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Сұрақ № 1 

V Әлеуметтік профилактика бұл: 

1 Мүмкін әлеуметтік, психологиялық, педагогикалық, құқықтық және басқа 

проблемалардың алдын-алу және қажетті нәтижеге жету үшін саналы, мақсатты, 

әлеуметтік ұйымдастырылған қызмет;  

0 Олардың жұмыс істеу проблемаларын анықтау үшін әлеуметтік 

0 Азаматтардың әлеуметтік құқықтарын қорғауға бағытталған мемлекеттік, жеке, 

қоғамдық ұйымдар жүзеге асыратын іс-шаралар жиынтығы;  

0 Адамдарға, әлеуметтік топтарға жеке және әлеуметтік қиындықтарды жеңуге 

көмектесу мақсатындағы кәсіби қызмет;  

0 Кәмелетке толмағандардың құқықтары мен мүдделерін қорғау және дамытудың 

қолайлы жағдайларын жасауда отбасына көмек көрсету мақсатында өмірлік қиын 

жағдайда немесе әлеуметтік қауіпті жағдайда жүрген балалары бар отбасыларға 

орталық қызметі шеңберінде көрсетілетін әлеуметтік қолдау мен психологиялық-

педагогикалық көмектің кешенді ғғжүйесі;  

 

Сұрақ № 2 

V Алғашқы профилактика: 

1 Сау адамдарда аурулардың дамуын болдырмау; 

0 Аурудың дамуының алғашқы кезеңінде анықтау; 

0 Мүгедектердің орнын толтыруға бағытталған шараларды өткізу; 

0 Медициналық тексеруді ұйымдастыру және өткізу; 

0 Медициналық диагностика әдістері. 

 

Сұрақ № 3 

V Профилактикалық іс-әрекеттің түрлері:  

0 Жеке, топтық, қауымдық; 

1 Алғашқы, екінші, үшінші; 

0 Жалпы, тікелей, жанама; 

0 Алғашқы, жалпы, тікелей; 

0 Арнайы, жеке,топтық. 

 

Сұрақ № 4 

V Алғашқы профилактика - бұл бағытталған шаралар жүйесі: 

0 Қабыну процесін уақтылы емдеу; 

0 Толыққанды өмір сүру қабілетін жоғалтқан науқастарды оңалту; 

1 Аурулардың пайда болу қаупі факторларының пайда болуы мен әсерін болдырмау; 

0 Дамудың алғашқы кезеңіндегі ауруларды анықтау; 

0 Мүгедектердің орнын толтыруға бағытталған іс-шараларды өткізу. 
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Сұрақ № 5 

V Екінші профилактика: 

0 Сау адамдарда аурулардың дамуын болдырмау; 

1 Дамудың алғашқы кезеңіндегі ауруларды анықтау; 

0 Мүгедектердің орнын толтыруға бағытталған шараларды өткізу; 

0 Аурулардың пайда болу қаупі факторларының пайда болуы мен әсерін болдырмау; 

0 Толыққанды өмір сүру қабілетін жоғалтқан науқастарды оңалту. 

 

Сұрақ № 6 

V Үшінші профилактика: 

0 Сау адамдарда аурулардың дамуын болдырмау; 

0 Дамудың алғашқы кезеңіндегі ауруларды анықтау; 

1 Мүгедектердің орнын толтыруға бағытталған шараларды өткізу; 

0 Медициналық тексеруді ұйымдастыру және өткізу; 

0 Аурулардың пайда болу қаупі факторларының пайда болуы мен әсерін болдырмау. 

 

Сұрақ № 7 

V Үшінші профилактика дегеніміз: 

0 Тәуекел факторларының адам ағзасына әсерін болдырмау; 

1 Толыққанды өмір сүру қабілетін жоғалтқан науқастарды оңалту; 

0 Аурулардың даму қаупі факторларының пайда болуының алдын алу; 

0 Дамудың алғашқы кезеңіндегі ауруларды анықтау; 

0 Сау адамдарда аурулардың дамуын болдырмау. 

 

Сұрақ № 8 

V Вакцинация - әдістердің бірі: 

1 Алғашқы профилактика; 

0 Екінші профилактика; 

0 Үшінші профилактика; 

0 Үшінші және екінші профилактика; 

0 Алғашқы және екінші профилактика. 

 

Сұрақ № 9 

V Рационалды жұмыс режимі және демалыс - әдістердің бірі: 

0 Екінші профилактика; 

0 Үшінші профилактика; 

1 Алғашқы профилактика; 

0 Үшінші және екінші профилактика; 

0 Алғашқы және үшінші профилактика. 



 

Сұрақ № 10 

V Рационалды тамақтану - әдістердің бірі: 

1 Алғашқы профилактика; 

0 Екінші профилактика; 

0 Үшінші профилактика; 

0 Үшінші және алғашқы профилактика; 

0 Алғашқы және екінші профилактика. 

 

Сұрақ № 11 

V Дене белсенділігі - әдістердің бірі: 

1 Алғашқы профилактика; 

0 Екінші профилактика; 

0 Үшінші профилактика; 

0 Үшінші және алғашқы профилактика; 

0 Алғашқы және екінші ппрофилактика 

 

Сұрақ № 12 

V Пациенттерді оңалту - әдіс: 

0 Алғашқы профилактика; 

1 Екінші профилактика; 

0 Үшінші профилактика; 

0 Үшінші және алғашқы профилактика; 

0 Алғашқы және екінші ппрофилактика. 

 

Сұрақ № 13 

V Ауруларды ерте анықтау - әдіс: 

1 Екінші профилактика; 

0 Үшінші профилактика; 

0 Алғашқы профилактика; 

0 Үшінші және екінші профилактика; 

0 Алғашқы және үшінші профилактика. 

 

Сұрақ № 14 

V Әлеуметтік және еңбекпен оңалту – компоненттер: 

0 Алғашқы профилактика; 

0 Екінші профилактика; 

1 Үшінші профилактика; 

0 Үшінші және алғашқы профилактика; 



0 Алғашқы және екінші ппрофилактика. 

 

Сұрақ № 15 

V Психологиялық және медициналық оңалту - компоненттер: 

0 Екінші профилактика; 

1 Үшінші профилактика; 

0 Алғашқы профилактика; 

0 Үшінші және екінші профилактика; 

0 Алғашқы және үшінші профилактика. 

 

Сұрақ № 16 

V Суицид дегеніміз 

1 Өткір психотравматикалық жағдайлардың әсерінен өмірден жоюдың саналы әрекеті, 

онда өз өмірі осы адам үшін ең жоғары құндылық ретінде мағынасын жоғалтады; 

0 Өзіне тән емес (аномальді) жай-күй немесе оған әсер ететін әртүрлі қолайсыз 

факторларға  организмнің реакциясы; 

0 Төмендеген психикалық бұзылыс, негізгі белгілері -қайғылы, мазасыз, қорқынышты 

немесе немқұрайды-көңіл-күй және ләззат алу қабілетінің төмендеуі немесе жоғалуы; 

0 Симптом, оның мәні иррационалды бақыланбайтын қорқыныш немесе белгілі бір 

жағдайларда немесе белгілі бір объектінің қатысуымен шамадан тыс алаңдаушылықтың 

тұрақты тәжірибесі болып табылады; 

0 Психиатриялық интеллектуалдық - мнестикалық синдром. 

 

Сұрақ № 17 

V Стресс дегеніміз 

0 өткір психо-травматикалық жағдайлардың әсерінен өмірден жоюдың саналы әрекеті, 

онда өз өмірі осы адам үшін ең жоғары құндылық ретінде мағынасын жоғалтады; 

1 өзіне тән емес (аномальді) жай-күй немесе оған әсер ететін әртүрлі қолайсыз факторларға  

организмнің реакциясы; 

0 төмендеген психикалық бұзылыс, негізгі белгілері - қайғылы, мазасыз, қорқынышты 

немесе немқұрайды-көңіл-күй және ләззат алу қабілетінің төмендеуі немесе жоғалуы; 

0 симптом, оның мәні иррационалды бақыланбайтын қорқыныш немесе белгілі бір 

жағдайларда немесе белгілі бір объектінің қатысуымен шамадан тыс алаңдаушылықтың 

тұрақты тәжірибесі болып табылады; 

0 психиатриялық интеллектуалдық-мнестикалық синдром. 

 

Сұрақ № 18 

V Депрессия дегеніміз 

0 Өткір психо-травматикалық жағдайлардың әсерінен өмірден жоюдың саналы әрекеті, 

онда өз өмірі осы адам үшін ең жоғары құндылық ретінде мағынасын жоғалтады; 

0 Өзіне тән емес (аномальді) жай-күй немесе оған әсер ететін әртүрлі қолайсыз 

факторларға  организмнің реакциясы; 



1 Төмендеген психикалық бұзылыс, негізгі белгілері - қайғылы, мазасыз, 

қорқынышты немесе немқұрайды-көңіл-күй және ләззат алу қабілетінің төмендеуі 

немесе жоғалуы; 

0 Симптом, оның мәні иррационалды бақыланбайтын қорқыныш немесе белгілі бір 

жағдайларда немесе белгілі бір объектінің қатысуымен шамадан тыс алаңдаушылықтың 

тұрақты тәжірибесі болып табылады; 

0 Психиатриялық интеллектуалдық-мнестикалық синдром. 

 

Сұрақ № 19 

V Суицидке дайындығын көрсететін мінез-құлық 

0 Үнемі күліп жүру; 

0 Алдыға мақсаттар қою; 

0 Болашақты жоспарлау; 

1 Депрессия, апатия; 

0 Салауатты өмір салтын қалыптастыруды бастау. 

 

Сұрақ № 20 

V   Шынайы суицид дегеніміз 

0 Өз-өзіне қол жұмсау әрекеттері бейнеленген театрлық көріністерді ойнау, шынымен де 

өз-өзіне қол жұмсау ниеті жоқ; 

0 Бірнеше минуттан сағат пен тәулікке дейін созылуы мүмкін әсер ету биіктігінде 

суицидтік әрекет жасау; 

1 Мінез-құлық өзіне-өзі қол жұмсау әрекеті, өзін-өзі өлтіру идеясына сәйкес, өзін-өзі 

өлтіру әрекеттері «кедергі болмайтындай» етіп құрылымдалған; 

0 Аффективті демонстрация, егер сіз өлімнің «әсер қалдыруын» қаласаңыз; 

0 Жоғалған зейінді өзіне аудару немесе қалпына келтіру, аяушылық, жанашырлықты ояту, 

алда тұрған қиындықтардан құтылу мақсатында жасалады. 

 

Сұрақ № 21 

V Әлеуметтiк жұмыс теориясында қоғамды зерттеуге  жүйелiк тұрғыдан келу ненi 

бiлдiредi? 

0 Қоғамды экономикалық аспектiде зерттеу; 

0 Қоғамды әлеуметтiк аспектiде зерттеу; 

0 Қоғамды саяси аспектiде зерттеу; 

1 Қоғамды құрылымдық, функционалдық, динамикалық тұрғыдан зерттеу; 

0 Қоғамды адамгершiлiк аспектiде зерттеу; 

 

Сұрақ № 22 

V Берiлген пiкiрлердiң қайсысы дұрыс емес? 

0 Әлеуметтiк жұмыстың пәнi зерттеу iс-әрекеттерiнiң нәтижесi болғандықтан, әлеуметтiк 

жұмыстың объектiсi сияқты  бiржақты анықтала алмайды; 

0 Әлеуметтiк жұмыс пәнiн түсiну бұл ғылымның өмiр сүру тарихы барысында  өзгерiп 



отырды; 

1 Әлеуметтiк жұмыстың пәндiк саласына  қоғамның дамуын  табиғатта, қоғамда, адамның 

ойлау жүйесiнде әрекет етушi заңдардың бұл процесте ерекше  көрiнуi тұрғысынан 

талдау кiредi; 

0 Қиын жағдайда отырған клиенттердiң мәселелерiн шешуде ғылыми, бiлiмдiк және 

қолданбалы әсерлердiң ерекшелiгi;  

0 Әлеуметтiк жұмыстың объектiсi ғылыми танымға тәуелсiз  және одан тыс өмiр сүретiн 

болса, онда бұл ғылымның зерттеу пәнi мұндай танымнан тыс өмiр сүре алмайды; 

 

Сұрақ № 23 

V Келесi категорияның  көбiрек сәйкес келетiн анықтамасын көрсетiңiз: "әлеуметтiк 

қатынас -бұл..." 

0 Адамдардың және олардың топтарының тәуелдiлiгi мен сәйкестiлiгiн анықтайтын 

әлеуметтiк iс-әрекеттердiң жиынтығы; 

0 Адамдардың сыртқы, терең емес, үстiрт байланыстары арқылы көрiнетiн әлеуметтiк 

байланыстарының түрi; 

0 өзара байланысты психикалық әрекеттердiң жүйесi; 

1 ұзақтығымен, тұрақтылығымен және жүйелiлiгiмен ерекшеленетiн әлеуметтiк өзара 

әрекеттердiң көрiну түрi; 

0 Әлеуметтiк тұтастықты құрайтын әлеуметтiк  құбылыстар мен процестердiң жиынтығы; 

 

Сұрақ № 24 

V Нарық жағдайындағы  толығымен жұмыс бастылық ненi бiлдiредi? 

1 Жұмыс күшiне сұраныс пен  ұсыныстың арасындағы  сәйкестiлiк; 

0 Қоғамның барлық мүшелерiнiң қоғамдық пайдалы еңбекке араласу мүмкiндiгi; 

0 Қоғамның жұмыс iстегiсi келетiн бүлiгiнiң жұмыс бастылығы; 

0 Табиғи жұмыссыздық жағдайындағы халықтың жұмыс бастылығы; 

0 Жұмыссыздықтың толығымен болмауы; 

 

Сұрақ № 25 

V Аталған элементтердiң қайсысының адамның  әлеуметтiк сапасын  құрайтындарға 

қатысы бар?    

0 Әлеуметтiк позициясы мен орындап отырған рольдерi; 

0 Өзiнiң iс-әрекетiнде басшылыққа алатын талаптар мен құндылықтар; 

0 Таңбалар жүйесi; 

0 Бiлiмдер жиынтығы мен бiлiм деңгейi;  

1 Жоғарыда аталған элементтердiң барлығы; 

 

Сұрақ № 26 

V Әлеуметтiк талап дегенiмiз не? 

0 Қоршаған шындықтың құбылыстарының маңыздылығы; 



1 Топтың мiнез-құлығын реттеудiң құралдары; 

0 Үлгi, қандай-да бiр жағынан жетiлгендiк; 

0 Күндiлiктi санамен байланысты мiнез-құлық  ерекшелiктерi 

0 Жеке адамдардың мiнез-құлық  талаптарының жиынтығы 

 

Сұрақ № 27 

V Себептiлiк принципi әлеуметтiк жұмыстың қандай принципiне жатады? 

1 Методологиялық; 

0 Психологиялық; 

0 Ұйымдастыру-реттеу; 

0 Әлеуметтiк-саяси; 

0 Педагогикалық; 

 

Сұрақ № 28 

V "Әлеуметтiк қорғау"  ұғымы ненi бiлдiредi? 

1 Халықтың  түрлi әлеуметтiк топтары мен жүктерiнiң өмiр сүру жағдайларының  

қамтамасыз  етiлуiн жүзеге асыруға  мүмкiндiк беретiн   заңды түрде бекiтiлген 

экономикалық, әлеуметтiк,  заңдық кепiлдiктер мен құқықтардың, әлеуметтiк 

институттар мен мекемелердiң жиынтығы; 

0 Халықтың түрлi категорияларының өмiр сүрудiң барлық кезеңдерiндегi  әлеуметтiк 

қажеттiлiктерiн  қанағаттандыруға бағытталған әлеуметтiк iс-әрекеттiң  ерекше түрi; 

0 Тұтасымен қоғамның және әлеуметтiк  топтардың, жеке индивидтердiң өмiр сүру  

жағдайларын қамтамасыз ету  мақсатында    мемлекеттiк органдардың қоғамдық 

ұйымдармен бiрлесе отырып жүргiзетiн қызметтерiнiң жүйесi; 

0 Қоғамдақ  қатынастарды реттеушi, әлеуметтiк бағдарламалар мен практикада толығымен 

көрiнiс тауып отырған саясат; 

0 Түрлi әлеуметтiк жiктердiң әлеуметтiк  инициативаларының көрiнiсi, әлеуметтiк көмек 

көрсетуге ынталы болу; 

 

Сұрақ № 29 

V Қандай әдiстер әлеуметтiк-психологиялық құбылыстардың зерттеу, оларға диагноз 

қою, модельдеу ғана емес, сонымен бiрге олардың тиiмдiлiгiн арттыру, жақсарту 

және дамытумен байланысты? 

0 Топтық пiкiрталас; 

0 Iскер ойындар; 

0 Әлеуметтiк мiнез-құлықты  жаңарту; 

0 Әлеуметтiк-психологиялық тренинг; 

1 Жоғарыда аталғандардың барлығы; 

 

Сұрақ № 30 

V Әлеуметтiк қауым дегенiмiз не? 

0 Қоғамдық дамудың объективтi жолдарының әсерiмен қалыптасатын адамдардың бiрiгiп 



өмiр сүру түрi; 

1 Өмiр сүру бейнесi мен  жағдайларының қандай да бiр деңгейдегi  ұқсастықтарымен, 

көпшiлiк санасының, әлеуметтiк талаптардың, құндылық жүйелер мен мүдделердiң 

жалпылығымен   сипатталатын салыстырмалы түрде алғандағы  тұрақты жиынтық; 

0 Қоғамның әлеуметтiк құрылымында қоғамдық қажеттi қызметтердi орындап, жалпы  

әлеуметтiк белгiлерге ие болатын адамдар жиынтығы; 

0 Өздерiне алдын-ала берiлiп қойылған рольдердi орындап, қабылдаған талаптар жүйесiн 

ұстанып отырған индивидтер жиынтығы; 

0 Ортақ көзқарастары мен салыстырмалы түрде алғанда әлеуметтiк өзара байланыстардың 

тұрақты модельдерi арқылы бiр-бiрiмен байланысты индивидтер жиынтығы; 

 

Сұрақ № 31 

V Әлеуметтiк жұмыс теориясының радикалдық моделi әлеуметтiк жұмыстың қандай 

моделiне қатысты? 

1 Социологиялық-бағытталған; 

0 Психологиялық-бағытталған; 

0 Комплекстi; 

0 Әлеуметтiк-педагогикалық; 

0 Ұйымдастыру; 

 

Сұрақ № 32 

V "Әлеуметтiк көмек" дегенiмiз не? 

1 Көмектi қажет етушi топтарға  қатысты қолданылатын шаралар жүйесi, оларға өмiрлiк 

қиындықтарды шешуге қолдау көрсету; 

0 Уақытша өмiрлiк қиын жағдайда қалған халықтың еңбекке қабiлеттi, белсендi топтарына 

қолдау көрсету; 

0 Көмектi қажет етушiлерге қайтарылмайтын материалдық көмек және қолдау көрсететiн 

әлеуметтiк көмектiң түрi; 

0 Қоғамның рухани өмiрiнiң, әрбiр субъектiнiң әлеуметтiк бiлiмiнiң құрамдас элементi; 

0 Халықтың түрлi категорияларының өмiрiнiң барлық кезеңдерiндегi  әлеуметтiк 

қажеттiлiктерiн қанағаттандыруға бағытталған ерекше әлеуметтiк  iс-әрекеттiң түрi; 

 

Сұрақ № 33 

V Қайырымдылық қоғамдық ұйым дегенiмiз не? 

0 Қатысушылардың мүдделерiне сәйкес нақты қызмет көрсетудi өзiнiң мақсаты ретiнде 

қоятын мүшелерi жоқ қоғамдық бiрлестiк; 

0 Мақсаты -  мүлiктердi ерiктi төлем негiзiнде қалыптастыру және мүлiктердi қоғамдық 

пайдалы мақсатқа пайдалану болып табылатын, коммерциялық емес ұйымның түрi; 

1 Қоғамдық мүдделердi қорғау және қойылған мақсаттарға жету  үшiн бiрiккен iс-

әрекеттер арқылы құрылған,  мүшелiкке  негiзделген қоғамдық  бiрлестiк; 

0 Үкiметтiк емес ұйым; 

0 Қандай да бiр ұйым; 



 

Сұрақ № 34 

V Қандай принциптер ұйымдастыру-реттеуге қатысты?  

0 Кадрлардың әлеуметтiк-технологиялық  бiлгiрлiгi; 

0 Бақылау жасау орындауды тексеру; 

0 Функционалдық анықталғандық; 

0 Ережелер мен мiндеттердiң бiртұтастығы, 

1 Жоғарыда аталғандардың барлығы; 

 

Сұрақ № 35 

V Әлеуметтiк жұмыс теориясындағы қандай ыңғай адамның өмiрлiк күшiнiң 

социологиялық концепциясына сүйенедi? 

0 Мәдениеттанушылық; 

0 Когнитивтi 

0 Гуманистiк; 

1 Виталистiк; 

0 Бихевиористiк; 

 

Сұрақ № 36 

V Әлеуметтiк қорғау принципi ретiнде- профилактикалық бағытталғандық ненi 

бiлдiредi? 

0 Адам тұлғасының өзiндiк құндылықтығын, оның  құқықтарын, қабiлеттерiнiң дамуын 

мойындау 

0 Өзара әрекеттегi компоненттердiң реттелген жиынтығы тұтас құрылым ретiнде 

1 Әлеуметтiк қолайсыздық себептерiнiң алдын алу, олардың қалыптасуын бастапқы  

сатыларында  ашып көрсету 

0 Нақты көмектi қажет ететiн  адамдардардың өмiр сүрулерiне  қажеттi  жағдайларды 

жасауға байланысты  комплекстi шараларды жүзеге асыру 

0 Әлеуметтiк субъектiлердiң өздерiн қорғай бiлу белсендiлiгi мен  инициативаларын 

дамытуға  қабiлеттiлiгi 

 

Сұрақ № 37 

V Әлеуметтiк жұмыс дербес ғылым ретiнде қалыптасты: 

0 XVIII ғ 

1 XX ғ 

0 XIX ғ 

0 Орта ғасыр; 

0 Қайта өрлеу дәуiрiнде 

 

Сұрақ № 38 

V Әлеуметтiк жұмыстың кешiрек қалыптасқандығын қалай түсiндiруге болады? 



0 Зерттеу объектiсiнiң күрделiлiгi; 

0 Ғалымдар әлеуметтiк заңдылықтарды әлемнiң құрылу заңдарымен салыстырғанда  аз  

табыстармен ашты 

0 Оның пайда болу уақытында бiлiмнiң даму деңгейiнiң жалпы  жеткiлiксiздiгi; 

1 Қоғамның дамуының объективтi заңдылықтарынан; 

0 Жаратылыстану және нақты ғылымдар әлеуметтiк ғылымдармен салыстырғанда  

неғұрлым пайдалырақ деп есептеу; 

 

Сұрақ № 39 

V "Тұлға" ұғымы  өзiне мыналарды қабылдайды: 

1 Индивидтiң дамуының нәтижесi,адамдық сапалардың неғұрлым толық көрiнуi; 

0 Адамзаттың социологиялық және психологиялық сипаттамасы: ақыл, ерiк, қажеттiлiк 

және  қабiлеттiлiк; 

0 Нақты адам ұғымы; 

0 Адамның жалпыға тән сапасы мен қабiлетi; 

0 Жоғарыда аталғандардың барлығы; 

 

Сұрақ № 40 

V Тұлға әлеуметтiк қатынастардың субъектiсi ретiнде, негiзiнен алғанда 

сипатталады: 

1 Адамның әлеуметтiк сапаларының тұтастығы; 

0 Белсендi заттық iс-әрекет арқылы; 

0 Әлеуметтiк мiнез-құлықтың өзiндiк реттелуi; 

0 Автономдық, белгiлi бiр деңгейде қоғамға тәуелсiздiк; 

0 Қоғамға тәуелдiлiк; 

 

Сұрақ № 41 

V Кәсiби жарамдылық ұғымы ненi бiлдiредi? 

0 Қоғамның қажеттiлiгi мен адамдардың қабiлеттерiне байланысты қоғамдық iс-әрекеттi 

түрлерiне қарай  адамдарды ғылыми негiзделген тұрғыда бөлу; 

1 Қандай-да бiр кәсiби iс-әрекеттi меңгеруге адамның мүмкiндiгi барлығын бейнелейтiн 

ықтималдық сипаттама; 

0 Кәсiби оқытудың қандай-да бiр түрiне ғылыми негiзделген рұқсат берудiң болуы; 

0 Қандай- да бiр кәсiби қызметтi таңдауға ұсыныс беру 

0 Қандай да бiр кәсiби iс-әрекеттiң рекламасы; 

 

Сұрақ № 42 

V Әлеуметтiк қызметкердiң  мәселенi  шешудегi  фасилитивтiк тәсiлi қалай 

сипатталынады? 

0 Әлеуметтiк қызметкер мүғалiм, тәрбиешi ретiнде; 

0 Әлеуметтiк қызметкер жетекшi, консультант ретiнде; 



1 Әлеуметтiк қызметкер  көмекшi, делдал ретiнде; 

0 Әлеуметтiк қызметкер эксперт ретiнде; 

0 Әлеуметтiк қызметкер адвокат ретiнде; 

 

Сұрақ № 43 

V ҚР Президентi Н.Ә.Назарбаевтың халыққа жолдауында қандай бөлiм  негiзгiлердiң 

бiрi болып есептеледi? 

0 Әлеуметтiк қызмет көрсету; 

0 Әлеуметтiк саясат; 

0 Әлеуметтiк қорғау; 

0 Әлеуметтiк сақтандыру; 

1 Әлеуметтiк қамтамасыз ету; 

 

Сұрақ № 44 

V Әлеуметтiк жұмыстың қандай принципi клиенттiң субъективтi ролiн,  өз 

мәселелерiн шешудегi белсендi позициясын ерекше көрсетедi? 

1 Өз күшiне сүйену принципi; 

0 Клиентоцентризм   (клиенттi ортаға қою) принципi; 

0 Әлеуметтiк  байқап отыру принципi; 

0 Толеранттық принципi; 

0 Ресурстарды максималды ету принципi; 

 

Сұрақ № 45 

V Адам құқығын қалай түсiнесiз? 

0 Адам құқығы жалпыға ортақ; 

0 Адам құқығы туғаннан қалыптасады; 

0 Адам құқығы  одан ажырамастай қалыптасқан; 

0 Адам құқығы тұтас; 

1 Жоғарыда аталғандардың барлығы; 

 

Сұрақ № 46 

V Өмiрлiк жолды зерттеу әдiстерiнiң диагностикалық, лонгитюдтiк, жартылай 

қызметтiк, психогенетикалық әдiстерi қандай топтағы әдiстерге жатады? 

0 Социологиялық; 

0 Әлеуметтiк-экономикалық; 

0 Әлеуметтiк-педагогикалық; 

1 Әлеуметтiк-психологиялық; 

0 Ұйымдастыру; 

 

Сұрақ № 47 



V Объектiге қатысты әлеуметтiк жұмыстың әдiстерi қалай топтастырылады? 

0 Социологиялық, психологиялық, педагогикалық, экономикалық және басқа; 

1 Жекелiк және топтық; 

0 Лабораториялық және табиғи; 

0 Әлеуметтiк жұмыстық жеке маманы, коллективi немесе басқару органы  арқылы 

қолданылатын әдiстер; 

0 Енгiзiлген және енгiзiлмеген; 

 

Сұрақ № 48 

V Толық немесе жартылай қайтадан қалпына келтiрiлуге  немесе бұзылған, қызмет 

көрсету қабiлетiнен айрылған қызметтiң орнын толтыруға  бағытталған ақтау 

(реабилитация) қалай аталады? 

0 Психологиялық; 

0 Педагогикалық; 

1 Медициналық; 

0 Тұрмыстық; 

0 Спорттық; 

 

Сұрақ № 49 

V Адамның белгiлi бiр әлеуметтiк ортаға бейiмделу процесi оның мiнез-құлығына 

келесi факторлардың әсер ететiндiгiн көрсетедi: 

0 Тұрмыс; 

0 Бос уақыт; 

0 Жанұя; 

0 Жалпы  ситуация; 

1 Жоғарыда аталғандардың барлығы; 

 

Сұрақ № 50 

V Әлеуметтiк жұмыстың негiзiнде  " 90 ж. бiрiншi жартысында әлеуметтiк жұмысты 

ұйымдастырудың және концепцияларды  құруды  негiзi " - деп аталынатын  мына 

авторлардың кiтабы жатыр: 

1 С.Григорьев және Л..Гуслякова; 

0 Л.Гуслякова және Е.Холостова; 

0 В.Ярская және М.Фирсов; 

0 И.Зайнышев және В.Жуков; 

0 Э.Гусинский және Б.Гершунский; 

 

Сұрақ № 51 

V Әлеуметтiк геронтология қандай жұмыспен байланысты? 

0 Мүгедектермен әлеуметтiк жұмыс; 

0 Жастармен әлеуметтiк жұмыс; 

1 Әйелдермен әлеуметтiк жұмыс; 



0 Қарт адамдармен әлеуметтiк жұмыс; 

0 Жанұямен әлеуметтiк жұмыс; 

 

Сұрақ № 52 

V Ауылдық жерлерде әлеуметтiк жұмысты қиындататын қандай факторлар? 

0 Қызмет көрсетудiң  шектеулi болуы; 

0 Оқшаулық және территориялық жаңынан алшақтық; 

0 Құпиялылықтың сақталмауы, анонимдiлiктiң жеткiлiксiздiгi; 

0 Әлеуметтiк инфраструктураның әлсiз дамытылуы; 

1 Жоғарыда аталғандардың барлығы; 

 

Сұрақ № 53 

V Әлеуметтiк жұмыс теориясы мен  психологияның бiр-бiрiне өзара әсер етулерiнiң 

сипаты қандай? 

1 Тең мәртебелi, тең құқылы әсерлер; 

0 Бұл өзара әсерде әлеуметтiк жұмыс теориясы басты орын алады 

0 Психология басты орын алады 

0 Мұндай  өзара әсер фактiлiк тұрғыдан қарағанада жоқ 

0 Психология мен әлеуметтiк жұмыс теориясы бiр-бiрiне  қарама-қарсы 

 

Сұрақ № 54 

V Патогенетикалық медико-әлеуметтiк жұмыс деген не? 

0 Аурудың алдын-алуға,  салауатты  өмiр сүру бейнесiн қалыптастыруға байланысты  

жұмыстарды ұйымдастыру; 

1 Медико-әлеуметтiк экспертизаны, әлеуметтiк жұмысты медицинаның жеке 

салаларында жүргiзу; 

0 Адамның бойында патологиялық жағдайдың дамуының алдын-алу; 

0 Аурудың ары қарай күшейiп кетуiнiң алдын-алу; 

0 Халықтың медициналық бiлiм деңгейiн көтеру; 

 

Сұрақ № 55 

V Әлеуметтiк жұмыс- бұл әлеуметтiк институт. Әлеуметтiк институт дегенiмiз  не? 

0 Бiлiм жүйесiнiң мекемесi; 

0 Адамдарды басқарумен байланысты жүйе 

1 Адамдардың бiрiккен iс-әрекетiн ұйымдастыру түрi; 

0 Әлеуметтiк iс-әрекеттiң субъектiсi ретiнде өздерiн көрсетеiн индивидтердi жиынтығы; 

0 "Әлеуметтiк қауымдастық" терминiнiң синонимi 

 

Сұрақ № 56 

V Девиантты мiнез-құлық дегенiмiз не? 

0 Мiнез-құлық талаптарына сай келетiн мiнез-құлық; 

0 Заңға қарсы бағытталған мiнез-құлық; 



0 Адамның күнделiктi мiнез-құлығы; 

1 Терiс мiнез-құлық; 

0 Әлеуметтiк ұйымсыздық; 

 

Сұрақ № 57 

V Әлеуметтiк өзара әрекеттер мен қатынастардың  алғашқы агентi: 

1 Тұлға; 

0 Әлеуметтiк топ; 

0 Қоғам; 

0 Мемлекет; 

0 Ру 

 

Сұрақ № 58 

V Әлеуметтiк саясаттың қандай принциптерiн жүзеге асыру өте маңыздырақ болып 

табылады? 

0 Негiзделгендiк және шындыққа сай болу; 

1 Нақтыландыру және нәтижелiлiк; 

0 Құпиялылық және превентивтiк; 

0 Шектеулiлiк; 

0 Жүйелiлiк және комплекстiлiк; 

 

Сұрақ № 59 

V Халықты әлеуметтiк қорғау жүйесiнде үшiншi секторға ненi жатқызады? 

0 Мемлекеттiк билiк органдары; 

0 Бизнес-сектор; 

1 Үкiметтiк емес және  қайырымдылық ұйымдар; 

0 Жеке тұлға 

0 Әлеуметтiк қызметкерлер  

 

Сұрақ № 60 

V Қай ғасырда кедей топтарға  қайырымдылық жасау ерiктi көмек түрiнде 

қалыптасты? 

1 ХIX ғ 

0 XVII ғ 

0 XVII ғ 

0 XV ғ 

0 X ғ 

 

Сұрақ № 61 

V "Эльберфельдiк жүйе" қай уақытта қалыптасты? 



0 1 январь 1850 ж 

0 1 январь 1840 ж 

1 1 январь 1853 ж 

0 1 январь 1800 ж 

0 1 январь 1852 ж 

 

Сұрақ № 62 

V Қай жылы "Эльберфельдiк жүйе" "Стратсбургтiк жүйемен" алмастырылды? 

1 1907ж 

0 1910ж 

0 1905ж 

0 1915ж 

0 1917 ж 

 

Сұрақ № 63 

V "Стратсбургтiк жүйенiң" "Эльберфельдiк жүйеден"  айырмашылығы неде? 

0 Қиын жағдайдағы адамдарға көмек көрсетудi мойнына алған социолог; 

0 Қиын жағдайдағы адамдарға көмек көрсетудi мойнына алған  волонтер; 

0 Қиын жағдайдағы адамдарға көмек көрсететiн психотерапевт; 

0 Қиын жағдайдағы адамдарға көмек көрсететiн психолог; 

1 Қиын жағдайдағы адамдарға көмек көрсететiн әлеуметтiк жұмыс маманы; 

 

Сұрақ № 64 

V "Стратсбургтiк жүйе" қай  уақытқа дейiн қолданылды? 

0 II дүние жүзiлiк соғыстың басына дейiн; 

1 II дүние жүзiлiк соғыстың соңына дейiн; 

0 ГДР ыдырағанға дейiн; 

0 Берлиндiк қабырға құлағанға дейiн; 

0 2000 жылға дейiн; 

 

Сұрақ № 65 

V Қай жылы Германиядв бала бақшаларға тәрбиешiлер дайындауға арналған 

алғашқы оқу орны ашылды? 

0 1840 ж 

0 1850 ж 

1 1835 ж 

0 1860 ж 

0 1873 ж 

 

Сұрақ № 66 



V "Адамдарды тәрбиелеу (1826 ж)" еңбегiнiң авторы кiм? 

1 Фридрих Фребель 

0 Теодор Флиднер 

0 Жулиус Фелсинг 

0 Иоган Генрих Вихерн 

0 Доминик Ринглер 

 

Сұрақ № 67 

V Кiм 1833 жылы Гамбургтiң шетiнде қараусыз қалған балалар мен жеткiншектердi 

тәрбиелеу мақсатында  "құтқару үйiн"  ұйымдастырды? 

0 Фридрих Фребель 

1 Иоган Генрих Вихерн 

0 Теодор Флиднер 

0 Хулиус Фелсинг 

0 Доминик Ринглер 

 

Сұрақ № 68 

V Әлеуметтiк жұмыстың  алғашқы даму барысында қандай әдiстер негiзгi орында 

болды? 

1 Жеке  және топтық жұмыс жасау әдiстерi; 

0 Тәрбиелеу, оқыту; 

0 Медико-әлеуметтiк әдiстер; 

0 Әлеуметтiк -психологиялық әдiстер; 

0 Социологиялық әдiстер; 

 

Сұрақ № 69 

V Кiм әлеуметтiк жұмыстық қосымша әдiсi ретiнде келесi әдiстердi атап көрсеттi? - 

Супервайзинг, жобалау, кеңес беру, менеджмент т.б. 

0 Фридрих Фребель 

0 Теодор Флиднер 

1 Юрген Гриес,Илзе Лехнер 

0 Иоган Генрих Вихерн 

0 Хулиус Фелсинг 

 

Сұрақ № 70 

V Қай елдерде  ''case work'' әдiсi жеткiлiктi түрде кеңiнен таратылған? 

1 АҚШ, Англия 

0 Европаның түрлi елдерiнде 

0 Орталық Азияда 

0 Австралияда 

0 Африкада 

 



Сұрақ № 71 

V Әлеуметтiк жұмыстың экзистенциалистiк  моделiнiң ерекшелiгi: 

0 Әлеуметтiк  жұмыскердiң қызметiн қоғамда өзгерiстердi жүзеге асыруға бағытталған  

бiрiккен коллективтiк әрекет ретiнде түсiну; 

0 Клиенттердiң өкiлеттiктермен қамтамасыз етiлуi,жауапкершiлiктi олардың өздерiне 

жүктеу;   

0 Клиенттiң жекешеленуi, көмек көрсетудiң директивтi емес терапевтiк технологиясын 

қолдану; 

1 Клиенттiң мiнез-құлығына талдау жүргiзу,оның қоршаған ортаны қалай 

қабылдайтындығына және түсiндiретiндiгiне назар аудару; 

0 Клиентпен қарым-қатынаста партнерлiк технологиясының белсендi қолданылуы, 

клиенттiң өз тұлғасының ерекше екендiгiн сезiнуiне және  түсiнуiне көмектесу; 

 

Сұрақ № 72 

V Әлеуметтiк жұмыстың марксистiк  моделiнiң ерекшелiгi: 

1 Әлеуметтiк  жұмыскердiң қызметiн қоғамда өзгерiстердi жүзеге асыруға бағытталған  

бiрiккен коллективтiк әрекет ретiнде түсiну; 

0 Клиенттердiң өкiлеттiктермен қамтамасыз етiлуi,жауапкершiлiктi олардың өздерiне 

жүктеу;   

0 Клиенттiң жекешеленуi, көмек көрсетудiң директивтi емес терапевтiк технологиясын 

қолдану; 

0 Клиенттiң мiнез-құлығына талдау жүргiзу,оның қоршаған ортаны қалай 

қабылдайтындығына және түсiндiретiндiгiне назар аудару; 

0 Клиентпен қарым-қатынаста партнерлiк технологиясының белсендi қолданылуы, 

клиенттiң өз тұлғасының ерекше екендiгiн сезiнуiне және  түсiнуiне көмектесу; 

 

Сұрақ № 73 

V Әлеуметтiк жұмыстың психодинамикалық  моделiнiң ерекшелiгi: 

0 Әлеуметтiк  жұмыскердiң қызметiн қоғамда өзгерiстердi жүзеге асыруға бағытталған  

бiрiккен коллективтiк әрекет ретiнде түсiну; 

0 Клиенттердiң өкiлеттiктермен қамтамасыз етiлуi,жауапкершiлiктi олардың өздерiне 

жүктеу;   

1 Клиенттiң жекешеленуi, көмек көрсетудiң директивтi емес терапевтiк Технологиясын 

қолдану; 

0 Клиенттiң мiнез-құлығына талдау жүргiзу,оның қоршаған ортаны қалай 

қабылдайтындығына және түсiндiретiндiгiне назар аудару; 

0 Клиентпен қарым-қатынаста партнерлiк технологиясының белсендi қолданылуы, 

клиенттiң өз тұлғасының ерекше екендiгiн сезiнуiне және  түсінуiне көмектесу; 

 

Сұрақ № 74 

V Рольдiк теорияның негiзiнде кеңiнен таралған технологияға жататын: 

0 Топтық дискуссия; 

0 Топтық мiнез-құлықтық терапия; 



0 Арттерапия; 

0 Рольдердiң ауыстырылуы; 

1 Жоғарыда аталғандардың барлығы;   

 

Сұрақ № 75 

V Әлеуметтiк –педагогикалық модельдiң негiзгi деңгейлерi: 

1 Құрылымдық және психоәлеуметтiк; 

0 Құрылымдық және социологиялық: 

0 Құрылымдық және психологиялық; 

0 Құрылымдық және медико-әлеуметтік; 

0 Құрылымдық және жүйелік, 

 

Сұрақ № 76 

V Әлуметтiк жұмыстың когнитивтi моделiнде клиентке консультация беру 

барысында қолданылатын негiзгi  методика: 

0 Тыңдау; 

1 Түсiндiру; 

0 Психодрама; 

0 Тексеру; 

0 Бақылау; 

 

Сұрақ № 77 

V Әлеуметтiк жұмыстың  модельдерiн теориялардың негiзгi үш тобына жатқызады: 

0 Психологиялық бағытталған; социологиялық бақытталған; құрылымдық бағытталған; 

0 Психологиялық бағытталған; социологиялы бағытталған; философиялық бағытталған; 

0 Психологиялық бағытталған; социологиялық бағытталған; медициналық бағытталған; 

0 Психологиялық бағытталған, социологиялық бағытталған; педагогикалық бағытталған; 

1 Психологиялық бағытталған, социологиялық бағытталған, комплекстi бағытталған; 

 

Сұрақ № 78 

V Әлеуметтiк  жұмыскердiң қызметтiк-рольдiк репертуары: 

0 Практикалық әлеуметтiк қызметкер, 

0 Ұйымдастырушы; 

0 Әкiмгершiлiк-басшы; 

0 Супервизор; 

1 Жоғарыда аталғандардығ барлығы; 

 

Сұрақ № 79 

V Гуманизм ұғымы қай ғасырда  қалыптасып кең орын алған әдеби-философиялық 

қозғалысқа айналды? 



0 XIX – XX ғ 

0 XIX ғ 

1 XIV –XVI  

0 XII-XII 

0 X- XV 

 

Сұрақ № 80 

V Адам тұлғасының өзiндiк құндылықтығын, оның еркiндiкке құқықты екендiгiн, 

бақытты болуға, дамуға және  өз қабiлеттерiн көрсетуге құқықты екендiгiн 

мойындайтын тарихи  тұрғыдан алғанда дамып  тұратын идеялар мен түсiнiктер 

жүйесi: 

1 Гуманизм 

0 Альтруизм 

0 Эгоизм 

0 Мораль 

0 Құқық 

 

Сұрақ № 81 

V Басқа адамдардың игiлiгi туралы ойлайтын және  өзiнiкiне қарағанда  басқалардың 

жағдайы ол үшiн маңызды болып табылатын адам: 

0 Гуманист 

1 Альтруист 

0 Социолог  

0 Эгоист 

0 Правовед 

 

Сұрақ № 82 

V Әлеуметтiк жұмыстың адамгершiлiк реттегiштерi: 

0 Борыш 

0 Ұят 

0 Ар 

0 Намыс 

1 Жоғарыда аталғандардың барлығы 

 

Сұрақ № 83 

V Әлеуметтiк жұмыстың  қоғамдағы орнын анықтайтын маңызды  мәдени алғы 

шарт: 

1 Әлеуметтiк әдiлеттiлiк концепциясы; 

0 Әлеуметтiк көмек; 

0 Әлеуметтiк қорғау; 



0 Әлеуметтiк қамтамасыз ету; 

0 Әлеуметтiк қызмет көрсету ; 

 

Сұрақ № 84 

V Әлеуметтiк қатынастардың негiзгi  әлеуметтiк субъектiсi: 

0 Тұлға ретiндегi жеке адам; 

0 Жүйелiк сапаға ие болған  адамдар тобы; 

0 Iшкi ұйымдастыққа және тұтастыққа негiзделген белгiлi бiр социум; 

0 Тұтастық ретiнде қалыптасқан қоғам немесе адамзат; 

1 Жоғарыда аталғандардың барлығы; 

 

Сұрақ № 85 

V ''Патронаж'' ұғымының ''Патернализмнен'' ерекшелiгi неде? 

0 Топтар арасындағы қатынас; 

0 Мемлекет пен жеке адам арасындағы қатынас; 

0 Мемлекет пен топтар арасындағы қатынас; 

1 Екi адам арасындағы,атап айтқанда патрон мен клиент арасындағы  қатынас; 

0 Құқықтық қатынас; 

 

Сұрақ № 86 

V Әлеуметтiк жұмыстың құрылымына әсер ететiн басқару қатынастарының әрқилы 

түрлерi қандай; 

1 Субординация, корреляция, координация; 

0 Субординация, гармонизация, координация; 

0 Субординация, корреляция, субъективизация; 

0 Коорреляция, гармонизация , субъективизация; 

0 Коорреляция, гармонизация, субординация 

 

Сұрақ № 87 

V Әлеуметтiк  технологияның  анықтамасы: 

0 Әлеуметтiк  ойлаудың ерекше түрi; 

1 Қандай да бiр әлеуметтiк мәселелердi шешуде, әлеуметтiк даму процесiнде қойылған 

мақсаттарға  жету үшiн қолданылатын тәсiлдер мен әдiстердiң әсерлердiң жиынтығы; 

0 Әлеуметтiк қорғауды тиiмдi қамтамасыз етудiң әдiсi; 

0 Әлеуметтiк жұмыстың әдiстерi мен  құралдарының белгiлi бiр жүйеге келтiрiлуi ; 

0 Әлеуметтiк жұмыстың  методологиясы мен методикасы; 

 

Сұрақ № 88 

V Әлеуметтiк технологиялардың жаңашылдық дәрежесiне байланысты түрлерi 

қандай?   



0 Ақпараттық әлеуметтiк технологиялар; 

0 Интеллектуалдық әлеуметтiк технологиялар; 

1 Инновациялық әлеуметтiк технологиялар; 

0 Тарихи технологиялар; 

0 Демографиялық технологиялар; 

 

Сұрақ № 89 

V Типтiк және қайталанбайтын ерекшелiктерi бар жергiлiктi мәселелердi шешу үшiн 

қолданылатын әлеуметтiк технологиялар: 

0 Жергiлiктi әлеуметтiк технологиялар;  

1 Аймақтық әлеуметтiк технологиялар; 

0 Ақпараттық әлеуметтiк технологиялар; 

0 Тарихи технологиялар; 

0 Демографиялық технологиялар; 

 

Сұрақ № 90 

V Ақпараттану процесiн тиiмдендiруге, қайтадан өндiруге, қалыптастыруға 

негiзделген технологиялар: 

0 Жергiлiктi әлеуметтiк технологиялар;  

0 Аймақтық әлеуметтiк технологиялар; 

1 Ақпараттық әлеуметтiк технологиялар; 

0 Тарихи технологиялар; 

0 Демографиялық технологиялар; 

 

Сұрақ № 91 

V Адамдардың шығармашылық қабiлеттерiн дамытуға, олардың ойлау әрекеттерiн 

күшейтуге бағытталған технологиялар: 

0 Демографиялық технологиялар;  

0 Аймақтық әлеуметтiк технологиялар; 

0 Ақпараттық әлеуметтiк технологиялар; 

1 Интеллектуалдық әлеуметтiк технологиялар; 

0 Инновациялық әлеуметтiк технологиялар; 

 

Сұрақ № 92 

V Әлеуметтiк жұмыста қолданылатын технологиялар: 

0 Психологиялық технологиялар; 

0 Медициналық технологиялар; 

0 Әлеуметтiк-құқықтық технологиялар; 

0 Қоғамдастармен байланысу технологиялары; 

1 Жоғарыда аталған жауаптардың барлығы; 



 

Сұрақ № 93 

V Индивидтердiң әлеуметтiк қалыптасу  қабiлеттерiн қалпына келтiру мiндетi болып 

табылатын: 

0 Диагностика технологиясы; 

0 Әлеуметтiк жобалау технологиясы; 

0 Әлеуметтiк iс-әрекет технологиясы; 

1 Әлеуметтiк ақталу технологиясы; 

0 Медико-әлеуметтiк технологиясы;  

 

Сұрақ № 94 

V Әлеуметтiк технологиялардың  атқаратын қызметi: 

0 Талдау-болжам жасау; 

0 Диагностикалық; 

0 Құрылымдық-модельдеу; 

0 Жобалық-ұйымдастыру; 

1 Жоғарыда аталған жауаптардың барлығы; 

 

Сұрақ № 95 

V ''Әлеуметтiк аурулар'' деген терминдi қандай жағдайда қолдануға болады? 

0 Патологиялық жағдайларға байланысты; 

0 Терiс мiнез-құлықтарға байланысты; 

1 Адамның әлеуметтiк-экономикалық жағдайлардың әсерiмен пайда болған  ауруларына 

қатысты; 

0 Маскүнемдiк жолдармен болған ауруларға қатысты; 

0 Биологиялық жолмен пайда болған ауруларға қатысты; 

 

Сұрақ № 96 

V Әлеуметтiк аурулардың түрi: 

0 Жалғыздық; 

0 Кедейлiк 

0 Аштық 

0 Қайыршылық 

1 Жоғарыда аталған жауаптардың барлығы; 

 

Сұрақ № 97 

V Мамандардың  әлеуметтiк объектiнiң күйi туралы  диагноздарын, болжауларын, 

басқару шешiмдерiн жасау мақсатында нұсқаулар жасауын, әлеуметтiк жобалаумен 

байланысты зерттеулерiн қамтитын: 

0 Әлеуметтiк диагностика; 

1 Әлеуметтiк экспертиза; 



0 Әлеуметтiк көрегендiк; 

0 Әлеуметтiк болжау; 

0 Әлеуметтiк жобалау; 

 

Сұрақ № 98 

V Әлеуметтiк сфераға тиiмдi, позитивтi өзгерiстер енгiзудi мақсат ететiн саналы түрде 

ұйымдастырылған жаңа өзгерiстер және жаңа құбылыстар: 

1 Әлеуметтiк инновация; 

0 Әлеуметтiк бейiмделу; 

0 Әлеуметтiк жобалау; 

0 Әлеуметтiк үлгiлеу; 

0 Әлеуметтiк эксперимент; 

 

Сұрақ № 99 

V Жаңаның пайда болуы мен практикалық қолданылуына дейiнгi кезеңнiң 

аталынуы: 

0 Өтпелi кезең; 

1 Инновациялық цикл; 

0 Аралық цикл; 

0 Инновациялық процесс; 

0 Инновациялық iс-әрекет кезеңi; 

 

Сұрақ № 100 

V Әлеуметтiк жаңа өзгерiстердiң субъектiсi, әлеуметтiк базасының аталуы: 

0 Жетекшiлер; 

0 Супервизорлар; 

0 ұйымдастырушылар; 

1 Инноваторлар; 

0 Идея берушiлер; 

 

Сұрақ № 101 

V Әлеуметтiк жұмыстағы  жүйелiк идеялар кiмнiң жүйелер туралы жалпы 

теориясына негiзделедi? 

0 Дж.Морено 

0 Р.Перлс 

0 В.Франкл 

1 Р.Берталанфи 

0 К.Роджерс 

 

Сұрақ № 102 

V Әлеуметтiк жұмыстың қолданбалы сипаттағы моделi: 

0 Гуманистiк модель 

0 Марксистiк модель 



1 Жүзеге асырушы  (шешушi) моделi 

0 Когнитивтi моделi 

0 Психодинамикалық модель 

 

Сұрақ № 103 

V Кәсiби әлеуметтiк жұмыстың мазмұны: 

0 Қиын жағдайдағы адамдарға ақпараттық көмек; 

0 Қиын жағдайдағы адамдарға кеңес беру; 

0 Қиын жағдайдағы адамдарға материалдық көмек; 

0 Қиын жағдайдағы адамдарға әлеуметтiк-тұрмыстық көмек; 

1 Жоғарыда аталған жауаптардың барлығы; 

 

Сұрақ № 104 

V Өзектi және мәндi әлеуметтiк мәселелердi талдау арқылы олардың себептерiн 

бiлу, нақты жеке және топтық клиенттердiң әлеуметтiк ситуацияларының 

мәселелерiн зерттеу - әлеуметтiк технологиялардың мына қызметiне тән: 

1 Диагностикалық 

0 Құрылымдық-модельдеу 

0 Жобалық-ұйымдастыру 

0 Құралдық-практикалық 

0 Эвристикалық 

 

Сұрақ № 105 

V Клиенттердiң белгiлi бiр топтарына көмектесуге, әлеуметтiк қиыншылықтардың 

қандай да бiр түрлерiн шешуге бағытталған әлеуметтiк жобаларды жасау, 

ресурстың негiздеу, жүзеге асыру және бақалау - әлеуметтiк технологиялардың 

мына қызметiне тән: 

0 Диагностикалық 

0 Құрылымдық-модельдеу 

1 Жобалық-ұйымдастыру 

0 Құралдық-практикалық 

0 Эвристикалық 

 

Сұрақ № 106 

V Өмiрдiң қиын жағдайларында қалған адамдарға көмектiң әрқилы түрлерiн 

көрсету: кеңес беру, тренингтер ұйымдастыру, қамқорлыққа алу- әлеуметтiк 

технологиялардың мына қызметiне тән: 

0 Диагностикалық 

0 Құрылымдық-модельдеу 

0 Жобалық-ұйымдастыру 

1 Құралдық-практикалық 

0 Эвристикалық 



 

Сұрақ № 107 

V Әлеуметтiк бiлiмдi молайту, әлеуметтiк мәселелердi түсiнудi тереңдету, әлеуметтiк 

қызметкерлердiң өздерiнiң бiлiмдiк және мәдени дайындықтарын жақсарту-

әлеуметтiк технологиялардың мына қызметiне тән: 

0 Диагностикалық 

0 Құрылымдық-модельдеу 

0 Жобалық-ұйымдастыру 

0 Құралдық-практикалық 

1 Эвристикалық 

 

Сұрақ № 108 

V Әлеуметтiк саясатты қалыптастыру iсiне қатысу, кадрларды iрiктеу және тәрбиелеу-

әлеуметтiк технологиялардың мына қызметiне тән: 

0 Диагностикалық 

0 Құрылымдық-модельдеу 

0 Жобалық-ұйымдастыру 

1 Бұйрықты-басқару 

0 Құралдық-практикалық 

 

Сұрақ № 109 

V "Құндылық бағыт" ұғымының  негiзгi мәнi: 

0 Тұлғаның  қажеттiлiгi мен мүддесiн бейнелейтiн ұғым 

1 Тұлғаның  дүниетанымдық көзқарасы мен адамгершiлiк принциптерiн, субъективтiк 

қоғамдық позициясын бейнелейтiн ұғым 

0 Тұлғаның  өмiр сүру бейнесiн бейнелейтiн ұғым 

0 Тұлғаның  белсендiлiгiн бейнелейтiн ұғым 

0 Тұлғаның  рухани даму деңгейiн бейнелейтiн ұғым 

 

Сұрақ № 110 

V Қоғам, адам және олардың өзара  әрекеттерiнiң механизмдерi туралы барлық 

қылымдардың негiзiнде жататын принциптер: 

1 Жалпы философиялық; 

0 Әлеуметтiк-саяси; 

0 Психологиялық-педагогикалық 

0 Универсалдық; 

0 Марксистiк    

 

Сұрақ № 111 

V Әлеуметтiк көмек көрсетуде идеологиялық, саяси, дiни, ұлттық, нәсiлдiк, жас 

ерекшелiк т.б. түрлi сипаттары бойынша  бөлушiлiк жасауды тоқтатуды талап 



ететiн  әлеуметтiк жұмыстың принципi: 

0 Профилактикалық бағытталу ; 

0 Клиентоцентризм; 

0 Жалпы философиялық 

0 Әлеуметтiк құқықты қорғау; 

1 Универсалдық (жалпылық); 

 

Сұрақ № 112 

V Клиенттердiң  әлеуметтiк мәселелерi мен өмiрлiк қиыншылықтарының болмау 

жағдайларын қарастыратын, бола қалған жағдайда одан әрi асқындырмауға көп 

көш салуды талап ететiн  әлеуметтiк жұмыстың принципi: 

0 Әлеуметтiк құқықты қорғау; 

1 Профилактикалық бағытталу; 

0 Клиентоцентризм; 

0 Өз көшiне сүйену; 

0 Жалпылық; 

 

Сұрақ № 113 

V Әлеуметтiк жұмыстың мазмұны мен бағытталуының мемлекеттiң әлеуметтiк 

саясатына тәуелдi екендiгiн көрсететiн әлеуметтiк жұмыстың принципi: 

0 Психологиялық-педагогикалық ; 

1 Әлеуметтiк-саяси; 

0 Жалпыфилософиялық; 

0 Профилактикалық; 

0 Әлеуметтiк құқықты қорғау 

 

Сұрақ № 114 

V Әлеуметтiк қызметтiң құралдары: 

0 Сөз; 

0 Арнаулы есеп бланкiлерi; 

0 Iскер байланыстар; 

0 Психотерапиялық жұмыс 

1 Жоғарыда аталған жауаптардың барлығы; 

 

Сұрақ № 115 

V Әлеуметтiк жұмыстың тiкелей өзiндiк категориясы: 

0 Әлеуметтiк қатынас; 

0 Әлеуметтену; 

1 Адрестiк әлеуметтiк көмек; 

0 Әлеуметтiк қауымдастық; 



0 Әлеуметтiк; 

 

Сұрақ № 116 

V Әлеуметтiк жұмыстың негiзгi заңдылығын көрсет: 

0 Түрлi ситуациядағы индивидтердiң мiнез-құлық ерекшелiктерi; 

1 Мемлекеттiң әлеуметтiк саясаты мен қоғамдағы әлеуметтiк жұмыстың мазмұны 

арасындағы өзара байланыс; 

0 Кәсiби  қызмет ретiндегi  әлеуметтiк жұмыстың ерекшелiгi; 

0 Әлеуметтiк қызмет көрсетудiң технологиялық тәсiлi; 

0 Адамның әлеуметтiк қажеттiлiктерi мен құндылық бағыттары арасындағы байланыс; 

 

Сұрақ № 117 

V Дұрыс пiкiрдi көрсет: 

1 Әлеуметтiк жұмыстың заңдылықтары адамдардың еркiне  қатыссыз объективтi түрде 

қалыптасады; 

0 Әлеуметтiк жұмысытң заңдылықтары  адамдардың еркiне тiкелей тәуелдi түрде 

қалыптасады; 

0 Әлеуметтiк жұмыс маманының клиентке  әсерiнiң тұтас еместiгi; 

0 Әлеуметтiк көмектiң нәтижелiлiгi  әлеуметтiк жұмыс маманының дайындық дәрежесiне 

байланысты емес; 

0 Әлеуметтiк жұмыс пен социология ғылымы арасында тығыз байланыс жоқ; 

 

Сұрақ № 118 

V Кiмнiң көзқарасы бойынша  қоғамның  жағдайы оның ең кедей бөлiгiнiң 

жағдайлары арқылы  анықталады? 

0 Т.Парсонс; 

0 Р.Берталанфи; 

0 Э.Эриксон; 

0 Р.Мертон; 

1 Дж.Роулз; 

 

Сұрақ № 119 

V Әлеуметтiк заңдар жасау, оның жүзеге асуына бақылау жасаумен байланысты  

әлеуметтiк-мемлекеттiк технология: 

1 Легализация; 

0 Легитимизация; 

0 Партикуляризация; 

0 Либерализм; 

0 Консерватизм; 

 

Сұрақ № 120 



V Әлеуметтiк саясатты және әлеуметтiк жұмысты халық, түрлi басқару органдары 

тарапынан қолдауға мүмкiндiк беретiн әлеуметтiк-мемлекеттiк технология: 

0 Легализация; 

1 Легитимизация; 

0 Партикуляризация; 

0 Либерализм; 

0 Консерватизм; 

 

Сұрақ № 121 

V Депрессиялық бұзылыстың түрі  

0 Ауқымды депрессия 

0 Климатты депрессия 

1 Дистимия 

0 Клаустрофобиялық 

0 Психикалық  

 

Сұрақ № 122 

V Галлюцинация пайда болатын депрессия түрі 

1 Психотикалық 

0 Маусымдық 

0 Дистимиялық 

0 Ауқымды депрессия 

0 Климатты депрессия 

 

Сұрақ № 123 

V Стресс салдары 

1 Ұйқысыздық, инфаркт 

0 Көп ұйықтау, тәбет ашылу 

0 Қан қысымы көтерілу немесе түсу 

0 Естен тану 

0 Себепсіз күлу  

 

Сұрақ № 124 

V Темекі шегу тәуекел факторларының қай түріне жатады? 

1 Мінез-құлықтық 

0 Демографиялық  

0 Физиологиялық  

0 Экологиялық 



0 Генетикалық 

 

Сұрақ № 125 

V Ауаның ластануы тәуекел факторларының қай түріне жатады? 

0 Мінез-құлықтық 

0 Демографиялық 

0 Физиологиялық 

1 Экологиялық 

0 Генетикалық 

 

Сұрақ № 126 

V Семіздік тәуекел факторларының қай түріне жатады? 

0 Мінез-құлықтық 

0 Демографиялық 

1 Физиологиялық 

0 Экологиялық 

0 Генетикалық 

 

Сұрақ № 127 

V  Цистикалық фибриоза тәуекел факторларының қай түріне жатады? 

0 Мінез-құлықтық 

0 Демографиялық 

0 Физиологиялық 

0 Экологиялық 

1 Генетикалық 

 

Сұрақ № 128 

V Жұмыс белсенділігі тәуекел факторларының қай түріне жатады? 

0 Мінез-құлықтық 

1 Демографиялық 

0 Физиологиялық 

0 Экологиялық 

0 Генетикалық 

 

Сұрақ № 129 

V Ауыруға шалдығуға себепші болатын, ауытқуға себеп болатын кез келген әсер 

0 Қауіп 

1 Тәуекел факторы 



0 Профилактика 

0 Регенерация 

0 Әлеуметтік зардап 

 

Сұрақ № 130 

V Ата-ана құқығынан айыру, агрессорды бейтераптандыру қандай іс-әрекетке 

жатады? 

0 Әлеуметтік қамқорлық 

0 Әлеуметтік көмек 

0 Психологиялық көмек 

1 Әлеуметік алдын алу  

0 Әлеуметтік патронаж 

 

Сұрақ № 131 

V Әлеуметтік түзетудің негізгі әдісі емес 

0 Өтемақы әдісі 

0 Психологиялық дефибинг 

0 Психологиялық тренинг 

1 Арттерапия 

0 Барлығы дұрыс 

 

Сұрақ № 132 

V ... әлеуметтік түзету – бұл оның психологиялық жағдайын жақсарту, 

мотивациялық-мінез-құлық моделін өзгерту және әлеуметтік қызметтегі теріс 

ауытқулардың алдын алу мақсатында әлеуметтік объектіге кәсіби әсер ету деп 

санайды 

0 Курбатов 

0 Серванов 

0 Кочетов 

0 Блум 

1 Циткилов 

 

Сұрақ № 133 

V ... анықтамасына сәйкес, әлеуметтік түзету-бұл қоғамда қабылданған модельдер 

мен стандарттарға сәйкес келмейтін психологиялық, педагогикалық, әлеуметтік 

жоспардың ерекшеліктерін түзету бойынша әлеуметтік субъектінің қызметі 

0 Блум 

0 Серванов 

1 Курбатов 



0 Циткилов 

0 Кочетов 

 

Сұрақ № 134 

V Әлеуметтік объектінің жағымсыз қасиеттері мен қасиеттерін оңға ауыстыру 

функциясы  

0 Ынталандыру 

1 Түзету 

0 Өтемақы 

0 Қалпына келтіру 

0 Профилактика 

 

Сұрақ № 135 

V Әлеуметтік объектінің жағымды қасиеттерін белсендіру, оның белгілі бір 

құндылық бағдарларын қалыптастыру, оң эмоционалды фон құру 

1 Ынталандыру 

0 Түзету 

0 Өтемақы 

0 Қалпына келтіру 

0 Профилактика 

 

Сұрақ № 136 

V Ауытқу пайда болғанға дейін басым болған әлеуметтік объектінің қасиеттерін 

қалпына келтіруді қамтиды 

0 Ынталандыру 

0 Түзету 

0 Өтемақы 

1 Қалпына келтіру 

0 Профилактика 

 

Сұрақ № 137 

V Әлеуметтік объектінің кейбір бұзушылықтар нәтижесінде жоғалғанды алмастыра 

алатын қасиеттерін арттыру функциясы 

0 Ынталандыру 

0 Түзету 

1 Өтемақы 

0 Қалпына келтіру 

0 Профилактика 

 



Сұрақ № 138 

V Әлеуметтік түзетудің негізгі бағыты емес 

0 Жұмыссыздар 

0 Оқу үлгерімі төмен балалар 

0 Түрмеден шыққандар немесе жаза өтеушілер  

0 Мүгедектер 

1 Кәрі адамдар  

 

Сұрақ № 139 

V Әлеуметтік түзетудің негізгі факторы емес 

0 Ынталандыру 

0 Түзету 

0 Өтемақы 

0 Қалпына келтіру 

1 Профилактика 

 

Сұрақ № 140 

V Әлеуметтік түзетудің негізгі түрін көрсеткен 

0 Блум 

0 Серванов 

0 Курбатов 

0 Циткилов 

1 Кочетов 

 

Сұрақ № 141 

V Депрессия сөзінің мағынасы? 

0 Гиперактивность 

1 Көңілсіздік, жабыраңқылық 

0 Жайлылық 

0 Сергектілік 

0 Болашаққа деген үміт 

 

Сұрақ № 142 

V Маусымдық аффективтік бұзылулар (SAD )неге байланысты? 

1 Ағзаның қалыпты циркалық ырғағындағы бұзылуына 

0 Тамақтану уақытына 

0 Қозғалысқа 

0 Тым көп жұмыс жасауға 



0 Өздігінен болады 

 

Сұрақ № 143 

V Әлеуметтік көмек көрсетуге жататын топ: 

0 Оқушылар 

0 Студенттер 

1 Жас аналар 

0 Некеге тұрмаған жұп 

0 Ажырасқандар 

 

Сұрақ № 144 

V Әлеуметтік экономикалық көмектің негізі болып... 

0 Қаржы инспекторы 

0 Әлеуметтік сақтандыру 

1 Мемлекеттік жәрдемақылар 

0 Дағдарыс орталықтары 

0 Арнайы мекемелер 

 

Сұрақ № 145 

V Мемлекеттік жәрдемақы түрлері: 

0 Мүгедектігі бойынша 

0 Мемлекеттiк арнайы жәрдемақы 

0 Жасына байланысты 

1 Барлық жауап дұрыс 

0 Асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша 

 

Сұрақ № 146 

V Оңалту және еңбек дағдыларын қалпына келтіру жолдарының бірі 

1 Қолмен жасаған жұмыстары түрлі конкурстарға қатысу 

0 Анализдеуді үйрену 

0 Күшпен жұмысқа жіберу 

0 Сабақ оқыту 

0 Ақша үнемдеуді үйрету 

 

Сұрақ № 147 

V Әлеуметтік мәдени көмек  

1 Сенімділік пен сүйіспеншілігін арттырады 

0 Жүйке ауруына алып келеді 

0 Хабарландыруды көздейді 



0 Арнайы көмек 

0 Дұрыс жауап жоқ 

 

Сұрақ № 148 

V Психологтар мына қызметтерді жүзеге асырады: 

0 Серуендеу 

0 Сұхбаттасу,шағымдану 

0 Анализдік талдау 

0 Теормаларды оқу 

1 Топтық сабақ жүргізу 

 

Сұрақ № 149 

V Әлеуметтік қызметтер мыналарды қамтиды: 

1 Консультация беру 

0 Жұмысқа мәжбірлеу 

0 Теорияны қайталау 

0 Заңнаманы пайдалану 

0 Серіктестік 

 

Сұрақ № 150 

V Әлеуметтік көмек түрлері 

0 Әлеуметтік-құқықтық қорғау 

0 Бос уақытты ұйымдастыруғ 

0 Әлеуметтік-медициналық қызмет 

0 Әлеуметтік-экономикалық қызметтер 

1 Барлық жауап дұрыс 

 

 

 


