
 ЕМТИХАН ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫНЫҢ БАЗАСЫ  

«Ересектер және егде адамдармен әлеуметтік жұмыс» пәні бойынша 2 к.  
 

1 деңгейі 

 

Сұрақ № 1 

V2 Қай жас егде жасболып саналады: 

0  45-59 жас 

1 60-74 жас 

0 75-80 жас 

0 81-89 жас 

0 90 және одан жоғары 

 

Сұрақ № 2 

V2 Қарттық жас деп саналады: 

0 45-59 жас 

0 60-74 жас 

1 75-89 жас 

0 90-95 жас 

0 96 және одан жоғары 

 

Сұрақ № 3 

V2 Геронтология - бұл: 

0 Қартайған және қартайған кезде аурулардың ағымын зерттейтін ғылым 

0 Қартайған және қартайған кезеңдегі аралас патологияның сипаттамаларын зерттейтін 

ғылым  

0 Қарттар ауруын зерттейтін ғылым 

1 Қартаю туралы ғылым 

0 Кәрілік жасын зерттейтін ғылым  

 

Сұрақ  № 4 

V2 Гериатрия - бұл:  

0 Қартаю туралы ғылым  

0 Қартайған және қартайған кезеңдегі аралас патологияның сипаттамаларын зерттейтін 

ғылым 

0 Қарттар ауруын зерттейтін ғылым  

1 Қартаю мен қартаю кезіндегі аурулардың ағымын зерттейтін ғылым 

0 Кәрілік жасын зерттейтін ғылым 

 

Сұрақ  № 5 

V2 Қарттық сипаты: 

0 Бүлдіргіш 

0 Эндогендік 

0 Біртіндеп 

1 Бейімделу 

0 Шығармашылық 

 

Сұрақ  № 6 



V2 Қарттық бұл: 

1 Деструктивті процесс, жасқа байланысты өсу, ағзалардың физиологиялық 

функциясының бұзылуы 

0 Шығармашылық процесс, өмір тәжірибесінің нәтижесі 

0 Өмірлік белсенділікті тұрақтандыратын, өмір сүру ұзақтығын арттыратын процесс 

0 Жас дамуының табиғи кезеңі 

0 Өмірлік белсенділікті тұрақсыздандыратын, өмір сүру ұзақтығын төмендететін 

процесс 

 

Сұрақ  № 7 

V2 Қартаю - бұл процесс:  

0 Өмірлік белсенділікті тұрақтандыру, өмір сүру ұзақтығын арттыру 

0 Жас дамуының табиғи соңғы кезеңі  

0 Өмірлік белсенділікті тұрақсыздандыру, өмір сүру ұзақтығын төмендету  

1 Деструктивті, жасына байланысты физиологиялық функцияның жеткіліксіздігінің  

артуы  

0 Жасына байланысты өсетін органдар мен жүйелердің гиперфункциясының нәтижесі 

 

Сұрақ  № 8 

V2 Ерте қартаюдың көріністері 

1 Жадын (память) ерте жоғалту 

0 Ұрпақты болу қабілетінің төмендеуі 

0 Жүрек-тамыр жүйесінің бейімделу қабілетінің төмендеуі 

0 Жұмыс қабілеттілігін арттыру 

0 Эмоционалды реакцияның төмендеуі 

 

Сұрақ  № 9 

V2 Егде жастағы топтарда келесі сенсорлық функциялар бәсеңдейді: 

1 Көру 

0 Есту 

0 Түрту 

0 Иіс сезімі 

0 Сезімталдық 

 

Сұрақ  № 10 

V2 Халықаралық қарттар күні қай айда аталып өтеді: 

0 20 - наурыз 

1 1 - қазан 

0 13 - желтоқсан 

0  25  - сәуір 

0 30 - мамыр 

 

Сұрақ  № 11 

V2 «Жастық шақ – даналықты меңгеруге арналған уақыт, кәрілік – оны қолдануға 

арналған уақыт» деген нақыл сөзді кім айтқан: 

0 А.Құнанбаев 
1 М.Әуезов 



0 Ж.Ж.Руссо 
0 Аристотель 
0 И.И.Мечников 

 

Сұрақ  № 12 

V2 Аристотель адам өмірін қанша кезеңдерге бөлуге тырысты, сол арқылы биожас 

есебінің негізін салды 

1 Бірінші бөлім-жастық, екінші бөлім- кемелдену, үшінші бөлім- қартаю 

0 Молекулалық, жасушалық, ұлпалық, жүйелік және ағзалық 

0 Бірінші бөлім-балалық, екінші бөлім- қарттық, үшінші бөлім- қартаю 

0 Қартаю кезеңі, кеш естиярлық, қарттық жас 

0 Бірінші бөлім-балалық, екінші бөлім- жастық, үшінші бөлім-кемелдену 

 

Сұрақ  № 13 

V2 Ұлы көне грек дәрігері Гиппократ қарттықты қалай түсіндірген: 

0 Қартаюға әсіресе  орта өмір сүру салты әсер етеді деп  көрсеткен 

0 Орта әсеріне, өмір салтына, еңбегіне және қарым-қатынасына байланысты қартаю 

ерекшеліктері 

1 Қарттықты – табиғи жылудың азаюы, және  ағзаның кебуінің нәтижесі деп санаған 

0 Қызмет түрлерінің, әрекет түрлерінің ауысуы 

0 Қарттық жас – қартаю процесі ашық көрінетін, онтогенездің аяқталу кезеңі 

 

Сұрақ  № 14 

V2 «Қартаю, оның деңгейлерімен аурулары туралы» атты кітаптың авторы 

0 Ж.Ж.Руссо 

0 Аристотель 

1 И.Фишер 

0 М.Әуезов 

0 А.Байтұрсынов 

 

Сұрақ  № 15 

V2 Ресейде ғылыми геронтологияның негізін салушы кім? 

0 П.Сорокин 

0 В.Ядов 

1 И.И.Мечников 

0 Ж.Ж.Руссо 

0 И.Фишер 

 

Сұрақ  № 16 

V Барлық дамыған елдерде әйел адамдар ерлерге қарағанда қанша жыл ұзақ өмір 

сүреді? 

0 5-10 жыл 

0 1-2 жыл 

1 2-5 жыл  

0 10-15 жыл 

0 15-20 жыл 

 



Сұрақ  № 17 

V Кәрілік белгілерінің мезгілінен бұрын аян болуы 

0 Рухани қартаю 

1 Ерте тәни қартаю 

0 Қалыпты қартаю 

0 Физиологиялық қартаю 

0 Кеш қартаю 

 

Сұрақ  № 18 

V Қазақстан демографиясына сәйкес, елімізде қарт адамдар үлесі 2050 жылы қанша 

пайызды құрайды деп жоспарлануда? 

0 10% 

0 8% 

1 26% 

0 43% 

0 5% 

 

Сұрақ  № 19 

V Тән мұқалуынан бұрын жан жұталуы, жүйке жүйе түтіліп, жад көмескіленуі 

қартаюдың қай түріне жатады? 

0 Қалыпты қартаю 

0 Физиологиялық қартаю 

1 Рухани қартаю 

0 Кеш қартаю 

0 Ерте тәни қартаю 

 

Сұрақ  № 20 

V Зейнетақы ұғымының латын тілінен аударғандағы мағынасы 

1 Төлем 

0 Экономика 

0 Қаржы 

0 Қартаю 

0 Морфология 

 

Сұрақ  № 21 

V БҰҰ Бас Ассамблеясы Қартаю проблемалары жөніндегі Декларация: 

0 1991ж. 

1 1992ж. 

0 1995ж. 

0 2001ж. 

0 1999ж. 

 

Сұрақ  № 22 

V Қартаю проблемалары бойынша Халықаралық (Вена) іс-қимыл жоспары 

0 1992ж. 

0 1991ж. 

1 1982ж. 



0 1985ж. 

0 2000ж. 

 

Сұрақ  № 23 

V2 Жалғыздықтың субъективті сезімі - бұл ... 

0 Қоғамдағы меншікті сезінудің және ондағы болып жатқан процестердің жоғалуы 

0 Адамдармен байланыс болмаған кезде немесе қарым-қатынас болған кезде сезінуі 

0 Кеңістікте жалғыз қалғанда сезінуі 

1 Дамудың әлеуметтік жағдайының нақты ерекшеліктерімен және адамның жеке-жас 

ерекшеліктерімен негізделген жеке тұлғаның уайымдауы 

0 Әлеуметтік-мәдени өмір жағдайлары өзгергенде, олар басқа мәдени ортаға түскенде 

сезінуі 

 

Сұрақ  № 24 

V2 Әлеуметтік жалғыздық -  

0 Кеңістікте жалғыз қалуымен сипатталады 

0 Дамудың әлеуметтік жағдайының нақты ерекшеліктерімен және адамның жеке-жас 

ерекшеліктерімен негізделген жеке тұлғаның уайымдауымен сипатталады 

0 Адамдармен байланыс болмаған кезде немесе қарым-қатынас болған кезде 

сезінуімен сипатталады 

0 Әлеуметтік-мәдени өмір жағдайлары өзгергенде, олар басқа мәдени ортаға түскенде 

сезінуімен сипатталады 

1 Қоғамдағы меншікті сезінудің және ондағы болып жатқан процестердің жоғалуымен 

сипатталады 

 

Сұрақ  № 25 

V Бейімделу-реттеу  теорияның авторы 

0 В.П. Скулачев 

1 В.В. Фролькис 

0 Н.М.Эмануэль 

0 Л. Хейфлик 

0 В.М. Дильман 

 

Сұрақ  № 26 

V Жас ерекшелігі жеке дамуының қорытынды кезеңі 

0 Даналық 

0 Мүгедектік 

1 Қарттық 

0 Еңбекке жарамсыздық 

0 Жастық 

 

Сұрақ  № 27 

V2 Қарттар туралы негізгі стереотиптер 

0 Бір-біріне мүлдем ұқсамайды 

0 Физикалық белсенділігі жоғары 

1 Оқуға қабілетті емес 

0 Жұмыстан босатылған соң күйзеліске көп ұшырамайды 



0 Оқуға қабілетті 

 

Сұрақ  № 28 

V2 Эйджизм түсінігін кім және қай жылы енгізді? 

0 Р.Н.Батлер, 1979ж 

0 К.Сваровский, 1980ж 

1 Р.Н.Батлер, 1969ж 

0 Сороков, 1969ж 

0 М.Ричмонд, 1899ж 

 

Сұрақ  № 29 

V2 Қарт адамдарға деген негізгіз қорқыныш, жек көрушілік немесе дұшпандық сезімі 

0 Геронтология  

0 Геронтогенез 

1 Геронтофобия  

0 Эйджизм 

0 Эрготерапия 

 

Сұрақ  № 30 

V2 Геронтогенез периоды басталған соң, осы жасқа жеткендерді қанша категорияға 

бөлуге болады? 

0 4 

0 2 

1 3 

0 6 

0 5 

 

Сұрақ  № 31 

V2 Мидың шаршауы мен есте сақтау қабілетінің төмендеуімен сипатталатын ауру 

0 Эйджизм 

0 Катаракта  

1  Ұмытшақтық  

0 Деменция  

0 Шизофрения  

 

Сұрақ  № 32 

V Эйджизм дегеніміз 

0 Қысқа мерзімді жадтың бұзылуы 

0 Қабылдаудың әртүрлі түрлерінің бұзылуы (тактильді, көрнекі, есту) 

0 Деменция 

0 Генетикалық жолмен берілетін ауру 

1 Адамның жасына байланысты кемсіту 

 

Сұрақ  № 33 

V2 "Әлеуметтiк қызмет көрсету" терминi ненi бiлдiредi? 

0 Халықтың  түрлi әлеуметтiк топтары мен жiктерiнiң өмiр сүру жағдайларының  

қамтамасыз  етiлуiн жүзеге асыруға  мүмкiндiк беретiн   заңды түрде бекiтiлген 



экономикалық, әлеуметтiк,  заңдық кепiлдiктер мен құқықтардың, әлеуметтiк 

институттар мен мекемелердiң жиынтығы 

1 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 Қоғамдағы  қатынастарды реттеушi, әлеуметтiк бағдарламалар мен практикада 

толығымен көрiнiс тауып отырған саясат 

0 Түрлi әлеуметтiк жiктердiң әлеуметтiк  инициативаларының көрiнiсi, әлеуметтiк 

көмек көрсетуге ынталы болу 

 

Сұрақ  №34 

V2 "Әлеуметтiк терапия деген не" кiмнiң еңбегi? 

0 Берта Рейнолдс 

0 Джейн Адамс 

1 Мэри Ричмонд 

0 Джозефин Шо Лоуэлл 

0 Мари Паркер Фолетт 

 

Сұрақ  № 35 

V2 " Әлеуметтiк қауiпсiздiк " түсiнiгi ненi бiлдiредi? 

0 Халықтық  түрлi әлеуметтiк топтары мен жiктерiнiң өмiр сүру жағдайларының  

қамтамасыз  етiлуiн жүзеге асыруға  мүмкiндiк беретiн   заңды түрде бекiтiлген 

экономикалық, әлеуметтiк,  заңдық кепiлдiктер мен құықтардың, әлеуметтiк 

институттар мен мекемелердiң жиынтығы 

0 Халықтың түрлi категорияларының өмiр сүрудiң барлық кезеңдерiндегi  әлеуметтiк 

қажеттiлiктерiн  қанағаттандыруға бағытталған әлеуметтiк iс-әрекеттiң  ерекше түрi 

1 Түтасымен қоғамның және әлеуметтiк  топтардың, жеке индивидтердiң өмiр сүру  

жағдайларын қамтамасыз ету  мақсатында    мемлекеттiк органдардың қоғамдық 

ұйымдармен бiрлесе отырып жүргiзетiн қызметтерiнiң жүйесi 

0 Қоғамдағы  қатынастарды реттеушi, әлеуметтiк бағдарламалар мен практикада 

толығымен көрiнiс тауып отырған саясат 

0 Түрлi әлеуметтiк жiктердiң әлеуметтiк  инициативаларының көрiнiсi, әлеуметтiк 

көмек көрсетуге ынталы болу 

 

Сұрақ  № 36 

V2 Қайырымдылық дегенiмiз не? 

0 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 

1 Көмектi қажет етушiлерге қайтарылмайтын материалдық көмек және қолдау 

көрсететiн әлеуметтiк көмектiң түрi 

0 Қоғамның рухани өмiрiнiң, әрбiр субъектiнiң әлеуметтiк бiлiмiнiң құрамдас элементi 

0 Халықтық түрлi категорияларының өмiрiнiң барлық кезеңдерiндегi  әлеуметтiк 

қажеттiлiктерiн қанағаттандыруға бағытталған ерекше әлеуметтiк  iс-әрекеттiң түрi 

 

Сұрақ  № 37 



V2 Тұлғааралық қатынастар жүйесiнде топтық  әрбiр мүшесiнiң орнын анықтау  әдiсi 

қалай аталады? 

0 Социометрия 

1 Коммуникометрия 

0 Референтометрия 

0 Анкета жүргiзу 

0 Диагностика 

 

Сұрақ  № 38 

V2 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  № 39 

V2 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  № 40 

V2 Аталған элементтердiң қайсысының адамның  әлеуметтiк сапасын  құрайтындарға 

қатысы бар?    

0 Әлеуметтiк позициясы мен орындап отырған рольдерi 

0 Таңбалар жүйесi 

0 Өзiнiң iс-әрекетiнде басшылыққа алатын талаптар мен құндылықтар 

0 Бiлiмдер жиынтығы мен бiлiм деңгейi 

1 Жоғарыда аталған элементтердiң барлығы 

 

Сұрақ  № 41 

V2 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  № 42 

V2 Себептiлiк принципi әлеуметтiк жұмыстың қандай принципiне жатады? 

1 Методологиялық 

0 Психологиялық 

0 Ұйымдастыру-реттеу 

0 Әлеуметтiк-саяси 

0 Педагогикалық 

 

Сұрақ  № 43 

V2 "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  № 44 

V2 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  № 45 

V2 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  № 46 



V2 Шетелде қарт адамдарға ең маңызды қызмет түрлерін көрсету бойынша негізгі 

жүйелер алған атау: 

0 Негізгі 

1 Ресми 

0 Дара 

0 Күрделі 

0 Бейресми 

 

Сұрақ  № 47 

V2 Әлеуметтiк геронтология қандай жұмыспен байланысты? 

0 Мүгедектермен әлеуметтiк жұмыс 

0 Жастармен әлеуметтiк жұмыс 

0 Әйелдермен әлеуметтiк жұмыс 

1 Қарт адамдармен әлеуметтiк жұмыс 

0 Жанұямен әлеуметтiк жұмыс 

 

Сұрақ  № 48 

V2  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  № 49 

V2 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  № 50 

V2 " 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. 

 

2 деңгейі 

 

Сұрақ № 51 

V2 Егде жастағы және кәрілік жастағы индикатор біртіндеп төмендейді: 

0 Қандағы глюкоза деңгейі 



1 Миокардтың жиырылуы 

0  Қан жасушаларының саны 

0 Гипофиз гормондарының синтезі 

0 Жалпы қан холестеринінің деңгейі 

 

Сұрақ № 52 

V2 Жасы  ұлғайған сайын қандай көрсеткіш өседі: 

0 Қандағы глюкоза деңгейі 

0 Миокардтың жиырылуы 

0 Қан жасушаларының саны 

1 Гипофиз гормондарының синтезі туралы 

0 Жалпы қан холестеринінің деңгейі 

 

Сұрақ № 53 

V2 Жасы ұлғайған сайын қандай көрсеткіш төмендейді: 

0 Онкотикалық қысым 

0 Қандағы қант 

1 Гонадальды функция 

0 Ағзалардың гормондарға сезімталдығы туралы 

0 Көзішілік қысым 

 

Сұрақ  № 54 

V2 Жас ұлғайған сайын жүрек соғуының қысқаруы: 

1 Төмендеу 

0 Артады 

0 Өзгермейді 

0 Қан қысымының жоғарылауымен жоғарылайды 

0 Қан қысымының жоғарылауымен төмендейді 

 

Сұрақ  № 55 

V2 Геропротекцияға мыналар кіреді: 

1 Жеткілікті физикалық белсенділік 

0 Қоректік заттардың жоғалуын азайту 

0 Дене салмағын тұрақты ұстау 

0 Дене салмағының жоғарылауы 

0 Физикалық белсенділіктің төмендеуі 

 

Сұрақ  № 56 

V2 Гетерогендік - бұл: 

0 Жасқа байланысты өзгерістердің даму қарқыны 

0 Ағзалар мен терілердің, сондай-ақ бір мүшенің әртүрлі құрылымдарының қартаю 

процесінің әртүрлі дәрежесі 

0 Бір мезгілде барлық мүшелер мен терілердің қартаюы 

1 Әртүрлі мүшелер мен терілердің қартаю кезеңіндегі айырмашылық 

0 Ағзалар мен терілердің қартаю процестерінің эквивалентті ауырлығы 

 

Сұрақ  № 57 



V2 Қарттар мен кәрілік жастағы әртүрлі өзгеретін көрсеткіштерге мыналар жатады: 

0 Қандағы глюкоза деңгейі 

0 Миокардтың жиырылуы 

0 Жатыр қабырғасының қалыңдығы 

0 Гипофиз гормондарының синтезі 

1 Негізгі қышқыл балансы 

 

Сұрақ  № 58 

V2 Жасқа байланысты өзгеретін көрсеткіштер: 

1 Ас қорыту бездерінің қызметі 

0 Гонадалық функция 

0 Ағзалардың гормондарға сезімталдығы 

0 Қан жасушаларының саны 

0 Онкотикалық қысым 

 

Сұрақ  № 59 

V2 Жасына қарай миокард дамиды 

1 Прогрессивті склероз 

0 Бұлшықет талшықтарының атрофиясы 

0 Бұлшықет талшықтарының ұя гипертрофиясы 

0 Некротикалық өзгерістер 

0 Қабыну өзгерістері 

 

Сұрақ  № 60 

V2 Қартаю кезінде мидың атрофиялық процестеріне байланысты келесі өзгерістер 

байқалады: 

1 Есте сақтау қабілетінің бұзылуы 

0 Эмоционалдық бұзылулар 

0 Жаттығулардың қысқаруы 

0 Есте сақтау қабілетін жақсарту 

0 Жаттығу көлемін арттыру 

 

Сұрақ  № 61 

V2 Танымдық белсенділіктің жасқа байланысты өзгерістері: 

1 Логикалық есте сақтау қабілетін арттыру 

0 Жүйелі ассимиляцияны жоғарылату 

0 Механикалық жадын төмендету 

0 Механикалық есте сақтау қабілетін арттыру 

0 Логикалық есте сақтауды азайту 

 

Сұрақ  № 62 

V Қартаю процесін жылдамдататын жағдайлардың бірі 

0 Белсенді қозғалыс 

0 Салауатты өмір салты 

1 Жағымсыз эмоциялар 

0 Психологиялық тұрақтылық 

0  Жағымды қарым-қатынас  



 

Сұрақ  № 63 

V 70 жылдары біздің елімізде жасамыс адамдарға қатысты мынадай тәжірибе болған: 

0 Жоғарғы сотта қызмет жасаған 

1 Ерікті тәрбиешілер ретінде қызмет атқарған 

0  Әлеуметтік проблемаларды азайту үшін  жұмыс істеген 

0 Зейнетақымен және тұрғын үймен қамтамасыз етуді жақсарту бойынша 

агенттіктерде жұмыс жасаған 

0 Психологтар рөліне енген 

 

Сұрақ  № 64 

V Адам өз қартаюына қандай қатынаспен қарайды? 

1 Геронтофобтық қатынас 

0 Көңілді қатынас 

0 Агрессиялық қатынас 

0 Жалған қатынас 

0 Көңілсіз қатынас 

 

Сұрақ  № 65 

V Дамыған батыс елдері мен АҚШ-та қызмет көрсетудің өзіндік ерекшелігі: 

0 Медициналық көмек 

0 Материалдық көмектің жоғары болуы 

0 Мемлекеттің көмегі 

1 Тұрғылықты жері бойынша көмек 

0 Тегін медициналық сараптама 

 

Сұрақ  № 66 

V Стационарлық медициналық мекемелерден шығарылатын және қарқынды емдеуді 

талап етпейтін егде жастағы адамдар үшін: 

0 Тегін медициналық көмек беріледі 

0 Тегін қараушы адам орнатылады 

1 Үйдегі госпиталь ұйымдастырылады 

0 Үкіметтен материалдық көмек беріледі 

0 Әлеуметтік қызметкерлердің қолдауы ұйымдастырылады 

 

Сұрақ  № 67 

V2 Ароматерапия дегеніміз ... 

0 Өзін-өзі күту, лайықты өмір сүру және қоғаммен өзара әрекеттесу қабілетін қалпына 

келтіру 

1 Емдік және алдын алу мақсатында табиғи эфир майларын қолдану 

0 Физикалық қалпына келтіру жұмысы 

0 Әлеуметтік-тұрмыстық көмек көрсету 

0 Әлеуметтік қызметтер жиынтығы 

 

Сұрақ  № 68 

V2 Науқастарға бағытталған терапияны жасаған, феноменологиялық бағыттың ең 



танымал жақтаушысы 

0 Мұстақас 

0 Энн Пепло 

1 Карл Роджерс 

0 Роберт Боуман 

0 Джек Слэйтер 

 

Сұрақ  № 69 

V2 Жедел патологиялық қартаюмен сипатталатын синдром 

0 Деменция синдромы 

0 Альцгеймер ауруы 

0 Астениялық синдром 

0 Шизофрения синдромы 

1 Гетчинсон-Гилфорд синдромы (балалар жасындағы прогерия) 

 

Сұрақ  № 70 

V2 Рим саясаткері және философы Цицеронның пікірінше, дана адам үшін қарттық – 

бұл: 

0 Адамдармен байланыс болмаған кезде немесе қарым-қатынас болған кезде сезінуі 

0 Дамудың әлеуметтік жағдайының нақты ерекшеліктерімен және адамның жеке-жас 

ерекшеліктерімен негізделген жеке тұлғаның уайымдауы 

0 Кеңістікте жалғыз қалғанда сезінуі 

0 Жас кезеңімен дамитын және ағзаның бейімделу қабілетінің біртіндеп төмендеуі 

1 Өмірінің ең қымбат кезеңі, өйткені құмарлықтар тыныштығы және сананы өшірмейді 

 

Сұрақ  № 71 

V Тіршілік әрекетінің шектелуі дегеніміз не? 

0 Мүгедектер құқықтарының теңдігін қамтамасыз ету 

0 Мүгедектерді әлеуметтік қорғау 

1 Адамның қабілетін немесе мүмкіндігін толық немесе ішінара жоғалтуы 

0 Қоғамнан өзін-өзі оқшаулау 

0 Зейнетке шығу кезеңі 

 

Сұрақ  № 72 

V Әлеуметтік жұмыстағы микро-деңгейге не жатады: 

0 Отбасылық терапия 

0 Әлеуметтік саясат 

1 Жағдаймен жұмыс істеу 

0 Зейнетақымен және тұрғын үймен қамтамасыз етуді жақсарту 

0 Психологтарға жүгіну арқылы мәселені шешу 

 

Сұрақ  № 73 

V Қарт адамдардың ақшалай қажеттіліктерін реттейтін заң 

0 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік мүлік туралы Заңы 

0 Мүгедектігі бойынша және асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша 

Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар туралы заң 

1 «Зейнетақымен қамтамасыз ету» туралы Заң 



0 «Мүгедектерді әлеуметтік қорғау» Заң 

0 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек туралы Заң 

 

Сұрақ  № 74 

V Әлеуметтік қамсыздандыру туралы заңның негізгі қағидасы: 

0 Мемлекеттегі қаржылық қызметті жүзеге асырудағы жоспарлылық принципі 

0 Наным мен мәжбүрлеудің ұштастыру принципі 

1 Бюджет қаражаты және сақтандыру төлемдері есебінен әлеуметтік 

қамсыздандырудың болуы 

0 Бұзылған құқықтарды қалпына келтіруді және оларды соттық қорғауды қамтамасыз 

ету қағидаты 

0 Әлеуметтік қызмет көрсетуге тұлғалардың орта қолды 

 

Сұрақ  № 75 

V2 Геронтогенез периодына тән белгілер: 

0 Адам көп ауыра бастайды, есте сақтау қабілеті жақсарады 

0 Белсенді және салауатты өмір салты қалыптасады 

1 Иммундық жүйенің әлсіреуі, жеткіліксіз физикалық күш 

0 Температураға деген сезімталдық төмендейді 

0 Нервтік жүйе жаңара бастайды 

 

Сұрақ  № 76 

V2 Мемлекет тарапынан қарттарға көрсетілетін негізгі әлеуметтік қамсыздандыру 

жүйесі: 

0 Жұмыспен қамтамасыз ету 

0 Тегін дәрілермен қамтамасыз ету 

1 Зейнетақы жүйесі 

0 Мемлекеттік атаулы көмек 

0 Адрестік көмек 

 

Сұрақ  № 77 

V2 Белгілі жасқа жеткеннен кейінгі организмнің мүмкіншіліктерінің үдемелі төмендеуі 

1 Қартаю 

0 Геронтология  

0 Геронтогенез 

0 Есінен адасу 

0 Ерте қартаю 

 

Сұрақ  № 78 

V2 Қартаю процесінің негізгі түрлері 

0 Қалыпты  

0 Ерте  

1 Физиологиялық 

0 Кеш  

0 Орта  

 



Сұрақ  № 79 

V2 Балалардың аутосомалық-рецессивтік жолмен ұрпақтан-ұрпаққа берілетін ауруы 

0 Гетчинсон-Гильфорд 

0 Альцгеймер  

1 Ерте қартаю 

0 Деменция  

0 Шизофрения  

 

Сұрақ  № 80 

V2 Қарт адамдардың өте жиі кездесетін, организм қартаюының басты белгілерінің бірі 

0 Гетчинсон-Гильфорд 

0 Қан қысымының жоғарылауы 

1 Көз бұршағының бұлыңғырлануы 

0 Деменция  

0 Шизофрения  

 

Сұрақ  № 81 

V2 Зейнетақымен қамтамасыз етуде басшылыққа алынатын негізгі нормативтік 

құқықтық акті 

0 2013ж.21маусымдағы 

0 2001ж.6сәуірдегі  

1 Зейнетақымен қамсыздандыру туралы  

0 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек туралы 

0 2015ж.22қарашадағы 

 

Сұрақ  № 82 

V Еркін радикалы теорияның авторы 

0 В.В. Фролькис 

0 З.Фрейд 

0 П.Сорокин 

0 М. Сциллард 

1 Д.Харман, Н.М.Эмануэль 

 

Сұрақ  № 83 

V2 Әлеуметтiк қорғаудың принципi ретiнде - адрестiк  ненi бiлдiредi? 

0 адам тұлғасының өзiндiк құндылықтығын, оның  құықтарын, қабiлеттерiнiң дамуын 

мойындау 

0 өзара әрекеттегi компоненттердiң реттелген жиынтығы тұтас құрылым ретiнде 

0 әлеуметтiк қолайсыздық себептерiнiң алдын алу, олардың қалыптасуын бастапқы  

сатыларында  ашып көрсету 

1 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  №84 

V Қарт адамдармен әлеуметтік жұмыс ерекшелігі 

0 Өз бастамасын ынталандыру үшін ең төменгі әлеуметтік қолдауды ұсыну; 



0 Кәсіптік бағдар беруді немесе жұмыс іздеуді қамтамасыз етуді ұйымдастыру; 

1 Еңбекке жарамсыз қарт адамдарға тұрақты және кешенді әлеуметтік-тұрмыстық 

қызмет көрсетуді қамтамасыз ету; 

0 Бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды аттестаттаудан 

кейінгі бейімдеу; 

0 Өмір мен кәсіби қызметте жоғары жеке стандарттарға ұмтылысн қамтамасыз ету; 

 

Сұрақ  № 85 

V Визуалды коммуникация құралдары келесі функцияларды орындайды: 

0 Көндіру 

0 Аффективті 

1 Ақпараттық 

0 Еліктеу 

0 Көңіл-күйді түсіру 

 

Сұрақ  № 86 

V2 Қарт адамдармен әлеуметтік жұмыстың теориялық базасын қамтитындар: 

0 Әлеуметтік теориялары 

1 Босату, белсенділік теориялары 

0 Физикалық теориялары 

0 Психологиялық теориялары 

0 Көңіл-күй 

 

Сұрақ  № 87 

V2 Әлеуметтiк қызмет көрсету орындарының  төменде аталған қызметтерiнiң қайсысы  

адамгершiлiктiк түрiне  қатысты? 

1 Жекелiк-гуманистiк қызмет 

0 Бейiмделу қызметi 

0 Профилактикалық қызмет 

0 Күзету-қорғау қызметi 

0 Әлеуметтiк-ақтау қызметi 

 

Сұрақ  № 88 

V2 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  № 89 

V2 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  № 90 

V2 Әлеуметтiк жұмыс теориясындағы қандай ыңғай адамның өмiрлiк күшiнiң 

социологиялық концепциясына сүйенедi? 

0 Мәдениеттанушылық 

0 Когнитивтi 

0 Гуманистiк 

1 Виталистiк 

0 Бихевиористiк 

 

Сұрақ  № 91 

V2 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  № 92 

V2 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  № 93 

V2 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  № 94 

V Эйджизмнің пайда болуының ең маңызды себептері 

0 Санитарлық-гигиеналық қызмет көрсету сапасының төмендігі нәтижесі 

0 Еңбекке қабілеттілікті жоғалту нәтижесі 

0 Өмірден түңілу нәтижесінде 

0 Дәрі-дәрмектерді дұрыс қабылдамау кесірінен 

1 Егде жастағы адамдармен теріс қарым-қатынас тәжірибесі 

 

Сұрақ  № 95 

V Қазіргі уақытта осы жас тобына қатысты келесі негізгі стереотиптер ерекшеленеді 

0 Индивидтердің әлеуметтік өзара әрекеттесуі 

0 Егде жастағы азаматтарды  әлеуметтік оңалту  

0 Кейбір қарт адамдардың терең уайымы, күйзеліске ұшырауы 

0 Салыстырмалы дербес әлеуметтік-демографиялық компонент 

1 Геронтофобия 

 

Сұрақ  № 96 

V Қарт азаматтар мен мүмкіндігі шектеулі адамдар үшін уақытша тұру бөліміне қандай 

қызметтерді қамтиды 

0 Үйдегі әлеуметтік-тұрмыстық қызмет көрсету 

0 Бір жолғы материалдық көмек көрсету 

1 Емдеу-сауықтыру және оңалту іс-шаралары 

0 Уақытша тұрғын үй алуға жәрдемдесу 

0 Жоғалған құжаттарды қалпына келтіруге көмектесу 

 

Сұрақ  № 97 

V2 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  № 98 

V2 "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  № 99 

V2 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  № 100 

V2 Қай елдерде  ''case work'' әдiсi жеткiлiктi түрде кеңiнен таратылған 

1 АҚШ, Англия 

0 Европаның түрлi елдерiнде 

0 Орталық Азияда 

0 Австралияда 

0 Африкада 

 

3 деңгейі 

 

Сұрақ № 101 

V2 Физиологиялық қартаюды тануға болады: 

0  Егде мен қарттықтың 1-2% 

1 Егде мен қарттықтың 3-6% 

0 Егде мен қарттықтың 7-10% 

0 Егде мен қарттықтың 10-15% 

0 15-20% қарттық пен егде адамдар 

 

Сұрақ № 102 

V2 Гетеротропия:  

0  Жасқа байланысты өзгерістердің даму қарқыны 

0 Әртүрлі мүшелер мен терілердің және бір мүшенің әртүрлі құрылымдарының қартаю 

процесінің эквивалентті ауырлығы  

0 Әртүрлі мүшелер мен терілердің қартаю кезеңіндегі айырмашылық  

1 Ағзалар мен терілердің қартаю процесінің әртүрлі ауырлығы, сонымен қатар бір 

мүшенің әртүрлі құрылымдары;  

0 Әр түрлі мүшелер мен терілердің бір уақытта қартаюы 

 

Сұрақ № 103 

V2 Гетерокинетика: 

0 Әртүрлі мүшелер мен терілердің қартаю кезеңіндегі айырмашылық 

0 Әр түрлі мүшелер мен ұлпаларда жасқа байланысты өзгерістердің бірдей даму 

қарқыны 

0 Ағзалардың және терілердің, сондай-ақ бір мүшенің әртүрлі құрылымдарының 

қартаю процесінің әр түрлі дәрежесі 

1 Жасқа байланысты өзгерістердің әртүрлі даму қарқыны 

0 Бір ағзаның әртүрлі мүшелері мен терілерінің және әртүрлі құрылымдарының 

қартаю процесінің бірдей ауырлығы 

 



Сұрақ  № 104 

V2 Витаукт - бұл процесс:  

1 Ағзаның өмірлік белсенділігін тұрақтандыру 

0 Дене жүйелерінің сенімділігін арттыру  

0 Өмір сүру ұзақтығының артуы  

0 Өмір сүру ұзақтығын төмендету  

0 Организмнің тіршілік әрекетін тұрақсыздандырады 

 

Сұрақ  № 105 

V2 Хронобиологиялық жасқа байланысты өзгерістер мыналармен тығыз байланысты: 

0 Шешім қабылдау уақыты 

0 Әлеуметтік уақыт 

0 Психологиялық сипаттамалары 

1 Астрономиялық уақыт 

0 Физикалық деректер 

 

Сұрақ  № 106 

V2 Церебральды тромбозы бар егде жастағы науқастарда кездесетін ең көп таралған 

қоздырғыш фактор:  

0 Периартеритті түйін  

1 Атеросклероз 

0 Қызыл жіңішке эритематоз  

0 Полицитемия 

0 Жыныстық гормондардың жетіспеушілігімен байланысты қанның коагуляциясының 

жоғарылауы 

 

Сұрақ  № 107 

V2 Егде жастағы пациенттерде жедел пневмония алдындағы ең көп кездесетін 
экстрапулмоналды патология: 

0 Қант диабеті 

0 Ісіктер 

0 Пиелонефрит 

1 Жүректің ишемиялық ауруы 

0 Тромбофлебит 

 

Сұрақ  № 108 

V2 Аристотельдің ойынша қартаю жеке өмірдің басында әртүрлілік иесіне берілетінін 

қалай түсіндірді 

1 «Туылғаннан бастап берілген жылудың» біртіндеп азаюымен түсіндіріледі 

0 Дене пішіні, отыруы өзгереді, дене көлемі  азаяды, шаштары ағарады, түседі 

0 Молекулалық, жасушалық, ұлпалық, жүйелік және ағзалық 
0 Қарқынды даму, өзін-өзі жетілдіруге ұмтылу, өзін-өзі толық аша білу 
0 Қандағы глюкозаның жоғалуынан деп түсіндіріледі 

 

Сұрақ  № 109 

V Психикалық қартаю процесі ықтимал реакциялардың төрт топтарымен сипатталады: 

1 Өзгерген дене сезімдеріне, психикалық функциялардың трансформациясына,  өлім 



туралы ойға негізделген, әлеуметтік салада болып жатқан реакциялар 

0 Өзгерген дене сезімдеріне, психикалық функциялардың трансформациясына, 

әлеуметтік салада және жаңа өмірдің басталуына негізделген рекациялар 

0 Психикалық функциялардың трансформациясына, өлім туралы ойға негізделген, 

әлеуметтік салада және жаңа өмірдің басталуына негізделген рекациялар 

0 Өзгерген дене сезімдеріне, психикалық функциялардың трансформациясына,  өлім 

туралы ойға негізделген, жаңа өмірдің басталуына негізделген реакциялар 

0 Психикалық функциялардың трансформациясына, өлім туралы ойға негізделген, 

әлеуметтік салада және жалғыздыққа негізделген реакциялар 

 

Сұрақ  № 110 

V Шет елдердерде егде жастағы адам медициналық емдеумен қамтамасыз етіледі: 

1 Ұзақ аурумен ауырған жағдайда 

0 Физикалық  кемшіліктері болған жағдайда 

0 Психикалық кемшіліктері болған жағдайда 

0 Өлім ауызнда болған жағдайда 

0 Арнайы медициналық сақтандыруы болған жағдайда 

 

Сұрақ  № 111 

V2 «Қартаюды ағзаның ішек жолында тұратын бактериялардың метаболизмдік 

өнімдерімен және ағзаның өзі (несеп қышқылы) азот алмасуының өнімдерімен мас 

болуының нәтижесі» деп санаған ғалым: 

1 И.И. Мечников 

0 Р. Батлер 

0 Д. Харман 

0 Эмануэль 

0 З. Фрейд 

 

Сұрақ  № 112 

V Қарттық теорияларына жатпайды 

0 Стохастикалық теория  

0 Еркін радикалдар теориясы 

1 Рөльдік теория  

0 Молекулалық-генетикалық теория 

0 Биологиялық сағат теориясы 

 

Сұрақ  № 113 

V2 Әлеуметтік қорғау жүйесінің халықтың еңбекке жарамсыз бөлігінің қажеттерін 

қанағаттандыруға бағытталған жүйесі 

0 Зейнетақы жүйесі 

0 Жұмыспен қамтамасыз ету 

1 Әлеуметтік қамсыздандыру 

0 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 

0 Адрестік көмек 

 

Сұрақ  № 114 

V Практикалық әлеуметтік жұмыстың кешенді-бағытталған теорияларына мыналар 



жатады 

0 Әлеуметтік-медициналық 

1 Когнитивті, әлеуметтік-педагогикалық 

0 Әлеуметтік-радикалды 

0 Зейнетақы жүйесі 

0 Марксистік 

 

Сұрақ  № 115 

V Геронтогенез бүкіл жүйке жүйесіне әсер ететіндіктен, келесідей өзгерістер болады: 

0 Тұлғаның тұлға ретінде құндылығын тануы 

0 Әлеуметтік-радикалды 

0 Адамға деген адамгершілік көзқарастың қалыптасуы 

0 Егде жастағы адамдармен теріс қарым-қатынас қалыпасады 

1 Сыртқы ынталандыруларға реакциялар айтарлықтай баяулайды 

 

Сұрақ  № 116 

V2 Негативтi құбылыстарды жеңудiң және алдын-алудың әлеуметтiк-құқықтық, заңдық, 

психологиялық, медициналық және  басқа  механизмдерi  қамтамасыз етiледi: 

0 Диагностикалық қызмет арқылы 

0 Прогноз жасау қызметi арқылы 

1 Профилактикалық қызмет арқылы 

0 Адамгершiлiк-гуманистiк қызмет арқылы 

0 Ұйымдастыру қызметi арқылы 

 

Сұрақ  № 117 

V2 Рольдiк  теория  әлеуметтiк жұмыстың қай моделiне жатады? 

0 Әлеуметтiк-бағытталған  

0 Психологиялық-бағытталған 

1 Комплекстi 

0 Әлеуметтiк-педагогикалық 

0 Ұйымдастыру 

 

Сұрақ  № 118 

V2 Дерлега мен Маргулис жалғыздықты түсіндіру үшін қай ұғымдарды қолданады: 

0 Әлеуметтік 

1 Жақындық, өзін-өзі ашу 

0 Физикалық 

0 Көңіл-күйді түсіру 

0 Көңіл-күй 

 

Сұрақ  № 119 

V2 Әлеуметтiк қызметкердiң адамдар топтарының (немесе жеке адамның)  

ерекшелiктерiн  , оларға микроортаның әсер ету  дәрежесiн анықтауына мүмкiндiк 

беретiн: 

1 Диагностикалық қызмет 

0 Прогноз жасау қызметi 

0 Профилактикалық қызмет 



0 Адамгершiлiк-гуманистiк қызмет 

0 Ұйымдастыру қызметi 

 

Сұрақ  № 120 

V2 Әлеуметтiк жұмыстың  мақсаттарына жетудiң тиiмдiлiгiне әсер етушi әлеуметтiк 

жұмыстың заңдылықтарын атаңыз: 

0 Әлеуметтiк қызметкер мен клиенттiң өзара әсердiң соңғы нәтижелерiне бiрдей 

деңгейде ынталылығы 

0 Әлеуметтiк жұмыс маманының клиентке әсерiнiң тұтастығы 

0 Әлеуметтiк жұмыс маманының өкiлеттiгi мен жауапкершiлiгiнiң сәйкестiлiгi 

0 Әлеуметтiк жұмыс маманы мен әлеуметтiк  қызмет көрсету орындары  клиенттерiнiң 

жалпы даму деңгейлерiнiң сәйкестiлiгi 

1 Жоғарыда аталғандардың барлығы 

 

Сұрақ  № 121 

V2 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  № 122 

V2 Ф.Гизенің типологиясы бойынша қарт адамның типтері 

1 Қарт-негативист, экстраверт, интроверт 

0 Қарт-активист 

0 Қарт- ашушаңдық 

0 Қарт-зейнеткер 

0 Қарт- пессимизм 

 

Сұрақ  № 123 

V2 Дж. Янг және Бек әлеуметтанушылар жалғыздықтың 3 типін бөліп көрсеткен: 

0 Физиологиялық, психикалық, социологиялық 

0 Медициналық, биологиялық, физиологиялық 

0 Эгоцентризм, этноцентризм, полицентризм 

1 Ахуалдық, өтпелі, созылмалы 

0 Психологиялық, әлеуметтік, физикалық 

 

Сұрақ  № 124 

V2 М.Пэйннiң көзқарасы бойынша әлеуметтiкжұмыстағы консервативтiк стратегия 

қажет етедi: 

0 Қоғамның саяси өмiрiне араласуды, бiрақ әлеуметтiк институттарды клиенттердiң 

сұранымдарына сәйкес өзгертуге тырыспауды 

1 Саяси өмiрге қатысусыз әлеуметтiкжұмыстық кәсiбилендiрiлуiн 

0 Әлеуметтiк жұмысты кәсiбисiздендiрудi  

0 Әлеуметтiк институттарды өзгертуге тырысу 



0 Барлық жауаптар дұрыс 

 

Сұрақ  № 125 

V2 М.Пэйннiң көзқарасы бойынша әлеуметтiк жұмыстағы терiске шығарушы стратегия 

қажет етедi: 

1 Қоғамның саяси өмiрiне араласуды, бiрақ әлеуметтiк институттарды клиенттердiң 

сұранымдарына сәйкес өзгертуге тырыспауды 

0 Саяси өмiрге қатысусыз әлеуметтiк жұмыстың кәсiбилендiрiлуiн 

0 Әлеуметтiк жұмысты кәсiбисiздендiрудi  

0 Әлеуметтiк институттарды өзгертуге тырысу 

0 Барлық жауаптар дұрыс 

 

Сұрақ  № 126 

V2 М.Пэйннiң көзқарасы бойынша әлеуметтiк жұмыстағы трансформация стратегиясы 

стратегия қажет етедi: 

0 Қоғамның саяси өмiрiне араласуды, бiрақ әлеуметтiк институттарды клиенттердiң 

сұранымдарына сәйкес өзгертуге тырыспауды 

0 Саяси өмiрге қатысусыз әлеуметтiк жұмыстың кәсiбилендiрiлуiн 

0 Әлеуметтiк жұмысты кәсiбисiздендiрудi  

1 Әлеуметтiк институттарды өзгертуге тырыс 

0 Жоғарыда аталғандардың барлығы 

 

Сұрақ  № 127 

V2 Әлеуметтiк жұмыстың әлеуметтiк-радикалдық моделiнiң ерекшелiгi: 

0 Әлеуметтiк  жұмыскердiң қызметiн қоғамда өзгерiстердi жүзеге асыруға бағытталған  

бiрiккен коллективтiк әрекет ретiнде түсiну 

1 Клиенттердiң өкiлеттiктермен қамтамасыз етiлуi, жауапкершiлiктi олардың өздерiне 

жіктеу 

0 Клиенттiң жекешеленуi, көмек көрсетудiң директивтi емес терапевтiк технологиясын 

қолдану 

0 Клиенттi 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  № 128 

V Көпшілік елдерде ұлттық зейнетақы жүйесінде қолданылатын негізгі модельдер 

0 Фрейд моделі 

0 Қоғамдық зейнетақы сақтандыру моделі 

1 Бисмарк моделі 

0 Леонтьев моделі 

0 Екеулік зейнетақы сақтандыру моделі 

 

Сұрақ  № 129 

V2 Әлеуметтiк жұмыстың гуманистiк моделiнiң ерекшелiгi: 

0 Әлеуметтiк  жұмыскердiң қызметiн қоғамда өзгерiстердi жүзеге асыруға бағытталған  

бiрiккен коллективтiк әрекет ретiнде түсiну 



0 Клиенттердiң өкiлеттiктермен қамтамасыз етiлуi,жауапкершiлiктi олардың өздерiне 

жіктеу 

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 

1 Клиентпен қарым-қатынаста партнерлiк технологиясының белсендi қолданылуы, 

клиенттiң өз тұлғасының ерекше екендiгiн сезiнуiне және  түсiнуiне көмектесу 

 

Сұрақ  № 130 

V2 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  № 131 

V2 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  № 132 

V2 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  № 133 



V2 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  №134 

V2 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  № 135 

V Қарт адамдардың психологиялық бейімделуіне теріс әсер етеді: 

1 Өзін-өзі бағаламау және өкіну, сенімсіздік 

0 Өзіне және өз өміріне жалғандықпен қарау 

0 Өлімге қорқыныщпен қарау 

0 Өз өміріне рақымсыз болуы 

0 Сенімділік 

  

Сұрақ  № 136 

V2 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  № 137 

V2 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  № 138 

V2 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  № 139 

V2 Адамдардың творчестволық 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  № 140 

V2 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  № 141 

V2 ''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  № 142 

V2 Әлеуметтiк аурулардың түрi: 

0 Жалғыздық 

0 Кедейлiк 

0 Аштық 

0 Қайыршылық 

1 Жоғарыда аталған жауаптардың барлығы 

 

Сұрақ  № 143 

V2 Әлеуметтiк жұмыстың қолданбалы сипаттағы моделi: 

0 Гуманистiк модель 

0 Марксистiк модель 

1 Жүзеге асырушы  (шешушi) моделi 

0 Когнитивтi моделi 

0 Психодинамикалық модель 

 



Сұрақ  № 144 

V2 Әлеуметтiк психологиялық тренинг пен аутотренингтiң мақсаты неде? 

0 Тұлғаны тәрбиелеудiң,оқытудың тиiмдi жолдарын табу 

1 Тұлғаның сапаларын, қарым-қатынастарды және iс-әрекеттiң тәсiлдерiн оперативтi 

түрде қалыптастыруға мүмкiндiк бередi 

0 Тұлғаның  құндылық бағытына сәйкес әлеуметтiк қажеттiлiктерiн қанағаттандыру 

0 Тұлғаның терiс мiнез-құлықтарына талдау жасау 

0 Жеке мақсаттар мен қоғамдық мақсаттарды үйлестiру жолдарын  көрсету 

 

Сұрақ  № 145 

V Дене және апоптоздық,яғни өлім теориясы құрамына кіретін қарттықтың жаңа 

моделі 

0 Элевациялық 

0 Экологиялық 

1 Генетикалық 

0 Еліктеу 

0 Эмоционалдық 

 

Сұрақ  № 146 

V «Дәстүрлі қоғамдарда қарияларға деген қарым қатынас үйкеліс қамқорлығынан 

бастап өлтіруге дейін түрленеді» деп айтқан адам 

0 Б.Гомперц 

0 Ж.Пиаже, Франция ғалымы 

0 Қытай ғалымы 

0 Т.Парсонс, АҚШ 

1 В.Бочаров, Ресейдің қоғам қайраткері 

 

Сұрақ  № 147 

V Қарттық маразм ауруына тән негізгі белгілер 

1 Психологиялық іс -қимылдың толық тоқтауы 

0 Cезімталдығының жоғарылауы 

0 Адамгершілік көзқарастың жойылуы 

0 Ортамен қарым -қатынастың бұзылуы 

0 Тәбетінің болмауы 

 

Сұрақ  № 148 

V Алғашқы мемлекеттік зейнетақы жүйесі қай елде және кімнің реформасы негізінде 

жүргізіле бастады? 

0 Э.Дюргейм, Франция  

0 У.Черчиль, Англия 

0 Дж.Вашингтон, АҚШ 

0 М. Сциллард, Италия 

1 Отто фон Бисмарк, Германия 

 

Сұрақ  №149 

V Ағылшын оқымыстысы О.Стивенсонның пікірі бойынша қарттардың басқа 

адамдарға тәуелділігінің екі жағы  



1 Дербестіктен тартып,қамқоршының қолына қарайды  

0 Қабылдаудың әртүрлі түрлерінің бұзылуына байланысты депрессия 

0 Ересек жастағы адамдарға қатысты теріс жас стереотиптеріне түсініспестік таныту 

0 Генетикалық жолмен берілетін ауру 

0 Абстрактілі және логикалық ойлау мәселелерінің пайда болуы 

 

Сұрақ  № 150 

V2 Заңнамада қарт адамдардың мәселелері туралы қоғамда басым болатын жағдайлар 

1 Әлеуметтік-медициналық 

0 Әлеуметтік бейімделу 

0 Әлеуметтік-психологиялық 

0 Әлеуметтік-физиологиялық 

0 Әлеуметтік оңалту 

  

 

 

 

 


