Назар аудары ыз!
1. Ағылшын тілінде о ытатын магистратураға т су емтихандары пəндерді
к рсетілуімен «3
ы » бағытындағы келесі маманды тар бойынша ткізіледі:
Барлы маманды тар шін
Маманды тар

О у дайындығын аны тайтын тест
Критикалы ойлау
Аналитикалы ойлау
Мамандығы бойынша тест

1-пəн
«3 ! ы » (3 маманды )
6M030100
ы тану
6M030200 Халы аралы
6M030400 Кеден ісі

ы

Р Конституциялы

2-пəн

ығы

Мемлекет жəне
теориясы

ы

2. Кітапша келесі пəндер бойынша тест тапсырмаларды амтиды:
1. О у дайындығын аны тайтын тест ( аза тілінде-20, орыс тілінде-10);
2. Р Конституциялы
ығы (ағылшын тілінде-30) ;
3. Мемлекет жəне
ы теориясы ( аза тілінде-10, ағылшын тілінде -10) ;
3. Тестілеуге берілетін уа ыт – 160 минут (2 сағат 40 минут).
4. Жауап беруді кез келген пəннен бастауға болады.
5. Та даған жауабы ызды жауап парағындағы пəнге сəйкес сектордағы тиісті
д гелекшені толы бояу ар ылы белгіле із.
6. Есептеу ж мыстары шін кітапшаны бос орындарын пайдалануға болады.
7. Жауап парағында к рсетілген секторды м ият толтыры ыз.
8. Тестілеу біткен со , кітапша мен жауап парағын аудитория кезекшісіне ткізу
ажет.
9. Ағылшын тілінде о ытатын магистратураға т су емтихандары кезінде
р! сат берілмейді:
- аудиториядан уəкілетті т лғаны р сатынсыз жəне алып ж руінсіз
шығуға;
- орын ауыстыруға, с йлесуге;
- емтихан материалдарын ауыстыруға, к шіруге;
- шпаргалкаларды, о улы тарды жəне бас а да əдістемелік əдебиеттерді,
сонымен атар тест мазм нын жəне оларды д рыс жауаптар кодын
ашатын мəліметтерді, калькуляторды, фотоаппаратты, мобильді
байланыс ралдарын (пейджер, ялы телефондар, планшеттер, iPad, iPod,
iPhone, SmartPhonе), ноутбуктерді, плейерлерді, модемдерді (сонымен атар
мобильді роутерлер) аудиторияға кіргізуге жəне пайдалануға;
- радиоэлектронды байланысты кез келген т рімен (Wi–Fi, Bluetooth, Dect,
3G, 4G, сымды жəне сымсыз ла аптар жəне т.б.) олдануға;
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- емтихан материалдарын (кітапшалар мен жауап пара тарын) мыжу,
беттерін жырту, корректор с йы ты тарын олдану, арастырылмаған
секторларды бояу (жауап парағыны н мерін) ар ылы жарамсыз етуді
ж зеге асыруға.
ЕСКЕРТУ:
Егер тестілеу уа ытында т сушіден шпаргалкалар, о улы тар жəне бас а
да əдістемелік əдебиеттер мен калькулятор, фотоаппарат, мобильді байланыс
ралдары (пейджер, ялы телефондар, планшеттер, iPad, iPod, iPhone,
SmartPhonе), радиоэлектронды байланысты кез келген т рі (Wi–Fi, Bluetooth,
Dect, 3G, 4G, сымды жəне сымсыз
ла аптар), ноутбуктер, плейерлер,
модемдер (сонымен атар мобильді роутерлер) табылған жағдайда, Министрлік
кілі, аудитория кезекшісі жəне т сушіні атысуымен «Аудиторияда тыйым
салынған затты тəркіленуі жəне тəртіп са тау ережесін б зған т сушіні
аудиториядан шығару туралы» акті толтырылады. Министрлік кіліні
шешімімен т суші аудиториядан шығарылады жəне тест нəтижесі жойылады.
Т суші тестілеуге берілген уа ыт ая талған кезде емтихан материалдарын
ткізуден бас тарт ан жағдайда оны ж мысы делмейді.
Тестілеу
нəтижелерін
%лтты
www.testcenter.kz сайты ар ылы к руге болады.
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тестілеу

орталығыны

О у дайындығын аны тайтын тест
Бір д рыс жауабы бар тапсырмалар
Сыни ойлау тесті
О ыту тілінде - аза тілі
1. Берілген 4 жауап н с асынан 1 д рыс жауапты та дау.
a мен b б тін о сандар. a -ны 5 пайызы b -ны 10 пайызына те . Сонда
В= b
А= a
шамалар ж нінде д рыс айтылған т жырымды табу керек.
A) B < A
B) Берілген мəліметтер андай да бір т жырым жасауға жеткіліксіз
C) А = 2В
D) А < В
2. Берілген 4 жауап н с асынан 1 д рыс жауапты та дау.
0 < a < b . Сонда
А= a + b
В= a − b
шамалар ж нінде д рыс айтылған т жырымды табу керек.
A) А = В
B) Берілген мəліметтер андай да бір т жырым жасауға жеткіліксіз
C) B < A
D) А < В
3. Д гелек диаграммада жер бетіні 70% суы мен 30%
рлығыны
кескіні бейнеленген болса, су лесіне сəйкес келетін б лікті градусты
лшемі – ...
A) 700
B) 1080
C) 2700
D) 2420
E) 2520

(

)(

)

4. 3х 2 + х 4х − у 2 = х те деуіні дəрежесін аны та ыз;
A) 3
B) -1
C) 1
D) 4
E) 2
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5. N санын шке б лгенде 1 алды алады, т рке б лгенде 2 алды ,
беске б лгенде 3 алды алады, ал алтыға б лгенде 4 алды алады. N
андай сан екенін есептеу керек.
A) 58
B) 85
C) 97
D) 64
E) 73
6. Теплоход ж зуге аттанып, 180 ша ырым жағадан алыстап кеткенде
артынан тік ша шығады. Егер тік ша ты жылдамдығы теплоход
жылдамдығынан 10 есе арты болса, онда тік ша ашан теплоходты уып
жететінін есептеу керек.
A) 18ша ырым
B) 200 ша ырым
C) 180 ша ырым
D) 20 ша ырым
E) 198ша ырым
7. Жаттығу ойыны кезінде ше берді Ас ар 6 минутта, 2нет 4 минутта,
Нартай 3 минутта бір рет айналып теді. Ойын шарты бойынша ж гіруді
бір мезгілде бастайды жəне шеуі де мəреге бір мезгілде келгенде ж гіруді
то татады. Сонда олар ... минут ж гіруі керек.
A) 25
B) 15
C) 12
D) 30
E) 24
8. Бірінші командада 15, екінші командада 18, шінші командада 30 адам
бар. Жарыс нəтижесінде же іп шы ан командада м шелеріне бірдей етіп
сыйлы таратылады жəне таратылмай алып ойған сыйлы тар болмауы
керек. Сонда йымдастырушы кем дегенде ... сыйлы алуы керек.
A) 36
B) 63
C) 90
D) 45
E) 270
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9. Д гелекті ызыл б лігі к к б лігінен екі есе, ал жасыл б лігі ш есе
лкен. К к, ызыл, жасыл б ліктерге сəкес келетін б лшекті табу керек.

A)
B)
C)
D)
E)

1
,
3
1
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1
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1
,
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1
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2
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1
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1
3
1
2
1
2

10. Кестеде сызы ты функция мəндері берілген:
x
f (x )

0
3

1
-2

3
-12

f ( 2) мəнін есептеу керек.
A) 0
B) -7
C) -6
D) 7
E) 13
Екінші тілде - орыс тілі
11. Выбрать 1 правильный вариант из 4 предложенных.
1
1 9
;
Даны числа ; 1; 0,7;
.
7
6 8
1
A:наименьшее число
B:
7
Сравните величины А и В между собой.
A) величина B больше
B) отношение между величинами не может быть определено на основе
информации, представленной в примере
C) две величины равны
D) величина A больше
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12. В семье трое детей – два мальчика и одна девочка. Их имена
начинаются с букв А, В и Г. Среди имен, начинающихся с букв А и В, есть
имя одного мальчика. Среди имен, начинающихся с букв А и Г, также есть
имя одного мальчика. Определите букву, с которой начинается имя
девочки.
A) имя девочки начинается с буквы В
B) имя девочки начинается с буквы Г
C) имя девочки не начинается с буквы А
D) имя девочки начинается с буквы А
E) имя девочки начинается с буквы В или Г
13. Произведение двух положительных чисел равно 96. Одно их них на 4
больше другого. Найти эти числа.
A) 16 и 6
B) 16 и 12
C) 24 и 20
D) 12 и 8
E) 24 и 4
14. На диаграмме показано количество осадков, выпавших в течение
недели. По горизонтали указаны дни недели, по вертикали – количество
выпавших в этот день осадков (в миллиметрах).
12
10
8
6
4
2
0
понедел. вторник

среда

четверг

пятница суббота воскрес.

Используя диаграмму, определите: сколько процентов от общего числа
осадков выпало с понедельника по четверг.
A) 28,6%
B) 40%
C) 24,4%
Сложность А
D) 11,4%
E) 17,1%
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15. Соотнесите площадь заштрихованной фигуры

с соответствующей формулой:
x2
A)
2
B) x 2 + y
C) x 2 − xy + y 2
D) xy − y 2
E) x 2 + y 2
Аналитикалы ойлау тесті
О ыту тілінде - аза тілі
16. Электр заряды екі т рде кездеседі: электронға тəн заряд – ... заряд деп,
ал позитрон мен протонға тəн заряд ... заряд деп аталады.
Электр зарядтарын асиеттеріне сай аны тап, бос орындарды зретімен
толтыры ыз:
A) жоғары жəне т мен
B) теріс жəне о
C) о жəне теріс
D) о жəне сол
E) ысты жəне суы
17. азіргі биология ғылымы асиеттеріне, тіршілік к ріністеріне арай
морфология (тірі организмдерді
рылысы жайлы ғылым), генетика
(т ым уалаушылы пен згеру за дарын зерттеуші ғылым), ...
( сімдіктер мен жануарларды тіршілік жағдайы жəне сырт ы ортамен
зара байланысы туралы ғылым) жəне т.б. болып б лінеді.
<сімдіктер мен жануарларды тіршілік жағдайы жəне сырт ы ортамен
зара байланысы туралы ғылым алай аталады, алып ойған ғымды
толтыры ыз:
A) экология
B) гистология
C) физиология
D) анатомия
E) молекулалы биология
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18. Декартты философиялы ойларыны негізі – ол жалпыға танымал
шынды ты
к мəнділігі. Біра , Декарт шін к мəн агностикамен
скептиканы дəлелсіздігі емес, ол тек алдын-ала олданылатын əдістемелік
əдіс,
рал, яғни оны
к мегімен бір шынды ты
бетін ашуға
болатындығын айтады. Декартты ыс аша ойы келесідей: «Мен на ты
адам екеніме сенімім жо , м мкін мені рухым жануарға не болмаса бас а
тəнге тəн, біра мені ойым шынайы жəне на ты. Ойлар мен сенімдер
м ны ате болуы м мкін, біра ойлау фактісіні
з- зі шынайы болып
келеді».
Декарт ойыны д рыс орытындысын аны та ыз:
A) «=яламын, сонды тан мір с ремін»
B) «Ойлаймын, сонды тан мір с ремін»
C) « алаймын, сонды тан мір с ремін»
D) «Сеземін, сонды тан мір с ремін»
E) «Сенемін, сонды тан мір с ремін»
19. Зерттеу обьектілеріні бірлігі бірнеше дəст рлі жаратылысты
ғылымдарды тоғысуынан шығатын жа а пəнаралы ғылымдарды пайда
болуына əкеледі. Пəнаралы ғылымдар - бірнеше жаратылыстану
ғылымдарыны иылысында т рған жа а ғылымдар.
Т менде берілген жауаптарды ішінен пəнаралы ғылымға тиесіліні
к рсеті із.
A) химия
B) биофизика
C) математика
D) биология
E) физиология
20. Сонымен, ғылым дегеніміз – арнаулы оғамды ызмет нəтижесінде
алынып, дамыған жəне олдану барысында оғамны тікелей тəжірибелік
к шіне айналған обьективті шынды ты динамикалы ж йесі. Ғылымибілімні
рылымымен ғылым ат аратын функциялар тығыз байланысты.
Олар бірнешеу.
Ғылымны ат аратын функцияларына жатпайтынын аны та ыз:
A) ж йелеу–жиналған фактілік материалдарды с рыптап, бір ж йеге
енгізу;
B) білім – адамзатты əр илы тіршілік ету аймағынан: арапайым
мірден, саясаттан, экономикадан, нерден тағы бас а жағдайлардан алу;
C) болжам жасау – дəл азіргі кезде ж ріп жат ан процестерді даму
дəрежесін есепке ала отырып, болаша а болжам жасау;
D) жа алы ашу–табиғатты
жа а за дарын ашу, жа а ғылыми
гипотезалар шығару;
E) т сіндіру-табиғат обьектілері мен табиғат былыстарыны мəнін ашу;
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21. аза хал ыны д ние сезімі мен д ние танымыны ерекшелектері зі
мір с рген ортамен тікелей байланысты. аза хал ы бас а Еуропа
халы тары сия ты табиғатты згертуге немесе оған
стемдік етуді
ма сат етіп оймаған. Керісінше, табиғат а бейімделіп, онымен ндестік
орнатуды ма сат т т ан.
азіргі заман тілімен жоғарыдағы мəтінде аза хал ыны андай санасы
туралы айтылғанын ай ында ыз:
A) мифтік сана
B) экологиялы сана
C) д ниетанымды сана
D) болмысты сана
E) тарихи сана
22. Болмыс жайындағы ой пікірлер д ниеде бар болып отырғаны бəріне
(сущее) орта негіз туралы т сінікті тууына алып келді, ал б л
философияда субстанция категориясын тудырады. Субстанция толып
жат ан на ты заттарды , былыстарды , рдістер мен о иғаларды к п
т рлілігіні ішкі бірлігін білдіреді.
Мəтінні мағынасына арай отырып субстанция ғымыны мəнін
ай ында ыз:
A) жоғары мəн
B) орта мəн
C) со ғы мəн
D) т мен мəн
E) бастап ы мəн
23. Протагор зіні о ушысы Еватлмен келісімге келеді: егер Еватл
алғаш ы рет сотта же іске жетсе, онда Протагорға а ша т леуге тиіс.
Біра , Еватл асы пайды. Онда Протагор Еватлға «мен сені сот а беремін»
деп ор ытады. Оған Еватл: «келісім бойынша мен сотта же іске жетсем
ғана т леймін, мен əлі бір сотты да т ан жо пын», - дейді. Сонда
Протагор айтыпты: «Егер мен сотта сені тсам, онда сен т лейсі сотты
шешімі бойынша, егер сен тса - онда бəрібір т лейсі , келісім
бойынша». Оған Еватл былай депті: «Егер мен тылсам, онда т лемеймін,
- келісім бойынша, ал егер тсам, онда т лемеймін сотты шешімі
бойынша».
Жоғарыдағы мəтіндегі мысалда к рсетілгендей дауласу немесе дəлелдеу
кезіндегі исынсыз пікірлерді, сырттай ғана д рыс болып к рінетін
ойларды олданатын əдіс-тəсілдерді философиядағы атауын табы ыз:
A) скептицизм
B) секуляризация
C) софистика
D) схоластика
E) суфизм
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24. « дайды
діреттілігін дəлелдеу м мкін емес, оған тек ана сенім
ар ылы жетуге болады». У.Оккам.
Б л ағидаға тəн ерекшелікті ай ында ыз.
A) гелиоцентризм
B) теоцентризм
C) пантеизм
D) фатализм
E) антропоцентризм
25. Логика ғылымында ғымдарды б лу деген ағида бар. Егер
аны тамалар к мегімен ғымны мағынасы ашылса, онда ғым к лемін
ай ындау міндеті б лу деп аталатын логикалы операция к мегімен
шешіледі.
Сонымен б лу дегеніміз - бастап ы ғымда ойлаған нəрселерді топтарға
б лу. Мысалы,
ы ты нормалар
ы ты міндеттеуші жəне
ы ты
тыйым салушы,
ы ты р саттаушы деп б лінеді. Б лу негізі мəнді
белгі болуы тиіс.
С.Е. Лецті
«Таралмаған ойлар» е бегінен алынған мысалды
арастырайы : «<зара ə гімелесіп отырған бірнеше кісі адамдарды
т рліше б лу туралы пікір б ліседі. Біреуі: «мен адамдарды а ылды жəне
а ыма деп б лемін» десе, екіншісі: «адамдарды əр алай б луге болады.
Адамдар жəне адам еместер деп те б луге болады» дейді. Сонда та алған
жазалаушы: «Ал мен оларды бас жəне дене деп б лемін», - деді».
Жоғарыдағы мысалдағы
ш адамны
айсысыны
б луі д рыс
болмағандығын табы ыз.
A) адамдар жəне адам еместер
B) бас жəне дене
C) адамдар мен адамдар
D) индивид жəне т лға
E) а ылды жəне а ыма
Екінші тілде - орыс тілі
26. Согласно общепринятому определению, педагогика – это наука о
законах воспитания и образования человека, она изучает закономерности
успешной передачи социального опыта старшего поколения младшему.
Она существует для того, чтобы на практике указывать наиболее
эффективные пути достижения педагогических целей и задач, пути
реализации законов воспитания и методик обучения.
Вставьте завершение приведенного
определения: «Педагогика одна из общественных наук, которая исследует процесс воспитания челове
ка, то есть её предметом является …».
A) методика
B) воспитание
C) философия
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D) дидактика
E) филология
27. В классической и новой риторике по количеству участников общения
выделяются: монолог (от греч. monos– один), диалог (от греч. dia–два) и
полилог (от греч. poli–много).
Выберите тип общения, обозначаемый термином «диалог»
A) групповая дискуссия
B) диссертация
C) текст, создаваемый двумя партнерами по коммуникации
D) партийное собрание
E) мозговая атака
28. Требования ГОСТ 7.9-95 к составлению аннотации научного
произведения таковы: В научных книгах аннотация должна
характеризовать тип произведения (жанр), тему, проблему, объект и цели
работы, ее результаты, новизну произведения в сравнении с другими,
родственными по теме и целевому назначению, отличия нового издания от
предшествующего.
Аннотация
обычно
помещается
после
библиографического описания источника на обороте титульного листа
книги. Объем аннотации обычно – 500 знаков.
Второе определение – Аннотация - это краткое, обобщенное описание
текста книги, статьи.
Если практически воспользоваться вторым определением, то к какому
набору вторичных жанров можно его применить?
A) сонет, роман, драма
B) теленовости, дайджест, принципиальная схема прибора
C) заявление, доверенность, расписка
D) библиографическое описание, реферат, тезисы, конспект
E) рекламный текст, статья
29. В классической и новой риторике базовыми являются три категории:
этос (этика), пафос(патетика) и логос(вербальная логика).
Выберите верное определение категории «этос».
A) личностный мотив, направленный на позитивный результат
B) правила поведения дипломатов
С) ложное утверждение, имеющее якобы правильную форму
D) совокупность этических правил и условий ведения речи
Е) положение, которое ритор должен аргументировать
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30. В культуре речи различают такие ее позитивные качества:
- правильность (произносительную, в выборе слов, грамматическую);
- точность семантическую (смысловую);
- логичность;
- чистота речи;
- выразительность и др.
Определите, какое из определений культуры речи является правильным
A) Область духовной культуры, связанная с применением языка
B) Выразительность речи
C) Хорошая дикция
D) Соблюдение правил орфографии и пунктуации
E) Точность и ясность речи

О у дайындығын аны тайтын тест ая талды
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*Р Конституциялы
ығы пəні бойынша тест
Бір д рыс жауабы бар тапсырмалар
Ағылшын тілінде
1. The sources of the constitutional law of the Republic of Kazakhstan as a
branch of law are:
A) theological
B) ideological
C) sociological
D) historical
E) legal
2. Ammendments made on May 21, 2007 the Constitution, related to the
following areas:
A) strengthening local referendum Institute
B) consolidation of private property
C) expansion of the powers of the Parliament
D) strengthening the bicameral Parliament of structure
E) the restriction of powers of the Government
3. The Republic of Kazakhstan states itself as:
A) Legal
B) bourgeois-democratic
C) Federative
D) Socialist
E) Capitalist
4. The following duties of citizens are fixed in the Constitution of the Republic
of Kazakhstan:
A) be a member of a political party
B) The care of safety of historical and cultural heritage
C) get a free higher education
D) participate in elections
E) actively work in local government
5. A political party is liquidated in the following cases:
A) by decision of the Prosecutor General
B) at the suggestion of 75% of its members representing all regions
C) at the suggestion of at least 51% of its members representing at least half of
the regions
D) by decision of the Constitutional Council
E) by presidential decree
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6. The principles of suffrage are
A) direct electing right
B) unequal electing right
C) all bodies elect electors
D) open voting
E) all bodies are appointed by the President
7. When conducting agitation before a national referendum, agitation is not
allowed:
A) holding peaceful rallies in support of constitutional reform
B) the need to adopt a new Constitution
C) cult of cruelty and violence
D) approval of the provisions of the draft constitutional law
E) active participation in the referendum
8. Executive bodies include:
A) Parliament
B) local governments
C) Government
D) President
E) Supreme Court
9. In Kazakhstan official who makes decisions on citizenship issues is the
President of the Republic of Kazakhstan, who makes the following decisions:
A) on the refusal in the withdrawal from the citizenship of Kazakhstan of a
group of citizens of the RK - members of the same family
B) on registration of loss of citizenship of the Republic of Kazakhstan
C) on the withdrawal from the citizenship of the Republic of Kazakhstan
D) on the refusal to register the loss of citizenship of the Republic of
Kazakhstan
E) on expulsion of a foreign citizen from the Republic of Kazakhstan
10. The principles of the legal status of citizens of the RK are:
A) supremacy of the Constitution
B) separation of powers
C) equality of parties in criminal proceedings
D) equality of citizenship
E) principle of justice
11. In the Republic of Kazakhstan is not allowed
A) multiparty system
B) functioning of trade unions
C) activity of mass social movements
D) activity of political parties of other states
E) financing of political parties by foreign states
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12. The majority system in the RK is applied in accordance with the following
provisions:
A) such a system in the RK is not applied
B) in the election of the President, deputies of the Senate of the Parliament,
deputies of the Majilis of the Parliament elected by the Assembly of the People
of Kazakhstan
C) in a second vote, the winner is the one who scored 100% of the vote
D) in the election of deputies of maslikhats
E) in the election of members of local government
13. The ballot paper for the republican referendum is printed in language:
A) French language
B) English language
C) Kazakh language
D) Chinese language
E) Japanese language
14. The principle of democracy as a constitutional principle of organization and
activity of state bodies of the RK means:
A) the powers of state power belong to political parties
B) the people exercise their power directly, through state authorities and local
self-government bodies
C) the source of state power in Kazakhstan are the people
D) the source of power is the Parliament
E) the source of state power in the RK is the President
15. The President of the Republic of Kazakhstan, with the consent of the Senate
of the Parliament, appoints:
A) the Ombudsman for Human Rights
B) Prime Minister
C) chairman of the Supreme Court
D) the Chairman of the National Bank
E) Chairman of the Investigative Committee
16. The Mazhilis of the Parliament is formed by:
A) 9 deputies are appointed by the Government
B) regular elections are held as required
C) election of 98 deputies by the President
D) election of 98 deputies on the basis of universal, equal, direct suffrage by
secret ballot
E) all deputies are elected by the people themselves
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17. A deputy of the Parliament does not have the right:
A) to be the author of works of art
B) to hold other paid positions, except for teaching, scientific or other creative
activity
C) to participate in the development of scientific problems
D) can engage in any type of work
E) to be an associate professor of the department of the university
18. Powers of a deputy of the Parliament ceases in cases:
A) appearing in court as a witness
B) Resignation
C) departure abroad in a business trip
D) marriage with a foreign citizen
E) Illnesses
19. The government in all its activities is accountable to:
A) The President
B) The Congress of People's Deputies of the Republic of Kazakhstan
C) The Constitutional Council
D) In special cases before the Ombudsman
E) The Supreme Court
20. Types of constitutional control:
A) Primary and secondary
B) Republican and local
C) General and special
D) Wide and narrow
E) Advisory and operative
21. Chairman and judges of the Supreme Court of the Republic of Kazakhstan:
A) On the representation of the people
B) The submission is based on the recommendation of the Constitutional Court
C) Elected by the Senate
D) On the proposal of the Ombudsman
E) Representation is based on the instruction of public organizations
22. The state bodies are characterized by the main features, which reflect that
state body:
A) Forms and operates in accordance with the procedure approved by him
independently
B) Is designed to solve the problems of individuals
C) Has limited powers
D) Has political authority
E) Is authorized to solve tasks and functions of the state
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23. The President of the Republic of Kazakhstan in case of aggression against
the Republic or a direct external threat to its security:
A) introduces miitary law throughout the territory of the Republic of Kazakhstan
or in its separate areas
B) announces the mobilization of all citizens from 14 years
C) informs the Majilis of the Parliament within 3 days
D) introduces a state of siege
E) informs the media within 5 days
24. Sessions of the Standing Committees of the Houses of Parliament:
A) Are eligible if there are 100% of their members
B) They are chaired by one of the members of the committee
C) They are chaired by the Secretary of State of Kazakhstan
D) Are competent if there are at least 2/3 of the total number of their members
E) Have half of their members
25. Standing committees of the Senate and Mazhilis of Parliament are formed:
A) among the members of the Assembly of Peoples of Kazakhstan
B) are elected by the Constitutional Council of the Republic of Kazakhstan
C) among the advisors of the President of the Republic of Kazakhstan
D) among the deputies of the relevant Chamber
E) appointed by the President of the Republic of Kazakhstan
26. A deputy of the Parliament is deprived the mandate in case of:
A) his departure for permanent residence outside the RK
B) the implementation of scientific research
C) his departure abroad for business trip
D) marriage with a stateless person
E) illness, resulting in incapacity for work for 3 months
27. According to the Constitution, the Government of the Republic of
Kazakhstan is formed:
A) proposals on the composition are submitted to the Parliament by the
President
B) structure and composition is determined by the Premier
C) by the Parliament
D) Is elected by the people
E) by the President
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28. According to the Constitution, members of the Government of the Republic
of Kazakhstan:
A) bear collegial responsibility for the work of subordinate bodies
B) are responsible to the Prime Minister
C) do not bear any responsibility
D) are responsible to the President
E) on all issues of their competence must consult with the Prime Minister
29. The Constitutional Council of RK is formed in the following order:
A) 5 members are appointed by Parliament at a joint meeting of the Chambers
B) One member is appointed by the President of the Supreme Court
C) 2 members are appointed by the President
D) 2 members are elected by the people
E) 1 member is appointed by the Government
30. In the absence of the Secretary of the Maslikhat his function:
A) By the decision of the President of the Republic of Kazakhstan
B) Are permanently exercised by the chairman of the maslikhat session
C) Deputy of the Senate of the Parliament of the Republic of Kazakhstan
D) Temporarily implemented by the representative of the party "NurOtan"
E) By decision of the chairman of the maslikhat session is carried out by the
chairman of one of the permanent commissions of maslikhat

*Р Конституциялы

ығы пəні бойынша тест ая талды
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Мемлекет жəне
ы теориясы пəні бойынша тест
Бір немесе бірнеше д рыс жауабы бар тапсырмалар
О ыту тілінде - аза тілі
1. Мемлекет жəне
ы теориясы – б л
A) олданбалы экономика ғылым
B) саяси- ы ты ғылым
C) фундаментальды саясаттану ғылым
D) олданбалы за ғылым
E) фундаментальды за ғылым
F) фундаментальды экономика ғылым
2. Саяси режимні нысаны – б л
A) мемлекеттік билікті жоғары органдарыны
рылу тəртібі мен
рылымы
B) мемлекеттік ызметті ж зеге асыруды негізгі бағыттары
C) бірт тас мемлекеттік рылыс
D) мемлекеттік билікті ж зеге асыруды тəсілдері мен əдістеріні
жиынтығы
E) адамдарды мемлекеттегі
ы ты жағдайын аны тайтын мемлекет
нысаны
F) мемлекетті лтты -аума ты жəне əкімшілік-аума ты
рылысы
3. Конституцияға сəйкес аза стан Республикасы ызметіні т бегейлі
принциптері:
A) Мемлекет міріндегі аса ма ызды мəселелерді демократиялы
əдістермен шешу
B) Барлы азаматтар за ды рметтеуі тиіс
C) За дар
ы ты стемдігі идеясына сай болуы керек
D) Халы игілігін к здейтін экономикалы даму
E) оғамды татулы жəне саяси т ра тылы
F)
ы ты сезіну
4. Мемлекет механизміні
A) Шет елдік мекемелер
B) Ж мысшылар
C) Шіркеулер
D) Мешіттер
E) Діни ызметкерлер
F) Мемлекеттік мекемелер

рылымына кіреді:

5.
ы нормаларын к лемі бойынша т сіндіру:
A) с збе-с з
B) ж йелік
20

C) грамматикалы
D) шектелген
E) ке ейтілген
F) логикалы
6.
ы нормаларын субъектілері бойынша ресми т сіндіру:
A) с збе-с з
B) нормативтік
C) ке ейтілген
D) казуалды
E) шектелген
F) легалды
7.
ы нормаларын ж зеге асыру нысандары:
A) орындаушы
B) орғаушы
C) тыйым салушы
D) орындау
E) са тау
F) пайдалану
8.
ы а сай мінез- лы ерекшеліктері:
A) ылғи да адамны еркі мен сана-сезіміні ба ылауында болады
B) əлеуметтік ма ызсыз əрекеттілік
C) əлеуметтік ма ызды ж ріс-т рыс
D) əрекетсіздік
E) за и салдарды болуы
F) моральмен реттеледі
9. Теріс ылы ты т рлері:
A) о иға
B) əкімшілік
ы б зушылы
C) азаматты
ы б зушылы
D) кəсіпкерлік
ы б зушылы
E) экологиялы
ы б зушылы
F) тəртіптік
ы б зушылы
10.
ы ты мінез- лы ты сипатты белгілері:
A)
ы а арсы əрекеттер шін ата жазалау
B) пайдалы оғамды ма саттар мен м дделерге айшы келмеуі
C)
ы ты реттеу аясында болатын мінез- лы
D)
ы ты ынталандыру шаралары олданылмайды
E)
ы ты мəжб рлеу шараларынан т руы
F)
ы ты нормаларды талаптарына сай болуы
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Ағылшын тілінде
11. External function of the state:
A) homeland security
B) participation in solving of global issues
C) financial service
D) economical service
E) social service
F) ideological service
12. The Republic of Kazakhstan indicates itself as a:
A) social
B) legal
C) democratic
D) theocratic
E) parliamentary
F) royal
13. Types of state bodies according to separation of power:
A) executive
B) judicial
C) central
D) law enforcement
E) law-making
F) applying a law
G) local
H) republic
14. The structure of state mechanism includes:
A) International organizations
B) The priests
C) Mosques
D) Cathedrals
E) State’s bodies
F) Workers
15. The state in managing its power relies on:
A) incapable people
B) other states
C) society
D) international organizations
E) juvenile
F) all people
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16. Civil society is:
A) punitive society
B) open and public society
C) society with single party
D) independent from a state
E) independent society
F) depend on state
17. Functions of the political system:
A) support of international investment
B) ideological uniqueness of society
C) political socialization
D) political integration of society
E) nationalisation of all aspects of social life
F) determination of strategical development of society
18. The purpose of separation of power:
A) improvement of law’s quality
B) limitation of state’s power
C) guarantee of citizen’s rights
D) participation of political parties in state’s life
E) controlling of political freedoms
F) separate power to all people
19. Well-known scientists, who developed conception of legal state is:
A) К. Marx
B) Hegel
C) Thomas Aquinas
D) John Locke
E) V.I.Lenin
F) Ch. L. Montesque
20. The principles of the legal state:
A) responsibilities of state and citizens
B) supremacy of law
C) anarchy
D) high level of legal consciousness
E) absolute veto right
F) tax and tax payment

Мемлекет жəне

ы теориясы пəні бойынша тест ая талды
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