«Мемлекет және құқық теориясы» пәнінен
ТЕСТ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
1. Құрастырылу мақсаты: тест Қазақстан Республикасы жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарына магистратураға түсу емтиханы үшін
құрастырылған.
2. Міндеті: Келесі мамандықтар үшін үміткердің білім деңгейін анықтау:
6M030100
6M030200
6M030400

Құқықтану
Халықаралық құқық
Кеден ісі

3. Тест мазмұны мен жоспары:
Тестіге «Мемлекет және құқық теориясы» пәні бойынша типтік оқу жоспары
негізіндегі оқу материалы келесі бөлімдер түрінде енгізілген. Тест
тапсырмалары шетел тілдерінде (ағылшын/неміс/француз), және оқу тілінде
ұсынылған.
Учебные материалы по тесту «Теория государства и права», основанные на
типовых планах, представлены в следующей таблице. Вопросы представлены
на языке обучения (казахский/русский) и на английском языке.
Study materials of "Theory of Government and law" test, based on typical plans,
are presented in the following table. The questions are presented in a study language
(Kazakh/Russian) and in English.

№

Тақырып мазмұны

Тапсырмал
ар саны

Қиындық
деңгейі

Тапсырма
ның
тестідегі
орыны

1

Мемлекет және құқық теориясының
пәні мен әдістері.
Предмет и метод теории государства
и права.
The subject and method of the theory of
state and law.

1

A

1

Тіл

Оқыту
тілі

2

3

4

5

6

Мемлекеттің пайда болуы.
Мемлекеттің нысаны. Мемлекеттің
функциясы.
Понятие и происхождение
государства. Форма государства.
Функции государства
The origin of the state. Form of state.
Functions of the state.
Мемлекет механизмі (аппараты).
Қоғамның саяси жүйесіндегі
мемлекет. Азаматтық қоғам.
Құқықтық мемлекет.
Механизм (аппарат) государства.
Государство в политической системе
общества. Гражданское общество.
Правовое государство
The mechanism (apparatus) of the state.
The state in the political system of
society. Civil society. Constitutional
state
Құқықтың түсінігі, мәні. Құқықтың
функциялары. Әлеуметтік нормалар
жүйесінде құқығы.
Понятие и сущность права. Функции
права. Право в системе социальных
норм.
The concept and essence of law.
Functions of law. Law in the system of
social norms.
Құқық және құқықтық жүйенің
түрлері. Заң нысандары (көздері).
Типы права и правовые системы.
Формы (источники) права.
Types of law and legal systems. Forms
(sources) of law.
Құқықтық нормалар. Құқық жүйесі
және заңдар жүйесі
Нормы права. Структура и система
права.
Norms of law. Structure and system of
law.

Оқыту
тілі
1

A

2

Оқыту
тілі

2

A,В

3,4

Шет тілі

2

А,B

11,12

Шет тілі
2

А,B

13,14

Шет тілі
3

А,B,С

15,16,17

7

8

9

Құқық шығармашылық және
нормативтік-құқықтық актілерді
жүйелендіру. Құқықтық сана,
құқықтық мәдениет және құқықтық
нигилизм
Правотворчество и систематизация
нормативно-правовых актов.
Правовое сознание, правовая
культура и правовой нигилизм
Lawmaking and systematization of
normative-legal acts. Legal awareness,
legal culture and legal nihilism
Құқықтық қатынастар. Құқықты
жүзеге асыру. заңды түсіндіру
Правовые отношения. Реализация
права. Правовое толкование.
Legal relations. Realization of the right.
Legal interpretation.
Заңды мінез құлық. Құқық
бұзушылық. Заңдылық және
құқықтық тәртіп.
Правомерное поведение.
Правонарушение. Законность и
правопорядок
Lawful behavior. Offense. Legality, law
and order,

Тестінің бір нұсқасында тапсырмалар саны:
Количество тестовых заданий в одном
варианте:
Number of questions in one test variants:

Шет тілі

3

B,С,С

18,19,20

Оқыту
тілі
3

B,С,С

5,6,7

Оқыту
тілі
3

В,В,C

8,9,10

20

4. Тапсырма мазмұнының сипаттамасы:
Тестілік тапсырмалар студенттермен мемлекет теориясы, құқық
теориясы, мемлекет пен құқықтың жалпы сипаттамасы мен белгілері,
мемлекеттік органдардың қызмет ету механизмдері, құрылымы, құқық
нормаларының тиімділігі туралы білімдерін анықтауға мүмкіншілік береді.
5. Тапсырмалардың орташа орындалуы:
Бір тапсырманың орындалу уақыты – 1,8 минут.
Жалпы тесттің орындалу уақыты – 35 минут.
6. Тестiнiң бiр нұсқасындағы тапсырмалар саны:
Тестінің бір нұсқасында – 20 тапсырма.
қиындық деңгейі бойынша тест тапсырмаларының бөлінуі:
- жеңіл (A) – 6 тапсырма (30%);
- орташа (B) – 8 тапсырма (40%);
- қиын (C) – 6 тапсырма (30%).
7. Тапсырма формасы:
Тест тапсырмалары берілген жауаптар нұсқасының ішінен бірнеше дұрыс
жауапты таңдауды қажет ететін жабық формада ұсынылған.
8. Тапсырманың орындалуын бағалау:

Дұрыс орындалған әр тапсырма үшін студентке 1 балл береді, одан басқа
жағдайда - 0 балл беріледі.

