
ЖАСТАР ӘЛЕУМЕТТАНУЫ  

3 курс. Әлеуметтану мамандығы 

Дуйсенова С.М. тел.: +7 (702) 7177184 

 

№ 1 сұрақ 

V1 Антропологиялық және психологиялық мазмұнын қарастырумен шектеуге 

болмайды, өйткені ол, ең алдымен, объективті, әлеуметтік сипатқа ие деген 

пікірді білдірген орыс әлеуметтанушысы  

0 В. Т. Лисовский 

0 Ю. Р. Вишневский 

0 В. Т. Шапко 

1 В. Н. Боряз 

0 С. Н. Иконников 

 

№ 2 сұрақ 

V1 Заң ғылымдарындағы «жастар» ұғымының түсіндірілуі мыналармен байланысты: 

0 жеке тұлғаның физикалық дамуы, оның барысында оның Конституциясын 

қалыптастыру процесі жүреді 

0 дамудың белгілі бір биологиялық процестері 

0 жеке тұлғаның физикалық даму кезеңі 

1 шектеулі ақыл-ой шекарасын анықтау 

0 жас адамның жеке басының әлеуметтік дамуымен 

 

№ 3 сұрақ 

V1 Белгілі ғалымдардың қайсысы жас кезеңін баланың жағдайынан ересек күйге 

ауысу ретінде, динамикалық «метаморфоз» уақыты ретінде сипаттады 

0 Э. Шпрангер 

0 Д. Бромлей 

0 Г. Шельский 

1 А. Швенк 

0 Ф. Тенбрук 

 

№ 4 сұрақ 

V1 Жастар мәселесіне байланысты әлеуметтанулық көзқарас 

1 жастар қоғамдық топ ретінде қоғамның объектісі және субъектісі болып 

табылады 

0 жастар өз дамуының сезімтал кезеңін бастан кешуде 

0 жастардың қалыптасуы оның физикалық дамуымен байланысты 

0 жастардың қалыптасуы жетілудің генеративті процестерімен байланысты 

0 ол жастық кезеңді адамның онтогенезінде белгілі бір уақыт кезеңі ретінде 

қарастырады 

 

№ 5 сұрақ 

V1 Алғаш рет, 1968 жылы «жастар» ұғымының ең толық анықтамасын  қай 

әлеуметтанушы берді: 

0 В. Н. Борязом 

0 С. И. Левикова 

0 Е. Л. Омельченко 



0 С. П. Иваненков 

1 В. Т. Лисовский 

 

№ 6 сұрақ 

V1 Жасөспірім феноменінің ашылуы кіммен және оның қай кітабымен сипатталады? 

0 К. Гриффин «Жасөспірімдер» кітабы 

0 Дж. Арнет «Жастық шақ» кітабы 

0 С.Н. Айзенштад «мәдениеттің ұрпаққа берілуі» кітабы 

1 Г.Холл «Жастар» кітабы 

0 Э.Эриксон «Жаскезең» кітабы 

 
№ 7 сұрақ 

V1 Жастар зерттеулерін дамытудағы маңызды рөл социологиялық білімнің қай 

саласына тиесілі? 

0 тұлға әлеуметтануы 

0 басқару әлеуметтануының 

1 жастар әлеуметтануы 

0 қала әлеуметтануының 

0 экономикалық әлеуметтану 

 
№ 8 сұрақ 

V1 Жастардың жаңа ғылымы, жас адамның қалыптасуы мен жетілуі, оны 

әлеуметтену арқылы қоғамның толыққанды мүшесі ретінде қалыптастыру туралы 

пәнаралық кешенді білім деп аталады: 

0 валеология 

0 мәдениеттану 

1 ювенология 

0 балалар психиатриясы 

0 әлеуметтік педиатрия 

 
№ 9 сұрақ 

V1 Жастық шақ - бұл шексіз сәйкестендіру уақыты, адам өзін әліде болса ересек 

ретінде сезінбейтін кезең деп тұжырымдаған ғалым 

0 Р.Мертон 

1 Дж.Арнет 

0 Э.Эриксон 

0 К.Мангейм 

0 С.Н.Айзенштад 

 

№ 10 сұрақ 

V1 20-40 жас аралығын «өмірдің жазы» деген тұжырымның авторы 

0 Платон 

0 Гиппократ 

0 Аристотель 

1 Пифагор 

0 Сократ 

 
 



№ 11 сұрақ 

V1 Жастық шақ-бұл іргелі өзгерістер кезеңі, оның барысында: 

1  маңызды физиологиялық, әлеуметтік, психологиялық өзгерістер орын алады 

0 ата-анасынан тәуелсіз ақшаны басқару мүмкіндігі бар 

0 некеге тұру мүмкіндігі пайда болады 

0 ата-анасынан тәуелсіз өмір сүру мүмкіндігі бар 

0 тамақтану нормалары бұзылады 

 
№ 12 сұрақ 

V1 Жастар әлеуметтануы ғылыми сала ретінде қалыптасқан жыл 

1 1970 жылы 

0 1977 жылы 

0 1997 жылы 

0 1975жылы 

0 1971 жылы 

 
№ 13 сұрақ 

V1 Баланың ақыл-ой немесе танымдық даму теориясының авторы: 

0 З. Фрейд 

0 Л. Колберг 

0 Э. Эриксон 

0 М. Мид 

1 Ж. Пиаже 

 
№ 14 сұрақ 

V1 Жас ұрпақтың «әкелер мәдениеті» қоғамының дәстүрлі, негізгі мәдениетін 

қабылдамауы айқын көрінетін жастар субмәдениеті 

0 конформизм 

1 контркультура 

0 конфессиялық мәдениет 

0 наркокультура 

0 эскапизм 

 
№ 15 сұрақ 

V1 Битизмнің негізін қалаушылар мен идеологтарының бірі болған жазушыны 

атаңыз: 

0 Дж. Д. Салингер 

1 Дж. Керуак 

0 Дж. Рубин 

0 Р. Хайнлин 

0 Р. Брэдбери 

 
№ 16 сұрақ 

V1 Келесі идеяны ұсынған және негіздеген американдық әлеуметтік философты 

атаңыз: қазіргі буржуазиялық қоғамда жұмысшы табының әлеуметтік табиғаты 

өзгерді, ал өз деңгейінде жұмысшылар инженерлік қызметкерлерге жақындай 

бастады, соның арқасында жұмысшылар енді революцияның қозғаушы күші бола 



алмайды. Сондықтан саяси күресті тек зиялы қауым басқара алады, ал студенттер, 

ең көп пайдаланылатын класс ретінде, революцияның негізгі қозғаушы күші мен 

авангардына айналуы керек. 

0 Дж. Д. Салингер 

0 Г. Маркузе 

1 Ч. Рейч 

0 Т. Рожак 

0 Э. Фромм 

 
№ 17 сұрақ 

V1 ХХ ғасырда АҚШ-та «бэби-бум» қашан болды? 

1 40-шы - 50-шы жылдары соңында 

0 60-жылдары 

0 70-ші жылдары 

0 80-ші жылдары 

0 90-шы жылдары 

 
№ 18 сұрақ 

V1 Жастардың биологиялық және әлеуметтік-мәдени өсуі арасындағы алшақтық жас 

ұрпақты ересектердің өміріне әлеуметтендірілген енгізу механизмінің бұзылуын 

көрсетеді, бұл жастардың жаңа міндеттер мен міндеттемелерді қабылдауын 

білдіреді? 

0 бихевиоризм 

0 субмәдениет 

1 әлеуметтік инфантилизм 

0 прагматизм 

0 космополитизм 

 
№ 19 сұрақ 

V1 Адамның шындықтан, қоғамдық өмірдің жалпы қабылданған стандарттары мен 

нормаларынан аулақ болуға деген ұмтылысы қалай аталады? 

1 эскапизм 

0 нигилизм 

0 утопия 

0 аутентификация 

0 конформизм 

 
№ 20 сұрақ 

V1 «Есірткі мәдениеті», «шығыс мистикасы» және оккультизм, «жыныстық 

революциялық мәдениет» қандай мәдениеттің элементтері? 

1 жастар субмәдениеті 

0 элиталық мәдениет 

0 рухани мәдениет 

0 конфессиялық мәдениет 

0 материалдық мәдениет 

 
 



№ 21 сұрақ 

V1 Жастар әлеуметтануы ғылым ретінде өзара байланысты қанша деңгейден тұрады? 

1 3 

0 2 

0 4 

0 5 

0 6 

 
№ 22 сұрақ 

V1 Келесі қызмет бағыттарының жиынтығын белгілеу үшін қандай термин 

қолданылады: 1) Неке және отбасы институттарын сынау; 2) коммуналарды 

"жойылып бара жатқан" моногамияның антитезі ретінде құру; 3) авторитарлық 

тәрбие қажеттілігін негіздеу? 

0 контркультура 

1 жыныстық революция 

0 субмәдениет 

0 наркокультура 

0 мәдени революция 

 
№ 23 сұрақ 

V1 Американдық антропологтардың, балалар мен жастардың әлеуметтік мәселелері 

жөніндегі мамандардың қайсысы бір уақытта бірге өмір сүретін мәдениеттің үш 

түрі - өткен (постфигуративті), қазіргі (кофигуративті) және болашақ 

(префигуративті) ұрпақтар арасындағы келіспеушіліктің қайнар көзі болып 

табылатын тұжырымдаманың авторлығына жатады? 

1 М. Мид 

0 К. Кенистон 

0 Г. Маркузе 

0 Э. Фромм 

0 Р. Хайнлайн 

 
№ 24 сұрақ 

V1 Жастардың девиантты мінез-құлқы дегеніміз 

0 ең жалпы және типтік көріністер 

0 жеке адамды қоғамға таныстыру процестері 

1 осы қоғамда ресми түрде белгіленген немесе іс жүзінде қалыптасқан нормаларға 

сәйкес келмейтін адамның іс-әрекеттері 

0 мінез-құлықтың белгілі бір «кесілуі» 

0 медициналық көмек көрсетудің тиімді жүйелері 

 
№ 25 сұрақ 

V1 Балалардың, жасөспірімдердің тағдырына теріс әсер ететін және олардың 

панасыздығын тудыратын қауіп факторлары: 

0 халықтың өмір сүру деңгейінің төмендеуі 

0 балалар мен жасөспірімдердің демалысын қамтамасыз ететін инфрақұрылымды 

қысқарту 

0 ересектердегі психоэмоционалды шамадан тыс жүктемелердің өсуі, бұл жас 

ұрпаққа тікелей әсер етеді 



0 отбасыларда және интернат мекемелерінде балаларға қатысты қатыгездікті 

тарату 

1 барлық аталғандар 

 
№ 26 сұрақ 

V1 «Жас адамның дамуы бір-біріне байланысты үш үрдістен құрылады.» деп айтқан 

американ психологы 

0 Э. Шпрангер 

1 Э.Эриксон 

0 Ф.Тенбрук 

0 К. Штарке 

0 З. Фрейд 

 
№ 27 сұрақ 

V1 Аддиктивті мінез-құлық көрінісі: 

0 объективті әлеуметтік норма шегінен шығу кезінде 

1 кейбір заттарды қабылдау немесе белгілі бір заттарға үнемі назар аудару арқылы 

олардың жағдайын өзгерту арқылы шындықтан кетуге ұмтылу 

0 жастардың қоғамға кірігуіне 

0 белгілі бір құбылыстардың санасы мен мінез-құлқындағы мәдениетте 

0 әлеуметтік-мәдени өзгерісте және құндылықтарды қайта бағалау мен 

девальвациялауда 

 
№ 28 сұрақ 

V1 Суицидтық мінез-құлық белгілері 

1 өзін-өзі өлтіруге бейімділігі жоғары адамның мінез-құлық түрі 

0 адамның әдеттерінде, көзқарастарында және қағидаттарында өзіндік 

ерекшеліктің болмауы 

0 қоғамда қабылданған нормаларды белсенді қабылдамау 

0 өзіне мәселелер туғызатын адам түрі 

0 әлеуметтік байланыстардың едәуір төмендеуімен бірге жүретін адам мінез-

құлқының түрі 

 
№ 29 сұрақ 

V1 Қылмыс дегеніміз: 

1 суицидтің алғашқы алдын-алу 

0 әлеуметтік нормадан ең қауіпті ауытқу, салыстырмалы түрде жаппай, тарихи 

өзгермелі әлеуметтік-құқықтық құбылыс 

0 қолайсыз құбылыс 

0 адамның дәрменсіз, психикалық жағдайы 

0 қалыптасқан жағдайдан шығу жолы 

 
№ 30 сұрақ 

V1 Юнологтар деген кімдер? 

0 Қоғамды зерттеу мен айналысатын ғалымдар 

1 Жастарды зерттейтін ғалымдар 

0 Девиантты мінез-құлықты зерттейтін ғалымдар 

0 Қоғамдағы проблемаларды зерттейтінғалымдар 



0 Жас шамалығын зерттейтін ғалымдар 

 
№ 31 сұрақ 

V1 Дағдарыс жағдайларын жан-жақты зерттеудің алғашқы әрекетін кім жасады? 

0 Э. Эриксон 

1 Ж. Каплан 

0 Дж.Тайхерст 

0 З. Фрейд 

0 Э.Фромм 

 
№ 32 сұрақ 

V1 Ауыр жоғалту тәжірибесіне классикалық зерттеу жүргізілді: 

0 Э.Фромм 

0 Э. Эриксон 

1 Э. Линдеманн 

0 З. Фрейд 

0 В. Франкл 

 
№ 33 сұрақ 

V1 Өзін-өзі қабылдаудың және өз денесінің бұзылу схемасы 

0 девиантты 

0 депопуляция 

0 депрессивті синдром 

0 дисгармония 

1 деперсонализация синдромы 

 
№ 34 сұрақ 

V1 Халықтың табиғи қозғалысы нәтижесінде әлеуметтік-демографиялық топ 

санының өзгеруі деп аталады: 

1 жастар санының динамикасы 

0 қылмыстың динамикасы 

0 жастар қозғалысы 

0 популиция 

0 воспроизводство 

 
№ 35 сұрақ 

V1 БҰҰ Бас Ассамблеясы Бала құқықтары туралы конвенцияны қабылдады:  

1 20 қараша 1989 ж. 

0 13 қыркүйек 1969 ж. 

0 15 қазан 1990 ж. 

0 3 Қаңтар 1970 ж. 

0 6 тамыз 1995 ж. 

 

№ 36 сұрақ 

V1 Өткір психологиялық өзгерістермен сипатталатын ерекше, салыстырмалы 

түрдегі қысқа кезеңдер 



0 дағдарыстар ұқсастығы 

1 жас дағдарыстары 

0 отбасылық дағдарыстар 

0 даралық дағдарыстар 

0 тұлғалық дағдарыстар 

 
№ 37 сұрақ 

V1 Американдық зерттеуші Уоррен Шибл кітабының атауы: 

0 «Қара бидайдағы тұңғиық үстінде» 

0 «Жолда» 

0 «Бөтен жерде бейтаныс» 

1 «Өлім: пәнаралық талдау» 

0 «Жалаңаш таңғы ас» 

 
№ 38 сұрақ 

V1 Жасөспірімдер үшін қолданылатын жазаның негізгі түрлері: 

0 Еркіннен айыру 

1 Әкімшілік жаза немесе тәрбиелеу сипатындағы мәжбүрлеу шарасы 

0 Айыппұл төлету 

0 Қоғамдық жұмысқа тарту 

0 1 айдан 3 айға дейін абақтыға қамау 

 
№ 39 сұрақ 

V1 Ұрпақтар теориясы ұғымын алғаш әзірлеген американдық ғалымдар: 

0 Т.Лисовский 

1 У.Штраус пен Н.Хоув 

0 И.С.Кон 

0 К.Мангейм 

0 М.Мид 

 
№ 40 сұрақ 

V1 Ұрпақтар диалогы дегеніміз 

0 бұл жас ұрпақ пен егде ұрпақтар арасындағы өзара түсіністік ,сонымен бірге 

пікірін басқа жерде сақтау (онымен біріктіру )және қашықтықты (өз орнын) 

сақтау". 

0 Жас ұрпақтың ("балалар") мәдени құндылықтары үлкеннің ("ата-аналардың") 

мәдени және басқа құндылықтарымен қатты ерекшеленетін әлеуметтік құбылыс 

0 қарым-қатынас жасайтын тараптар арасындағы ақпараттық және экзистенциалды 

өзара әрекеттесу 

0 бұл әлемдер мен тараптардың кеңістігі арасындағы алмасу. 

1 Аға және кіші буын арасындағы қарым - қатынас. 

 

№ 41 сұрақ 

V1 Жастарға бейтарап әсер ететін (бейтарап түрде) бейформалды бірлестік 

1 Асоциалды 

0 Просоциалды 



0 Антисоциалды  

0 Түрлі субмәдение формалары  

0 Ресми және бейресми  

 
№ 42 сұрақ 

V1 Ювентизация терминің кім енгізді? 

0 Шпрангер Э. 

0 Тенбрук Ф. 

1 Петр ЭмилМитев 

0 Маргерет Мид 

0 Тюргенев 

 
№ 43 сұрақ 

V1 Жастардың әртүрлі өмірлік тәжірибелерін өлшеудің аналитикалық құралы ретінде 

зерттеу дамып келетін мәселе 

0 Жастардың әлеуметтік мобильділігі 

0 Жастардың еркіндікке толыққанды шығуы 

0 Қоғамдық қатынастардың жастарға әсері 

1 Жастардың әлеуметтік стратификациясы 

0 Жастардың діни сауаттылығы 

 
№ 44 сұрақ 

V1 Діни сананың қалыптасу жағдайын, типологиясын және тенденцияларын, оның 

ішінде сенім, идеологиялық идеялар, тәжірибелер мен білімдерді, сондай-ақ 

жастардың діни тәжірибесі мен мінез-құлқын (15-тен 30 жасқа дейінгі аралықта) 

жеке, топтық және бұқаралық формаларда зерттеу 

1 Жастар діндарлығы 

0 Мемлекеттік діни саясат  

0 Әлеуметтік әрекет 

0 Стратегиялық жоспар 

0 Әлеуметтік мобильділік 

 
№ 45 сұрақ 

V1 Альтернативті жастар топтарының анықтамасы 

0  нақты анықталған әлеуметтік мәселелерді шешуге тырысатын топ 

1 қоғамның дәстүрлі құндылықтарына, нормалары мен мінез-құлқына күмән 

келтіретін топ 

0  өмір мен құндылықтар туралы қарабайыр идеяларға ие топ 

0 саяси жүйені немесе саяси жағдайларды өз идеяларына сүйене отырып өзгерткісі 

келетін жастар тобы 

0 топ мүшелері дәстүрлі қоғамға өзіндік сыни көзқарастағы топ 

 
№ 46 сұрақ 

V1 Музыкадан бастау алған жастар арасындағы субьмәдениет түрі 

0 Аниме 

0 Альтенативтер 



0 Адреналин 

1 Готтар 

0 Зумтвис 

 
№ 47 сұрақ 

V1 Жастар қоғамының әлеуметтік және кәсіптік құрылымында басты қандай  3 түрлі 

қызмет түрлерін атаңыз 

0 саясатта жұмыс істейтін жастар 

0 шағын кәсіпкерлерде жұмыс істейтін жастар  

1 өнеркәсіпте,ауыл шаруашылығында,қызмет көрсету саласында,көлікте жұмыс 

істейтін жастар 

0 өндірістік сала менеджерлерінде жұмыс істейтін жастар 

0 мұғалім саласында жұмыс істейтін жастар 

 
№ 48 сұрақ 

V1 Ұрпақ теориясының сипаттамасы 

0 Уақыт аралығында туылған барлық адамдардың жиынтығы; 

0 Балалық, жастық, орта жас және кәрілік; 

1 АҚШ тарихын, соның ішінде 13 колониясын; 

0 Жастар оған тәуелді қоғамның бір бөлігі ретінде қарастырылуы тиіс; 

0 Жастар мен жасөспірімдер жасы, оның пікірін.  

 
№ 49 сұрақ 

V1 ХХ ғасырдың 60-шы жылдарының аяғындағы жастар толқуларының теоретигі 

және идеологы болған, бұл құбылысты контрмәдениет деп атаған ғалым 

0 К.Маркузе  

0 Ж.Пиаже 

0 Э. Тоффлер 

1 Т.Розак 

0 Барлық аталғандар 

 
№ 50 сұрақ 

V1 Жастар субмәдениеті құндылық бағдарының негізі болып табылады: 

1 иррационализм 

0 рационализм 

0 функционализм 

0 экзистенциализм 

0 онтологизм 

 
№ 51 сұрақ 

V1 Ұрпақтардың қалыптасу және әлеуметтік өзгеру теориясының әдіснамалық негізін 

қалаған ғалымды (-дарды) атаңдар: 

1 В.Дильтей  

0 Ш.Айзенштад 

0 А.Коэн 

0 Д.Аусубель 

0 Барлық жауап дұрыс 

 



№ 52 сұрақ 

V1 Жастар мәдениетіне қатысты функционалистік бағытты тұңғыш рет қарастырған 

ғалым 

0 К.Левин 

0 С.И.Григорьев 

0 Д.Баакен 

0 Л.Уайт 

1 Т.Парсонс 

 
№ 53 сұрақ 

V1 Субмәдениет дегеніміз: 

0 проблемалы түрдегі жастар мәдениетін зерттеуге арналған ең көп таралған 

дискурстардың бірі 

1 жастардың өзiндiк қоғам құрып, белгiлi бiр топ iшiндегi бейформалды, яғни, 

қоғамнан бөлек бiрлестiгi, осы бiрлестiк мәдениетi 

0 Формальды жас нормалары 

0  әлеуметтік-психологиялық, физиологиялық және жыныстық-жастық 

ерекшеліктерімен сипатталатын әлеуметтік-демографиялық топ 

0 Жастарды қоғамдық феномен ретінде тану бағыты 

 
№ 54 сұрақ 

V1 Жастар стратификациясын үлкен топқа (антропологиялық,демографиялық, 

хронологиялық,тарихи және символикалық) бөліп,жастардың әлеуметтік 

ориентациясын, мәселелерін зерттеу барысында зор үлес қосқа норыс ғалымы: 

1 ТощенкоЖ. Т. 

0 Ковалева А. И. 

0 Москвичев Л.В. 

0 Кравченко И. Г. 

0 Осипов Г. В. 

 
№ 55 сұрақ 

V1 Ұрпақтар қақтығысы мәселелерін зерттеген ғалымдар: 

0 М.Вебер,М.Мид, 

0 Шельский, Г. Кройтца 

1 И.С.Кон, Т.Лисовский, К. Мангейм, М. Мид, 

0 Ф. Тенбрук, Л. Розенмайр, 

0 З.Фрейд 

 
№ 56 сұрақ 

V1 Ұрпақтар үзілісі дегеніміз 

0 Әлеуметтік білімнің дербес саласы ретінде, жастарды әлеуметтік-демографиялық 

топ ретінде,олардың ұстанымдарын, өзіндік санасын және өмірлік жоспарларын 

қалыптастыруды зерттейтін ғылым. 

0 Бұл проблемалы түрдегі жастар мәдениетін зерттеуге арналған ең көп таралған 

дискурстардың бірі. 

0 ұрпақтар аралық қатынастардың сапасы. 

0 ұрпақтарарасындағыөзараәрекеттестіктіңбелгілібірдиалогы 

1 Жас ұрпақтың ("балалар") мәдени құндылықтары үлкеннің ("ата-аналардың") 

мәдени және басқа құндылықтарымен қатты ерекшеленетін әлеуметтік құбылыс 



 
№ 57 сұрақ 

V1 Жастарды зерттеудің негізгі бағыттары 

1 Әлеуметтік-психологиялық, психофизиологиялық, стратификациялық, 

қақтығыстық, рөлдік, интернационистік 

0 Консерванттық,идеологиялық,әлеуметтік 

0 Стратификациялық 

0 Қақтығыстық 

0 Психологиялық 

 
№ 58 сұрақ 

V1 Қалыптасқан адамгершілік дағдыларды, мінез-құлықтың көпшілік мақұлдаған 

нормаларын теріске шығаратын және қаңғыбастық өмір салтын ұстанатын 

жастарды кім деп айтамыз? 

1 Хиппи 

0 Алтын жастар 

0 Панктер 

0 Хакерлер 

0 Яппилер 

 
№ 59 сұрақ 

V1 «Ұрпақтан ұрпаққа» атты кітабында жастар тобын бірнеше әлеуметтік статусы 

және соған сәйкес әлеуметтік рөлдері бар, индивидтерге толы құрылымдық 

көзқарастар жүйесі ретінде қарастырған кім?   

0 В. Мансуров 

0 Э. Фромм 

0 В. Васильев 

1 Ш. Эйзенштадт 

0 С. Фролов 

 
№ 60 сұрақ 

V1 «Жас адамның дамуы бір-біріне байланысты үш үрдістен құрылады» деп айтқан 

американ психологы 

0 Э. Шпрангер 

1 Э.Эриксон 

0 Ф.Тенбрук 

0 К. Штарке 

0 З. Фрейд 

 
№ 61 сұрақ 

V1 Жастық шақ - бұл шексіз сәйкестендіру уақыты, адам өзін әлі де болса ересек 

ретінде сезінбейтін кезең деп тұжырымдаған ғалым 

0 Р.Мертон 

1 Дж.Арнет 

0 Э.Эриксон 

0 К.Мангейм 

0 С.Н.Айзенштад 

 
 



№ 62 сұрақ 

V1 В.Мудрик пайымдауынша әлеуметтену қандай  құрамдас бөліктің бірлігін 

білдіреді? 

0 Жастардың дербес бірлестігі, саяси үрдістегі қоғам 

0 Әлеуметтік бақыланбайтын еркін қоғам, тәуелсіз бірлестік 

0 Стихиялық, психофизикалық 

0 Әлеуметтік аналитикалық бірлестік 

1 Стихиялық, қатысты жіберілетін қоғам,  салыстырмалы түрде әлеуметтік 

бақыланатын 

 
№ 63 сұрақ 

V1 Тұрақты жұмысшы табына кіретін жастарды көрсетіңіз 

0 Тұрақты жұмыс орынында қзымет ететін жастар 

1 Ерте мектеп бітірген, жұмысшылар отбасынан шыққан физикалық еңбекпен 

айналысатын жастар  

0 Толық білім алмаған жастар  

0 Жоғары оқу орындарында білім алмаған жастар 

0 Университеттікбілім деңгейіне ие, бірақ физикалық еңбекпен айналысатын жастар  

 
№ 64 сұрақ 

V1 Ұрпақтар арасындағы мобильділік нені білдіреді? - әр түрлі ұрпақтардағы 

әлеуметтік мәртебенің салыстырмалы өзгеруі 

0 Ұрпақаралық қақтығыстар 

0 Ұрпақтар арасындағы түсініспеушіліктер  

0 Ұрпақтар арасындағы әлеуметтік мәртебенің өзгеріссіз қалып отыруы 

0 Аға буынның жастарды менсінбеуі 

1 Ұрпақтар арасындағы әлеуметтік мәртебенің салыстырмалы өзгеруі 

 
№ 65 сұрақ 

V1 Жастардың әлеуметтік стратификациясы дегеніміз 

1 бұл жасөспірімнен ересектерге ауысуды зерттеу. жұмысқа, отбасы мен үйдің 

қалыптасуына байланысты кез-келген өзгерістер әлеуметтік таптар мен әлеуметтік 

сәйкестендіру кезеңінен өтетін жастардың ұтқырлығы тұрғысынан зерттеледі 

0 әлеуметтік топтарының әлеуметтік сана-сезімі мен мінез-құлқын, жастар 

әлеуметтенуі үрдісін, аға ұрпақпен қарым-қатынастарын қабылдау 

0 жасөспірімнің нормаларды, ережелер мен әлеуметтік рөлдерді қабылдау 

0 қоғамның дамуындағы жастар рөлін анықтау 

0 қоғамның дамуындағы жастарлың еңбекке қатынасы  

 
№ 66 сұрақ 

V1 Ұрпақтар үзілісі мәселесін алғашқылардың бірі болып Маргарет Мид қай кезеңде 

әзірлеген: 

1 1960 жыл 

0 1970 жыл 

0 1980 жыл 

0 1990 жыл 

0 1995 жыл 

 
 



№ 67 сұрақ 

V1 ҚР-да  кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтардың 

профилактикасы мен балалардың қадағалаусыз және панасыз қалуының алдын алу 

туралы Заңы қай жылы қабылданды? 

0 2001 жылы 15 қараша 

0 2014 жылы 8 желтоқсан 

0 2000 жылы 3 тамыз 

1 2004 жылғы 9 шілде 

0 1999 жылы 12 сәуір 

 

№ 68 сұрақ 

V1 «Жастар жаман мінезімен ерекшеленеді, билікті жек көреді. Балалар ата-

аналарымен ұрысып, тамақты ашкөздікпен жұтып, мұғалімді қорлайды» деп 

айтқан кім? 

0 Гесиод 

1 Сократ 

0 Фрейд 

0 Бальзак 

0 Фойер 

 
№ 69 сұрақ 

V1 Қоғамда қалыптасқан балалардың өмір сүру, даму және өмір сүру 

жағдайларының жиынтығы деп аталады: 

0 өмір салтына 

1 балалардың жағдайы 

0 балалардың тұрысы 

0 бала тәрбиесімен 

0 балалар қамқорлығы 

 

№ 70 сұрақ 

V1 Қай жастағы азаматтар Қазақстанда жастар санатына жатады: 
0 14-тен 25-ке дейін  

1 14-тен 29-ға дейін 

0 16-дан 30-ға дейін 

0 16-дан 35-ке дейін 

0 15- тен 27- ге дейін 

 
№ 71 сұрақ 

V1 14-17 жас аралығындағы адамдар жасаған қылмыс түрі 

0 жасөспірімдер қылмысы 

0 балалар қылмысы 

1 кәмелетке толмағандар арасындағы 

0 қылмыстық уәжбен 

0 деформацияланған тұтынушылық 

 
 

 



№ 72 сұрақ 

V1 Жас адамның табиғи қабілеттерін, білімін ескере отырып, кәсіби болашаққа 

қатысты саналы түрде шешім қабылдау қабілетін дамытатын тәрбиелік және 

тәрбиелік әсерлердің жиынтығы 

0 әлеуметтік бейімделу 

0 адамгершілік бейімделу 

0 әлеуметтік-психологиялық бейімделу 

1 кәсіби бейімделу 

0 педагогикалық бейімделу 

 

№ 73 сұрақ 

V1 Жасөспірімді ата-анасының, мұғалімдер мен тәрбиешілердің қамқорлығынан 

босату және сөздің кең мағынасында-әлеуметтік бақылаудан босату туралы 

1 эмансипация реакциясы 

0 хобби реакциясы 

0 құрдастарымен топтастыру реакциясы 

0 жетіспеушілік реакциясы 

0 акцентация реакциясы 

 
№ 74 сұрақ 

V1 Жастар денсаулығының демографиялық көрсеткіші: 

0 өлім 

0 көші-қон 

1 туу 

0 ажырасу 

0 неке 

 
№ 75 сұрақ 

V1 Отбасының әлеуметтену функциясын орындамауы, яғни оның мүшелерін 

бейімдеу, әлеуметтік жүйеде белгілі бір орынды әлеуметтік өмір жағдайларына 

бейімдеу және әлеуметтік нормалардың орындалуы сипатталады: 

0 отбасылық әлеуметтену 

0 отбасылық қайта әлеуметтендіру 

1 отбасылық десоциализация 

0 отбасылық бейімделу 

0 отбасылық оңалту 

 
№ 76 сұрақ 

V1 Бір жыл ішінде қайтыс болғандардың жалпы санының осы жастағы және 

жыныстағы халықтың орташа жылдық санына арақатынасы: 

0 өлім коэффициенті 

0 өлім көрсеткіші 

1 жастар өлімі 

0 популяцияның өзгеруі 

0 өлім индексі 

 
 



№ 77 сұрақ 

V1 Халықаралық социологиялық конгресс шеңберінде халықаралық социологиялық 

қауымдастық (1970 ж.) құру туралы шешім қабылданды: 

0 Париждегі Халықаралық конференция 

0 Венадағы халықаралық форумда 

1 Варнадағы әлеуметтанушылардың дүниежүзілік конгресі 

0 Бейжіңдегі әлеуметтанушылардың дүниежүзілік конгресі 

0 Женевадағы Халықаралық конференция 

 
№ 78 сұрақ 

V1 100 мың адамға шаққандағы 14 жастан 18 жасқа дейінгі кәмелетке 

толмағандардың қылмыстарының белгілі бір кезеңінде жасалған қылмыстардың 

санымен сипатталатын кәмелетке толмағандар арасындағы қылмыс деңгейінің 

көрсеткіші 

0 қылмыстың коэффициенті 

0 қылмыс индексі 

0 қылмыс саны 

0 қылмыс модулі 

1 қылмыс кестесі 

 
№ 79 сұрақ 

V1 Ересек адамның балаға зиянды әсері, оның ішінде физикалық, жыныстық қол 

сұғушылық, психологиялық қысым деп аталады: 

0 балаларға зорлық-зомбылық 

0 ұлтшылдық 

0 посттравматикалық сатысы 

0 невроз 

1 мүгедектігі 

 
№ 80 сұрақ 

V1 Жастар әлеуметтануында эмпирикалық деңгей неге негізделген? 

0 Жастарды әртүрлі  физиологиялық және жыныстық-жастық ерекшеліктерімен 

сипатталауға негізделген. 

0 Жастардың арнайы құрылымын әлеуметтік-демографиялық топ ретінде ашады,  

яғни, олардың  санасы мен мінез-құлқын, өмір сүру салтының жастық және 

әлеуметтік-психологиялық ерекшеліктерін, құндылық бағыттарының 

динамикасына негізделген.  

0 Жастардың жас мәртебесі-қоғамдағы жағдайына негізделген. 

1 Өмірдің әртүрлі салаларындағы нақты фактілерді әлеуметтанулық зерттеу 

негізінде талдау жасауына негізделген. 

0 Жастарды қоғамдық феномен ретінде тану бағытына негізделген. 

 
№ 81 сұрақ 

V1 Жастар популяциясы өкілдерінің қабілеттерін дамытудың жоғары деңгейі: 

0 қабілеттерде 

1 талантта 

0 шығармашылықта 



0 интуицияда 

0 қиялда 

 
№ 82 сұрақ 

V1 Қоршаған ортаның нақты жағдайларында организмнің жеке даму бағдарламасын 

жүзеге асыру нәтижесінде қол жеткізілген организмнің морфологиялық және 

функционалдық қасиеттерінің жиынтығы негіз болып табылады: 

0 әлеуметтік даму 

0 психологиялық даму 

1 физикалық даму 

0 эмоционалды даму 

0 рухани даму 

 

№ 83 сұрақ 

V1 Жастардың қоғамға белсенді түрде әсер ету үрдісі: 

0 конформизм 

0 антисемитизм 

0 сепаратизм 

1 ювентизация 

0 арготизм 

 
№ 84 сұрақ 

V1 Жастар - бұл 

0 әлеуметтік-экономикалық топ 

0 әлеуметтік-саяси топ 

1 әлеуметтік-демографиялық топ 

0 әлеуметтік-мәдени топ 

0 маргиналды топ 

 
№ 85 сұрақ 

V1 Жастар жасы - бұл 

1 16-35 жас 

0 19-39 жас 

0 24-28 жыл 

0 21-29 жас 

0 21-50 жас 

 
№ 86 сұрақ 

V1 Жастар жасының анықталу саласы 

1 биологиялық, әлеуметтік және психологиялық 

0 заңды және саяси 

0 тарихи, саяси және әлеуметтік 

0 экономикалық және тарихи 

0 саяси және экономикалық 

 
 

 



№ 87 сұрақ 

V1 Қандай жастар тобы қоғамның әлеуметтік-кәсіби құрылымына интеграциямен, 

материалдық және әлеуметтік тәуелсіздікпен сипатталады? 

0 12-17 жас 

1 20-24 жас 

0 25-29 жас 

0 35 жылдан кейін 

0 40 жылдан кейін 

 
№ 88 сұрақ 

V1 Әлеуметтік мәртебелер мен рөлдердің толық жиынтығын алу, әлеуметтік көбею 

субъектісіне айналу қай жастар тобына тән? 

0  жоғары білімі бар жастар 

1 20-29 жас 

0 27-29 жас 

0 жұмыс істейтін жастар 

0 девиантты жастар 

 
№ 89 сұрақ 

V1 Осы жастар топтарының қайсысын байланыс деп атауға болады? 

0 ауыл жастары 

1 студенттік топ 

0 монеталарды жинайтын жастар 

0 ЖОО талапкерлері 

0 жастар, асырауындағылар 

 
№ 90 сұрақ 

V1 Жастардың қандай әлеуметтік тобын мақсатты топтың үлгісі деп санауға болады? 

0 мемлекеттік кәсіпорындарда жұмыс істейтін жастар; 

0 Барлық Алматы мектептерінің жоғары сынып оқушылары 

0 ЖОО талапкерлері 

1 барлық нұсқалар дұрыс 

0 дұрыс нұсқалар жоқ 

 
№ 91 сұрақ 

V1 Отбасылық жастарды жастардың қандай әлеуметтік тобына жатқызуға болады? 

1 мақсатты 

0 демографиялық 

0 байланыс 

0 қоғамдық-саяси 

0 маргиналды 

 
№ 92 сұрақ 

V1 Жастардың құрылымдық элементтері ретінде қандай топтарды бөлуге болмайды? 

1 Әуесқойлық кәсібі бойынша 

0 тұрғылықты жері бойынша 



0 білім деңгейі бойынша 

0 денсаулық жағдайы бойынша 

0 ұлттық белгісі бойынша 

 
№ 93 сұрақ 

V1 Қазақстан Республикасындағы жастардың үлесі қандай? 

0 15,7% 

0 22%; 

0 23,7% 

1 29% 

0 41% 

 
№ 94 сұрақ 

V1 Қазақстан Республикасы халқының 100% - нан ауыл жастарының үлесі қандай? 

0 15,7% 

0 19% 

0 27% 

0 23% 

1 44% 

 
№ 95 сұрақ 

V1 ҚР-дағы жастар жұмыссыздығының пайыздық көрсеткіші 

1 9.4%  

0 12% 

0 17% 

0 25% 

0 жұмыссыздық жоқ 

 

№ 96 сұрақ 

V1 Саясат объектісі ретінде, жастар - 

0 белгілі бір қоғамның саяси жүйесінің әсерін сезінеді; 

1 қоғамның саяси өмірінде өз мүдделерін білдіреді; 

0 түрлі саяси ұйымдарға қатысады; 

0 өзінің саяси мүдделерін қорғауда енжар; 

0 барлық нұсқалар дұрыс. 

 
№ 97 сұрақ 

V1 Қазіргі уақытта жастардың саяси бағдарларына қандай әлеуметтік институттар 

шешуші әсер етеді? 

0 отбасы 

0 мектеп 

0 мемлекет 

0 БАҚ 

1 барлық жауап дұрыс 

 
 



№ 98 сұрақ 

V1 Қазақстан Республикасындағы қай жастар ұйымы ең танымал және ықпалды? 

1 «Нұр Отан» ХДП «Жас Отан» ЖҚ 

0 Жастар конгресі 

0 Қазақстан студенттер Альянсы 

0 Жасыл Ел 

0 Жастар қоғамның саяси өміріне мүлде қатыспайды. 

 
№ 99 сұрақ 

V1 Нарықтық экономика жағдайында жастар 

1 еңбек нарығында неғұрлым бәсекеге қабілетті болып табылады; 

0 ең аз төленетін жұмыс орындарын алады 

0 жұмыспен қамту саласында айтарлықтай кемсітушілікке ұшырайды 

0 ең көп төленетін жұмыс орындарын алады 

0 жұмыс істемейді 

 
№ 100 сұрақ 

V1 Жастардың қай топтарында жұмыспен қамту саласында проблемалар аз 

кездеседі? 

1 кәсіптік даярлығы жоқ мектеп түлектерінің 

0 ЖОО түлектерінде 

0 бірнеше жоғары білімі бар адамдарда 

0 сұраныс жоқ мамандық бойынша оқуды бітірушілердің 

0 шетелде білім алған адамдардан құралады 

 
№ 101 сұрақ 

V1 Әлеуметтанушылар университетке түсу жастар үшін болады деп санайды… 

1 болашақ жұмысқа орналасу кепілдігі 

0 әскерден "кейінге қалдыру" 

0 болашақта жоғары табыс кепілі 

0 жұмыссыз болмау  

0 дұрыс нұсқа жоқ 

 
№ 102 сұрақ 

V1 Қазіргі жастар субмәдениетінің әлсіз этномәдени өзін-өзі тану деген не? 

0 жастарды жалпыұлттық құндылықтарға бағыттау 

0 жастар арасында ұлтаралық нормалар мен құндылықтардың басым болуы 

1 мәдени қажеттіліктер мен мүдделерді" батыстандыру " (американизация). 

0 құндылықтардың жоғалуы 

0 дұрыс нұсқа жоқ 

 
№ 103 сұрақ 

V1 Қоғамның әлеуметтік құрылымындағы жастардың орны ең алдымен 

сипатталады… 

1 ерекше жыныстық-жастық, әлеуметтік-психологиялық және физиологиялық 

ерекшеліктерімен 

0 бала мен жетілу арасындағы жастардың аралық жағдайы 



0 жастардың әлеуметтік жүйе субъектісі ретінде қалыптасуының аяқталмауы 

0 жастар арасында тұтынушылық бағдарлардың шығармашылыққа қарағанда 

басымдығы. 

0 дұрыс нұсқа жоқ 

 
№ 104 сұрақ 

V1 Төменде айтылғандардың қайсысын қазіргі қоғамдағы жастардың 

әлеуметтенуінің маңызды белгілерінің бірі деп санауға болады? 

0 мемлекеттік жастар саясатының болмауы 

1 жастарды әлеуметтік қорғау тетіктерінің әрекетсіздігі 

0 еңбек нарығындағы жастардың бәсекеге қабілеттілігінің төмендігі 

0 көптеген позициялар бойынша жас ұрпақтың әлеуметтік жағдайының 

нашарлауы. 

0 дұрыс нұсқа жоқ 

 
№ 105 сұрақ 

V1 Посткеңестік қоғамдағы жастардың құндылық бағдарлары қалай өзгерді? 

0 жастар патриотизм мен ұлттық қадір-қасиетті көбірек бағалай бастады 

0 жастардың құндылық бағдарлары жүйесінде бостандық, теңдік және әділеттілік 

жетекші орындарға ие болды 

1 жастарды материалдық емес құндылықтарды қалаудан материалдық 

құндылықтарға түбегейлі қайта бағдарлау орын алды 

0 ақша табу мақсатындағы қажырлы еңбек қазіргі жас ұрпақтың басым мақсатына 

айналды. 

0 дұрыс нұсқа жоқ 

 
№ 106 сұрақ 

V1 Әлеуметтік зерттеулерге сәйкес, жастар арасында ең аз құнды … 

0 еңбек, патриотизм және ұлттық қадір-қасиет 

0 кәсіптік білім алу және мансап 

0 жоғары әлеуметтік мәртебе және материалдық әл-ауқат 

0 отбасылық өмір және бала тәрбиесі 

1 материалдық емес құндылықтар 

 
№ 107 сұрақ 

V1 Мемлекеттің қызметіндегі ерекше бағыт қалай аталады, оның мақсаты жас 

адамның жеке басының өзін-өзі жүзеге асыруы және жастар бірлестіктерін, 

қозғалыстары мен бастамаларын дамыту үшін құқықтық, экономикалық және 

ұйымдастырушылық жағдайлар мен кепілдіктер жасау болып табылады? 

0 жастар әлеуметтік қызметі 

0 мемлекеттік жастар саясаты 

1 мемлекеттік жастар бағдарламасы 

0 әлеуметтік жастар технологиясы 

0 дұрыс нұсқа жоқ 

 
 



№ 108 сұрақ 

V1 Жастар әлеуметтануының теориялық және практикалық мәні бар негізгі 

мәселелеріне Лисовский нені жатқызды? 

0 қоғамның әлеуметтік дамуындағы жастардың рөлі мен орнын зеріттеу 

0 жастардың түрлі топтарының «әлеуметтік бейнесіне» талдау жасау, 

сұраныстарды, мүдделерді, қажеттіліктерді, құндылықтарды, әлеуметтік 

күтулерді зерттеу 

0 белсенді өмірлік ұстанымды, өмір сүру стилін және мінез-құлықты 

қалыптастыру 

1 барлық жауап дұрыс 

0 дұрыс жауап жоқ 

 
№ 109 сұрақ 

V1 Адамдардың әр түрлі ұрпақтарының арасындағы үйлесімділік немесе қақтығыс 

дәрежесі байланысты: 

0 құндылық бағдарларының үйлесімділігінен, "Әкелер" мен "балалар" тіршілік 

әрекетінің негізгі нормаларынан 

0 тұлғаның жас ерекшелігінің әлеуметтік мәртебесі талаптарына сәйкестігінен 

0 жас рөлдерін институционализациялау дәрежесінен (мысалы, Жастар 

ұйымдарының болуы немесе болмауы) 

1 барлық нұсқалар дұрыс 

0 дұрыс нұсқа жоқ 

 
№ 110 сұрақ 

V1 Ұрпақтар арасындағы қатынастар мәселесі бүкіл әлемде жастар мен студенттер 

қозғалысының өсуіне байланысты шиеленісе түсті … 

0 50 жылы 20 ғ. 

1 60-70 ж-дары 20 ғ. 

0 80-90 жылдары 20 ғ 

0 21 ғасырдың басында 

0 20ғ. 20-30 жылдары 

 
№ 111 сұрақ 

V1 "Ұрпақ" ұғымы… 

0 Ұрпақ-бұл жалпы ата-бабадан шыққан тізбектегі буын, саты, тізе.Ұрпақ, 

генеалогиялық ұрпақ белгілі бір ұзындықпен сипатталады, ал бала туылғанға 

дейінгі орташа жас ескеріледі: әйелдерде шамамен 25-30 жас, еркектерде - 

бірнеше жыл, орта есеппен - 30-33 жас. 

0 Ұрпақ - біртекті жас тобы - когорт. Құрдастар жиынтығы халықтың жас қабатын 

құрайды. Бұл, мысалы, Жастар немесе зейнеткерлер. 

0 "Хронологиялық ұрпақ" ұғымы белгілі бір ұрпақ өмір сүретін белгілі бір уақыт 

кезеңін сипаттайды. 

0 "Ұрпақ" замандастарының тарихи-мәдени қауымдастығын, оның процесін 

біріктіретін рухани-символдық ұғым ретінде қолданылады 

әлеуметтену, балалық шақтан кәрілікке дейінгі өмір жолы, оның өмірі кез-келген 

маңызды тарихи оқиғалармен байланысты, идеологиялық, адамгершілік 

ұстанымдардың бірлігімен енеді (мысалы, "20-шы жылдардағы комсомол 

мүшелері", "Ұлы Отан соғысының ұрпағы"). 



1 Жоғарыда айтылғандардың бәрі. 

 
№ 112 сұрақ 

V1 Жастар арасында ажырасқандардың ең көп саны қанша жасқа келеді 

1 25-30 жас 

0 18-21жас 

0 31-35жас 

0 36 жастан кейін 

0 22-23жас 

 
№ 113 сұрақ 

V1 Әлеуметтену фазасы 

0 әлеуметтік бейімделу және интериоризация 

0 ойын, оқу және еңбек қызмет 

1 балалық шақ, жастық шақ, жетілген жас және кәрілік 

0 бастапқы және қайталама әлеуметтену 

0 дұрыс нұсқа жоқ 

 

№ 114 сұрақ 

V1 

 

Жастарды мәдени тұрғыдан қарастыру концепциясының өкілдері кім? 

1 П. Бергер, Т. Лукман 

0 В. Райх, Г. Маркузе 

0 Э.Эриксон, Дж. Арнет 

0 С.Н.Айзенштад, Г.Холл 

0 З.Фрейд,  М. Бернайс 

 
№ 115 сұрақ 

V1 Өтпелі қоғамда жас ұрпақтың әлеуметтенуі келесі ерекшеліктерге ие болды… 

0 жастардың ата-аналық ұрпақты өсіру сипаты өзгерді. Жастар қазіргі әлеуметтік 

ортаға сәтті бейімделу үшін ассимиляция қажет емес, үлкендердің тәжірибесінен 

бас тарту қажет болған жағдайда болды. 

0 әлеуметтену тетіктері өзгерді. Әлеуметтенудің дәстүрлі агенттерінің - 

отбасының, мектептің, мемлекеттің ықпалы төмендеді және жастардың жаңа 

әлеуметтік делдалдармен - бұқаралық ақпарат және коммуникация 

құралдарымен, жаңа саяси партиялармен және қоғамдық ұйымдармен, әртүрлі 

діни ағымдармен байланыстары кеңеюде. 

0 көптеген позициялар бойынша жас ұрпақтың әлеуметтік жағдайы нашарлады: 

көптеген отбасылардың өмір сүру деңгейі мен материалдық мүмкіндіктері 

төмендеді, экономикадағы нарықтық қатынастар жұмыссыздықтың пайда 

болуына және оның өсуіне, әсіресе жастар арасында және т. б. әкелді. 

0 қоғамда өз дамуының нақты бағдарларының болмауы жастарға ерекше 

жағымсыз әсер етті, өйткені аға ұрпақтардан айырмашылығы, қоғамда болып 

жатқан процестерді объективті бағалау және өмірдегі мақсаттарын белгілеу үшін 

әлі де әлеуметтік тәжірибесі жоқ. 

1 жоғарыда аталғандардың барлығы 

 
 



№ 116 сұрақ 

V1 Ауытқу жиі байқалады: 

0 егде жастағы адамдарда 

0 ең алдымен жеке мүдделерімен айналысатын адамдарда 

0 әйелдерде 

1 жас адамдарда 

0 балаларда 

 
№ 117 сұрақ 

V1 Жастардың девианттылығына байланысты Э.Дюркгейм теориясы  

0 Девианттылық типологиясы 

1 Аномия теориясы 

0 Жастардың қылмыскерлігі 

0 Девиантты мінез - құлық 

0 Суицид теориясы 

 
№ 118 сұрақ 

V1 Әлеуметтік қауымдастықтар: балалар, жасөспірімдер, жастар белгілері бойынша 

бөлінеді: 

0 этникалық 

0 кәсіби 

1 демографиялық 

0 саяси 

0 діни 

 
№ 119 сұрақ 

V1 Топтық тік мобилносттің мысалы… 

0 футбол командасын ойыншылардың біліктілігіне байланысты ұлттық 

чемпионатта өнер көрсету құқығынан айыру 

0 студенттер тобының шетелге тағылымдамаға шығуы 

0 студенттік белсенділердің жастар ұйымдарының слетіне шығуы 

1 1917 жылғы революциядан кейін дворяндардан азаматтық хал құқығынан айыру 

0 дұрыс нұсқа жоқ 

 
№ 120 сұрақ 

V1 Жастарды жеке топқа бөлуге негіз болды: 

1 жасы, мәртебесі, рөлдік функциялары. 

0 жасы, жынысы 

0 жынысы, белгілі бір этникалық топқа жатады. 

0 расасы, жыныс. 

0 тек мәртебе 

 
№ 121 сұрақ 

V1 Жастар мәдениетінің түрі  

0 антикультура 

1 субмәдениеттер 



0 аймақтық мәдениет 

0 басым мәдениет 

0 барлық аталғандар 

 

№ 122 сұрақ 

V1 Әлеуметтанушылар жасөспірімдер мен жастар арасындағы девиантты мінез-

құлық формаларының бірі 

0 бекершілік 

0 жұмыскерлік 

1 нашақорлық 

0 темекі шегу 

0 эрудиция 

 
№ 123 сұрақ 

V1 Бұқаралық жастар мәдениетінің тән белгілеріне жатпайды 

0 жеңілдетілген мазмұн 

1 анонимді авторлық 

0 коммерциялық бағыт 

0 аудиторияны қамту кеңдігі 

0 дұрыс нұсқа жоқ 

 
№ 124 сұрақ 

V1 Симпатияға немесе бейресми бірлескен қызметке негізделген шағын топ 

0 бейресми 

0 құрылымсыз 

1 достық 

0 эмотив 

0 саяси топ 

 
№ 125 сұрақ 

V1 Жастар субмәдениеті қай белгілермен сипатталмайды? 

0 құндылықтармен 

0 тілмен 

0 киіммен 

1 мамандықпен 

0 мәдениетімен 

 
№ 126 сұрақ 

V1 Келесі пайымдаулар дұрыс па: А) жастар-аумақтық қауымдастық; Б) жастар-

демографиялық қауымдастық. 

0 тек А дұрыс 

1 тек Б дұрыс 

0 екі шешім де дұрыс 

0 екі шешім де дұрыс емес 

0 дұрыс нұсқа жоқ 

 



№ 127 сұрақ 

V1 ________________ демографиялық қауымдастықтардың қатарына жатпайды. 

0 студенттер 

0 ерлер 

1 жас адамдар 

0 зейнеткерлер 

0 дұрыс нұсқа жоқ 

 

№ 128 сұрақ 

V1 Мақсаттарды іске асыру жолдары бойынша әлеуметтік қозғалыстарды жіктеудің 

мысалдары мыналар болуы мүмкін 

0 бейбітшілік үшін қозғалыстар 

1 жастар қозғалысы 

0 реформистік қозғалыстар 

0 революциялық қозғалыстар 

0 дұрыс нұсқа жоқ 

 
№ 129 сұрақ 

V1 Жас демографиялық қауымдастықтарға кірмейді ____________ 

0 орта жастағы адамдар 

0 жастар 

0 балалар мен жасөспірімдердің 

1 оқушылар 

0 дұрыс нұсқа жоқ 

 
№ 130 сұрақ 

V1 Әлеуметтанушылар азаматтардың қай санатын люмпендерге жатқызады?  

0 жастар 

0 интеллигенция 

1 қайыршылар 

0 біліктілігі төмен қызметкерлер 

0 студенттер мен мектеп оқушылары 

 
№ 131 сұрақ 

V1 Жастар арасында  девианттық мінез-құлыққа кері әсер ететін фактор 

0 Физиологиялық фактор 

0 Тұлғааралық 

1 Әуесқойлық реакциясы  

0 Психологиялық 

0 Мәдени фактор 

 
№ 132 сұрақ 

V1 Қандай тұжырымдама басым мәдениеттің ішіндегі автономды интегралды білім 

болып табылатын, оның тасымалдаушыларының өмір салты мен ойлауын 

анықтайтын жастарды ұйымдастырудың ерекше формасын білдіреді: 

0 жастар инфантилизмі; 



1 жастар субмәдениеті; 

0 поп-арт; 

0 қарсы мәдениет 

0 дұрыс нұсқа жоқ 

 
№ 133 сұрақ 

V1 Төмендегілердің қайсысы гедонистік субмәдениетке жатады? 

1 Байкерлер, реверлер 

0 Поп, рок, рэп 

0 Готика, эмо 

0 Аниме 

0 Сноубордшылар, скейтбордшылар 

 
№ 134 сұрақ 

V1 «Жаңа Фрейдизм» зерттеу бағытын қалыптастырған ғалым?  

0 Г.Холл 

0 З.Фрейд 

0 Р.Мертон 

0 К.Мангейм 

1 Э.Эриксон 

 
№ 135 сұрақ 

V1 Ғалымдардың қайсысы жастарды аға буынның дәстүрлерін мұра ететін және 

жалғастыратын әрбір жаңа буын ретінде қарастырды. 

1 К. Маркс және Ф. Энгельс 

0 О.Конт 

0 Э.Фромм 

0 Э.Дюркгейм 

0 Дж.Мид 

 
№ 136 сұрақ 

V1 Жастар әлеуметтануында арнайы теориялық деңгейі 

0 Жастарды қоғамдық феномен ретінде тану бағытына негізделген. 

1 Жастардың арнайы құрылымын әлеуметтік-демографиялық топ ретінде ашады,  

яғни, олардың  санасы мен мінез-құлқын, өмір сүру салтының жастық және 

әлеуметтік-психологиялық ерекшеліктерін, құндылық бағыттарының 

динамикасына негізделген.  

0 Өмірдің әртүрлі салаларындағы нақты фактілерді әлеуметтанулық зерттеу 

негізінде талдау жасауына негізделген. 

0 Жастарды әртүрлі  физиологиялық және жыныстық-жастық ерекшеліктерімен 

сипатталауға негізделген. 

0 Жастардың жас мәртебесі-қоғамдағы жағдайына негізделген. 

 

 
№ 137 сұрақ 

V1 Жастарды жасына қарай саралау кезінде қанша негізгі топ бөлінеді: 

1 3 



0 4 

0 5 

0 6 

0 8 

 
№ 138 сұрақ 

V1 Жастар әлеуметтануы ювенологиядан ерекшеленеді: 

1 жастарды әлеуметтік-жас тобы ретінде зерттейтін және социологиялық, 

психологиялық, саяси, мәдени, сексологиялық, этикалық және басқа тәсілдерді 

біріктіретін кешенді пән. 

0 бұл синонимдер 

0 әр түрлі ғылыми тәсілдер 

0 барлық опциялар дұрыс 

0 дұрыс нұсқалар жоқ 

 
№ 139 сұрақ 

V1 Соңғы мыңжылдықтың ең жас бағыттарының бірі, компьютерлерді шебер 

меңгерген адамдар (ұлдар мен 30 жасқа дейінгі адамдар) субмәдениет түрі 

1 Хаккер 

0 НьЮ-Эйдж 

0 Зумсуит 

0 Готтар 

0 Панкалар 

 
№ 140 сұрақ 

V1 Барлық және әр баланың өмір сүруі мен дамуы үшін қажетті белгілі бір 

жағдайлардан, материалдық және рухани ресурстардан айыру, шектеу, 

жетіспеушілік  аталады: 

0 әлеуметтік аномия 

0 асоциальды тәртіптегі 

0 диструктивті мінез-құлық 

0 девиантты мінез-құлық 

1 әлеуметтік депривация 

 
№ 141 сұрақ 

V1 БҰҰ жастар қоры ұсынады: 

0 ынталандырушы және жаңашыл сипаттағы жобаларға субсидиялар 

0 жастарға қатысты саясатты, бағдарламаны әзірлейді 

0 кадрларды даярлаумен айналысады 

0 қаржылық кіріс әкелетін қызметті жүргізеді 

1 барлық аталғандар 

 

№ 142 сұрақ 

V1 Девиантты мінез-құлықты жасөспірімдердің пайда болу себептерін үш топқа 

бөлген? 

1 В.М. Мясичев, Н.А. Коновалов 



0 К.Штарке,Э.Гидденс 

0 Ф.Тенбрук,Э.Эриксон 

0 В.Мудрик,Д.Бромлей 

0 К.Гриффин,А.Швенк 

 

№ 143 сұрақ 

V1 Құрылымдық-функционалдық бағыт ұрпақтар арасындағы өзара әрекет 

«жыныстық ревалюция» теориясын құруда маңызды рөл атқарады 

0 Д. Белл , Э. Фромм , Р. Мертон 

1 В. Райх , Г. Маркузе 

0 В. Шубкин , В. Мансуров 

0 В. Староверов , С. Фролов 

0 В. Боровик , В. Васильев , А. Капто  

 
№ 144 сұрақ 

V1 Елімізде жастардың мінез-құлқының  ауытқуы туралы зерттеген ғалымдар: 

1 Джаманбалаева Е,. Казымбетова К. 

0 Иваненков С.П,. Ковалева А.И  

0 Калымбетов  Е., Сахиева М.  

0 Акжолова Т., Тұрсынбайқызы А. 

0 Забирова Т., Родинова Н. 

 
№ 145 сұрақ 

V1 Антисоциалды жастар бірлестіктері дегеніміз 

1 Қоғамдағы әлеуметтік бұйрықтар мен қағидаларды сынға алып қана қоймай, 

оларды жоюға тырысатын топтар 

0 Олар қоғамның кез-келген негіздерін сынайды, бірақ бұл қарама-қайшылық 

экстремалды емес түрде жүреді 

0 Қоғамға қауіп төндірмейтін, позитивті және көмектесетін топтар 

0 Бос уақыт өткізу үшін, қызығушылыққа байланысты құрылған топтар топтар 

0 Жастар еріктілер ұйымдары 

 
№ 146 сұрақ 

V1 Заманауи жастарға тән қасиетер 

0 нақты бір жұмыс орнына тәуелді 

1 еркін өмір сүргісі келеді, техникалық  заттарға тәуелді  

0 соғыс уақытында туылған 

0 көп кітап оқиды  

0 еркін өмі сүргісі келмейді  

 
№ 147 сұрақ 

V1 Жастардың топтасуының құндылықтар жүйесіне назар аударып, олардың 

мәдениеттерінің ата-аналық мәдениеттерімен ұқсастығын атап өткен ғалым: 

1 Л.Миллер 

0 Фил Коэн 

0 Э. Тоффлер 

0 Ж.Пиаже 



0 К.Маркузе 

 
№ 148 сұрақ 

V1 Жастар әлеуматтануында жалпы әдіснамалық деңгейде неге негізделген? 

0 Жастардың арнайы құрылымын әлеуметтік-демографиялық топ ретінде ашады,  

яғни, олардың  санасы мен мінез-құлқын, өмір сүру салтының жастық және 

әлеуметтік-психологиялық ерекшеліктерін, құндылық бағыттарының 

динамикасына негізделген.  

0 Өмірдің әртүрлі салаларындағы нақты фактілерді әлеуметтанулық зерттеу 

негізінде талдау жасауына негізделген. 

0 Жастарды әртүрлі  физиологиялық және жыныстық-жастық ерекшеліктерімен 

сипатталауға негізделген. 

0 Жастардың жас мәртебесі-қоғамдағы жағдайына негізделген. 

1 Жастарды қоғамдық феномен ретінде тану бағытына негізделген. 

 
№ 149 сұрақ 

V1 Жастар социологиясының жеке ғылыми пән ретінде шығуы  

0 Салт-дәстүр 

0 Теңсіздік 

0 1Ұлттық революция 

0 Материалдық қиындықтар 

1 Жастар революциясы 

 
№ 150 сұрақ 

V1 Жастарды тәуелділіктен тәуелсіздікке, жауапсыздықтан жауапкершілікке өту 

кезеңі деп қарастырған ғалым 

1 С.Фрис 

0 Р.Мертон 

0 Э.Шпрангер 

0 Дж.Арнет 

0 Г.Холл 

 
№ 151 сұрақ 

V1 Жастардың биологиялық және әлеуметтік мәдени есеюінің арасындағы алшақтық 

0 Әлеуметтік алшақтық 

0 Әлеуметтік фактор 

1 Әлеуметтік инфантилділік 

0 Әлеуметтік реакция 

0 Әлеуметтік теория 

 
№ 152 сұрақ 

V1 Қай ғалымының пікірі бойынша қазіргі уақытта жастардың мінез – құлқындағы 

болып жатқан өзгерістер «отбасы топтары мен тұрғылықты жері бойынша қауым 

арасындағы, бір жағынан, қоғаммен-екінші жағынан ұлғайып келе жатқан 

алшақтықтың» нәтижесі болып табылады? 

0 З.Фрейд   

0 Э.Эриксон 

0 Ш.Айзенштад 

0 К.Мангейм 



1 Ф.Тенбрук 

 
№ 153 сұрақ 

V1 Мидтің "Самоада өсу» («Взросление на Самоа») кітабында қарастырылған 

мәселелер 

0 Балалық психология 

0 Жұмыссыздық 

0 Жастардың мәртебесі 

0 Жастардың ата-аналармен қарым-қатынасы 

1 Пубертаттылық 

 
№ 154 сұрақ 

V1 Жастарды кемсітушілікті білдіретін ұғымы                                                                                                                       

1 Эйджеизм 

0 Аморфизм 

0 Гедонизм 

0 Химизм 

0 Эйдетизм 

 


