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Сұрақ №1 

V Әлеуметтік жұмыстың мақсаты: 

1 Тұлғаның, отбасының және қоғамның өмір сүруі үшін жағдай жасау 

0 Қаржылық тұрғыда қамтамасыз ету 

0 Шикізаттармен және тұтыныс ресурстарымен қамтамасыз ету 

0 Зейнеткерлерге әлеуметтік көмек көрсету 

0 Жетім балаларға қамқорлық көрсету  

 

Сұрақ №2 

V «Әлеуметтік жұмыстың экономикалық негіздері» пәні зерттейді: 

1 халықтың қорғалмаған әлеуметтік категориясы үшін әлеуметтік 

қызметті қалыптастырудың экономикалық жағдайы мен элементтерін 

0 Шикізаттармен және тұтыныс ресурстарымен қамтамасыз етуді 

0 Қаржылық тұрғыда қамтамасыз етуді 

0 Кеңес беру мен қолдауды 

0 Тұлғаның әлеуметтенуін қамтамасыз етуді 

 

Сұрақ №3 

V Экономикадағы бөлімдік өзгерістерге бағытталған әлеуметтік 

қозғалыстар қалай аталады  

1 Реформаторлық  

0 Революциялық 

0 Экспрессивті 

0 Жалпы 

0 Бөлімдік 

 

Сұрақ №4 

V Әлеуметтік-экономикалық институт – бұл: 

1 Ресми ұйым  

0 Оқу орны  

0 Әлеуметтік факт  
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0 Әлеуметтік топ  

0 Әлеуметтік элементтер  

 

Сұрақ №5 

V Экономикалық мәдениеттің институционалды аспектісі дегеніміз 

нені сипаттайды? 

1 Адамдарды сипаттайтын құндылықтар мен нормаларды   

0 Экономикалық институттарды сипаттайтын құндылықтар мен 

нормаларды  

0 Әлеуметтік ортадағы тұлғаның жалпы қасиеттерін  

0 Престижді тұтынуды ашып көрсетудің әлеуметтік механизмін  

0 Д) Әлеуметтік механизмді  

 

Сұрақ №6 

V Белгілі бір тұтыну заты сатушы мен сатып алушы арасында 

ауысатын сала қалай аталады? 

0 Экономика 

1 Нарық    

0 Саясат  

0 Білім  

0 Дін 

 

Сұрақ №7 

V А.Маслоу бойынша адамның табиғи немесе физиологиялық 

қажеттілігі – бұл 

1 Адамның тамаққа, баспанаға және киімге қажеттілігі  

0 Рухани мәдениетке деген қажеттілігі   

0 Еңбекке деген қажеттілігі   

0 Құндылықты бағдарларға деген қажеттілігі     

0 Қарым-қатынасқа деген қажеттілігі   

 

Сұрақ №8 

V Адамның әлеуметтік қажеттіліктері – бұл 

1 Қоғамдық өмір өнімдеріне қажеттілік (еңбекке, мәдениетке)  

0 Киімге деген қажеттілік     

0 Тамаққа деген қажеттілік   

0 Баспанаға деген қажеттілік       

0 Отбасына деген қажеттілік     

 

Сұрақ №9 

V Экономикалық әлеуметтану тұрғысынан шаруашылық іс-әрекет 

немен ынталандырылады? 

0 Мотивпен   



0 Стимулмен       

1 Қызығушылықпен    

0 Қажеттілікпен         

0 Мәжбүрлеумен 

 

Сұрақ №10 

V Экономикалық мінез-құлық төмендегілердің қайсысымен 

байланысты? 

1 Индивидтің әлеуметтік-экономикалық мәртебесіне, экономикалық 

мәдениетіне   

0 Жас және жыныстық ерекшелігіне   

0 Жыныстық ерекшелігі мен қандай-да бір этносқа жатуы   

0 Нәсілі мен жынысына      

0 Тек мәртебесіне        

 

Сұрақ №11 

V Индивидттің әлеуметтік, психологиялық және биологиялық дамуы 

үшін қажетті әлеуметтік-экономикалық жүйе мен әлеуметтік-

психологиялық ресурстар мен мақсаттары қалай аталады?   

0 Өзін-өзі қамтамасыз ету 

1 Индивидтің өмірін қамтамасыз ету    

0 Өзін-өзі анықтаумен     

0 Өзін-өзі идентификациялау 

0 Жас адамның өмірлік позициясы     

 

Сұрақ №12 

V Қазақстан Республикасында халықты әлеуметтік қорғау 

Концепциясы қай жылы қабылданды? 

0 1990 жылы   

1 2000 жылы     

0 2001жылы      

0 2004 жылы   

0 2006 жылы       

 

Сұрақ №13 

V Жұмыс беруші мен жұмыс іздеуші адамдар арасындағы 

делдалдықты жүзеге асыратын мекеме   

0 Қайырымдылық ұйым 

0 Еңбек нарығы  

0 Әкімшілік       

0 Сенім телефондары     

1 Жұмыспен қамту орталықтары  

 

Сұрақ №14 



V «Қоғамдық еңбек бөлінісі туралы» атты еңбектің авторы: 

1 Э. Дюркгейм    

0 М. Вебер  

0 П. Сорокин 

0 )К. Маркс 

0 Д)Т.Парсонс 

  

 

 

 

 

Сұрақ №15 

V Әлеуметтік жұмыстың экономикалық қызметі: 

1 халықты әлеуметтік қорғауға бағытталған қызметтер жүйесі    

0 әлеуметтендіру  

0 педагогикалық білім беру 

0 Тәрбиелеу 

0 психологиялық қолдау 

 

Сұрақ №16 

V  Әлеуметтік жұмыс экономикасы – бұл: 

0 тұлғаны әлеуметтендіру   

1 халықты әлеуметтік қорғаудағы материалдық емес қызметтерді өндіру 

0 Тәрбиелеу 

0 психологиялық қолдау 

0 материалдық  өнімдерді мен ресурстарды өндіру 

 

Сұрақ №17 

V Әлеуметтік жұмыстың экономикалық негіздерінің адамның әл-

аухатын бірінші орында қарасыратын принипі: 

1 гуманизм  

0 Тиімділік 

0 педагогикалық  

0 Біртұтастық 

0 Әділдік 

 

Сұрақ №18 

V Еңбекті әділ бағалау мен өндірушілердің әділ кіріс көлемі, төменгі 

жалақыны орташа деңгейге жеткізу секілді мәселелерді 

қарастыратын прицип:  

0 гуманизм  

0 тиімділік 

0 жергілікті органдарының дербестігі 

0 біртұтастық 



1 әділдік  

 

Сұрақ №19 

V Халықты әлеуметтік қорғауда қолданылатын әлеуметтік-

экономикалық әдістер: 

0 социометрия, бақылау 

1 жеңілдіктер, компенсация, жәрдемақылар мен төлемақылар  

0 сауалнама, сұхбат 

0 эксперимент, бақылау 

0 контент талдау, сұхбат 

 

Сұрақ №20 

V Әлеуметтік қорғау институттарының экономикалық қарым-

қатынасын реттеп, бақылап отыратын орта – бұл: 

0 экономикалық-математикалық үлгілеу 

1 әлеуметтік жұмыстың экономикалық кеңістігі  

0 әлеуметтік қорғау 

0 әлеуметтік бақылау 

0 әлеуметтік жұмыстың экономикалық әдістері 

 

Сұрақ №21 

V ҚР заңдық нормалар мен номативтерімен белігенген халықты 

әлеуметтік қорғаудың минималды деңгейі ... деп аталады: 

1 минималды әлеуметтік стандарттар  

0 әлеуметтік жұмыстың экономикалық кеңістігі  

0 әлеуметтік қорғау 

0 әлеуметтік қамтамасыз ету 

0 халықты жұмыспен қамту 

 

Сұрақ №22 

V 2020 жылдың 1 сәуірінде белгіленген күнкөріс минимумы мөлшері: 

1 32 668 

0 31 183 

0 29 689 

0 28 884 

0 24 459 

 

Сұрақ №23 

V Азаматтарды еңбекке қабілетсіздігіне және кәрілігіне орай заңмен 

бекітілген материалдық қамтасыз ету жүйесі: 

1 әлеуметтік сақтандыру  

0 әлеуметтік қамтамасыз ету 

0 қаржыландыру 



0 жұмыспен қамту 

0 кепілдендірілген медициналық көмек 

 

Сұрақ №24 

V Әлеуметтік және экономикалық жүйелердегі субъектілер 

арасындағы қаржы құралдарын реттейтін экономикалық 

қатынастың құрамдас бөлігі: 

0 әлеуметтік сақтандыру  

0 әлеуметтік қамтамасыз ету 

0 әлеуметтік қорғау 

1 қаржылық қатынас  

0 кепілдендірілген медициналық көмек 

 

Сұрақ №25 

V Қаржыландырудың негізгі қызметтері: 

1 бөлуші, ынталандырушы, бақылаушы 

0 реттеу, басқару 

0 қорғау, қолдау 

0 бағалау, бақылау 

0 бөлу, жеткізу 

 

Сұрақ №26 

V Әлеуметтік жұмысты қаржыландырудың негізгі құралы: 

1 салық  

0 қайырымдылық 

0 кәсіпкерлік 

0 еңбек бөлінісі 

0 басқару 

 

Сұрақ №27 

V Салықтың атқаратын қызметтері: 

1 фискалды, экономикалық  

0 қайырымдылық 

0 кәсіпкерлік 

0 реттеушілік, бақылаушылық 

0 басқару, бақылау 

 

Сұрақ №28 

V Қиын жағдайға душар болған адам немесе отбасына әлеуметтік-

экономикалық қолдау көрсететін әлеуметтік қызмет іс-әрекеті ... 

деп аталады: 

1 әлеуметтік қызмет көрсету  

0 педагогикалық білім беру 

0 психологиялық кеңес беру 



0 қаржылық көмек 

0 медициналық көмек 

 

Сұрақ №29 

V «Экономикалық адамға» тән қасиеттерді атаңыз: 

1 тәуелсіз, ұтымды, өзімшіл, хабардар  

0 кәсіпкер, ұтымды 

0 өзімшіл 

0 интроверт 

0 экстроверт 

 

Сұрақ №30 

V Әлеуметтік-еңбектік саланы реттеудің маңызды механизмдерінің 

бірі - бұл: 

1 әлеуметтік сақтандыру  

0 математикалық үлгілеу 

0 статистикалық көрсеткіштер 

0 әлеуметтік индикаторлар 

0 әлеуметтік қолдау 

 

Сұрақ №31 

V Әлеуметтік жұмыстың тиімділігін статистикалық мәліметтер 

негізінде зерттейтін әдісті атаңыз: 

1 салыстырмалы талдау 

0 cтатистикалық талдау  

0 әлеуметтік-демографиялық талдау 

0 мақсатты бағытталған бақылау  

0 әлеуметтік нормативтер 

 

Сұрақ №32 

V Мақсатқа жету деңгейін анықтау үшін бір типті мәліметтерді 

салыстыруды қолданатын әдіс: 

1 салыстырмалы талдау  

0 статистикалық талдау  

0 әлеуметтік-демографиялық талдау 

0 мақсатты бағытталған бақылау  

0 әлеуметтік нормативтер 

 

Сұрақ №33 

V Әлеуметтік жұмыстың тиімді үлгісін анықтауға ықпал ететін әдіс: 

1 математикалық үлгілеу  

0 статистикалық талдау  



0 салыстырмалы талдау 

0 әлеуметтік нормативтер 

0 мақсатты бағытталған бақылау 

 

Сұрақ №34 

V Отбасын қолдаудың әлеуметтік-экономикалық әдістері: 

1 Мемлекеттік жәрдемақыларды төлеу, материалдық қолдау, жеңілдіктер 

ұсыну 

0 Психологиялық кеңес беру 

0 Асырап алу 

0 Шиеліністерді шешуде делдалдық 

0 Психодиагностика 

 

Сұрақ №35 

V Әлеуметтік қорғау жүйесіндегі әлеуметтік- экономикалық әдістер 

0 Кеңес беру 

1 Жеңілдіктер беру, қаржылай көмек, бір реттік жәрдемақылар 

0 Контент-анализ 

0 Делдалдық 

0 Үйрету 

 

Сұрақ №36 

V Әлеуметтік шығындар мен оған бөлінетін қаржыландыру 

деңгейімен сипатталатын принцип: 

1 Тиімділік принципі 

0 Гуманизм принципі 

0 Әлеуметтік әділдік принципі 

0 Кеңес беру 

0 Халықты әлеуметтік қорғау 

 

Сұрақ №37 

V Республикалық және жергілікті деңгейдегі субъектілердің 

экономикалық өкілеттіріктерін шектеумен сипатталатын 

принцип: 

1 Жергілікті органдардың экономикалық өзін-өзі басқару принципі 

0 Тиімділік принципі 

0 Гуманизм принципі 

0 Әлеуметтік әділдік принципі 

0 Халықты әлеуметтік қорғаудағы мемлекеттік алғышарттар принципі 

 

Сұрақ №38 

V Мемлекет басты рөлге ие болатын, объективті себептерге 

байланысты өзін-өзі қамтамасыз ете алмайтындарды әлеуметтік-

экономикалық қамтамасыз етуге негізделген принцип: 



1 Халықты әлеуметтік қорғаудағы мемлекеттік алғышарттар принципі 

0 Жергілікті органдардың экономикалық өзін-өзі басқару принципі 

0 Тиімділік принципі 

0 Гуманизм принципі 

0 Әлеуметтік әділдік принципі 

 

Сұрақ №39 

V Әлеуметтік қолдау технологиясындағы әлеуметтік-экономикалық 

әдістер дегеніміз: 

1 Экономикалық принциптер негізінде әлеуметтік мақсаттарға қол 

жеткізу тәсілдері 

0 Кеңес беру 

0 Хлақыты әлеуметтік қамтамасыз ету 

0 Клиентке педагогикалық көмек көрсету 

0 Клиенттерге құқықтық кеңес беру 

 

Сұрақ №40 

V Ғылыми негізделген әлеуметтік-экооноомикалық стандарттарды, 

нормативтерді зерттеумен және анықтаумен тікелей байланысты 

әдіс: 

0 Позитивті талдау әдісі 

1 Нормативті талдау әдісі 

0 Бақылау әдісі 

0 Эксперимент  

0 Экономикалық-математикалық үлгілеу әдісі  

 

Сұрақ №41 

V Экономикалық құбыллыстардың өзара байланысын зерттейтін 

әдіс: 

1 Позитивті талдау әдісі 

0 Нормативті талдау әдісі 

0 Бақылау әдісі 

0 Эксперимент  

0 Экономикалық-математикалық үлгілеу әдісі  

 

Сұрақ №42 

V Экономикалық процестердің өзгеруінің заңдылықтары мен 

себептерін және оның салдарын, оларды алдын ала болжау 

мүмкіндіктерін қарастыратын әдіс: 

1 Экономикалық-математикалық үлгілеу әдісі 

0 Позитивті талдау әдісі 

0 Нормативті талдау әдісі 

0 Бақылау әдісі 

0 Эксперимент  



 

Сұрақ №43 

V Әлеуметтік қолдау үлгісінің тиімділігін анықтау мүмкіндігіне ие 

болатын әдіс: 

1 Экономикалық эксперимент әдісі 

0 Экономикалық-математикалық үлгілеу әдісі 

0 Позитивті талдау әдісі 

0 Нормативті талдау әдісі 

0 Бақылау әдісі 

 

 

Сұрақ №44 

V Мемлекеттік міндетті заңдармен қарастырылған азаматтардың 

конституциялық құқықтарын жүзеге асыруға бағытталған ұзақ 

мерзімді механизм қалай аталады? 

1 Әлеуметтік кепілдеме 

0 Минималды әлеуметтік стандарттар 

0 Күнкөріс минимумы 

0 Айлық есептік көрсеткіш 

0 Ең төменгі жалақы 

 

Сұрақ №45 

V ҚР конституциясымен бекітілген халықты әлеуметтік қорғаудың 

минималды деңгейі... деп аталады: 

1 Минималды әлеуметтік стандарттар 

0 Әлеуметтік кепілдеме 

0 Айлық есептік көрсеткіш 

0 Ең төменгі жалақы 

0 Күнкөріс минимумы 

 

Сұрақ №46 

V Күнкөріс минимумы: 

1 Жұмыс күшін қалыпты қайта жаңғырту және тұлғаның дамуы үшін 

қажетті өмірлік құралдардың минимумын сипаттайтын түсінік 

0 ҚР конституциясымен бекітілген халықты әлеуметтік қорғаудың 

минималды деңгейі 

0 Әлеуметтік қолдау үлгісінің тиімділігін анықтау мүмкіндігіне ие 

болатын әдіс 

0 Мемлекеттік міндетті заңдармен қарастырылған азаматтардың 

конституциялық құқықтарын жүзеге асыруға бағытталған ұзақ мерзімді 

механизм 

0 Экономикалық құбыллыстардың өзара байланысын зерттейтін әдіс 

 

Сұрақ №47 



V 2020 жылдың 1 сәуірінде белгіленген ең төменгі жалақы мөлшері:  

1 42 500    

0 31 183   

0 29 689   

0 28 884   

0 24 459   

 

Сұрақ №48 

V 2020 жылдың 1 сәуірінде белгіленген айлық есептік көрсеткіш 

мөлшері: 

1 2778 

0 2651 

0 2525 

0 2405 

0 2121 

 

Сұрақ №49 

V Адресті әлеуметтік көмек (АСП) қандай жағдайда тағайындалады? 

1 Табыс көзі отбасы мүшелерінің әрқайсысына шаққанда күнкөріс 

минимумының 70%-нан төмен болған жағдайда  

0 Отбасында төрт баладан жоғары болған жаідайда 

0 Отбасы мүшелері жұмыссыз болған жағдайда 

0 Жұмысынан уақытша айырылған жағдайда 

0 Жұмысынан айырылған жағдайда 

 

Сұрақ №50 

V Табыс көзі отбасы мүшелерінің әрқайсысына шаққанда күнкөріс 

минимумының 70%-нан төмен болған жағдайда төленетін 

төлемақы қалай аталады? 

1 Адресті әлеуметтік көмек 

0 Балаларға төленетін жәрдемақы 

0 Көпбалалы отбасыларға төленетін жәрдемақы 

0 Қарттарға төленетін жәрдемақы 

0 Асыраушысынан айырылғандарға төленетін жәрдемақы 

 

Сұрақ №51 

V Жұмысберушілер жұмысшылардың жалақысының қанша 

пайызын МӘМС-ке аударады? 

1 2 % 

0 1 % 

0 1.5% 

0 2.5% 

0 3% 

 



Сұрақ №52 

V Атаулы әлеуметтік көмекті алатын жұмыс істемейтіндер үшін 

МӘМС-ке жарнаны кім аударады?  

1 Мемлекет аударады 

0 Өздері аударады 

0 Қайырымдылық қорлары аударады 

0 Жергілікті әкімшіліктер 

0 Емханалар аударады 

 

Сұрақ №53 

V Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына жарна төлеуден 

балалар қанша жасқа дейін босатылады? 

1 18 жасқа дейін, студент кезінде, оқуды аяқтаған соң үш айға дейінгі 

уақытта 

0 16 жасқа толғанда 

0 18 жасқа толғанда 

0 Күндізгі оқу бөлімінің студенттері 

0 Студенттер оқуды аяқтағаннан кейін үш айға дейін жарнадан 

босатылады 

 

Сұрақ №54 

V Әлеуметтік қорғау деңгейін жоғарылату мен әлеуметтік қорларды 

қалыптастыру үін қолданылатын прицип: 

1 Қаржылық-экономикалық факторларды пайдалану принципі 

0 Әлеуметтік жауап беру принципі 

0 Дифференциацияланған принцип 

0 Дербестік принципі  

0 Әлеуметтік әділдік принципі 

 

Сұрақ №55 

V Қоғамдағы құнсыздану деңгейімен, өмір сүру құнының және 

күнкөріс минимумының өсуімен сипатталатын принцип: 

1 Әлеуметтік жауап беру принципі 

0 Дифференциацияланған принцип 

0 Дербестік принципі  

0 Әлеуметтік әділдік принципі 

0 Қаржылық-экономикалық факторларды пайдалану принципі 

 

Сұрақ №56 

V Аймақ пен жергілікті жағдайды ескере отырып, әлеуметтік көмек 

пен қаржыландыру мөлшерін анықтауда қолданылатын принцип 

1 Дифференциацияланған принцип 

0 Қаржылық-экономикалық факторларды пайдалану принципі 

0 Әлеуметтік жауап беру принципі 



0 Дербестік принципі  

0 Әлеуметтік әділдік принципі 

 

Сұрақ №57 

V Заңнамаға сәйкес құралдарды пайдалану мен жинақтауды жүзеге 

асыруда жергілікті билік органдардың қолданатын принципі 

1 Дербестік принципі 

0 Әлеуметтік жауап беру принципі 

0 Әлеуметтік әділдік принципі 

0 Дифференциацияланған принцип 

0 Қаржылық-экономикалық факторларды пайдалану принципі 

 

Сұрақ №58 

V Халықты әлеуметтік қорғау бойынша іс-шараларды 

қаржыландыру көздері 

1 Мемлекеттік бюджет, мемлекеттік бюджеттен тыс қорлар, мемлекеттік 

емес қаржыландыру көздері 

0 Мемлекеттік бюджеттен тыс қорлар 

0 Мемлекеттік емес қаржыландыру көздері 

0 Конфессиялық ұйымдар 

0 Зейнетақы қорлары 

 

Сұрақ №59 

V Заңды түрде белгіленген мемлекетпен алынатын міндетті жинақ 

түрі қалай аталады? 

1 Салық  

0 Жалақы  

0 Зейнетақы 

0 Несие  

0 Барлығы  

 

Сұрақ №60 

V Мемлекетпен мідеттелетін  салықтың атқаратын қызметтері: 

1 Фискалды және экономикалық 

0 Әлеуметтік және қорғау 

0 Бақылаушы және экономикалық 

0 Реттеушілік және фискалды 

0 Әлеуметтік сақтандыру 

 

Сұрақ №61 

V Тікелей салық – бұл... 

1 Кіріс пен мүлікке салынады 

0 Табысқа салынады 

0 Салық объектісіне салынады 



0 Тауар мен қызмет түріне салынады 

0 Мүлікке салынады 

 

Сұрақ №62 

V Жанама салық – бұл ... 

1 Тауар мен қызмет түріне салынады 

0 Кіріс пен мүлікке салынады 

0 Табысқа салынады 

0 Салық объектісіне салынады 

0 Мүлікке салынады 

 

  



Сұрақ №63 

V Салық объектісі дегеніміз ... болып табылады 

1 Салық салынуға жататын кіріс немесе мүлік 

0 Салық төлеуші физикалық немесе заңды тұлға 

0 Салық объектісінің көлемі 

0 Салық төленетін кіріс 

0 Салық төленетін мүлік 

 

Сұрақ №64 

V Салық субъектісі дегеніміз ... болып табылады 

1 Салық төлеуші физикалық немесе заңды тұлға 

0 Салық объектісінің көлемі 

0 Салық төленетін кіріс 

0 Салық төленетін мүлік 

0 Салық салынуға жататын кіріс немесе мүлік 

 

Сұрақ №65 

V Салық көзі дегеніміз не? 

1 Салық төленетін кіріс болып табылады 

0 Салық төленетін мүлік болып табылады 

0 Салық салынуға жататын кіріс немесе мүлік болып табылады 

0 Салық төлеуші физикалық немесе заңды тұлға болып табылады 

0 Салық объектісінің көлемі болып табылады 

 

Сұрақ №66 

V Салық мөлшері қалай анықталады? 

1 Салық объектісінің көлеміне байланысты 

0 Табыс көзіне байланысты 

0 Салық төлеушінің жас ерекшелігіне байланысты 

0 Салық төлеушінің еңбек өтіліне байланысты 

0 Барлығы  

 

Сұрақ №67 

V Әлеуметтік мекемелердің кәсіпкерлікпен айналысуы қандай 

мақсатта жүзеге асырылады? 

1 Әлеуметтік мекеменің қажеттіліктерін қамтамасыз ету мақсатында 

0 Қаржылық пайда табу мақсатында 

0 Әлеуметтік әлсіз топтарды қолдау мақсатында 

0 Коммерциялық мақсатта 

0 Барлығы  

 

Сұрақ №68 

V Кәсіпкерлік сипаттағы халыққа қызмет көрсету төлемдері қалай 

жүргізіледі? 



1 Қолма-қол ақшасыз, банк арқылы 

0 Қолма-қол ақшамен 

0 Жеке тұлғалар арқылы 

0 Заңды тұлғалар арқылы  

0 Барлығы  

 

Сұрақ №69 

V Тегін әлеуметтік қызмет көрсетудің тәртібін кімдер анықтайды 

1 ҚР билік органдарының субъектілері 

0 Әлеуметтік қызметкерлер 

0 Жергілікті басшылар 

0 Заңгерлер  

0 Барлығы  

  

Сұрақ №70 

V Қарттар үйін қаржыландыру қалай жүргізіледі? 

1 Мемлекеттің бюджет пен тұрғындардың зейнетақысының бөлігін 

пайдалану арқылы 

0 Мемлекеттің бюджетпен қаржыландырылады 

0 Тұрғындардың зейнетақысының бөлігін пайдалану арқылы 

қаржыландырылады 

0 Қайырымдылық ұйымдарымен қаржыландырылады 

0 Жеке кәсіпкерлердің қолдауымен қаржыландырылады 

 

Сұрақ №71 

V «Әлеуметтік адамға» тән қасиеттерді атаңыз:  

1 экстроверт  

0 тәуелсіз, ұтымды, өзімшіл, хабардар   

0 кәсіпкер, ұтымды  

0 өзімшіл  

0 Қоғамдық мүддені бірінші орынға қояды  

 

Сұрақ №72 

V Әлеуметтік жұмыстың әдістері болып табылатындар  

0 фокус-топ, эксперттік сұрау 

1 философиялық, жалпы ғылыми, жеке арнайы,  

0 эксперимент, бақылау 

0 құжат талдау, контент талдау 

0 сауалнама, сұхбат 

 

Сұрақ №73 

V Әлеуметтік жұмыста қолданылатын әлеуметтанулық әдістерге 

жатпайтындар 

1 тәрбиелеу, психологиялық тренинг 



0 социометриялық 

0 сауалнама 

0 сұхбат 

0 контент-талдау 

 

Сұрақ №74 

V Әлеуметтік жұмыста қолданылатын әлеуметтанулық әдістер 

0 тәрбиелеу, психологиялық тренинг 

1 құжат талдау, бақылау, сауалнама, эксперимент 

0 әлеуметтік терапия 

0 еңбек терапиясы 

0 арттерапия 

 

Сұрақ №75 

V Экономиканы мемлекеттік реттеудің негізгі әдістері 

1 орталықтандыру және орталықсыздандыру 

0 ұйымдастыру 

0 жекешелендіру 

0 бірлескен мемлекеттік-жекешеленген кәсіпорындарды құру 

0 қайырымдылық қорларын құру 

 

Сұрақ №76 

V Әлеуметтік қорғау жүйесіндегі әлеуметтік- экономикалық әдістер 

0 кеңес беру 

1 жеңілдіктер беру, қаржылай көмек, бір реттік жәрдемақылар 

0 контент-анализ 

0 делдалдық 

0 үйрету 

 

Сұрақ №77 

V Халықты әлеуметтік қолдаудың экономикалық әдістерінің бірі 

0 психотерапия 

0 отбасындағы интервенция  

1 минималды әлеуметтік-экономикалық кепілдіктерді жүзеге асыру 

0 психодиагностика 

0 социологиялық сауалнама 

 

Сұрақ №78 

V Халықтың әлеуметтік қорғалмаған топтарына мемлекеттік қолдау 

көрсету формаларына жатпайды 

1 волонтерлық  

0 арнайы мемлекеттік жәрдемақы 

0 мүгедектігіне байланысты жәрдемақы 



0 бала күтіміне байланысты жәрдемақы 

0 мемлекеттік адрестік әлеуметтік көмек 

 

Сұрақ №79 

V Аз қамтылған отбасыларды қолдауға бағытталған әлеуметтік-

экономикалық әдістер 

0 коррекция 

1 балаларға арналған мемлекеттік жәрдемақылар, әлеуметтік 

жеңілдіктер, адрестік әлеуметтік көмек 

0 дәріс, тренинг 

0 зейнетақылар  

0 психодиагностика 

 

Сұрақ №80 

V Әлеуметтік жұмыстағы технологиялық процестің компонеттері  

1 алгоритм, операция, инструментарий 

0 ұйымдастырушылық, әдістемелік, басқарушылық  

0 ұйымдастырушылық, қарым-қатынастық 

0 процедуралық, үздіксіздік 

0 дикреттілік, қозғалыстық 

 

Сұрақ №81 

V Тұлғаның өмірлік жолын жобалау мен коррекциялау, диагостикалау 

және зерттеу, бұл - 

1 биографиялық әдіс  

0 кратографиялық әдіс 

0 бақылау әдісі 

0 социометриялық әдіс 

0 құжат талдау әдісі 

 

Сұрақ №82 

V Денсаулығын жоғалту нәтижесінде айырылған әлеуметтік байланыстар   

мен әлеуметтік мәртебесін, құқығын қалпына келтіру  

1 әлеуметтік реабилитация болып табылады 

0 әлеуметтік профилактика болып табылады 

0 әлеуметтік терапия болып табылады 

0 психопрофилактика болып табылады 

0 әлеуметтік технология болып табылады 

 

Сұрақ №83 

V Әлеуметтік жұмыстағы қарым-қатынастың коммуникативтік 

құралдары 



0 іскерлік 

1 тілдік, вербалды емес, вербалды 

0 бағалаулық  

0 супервизорлық 

0 бос уақыттық 

 

Сұрақ №84 

V Қамқорлық тағайындалатын тұлғалар 

0 ішімдікке салынуына байланысты әрекет қабілеттілігі шектелген 

тұлғалар  

0 денсаулық жағдайына байланыста патронатты қажет ететін тұлғалар 

1 сотпен әрекетке қабілетсіз деп танылған тұлғалар 

0 жалғызбасты қарттар 

0 қарт адамдар 

 

Сұрақ №85 

V Ата-ана қарауынсыз қалған балалардың құқығын қорғауға жататындар  

0 күндізгі стационар   

1 қамқорлық, патронат, арнайы мекемелерге орналастыру 

0 еңбекпен қамту 

0 пансионат 

0 қала сыртындағы балалар лагері 

 

Сұрақ №86 

V Әлеуметтік қызмет көрсету жүйесіндегі әлеуметтік жұмыстың 

мазмұны  

0 әлеуметтік көмек көрсету, кеңес беру, үйдегі әлеуметтік қызмет 

көрсету  

0 технологиялық процесті дайындау 

0 медициналық қызмет көрсету 

1 халықты әлеуметтік қорғау бойынша мемлекеттік бағдарламаларды 

құрастыру  

0 әрекетке қабілетсіз тұлғаға қамқоршылық тағайындау 

 

Сұрақ №87 

V Әлеуметтік қамтамасыз ету 

0 әлеуметтік қорғау жүйесінен тыс жүргізілетін іс-әрекет 

1 асыраушысынан айырылған жағдайда, балалы отбасыларға және 

қарттарға  мемлекеттік қолдау 

0 комуникативтік техниканың түрі 

0 әлеуметтік кеңес беру болып табылады 

0 адамның өмір салтын объективті түрде бұзатын жағдай 

 



Сұрақ №88 

V Әлеуметтік қамтамасыз етудің негізгі түрлері 

0 патронаж 

1 зейнетақымен қамтамасыз ету, жәрдемақылар жүйесі, қарттарға 

әлеуметтік қызмет көрсету 

0 қамқорлық 

0 әлеуметтік терапия 

0 қамқорлық  

 

Сұрақ №89 

V Мүгедектерді әлеуметтік қорғау қағидаларына жататындар:  

1 заңдылық, әлеуметтік қорғауға кепілдік, кәсіп таңдаудың 

қолжетімділігі 

0 жұмыспен қамтамасыз ету 

0 бос уақытты ұйымдастыруға 

0 тәрбиелік әсер етудің тұтастығы 

0 диагностика 

 

Сұрақ №90 

V Уақытша қиын жағдайға душар болған отбасыларға мамандардың 

ресми және бейресми іс-әрекеті мен қатынасы  - бұл  

0 жұмыспен қамту 

0 материалдық қолдау 

0 қаржылық қолдау 

0 отбасын бейімдеу 

1 отбасын әлеуметтік қолдау 

 

Сұрақ №91 

V Халықты әлеуметтік қорғау мекемелерінің тұрғылықты мекен-жайы 

жоқ адамдарға көрсететін қызметтері  

1 уақытша немесе түнеп шығатын орынмен және әлеуметтік бейімделуін 

қамтамасыз ету 

0 ақпараттарды өңдеу 

0 Cкеңес беру  

0 сауалнама жүргізу 

0 ақпарат жинау 

 

Сұрақ №92 

V Әлеуметтік қызметтің деңгейіне байланысты әлеуметтік 

технологиялар бөлінеді:  

0 Әмбебап 

1 Жаһандық, аймақтық, ұлттық, мемлекеттік әлеуметтік технологиялар 

0 Мемлекеттік 



0 Аймақтық 

0 Муниципалды 

 

Сұрақ №93 

V Тұлғаның немесе топтың жаңа әлеуметтік жағдайға немесе 

әлеуметтік ортаға белсенді үйрену процессі  

0  Әлеуметтік сауықтыру 

1 Әлеуметтік бейімделу 

0 Идентификация 

0  Модернизация 

0 Әлеуметтену 

 

Сұрақ №94 

V Кәрілікке, еңбек қабілетінің жоғалуына, асыраушысынан 

айырылу жағдайына байланысты қоғамдық қорлардан 

азаматтардың алатын қаржылық қамтамасыз ету  

1 Ай сайынғы қаржылық жәрдемақы 

0 зейнетақы 

0 Марапат  

0 дотация 

0 девольвация 

 

Сұрақ №95 

V Қайырымдылық қызметін атқаруға қажетті қаржыны іздеу және 

тарту әдістері кіретін қайырымдылық ұйымдарының қызметі   

1 Әлеуметтік көмек көрсету үшін қаржы жинау 

0 фандрайзинг 

0 Асырап алу 

0 Қамқорлыққа алу 

0 сауықтыру 

 

Сұрақ №96 

V Халықтың әлеуметтік әлсіз топтарына материалдық көмектің 

түрлері: 

0 Зейнетақы 

0 Әлеуметтік қызмет көрсету 

0 Психологиялық қызметтер 

0 Азық-түлік 

1 Меценаттылық, тазалық құралдары және тұрмыстық заттар 

 

Сұрақ №97 

V Әлеуметтік жұмыс бойынша мамандарды кәсіби даярлаудың 

міндеттері: 



0 Кәсіби құзіреттілікті қалыптастыру 

0 Кәсіпке социомәдениеттілік тәжірибесін қатыстыру 

1 Маманның кәсіби өзін- өзі тануының дамуы 

0 Өзін –өзі  бағалаудың төмендігі 

0 Кәсіби деформацияның дамуы 

 

Сұрақ №98 

V Әлеуметтік қызметкерлерді даярлау жүйесіндегі оқыту әдістері: 

0 Биографиялық әдіс 

0 Әңгімелесу 

0 Дельфи әдісі 

0 Терапия 

1 Іскелік ойын мен Дискуссия   

 

Сұрақ №99 

V Әлеуметтік қызмет жұмысының тиімді шарттары: 

0  Әлеуметтік саясаттың тиімсіздігі 

1 Білікті  кадрлардың болу, әріптестерді материалды ынталандыру 

0 Халықтың тууының төмендеуі 

0 Клиент санының азаюы 

0 Халықтың науқастануының жоғарлауы 

 

Сұрақ №100 

V Меценаттылық қоғамдық құбылыс ретінде: 

1 Жас таланат өнер иелерін қолдау  

0 Кәсіпкерлікті қолдаушы 

0 Білім беруді қолдаушы 

0 Мемлекеттік көмек формасы 

0 Мемлекеттік сақтандыру формасы 

 

Сұрақ №101 

V  Азаматтардың кәсіби қызметіне, жұмыс орнын таңдау құқығы – 

бұл  

1 Әлеуметтік кепілдік деп аталады 

0 Әлеуметтік әділдік деп аталады 

0 Әлеуметтік теңіздік деп аталады 

0 Әлеуметтік басымдылық деп аталады 

0 Әлеуметтік қайырымдылық деп аталады 

 

Сұрақ №102 

V  Қарттар мен мүгедектерге қызмет көрсету мен оларды 

қамтамасыз ету ... бір бөлімі болып табылады 

1 Әлеуметтік қызмет көрсету жүйесінің 



0 Әлеуметтік сақтандыру жүйесінің 

0 Қоғамдық көмек көрсету жүйесінің 

0 Әлеуметтік қорғау жүйесінің 

0 Әлеуметтік қайырымдылық көрсетудің 

 

Сұрақ №103 

V Материалдық емес өндіріс саласының еңбек өнімі болып... 

табылады 

0 тауар 

1 қызмет 

0 Көмек 

0 Кеңес беру 

0 Алғашқы көмек 

 

Сұрақ №104 

V  Көмекті қажет ететін азаматтарды әлеуметтік қолдау мемлекеттік 

стандарттарын анықтау ... міндеті болып табылады 

1 Әлеуметтік сала экономикасының 

0 Еңбек әлеуметтануының 

0 Әлеуметтік сала әлеуметтануының 

0 Еңбек экономикасының 

0 Экономикалық институттың 

 

Сұрақ №105 

V  Әлеуметтік қамсыздандыру қоғамның барлық мүшелерін 

қажеттіліктерімен .... қамтамасыз ету жұмыстарын жүргізеді 

1 Қорлар мен ұйымдардың қамтамасыз ету көздеріне тәуелсіз түрде  

0 Қорлардың қалыптасу көздеріне тәуелсіз 

0 Мемлекеттік бюджетке тәуелсіз 

0 Ұйымдардың қамтамасыз ету көздеріне тәуелсіз 

0 Мемлекеттік бюджеттен тыс 

 

Сұрақ №106 

V  Қарттарды, еңбекке қабілетсіз азаматтарды және көпбалалы 

отбасыларды қамтамасыз ету мен қодау жүйесі ... аталады 

1 Әлеуметтіак көмек 

0 Әлеуметтік кепілдік 

0 Әлеуметтік қамтамасыз ету 

0 Әлеуметтік сақтандыру 

0 Әлеуметтік қолдау 

 

Сұрақ №107 

V  Клиентке әлеуметтік көмек көрсету бойынша іс-әрекет бұл  

1 Әлеуметтік қызметтер  



0 Әлеуметтік жұмыс 

0 Әлеуметтік қорғау 

0 Әлеуметтік қызмет көрсету 

0 Әлеуметтік қолдау 

 

Сұрақ №108 

V Әлеуметтік жұмыс мекемесі ... көрсетуші болып табылады  

1 Қызмет көрсетуші 

0 Басқарушы  

0 Орындаушы  

0 Бақылаушы  

0 Бөлуші  

 

Сұрақ №109 

V  Позитивті талдау зерттейді: 

1 Бағаның өсуі мен өмір сапасының өзара байланысын 

0 Мемлекеттік жәрдемақылар жүйесін 

0 Минималды әлеуметтік-экономикалық кепілдіктер жүйесін 

0 Әлеуметтік-экономикалық стандарттардың ғылыми негізділігін 

0 Әлеуметтік саясатты 

 

Сұрақ №110 

V  Экономикалық принциптер негізінде әлеуметтік мақсаттарға жету 

тәсілдері 

1 Әлеуметтік жұмыс экономикасының әдістері 

0 Әлеуметтік жұмыс экономикасының принциптерін дұрыс пайдалану 

0 Әлеуметтік жұмыс экономикасының тиімділігі 

0 Әлеуметтік жұмыс экономикасының мақсаттылығы 

0 Барлығы  

 

Сұрақ №111 

V  Әлеуметтік жұмыс мамандары мен әлеуметтік қызметкерлер өз 

қызметтерін ... жүргізеді: 

1 Әлеуметтік кеңістікке кіретін экономикалық кеңістікте  

0 Экономикалық кеңістікте 

0 Әлеуметтік кеңістікте 

0 Ғылыми кеңістікте 

0 Саяси кеңістікте 

 

Сұрақ №112 

V  Әлеуметтік жұмыстың экономикалық кеңістігі келлесілерді 

қамтиды: 

1 Әлеуметтік жүйе эконоомикасын 

0 Халықты қорғау 



0 Денсаулық, білім ээкоономикасын 

0 Еңбек қатынастары саласын 

1 Барлығын  

 

Сұрақ №113 

V  Экономикалық іс-әрекеттерді реттеп отыратын нормативтік 

актілер мен заңдар ... аталады: 

1 Құқықтық негіз деп 

0 Мемллекеттік реттеу деп 

0 Автоматты реттеу деп 

0 Ұйымдастырушылық форма 

0 Барлығы  

 

Сұрақ №114 

V  Экономиканы тұрақтандыру үшін  

1 Экономикалық жағдайға байланысты мемлекеттік реттеу тәсілдері 

қолданылады 

0 Салықты төмендету арқылы мемлекеттік шығындарды көбейту 

0 Салықты көбейту арқылы мемлекеттік шығындарды қысқарту 

0 Мемлекеттік бюджетттен қаржы бөлу 

0 Барлығы  

 

Сұрақ №115  

V  Мемлекеттің ресурстарды бөлі секілді экономикалық қызметтері 

... жүзеге асады: 

1 Макроэконоомикалық деңгейде 

0 Микроэкономикалық деңгейде 

0 Аймақтық деңгейде 

0 Муниципалды деңгейде 

0 Барлығы  

 

Сұрақ №116 

V  Әлеуметтік саясаттың объектісі болып табылады 

1 Әлеуметтік сала 

0 Әлеуметтік қамтамасыз ету 

0 Зейнеткерлер мен мүгедектер 

0 Қиын өмірлік жағдай 

0 Отбасы  

 

Сұрақ №117 

V  Қазігі экономикалық жағдайда халық денсаулығын ... ретінде 

қарастыру қажет 

1 Әлеуметтік-экономикалық категория 

0 Әлеуметтік категория 



0 Экономикалық категория 

0 Медициналық категория  

0 Барлығы  

 

Сұрақ №118 

V  Денсаулық сақтау экономикасының объектісіне ... жатқызуға 

болады 

1 Бағаны қалыптастыруды 

0 Әлеуметтік ауруларды 

0 Аурудың көбейуін 

0 Мемлекеттік мекемелерді 

0 Білім беру мекемелерін 

 

Сұрақ №119  

V Экономикалық дамудағы материалдық және рухани 

құндылықтарды тұтыну мен қанағаттану деңгейі бұл -  

1 Өмір сүру деңгейі 

0 Материалдық жағдай 

0 Өмір сапасы 

0 Рухани даму 

0 Барлығы  

 

Сұрақ №120 

V Ғылымда халықтың білім деңгейін сипаттайтын көрсеткіш ... деп 

аталады 

1 Интеллектуалды потенциал индексі 

0 Адамдық даму индексі 

0 Жан басына шаққандағы адамдық капитал 

0 Халықтың өмір сүру коэффициенті  

0 Халықтың өмір сүру сапасы 

 

Сұрақ №121 

V  Халықтың экономикалық белсенділік көрсеткішіне ... жатады: 

1 Халық миграциясы 

0 Өмір сүру ұзақтығы 

0 Білімге бөлінген шығын бөлігі 

0 Көтерілістерге қатысу 

0 Қайырымдылықпен айналысу 

 

Сұрақ №122 

V  Қылмыс динамикасына келесі көрсеткішті жатызуға болады? 

1 Әлеуметтік қысым көрсеткішін 



0 Әлеуметтік-демографиялық көрсеткішті 

0 Экономикалық белсенділік көрсеткішін 

0 Әлеуметтік саланың даму көрсеткішін 

0 Адамдық даму көрсеткішін 

 

Сұрақ №123 

V  Азаматтарға көрсетілетін қызметтер немесе материалдық тұрғыда 

берілетін мақсатты бағытталған төлем - бұл 

1 Субсидия 

0 Әлеуметтік көмек 

0 Әлеуметтік жәрдемақы 

0 Компенсация 

0 Жалақы  

 

Сұрақ №124 

V  Көмекке мұқтаж жандарға көмек ретінде қиын өмірлік жағдайды 

жеңуі үшін жасалатын іс-шаралар жүйесі  

1 Әлеуметтік көмек деп аталады 

0 Субсидия  

0 Әлеуметтік жәрдемақы 

0 Компенсация  

0 Жалақы  

 

Сұрақ №125 

V Аяғы ауыл әйелдер еңбек саласында келесі әлеуметтік 

жеңілдіктерге ие бола алады: 

1 Еңбектің жеңілдетілген жағдайын қалыптастырады 

0 Еңбекті ұйымдастыру мен жалақы төлеуде  

0 Жеңілдетілген демалыстар 

0 Жұмыс орнынан берілетін жеңілдіктер 

0 Барлығы  

 

Сұрақ №126 

V Бала босануына байланысты уақытша жұмысынан айырылған 

әйел адамның...  

1 Бала 3 жасқа дейін жұмыс орны сақталады 

0 Қызметтік дәрежесі өседі 

0 Жұмыс орнынан компенсация алады 

0 Бала 3 жасқа дейін жалақысы сақталады 

0 Дұрыс жауабы жоқ 

 

 

 



Сұрақ №127 

V Халықтың денсаулықты сақтау мақсатындағы әлеуметтік қорғау 

түрі 

1 Медициналық сақтандыру 

0 Зейнетақымен қаматамысз ету 

0 Әлеуметтік қорғау 

0 Әлеуметтік сақтандыру 

0 Әлеуметтік кепілдемелер 

 

Сұрақ №128 

V Денсаулығына байланысты уақытша жұмысынан 

айырылғандарға берілетін көмек 

1 12 айдан көп емес уақыт бойы еңбекке қабілетсіздік кезеңінде 

жұмысбастылық қоры есебінен жұмыссыздық бойынша төленетін 

жәрдемақы көлемінде ақы төленеді 

0 Жұмыс орны 3 айға дейін сақталады 

0 Жұмыс орны мерзімсіз сақталады 

0 Мансаптық өсу мүүмкіндігі беріледі 

0 Барлығы  

 

Сұрақ №129 

V Мемлекеттік әлеуметтік кепілдемелердің негізгі аспектілері 

0 Жұмыссыздықтан қорғау 

0 Жұмыспен қамту 

0 Қайта даярлау курстарынан өтуге жағдай жасау 

0 Арнайы әлеуметтік бағдарламалар ұсыну 

1 Барлық жауап дұрыс 

 

Сұрақ №130 

V Минималды жалақы мөлшері (н): 

0 Кепілдендірілген сипатқа ие 

0 Қысқартуға құқығы жоқ 

0 Қосымша үстем ақыны қамтымайды 

0 Сыйақыны қамтымайды 

1 Барлығы дұрыс  

 

Сұрақ №131 

V Міндетті әлеуметтік сақтандыру Қазақстанда алғаш рет қай жылы 

енгізілді? 

1 2005 

0 2008 

0 2015 

0 2017 

0 2020 



 

Сұрақ №132 

V Еңбекке қабілетін жоғалту дәрежесі қалай анықталады? 

1 Медициналық-әлеуметтік сараптама арқылы  

0 Соттық сарраптама арқылы 

0 Әңгімелеу арқылы 

0 Визуалды шолу жасау арқылы 

0 Барлығы  

 

Сұрақ №133 

V Еңбекке қабілетін жоғалту бойынша жәрдемақы: 

1 Еңбекке қабілеттілігін жоғалтудың белгіленген кезеңнің түгел 

мерзіміне тағайындалады 

0 Өмір бойы тағайындалады 

0 1 ай уақытына ғана тағайындалады 

0 Соттық сараптама жүргізіледі 

0 барлығы 

 

Сұрақ №134 

V Міндетті әлеуметтік сақтандыру келесідей түрлерге жіктеледі 

0 Еңбекке қабілетін жоғалтқан жағдайда 

0 Асыраушысынан айырылған жағдайда 

0 Жұмысынан айырылған жағдайда 

0 Бала босауына байланысты табысынан айырылған жағдайда 

1 Барлығы  

 

Сұрақ №135 

V Жұмысынан айырылу жағдайы бойынша әлеуметтік төлемақы 

1 Әлеуметтік аударымдардың созылмалығына байланысты 1 айдан 4  айға 

дейін төленеді 

0 Жаңа жұмыс тапқанша төленеді 

0 Шектеусіз төленеді 

0 6 айға дейін төленеді  

0 2 айға дейінтөленеді 

 

Сұрақ №136 

V Бала босануына байланысты төлемақы қай уақыттан бастап 

төленеді? 

1 Баланың туу туралы куәлігінде көрсетілген күннен бастап 

0 Халыққа қызмет көрсету орталығына құжат өткізгеннен бастап 

0 56 күн ішінде  

0 Бала туылғаннан 3 жасқа дейін 

0 Барлығы  

 



Сұрақ №137 

V Екі немесе одан көп бала туылған жағдайда төлемақы қалай 

тағайындалады? 

1 Әрбір балаға жеке тағайындалады 

0 Бір балаға ғана тағайындалады 

0 Бала мен анасына қоса тағайындалады 

0 Арнайы рұқсат алуды талап етеді 

0 Барлығы  

 

 

Сұрақ №138 

V Қаржыландырудың негізгі қызметтері 

1 Бөлушілік, ынталандырушы, бақылаушы 

0 Бақылаушы 

0 Реттеуші  

0 Ынталандырушы 

0 Бөлушілік  

  

Сұрақ №139 

V Халықты әлеуметтік қорғау саласын қаржыландыру көздері: 

1 Мемлекеттік бюджет, мемлекеттік бюджеттен тыс қорлар, мемлекеттік 

емес қаржыландыру 

0 Салықтар 

0 Салымдар  

0 Жарналар  

0 Мемлекеттік бюджеттен тыс қорлар  

 

Сұрақ №140 

V Әлеуметтік саланы қаржыландырудың негізі тәсілдері 

1 Тікелей және жанама  

0 Мақсатты бағытталған 

0 Тікелей  

0 Ұйымдастырылған 

0 Жанама  

 

Сұрақ №141 

V Әлеуметтік саланы тікелей қаржыландыру дегеніміз: 

1 Қаржы құралы әлеуметтік жұмысты қаржыландыруға тікелей мақсатты 

түрде бағытталуы 

0 Салықтық жеңілдіктер берілуі 

0 Жеңілдікті несиелер берілуі 

0 Әлеуметтік қызметтер мен тауарларға баға жеңілдігін қалыптастыру 

0 Барлығы  

 



Сұрақ №142 

V Әлеуметтік саланы жанама қаржыландыру дегеніміз 

1 Салықтық жеңілдіктер, жеңілдікті несиелер беру, әлеуметтік қызметтер 

мен тауарларға баға жеңілдігін қалыптастыру 

0 Қаржы құралы әлеуметтік жұмысты қаржыландыруға тікелей мақсатты 

түрде бағытталуы 

0 Қайырымдылық қорлар арқылы қаржыландыру 

0 Жеке тұлғалар арқылы жүзеге асады 

0 Барлығы  

 

Сұрақ №143 

V Арнайыландырылған қызмет орталықтарын қаржыландыру 

түрлері: 

1 Бюджеттік, шаруашылықтық немесе аралас 

0 Тек қана бюджеттік 

0 Тек қана шаруашылықтық 

0 Аралас  

0 Дұрыс жауап жоқ 

 

Сұрақ №144 

V Еңбекақысына қатысты мемлекеттік минималды стандарттар ... 

қалыптастырады: 

1 Еңбекақының минималды көлемін және бюджеттік сала 

қызметкерлерінің еңбекақысының ортақ тарифтік сеткасын  

0 Сыйақыларды  

0 Еңбекақының минималды көлемін 

0 Үстемақыларды  

0 Демалыс мерзімдерін 

 

Сұрақ №145 

V Жұмыссыздық бойынша әлеуметтік жәрдемақы қандай жағдайда 

төленеді? 

1 Жұмысынан айырылғанда, уақытша жұмысынан айырылғанда 

0 Жұмыспен қамтылғанға дейін 

0 Жұмыс жасайтындарға  

0 Зейнетке жасына жеткенде 

0 Барлығы  

 

Сұрақ №146 

V Әлеуметтік сақтандыру -  

1 Еңбекке қабілетсіздік орын алғанда азаматтарды әлеуметтік 

қамтамасыз ету үшін заңмен қарастыралған жүйе 

0 Қайырымдылық қорлары арқылы қолдау 

0 Ата-анасынан айырылған балаларды қорғау 



0 Әлеуметтік көмек көрсету  

0 Медициналық –әлеуметтік сараптама  жасау 

 

Сұрақ №147 

V Әлеуметтік сақтандыруға кімдер құқылы? 

1 Жұмыс жасайтындардың барлығы және азаматтардың жеке сақтандыру 

жарна салатындар 

0 Мемлекеттік қызметте жұмыс жасайтындар 

0 Жеке кәсіпкерлер  

0 Өзін-өзі жұмыспен қамтушылар 

0 Барлығы  

 

Сұрақ №148 

V Экономикалық мәртебе дегеніміз 

1 Табысы бойынша анықталатын халықтың әлеуметтік немесе 

демографиялық топтары, индивидтің экономикалық жағдайының 

деңгейі 

0 Азаматтардың әлеуметтік жағдайы  

0 Халықтың әлеуметтік мәртебесі  

0 Қоғамның экономикалық тұрақтылығы 

0 Барлығы  

 

Сұрақ №149 

V Отбасының экономикалық құрылымдағы экономикалық 

қызметтері: 

1 Отбасылық бюжтетті қалыптастыру және шаруашылықтағы рөлдерді 

бөлу 

0 Әлеуметтік көмек көрсету 

0 Кеңес беру 

0 Тәрбиелік  

0 Барлығы  

 

Сұрақ №150 

V Әлеуметтік жұмыс саласындағы ақылыт түрде үйде көрсетілтін 

қызметтен түсетін табыс жұмсалады: 

1 Әлеуметтік қызмет көрсету мекемесін жетілдіруге 

0 Әлеуметтік қызметкерлердің біліктілігін арттыруға 

0 Әлеуметтік қызметкердің жеке шығынына 

0 Мемлекеттік бюджетті толықтыруға 

0 Барлығы  

 

 


