рметті студент!
2017 жылы «Гуманитарлы ғылымдар - 1» бағытындағы маманды тар
тобыны бітіруші курс студенттеріне О у жетістіктерін сырттай бағалау 4 пəн
бойынша ткізіледі.
Жауап пара шасын з мамандығы ызды пəндері бойынша кестеде
к рсетілген орын тəртібімен толтыры ыз.
Маманды
шифры
5В020400

Маманды ты
атауы
«Мəдениеттану»

Жауап парағыны 6-9
секторларындағы пəндер реті
1. "лемдік мəдениет тарихы
2. $аза мəдениетіні тарихы
3. Б& аралы мəдениет теориялары
4. Мəдени антропология

1. С&ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т&рады:
1. "лемдік мəдениет тарихы
2. $аза мəдениетіні тарихы
3. Б& аралы мəдениет теориялары
4. Мəдени антропология
2. Тестілеу уа ыты – 180 минут.
Тестіленуші *шін тапсырма саны - 100 тест тапсырмалары.
3. Та даған жауапты жауап парағындағы пəнге сəйкес секторды
д гелекшесін толы бояу ар ылы белгілеу керек.

тиісті

4. Есептеу ж&мыстары *шін с&ра кітапшасыны бос орындарын пайдалануға
болады.
5. Жауап парағында к рсетілген секторларды м& ият толтыру керек.
6. Тест ая талғаннан кейін с&ра
кезекшісіне ткізу ажет.

кітапшасы мен жауап парағын аудитория

2

7. - С&ра кітапшасын ауыстыруға;
- С&ра кітапшасын аудиториядан шығаруға;
- Аны тама материалдарын, калькуляторды, с здікті, &ялы телефонды
олдануға
ата тиым салынады!
8. Студент тест тапсырмаларында берілген жауап н&с аларынан болжалған
д&рыс жауапты барлығын белгілеп, толы жауап беруі керек. Толы жауапты
та даған жағдайда студент е жоғары 2 балл жинайды. Жіберілген ате *шін 1
балл кемітіледі. Студент д&рыс емес жауапты та даса немесе д&рыс жауапты
та дамаса ателік болып есептеледі.

3
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лемдік мəдениет тарихы

1. Алғаш ы ауымды
A) кейінгі кезе
B) модерн
C) палеолит
D) мезолит
E) неолит

&рылыс тарихыны кезе делуі:

2. Жалпыға орта классификацияда алғаш ы
енгізетін тас ғасыры:
A) темір дəуірі
B) ола дəуірі
C) мезолит
D) орта де гей
E) т менгі палеолит
F) неолит
G) палеолит

ауымды

3. Ежелгі əлемні е ерте классикалы мəдениеттері – б&л:
A) Шумер
B) Парсылы
C) 1нділік
D) Ассириялы
E) Аккадты
F) Армянды
G) Вавилонды
4. Зиккураттар са талып алған жерлер:
A) Иран
B) Чога - Зембиле
C) Мысыр
D) Ура
E) Зимбабве
F) Урарта
G) Т*ркия

4
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5. Эллада (Ежелгі Грекия) орналас ан те із жағалауы:
A) Каспий
B) Жерорта
C) Охотск
D) Жапон
E) Ионикалы
F) Эгей
6. Ежелгі гректер солт*стік к ршілерін жабайылар деп атау себебі:
A) эмоционалдылы
B) аггресивтілік
C) патриархалды
D) тəрбиесіздік
E) наданды
7. XVI – XIX ғғ. бойында Еуропа мемлекеттері &рған отарлар:
A) Шығыс Еуропада
B) $аза станда
C) Арктикада
D) Австралияда
E) Антарктикада
F) Азияда, Африкада
G) Америкада
8. Дж. Пуччини бірнеше операларды шығарды, соны ішінде əйгілікті
иемденді:
A) «Травиата»
B) «А у к лі»
C) «Фигароны тойы»
D) «Си ырлы флейта»
E) «Богема»
F) «Сағыныш»
9. V ғ. ортасындағы Византияны ата ты ескерткіштеріне жататын
архитектуралы ансамбльдер:
A) Санта Мария Новелла шіркеуі
B) Флорентиялы Баптистерий
C) Константинопольдегі *лкен сарай
D) Бамбергтегі кафедралды собор
E) Сан-Джорджо-Маджоре шіркеуі мен монастірі

5
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10. Византиялы мəдениетті əйгілі жазушылары:
A) Агафий
B) Юстиниан
C) Прокопий
D) Юлиан
E) Константин
11. Математика, астрономия жəне механиканы дамуына зор *лес
ос ан ортаазиялы ғалымдар:
A) Ар - Рази
B) И*гінеки
C) "л - Каши
D) Ибн Туфейль
E) "л - Кинди
F) Нассреддин Туей
12. Ортағасырлы м&сылманды Шығысты белгілі ойшылдары:
A) Фирдоуси
B) "л - Фараби
C) Рудаки
D) Хомейни
E) Мехмед Фатих
F) Сулхан Саба Орбелиани
13. Со ғы орта ғасырды тау ыметіне жатады:
A) безден тиетін оба
B) мыстандарды аулау
C) ашты
D) лім жазасы
E) к*шке табыну
F) дар
G) лім
14. Еуропаны ортағасырлы мəдениетіндегі ортағасырлы əдебиетті
негізгі жанрлары:
A) Рубаи
B) "н&ран
C) А ыз
D) Поэма
E) Роман
F) Баллада
G) " гіме

6
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15. Ортағасырлы мəдениеттегі адамны серілік идеалы, м&раты:
A) байлы а &мтылу
B) хал ына адал болу
C) батылдылы
D) &дайы мен сеньорына адал болу
E) шығу - тегіні ата ты болуы
16. Итальянды $айта Aрлеуді əдеби шығармалары:
A) Роланд туралы ле
B) М. Монтень «Тəжірибе»
C) Дж. Боккаччо «Декамерон»
D) Т. Мор «Утопия»
E) У. Шекспир «Ромео жəне Джульетта»
F) Ф. Петрарканы Сонеталары
G) Д. Алигьери «$&дайшыл комедиясы»
17. XVIII ғасырдағы ағылшын жазушылары Даниэль Дефоны ,
Джонатан Свифтаны , Смоллет Тобайасаны е əйгілі романдары:
A) «Айвенго»
B) «Ромео жəне Джульетта»
C) «Родерик Рэндоманы о иғалары»
D) «Розаны аты»
E) «Гулливерді саяхаты»
18. XVIII ғасырдағы музыка жанрлары:
A) хорал
B) оратория
C) опера
D) романс
E) вальс
F) ария
19. Вена классикалы мектебіні композиторлары:
A) Йозеф Гайдн
B) Роберт Шуман
C) Вольфганг Амадей Моцарт
D) Рихард Вагнер
E) Сергей Рахманинов
F) Скрябин
G) Клод Дебюсси

7
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20. Субмəдениет формалары:
A) кəсіби топтарды мəдениеті
B) элитарлы мəдениет
C) б& аралы мəдениет
D) сығандарды мəдениеті
E) территориялы ( алалы , ауылды ) мəдениет
F) контрмəдениет
21. Арнайы ғылым « ркениеттануды » пəні:
A) жаDандану с&ра тары
B) ркениеттерді жабы , жеке дара &рылым ретінде зара əсері мен
зара əрекет етуі
C) заманауи ркениетті дағдарыс мəселесі
D) əлемдік аржы дағдарысы
E) ркениетті негізгі ерекшеліктері
F) ежелгі ркениеттерді салыстырмалы талдауы
22. Экзистенциализм философиясыны
A) Г. Марсель
B) Ж.-П. Сартр
C) М. Хайдеггер
D) Ф. Кафка
E) Г. Гадамер
F) Ж. Деррида

кілдері:

23. XIXғ. Еуропа мəдениетіні к ркем нер саласындағы романтизм
кілдері:
A) Э. Делакруа
B) Зиммель
C) К. Вебер
D) В. Скотт
E) У. Тернер
F) А. Мицкевич
24. Римдік клубты негізгі кілдері:
A) Г. Маркузе
B) К. Поппер
C) М. Месарович
D) Д. Медоуз
E) Дж. Форрестер

8
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25. XXғ. Еуропа мəдениетінде нары ты ғылыми тере экономиканы
пайда болуы мен дамуына ы пал еткен &лтты мəдениетті т*рлері:
A) американды (А$Ш)
B) латинды ( Италия, Латын Америкасы)
C) буржуазды (Германия, Австрия)
D) романды (Бельгия, Франция)
E) скандинавты (Швеция, Норвегия)
лемдік мəдениет тарихы
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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аза мəдениетіні тарихы

1. Мəдениет» &ғымыны
A) Білім
B) Aнер
C) Ай
D) Олжа
E) Н&р

&рамына енетін белгі:

2. $&дағиларға тартылатын таба а салынатын м*шелер:
A) С*бе
B) Ж*рек
C) Асы ты жілік
D) $&ла
E) Жағы мен тілі
F) Жамбас
3. М&сылман дініне дейінгі ырымдарға сəйкес киелі деп саналған
к шпелі т&рмысты кейбір е бек &ралдары мен заттары:
A) Желі
B) Бау
C) Шəугім
D) Ба ан
E) $&ры
F) Т&самыс
4. $ыс ызғары кетіп, жазды келу – тіршілікті е сəтті кезе і деп,
Шығыс елдері тойлаған мейрам:
A) Малды т лдеу нау аны
B) Fлысты &лы к*ні
C) Жазды келуі
D) К*н мен т*нні те елген к*ні
E) Соғым басы
F) Салбуырын
G) Жарапазан
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5. «$ыз уу» дəст*рге де, ойынға да жататын аза арасында ке
тараған &лтты ойындарды бірі, оны шарты:
A) Жігіттер ғана ойнайды
B) $ыз жігітті уады
C) Наурызда ғана ойналады
D) Жігіт ызды атпен уады
E) $ыз атпен ашады
F) Жігіт ызды бетінен с*йеді
6. $аза ты шекті аспабы:
A) Сыбызғы
B) Да ғыра
C) Жетіген
D) Алтытас
E) Аса тая
7. Поэзия кілдері, жырау:
A) М&рат
B) Асан айғы
C) Б& ар жырау
D) Малайсары
E) Т ле би
F) $абанбай
G) Шал
8. Х-ХІІ ғғ. жататын сəулет ескерткіштері:
A) Сырлытам кесенесі
B) Бабаджа – атын мазары
C) Алмерек кесенесі
D) Е лік-Кебек ескерткіші
E) Ді гек ғимараты
F) Белен ана кесенесі
G) Білеулі керуен сарайы
9. $аза хал ыны даму жолы туралы жа а идеяларды &сынған ата ты
а ындар, ХХ ғ. $аза станны оғам айраткерлері:
A) Е.Рахмадиев
B) ".Б кейханов
C) М.Шаханов
D) С.М& анов
E) С.Сейфуллин
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10. Палеолиттік бейнелеу неріні туындылары табылған негізгі
айма тар:
A) О т*стік Сібір
B) Солт*стік Америка
C) Египет
D) Кавказ
E) $ара те із жағалауы
F) Франция мен Испания
G) $ос зен
11. Орта ғасырлы сəулет неріні ескерткіші $арашаш ана к*мбезі:
A) ХV-ХІІІ ғасырға жатады
B) А. Иассауиді анасына салынған
C) О т*стік $аза станда
D) Арыстан бабты анасына салынған
E) Шығыс $аза станда
F) ХІХ ғасырға жатады
12. $аза ты киізбен жабылатын арапайым баспана т*рі:
A) К*рке
B) Абылайша
C) Кепе
D) А *й
E) $ос
13. $аза хал ыны &лтты дəст*рлерін, оны к*нделікті болмысын
к рсеткен $аза стан суретшілері:
A) $асымов
B) Тельжанов
C) Кенбаев
D) $астеев
E) Сидоркин
14. Ба сы-балгерлер сия ты ат а мініп, ел аралап ж*ретін дуаналар:
A) Мə гілік мірді іздеді
B) Зікір салған
C) Тəжірибелі адамдар
D) Мойнына əлем-жəлем байлаған
E) Тамыр &стады
F) Си ыршылы пен айналысты
G) Басына а у терісін киген
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15. Сыр бойында туып скен, с зі мен а ыздары халы арасында
са талған $ор ыт:
A) "лем-жəлем киінді
B) Сыбызғыны ойлап тапты
C) Ба сы болған
D) Тамыр &стады
E) Дуана болды
F) Мə гілік мірді іздеді
16. $аза мəдениетіні “Архетипі”:
A) "лсіздік
B) Ислам
C) К шпенді мəдениет
D) Зороастризм
E) Т*рік ркениеті
F) Жазы
G) Халы ауыз əдебиеті
17. Ғ&ндар жататын этномəдени топ:
A) Т*ркі тектес
B) 1ндіевропейлік
C) Т*ріктік
D) Алтайлы
E) Иранды
F) $ытайлы
18. "л-Фараби мен Абай з арастарыны & састығы:
A) мəртебеге деген &рмет
B) дəст*рлі мəдениетпен байланыс
C) натурфилософиялы дəст*р
D) &лы рух
E) мифологиялы ойылым
F) əмбебаптылы
19. Б.з.б. І мы жылды та Жетісуда жəне Т*ркістаннан $ара те із
бойына, Алтай тауларынан Хорезмге дейінгі айма ты са тар
мекендеген кезе тарихыны əдебиеттегі атаулары:
A) Ерте к шпелілер кезе і
B) Ерте орта ғасырлар кезе і
C) Ерте темір ғасыры
D) Са дəуірі
E) Турлар дəуірі
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20. Ж*сіп Баласағ&нны «$&тадғу білік» е бегі:
A) Жат елді тілінде шығарма жазуға арсы т&рған жина
B) Aз тілінде шы ан т& ғыш даналы жина
C) Т*ркі тілдеріні с здігі жинағы
D) С&лулы ты жырлаған шығарма
E) $аза хандығы дəуірінде шы ан жина
21. Махм&д $аш ариды «Диуани- л&ғат-ат- т*рк» е бегі:
A) ХІX ғ. жататын е бек
B) Aз елін таныту ма сатында жазылған
C) Ба ыт а жетуды жолын к рсететін е бек
D) Мистикалы шығарма
E) Т*рік тайпаларыны мəдениеті амтылған е бек
22. Мемлекет айраткері, этнограф, тарих ғылымыны докторы, аза
&лтты мəдениетіні , ана тіліні , дəст*рі мен əдет-ғ&рпыны жа арып
дамуына елеулі *лес ос ан A. Жəнібековты есімімен байланысты
жайт:
A) $аза станны сырт ы саясатын к*шейту
B) $аза станда археология ғылымын дамыту
C) Этнографиялы м&ражайлар ашу бастамасы
D) «$аза тарихы» журналын басып шығару
E) «$аза əдебиеті» газетін басып шығару
F) $аза драма театрларын ашу
23. Ғ. М*сіреповты «Fлпан» романындағы басты кейіпкер бейнесі:
A) $азіргі заманғы əйел бейнесі
B) Коммунист əйел бейнесі
C) С&лу, нəзіктікті бейнесі
D) Тере сезімді аза əйеліні бейнесі
E) Соғыс кезіндегі əйел бейнесі
F) Ер т&лғалы əйел бейнесі
24. Ғ. Есімні « $аза Ренессансы» е бегі бойынша &лтты идеяны
тарихи алғаш ы формасы:
A) $ор ытпен байланысты
B) Жер&йы болып есептелінеді
C) Асан- $айғымен байланысты
D) Бес ғасыр б&рын айтылған
E) Он ғасыр б&рын айтылған
F) Алаша ханмен байланысты
G) 1ш ғасыр б&рын айтылған
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25. Орта Азия араб тілді ойшылдарынан: "л-Фарабиді , Ибн-Синаны
б*гінгі к*ні аза тіліне аударылған е бектері:
A) «Х&сырау-Шырын»
B) «Медицина тілі»
C) «Ж*сіп-Зылиха»
D) «Мəселені мəні»
E) «А ыл иесі жан туралы»
F) «Ғылымдарды шығуы туралы»
G) «Шы ды сыйы»
H) «Ға лия»
аза мəдениетіні тарихы
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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аралы мəдениет теориялары

1. Сюрреализм кілдері:
A) Анри Матисс
B) Морис Вламик
C) Делоне
D) Андре Дерен
E) Сальвадор Дали
2. Ортега-и-Гасетті туындылары:
A) «Болмыс жəне уа ыт»
B) «Трамвайдағы эстетика»
C) «Д*ние ерік жəне елес ретінде»
D) «Постмодернистік білім»
E) «Ортағасырлар к*зі»
3. Индустриалды тан кейінгі оғам белгілері:
A) Аграрлы неркəсіпті дамуы
B) $ызмет к рсету жəне БА$ салаларын дамуы
C) Ауыр неркəсіпті дамуы
D) Жоспарлы экономика
E) Білімді кодификациялау
F) Балама мəдениет
G) Дəст*рлі &ндылы тарға негізделген оғам
4. Арт- мəдениетті ерекшеліктері:
A) Б& аралы мəдениетті аса жоғары де гейі
B) Білімді к пшілікке бағытталған
C) $арапайым т&тынушыға бағытталуы
D) Тоғышарға бағытталуы
E) Мəйме келік
F) Дəст*рлі мəдениетке жа ындығы
G) Таптаурын образдар мен сюжеттер
5. Шоу-бизнес саласына жататындар:
A) Aндіріс орнын ашу
B) Білім беру
C) Баспа бизнесі (к бінесе «сары баспас з»)
D) Ғылыми теориялы конференциялар &йымдастыру
E) Концерттік
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6. Б& аралы мəдениетті элементі ретінде шоу-бизнеске
жатпайтындар:
A) Ток-шоу
B) Реклама
C) Классикалы əуен
D) Элитарлы мəдениет
E) Популярлы жəне эстрадалы əуен
F) Киноиндустрия
7. Жастар субмəдениеті:
A) кинологтар
B) поп-арт мəдениеті
C) элитарлы мəдениет
D) скинхэдтер
E) хиппи
F) пушкинистер
G) шоу-индустрия
8. Балалы ша субмəдениеті:
A) балаларды &жымды тəрбиелеу
B) жаппай саяси озғалыстар мен партиялар
C) балаларға арналған тауарлар мен ойыншы тар ндірісі
D) балалар клубтары мен лагерлері
E) коллекциялау
F) кəсіби спорт
G) жалған діни ағымдар мен секталар
9. Алғаш рет мифті бейсаналылы ты символикалы к рінісі ретінде
ретінде зерттей отырып, психоанализ концепциясыны психологтары
азіргі кезде мифтерді болуыны м*мкін екендігіне к іл аударғандар:
A) Э. Фромм
B) Н. Сеченов
C) Н. Макиавелли
D) Т. Гоббс
E) Р. Декарт
F) Аристотель
10. Б& аралы нердегі образдарды категориялары:
A) əсем
B) та аларлы
C) орасан к*рделі образ
D) к*лдіргі
E) ас а татылған
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11. Ж. Бодрийяр аны таған тарихи кезе дерді - $айта рлеу,
классикалы заман, азіргі заман мəдениеті симулякрларыны т*рлері:
A) с з
B) халы
C) заттар
D) ндіріс
E) д*ние
F) жалған
G) кодтар
12. Р. Вильямс бойынша əлеуметтік дамуды факторлары:
A) БА$ дамуы
B) Кабельді теледидар
C) Есту ар ылы абылдау ж*йесіні дамуы
D) Идеология функциясын арастыру
E) "леуметтануды зерттеу
F) Визуальды а паратты ж*йені дамуы
13. Поп-арт т*рлері (ағымдары):
A) оп-арт (оптикалы əсер)
B) кич
C) фовизм
D) окр-арт ( оршаған ортаны к ркемдік &йымдастыру)
E) концептуализм
F) боди –арт (адам денесіне сурет, композицияларды салу)
G) лэнд-арт (материал ретінде табиғи объектерді пайдаланатын нер
т*рі)
14. Симулякр т*сінігі:
A) к ркем бейне
B) затты зі
C) ғарыш
D) т*пн&с а
E) еліктеуді ая талуы
F) жалған зат
15. "дебиеттегі б& аралы жанрлар:
A) Боевик
B) Триллер
C) Ертегі, а ыз
D) Роман
E) Детективтер
F) Aле , эссе
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16. Ролан Бартты постструктурализміндегі басты т*сініктері:
A) «Ризома»
B) «Интернет желісі»
C) «Либидо»
D) «Базис жəне ондырма»
E) «Гено-мəтін»
F) «Мəтіндік талдау»
17. «Жарнама: теория жəне тəжірибе» атты &жымды е бекті
авторлары:
A) К.Ротцол
B) З. Фрейд
C) А. Московичи
D) А. Ержанова
E) Ф.Кермоуд
F) Э. Фромм
18. Б& аралы мəдениет пен жарнаманы & састығы:
A) $оғам санасын б&рмалау &ралы
B) Aнер нер *шін
C) Та даулыларға арналған нер
D) Консерватизм
E) Даралау &ралы
F) Элитарлылы
19. Поп-арт пен жарнаманы орта белгілері:
A) арапайымдылығы
B) туындыларыны к зге т*сетіндігі, тартымдылығы
C) т&рмысты арапайым заттарды суреттелуі
D) элитарлылығы
E) тере ойларды т*сінуге тырысу
20. «Мəдени модернизм» дəст*рінде ткізілетін жəне б& аралы
мəдениетке сыни арайтын, б& аралы мəдениетті зерттеулеріні
бинарлы оппозиция туындысында орын тап ан:
A) О.Конт
B) К.Поппер
C) К.Ливис и Ф.Ливис
D) П.Бурдье
E) Ж.Шпенглер
F) Р.Вильямс и Р.Хоггарт
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21. Б& аралы мəдениет теориясыны апологетикалы
т&жырымдамасы:
A) модернизацияны ажетті компоненті
B) оғам санасын б&рмалау *шін ке і ен пайдаланылатын &рал р лін
ат арады
C) е бегі нəтижесінен, оғамнан жəне зінен зі о шаулануды білдіреді
D) демократияны мəдени &рылымы
E) & ы ты мемлекет пен нары экономикасыны негізі
22. Философтар –структурализм кілдері:
A) Гадамер
B) Леви-Стросс
C) Рассел
D) Лакан
E) Фуко
23. Б& аралы мəдениетті атрибуттары:
A) Аса к ркем туындыларды тарату
B) «Т&рмыс жағдайы орташа адамны » алауы мен талғамына
бағытталуы»
C) Белсенді абылдауға бағытталуы
D) Пассивті жəне шығармашылы емес сана
E) Б& аралы коммуникациялар &ралдарын оны &ндылы тарыны
таралуы мен пайлануыны басты жолы ретінде олдану
24. Б& аралы мəдениеттегі консюмеризм т*сінігі:
A) заттарға табыну
B) т&тынушылар психологиясы
C) жеке сана
D) азшылы тар психологиясы
E) туындыны жоғары ғибраты
F) мифологизация
G) здігінше дербес ойлау
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25. Жастар арасында зіндік к рініс тап ан контрмəдениетті негізгі
ерекшелігі:
A) ЖаDандануға арсылы
B) Кинизмні айта рлеуі
C) Сезім, фантазияны а ындалуы
D) Б& аралы мəдениетке арсы протест
E) Жаргонны дамуы
F) Енжар арсылы
G) Гламурлы стиль жасау
Б

аралы мəдениет теориялары
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Мəдени антропология

1. Мəдени антропологияны даму сатылары:
A) Aркениеттік
B) Идеалистік
C) Мəдени-тарихи
D) Постмодернистік
E) Позитивті
F) Формациялы
2. Американды антрополог К.Клакхонны пікірінше мəдени
антропология амтитын пəндер:
A) Лингвистика, фольклористика
B) Этика, эстетика
C) Теология, физиология
D) Риторика
E) Саясаттану
F) География, тарих
3. Антропологиялы к з арастарды &сынған Жа а заман француз
ағартушылары:
A) Ж. Руссо
B) Т. Гоббс
C) Ф. Бэкон
D) Вольтер
E) Да Ламбер
F) Ламетри
4. Мəдени антропологияны негізін &райтын ғылымдар:
A) антропология
B) психология
C) тарих
D) əдебиет
E) саясаттану
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5. «"леуметтік антропология» термині:
A) Дж. Фрэзер бас арған кафедраны белгілеумен байланысты
B) "леуметтік топты белгілі бір ж*йе деп арастыруды орнына,
бірінші орынға даму динамикасыны мəселелері шығуымен
байланысты
C) Зерттеушілерді т&ра ты оғамды &йымы жо *ндіс оғамдарын
зерттей бастауымен байланысты
D) $оғамды атынастар мен оғамды &рылымдарды зерттеуге к іл
б лмеумен байланысты
E) Материалды мəдениетпен емес, сенім, дəст*р жəне &станымдар
мəселелерімен ызығумен байланысты
F) А.Р. Радклиф - Браун есімімен байланысты
6. А$Ш - та мəдени антропология мектебіні алыптасуы:
A) $оғамды атынастар мен оғамды &рылымдарды зерттеуге
ерекше назар аударумен байланысты
B) Зерттеушілерді т&ра ты оғамды &йымы жо *ндіс оғамдарын
зерттей бастауымен байланысты
C) Материалды мəдениетпен емес, сенім, дəст*р жəне &станымдар
мəселелерімен ызығумен байланысты
D) А.Р. Радклиф - Браун есімімен байланысты
E) Дж. Фрэзер бас арған кафедраны белгілеумен байланысты
F) Ф. Боас есімімен байланысты
G) "леуметтік топты белгілі бір ж*йе деп арастыруды орнына,
бірінші орынға даму динамикасыны мəселелері шығуымен
байланысты
H) Антропологияны зін «əлеуметтік» немесе «мəдени» деп аталуында
емес, оны жалпы адамды тануына &мтылуымен байланысты
7. XIX ғасырды екінші жартысында мəдени антропологияны аясында
эволюционизм мектебіні негізін алағандар:
A) М. Мид
B) Г. Спенсер
C) А. Кребер
D) Ф. Соссюр
E) А. Вебер
F) Л. Морган
G) Э. Тайлор
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8. 1836 жылы дат ғалымы К.Ю. Томсен археологиялы материалмен
негіздеген ғасырлар ж*йесі:
A) жабайылы
B) алғаш ы ауымды
C) варварлы
D) ркениет
E) темір
F) ола
G) табиғилы
H) мəдениет
9. Танымал антрополог Дж. Фрэзер тере зерттеген алғаш ы ауымды
діни нанымдар:
A) магия
B) чарвака
C) джайнизм
D) веданта
E) буддизм
F) конфуций ілімі
10. Эволюциялы концепцияны типтері:
A) 1ш бағытты
B) К пбағытты
C) К*рделі
D) "мбебапты
E) 1демелі
11. Диффузионизм бағытыны алыптасуына елеулі *лестерін ос ан
ғалымдар:
A) Т. Вайц, А. Бастиан
B) Дж. Мак - Леннан, О. Конт
C) В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский
D) Э. Тайлор, Дж. Фрезер
E) Г. Спенсер, Дж. Лебок
12. Диффузионизм бағытыны
A) Фридрих Ратцель
B) Эмиль Дюркгейм
C) Клод Леви - Стросс
D) Фриц Гребнер
E) Шарль Летурно

кілдері:
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13. Рут Бенедикт зерттеулеріні басты тезистері:
A) мəдениетті оны элементтеріні барлы конфигурациясын
аны тайтын зекті, мəдениетке орта та ырыптар бар
B) мір бойы тарихи - географиялы айма тармен шектелген на ты
мəдениеттерді жан - жа ты зерттеу ажет
C) əрбір əлеуметтік институтты к птеген варияциялары бар, жəне
оларды ж*зеге асуы мəдениетті этносы ар ылы аны талады
D) антропологты мінез - &лы моделі мен оны зерттеп отырған
тайпалармен арым - атынас модельдерін &ру
E) əрбір мəдениетті зіне ғана тəн ерекше даму жолы бар, белгілі бір
жерде зерттеулерді ж*ргізуде мəдени плюрализм əдіснамалы негіз
болуы тиіс
F) мəдениетті ішкі байланыстары мəдениетті этносы бар
14. Ф. Боас зерттеулеріні басты тезистері:
A) т*рлі халы тар мен тайпаларды мəдениетін зерттеуге орта
теориялар мен схемаларды олдану
B) əрбір мəдениетті зіне ғана тəн ерекше даму жолы бар, сəйкесінше,
белгілі бір жерде зерттеулерді ж*ргізуде мəдени плюрализм
əдіснамалы негіз болуы тиіс
C) мір бойы тарихи - географиялы айма тармен шектелген на ты
мəдениеттерді жан - жа ты зерттеу ажет
D) эмпирикалы деректерді зерттеуді техникалы əдістерін жəне
студенттерге *йретуді əдіснамасын жасау
E) мəдениетті ішкі байланыстары мəдениетті этосы бар
F) антропологты мінез - &лы моделі мен оны зерттеп отырған
тайпалармен арым - атынас модельдерін &ру
15. Карл Густав Юнгты концепциясына сəйкес, мəдениетті
алыптасуында адамдарды образдарын, ойларын, сезімдерін
алыптастыратын миф, ертегілер, а ыздарда к рініс тап ан &жымды
жады:
A) мемлекеттік тіл мен &лтаралы арым - атынас тіліні ара атынасын ай ындау
B) бір ғана діни &станымды басшылы а алатын, адам
ауымдастығыны тарихи даму сатысы
C) &жымды бейсаналы
D) оғамды бейсаналылы ты психикалы &рылымдары
E) адамдар арасындағы арым - атынасты ажет емес б лшегі
F) т&ра ты даму ж*йесі
G) мəдениетті архетиптері
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16. Алғаш ы кезде нəсілдерді дамуына əсер еткен факторлар:
A) əркімні о шау тіршілік етуі
B) жа а айма тарға таралуы
C) к ркем шығармашылы ты əр т*рлі формаларыны дамуы
D) əлеуметтік &йымдастыру мен реттеуді жіктеу ажеттілігі
E) əрбір тарихи - мəдени тип ерекше тіршілік етеді жəне даму
F) оларды бір - бірімен араласуы
17. Ф. Боасты к з арастары бойынша мəдениеттер ерекшелігі:
A) мəдениет зіндік ішкі дамумен атар, сырт ы əсерге тəуелді
B) əрбір халы ты , этникалы топты ерекше тарихы мен мəдениеті
болады
C) оғам мен мəдениетті е алғаш ы сатыларындағы негізгі
бағыттар - сырт ы шарттарға бейімделу, осы шарттарды игеру жəне
бағындыру, кейіннен тіршілік етуді жоғарғы де гейіне к терілу болуы
міндетті емес
D) эволюцияны негіздері згермейтін, *немі озғалушы принциптер
бола алмайды
E) андай да бір т*рткілерді дамуына байланысты
18. А. Маслоуды алыптастырған ажеттілік теориясы:
A) оғамды байланыстарға деген ажеттілік ( зге адамдармен
арым - атынас, бауыр басу жəне махаббат, индивидті « зінікі»
деп санайтын белгілі бір ауымны м*шесі болуға &мтылу)
B) адамны инстинктері
C) ы ғайлы а &мтылу ажеттілігі
D) біріккен арым – атынас а деген ажеттілік, сырт ы ортадан
орғаныс
E) материалды амтамасыз етуге деген ажеттілік
F) тек табиғи с&раныстарды теуге деген ажеттілігі
G) физиологиялы ажеттіліктер (тағам, ауа, ағзадан шығатын
с&йы ты тар, температуралы баланс, к бею жəне т.б.)
H) ауіпсіздік ажеттілігі, на тыра айтса физикалы жəне
социомəдени мағынада индивидті з мірін орғауы
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19. Б. Малиновскийді адамға тəн негізгі ажеттіліктерді б ліп
к рсететін ажеттіліктер теориясы:
A) адамны инстинктері
B) оғамды байланыстарға деген ажеттілік ( зге адамдармен
арым - атынас, бауыр басу жəне махаббат, индивидті « зінікі»
деп санайтын белгілі бір ауымны м*шесі болуға &мтылу)
C) зін зі сыйлауды амтитын жəне згелер т&рғысынан мойындау
мен &рметті к*тетін ажеттілік
D) ы ғайлы а &мтылу ажеттілігі
E) т&лғалы абілеттер мен талантты к рінуімен байланысты зін - зі
алыптастыру ажеттілігі
F) физиологиялы ажеттіліктер (тағам , ауа, ағзадан шығатын
с&йы ты тар, температуралы баланс, к бею жəне т.б.)
G) біріккен – арым – атынас а деген ажеттілік, сырт ы ортадан
орғаныс
H) ауіпсіздік ажеттілігі, физикалы жəне социомəдени мағынада
индивидті з мірін орғауы
20. Мəдени диффузияны мағынасы:
A) мəдени диффузия дегеніміз географиялы жағдайларды адамға
əсерін білдіретін &ғым
B) бір оғамдағы мəдени жетісітіктерді екінші оғамны ке істікте
таралуы
C) мəдениеттерді зара стихиялы т*рде сі ісіп кетуі мен мəдениетті
дамуын білдіреді
D) мəдени диффузияны салдары мəдениетті интеграциялануына
апарады
E) мəдени диффузияны салдары табиғаттағы стихиялы алапаттарды
болуына апарады
F) мəдениетті о шау дамитындығын білдіреді
G) мəдениетті т менгі де гейін білдіретін &ғым
21. Диффузионизмдегі к терілген басты мəселелер:
A) Мəдениеттегі макродинамикалы (тарихи) процесстерге ата
тарихи-эмпирикалы əдістерді олдану
B) Мəдени байланыс орнатуды механизмдері мен бағыттарын аны тау
C) Ата ты дінтанушыларды идеяларына ғана с*йену ар ылы мəдениет
дамуын аны тау м*мкіндігін атап к рсету
D) Тарихи жəне жа а мəдениеттерді эмпирикалы -дескриптивтік
т&рғыдан зерттеу əдістерін айта жасау
E) Тек ертедегі діндерге салыстырмалы талдау жасау ар ылы т&тас
мəдениетті тану м*мкіндігін атап к рсету
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22. Мəдени антропологиялы зерттеулердегі психоанализм бағыты:
A) Адамны ішкі санасыз психикалы к*йін т*сіну мен зерттеу əдісі
B) Психоанализм Ж.П.Сартрды ойларына негізделіп &рылған бағыт
C) Австриялы невролог З.Фрейдті алыптастырған психологиялы
теориясы
D) Психоанализм А.Камюді іліміне негізделген бағыт
E) Психоанализм Ф.Аквинскийді іліміне негізделіп &рылған бағыт
F) Психоанализм оғамдағы адам мен жануарлар арасындағы
& састы тарға назар аударады
G) Психоанализмде оғам сауатсыз адамдарды тобынан &рылған деп
т*сіндіріледі
23. Этнолог В. Крякені , 20 ғасырды 80 - 90 жылдарына тəн
этнологты ж&мысы ж ніндегі пікірлері:
A) арастырылып отырған халы ты тек тілін ғана емес, сонымен атар
вербальді емес кодтарды оса отырып, к*нделікті болмысын да зерттеу
ажет
B) ерекше мəдени феноменні мағынасын т*сіну ажет
C) мəдени модельдерді ж*йесі ретінде емес, белгілі бір *рдіс ретінде
т*сіндірілді
D) кодтар мен т*сініктер жиынтығы, сонымен атар олар *лкен к*мəн
туғызуы м*мкін
E) модернизация жəне ғылыми –техникалы прогресс т&рғысынан
бір атар згерістерге &шырады, мəдени згерістерді зерттеуді жа а
əдістеріні пайда болуына алып келді
F) əр халы психологиялы феномендерді алай т&жырымдайды, жəне
осы т&жырымдар андай жолмен &лтты тəжірибені &йымдастырады
G) зерттеуші шынайылы ты информаторларды т*сініктеріне жəне сол
информаторлармен арым - атынастарға т*су барысында мəдени
жағдайды айта &рылуы талданатын жолдарына сай &райды
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24. X. Бертенс к рсеткен постмодернистік к з арасты бір атар жалпы
белгілері:
A) арастырылып отырған халы ты тек тілін ғана емес, сонымен атар
вербальді емес кодтарды оса отырып, к*нделікті болмысын да зерттеу
ажет
B) модернизация жəне ғылыми –техникалы прогресс т&рғысынан
бір атар згерістерге &шырады, мəдени згерістерді зерттеуді жа а
əдістеріні пайда болуына алып келді
C) əр халы психологиялы феномендерді алай т&жырымдайды, жəне
осы т&жырымдар андай жолмен &лтты тəжірибені &йымдастырады
D) адамдар здеріні ажеттіліктерін орындау ма сатында мəдени
сенімдерін, салт жораларын (мəселен, тағамды тыйым салулар, жерлеу
рəсімдеріні ерекшеліктері) алай олданады
E) т&лғаны жатсынуы мен ыдырауына атынасты згерту,
«обьективті» &ндылы тар атарында релятивизмні басым болуы,
салыстырмалылы жа а сəйкестіліктерге «кіріспе» ретінде
арастырылады
F) референциалды емес к з арас - зара байланысты орнатудан жəне
белгілі бір затты білдіретін т*сініктен бас тарту жəне əлемні
абсурдтылығын шынайылы ретінде абылдау
G) мəдени модельдерді ж*йесі ретінде емес, белгілі бір *рдіс ретінде
т*сіндірілді
25. Француз əлеуметтанулы мектеп кілдері:
A) А.Камю
B) П. Фоконне
C) П. Лапи
D) Маркс
E) Фрейд
F) Гегель
G) Ницше
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