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Мамандық бойынша тест: 1-пән  

 
 1. Қазақстанда саяси PR неше салада жұмыс жасайды  
A) үш салада 
B) төрт салада 
C) екі салада  
D) бес салада 
E) бір салада 
 
 2. Белгілі американдық паблик рилейшнз маманы Хадли Кентрилдің 
қоғамдық пікір туралы заңы 
A) 17 
B) 25 
C) 10 
D) 15 
E) 20 
 
 3. Қақтығыстар туындауы мүмкін мәселелердің дерек базасын дайындау 
A) болжалды қиындықтар 
B) легитимизация 
C) нейтрализация 
D) конфликтизация 
E) тестілеу 
 
 4. Қазақстанда қоғаммен байланыстың өзіндік жүйесі 
A) қоғамдық бірлестіктер ретінде қалыптасты 
B) ғылыми-зерттеу институты ретінде қалыптасты 
C) әлеуметтік институт ретінде қалыптасты 
D) қоғамдық институт ретінде қалыптасты 
E) қоғамдық ұйымдар ретінде қалыптасты 
 
 5. ҮЕҰ-ның мемлекеттік әлеуметтік-экономикалық дамуына қосқан 
үлесін бағалау жобасы 
A) қоғам және қоғамдық пікір қалыптастыруға арналған жобасы 
B) билік пен қоғам арасында қатынас орнату жобасы 
C) әлеуметтік-экономикалық дамудың бастамалық жобасы 
D) қоғам мен байланыстың қоғаммен жұмысын іске асыру жобасы  
E) азаматтық қоғамды дамытуға бағытталған инновациялық жобасы  
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 6. Ақпарат қабылдаушы дегеніміз 
A) коммуникация арнасы бойынша келіп түскен ақпаратты қабылдауға 
қабілетті құрылым 
B) коммуникация арнасы бойынша келіп түскен ақпаратты қабылдауға 
және жан-жаққа таратуға қабілетті құрылым 
C) коммуникация арнасы бойынша адресаттың келіп түскен хабарламаға 
жауап беріп, жан-жаққа таратуға қабілетті құрылым 
D) коммуникация арнасы бойынша адресаттың келіп түскен хабарламаны 
орналастырушы құрылым 
E) коммуникация арнасы бойынша адресаттың келіп түскен хабарламаға 
жауап беруші құрылым 
 
 7. Баспасөз конференциясының құрылымы 
A) ұйымдастырушы топ, қызметкерлер, тұтынушылар 
B) ұйымдастырушы топ, модератор, сөз сөйлеушілер, журналистер 
аудиториясы 
C) ұйымдастырушы топ, әр түрлі топ өкілдері, тұтынушылар  
D) ұйымдастырушы топ, журналистер аудиториясы 
E) ұйымдастырушы топ, спикер, әр түрлі топ өкілдері, тұтынушылар 
 
 8. PR-науқанда міндетті аналитикалық бөлімді қамтитын жоспарлау 
A) жобаны құрылымдау мақсаттары мен міндеттерінен  
B) жобаны ресурстық талдаудан және жауапты адамды бөлуден 
C) жобаны уақытша талдаудан және орындаудан 
D) жауапты адамды бөлуден және талдаудан 
E) жобаны құрылымдаудан және ресурстық талдаудан  
 
 9. Қазақстан Республикасының жоғары және жоғары оқу орындарынан 
кейінгі білім классификаторына PR енген жыл 
A) 2005 жылы қаңтарда  
B) 2008 жылы сәуірде 
C) 2009 жылы наурызда 
D) 2010 жылы ақпанда 
E) 2000 жылы тамызды 
 
10. Қара PR ұғымына қарама-қарсы нұсқа ретінде пайда болған 
A) ақ PR 
B) сары PR 
C) сұр PR 
D) қара PR 
E) жасыл PR 

 


