризмдегі менеджмент» пәні бойынша  
Ұлттық біліктілік тестілеуге арналған тест спецификациясы 

 
 
1. Мақсаты: Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру 
бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін педагогтарды 
аттестаттау барысында Ұлттық біліктілік тестілеуге арналған тест тапсырмаларын әзірлеу үшін 
құрастырылған. 
2. Мiндетi: Педагогтардың біліктілік деңгейінің біліктілік талаптарға сәйкестігін анықтау.  
3. Мазмұны: 10150200 - «Дестинацияны басқару» мамандығы 4S10150201 – Экологиялық 
туризм менеджері; 4S10150202 – Туристік қызметтерді жылжыту жөніндегі менеджер; 
4S10150203 – Туристік – ақпараттық орталықтың менеджері біліктіліктеріне арналған 
«Туризмдегі менеджмент» пәні бойынша педагогтарды аттестациялауға арналған тест. 
 

№ Тақырыбы № Тақырыпша 

01 Туризмдегі қазіргі 
заманғы менеджмент 

01 «Басқару» түсінігі 

02 Менеджменттің рөлі, оның міндеттері.  Менеджмент 
ғылым ретінде 

02 Менеджменттің мәні мен 
сипаттамалары 03 Менеджменттің, ұйымның базалық түсініктері. 

Менеджер, оның мекемедегі орны мен рөлі 

03 Туристік ұйым және оны 
қоршаған орта 04 Ұйымның ішкі ортасы. Сыртқы орта мен оның 

ықпалы 

04 Менеджменттің негізгі 
қызметтері 05 Менеджменттің циклы. Жоспарлау. Ұйымдастыру. 

Ынталандыру. Бақылау 

05 Басқарушылық 
шешімдерді қабылдау 06 Басқарушылық шешімдер. Шешім қабылдау процесі.  

06 Әлеуметтік жүйе ретінде 
ұйымдастыруды басқару 07 Басқару стильдері. Көшбасшылық. Билік 

07 Іскери қарым-қатынас 08 Іскери қарым-қатынас әдебі. Іскери этикет. Іскери 
қарым-қатынас тәсілі 

08 Менеджменттің тиімділігі  09 Басқарудың тиімділігі, оның түрлері мен 
көрсеткіштері 

09 

Байланыс жасаудағы 
құзыреттілік және 
жұмысқа орналасу 
мәселелерін шешу 

10 Еңбек нарығындағы тиімді іс-әрекет. Жұмыс 
берушімен сөйлесу 

Мәтінмәндік тапсырмалар (мәтін, кесте, сызба, статистикалық мәліметтер, сурет және т.б.) 

 
4. Тапсырма мазмұнының сипаттамасы: 
Қазіргі таңдағы менеджмент; «Басқару» түсінігі. 
Командалық және нарықтық экономикадағы басқару. Командалық экономикадағы басқару. 
Нарықтық экономикадағы басқару. Менеджмент дегеніміз не? Менеджменттің рөлі, оның 
міндеттері. Менеджмент ғылым ретінде. Менеджменттің міндеттері. 
Маңызы мен негізгі сипаттамасы; Менеджменттің базалық түсініктері - Менеджментті 
ұйымдастыру, оның орны мен ұйымдастырудағы рөлі. Менеджер қызметінің маңызы. Қазіргі 
таңдағы менеджердің үлгісі.  
Менеджмент тарихының беттері; Менеджменттің пайда болуы. Ғылыми басқару мектебі. 
Адами қарым-қатынастар мектебі. Әкімшілік басқару (классикалық мектеп).  
Ұйым және оны қоршаған орта; Ұйымның ішкі ортасы. Сыртқы орта және оның әсері. 



Менеджменттің негізгі функциялары; Менеджмент циклы. Жоспарлау. Ұйымдастыру. 
Өкілеттілікті табыстау. Ынталандыру. Бақылау. 
Шешім қабылдау; Қандай шешімдер болады. Шешім қабылдау процесі. Шешімнің тиімділігі. 
Шешім қабылдау принциптері. Үлгілеу және тәжірибе жасау басқару мәселелерін шешу 
әдістері ретінде. 
Әлеуметтік жүйе ретінде ұйымдастыруды басқару; Ресми емес топтар және оларды басқару. 
Көшбасшы, басшылық, билік. Басқару стилі. Ұйымдастырудағы даудың табиғаты. Стресс. 
Іскери қарым-қатынас; Басқару процессін байланыстырушы ретінде байланыс жасау. Іскери 
қарым-қатынас жасаудың психологиялық заңдылықтары. Іскери қарым-қатынас этикасы. Іскери 
этикет. Іскери қарым-қатынас жасау тәсілі.  
Менеджменттің тиімділігі; Басқарудың тиімділігі түсінігі, оның түрлері мен көрсеткіштері. 
Қарым-қатынас жасау құзыреттілігі және жеке жұмысқа орналасу мәселелерін шешу; 
Еңбек нарығындағы іс-әрекет тиімділігі. Жұмыс берушімен кездесу. Телефонмен келіссөздер 
жүргізу техникасы. 
 
5. Тесттің бір нұсқасындағы тест тапсырмаларының қиындығы: тест тапсырмаларының 
қиындығы 3 деңгейде беріледі: базалық деңгейде (A) – 25 %; орташа деңгейде (B) – 50 %; 
жоғары деңгейде (C) – 25 %. 
Базалық деңгейдегі тест тапсырмалары қарапайым білім мен дағдыларын пайдалануға, 
түсушінің ең төменгі дайындық деңгейіне баға беруге, белгілі бір нұсқаулардың көмегімен 
әрекеттерді орындауға, қарапайым дәлелдер мен ұғымдарды пайдалануға негізделген. 
Орташа деңгейдегі тест тапсырмалары негізгі білім мен дағдыларын дұрыс пайдалануға, жаңа 
жағдайларда қарапайым модельдерді тануға, деректерді талдау мен салыстыруға, жүйелеуге, 
дәлелдерді қолданып, ақпаратты жалпылау мен қорытынды жасау қабілеттерін бағалауға 
негізделген. 
Жоғары деңгейдегі тест тапсырмалары неғұрлым күрделі білім мен дағдыларын пайдалануды, 
тапсырмалардың күрделі модельдерін тануды, мәселелерді шешу үшін білім мен дағдыларын 
біріктіруді, күрделі ақпаратты немесе деректерді талдауды, пайымдауды, тұжырымдарды 
негіздеуге бағытталған. 
 
6. Тест тапсырмаларының формалары: Бір дұрыс жауапты және бір немесе бірнеше дұрыс 
жауапты таңдауға арналған жабық формадағы тест тапсырмалары. 
 
7. Тест тапсырмаларын орындау уақыты: 
Бір тапсырманы орындаудың орташа ұзақтығы 1,5 – 2 минутты құрайды. 

8. Бағалау: 
Аттестация кезінде тестілеудің жиынтық балы есептелінеді. 
Бес жауап нұсқасынан бір дұрыс жауап таңдалған тапсырма үшін ‒ 1 балл, дұрыс 
орындалмаған тапсырмаға ‒ 0 балл алады. 
Бірнеше жауап нұсқасынан барлық дұрыс жауаптар үшін ‒ 2 балл, жіберілген бір қате үшін – 1 
балл, екі және одан көп қате жауап үшін – 0 балл беріледі. 
 
9. Ұсынылған әдебиеттер тізімі: 
1. Г.Б.Казначевская «Менеджмент» Среднее профессиональное образование 
издание седьмое Ростов-на-Дону Феникс 2007г.. 
2. Майкл Мескон, Майкл Альберт, Франклин Хедоури  «Основы менеджмента»  издание третье 
Вильямс 2017г. 
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