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Мамандық бойынша тест: 1 - пән Қолданбалы саясаттану

1. Әлеуметтік-саяси зерттеулер қажет:
A) саяси шешімдерді қабылдауға
B) қоғамдық жағдайға мониторинг жасауға
C) концепцияларды дәлелдеуге
D) теорияны құруға
E) жағдайды сол қалпында ұстауға
F) әлеуметтік ахуалды анықтауға
2. Билік бөлінісінің классикалық теориясын негіздеген ғалымдар:
A) Г.Спенсер
B) Дж.Локк
C) Т. Парсонс
D) Ф. Аквинский
E) Г. Моска
F) Ш.Монтескье
3. Легитимация – ол:
A) теріске шығару
B) айқындау
C) биліктен алшақтату
D) сайлау
E) заңдастыру
F) орнату
4. Әлеуметтанулық ақпаратты жинаудың ең кең тараған әдістері:
A) анкета
B) сауалнама
C) сұрау
D) құжаттарға талдау жасау әдісі
E) фокус-топ
F) бақылау
G) интервью
H) сұхбат
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5. Әлеуметтанулық зерттеу жүргізу алдында құрастыру қажет:
A) әдісті
B) инструментарийді
C) мақсатты
D) болжамды
E) бағдарламаны
F) пәні мен объектіні
G) міндеттерді
6. «Меритократия» ұғымының этимологиялық мағыналары:
A) халық билігі
B) кез келген адамның билігі
C) тобыр билігі
D) таңдаулылардың билігі
E) лайықтылардың билігі
F) дін басыларының билігі
G) дарындылардың билігі
H) плутократтардың билігі
7. Зерттеу қорытындылары ұсынылады:
A) POWER POINT
B) SPSS
C) мультимедиялық презентация
D) PSPP
E) WORD
F) жазбаша
8. Отандық саяси ғылымда әлеуметтанулық әдістердің кең қолдану
қажеттілігі туралы айтты:
A) Н. Нигматуллин
B) С.Жусупов
C) Н.Назарбаев
D) Д.Сатпаев
E) А. Перуашев
F) К.Токаев
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9. Президенттік республиканың негізгі белгілері:
A) кәсіби саяси мінез-құлық пен тәртіп
B) үкімет Парламенттың тағайындалуымен құрылатын саяси жүйе
C) күштеу әдістерін қолданатын саяси жүйе
D) үкімет Президент алдында жауап береді және оны тағайындау соның
қолында болады
E) монархия
F) үкімет монархтың алдында жауап беретін саяси құрылым
G) ұжымдық өмірге негізделген саяси жүйе
H) билік Парламенттің алдында емес Президент алдында жауап береді
10. Реформалық позицияның нәтижелері:
A) азаматтық қоғамды орнату
B) элитаны қадағалау
C) құқықтық мемлекет және өоғамдық институттарды орнату
D) қоғамдағы билік құрылымын сақтай отырып өзгерістер енгізу
E) авторитаризмнің орнатылуы
F) билікте болу мерзімін шектеу
G) саяси жүйені ұзақ мерзімде өзгерту
H) тоталитаризмнің орнатылуы

