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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКЗАМЕН 

по дисциплинам «Современные социологические теории и школы», 

«Комплексные и проблемно-ориентированные методики социологических исследований» 

«Методика преподавания социологии» 

 

Азыркы социлогиялык теориялар жана мектептер» дициплинасы боюнча контролдук суроолор 

 Вопросы по дисциплине «Современные социологические теории и школы», 

1. Илимий таанып билүүнүн методологиясына жалпы мүнөздөмөсү.  

Общая характеристика методологии научного познания. 

2. Феноменологиялык социологиянын теориялык-методологиялык башаты.  

Теоретико-методологические истоки феноменологической социологии. 

3. Эдмунд Гуссерлдин феноменологиялык талдоосунун негиздери.  

Основы феноменологического анализа Эдмунда Гуссерля. 

4. Альфред Щюц – феноменологиялык социологиянын негиздөөчүсү.  

Альфред Шюц - основоположник феноменологической социологии. 

5. Жашоо дүйнөсү социологиялык категория катары.  

Жизненный мир как социологическая категория. 

6. Гуманитардык илимдердеги структурализм.  

Структурализм в гуманитарных науках. 

7. «Түзүлүш» термининин илимий жана философиялык колдонулушу.  

Научное и философское использование термина «структура». 

8. Структурализм жана илимий изилдөөнүн методологиясы.  

Структурализм и методология научного исследования. 

9. Клод Леви -Стросс жана антропологиялык структурализм. 

Клод Леви-Стросс и антропологический структурализм. 

10. Макс Вебердин «түшүнүүчү социологиясы». 

 «Понимающая социология» Макса Вебера. 

11. Антропологиялык структурализмдин методологиялык жана теориялык негиздери.  

Методологические и теоретические установки антропологического структурализма. 

12. П. Бурдьенин теориясы структурализм жана феноменологиялык экзистенциализмдин синтези 

катары.  

Теория П. Бурдье как синтез структурализма и феноменологического экзистенциализма. 

13. П. Бурдье боюнча габитус концепциясы. 

 Концепция габитуса по П. Бурдье. 

14. П. Бурдьенин социалдык талаа концепциясы.  



Концепция социального поля П. Бурдье. 

15. Постмодернизмдин социалдык- философиялык башаты.  

Социально-философские истоки постмодернизма. 

16. Постмодерндин негизги белгилери. Основные черты постмодерна. 

17. Постмодернизм жана чыгармачылыктын ар түрдүүлүгү үчүн мүмкүнчүлүктөр. Постмодернизм и 

возможности для толерантности творческого разнообразия. 

18. Ж. Бодрийяр: симулякрлардын социосферасы. Ж. Бодрийяр: Социосфера симулякров. 

19. Постмодерн социологиясынын З . Бауман тарабынан негизделиши.  

Обоснование З. Бауманом социологии постмодерна. 

20. Ю. Хабермас Франкфурт мектебинин экинчи муунунун өкүлү катары.  

Ю. Хабермас как представитель второго поколения франкфуркской школы. 

21. ХХ кылымдын аягындагы социологиянын жалпы мүнөздөмөсү.  

Общая характеристика социологии конца XX века. 

22. Заманбап социологиялык теориялардын базистик учурлары.  

Базисные моменты современной социологической теории. 

23. Заманбап социологиялык теориялардын методологиялык альтернативалары.  

Методологические альтернативы современной социологической теории. 

24. Жаңы социологиялык концепциялардын предметтик-темалык маселелери.  

Предметно-тематическая проблематика новейших социологических концепций. 

25. Заманбап дүйнөдөгү социология. Социология в современном мире. 

«Социалдык изилдоонун комплекстик Жана проблемно- ориентированный методикалары» 

дициплинасы боюнча контролдук суроолор.  

Вопросы по дисциплине «Комплексные и проблемно-ориентированные методики 

социологических исследований» 

 

1. Изилдөөнүн парадигмасын түшүнүү. Понимание парадигмы исследования. 

2. Программа социологиялык изилдөөнү уюштуруу-логикалык негизи катары.  

Программа как организационно-логическая основа социологического исследования. 

3. Изилдөөнүн объектин жана предметин концептуалдаштыруу милдеттери.  

Задачи концептуализации объекта и предмета исследования. 

4. Изилдөөдөгү социологиянын концептуалдык-түшүнүк аппаратынын статусу жана милдеттери.  

Функции и статус концептуально-понятийного аппарата социологии в исследовании. 

5. Изилденип жаткан маселе менен операционализациянын байланышы.  

Связь операционализации с исследуемой проблемой. 

6. Социалдык илимдердеги себептүүлүктүн табияты.  Природа причинности в социальных науках. 

7. Эмпирикалык түшүндүрүү процедурасы. Процедура эмпирической интерпретации. 

8. Изилдөөнүн көтсөткүчүн өлчөөчү түшүндүрүү аны айкындоо катары.  

Измерительная интерпретация показателя исследования как его конкретизация. 

9. Индикаторлорду түзүү жана өлчөөнүн ишенимдүүлүгү.  

Построение индикаторов и надежность измерения. 



10. Өлчөөчү шкалаларды түзүү. Построение измерительных шкал. 

11.  Тандалган жалпылыкты түзүү ыкмалары.  

Способы формирования выборочной совокупности. 

12. Социологиялык изилдөөнүн түрлөрү. Виды социологических исследований. 

13. Социологиялык изилдөөдө маалыматтарды жыйноо усулдарынын типологиясы жана колдонуу 

тармактары.  

Типология и области применения методов сбора данных в социологическом исследовании. 

14. Социологиялык изилдөөдөгү документтерди талдоо.  

Анализ документов в социологическом исследовании. 

15. Социологиялык  изилдөөдөгү интервью алуу.  

Интервьюирование в социологическом исследовании. 

16. Социологиялык изилдөөдөгү байкоо усулу.   

Метод наблюдения в социологическом исследовании. 

17. Социологиялык изилдөөдөгү фокус-топ усулу. 

Метод фокус-группы в социологическом исследовании. 

18. Социологиялык изилдөөдөгү экспертттик баалоо усулу.  

Метод экспертной оценки в социологическом исследовании. 

19. Социологиялык изилдөөдөгү эксперимент.  

Эксперимент в социологическом исследовании. 

20. Социометриялык усулга жалпы мүнөздөмө, анын мүмкүнчүлүктөрү жана чектөөлөрү.  

Общая характеристика социометрического метода, его возможности и ограничения. 

21. Социологиялык изилдөөдөгү тестирлөө усулу.  

Метод тестирования в социологическом исследовании. 

22. Биографиялык усул: жалпы мүнөздөмө.  

Биографический метод: общая характеристика. 

23. Социологиялык изилдөөнү уюштуруу.  

Организация социологического исследования. 

24. Социологиялык маалыматты кайра иштетүү жана талдоо.  

Анализ и обработка социологической информации. 

25. Социологиялык изилдөөнүн жыйынтыктары жөнүндө отчет.  

Отчет о результатах социологического исследования. 

 

«Социологияны окутуу усулу» дициплинасы боюнча контролдук суроолор  

Вопросы по дисциплине «Методика преподавания социологии» 

 

1. Окутуу усулунун жалпы мүнөздөмөсү. Общая характеристика методики преподавания. 

2. Окутуу усулунун максаты жана милдеттери. Цели и функции методики преподавания. 

3. Окутуунун милдеттери, факторлору жана денгээлдери. Задачи, факторы и уровни обучения. 

4. Окутуунун дидактикалык негиздери. Дидактические принципы обучения. 

5. Педагогикалык технологиянын илимий негиздери. Научные основы педагогических технологий. 



6. Окутуунун салттык жана инновациялык усулдары.  

Традиционные и инновационные методы обучения. 

7. Окутуунун стили. Стили преподавания. 

8. Педагогикалык такт.  Педагогический такт. 

9. Окуу процессиндеги эмоциялар. Эмоции в учебном процессе. 

10. Студенттер менен иштоо боюнча усулдук сунуштар.  

Методические рекомендации по работе со студентами. 

11. ЖОЖдогу окуу сабагынын түзүлүшү жана окуу процессин уюштуруу түрлөрү.  

Структура учебного занятия в вузе и формы организации учебного процесса. 

12. Окутуунун усулдары. Методы обучения. 

13. Окуу сабагы жана анын типтери. Учебное занятие  и его типы. 

14. Окуу сабагын пландоо. Планирование учебного занятия. 

15. Предметтик ички жана предметтер аралык байланыштар. Внутри- и межпредметные связи. 

16. Окуу сабагында социология боюнча теориялык жана фактылык материалдарды жеткирүү.  

Подача теоретического и фактологического материала на учебных занятиях по социологии. 

17. Окутуунун дарстык формасы. Лекционная форма учебных занятий. 

18. Дарсты өткөрүүнүн жалпы усулдук эрежелер. Общие методические правила проведения лекции. 

19. Окутуунун семинардык формасы. Семинарская форма учебного занятия. 

20. Окуу көргөзмөлөрүн (презентерия) өткөрүү. Проведение учебных презентаций. 

21. Документтик булактар менен иштөө. Работа с документальными источниками. 

22. Студенттердин билимин текшерүү усулдары. Методика проверки знаний студентов. 

23. Текшерүүчү тестирлөө. Контрольное тестирование. 

24. Практикалык сабактар. Практические занятия. 

Студенттердин өз алдынча иши. Самостоятельная работа студентов. 

 

 

 

 


