рметті студент!
2018 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
5B020100

Маманды ты
атауы
«Философия»

Жауап парағыны 6-9
секторларындағы пəндер реті
1. Ежелгі д$ние философиясыны
тарихы
2. &аза философиясыны тарихы
3. 'леуметтік философия
4. 'леуметтік антропология

1. С)ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т)рады:
1. Ежелгі д$ние философиясыны тарихы
2. &аза философиясыны тарихы
3. 'леуметтік философия
4. 'леуметтік 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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Ежелгі д ние философиясыны тарихы
1. «Варна» с зіні санскриттен аударғандағы мағынасы:
A) жол
B) т$р-т$с
C) кезе
D) жамылғы
E) шет
F) абы
2. Веданы т$рлері:
A) Яджурведа
B) Самаведа
C) Карма
D) Атман
E) Ригведа
F) Гурведа
G) Ариведа
3. Санкхья философиясы бойынша озғалыс, ке істік пен уа ыт т$сінікті
асиеттері болып саналады:
A) отты
B) тəуелсіз бастауды
C) )дайды
D) материяны
E) адам санасыны
F) аспанны
G) т рт элементті
4. Та уалар жазып алдырған та уаларға арналған Ведаларды б лімі:
A) Брахмандар
B) Брахмандарға т$сіндірме
C) «Орман мəтіндеріне» атысты
D) Упанишадалар
E) Араньяктар
5. Брахмандарды жазылып арналуы:
A) Самхиттерге т$сіндірме жасау $шін
B) Халы $шін
C) Жас )рпа $шін
D) К семдер $шін
E) &)дайларға жағу $шін
F) Адам табиғатын жа сарту $шін
4
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6. Ежелгі Шығыс философиясымен байланысты:
A) Иония философиясы
B) Брахманизм
C) Логос туралы ілім
D) Нирвана туралы ілім
E) Упанишада
F) Пифагоршылдар
7. Джайнизмні маржаны:
A) д)рыс сенім-наным
B) д)рыс шешім
C) д)рыс ынта
D) шынайы білім
E) д)рыс ылы -əрекет
8. Бес алғаш ы элементтерді жалпы негізі болып табылатын «ци»
материалды б лшегі туралы ой к рсетілген кітаптар:
A) ''Го юй''
B) ''>згерістер кітабы''
C) "Дао дэ Цзин"
D) ''@лы бастаулар''
E) "И цзин"
9. &ытай философиясындағы идеалистер:
A) Хан Фэй
B) Ван-Чун
C) Капилла
D) Конфуций
E) Мэн-Цзы
F) Лао-Цзы
10. «Брахмандар» мəтініні негізінде алыптас ан концепциялар:
A) Ваджраяна
B) Брахмачарья
C) Тантра
D) Трикая
E) Хинаяна
F) Махаяна

5
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11. «Брахмандар» мəтіні т$сіндіреді:
A) Махабхаратаны
B) Будданы
C) Рамаянаны
D) Хинаянаны
E) Авестаны
F) Ригведаны
G) Самаведаны
12. «Упанишада» негізінде
A) Атман
B) Тантра
C) Паньгу
D) Логос
E) Пракрити

делген философиялы концепциялар:

13. Упанишада ол:
A) >ркениетті терістейтін əдіс
B) &оғамдағы з)лымды пен к$ресуді жолдарына $йретеді
C) &оғамдағы те дікті адағалайтын за нама
D) Елді бас ару əдістерін білдіреді
E) Шрути категориясындағы индуизмні асиетті кітабына жатады
F) Діни-философиялы сипаттағы Ежелгі Cнді еліні трактаттары
14. Кун Фу-цзы іліміндегі адамны «туа біткен ізгілігі»:
A) даналы
B) əрекетсіздік
C) адамгершілік
D) кемел адам
E) рəсімді са тауға )мтылу
15. Кун Цзы философиясындағы «'міршіні )лы» ие негізгі адамгершілік
асиеттер:
A) бас аларға деген менсінбеушілік
B) ктемшіл
C) айбын
D) $йлесімділік жəне табиғилы
E) амбициялылы
F) ата -да
а деген )штарлы
G) адамс$йгіштік

6
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16. Раджа-йога т)ратын жаттығулар:
A) Физикалы
B) Жадыны дамытады
C) Логикалы
D) Адамгершілікті, негелі
E) Музыкалы
F) Поэтикалы
G) 'скери
17. Ежелгі грек диалетиктері:
A) Фалес
B) Сократ
C) Зенон
D) Демокрит
E) Гераклит
F) Диоген
18. К не &ытай данасы Лао цзыны философиясымен байланысты:
A) «Дао дэ цзин» кітабы
B) Логос туралы ілім
C) Азап туралы ілім
D) Хинаяна
E) Махаяна
F) Ваджраяна
19. Аристотель «Саясат» е бегінде арастырды:
A) Мемлекет генезисін
B) Азамат мəселесін
C) Жануарларды генезисін
D) Логиканы
E) Адам жанын
20. Милет мектебіні кілдеріні ерекшеліктері:
A) алғаш ы бастама ретінде табиғатты арастырды
B) натурфилософия кілдері болды
C) плюралистік к з араста болды
D) дуалистік к з араста болды
E) герменевтика кілдері болды
F) ркениет дамуына зор $лестерін осты

7
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21. Антикалы философия $шін тəн адам туралы т$сініктер:
A) Адам – робот
B) Адам – машина
C) Адам – &)дайды образы
D) Адамны əлемдік санамен (логоспен) байланысы бар
E) Адам - микрокосмос
22. Парменид философиясыны ерекшелігі:
A) >зі ді зі таны – деп т)жырымдады
B) Болмысты згермейтіндігі мен бірлік теориясын жасады
C) &озғалысты жо екендігіні 5 дəлелін келтірді
D) &)лап бара жат ан ала е бегін жазды
E) &арама арсылы тарды талдау нері ретіндегі диалектиканы жасады
23. Платон даналығыны ерекшелігі:
A) Диалогтар ар ылы а и ат а жетуге ша ырды
B) «Идея барлығыны айнар к зі, ал материя еште ені тудыра алмайды»
деп т)жырымдады
C) Идеализмні негізін алаушы
D) «Барлығы атомнан т)рады» - деп т)жырымдады
E) Философия тарихында «&ара ғы» деген атпен алды
F) «>зі ді зі таны» атты тезисті )сынды
G) «Мемлекет» атты е бегін жазып алдырды
24. Скептицизмні антикалы философиядағы алды ғы атарлы кілдері:
A) Протагор
B) Плотин
C) Секст Эмпирик
D) Ямвлих
E) Левкипп
F) Энесидем
G) Пиррон

8
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25. Антикалы дəуірдегі неоплатонизмге тəн сипат:
A) Бірлікті, Т)тасты ты абсолюттендіру
B) Мифологиялы ойлауды философиялы т)рғыдан жа ғырту
C) Алхимияны мойындау
D) Нирванаға жол сілтеу
E) Даосизмді олдау
F) Затты субстанцияға басымдылы беру
G) Тəнге атысты барлы нəрселерге арсы келіп, аскетизм мен экстаз
туралы ілімге басымдылы беру
Ежелгі д ние философиясыны тарихы
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ

9
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аза философиясыны тарихы
1. Анахарсис Скифский ж нінде мəлімет алдырған ойшылдар:
A) Фалес «Бастамалар туралы»
B) Эмпедокл «Табынғандар туралы»
C) Элейлік Зенон «Философтарға арсы»
D) Платон «Протагор»
E) Плутарх «Жеті ғ)лама сауығы»
F) Диоген Лаэртский «Ата ты философтарды мірлері, ілімдері, на ыл
с здері туралы»
2. Прото аза тарды сенім-нанымдарындағы @май-ана )дайыны р лі:
A) балаларды орғаушы
B) отбасы ошағын орғаушы
C) бейбіт мір
D) махаббат
E) жаратушы
3. «Жолы болмайтын Асан» деген ле ні авторы:
A) О. С$лейменов
B) М. Ж)мабаев
C) М. 'уезов
D) «Аз и Я» шығармасыны авторы
E) «Адамға табын, жер енді...» е бегіні авторы
4. Скиф ойшылы азасыны басты себебі:
A) билікке талас
B) туған жерге оралуы
C) мір тəжірибесі
D) сағыныш сезімі
E) данышпандығы
F) шешендік нері
5. Орхон жазбаларыны т$пкі ма саты:
A) билік мəселесі
B) жеке т)лғаға табынушылы
C) наным-сенім т$рлерін насихаттау
D) халы тар арасындағы с)хбатты орнату
E) елді тəуелсіздігі, береке-бірлігі
F) адамдар арасындағы зара т$сіністік

10

&аза философиясыны тарихы

21

6. «&айда барса &ор ытты к рі» деген с з тіркесі мəні:
A) «к мекей əулие»
B) оғыз- ыпша )лысынан шы ан айтулы ба сы, абыз
C) ажалдан ашу
D) əйгілі жырау, жырлары оғыз- ыпша мірін бейнелеген əдеби-тарихи
м)ра
E) «айыр тілді»
7. Танымды атынас жағынан батырлар жырыны нердегі а дар стиліне
) сас болу себебі:
A) тарихи жəне к$нделікті мірдегі адамдарды болуы
B) жасалған ерліктер шектен тыс аспайды жəне тере астарлы
C) о иға астары жасырын емес
D) з ара басыны амын ойлаушылы
E) тірік иялға )рылу
F) тек шынайы мірді бейнелеу
8. Бабалар дəст$рінде ерлік ж ніндегі а ыздарында достасу, туыстасу
к ріністеріні символы:
A) ол алысу
B) )йры -бауыр жеу
C) ат ою
D) шаш кесу
E) зара аннан ішу
9. 'л-Фараби пікірінше, игіліктерді ішінде е жоғары категория ретінде
ба ытты орны:
A) 'рекеттер
B) Е адірлісі
C) С з
D) Е $лкені
E) А ыл-парасат
F) Е жетілгені
G) Рухани кесел
H) Жан аффектілері

11
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10. С.Ба ырғани шағармашылығындағы суфизм ағымына жа ын т)стары:
A) Мемлекеттік бас ару
B) 'леуметтік мəселелер
C) Шарап туралы айтылатын жəйіттер
D) &)дайды тануды ғибадат жолын к рсетуі
E) >зін адамдар $шін )рбан ету
F) Тарихат жолын к рсетуі
G) &)дайға ғашы болуды белгісін к рсетуі
H) &оғамды мірді дəріптеуі
11. &аза дəст$ріндегі салды т)лғалы сипаты:
A) саясат а атысты т)лға
B) т$рлі ишараттарға икемді
C) саятшыл
D) билікке атысы бар
E) театрлы к рініс беруге абілетті адам
12. «Жа сы адамны аты мен ғалымдарды хаты мə гі шпес» деген
на ыл с зді авторы:
A) «Бірінші тілек тіле із» жолыны авторы
B) Доспамбет жырау
C) А.&)нанбай)лы
D) «С зден тəтті нəрсе жо , с зден ащы нəрсе жо » жолдар авторы
E) «&ара с здер» авторы
F) Шал а ын
G) Б) ар Жырау
H) Абылайханны бас ке есшісі
13. &) ы ты негізі, тəуелсіз аза еліні т) ғыш за ы, əрі негізгі Ата
за ы болған «Жеті жарғыны » ма саты:
A) Жеке басты м$ддесі амын ойлаушылы
B) &аза ауымыны ішкі мəселелеріне к п назар аудару
C) К шпелі аза ркениетіні , саяси ) ығыны мəн-мазм)нын ашу
D) Шешімдеріні &)ран талаптарына айшы келуі
E) Елді бірлікке, ынтыма а бастап, ағайындарды айыра бас осуына
əкелу
F) Ымырашылды ты ме зеу
G) &андайда бір беделге, )рметке )мтылыс
H) За жобасына жазалар енгізу
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14. Би мен билер сотыны басты ма саты:
A) Арнайы жазалау əрекеттерін олдану
B) &ауымдағы келе сіз жəйттерді болдырмау
C) &ылмысты алдын алу
D) Ел ішінде берік тəртіп орнатуға бағыт алу
E) Жеке басты м$ддесі амын ойлаушылы
F) Дауды шешушіні андайда бір жетістікке )мтылысы
G) 'ділетсіз шешімдерге бой )ру
H) &ауымдар арасындағы талас-тартысты дауға айналдыру
15. М.Х.Дулати пікірінше мемлекетті бас аруды тоғызыншы шарты:
A) «с)хбаттасып отырғаны ма )л»
B) «патша болып жат ан о иғаларға пайыммен, тере $ іліп арауы
керек...»
C) «патша иянатшыл, залым басшыларды ылмысына бейжай арамауға
тиіс...»
D) «... ас ыр мінезді залымдарды ара халы ты бас аруға оймауға
міндетті»
E) «...егер мəселе шиеленісіп кеткен болса, оны парасаттылы н)рмен
)ғуға тиіс»
F) «əкім не патша парасатты болуы шарт»
G) «патшаны дінді уағыздаушы ғ)ламалармен дидарласып... отырғаны
ма )л»
16. 1529-1530 жылдары Бадахшанда шағатай тілінде жазылған «ЖаHан
наме» поэмасындағы М.Х. Дулати толғаныстары:
A) мемлекетаралы факторлар
B) адамгершілік ағидасы
C) əлеуметтік жəне мəдени-психологиялы т)тасты аясында алыптас ан
рухани идеялар
D) дінге негізделген )лтты келісім
E) тапты озғалыстар
F) т)ра ты оғам мəселесі
17. Ш.Уəлиханов пікірінше, шаманды ты туу себебі:
A) Аспан əлемін тануға )мтылыс
B) Ағартушылы , білімге )мтылыс
C) Табиғат а )штарлы
D) Адамны тере ойы, ішкі д$ниесі, оны оршаған д$ниеге атынасы
E) Бір )дайға сенуге талпыныс
F) >мір ауыртпалығын болдырмау ма саты
G) Адамны танып білуге )мтылған рухы
H) Ажалдан )тылу əрекеті
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18. Д$ниені «мағм)рлығы» деген т$сінікті Абайды
A) д$ниені т)шыну
B) ғашы ты
C) д$ниені абылдау
D) н)рға б лену
E) к$дер $зу
F) шаттану

олдануы:

19. Абайда «ғамалус-салих» жолындағы адам:
A) таза ниетті
B) а ылды
C) «кəміл м)сылман»
D) жомарт
E) а пейілді
F) əділетті адам
20. @лт зиялыларыны т$сінігінде т$рікшіл жан - б)л:
A) @лтты м$ддені жеке бас м$ддесінен жоғары ояды
B) Жағымпаз адам
C) Жеке бас м$ддесін )лтты м$ддеден жоғары ояды
D) >зімшіл адам
E) Ескіні дəріптеуші
21. 1910 ж. '.Б кейхановты таяу болаша та )рылуы м$мкін деген саяси
бағыттары:
A) Кадет партиясы
B) Буржуазиялы -)лтшылды
C) Батысты
D) &аза тарды бас а м)сылмандармен біріктіруді ма сат ететін партия
E) @лтты -діни
22. «&аза » газетіні жары к рген кезе і:
A) 1912-1919жж
B) 1918-1920 жж.
C) 1915-1918 жж.
D) ХХ ғасырды басында
E) ХХ ғасырды I ширегі
F) 1911-1912 жж.
G) 1910-1918 жж.
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23. Ке естік кезе дегі диалектикалы -материалистік ілім негізі:
A) Тап к$ресімен шектелмеуі
B) Мəдени-тарихи типтегі гуманистік идеяларды м$мкіндік ажеттілігі
C) Дихотониялы принциппен əлемді тануды шектеулігі
D) &оғамды жəне мəдени дамуды батысты $лгіден т$бірлі
айырмашылы тарыны ескерілуі
E) Д$ниетанымды монизм
F) Адам болмысын жо а шығаруы
G) Адамны тарихи на ты ортада, идея саласында алыптасуын т$сінуі
H) @лт тарихыны саясат ы ғайына б)рмаланбауы
24. &аза стан философтары к теріп ж$рген Болаша философиясыны
мəні:
A) >зара сыйласты
B) Адамдар арасындағы зара т$сіністік
C) Философиялы ойлау тарихына деген бір жа ты, монологты к з арас
D) Озы $лгіге еліктеушілік
E) Адам еркіндігін шектеу
F) Жекелеген ) ы тарды ескерілмеуі
G) Белгілі бір идеологиялы алыптарды шектеуі
25. @лтты тарих пен халы ты дəст$рлерін са тау мəселелері ж нінде
Н.'. Назарбаевты е бегі:
A) «Шығармалар жинағында»
B) «Тарих тол ынында»
C) &Р президентіні та дамалы шығармаларында
D) «Ғасырлар тоғысындағы &аза станда»
E) «Сындарлы он жылда»
F) «2030 стратегиясында»
аза философиясыны тарихы
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леуметтік философия
1. Эмпириокритицизмні
A) Фейерабенд
B) Ясперс
C) Фихте
D) Лакатос
E) Кун

кілдері:

2. 'леуметтік философияны пəні:
A) Танымны əдістемелік принциптері
B) Жалпы мірді д$ниетанымды принциптері
C) Баска халы тарды дəст$рін зерттеу
D) Тарихи салыстырмалы принциптерге сараптама
E) Жалпы оғамны даму принциптері
F) Машина деу зауытыны принциптері
3. Саяси философия саласында атағы шы ан &айта рлеу заманыны
белді ойшылы:
A) Н. Макиавелли
B) Л .Валла
C) Томас Мор
D) Э.Роттердамский
E) Т.Компанелла
4. 'леуметтік философия пəні:
A) &оғам мен адам арасындағы арым- атынастар
B) Биологиялы даму принциптері
C) Жастарды тəрбиесі
D) Діни конфессияларды ара атынасы
E) 'леуметтік институттар
F) Халы арасынадағы )лтаралы б лініс
G) Мəдениетті т$рлері
5. ХХ ғ. ғылымына тəн бағыттар:
A) Мойындаушылы
B) Ж$йелілік
C) Алауызды
D) Сенімсіздік
E) Мəселелерді экологияландыру
F) Интегративтілік
G) Жасырын
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6. Экзистенциализм философиясыны
A) А. Смит
B) И. Кант
C) М. Хайдеггер
D) О. Конт
E) Г. Гегель

кілдері:

7. Ф. Ницще бойынша ас ан адам ол:
A) Жасампаз
B) Сенімді
C) К ілді
D) Момын
E) Ба ытты
8. Жа а Заман дəуірінде мəдениет теориясына елеулі $лес ос андар:
A) Тоффлер
B) Шпенглер
C) Мид
D) Уайт
E) Ясперс
F) Тойнби
G) Хайдеггер
9. Субмəдениетті ерешелігі:
A) Бас аларды мойындамау
B) Слэнг жəне оны пайдалану
C) Бəріне орта
D) Дəст$рге арсы шығу
E) Зиялы ауым арасында болуы
F) Бір сарынды
10. ХХ ғасырды танымал əйгілі гуманистері:
A) Л.С. Выготский
B) Ф. Кафка
C) А. Д. Сахаров
D) Э. Гартман
E) М. Хайдеггер
F) М.Ковалевский
G) Н.П. Огарев
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11. Б.Спиноза таным теориясына тəн т)жырымдар:
A) «Білім - к$ш»
B) «Сенемін, йткені абсурдты»
C) «Интуиция – д)рыс логикалы ойлаудан туындайтын ішкі сезім»
D) «Еркіндік –саналы ажеттілік»
E) «Субстанция зді- зіні себебі болып табылады»
12. Адам мəселесін басты орынға ойған алғаш ы философтар:
A) Фалес
B) Протагор
C) Горгий
D) Сократ
E) Платон
F) Аристотель
13. Адамны
планетарлы
арастырғандар:
A) Ч. Дарвин
B) В.С. Соловьев
C) И. Вернадский
D) К. Циолковский
E) А. Ильин
F) Л. Чижевский

космосты

энергетикамен

байланысын

14. Модернистік теория:
A) Музыкалы шығармаларды алуан т$рлілігімен байланысты
B) Экономикалы )йымдар, саяси ж$йелер, оғамдағы мəдени
)ндылы тар згеріске )шырап отырады
C) Болып жат ан згерістер барлы оғамды )рылымды бейімділікке
жəне соған сай болуға мəжб$рлейді
D) >згерістен ор у
E) &оғам арапайымдылы тан к$рделіге арай ығысады
F) Сенімсіз теорияларды жо а шығарады
G) &оғамны бір жа ты дамуын олдайды
15. 'леуметтік философиядағы адамға берілетін аны тама:
A) 'леуметтік, шығармашылы
B) Жалғызды туралы ілім
C) Адамды згеше жаратылыс ретінде сипаттайтын белгілер
D) Адам – саяси жануар
E) Мадани хайуани
F) Бас ару туралы ілім
G) Аталар жалғасы
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16. Мемлекетті негізгі сипаттамасы:
A) Отбасы институты
B) Білім алу грантын б летін мекеме
C) Саяси $стемдікті институционалданған ж$йесі болып табылады
D) Саяси билікті айнар к зі жəне оны барлы оғам атынан олданады
E) Экономикалы )йымдар, саяси ж$йелер, оғамдағы мəдени
)ндылы тар згеріске )шырап отырады
F) Сенімсіз теорияларды жо а шығарады
G) Адамдар жиынтығы
17. «Жатсыну»:
A) >згені мойындау
B) >з ісін жоспарлау
C) Бас алармен араласу
D) >зіні іс-əрекеті німіні
E) Серуендеп ж$ру
F) &ағидаға бағыну

)лына айналуы

18. С)лтандар:
A) Негізгі ж)мысы ауымдасты м$шелеріне ызмет к рсетеді
B) Елді оғамды -саяси міріне тікелей араласып, з арамағындағы
халы а хан билігін ж$ргізіп отыратындар
C) Ханды административтік ж$йеде белгілі бір ызметке ие болған
D) Бас кесерлер
E) К шпенділер )жымыны басшысы жəне оларды ісін ж$ргізеді
F) Беделді ру кілдері
G) Саяси билік айтушылар
19. Ру а са алдарыны əлеуметтік ызметі:
A) Ру а са алдары тек жан)яны ар а с$йер тірегі болып ана оймай,
халы м$ддесіне де ызмет еткен
B) >зге халы ты мəдениеті
C) К шпелі халы ты əлеуметтік-т)рмысты мəдениеті
D) Дала хал ыны зін- зі к рнекілеп тасымалдауыны е табиғи жолы,
əдісі
E) К шпенді мір салты
F) Ру арасында келе сіз о иғалар туындайтын болса, е бірінші
а са алдар ке есіні тал ылауынан тетін болған
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20. ХХ ғасырды екінші жартысында оғамтануда белсенді т$рде ж$зеге
ас ан идеялар:
A) 'лемні т)тастығы жəне ғылыми бейнесі
B) Соғыстар мəселесін болдырмау
C) Батырлар жырын жа ғырту
D) Халы тар достастығын
E) Психологиялы категория
F) Б) аралы а парат )ралдарыны негізгі əлемдік ресурс ретінде
мойындалуы
21. Субмəдениетті оғамда б ліну $лгісі:
A) Білім де гейін к рсететін субмəдениет
B) @лтты мəдениеттер
C) Бəріне т$сінікті субмəдениет
D) &ылмысты субмəдениет
E) Ешкімге т$сініксіз субмəдениет
F) Тарих а арсы шығатын субмəдениет
22. Мəдени саясатты бас ару моделдері:
A) За ны к$шімен жеке меншікті тартып алу
B) Харизматикалы саясат
C) Шығармашылы а жəрдемдесу жəне шығармашылы бостанды
генерациясы
D) Мəдени м)раны са талуын, )лтты мəдениет пен тілді орғалуын
амтамасыз ету
E) Мəдени зін- зі к рсете білу саясаты
F) @лттар арасындағы те сіздікті шешу
23. Алға ойылған ма саттар ішіндегі "&аза стан-2050" стратегиясыны
мəні:
A) Ішкі саяси т)ра тылы пен оғамды топтастыру
B) Жа а бағытты экономикалы саясаты – пайда алу, инвестициялар мен
бəсекеге абілеттіліктен айтарым алу принципіне негізделген т$гел
амтитын экономикалы прагматизм
C) Діни сананы дамыту
D) Білім мен кəсіби машы – заманауи білім беру, кадрларды даярлау мен
айта даярлау ж$йесіні негізгі бағдарлары
E) Ба ытты адамдар санын к бейту

20

'леуметтік философия

21

24. &) ы деген:
A) Адамдарды əлеуметтік- ) ы ты еркі
B) Отбасылы атынастарды шешуде м$лікті б лу $шін екі жа ты
тараптарды арастыратын мəміле
C) К лік ж$ргізу $шін алынатын р) сатнама
D) Мемлекет тарапынан тағайындалатын за намалы к$ші бар ж$йе
E) 'р саланы ғалымдары жина таған т)жырымдар ар ылы оны
олайлысын та дау
25. Бедел (престиж) ат аратын əлеуметтік процестер:
A) Белгі
B) Т)тыну ж$йесі
C) Жан-жа ты амтылған ж$йе
D) Бас алармен салыстырғанда материалды байлы ты к п болуы
E) 'леуметтік жылжу
леуметтік философия
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леуметтік антропология
1. &)ндылы тарды жіктелуіндегі діниге жататыны:
A) &)дай
B) Экология
C) Отбасы
D) Жағдай
E) Денсаулы
2. 'леуметтік антропология пəніне кіретін:
A) адам анатомиясы
B) адам биохимиясы
C) адам мəдениеті
D) адамны əлеуметтік ызметі
E) адам физиологиясы
F) адам психопатологиясы
3. 'леуметтік антропологияны эмпирикалы əдістері:
A) сипаттау
B) бай ау
C) абстракциялау
D) салыстыру
E) формальдандыру
4. Анимизм дінні дамуыны алғаш ы сатысыны бірі ретінде саналатын
сенім т$рлері:
A) б$кіл табиғатты жанды екендігіне
B) рухтарды мір с$ретіндігіне
C) материяны субстанционалдығына
D) микро организмдерді жаратылыстан тыс абілеттілігіне
E) əлемні атомды )рылысына
F) жанны мір с$ретіндігіне
5. Магияны т$сіндіруді əлеуметтік мəдени тəсілдерін )сына отырып,
əлеуметтік антропология алғаш ы ауымды оғамдағы оны ызметтерін
аны тайды:
A) мəдени бейімделу ызметі
B) географиялы жа алы тарды болжау ызметі
C) ғылыми білімдерді тарату ызметі
D) жалпы білім беру ызметі
E) тілдік символизм ызметі
F) материалды байлы ты жина тау ызметі
G) əлеуметтік )йымдасуды кейбір тəсілдеріні ызметі
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6. 'леуметтік дамуды субъектісі:
A) Студенттер
B) Т)лғалар
C) Cрейді білмейтін адамдар
D) Басшылар
E) @лттар
7. Адамзат ауымдасты тарындағы мəдени бейімделуді
индустриалды а дейінгі кезе деріні ерекшеліктеріне жатады:
A) табиғи ландшафт басымдылығы
B) территория $шін к$рес
C) т)лғаны стандартизациясы
D) ғылыми-техникалы революция
E) б) аралы сананы пайда болуы
F) ндіріс технологиясыны ар ындылығы
G) німді $здіксіз т)тыну
8. Постмодернизм философиясыны
A) Ж. Деррида
B) К.Г. Юнг
C) Ж. Лиотар
D) К. Ясперс
E) М. Хайдеггер
F) Ч. Пирс

кілдері:

9. 'леуметтік антропологияны бас а əлеуметтік ғылымдардан
айырмашылығы:
A) ЖаHандану мəселелерін арастырады
B) Адамны табиғи )рылысын, оны бейімдері мен дағдысын, тілін,
нерін, діні мен ркениетін
C) Адамны табиғаттағы орнын арастырып, бас а тіршілік иелерінен
айырмашылығын аны тайды
D) &азіргі оғамға сыни к з араста
E) &оғам динамикасын басшылы а алады
F) Адам туралы рационалды білім алыптастырады
10. Ежелгі грек философиясында адам мəселесі софистика кілдеріні
ілімдерінде к терілді:
A) Продик
B) Эмпедокл
C) Анаксимен
D) Горгий
E) Анаксагор
F) Анаксимандр
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11. Экзистенциализм кілдеріні философиясында адам бостандығы
мəселесі басты орында т)р:
A) К. Ясперс
B) Ж.П. Сартр
C) К. Поппер
D) М. Шлик
E) Г. Марсель
12. Христианды антропологияны бастамасы христианы
апологетиканы е бектерінде к рініс береді:
A) Левкипп
B) Татиан
C) Протагор
D) Ямвлих
E) Юстин Философ
13. Антикалы ойшылдарды философиясында антропологиялы мəселе
атом туралы іліммен байланыстырылған:
A) Демокрит
B) Эмпедокл
C) Парменид
D) Пиррон
E) Платон
F) Аристотель
14. А и ат:
A) Пайдалы, $немді білім
B) А и ат – табыс а апаратын білім жиынтығы
C) А и ат – логикалы айшылы сыз білім
D) Ғалымдарды шартты келісіміні нəтижесі
E) А и ат – объективті əлемді дəл бейнелетін білім
15. Адамзатты болашағын табиғатты танудағы ғылымны
жетістіктерімен жəне оны за дарымен байланыстыра отырып, жа а
еуропалы философ Ф.Бэкон:
A) «К$ш білімде» принципін алыптастырды
B) «Табиғат а арай оралу» принципін алыптастырды
C) Таным тəсілі ретіндегі индукция концепциясын деді
D) Таным тəсілі ретіндегі дедукция концепциясын деді
E) «Сенемін, немесе абсурдты» принципін алыптастырды
F) «'діс туралы пайымдау» шығармасын тудырды
G) Таным тəсілі ретіндегі верификация концепциясын деді
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16. Неміс философы И.Фихтені антропологиялы концепциясы:
A) утилитаризм принципіне с$йенеді
B) субъективтік идеализм принциптеріне негізделеді
C) «монадалар» туралы іліммен байланысты
D) коммунистік оғам жобасымен байланысты
E) материализмні дəст$рлеріне негізделеді
F) иррационализм принципіне с$йенеді
17. Конфуций бойынша, бекзат адамны
A) )лы адамдар
B) мірді шектеулігі
C) наданды
D) табиғатты д$лей к$штері
E) білімсіздік

)рметтейтіні:

18. М. Фуко бойынша « з алауын басшылы а алатын адам»:
A) >з- зіне ессіздік к$йіні ма ыздылығын аш ан жан
B) Шынайылылы принцип $шін бəрін беруге дайын жан
C) Cстемдік ететін ба ылаудан ашады
D) Ке істіктегі )пия туысты
E) Билікті нормаларынан ашады
F) Психикалы міріні т)тастығын алпына келтіреді
G) Тиымдардан бас тартып, лəззат алу м$мкіндіктерін бос а жібермейді
19. Махаббат зерделі адамға лайы сыз ессіздік к$йі деп т$сіндіріледі:
A) Ортағасырлардағы христиан дінінде
B) М)сылманды Испанияда
C) Ағартушылы дəуірінде
D) Трубадурлар поэзиясында
E) Ортағасырлы Шығыста
F) Жа а дəуірде (ХVII)
G) Еуропа əдебиетінде
20. З. Фрейд бойынша т$с к ру:
A) Фаталдылы пен детерминизмні к рінісі
B) Атманны Брахманға жа ындауы
C) Атманны Абсолютпен толы осылуы
D) &ателікті т$рі
E) Неврозды )рылымына сəйкес )рылым
F) Жан-д$ниені шынайы мірі
G) Бейсаналылы а алып баратын негізгі жол
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21. Фрейд пен Юнгті к з арастарын бейнелейді:
A) Бейсаналылы ты аны тау мен т$сіндірудегі əдістерді орта тығы
B) Батысты рационалдылы а адалды
C) «Платон мені досым, біра а и ат одан да ымбат» т$сінігі
D) @стазыны оккультизм мен парапсихологияға деген теріс к з арасы
E) Шығыс а деген ызығушылы
F) Идеялы саба тасты
G) @стазыны $мітін а тау
22. Ф. Ницше бойынша дионистікке, к$ш- уат а деген жігер:
A) Болмыс жайлы жа а ілімге келу
B) 'лемді билеуге деген жігер
C) Шығысты д$ниетанымға басымды беру
D) Абсолюттік $стемдікке деген )мтылыс
E) &)ндылы тарды айта бағалау
F) >зге т)рпатты адамға айналу
23. Постмодернистік философиядағы əлеуметтік-антропологиялы
к з арастарды ерекшілігі к рініс беретін терминдер:
A) «ризома»
B) « ам орлы »
C) «табу»
D) «номадизм»
E) «симулякр»
24. К. Ясперс пікірінше тарих:
A) Ғылымнан субьектіні шығаруы керек
B) &осылатын н$ктелерден сызылған сызы
C) Шынды та, тарих ғылымы да - б)л шексіз т$сіндірулер мен
)сыныстар, н)с алар, болжам-долбарлар аймағы
D) &ата ғылымилы тан бас тартуы ажет
E) Жалпылауға бағытталған болуы керек
F) Мейлінше дəлдік критерийлерін )стануы ажет
G) За дылы тарды аны тауы ажет
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25. Ж. Бодрийяр бойынша виртуалды шынды :
A) Мəнділік ж)пары а ыған ке істік
B) Мебиусты лентасы
C) Трансцедентттікті есте )стау
D) А и ат $ніні естілетін жері
E) Себеп – салдарлы ты к рмесі
F) Диалектика за дарыны $стемдігі
леуметтік антропология
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