
СЫНАМАЛЫҚ ТЕСТТЕР 

 
атқаратын лауазымына сәйкестігін аттестаттау шеңберінде «денсаулық сақтау менеджменті» 

мамандығы бойынша бекітілген техникалық сипаттамаға (бұдан әрі - Сипаттама) сай 
республикалық денсаулық сақтау ұйымдарының бірінші басшылары мен олардың 

орынбасарларының білімдерін бағалау үшін 
 
 

Ұлттық Тәуелсіз Емтихан орталығынан түсіндірме: 
 

Тестілеу кезінде үміткерге түрлі нұсқадағы жауаптарымен, оның ішінде бір жауап дұрыс, 100 сұрақ 
ұсынылады. Тесттердің осы сынамалық нұсқасында, бекітілген Сипаттамадағы құзыреттілікке сай, 
тақырып бойынша және тақырыптас сұрақтар үйлесімі дәлме-дәл сақталған. 

 
Сынамалық нұсқа бағалау барысында қолданылатын сұрақтардың түпнұсқасы емес, бірақ 
тақырыбы бойынша қойылатын сұрақтарға ұқсас құрастырылған. Бағалау – денсаулық сақтау 
саласындағы Уәкілетті органдар өткізетін үміткерлердің атқаратын лауазымына сәйкестігін 
аттестаттаудың бірінші бөлігі. 

 
Бағалау үміткерлердің теориялық білімдерін бағалаудың қауіпсіздік, қорғау және сапа 
көрсеткіштерінің халықаралық стандарттарына сай жүргізілетін болады. Үміткерлердің бағалау 
нәтижелері ашық жарияланбайды. 

 
1. Корпоративтік басқарудың артықшылығы? 

a) шешімдерді алқа боп қабылдау 
b) нарықтың болжап болмайтын өзгергіштігіне бейімділік 
c) бірінші басшының көшбасшылық қырын нығайту 
d) банкротқа ұшырау қаупінің болмауы 
e) ұйым брэндінің танымалдылығын арттыру 

 
2. Осы аталғандардың ішінде қайсысы корпоративтік басқару қағидатына жатпайды? 

a) алқаластық 
b) айқындық 
c) тиімділік 
d) өз уақытында орындау 
e) акционер мүддесін қорғау 

 
3. Қайсысы корпоративтік басқару элементі үлгісіне жатпайды? 

a) Басқарма 
b) Қадағалау кеңесі 
c) HR-қызмет 
d) Корпоративтік хатшы 
e) Ішкі аудит қызметі 

 
4. Заңды тұлғаның қандай түрі корпоративтік басқару элементтерін енгізуге мүмкіндік бермейді? 

a) Акционерлік қоғам 
b) Коммерциялық емес акционерлік қоғам 
c) Жауапкершілігі шектеулі серіктестік 
d) Қадағалау кеңесі бар шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорын 
e) Мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорын 

 
5. ҚР мемлекеттік кәсіпорынның қадағалау кеңесінің құзыретіне не кірмейді? 



a) кәсіпорын қызметінің басым бағыттары бойынша ұсыныстар жасап шығарады 
b) кәсіпорынның даму жоспарының жобасы бойынша қорытынды береді 
c) корпоративтік басқару кодексінің жобасы бойынша қорытынды береді 
d) жылдық қаржылық есеп беруді алдын ала бекітеді 
e) демеушілік көмекті бөлістіру туралы шешім қабылдайды 

 
6. Төсек-орын қорын пайдалану тиімділігі көрсеткіштеріне кіреді, тек келесіден (кірмейтін 

нұсқаны таңдаңыз) БАСҚА: 
a) төсек-орынның орта есеппен жылдық қамтылуы (күн саны)  
b) төсек-орын айналымы (орта есеппен төсек-орынға шаққандағы емделген пациенттер 

саны) 
c) пациенттің стационардағы төсек-орында болу ұзақтығы (күнмен) 
d) төсек-орын дайындығын күтудің орташа мерзімі 
e) тұрғын халықтың аурухана төсек-орындарымен қамтамасыз етілуі 

 
7. Амбулаторлық ұйым қызметінің тиімділігін талдағанда менеджерлер оның қызметінің 

қандай көрсеткішін қолданады?  
a) Тіркелген тұрғын халық саны 
b) кадрлармен қамтамасыз етілу көрсеткіші 
c) бір жылдағы негіздемелі шағымдар саны 
d) бір жылда келуші тұрғындардың орташа саны 
e) қызмет көрсетілетін учаскелер саны 

 
8. Көрсеткіштердің үйлесімді жүйесіне сай ұйымның даму бағытына төмендегілердің бәрі 

кіреді, тек келесіден (кірмейтін нұсқаны таңдаңыз) БАСҚА: 
a) Клиентке бағдарлану 
b) Қаржылық көрсеткіштерге бағдарлану 
c) Ішкі жұмыс үдерісіне бағдарлану 
d) Қызметкерлерді дамытуға және оқытуға бағдарлану 
e) Нарық шарттарына бағдарлану 

 
9. Іс-әрекетті жоспарлау және қадағалау үшін нақты, өлшеулі, уақытылы шектеулі, өзекті 

(маңызды) көрсеткіштер болуы тиіс, сондай-ақ: 
a) Шыншыл 
b) Өршіл 
c) аз шығынды 
d) бейтарап 
e) Инклюзивтік 

 
10. ҚР азаматтары шынайы уақытта дербес жарналары мен аударымдарының тарихын қандай 

электрондық ресурста тексере алады? 
a) Әлеуметтік Медициналық Сақтандыру Қорының сайтында 
b) ҚР Үкіметінің сайтында 
c) ҚР Электронды Үкіметінің сайтында 
d) ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің сайтында 
e) ҚР Үкіметінің Мемлекеттік кірістер комитетінің порталында 

 
11. «Денсаулық сақтаудың ұлттық шоттары» дегеніміз не?  

a) Нақты бір ел бойынша деректер үшін шоғырландырылған халықаралық қаржы 
есеп-қисабы 

b) Бухгалтерлік аудит және жыл қорытындысы бойынша есеп жүйесі 
c) Денсаулық сақтау көрсеткіштерінің жыл сайынғы статистикалық жинағы 
d) Елдің денсаулық сақтау жүйесіндегі қаржы ағынын мониторингілеу жүйесі 



e) Денсаулық сақтау саласындағы есепке алу транзакциялары 

 
12. Ағымдағы трендтер сақталған жағдайда: тұрғын халықтың қартаюы, түрлі созылмалы 

сырқаттары бар пациенттер үлесінің көбеюі, сондай-ақ мемплекеттік сақтандыру ұйымының 
денсаулық сақтауға, құрылысқа жұмсалатын шығындар өсімін тоқтатуға ұмтылуы ауылдық 
жерлердегі қандай да бір медициналық ұйымдардың күрделі шығындарын ақтайды?  

a) Көпсалалы ауруханалар 
b) Дара салалы ауруханалар 
c) Күндізгі стационары бар амбулаторлық ұйымдар 
d) Хоспистер 
e) Қарттар үйлері 

 
13. МЖС жобалары бойынша «Мемлекеттік-жекеменшік серіктестік туралы» Заңның аясында 

қандай мемлекеттік қолдау түрлері қарастырылған?  
a) инвестициялық шығындар өтемақысы, операциялық шығындар өтемақысы, 

мемлекеттік мүлік объектілерін басқарғаны үшін сыйақы  
b) инвестициялық шығындар өтемақысы, операциялық шығындар өтемақысы, 

мемлекеттік мүлік объектілерін басқарғаны үшін сыйақы, қолжетімділік үшін төлем  
c) мемлекеттік қолдау түрлері, шарт тараптарының қарауынша, мемлекеттік-жекеменшік 

серіктестік шартында жазылады 
d) Денсаулық сақтау басқармаларының қарауына 
e) МЖС жобасының валюталық тәуекелін жабады 

 
14. Аурухана секторын қайта құрылымдаудың негізгі мақсаты:  

a) Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінің енгізілуіне байланысты, 
денсаулық сақтау ұйымдарының табыстылығын, тиімділігін арттыру 

b) Табыссыз, тиімсіз және қуаты төмен аурухана ұйымдарын жабу  
c) Бастапқы медициналық-санитарлық көмек желісін орталықсыздандырып, жекелей 

жүргізу  
d) Денсаулық сақтау ұйымдары желісінің инфрақұрылымын оңтайландыру және аз 

салалықтан көп салалыққа көшу (ауысу)  
e) Психикалық денсаулық қорғау қызметтерін дамыту 

 
15. Денсаулық сақтау ұйымдары желісінің жаңа нормативіне сәйкес (ҚР ДСМ 2017 жылғы 

27 қарашадағы № 882 бұйрығы):  
a) елді мекендерде 30 000 (отыз мыңнан) бастап тұрғын халыққа қызмет көрсететін 

дәрігерлік амбулаториялар құру қарастырылған  
b) Аурухана ұйымдары деңгейінде консультациялық-диагностикалық көмекті шоғырландыру 

қарастырылған  
c) Аз салалы ауруханаларды тек Астана және Алматы қалаларында ғана сақтап 

қалу қарастырылған 
d) 35 000-нан аса тұрғыны бар елді мекендерде ғана емханалар құру қарастырылған 
e) Астана және Алматы қалаларында университеттер клиникаларын біріктіру қарастырылған 

 
16. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі (ТМККК) аясындағы медициналық 

қызметтер тарифтерінің есебіне, кіреді: 
a) стационар пациенттерінің тағамы 
b) медициналық ұйым қызметкерлерінің еңбекақысының нарықтық құны  
c) халықаралық аккредиттеу мәртебесі бар болған жағдайда тәлімгерлік (менторлық) 

үшін халықаралық сарапшыларға жұмсалған шығындар 
d) жоғарыда көрсетілгендердің барлығы дұрыс 
e) қаржылық нәтиже 



17. Қандай тарифтер негізінде жан басына шаққандағы кешенді норматив есептері жатыр? 
a) Паллиативтік көмек тарифтері 
b) Күндізгі стационар тарифтері 
c) Үйге келіп берілетін көмек тарифтері 
d) Амбулаторлық-емханалық көмек тарифтері 
e) Жоғарыда көрсетілгендердің барлығы 

 
18. Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынның медициналық 

қызметкерлерінің еңбекақылары қалай есептелуі тиіс?  
a) Ұйымда қызметкерлер еңбегіне ақы төлеу ережесінің бар болуына қарамастан, ҚР 

Үкіметінің №1192 Қаулысына сәйкес 
b) Аймақтағы медициналық қызметкерлердің еңбекақы тор-кестесіне сәйкес 
c) Ұйымдағы бекітілген Қызметкерлер еңбегіне ақы төлеу ережесіне сәйкес  
d) Ұйымда Қызметкерлер еңбегіне ақы төлеу ережесі болмаған жағдайда ҚР 

Үкіметінің №1192 Қаулысына сәйкес 
e) c, d жауаптары дұрыс 

 
19. Қандай әрекет күрделі жұмсалымды жоспарлау мысалы (үлгісі) болып табылмайды? 

a) МРТ жабдығын сатып алу  
b) ҚР ДСМ жаңа талаптарына сәйкес болу үшін қабылдау бөлімін қайта құру (триаж 

аймағы, интенсивті терапия аймағы, т.б.)  
c) Мемлекеттік-жекеменшік серіктестіктің емхана сатып алу бойынша 

жобасына инвестиция салу 
d) Зертханалық қызметтерді аутсорсингке беру  
e) Инфекция бар пациенттерге палатада теріс қысым орнату үшін желдеткіш 

жүйесін қайта құру 

 
20. Күрделі бюджеттендіруде инвестициялық жобадан түсетін ақшалай қаражат ағындары 

(кірістер) негізінде қолданылатын тәсіл: 
a) Келешекте түсетін түсімдердің қазіргі құнының есебі 
b) Инвестициялардың табыстылық есебі 
c) Ақшалай қаражат ағынының есебі 
d) Таза пайда есебі 
e) жоғарыда көрсетілгендердің барлығы дұрыс 

 
21. Даму жоспарының ең толық анықтамасын беріңіз:  

a) Мемлекеттік кәсіпорынның, акционерлік қоғамның және жауапкершілігі шектеулі 
серіктестіктің үш жыл мерзімдегі қаржылық нәтижелерінің көрсеткіштерін анықтайтын 
құжат  

b) Мемлекеттік кәсіпорынның, акционерлік қоғамның және жауапкершілігі шектеулі 
серіктестіктің бір жыл мерзімдегі қызметінің даму кезеңдерін анықтайтын құжат  

c) Мемлекеттік кәсіпорын, акционерлік қоғам және жауапкершілігі шектеулі серіктестік 
қызметінің негізгі бағыттары мен бес жыл мерзімдегі қаржылық-шаруашылық 
қызметінің көрсеткіштерін анықтайтын құжат  

d) Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органмен келісілген, ұйым бюджеті болып 
табылатын құжат  

e) Мемлекеттік кәсіпорын, акционерлік қоғам және жауапкершілігі шектеулі серіктестік 
қызметінің негізгі бағыттары мен үш жыл мерзімдегі қаржылық-шаруашылық 
қызметінің көрсеткіштерін анықтайтын құжат 

 
22. Ұйымның үзіліссіз және тиімді қызметін қамтамасыз ету үшін дәрігерлердің кәсіби 

жауапкершілігін қорғауда бірінші басшының ұстанатын дұрыс тактикасы қайсы? 



 
a) Пациенттермен арада сот деңгейінде дау-тартыс туындаған жағдайда жұмыс беруші 

тарапынан өтемақы төлеу жөнінде ұжымдық шартта тармақтар белгілеу арқылы 
қызметкерлердің кәсіподағын күшейту  

b) Кәсібінде абайсызда болатын медициналық қателіктер қаупінен дәрігерлердің кәсіби 
жауапкершілігін сақтандыру компаниясында ерікті сақтандыру  

c) Әлеуметтік желілерде тұрақты түрде болу және әлеуметтік желілердегі пациенттердің 
шағымдарына ұйым атынан жауап беріп, жедел көңіл бөлу 

d) Ұйымның барлық медициналық қызметкерлерін міндетті сақтандыру  
e) Сот үдерістерін сапалы жүргізуге тұрақты дайын болу үшін кәсіби заңгерлер тобын 

жалдау 

 
23. Ұйымның дәрілік формулярын жыл сайынғы қайта қарау кезінде, одан тиімділігінің төмендігі 

және дәлелді деректерінің жеткіліксіздігі туралы мәліметтердің пайда болуына байланысты 
бірнеше дәрілік заттарды алып тастау ұсынылды. Дегенмен пациенттер бұдан алдыңғы 
жылдары ауруханада алып үйреніп қалған. Мұндайда бірінші басшы мен оның клиникалық 
жұмыстар жөніндегі орынбасарының дұрыс тактикасы қайсы?  

a) Бұл дәрілік заттарды бірте-бірте алып тастау тактикасын таңдау. Яғни, оны формулярда 
бір жылға қалдыру, бірақ пациенттермен әлеуметтік шиеленіс қаупін азайту үшін аз 
көлемде сатып алу  

b) Егер ұйымның клиникалық дәрігерлерінің көпшілігі талап етсе, формулярда 
көрсетілген дәрілік заттарды қалдыру  

c) Көрсетілген дәрілік заттардың алып тасталуын талап ету. Дәрігерлерді оқыту және 
дәлелді медицина негізінде емдеу жоспары туралы пациентті оқытуды енгізу  

d) Осы препараттардың Қазақстан ұлттық дәрілік формулярда болуы туралы түсіндірме 
алу үшін ДСМ Фармация комитетіне сұраным жіберу  

e) Егер көрсетілген дәрілік заттарды пайдаланушы пациенттер тобы өте белсенді, 
заңды түрде ұйымдасқан (қолдайтын қауымдастық бар) болса, сол дәрілік заттарды 
Қазақстан ұлттық дәрілік формулярға қосу туралы бастама көтеру 

 
24. Қызметтерді аутсорсингке беру кезінде сапалы қызметті қамтамасыз ету үшін сыни 

маңыздысы не?  
a) Тапсырыс берушінің талаптары ретінде қызмет сапасын компаниямен-көрсеткішті 

(индикатор) орындаушымен арадағы шартта көрсетіп жазу  
b) Қызметтерді аутсорсингке берген бірінші жылы қызмет көрсетуге жұмсалатын барлық 

баламалы шғындарды бюджет қаражатында қарастыру  
c) Тапсырыс берушінің қызмет сапасына деген барлық талаптарын орындаушы 

компаниямен талқылау  
d) Коммуникация стратегиясын жоспарлау – қызметтерді жеткізуші кім екені және қай 

уақыттан бастап айналысатыны туралы пациенттерді ақпараттандыру 
e) Шарт жасаспас бұрын компания-қызмет жеткізуші туралы пікірлерді жинақтау 

 
25. Қабылдаушы медициналық ұйым тарапынан екпелер мен температураға сезімтал басқа да 

препараттарды жеткізу кезінде тоңазыту тізбегінің сақталуы қалай тексеріледі? 
a) Қабылдау журналы мен жөнелтпе құжаттарын тексеру  
b) Препаратты тіркеу және елге әкелу кезінде сапаны бақылау талаптарына сай тауар 

лицензиясының және сертификатының сәйкестілігін тексеру 
c) Фармация комитетінің аумақтық департаментіне сұраным негізінде  
d) Термометр деректерін жолға шықпас бұрын, қажеттілігіне қарай жолда, 

жеткізген уақытта салыстыру (қолмен немесе автоматты түрде жазылатын 
құрылғы арқылы өлшеу)  

e) Бірыңғай дистрибьютордің ілеспе құжаттарын тексеру 



 
26. Ұйымның операциялық жоспары, әдетте, төмендегідей (керектісін белгілеңіз) аралықты 

құрайды:  
a) 3 ай 
b) 12 ай 
c) 18 ай 
d) 24 ай 
e) бес жылға 

 
27. Гантт диаграммасы – бұл:  

a) Жоспарланған шығындардан ауытқыған жұмсалымдарды есептеуге арналған 
жобалық басқару құралы  

b) Жобаның іс-шаралары мен мерзімдерін жоспарлауға арналған жобалық 
басқару құралы 

c) Жоба мүшелерін жауапкершілікке тарту мақсатындағы құрал 
d) Топтық тәсілдеме мен корпоративтік рухқа мониторинг жүргізудің көрнекті әдісі 
e) 80% нәтижеге әсер ететін 20% түйінді үдеріс бейнеленген диаграмма 

 
28. Жобалық менеджменттегі жоба фазаларына көрсетілгендердің бәрі кіреді, тек келесіден 

(кірмейтін нұсқаны таңдаңыз) БАСҚА: 
a) Бастама білдіру – идея ұсыну және құжаттар дайындау  
b) Жоспарлау – мерзімдер белгілеу, үдерістерді нақты кезеңдерге бөлу, жауапты 

тұлғаларды тағайындау 
c) Орындау – барлық болжанған іс-әрекеттерді толық көлемде жүзеге асыру 
d) Аяқтау – алынған деректерді талдау және жоспарға сәйкестігін бақылау  
e) Жабу – сырт өкілдердің (БАҚ, т.б.) қатысуымен қорытындылау, қаржылық 

нәтижені есептеу 

 
29. Жобалық менеджменттегі классикалық рольдері тізілді, бәрі дұрыс, тек келесіден (кірмейтін 

нұсқаны таңдаңыз) БАСҚА: 
a) Жобаны армандаушы (идеялар генераторы) 
b) Жоба менеджері 
c) Жоба жетекшісі 
d) Жобаның пиар-менеджері 
e) Жобаның талдаушысы (сарапшысы) 

 
30. Жиынды хаттамамен құжаттандыру ұсынылады, себебі: 

a) Ауызша тапсырмаларды бақылау (олардың орындалуын талап ету ) қиын 
b) Бағалау рейтингі үшін сапаның сыртқы аудиті қажет  
c) Менеджер басқарма шешімдері үшін қызметкерлердің ұжымдық пікірлерін жазып 

отыруы тиіс 
d) Ұлттық аккредиттеу үшін қажет 
e) Бұл ҚР қолданыстағы нормативтік актілері бойынша қажет 

 
31. Үнемді өндіріс теориясына сай, шығын түрлеріне көрсетілгендердің бәрі кіреді, тек келесіден 

(кірмейтін нұсқаны таңдаңыз) БАСҚА:  
a) қайта өндіру салдарынан болатын шығындар 
b) күту салдарынан болатын шығындар 
c) басшылық ауысуы салдарынан болатын шығындар 
d) артық қорлардың салдарынан болатын шығындар 
e) қажетсіз орын ауыстыру салдарынан болатын шығындар 

 
32. Қажеті аз тауарлар (үнемді өндіріс теориясы бойынша), төмендегіше (қажетін 

таңдаңыз) әрекет еткен жөн: 



a) Ірі бұқаралық ақпарат құралдарындағы (БАҚ) жарнама арқылы жылжыту 
b) Оларға баға прейскурантын көтеру 
c) Сұранысқа сай өндіру 
d) Өндіруді тоқтату 
e) Маусым бойынша шығару 

 
33. Үнемді өндіріске анықтама беріңіз: 

a) Кәсіпорынның барлық шығын түрлерін жоюға тұрақты ұмтылуға негізделген басқару 
b) кадрларды және өндірісті автоматтандырылған жүйе арқылы басқару 
c) ең арзан шығындары бар өндіріс 
d) кәсіпорындағы қауіпсіздікті арттыруға негізделген басқару 
e) шығындардың барлық түрлерін азайту, үнемдеу 

 
34. Үнемді өндірісті енгізу мысалы, үлгісі: 

a) электронды медициналық картаға ауысу 
b) пациент туралы қағазға түсірілген құпия ақпарат бір данада сақталады 
c) медициналық тексеру барысы бет толғанша басылады  
d) төсек-орын жабдықтары бұрынғыдай клиникалық бөлімшелер қоймасында 

сақталмайды, төсек-орын жабдықтарын сақтау және беру орталықтандырылған  
e) бояған кезде жарықтарды бітеу үшін қабырғалар мен төбелерге косметикалық 

жөндеу жүргізу 
 

35. Үнемді өндіріс – бұл:  
a) медициналық қызметкердің пациентке көмек көрсетуден тыс уақыт 

шығындарын азайту тұжырымдамасы 
b) жабдықтарға жұмсалатын шығындарды азайту тұжырымдамасы 
c) қызметкердің демалыс уақытын қысқарту тұжырымдамасы 
d) медицинада шығындарды жаппай үнемдеу қағидатын қолдану 
e) жоғарыда көрсетілгендердің барлығы дұрыс 

 
36. Қазақстанның бекітілген нормативтік-құқықтық құжаттарына қолжетімділік бар ақпараттық 

ресурстарды атаңыз (көрсетіңіз): 
a) online.zakon.kz мекен-жайы бойынша «Параграф» дерек қоры сайты 
b) adilet.zan.kz 
c) ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің сайты 
d) ҚР Әділет министрлігінің сайты 
e) жоғарыда көрсетілгендердің барлығы дұрыс 

 
37. Уәкілетті орган тізбесін анықтайтын әлеуметтік-маңызды сырқаттары бар азаматтарға 

көрсетілетін психологиялық көмек медициналық көмектің қай түріне жатады? 
a) дәрігерге дейінгі медициналық көмек 
b) білікті медициналық көмек 
c) мамандандырылған медициналық көмек 
d) жоғары технологиялық медициналық қызмет 
e) медициналық-әлеуметтік көмек 

 
38. Қазақстанның нормативтік құжаттарына сай, инфекциялық аурулардың эпидемиясы пайда 

болу қаупін азайту үшін халықтың жекелеген топтарының патронажы қалай жүзеге 
асырылады?  

a) БМСК ұйымдарының медициналық қызметкерлерінің пациенттің үйіне бару, 
оның ішінде аула бойынша (пәтер бойынша) аралау жолымен 

b) Жалпы практика дәрігерлерінің тіркелген тұрғындарға қоңырау шалуы арқылы 
c) Госпитальдау бюросының порталы арқылы «активтерді» беру жолымен 



 
d) Жіті аурулар, созылмалы аурулары асқынған кезде, науқастың жағдайын, сырқат 

ағымын қадағалау және қажетті зерттеулер мен емді уақытылы тағайындау (түзету) 
мақсатында, емханаға тіркелген тұрғындарды күндізгі стационарда емдеу жолымен  

e) ҚР ДСМ 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 «Денсаулық сақтау ұйымдарының 
бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы» бұйрығына сәйкес, 
алғашқы медициналық есепке алу құжаттамасын қашықтықта толтыру жолымен 

 
39. ТМККК аясында Қазақстанда стационарлық көмек көрсету тәртібіне көрсетілгендердің 

бәрі кіреді, тек келесіден (кірмейтін нұсқаны таңдаңыз) БАСҚА:  
a) Ауруханаға жатқызу (госпитализация) үшін көрсеткіш бар – тәулік бойы медициналық 

қадағалау арқылы медициналық көмек көрсету қажеттілігі  
b) пациентті стационарға жатқызу (госпитализация) жоспарлы тәртіпте 

БМСК мамандарының жолдамасы бойынша жүзеге асырылады  
c) пациентті шұғыл көрсеткіштер бойынша стационарға жатқызу (госпитализация) 

жолдамасы және азаматтығы болу-болмауына қарамастан жүзеге асырылады  
d) орта медициналық қызметкер пациентті қабылдау бөлімінде қарап (алғашқы 

мейіргерлік тексеру), пациентті тағайындалған емдеу-диагностикалау 
шараларымен таныстырады  

e) стационарға түскеннен кейін, медициналық картасына белгі соға отырып, пациентті 
медициналық ұйымның ішкі тәртіптерімен таныстырады 

 
40. Азаматтардың бастапқы медициналық-санитарлық көмек (БМСК) ұйымдарына тіркелуі ҚР 

нормативтік құжаттарына сай БМСК көрсетуге қалай әсер етеді? 
a) тіркелу мәртебесі жедел және шұғыл медициналық көмек көрсетуге әсер етпейді 
b) тіркелу мәртебесі жоспарлы түрде БМСК көрсетуге әсер етеді  
c) тіркелу мәртебесі Кодекстің 34-бабында көрсетілген тұлғаларға ТМККК аясында 

бастапқы медициналық-санитарлық көмек көрсету бойынша БМСК ұйымдарының 
міндеттерін анықтайды  

d) тіркелген тұрғын халық тізбесінің БМСК ұйымдары бөлігіндегі тіркелген тұрғындар 
саны туралы ақпарат БМСК ұйымдарына ТМККК орналастыру үшін негіз болып 
табылады  

e) жоғарыда көрсетілгендердің барлығы дұрыс 

 
41. Әлеуметтік желіде толық аты-жөнімен шын пайдаланушы сіздің медициналық ұйым туралы 

тіл тигізу сипатында жалған мәлімет тарата бастады (пікір айтқан пост). Табысты ұзақ 
мерзімді пиар-стратегия көзқарасы тұрғысынан қарағанда ұйым басшысының ең дұрыс 
тактикасы қандай?  

a) Ұйымның атағы мен имиджін қорғау мақсатында, басшы профилінен жауап 
бере отырып, хабарламаға мүмкіндігінше ертерек көңіл бөлу  

b) Хабарламаға мүмкіндігінше ертерек көңіл бөліп, медициналық ұйымның 
ресми аккаунтынан жауап беру (тез арада ұйым көзқарасын білдіру)  

c) Қылмыстық кодекстің 139-бабы («Жала жабу») бойынша құқық бұзу аясында тиісті 
тексеру органдарына арыз түсіріп, материалдар жіберу. Мүмкіндігінше, жағдай 
анықталғанша әлеуметтік желіде пікір білдірмеу.  

d) Хабарлама авторына ресми хат жолдау 
e) Жоғарыда көрсетілген шаралардың барлығы бірдей дұрыс 

 
42. Пиар-стратегия аясында шаралар өткізу үлгісі (мысалы) берілген, тек тек келесіден (кірмейтін 

нұсқаны таңдаңыз) БАСҚА:  
a) Алты ай бұрын күні мен уақытын жариялай отырып, ашық есік күндерін өткізу (ақысыз 

және жеңілдікпен қызмет көрсету) 
b) Интернет-порталдарда таралған жеңілдіктер купондары арқылы акциялар өткізу 
c) Өзекті тақырыптарға арналған дөңгелек үстел өткізу (БАҚ-да жариялай отырып) 



d) Нарықты талдау негізінде кейбір баға прейскуранттарын қайта қарау 
e) Халықтың әлсіз тобына қайырымдылық көмек акцияларын өткізу 

 
43. Ұйым қызметінің ашықтығын (транспаренттілігін) арттыру мысалын келтіріңіз: 

a) Ашық және айқын маңдайшалар мен сілтеуіштер ілу 
b) Ұйымның веб-сайтын жылдық есеп жарияланымдарымен жаңарту 
c) Жыл сайын қызметтерге жеңілдікдер бойынша акциялар өткізу 
d) Уәкілетті органға негіздемелі шағымдар саны бойынша ай сайын есеп беру 
e) Медициналық қызметтерді тоқсан сайын жарнамалау 

 
44. Пиар-шаралар қалай жоспарланады? 

a) Қызметті жүргізу (жылжыту) бойынша жылдық жоспар құрылады (пиар-жоспар)  
b) Ұйымның веб-сайты мен әлеуметтік желідегі аккаунтында іс-шаралардың 

анонстары беріледі 
c) Пиар-шараларға, маркетингке, қызметтерді жүргізуге (жылжытуға) бюджет бөлінеді  
d) Брэнд танымалдығы мен қызметтердің жүргізілуін (жылжыту)арттыру 

қажеттілігі анықталады  
e) жоғарыда көрсетілгендердің барлығы  

45. Фармацевтикалық компания медициналық ұйыммен бірлесіп ауруды емдеудің заманауи 
тәсілдері тақырыбына дәңгелек үстел өткізді, емдеу шаралары аталған ұйымда жүргізіледі. 
Дәрілік заттарды әдепсіз түрде алға жылжыту мысалын келтіріңіз, ұйымның имиджіне қандай 
әрекет жағымсыз әсер етуі мүмкін?  

a) Таныстырылым барысында, лектор емдеудің барлық ұсынылған әдістері туралы 
дәрілік заттардың халықаралық патенттелмеген атауы бойынша баяндады  

b) Таныстырылым барысында, лектор аталған фармацевтикалық компания 
шығарған дәрілік заттарды қолдануға off-label көрсеткіштер жайында дәлелді 
медицинадан берілген соңғы ұсынымдар туралы баяндады  

c) Таныстырылым барысында, лектор аталған топтағы дәрілік заттардың жанама 
әсерлері жайында дәлелді медицинадан берілген соңғы ұсынымдар туралы баяндады  

d) Таныстырылым барысында, лектор дженерик-препараттарды қолдану арқылы 
жақында жүргізілген мультиелдік рандомизацияланған зерттеу нәтижелері 
туралы баяндады  

e) Таныстырылым барысында аталған фармацевтикалық компания өкілдері болды, 
БАҚ-да дөңгелек үстел туралы ақпарат жарияланбады 

 
46. Дамыған елдерде медициналық ұйымдар маркетингіне әдетте жалпы бюджеттің (немесе 

жалпы кірістің) қандай бөлігін бөледі? 
a) бюджеттің 5 %-на дейін 
b) бюджеттің 8-10% 
c) бюджеттің 11-20% 
d) бюджеттің 20% және одан да көп бөлігі 
e) Жергілікті жердің танымалдығына байланысты – бюджеттің 50%-на дейін 

 
47. Денсаулық сақтау саласындағы «Ақпарат ассиметриясы» дегеніміз не? 

a) көрсетілген медициналық қызмет туралы, пациентке қарағанда, дәрігер көбірек біледі  
b) көбірек пайда табу үшін, кейбір дәрігерлер көрсеткіші жоқ болса да медициналық 

көмек көрсету керектігін талап етеді 
c) медициналық қызмет сапасын объективті бағалау 
d) медициналық қызмет құнының үнемі (тұрақты) қымбаттауы 
e) дәрігер мен пациент арасындағы ақпарат қолжетімділігі туралы диалог 

 
48. Аурухана 2013-2015 жылдары салынған. 2016 жылдың І тоқсанында пайдалануға берілді 2016 

жылдың ІІ тоқсанынан бастап алғашқы қызметтерін көрсете бастады. 2018 жылдың ІІ 



тоқсанынан төсек-орын әлеуетін толық қамтып, шоғырландыра қызмет көрсет жоспарлануда. 
Ұйымның тіршілік кезеңінен ұйымның өсу (даму) кезеңіне тән:  

a) Қызметкерлер санының айтарлықтай көбеюі 
b) Еңбек бөлінісі және рольдердің, лауазымдардың мамандануы 
c) Тым жалған және иесіз қалған коммуникация 
d) Жұмыс үдерістерін стандарттау (стандартты операциялық шаралар әзірлеу) 
e) жоғарыда көрсетілгендердің барлығы 

 
49. Зерттеу нәтижелерінде есептелген, нарықта сатылатын немесе келешектегі таңдалған уақыт 

аралығында сатылуы мүмкін қызметтер саны – бұл: 
a) нарық сыйымдылығы 
b) нарық агрессивтілігі 
c) нарық бейімділігі 
d) сатылым масштабы 
e) қызметтер портфолиосы 

 
50. Практикада Парето қағидатын қолдану – бұл: 

a) 80% қалаған нәтиже немесе кіріс беретін 20% ең салмақты шараларға назар аудару  
b) көпшілік міндеттер мен қалаған нәтижелерге қол жеткізетін 80% шараларға назар 

аудару 
c) ешқандай құндылығы жоқ, 80% маңызды емес істерге уақыт кетірмеу 
d) 20% табыс әкелетін 80% іс атқару 
e) 100% қалаған нәтиже немесе кіріс беретін 50% ең салмақты шараларға назар аудару 

 
51. Кел келген заманауи медициналық ұйымда болуы тиіс: 

a) ұйым сайты 
b) ұйымның әлеуметтік желіде болуы 
c) клиенттермен кері байланыс арналары – телефондар, қабылдау сағаты 
d) сырттан түсетін қағаз түріндегі хаттарды қабылдауға жауапты қызметкер 
e) көрсетілгендердің барлығы дұрыс 

 
52. Пациенттің өтінішіне ұйымның жазбаша жауабы берілуі тиіс: 

a) 3 тәулік ішінде 
b) 15 тәулік ішінде 
c) 30 тәулік ішінде 
d) 3 ай ішінде 
e) 4-тен 14 тәулікке дейін 

 
53. Егер, менеджменттегі үздік тәжірибеге сай, ұйымның парақашасында пациент жария түрде 

ұйымға шағым білдірсе, ұйымның жауабы қандай болуы тиіс?  
a) Әлеуметтік желіде пациентке қысқаша жауап беру, жеке байланысу және 

қабылданған шаралар туралы хабардар ету 
b) Әлеуметтік желідегі бейресми жолданымдарды елемеу  
c) Қызмет алу барысындағы пациент тарапынан жасалған жөнсіз әрекеттерді көрсетіп, 

әлеуметтік желіде пациентке дәлелді жауап беру  
d) Ұйымның әлеуметтік желідегі аккаунтынан пациент хабарламасын өшіріп тастау  
e) Шағымның мазмұнына байланысты – егер негіздемелі болса, әлеуметтік желіде 

жауап беру 

 
54. Пациент медициналық ұйым көңіл бөлуі тиіс медициналық ұйымдағы қызмет сапасына 

қандай жолдар арқылы шағым білдіруге құқылы? 
a) Жазбаша түрде, бірінші басшының атына 
b) Ауызша, бөлімше меңгерушісіне 



c) Медициналық ұйымның сайтына 
d) Электронды түрде, медициналық ұйымның әлеуметтік желідегі аккаунтына 
e) жоғарыда көрсетілгендердің барлығы 

 
55. Пациенттермен кері байланыстың 6 айдағы нәтижелері бойынша, пациенттің қанағаттану 

сауалнамасында, мәселе ретінде медицина қызметкерінің дөрекілігін жиі көрсетеді. Бұндай 
мәселені болдырмау (жою) үшін қандай әрекет тиімдірек?  

a) медицина қызметкеріне әдеп пен парызтануды үйрету 
b) еңбекақыны көтеру  
c) «эмоциялық күйгелектікке» жақын қызметкерлермен жұмыс жасау үшін 

психолог жалдау 
d) Қызметкерлерге коммуникативтік дағдыларды үйрету 
e) Пациентке дөрекі сөйлеген қызметкерге тәртіптік жаза қолдану 

 
56. Стационарлық ұйым қызметіндегі медициналық көмек сапасының бағалау көрсеткіші 

(индикаторы) – бұл:  
a) клиникалық және патологоанатомиялық диагноздың алшақтығы 
b) айналымға байланысты төсек-орын іркілісінің орташа уақыты 
c) шұғыл оталардың (операциялардың) үлесі (%) 
d) пациенттің стационарда (төсек-орында) болатын орташа уақыты (күнмен) 
e) ауруханаға жатқызылған ауыл тұрғындарының үлесі ( %) 

 
57. Егер медициналық карта аудиті барысында медициналық құжаттамалардың түгел еместігі 

байқалса, ақпарат әдейі бұрмаланбаса, қалай әрекет ету ұсынылады? 
a) тәртіптік жаза қолдану туралы бастама көтеру  
b) қызметкерге қатысты шешім қабылдау үшін бірінші басшыға немесе оның 

сапаны бақылау жөніндегі орынбасарына қызметтік хат жазу 
c) жазба авторына медициналық құжаттамалардың рәсімделу талаптарын түсіндіру 
d) материалды ӘМСҚ аумақтық департаментіне беру  
e) материалды Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің аумақтық департаментіне беру 

 
58. Медициналық қызмет сапасын жүйелі түрде жақсартудың ең тиімді құралы қандай? 

a) қызметкерлердің еңбекақысын көтеру 
b) жүйелі, тұрақты бонустар төлеу 
c) медициналық қызметке берілетінлицензияға қойылатын талаптарды қолдау 
d) медициналық ұйымның аккредиттеуден өтуі 
e) ауруханадағы медициналық қызметтерге «алты сигма» әдісін енгізу 

 
59. Сапа менеджменті жүйесінің негізгі элементтері – бұл, көрсетілгендердің барлығы, тек 

келесіден (кірмейтін нұсқаны таңдаңыз) БАСҚА: 
a) сапа менеджменті/ пациенттерді қолдау бөлімі немесе қызметі  
b) сапа жөніндегі директор/бас дәрігердің медициналық қызмет сапасын бақылау 

жөніндегі орынбасары  
c) сапа жөніндегі комиссия, инфекциялық бақылау жөніндегі комиссия, формулярлық 

комиссия, т.б.  
d) әрбір клиникалық бөлімшедегі қызмет сапасына жауапты адам 
e) медиатор (дау-шиеліністер бойынша менеджер) 

 
60. Дәрілік заттардың жанама әсерлері медициналық ұйым тарапынан қалай хабарланады? 

a) медициналық қызметкердің ауызша хабарлауымен 
b) карта-хабарлама толтыру арқылы 
c) рандомизацияланған клиникалық сынақ арқылы 
d) клиникаға дейінгі зерттеулер арқылы 



e) ҚР Денсаулық сақтау министрлігіне есеп беру арқылы 

 
61. Егер психикалық бұзылулардан зардап шегетін тұлға қоғамға қауіпті әрекет жасаса: 

a) оған әлеуметтік көмек көрсетіледі 
b) оған құтыру екпесі егіледі  
c) оның отбасы мүшелеріне немесе заңды өкіліне мәжбүрлеу тәртібінде 

медициналық ұйымның әдеп комиссиясының шешімі түсіндіріледі  
d) оған дәрігерлік-кеңестік комиссияның шешімі бойынша мәжбүрлі емдеу шаралары 

жүргізіледі 
e) оған сот шешімі бойынша мәжбүрлі емдеу шаралары жүргізіледі 

 
62. Ауруханаға жатқызуға дайындау үшін, емхананың медициналық қызметкеріне, пациент 

келісімінсіз, қабылдаушы стационарлық ұйымның медициналық қызметкеріне пациент 
туралы дәрігерлік құпияны айтуына бола ма?  

a) Иә, көрсетілетін медициналық көмектің жалғастырылуы мақсатында, барлық уақытта 
b) Иә, заңды өкілі болмаған жағдайда ғана 
c) Иә, тек егер пациент емхананың хабарлаған медициналық қызметкерінің туысы болса 
d) жоқ 
e) қабылдаушы стационарлық ұйымның түріне байланысты 

 
63. Пациенттің өміріне қауіп төнген жағдайда, заңды өкілі болмаған кезде, дәрігерлер 

консилиумы кәмелетке толмаған пациентке медициналық көмек көрсету туралы шешім 
қабылдады. Консилиум шешімі заңдылық тұрғысынан дұрыс па?  

a) Дұрыс емес. Әдеп мәселелері жөніндегі комиссияның шешімі қажет еді.  
b) Дұрыс емес. Ұйымның жоғарғы басшысының (бас дәрігер немесе оның орынбасары) 

жазбаша негіздемесі қажет еді 
c) Дұрыс 
d) Нақты жауап беру үшін ақпарат жеткіліксіз 
e) Ауру нәтижесіне (сауығуына) байланысты 

 
64. Қызметкердің қанағаттанарлық деңгейін тексерудің қандай тәсілі медициналық 

қызмет сапасын бағалау нәтижелерінің көбірек бұрмалануына алып келеді? 
a) Қағаз түріндегі сауалнама – сауалнаманы медициналық қызметкер таратады  
b) Қағаз түріндегі сауалнама – сауалнама мен сауалнаманы жинайтын жәшіктер холлда, 

палаталарда, қабырғаларда 
c) Қызмет көрсетілгеннен кейін «sms» хабарлама жіберу арқылы сауалнама жүргізу  
d) Электронды түрде сауалнама жүргізу – сауалнамаға сілтеме пациенттің электронды 

поштасына жіберіледі  
e) Қағаз түріндегі сауалнама – сауалнаманы зерттеу жүргізу үшін сырттан тартылған ұйым 

таратады 

 
65. Қызметкердің қанағаттанарлық деңгейін тексерудің қандай тәсілі пациенттерді көбірек 

қамтуға мүмкіндік береді? 
a) Қағаз түріндегі сауалнама – сауалнаманы әр пациентке қызметкер таратады 
b) Қағаз түріндегі сауалнама – сауалнама ұйымның қоғамдық аймақтарында қолжетімді  
c) Қағаз түріндегі сауалнама – сауалнаманы зерттеу жүргізу үшін сырттан тартылған ұйым 

кезең-кезеңмен таратады  
d) Электронды түрде сауалнама жүргізу – сауалнамаға сілтеме пациенттің электронды 

поштасына жіберіледі 
e) Таңдап алынған пациенттерге телефон шалу және телефонмен сұхбат жүргізу 

 
66. Түйіндеу үлгісін (мысалын) белсенді тыңдау ретінде қабылдату: 



 
a) Дәрігер, пациент оны мұқият тыңдамағанын байқап, асықпай және дауыстап айта 

бастайды  
b) Дәрігер пациенттің айтқандарын басқаша қайталап, «мен Сізді дұрыс түсіндім бе?» 

деген сауал қояды (қосады) 
c) Дәрігер пациенттің назарын аудару үшін, оған стақанмен су ұсынады 
d) Дәрігер пациентке уайымдау (тілектестік) немесе жаны ашу сезімдерін білдіреді  
e) Дәрігер пациент айтқандарына жауап ретінде бас изеп, «дұрыс істегенсіз!» деген 

секілді сөздермен сергітіп қояды 
 

67. Көзбен көру байланысын қолдау ерекше тиімді, мынадай жағдайда, егер: 
a) Пациент агрессивті 
b) Пациент сауыққан, шығуға дайындалуда, көтеріңкі көңіл-күйде 
c) Пациент жылайды 
d) Пациент ойы шашыраңқы, жан-жағына қарай береді 
e) Пациент дәрігер тілінде сөйлемейді 

 
68. Дәрігер қабылдауға бес минут кешігіп келген пациентке, коммуникативтік дағдылардың 

үздік тәжірибесіне сай, өзінің наразылығын қалай білдіреді? 
a) «Тезірек кіріңіз!» - наразы үнмен 
b) «Сізді көргеніме қуаныштымын! Келдіңіз-ау әйтеуір» - жасанды қуаныш пен жеңіл сын 
c) «Қайда жүрсіз?» - қабылдау кестесін бұзғанына кейістік білдіру 
d) «Неге кешігесіз?» - сұраққа алу 
e) «Сәлеметсіз бе, мархабат, кіріңіз» - пациент алдында кінәлап сөйлемеген жөн 

 
69. Егер пациентке үйінде қабылдау үшін жазып берген дәрілік заттардың атауын есте сақтау 

қиынға соқса, тиімді байланыс қатынасы үшін, дәрігер: 
a) рецептіні түсінікті етіп қолмен жазып, пациентке беруі тиіс 
b) Тағайындалған емді дауыстап оқып беріп, пациенттен оны қайталауын өтінуі тиіс  
c) Пациентке мидағы қан айналымын және ес-жадыны жақсартатын дәрілік заттар жазып 

беруі тиіс  
d) Пациенттің сауаттылық деңгейін білу үшін, пациентке білімі туралы сұрақтар қоюы тиіс  
e) Пациентті жауапкершілігі үшін көтермелеп мақтап, қызықтырған сұрақтары 

болса қоюын өтінуі тиіс 

 
70. Пациенттің өлімі туралы туыстарына хабарлау реттілігін, жүйелілігін бағалаңыз: А- 

өзін Дәрігер ....ретінде таныстыру (өз атын, тегін және лауазымын).  
Б- Пациентке қатысын сұрау (сәйкестіліктің дұрыстығына көз жеткізу). 
В- Пациенттің қандай (ауыр) халде болғанын айту.  
Г- Барлық қызметкерлер (бөлімше) пациенттің өмірін сақтап қалу үшін бар мүмкіндікті 
жасағанын айту (емдеу шараларын атап өту).  
Д- Дегенмен қанша күш салғанмен, біздің үмітіміз ақталмады (нәтижесіз болды). 
Е- Маған өте өкінішті, бірақ сіздің...( туысыңыз....) қайтыс болды.  
Ж- сезімін сыртқа шығаруға бірнеше минут мүмкіндік беріңіз 
З- Ұйымдастыру мәселелері 

 
a) Хабарламадағы сөздер тізбегінің реті дұрыс 
b) Бәрі дұрыс, бірақ өлімі туралы сөз тіркесі бар Е тармағы бірінші айтылғаны дұрыс  
c) Бәрі дұрыс, бірақ туысының сезімін сыртқа шығаруға уақыт беру жөніндегі Ж 

тармағының қажеті емес. Уақыт жоқ 
d) Қандай реттілікте айтылатыны маңызды емес, айырмашылық жоқ 
e) Ұйымдастыру мәселелерін келесі күнге қалдырған жөн 

 
71. Қазақстанда медициналық ұйымның кадрлық саясаты қалай анықталады? 



a) Ұйымның стратегиялық даму жоспары негізінде 
b) Ұлттық кадр саясаты негізінде 
c) Аймақтық кадр саясаты негізінде 
d) Кадрлық ресурстар туралы тарихи, ағымдық және болжамдық деректер негізінде 
e) жоғарыда көрсетілгендердің барлығы дұрыс 

 
72. HR-менеджментте кадарларды іздеудің және іріктеудің қандай әдістері қолданылады? 

a) Іштей және қатар іздестіру мен іріктеу 
b) Іштен және сырттан іздестіру мен іріктеу 
c) Ішкі-бөлімшелік және жалпы ұйымдастырушылық іздестіру мен іріктеу 
d) Телефонмен ұсыну бойынша және түйіндеме бойынша іздестіру мен іріктеу 
e) А және В жауаптары дұрыс 

 
73. Кадр тұрақсыздығының қандай көрсеткіші төменбілікті қызметкерлер үшін, мысалы, кіші 

медициналық қызметкерлер (санитарлар) үшін қалыпты саналады? 
a) 13-20% 
b) 9-10% 
c) 4-5% 
d) 3%-дан төмен 
e) 40%-дан жоғары 

 
74. Қызметкерді жаңа лауазымына кім бейімдеуі және бағдарлауы тиіс? 

a) Кадр қызметі 
b) Тікелей басшы 
c) Кадр қызметі, тікелей басшы, ментор (егер болса) 
d) Жоғарғы басшылық 
e) Кәсіподақ өкілі 

 
75. Қызметкерлердің бағдарлануы (кіріспе және бастапқы нұсқама ) бойынша бағдарламаларды 

жүзеге асыру мысалын келтіріңіз:  
a) Ұйым туралы бейнеролик көрсетілімі  
b) Түйінді құжаттар, көріністер, миссиялар, құндылықтар туралы 

таныстырылымды көрсету 
c) Еңбек тәртіптемесінің талаптары туралы ауызша әңгімелесу 
d) Кадр бөлімінде жалпы ұйымдастыру құжаттарымен танысу 
e) Жоғарыда көрсетілгендердің барлығы дұрыс 

 
76. Денсаулық сақтау менеджерінің кәсіби құзыреттілігін дамыту мысалын келтіріңіз: 

a) шетелге жиі сапарлау және шетелдік әріптестермен хат алмасу  
b) денсаулық сақтау менеджменті саласындағы казіргі заманғы әдебиеттерді оқу және 

оқыту 
c) менеджер қызметін бағалау 
d) БАҚ-нан менеджмент саласындағы жаңалықтарды қарау 
e) жоғарыда көрсетілгендердің барлығы дұрыс 

 
77. Адамдарға қызметтерінің тиімділігін арттыруға не қозғау салады? 

a) дау-жанжалдың болмауы 
b) тұрақты бақылау (аралық және соңғы) 
c) материалдық емес және қаржылық ынталандыру 
d) күнібұрын жоспарлау 
e) Жоғары жалақы 



 
78. Ауылдық жерлердегі мемлекеттік ұйымдардың медициналық қызметкерлеріне қандай 

әлеуметтік қолдау шаралары көрсетіледі?  
a) 500 АЕК мөлшерінде көтерме қаражат беру 
b) Еңбекақыға негізгі жалақының 40% мөлшерінде қосымша үстеме қосу 
c) Жұмыс күні 6 сағаттан аспайды 
d) Жылу мен коммуналдық қызметтерге жұмсалған шығындарды қайтару 
e) Кәсіби зияндылық үшін еңбекақы төлеу 

 
79. Маслоу қажеттіліктері сатысы бойынша, ұйым сатысындағы (иерархия) түрлі жалақыдағы 

және түрлі білім деңгейіндегі қызметкерлерді ынталандырудың түрлі қажеттіліктері бар. 
Сыйақы шын мәнінде оны ынталандыру үшін, қызметкерді қалай ынталандыруға болады?  

a) Сыйақы саладағы орташа көрсеткіштен төмен болмауы тиіс 
b) Сыйақы бірінші басшы үшін бірыңғай бейматериалдық болуы тиіс 
c) Сыйақы кіші медициналық қызметкер үшін бірыңғай материалдық болуы тиіс 
d) Сыйақы қызметкердің алдыңғы көтермелеу сыйларынан жоғары болуы тиіс 
e) Сыйақы қызметкер күткен шамаға сәйкес келуі тиіс 

 
80. Жоғарғы буын басшыларға көрсеткіштік (индикаторлық) қызметте телгіленген мақсаттарға қол 

жеткізгені үшін төленген бонустар ұжымға қалай әсер етеді? 
a) Басшылық етуші қызметкердің ынталануына ешқандай әсер етпейді 
b) Барлық қызметкердің ынталарын төмендетеді 
c) Басшылық етуші қызметкердің ынтасын арттырады 
d) Ынталану әрбір жеке тұлғаға байланысты болғандықтан, жауап беру мүмкін емес 
e) Ұжымдық шағым түсуіне әкеп соғады 

 
81. Тәртіптік жаза түрлеріне жатпайды (кірмейді): 

a) Ескертпе 
b) Сөгіс 
c) Қатаң сөгіс 
d) Соңғы ескерту 
e) Жұмыстан босату 

 
82. Жұмыскер мен жұмыс беруші арасындағы келісім, соған сәйкес жұмыскер белгілі бір жұмысты 

жеке орындауға, еңбек тәртібін сақтауға міндеттеледі, ал жұмыс беруші негіздемелі еңбек 
қызметі бойынша жұмыскерге жұмыс беруге, еңбек етуге жағдай жасауға және жалақы 
төлеуге міндеттеледі – бұл:  

a) еңбек шарты 
b) еңбек тәртіптемесі 
c) еңбек тәртібі 
d) жұмыс беруші актісі 
e) ҚР Еңбек кодексіне сәйкес кепілдік 

 
83. Еңбек өнімділігіне бағалау жүргізіледі: 

a) жылына бір рет немесе жиірек 
b) бекітілген бағалау нысанын толтыру негізінде 
c) қызметкер алдына бұрын қойылған міндеттер, көрсеткіштер көрінуі тиіс  
d) бағаланатын тұлға үшін жоғары тұрған әріптестер ғана емес, төменгі құрылымдағы 

әріптестер де бағалау жүргізуі мүмкін 
e) жоғарыда көрсетілгендердің барлығы 

 
84. Корпоративтік мәдениеттің ынталандыру қызметінің тиімділігі қандай? 

a) Өнімділік өсімі 
b) Қызметкерлер арасында дау-жанжалдың болмауы 



c) Демалыс және мереке күндері жұмыс сағаттарының көбеюі 
d) Тұрмыстары әлсіз қызметкерлерді әлеуметтік қорғау 
e) Ұйымның БАҚ-да танымалдығы 

 
85. Жайсыз (қолайсыз) корпоративтік мәдениеттің зардаптары, – бұл дегеніңіз, төменде 

аталғандардың барлығы, тек келесіден (кірмейтін нұсқаны таңдаңыз) БАСҚА: 
a) жұмыс нәтижелеріне мән бермеу 
b) қызметкерлерді ынталандырудың төмендігі 
c) ұжымдағы жағымсыз қарым-қатынас 
d) жеткіліксіз қаржыландыру 
e) жағымсыз жағдайларда ұжымды кіналау («соңғы» адамды іздеу) 

 
86. Нақты деректер алуға уақыт болмаған кезде, жауапты басшының қисынды тізбегі негізінде 

басқарушылық шешім үлгісін (мысалын) келтіріңіз:  
a) Басшыға, интуициялық түйсігінше, ұжымда қызметкерлерді жаңа еңбек шарттарына 

келіспеуге үгіттейтін жалған көшбасшылар бар секілді көрінді. Басшы 
қызметкерлерге сауалнама жүргізіп, сауалнамалардың нәтижелері негізінде еңбек 
шарттарын өзгертпеуге шешім қабылдады.  

b) Алдыңғы үш жылдағы ақылы қызметтердің 2014, 2015, 2016 жылдардағы жалпы кіріс 
көлеміндегі үлесі, сәйкесінше 10%, 9% және 8,2% құрады. 2017 жылы жоғарғы 
органға мынадай талдама берілді: «өткен үш жылдың қорытындылары бойынша 
аталған көрсеткіштің төмендегені байқалады, осыған байланысты 2018 жылдан 
бастап ақылы қызметтерді жылжыту шараларын арттыру ұсынылады»  

c) Басшы кадр тұрақсыздығының себебін түсіне алмады. 12 ай ішінде жұмыстан 
босаған қызметкерлердің (100% қамтылды) сауалнамасын талдау негізінде, 
қызметкерді ынталандыру бағдарламасы әзірленіп, енгізілді.  

d) Пациент қоғамдық денсаулық сақтау комитетіне шағым түсірді. Басшы мән-
жай анықталғанға дейін тартылған қызметкерлерге тәртіптік жаза қолданды. 

e) жоғарыда көрсетілгендердің барлығы дұрыс 

 
87. Басшыға балық сүйегі диаграммасын білу және қолдана алу не үшін қажет? 

a) Мәселелер себептерінің түп-тамырын талдау үшін 
b) Мәселелер себептерін анықтағаннан кейін үдерістерді оңтайландыру үшін 
c) Санаттар бойынша себептерді топтастыру үшін 
d) Жоғарыда көрсетілгендердің барлығы дұрыс 
e) Тұлғалармен болған жағдайға жауаптыларды іздестіру үшін 

 
88. Көшбасшылықтың қандай түрінде көшбасшы өкілеттілікті батыл табыстайды, 

қызметкерлерге олардың жетістікке жететініне сенім ұялатады, топ жақсы жұмыс істеуі үшін, 
оларды барлық жағынан көтермелейді?  

a) Көшбасшы-ұйымдастырушы 
b) Жеке бас 
c) Сарапшылық 
d) Иерархиялық 
e) Жалған демократияшыл 

 
89. Қателіксіз шешім қабылдауға және басқарушының жоғары салалық біліміне негізделген билік 

нысаны (көшбасшылық)? 
a) Сыйқақыға негізделген билік 
b) Мәжбүрлеуге (күш көрсетуге) негізделген билік 
c) Лауазымға (иерархияға) негізделген билік 
d) Сараптаушы билік 
e) Заң шығарушы билік 



90. Мына аталғандардың қайсысы микро-менеджмент белгісі боп табылмайды?  
a) Басшы ұсақ мәселелерді (міндеттерді) бақылауға көңіл бөледі. Стратегиялық 

мәселелер сырт қалады 
b) Қызметкерлер өз құзыреттілігі деңгейінде өз беттерінше шешім қабылдамайды 
c) Басшы міндеттерді жүзеге асыру кезектілігі мен тәсілдерін анықтайды 
d) Бастық қарамағындағыларға өз пікірін өткізеді (тықпалайды)  
e) Басшы Гант диаграммасына сай міндеттердің жүзеге асырылу мерзімдерін тексеріп 

тұрады 
 

91. «Уақытты типтік сіңіргіштер» әдетте мынадай жағдайда анықталады: 
a) Күнделік жүргізуде 
b) Хронометраж жүргізуде 
c) Гант диаграммаларын құрастыруда  
d) Көрсеткіштердің үйлестірілген жүйесі (КҮЖ) үшін көрсеткіштер 

(индикаторлар) анықтауда  
e) Қызметкерлерге жасырын сауалнама жүргізгенде 

 
92. Көшбасшы үдерістерде «Тар мойын» қалыптастырады, егер: 

a) Қызмет пен өкілеттілікті табыстауға қорықса 
b) Қызмет пен өкілеттілікті батыл табыстаса  
c) Барлық қызметкерлерді 17-ден 19-ға дейінгі қарбалас шақта жұмыс істеуге 

мәжбүрлесе 
d) Тиімділігі жоғары, бірақ демалыстан жақында ғана шықса 
e) Жұмыс кезінде жұмыс орнында ұзақ уақыт болмаса 

 
93. Міндеттердің приоритезациясы дегеніміз не? 

a) Жұмыстағы кедергілерді жою  
b) Міндеттерді жүзеге асыру үшін барлық қызметкерлерді, оның ішінде осал топтарды 

да, тарту  
c) Міндеттерді жүзеге асыру мерзімдерінің өлшемі үшін көрсеткіштерді 

(индикаторларды) анықтау  
d) Аса маңызды және шұғыл істерді/ маңызды емес және асығыс емес істерді анықтап 

алу 
e) Контекстік жоспарлауды жүзеге асыру 

 
94. Тайм-менеджментті жақсарту мақсатында, хаттарды кейбір аса маңызды емес хаттарға 

жауаптардан бөліп, іріктеу үшін, басшы өзінің жұмыстағы электронды поштасының логині мен 
парольін көмекшісіне берді.Көмекшінің іскерлік электронды хат алмасу әдебін сақтамау 
мысалын келтіріңіз:  

a) Көмекші келісілген тапсырманы басшы атынан электронды түрде басшыға бағынысты 
(оның қарамағындағы, қол астындағы) қызметкерге берді  

b) Көмекші қабылдап алған ұйымды жаңа жылмен құттықтау туралы хабарламаны 
ұйымдағы барлық қызметкерлерге таратып жіберді  

c) Көмекші шетелдік серіктеске мемлекеттік тілде жауап берді 
d) Көмекші хатта үш грамматикалық қате жіберді 
e) Көмекші аяқталған жоба бойынша жазылған хаттарды (хат алмасу) өшіріп тастады 

 
95. Тайм-менеджмент қағидаттарын сақтамау мысалдары – бұл дегеніңіз, төменде 

аталғандардың барлығы, тек келесіден (кірмейтін нұсқаны таңдаңыз) БАСҚА: 
a) Алдын ала күн тәртібін жібермей кеңес-жиын өткізу 
b) Кеңес-жиын модераторы баяндамашылардың тайм-лимитін бақыламайды 
c) Ұйымдағы кеңес-жиындар кестесінің болмауы 



d) Басшы ескертусіз кеңес-жиынға 20 минут кешікті 
e) Басшы құжаттарды тек қағаз түрінде ғана қарайды 

 
96. Келісу комиссиясының құзыретіне жатады: 

a) Жеке еңбек дауы 
b) Еңбек жағдайларының зияндылық деңгейі туралы шешімдер қабылдау 
c) Жұмыс орнында болған қайғылы оқиғаларды қарау, талдау 
d) Заңды тұлғаның атқарушы органының басшыларымен арадағы дау-дамайлар  
e) Жұмыскердің Еңбек кодексі талаптарының сақталмау мәселелері бойынша сотқа 

шағымын талдау 

 
97. Жұмыс берушінің шешімі бойынша зейнет жасына жеткен тұлғалармен еңбек 

қатынасын тоқтату зардаптары қандай? 
a) Корпоративтік ахуалды кәдімгідей жақсартады 
b) Корпоративтік ахуалды кәдімгідей нашарлатады 
c) Ұжымдағы ахуалға әсер ететін заңды әрекет, мәнді ықпал  
d) Егер жұмыстан босатылған зейнеткер зейнетке шыққаны үшін сотқа берсе, жұмыс 

беруші үшін жеңіліс 
e) Салық жүктемесі бойынша жеңілдіктерді жоғалту 

 
98. Жалған көшбасшылармен байланыс орнату ерекшелігі:  

a) Олар өзгерістерге қарсы болуы мүмкін, бірақ оларды өз жағына тартса, көптеген 
адамдарға әсер етуге болады  

b) Олар әрқашан өзгерістерді қолдайды, сондықтан оларға уақыт жұмсаудың қажеті жоқ  
c) Олар әрқашан өзгерістерге қарсы, сондықтан басынан бастап олардың жүріс-тұрысы 

мен көзқарастар алшақтығын қатты бақылауда ұстау қажет  
d) Оларды алғашқы мүмкіндік болғанда, бірден жұмыстан босату керек, әйтпесе олар 

ұжымға «іріткі» салады 
e) Олардың не айтып, не ойлайтыны маңызды емес. Олардың пікірін елемеу керек. 

 
99. Егер де, интерн-дәрігерлердің ота жасау залына кірерде инфекциялық бақылау талаптарын 

сақтамауына байланысты, Бас мейірбике (55 жастағы әйел, мамандығы бойынша еңбек өтілі 
32 жыл, бас мейірбике боп істегеніне 7 жыл, инфекциялық бақылау жөніндегі мейірбикені 
қадағалайды, қол гигиенасын сақтауды талап еткені және бірінші басшыға тікелей 
шағымданғаны үшін дәрігерлер сынына жиі ұшырайды) мен Бас дәрігердің клиникалық 
мәселелер жөніндегі орынбасары (49 жастағы әйел, медицина ғылымдарының докторы, 
еңбек өтілі 22 жыл, ұжым алдында сыйлы) арасында дау-жанжал болса, бірінші басшы қалай 
әрекет етуі керек?  

a) Бірдей жастағы әйелдердің ашуға бой алдыруынан болғандықтан, дау-жанжалды 
жуып-шаю (мән бермеу) керек  

b) Бас мейірбикенің субординацияны сақтамауына байланысты қызметтік 
тексеру жүргізіп, оған қатысты шара қолдану арқылы дау-жанжалды жабу  

c) Бас дәрігер орынбасарының инфекциялық бақылау талаптарын сақтамауына 
байланысты қызметтік тексеру жүргізіп, оған қатысты шара қолдану арқылы дау-
жанжалды жабу  

d) Интерн-дәрігерлердің инфекциялық бақылау талаптарын сақтауына талдау жүргізіп, 
талдау нәтижелері негізінде дау-жанжалды шешу 

e) жоғарыда көрсетілгендердің барлығы дұрыс 

 
100. Бас дәрігер (56 жастағы ер кісі) әріптес әйел адамға, атын атамастан, оның сырт келбетіне 

қатысты ескерту жасады. Яғни, кеңес-жиында: «Біздің кейбір докторларымыздың сыртқы келбеті 
республикалық ұйым образына сай келмейді – не деген қып-қызыл тырнақ, қысқа 



 
юбка, үнемі көзге түсетін үлкен және қымбат әшекейлер» деп айтты.Осы айтқандары 
жыныстық тұрғыдағы кемсіту боп санала ма?  

a) Иә, өйткені ескерту басшы-ер адам тарапынан жасалып тұр 
b) Иә, өйткені ескерту әріптес-әйел адамға жасалып тұр 
c) Айтушының дауыс ырғағы мен қимылына байланысты 
d) Жоқ, өйткені ескерту іскерлік әдеп кодексінің сақталмауына қатысты жасалды 
e) a және b жауаптары 


