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Мамандық бойынша тест: 1-пән  

 
 1.  Әлеуметтік жұмыс практикасындағы «Рационалды-эмотивті 
моделінің» негізін салушы:  
A) Джесси Тафт 
B) Альберт Эллис 
C) Карл Роджер 
D) Хелен Перлман 
E) Уильям Рид 
 
 2. Әлеуметтік орта:  
A) тек қана адам баласына тән әлеуметтік және материалды құндылықтар 
B) адамның туа берілген константты жағдайы 
C) психологиялық және физиологиялық құндылықтар жиынтығы 
D) адамға оның балалары мен немерелері тарту ететін сезім 
E) адамның өмір сүруінің, қалыптасуы мен қызмет атқаруының 
материалдық, экономикалық, әлеуметтік, саяси және рухани 
жағдайларының жиынтығы 
 
 3. Халықаралық еңбек ұйымының қарт адамдарға қатысты бекіткен негізгі 
этикалық қағидалары:  
A) Басқару еркіндігі, әлеуметтік әл-аухатын көтеру және еңбекпен қамту  
B) Таңдау еркіндігі, көмекті индивидуализациялау және әлеуметтік 
патронаж 
C) Таңдау еркіндігі, әлеуметтік теңдік және әділеттілік 
D) Тұрғын үймен қамту, бос уақытын ұйымдастыру және оларды емдеу 
E) Ресурстарын еңбекке тарту, ерікші болуға тарту 
 
 4. М.Ричмондтың әлеуметтік жұмыстың теориясындағы негізгі 
тұжырымы:  
A) Индукция 
B) Интрепретация 
C) Инновация 
D) Дедукция  
E) Интервенция  
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5. Е.А. Холостованың тұжырымы бойынша әлеуметтік қызметкердің жеке 
қасиеттері келесі үш топқа бөлінеді:  
A) адамның жеке басының сапалары, басқалармен қарым-қатынастағы 
ерекшеліктері, өзін-өзі ұстай білуі 
B) аталған мамандыққа бейім болу үшін жеке қасиеттер жиынтығы болуы, 
адамның коғамда дамуға бағыттылығы мен жеке адамның басқаларға үлгі 
болу қасиеттерін дамытуы 
C) адамның коғамда әлеуметтендірілуі үшін белгілі бір сапаларының болуы 
D) адамның қоғамдағы алатын орны, мәртебесі мен өзін-өзі бағалауы 

     E) адамның коғамда жеке дамуға бағыт-бағдар ұстануы үшін қажетті 
      сапаларын  дамытуда 
 

 
 6. Қазақстан Республикасындағы әлеуметтік қорғаудың қалыптасуының  
кезеңдерін көрсетіңіз:  
A) 1991-1999ж., 1999-2000ж., 200-2007ж.  
B) 1995-1198ж., 1998-2007ж.  
C) 1991-1995ж., 1995-1998ж., 1998-2007ж.  
D) 1991-1993 ж., 1993-1995ж., 1995-1997., 1997-2000ж.  
E) 1995-1997ж., 1997-1999ж, 1999-2007ж.  
 
 7. Медициналық және психологиялық-педагогикалық диагностика 
A) әр түрлі кемістіктерді анықтау мен емдеудің, оқыту мен тәрбиелеудің 
сайма-сай жағдайларын белгілеу үшін балалардың психикалық дене 
дамуын кешенді салааралық бағалау  
B) бала психикасы мен іс-әрекетін сәйкестендіріп бағалау жұмыстары  
C) әр түрлі кемістіктерді анықтау мен емдеудің, оқыту мен тәрбиелеудің 
сайма-сай жағдайларын белгілеу  
D) мамандырылған консилиум  
E) ота жасаудан кейінгі оңалту жұмыстарын жүргізу  
 
 8. АҚШ әлеуметтік қызметкерлердің кәсіби стандарт бойынша  
төмендегіей теориялық білімі болуы қажет:  
A) тарих мен заң, саясат бойынша білім.  
B) коғам құрылымы мен заңдық негіздері туралы білімі  
C) жалпы кәсіптік, практикалық, агенттікте жұмыс істеуге бағытталған 
білім, клиент туралы білім  
D) заңдар мен жеке адам психологиясы туралы  білімі 
E) педагогикалық және психологиялық білім.  
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 9. Әлеуметтік жұмыскерге қойылатын талаптарды сипаттаған автор:  
A) А.И.Пригожий 
B) В.И.Курбатов 
C) И.Ф.Поручник 
D) В.Г.Зазыкин 
E) Н.Б.Шмелева 
 
10. Мүмкіншілігі шектеулі баланы оңалтудағы бағдарлама түрі:  
A) Стратегиялық жоспар 
B) Сараптамалық жоспар 
C) Индивидуалды жоспар 
D) Индивидуалды келісім-шарт 
E) Бағалау жоспары 

 


