рметті студент!
2018 жылы «
ы - 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
5B030200

Маманды ты атауы
«Халы аралы

Жауап парағыны 6-9
секторларындағы пəндер реті
1. Мемлекет жəне
ы
теориясы
2. Халы аралы жария
ығы
3. аза стан Республикасыны
Конституциялы
ығы
4. Халы аралы жеке
ы

ы »

1. С ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т рады:
1. Мемлекет жəне
ы теориясы
2. Халы аралы жария
ығы
3. аза стан Республикасыны Конституциялы
ығы
4. Халы аралы жеке
ы
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.
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6. Тест ая талғаннан кейін с ра
кезекшісіне ткізу ажет.

кітапшасы мен жауап парағын аудитория

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.
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1. Жалпы теориялы жəне жалпы тарихи за ғылымдары:
A) саяси- ы ты ілімдер тарихы
B) азаматты іс ж)ргізу
C) е бек
ығы
D) криминалистика
E) əкімшілік
ы
F) ылмысты іс ж)ргізу
G) мемлекет жəне
ы теориясы
2. Мемлекетті белгілері:
A) тарихы
B) ма саты
C) салы ж)йесі
D) егемендік
E) территориясы
3. Cоциалистік мемлекеттер:
A) Швабия
B) Вьетнам
C) Куба
D) Византия
E) Солт)стік Корея
F) Оман
G) Малайзия
H) Иордания
4. Мемлекетті нысаны:
A)
ы ты нысан
B) за ды режим
C) ж)йелеу нысаны
D) салы ж)йесі
E) саяси мəдениет
F) бас ару нысаны
G) саяси режим
H) рылым нысаны
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5. Мемлекетті сырт ы функцияларына жатады:
A) мəдени
B) əлемде бейбіт тəртіп са тау
C) əлеуметтік
D) экологиялы
E) адам
ы тары мен бостанды тарын орғау
F) салы салу
6. Мемлекет міндеттерін ат ару ма сатында рылған мемлекеттік
органдар мен мекемелерді жəне оларды ж мысын амтамасыз ететін
ралдарды жиынтығы:
A) За шығарушылы
B) Мемлекет типі
C) Мемлекеттік аппарат
D) Мемлекет нысаны
E) Мемлекет механизмі
7. Республика Конституциясыны 1 бабына сəйкес аза стан
Республикасы зін жариялаған:
A) Дамушы
B)
ы ты
C) Авторитарлы
D) 5стем
E) Дамыған
8.
ы :
A) 6леуметтік нормалар жиынтығы
B) оғам м)шелері басшылы а алуы тиіс негелік жəне ізгілік
ағидалары
C) Жалпыға бірдей міндетті мінез- лы ережелері
D) оғамды атынастарды реттеуге бағытталған нормалар ж)йесі
E) Мемлекет шығарған, орындалуы амтамасыз етіліп отыратын тəртіп
ережелерді жиынтығы
9. Саяси ж)йелерді негізгі функциялары:
A) оғам дамуыны ма сатын аны тау
B) саяси процестерді реттеу
C) саяси мəдениет
D) саяси ызмет
E) саяси сана
F) оғамды саяси интеграциялау
G) саяси идеология
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10. Роман-германды к ы ты ж)йені зіне тəн ерекшеліктері:
A) судьялар
ы жасайтын субьект ретінде танылмайды
B) сот прецедентіні ке олданылуы жəне оны
ы ты айнар к зі
ретінде танылуы
C) за наманы кодификацияға шырамауы
D)
ы ты жасаушы жаратушы болып танылады, оны абылдау, орындау
бəріне міндетті
E)
ы ты ж)йені жариялы жəне жеке болып б лінуі
11. 6леуметтік нормаларды т)рлері:
A) Субъективтік нормалар
B) Ізгілік
C) 6дет-ғ рып
D) Ережелер
E) Жарлы тар
F)
ы
G) Корпоративті нормалар
12.
ы ты нормативтік актілерді негізгі т)рлері:
A) Ережелер
B) Жарлы тар
C) Регламенттер
D) Конституциялы за дар, кодекcтер, за дар
E) Н с аулы тар
F) Шешімдер
G) аулылар
13.
ы нормасыны белгілері:
A) Жалпыға міндетті болмайды
B) Мемлекеттік мəжб)рлеумен амтамасыз етілмейді
C) оғамды атнастарды реттеуге бағытталған
D) оғамны ы палымен амтамасыз етіледі
E) Диспозицияланған
F) Корпоративтік сипат а ие
14.
ы шығармашылы ызмет сатылары:
A) Нормативтік
ы ты актіні жариялау
B) На ты шешім абылдау
C) За дарды ж)зеге асырылуын есепке алу
D) Нормативтік
ы ты актілерді орындалуын прокурорды
адағалауы
E) На ты шешімні орындалуын адағалау
F) Нормативтік
ы ты актіні абылдау
G) На ты шешімді адресат а жеткізу
6
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15. Нормативті- ы ты актілерді əрекеттілігіні б лінуі:
A) т лғалар бойынша
B) ай бойынша
C) ке істік бойыша
D) шекара бойьшша
E) т рған жері бойынша
16.
ы ты сана субъектілеріні т)рлері:
A) ғылыми
ы ты сана
B) дағдылы
ы ты сана
C) кəсіби
ы гы сана
D) топты
ы ты сана
E) жануарларды
ы ты сана
17. оғамны
ы ты мəдениетіні
рылымыны элементтері:
A) оғамда за ызметіні даму дəрежесі
B) оғамды
ы ты санасыны де гейі
C) оғамда за дарды ж)зеге асуы
D) оғамда салт- дəст)рді даму дəрежесі
E) за нормаларыны даму дəрежесі
18.
ы ты атынасты объектісі:
A) жым
B) заттар
C) жеке т лға
D) за ды т лға
E) халы
F) адам əрекеті
19.
ы олдану:
A) Субъектілері сот жəне ат арушы билік органдары болып табылатын
ы нормаларын ж)зеге асыруды к)рделі нысаны
B) оғамды ызмет т)рі
C) Азаматтарды
ы тары мен бостанды тарын ж)зеге асыруына
байланысты ызметі
D) Мемлекеттік ызметті т)рі, мемлекеттік-биліктік сипат а ие,
жекелеген істерді шешуде ажетті
E)
ы субъектілеріні
ы нормаларын мірде іске асыру бойынша
ызметі
F) Мемлекеттік органдарды ызметі нəтижесінде жеке
ы олдану
шешім шығарылған на ты іс бойынша ызметі
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20. К ы нормаларын ресми тал ылау:
A) нормативтік
B) ж)йелік
C) ке ейтілген
D) с збе-с з
E) легалды
F) казуалды
21.
ы ты шектеулерді
бойынша б лінуі:
A) норма
B)
ы ты институт
C) б лім
D) гипотеза
E) санкция
F) диспозиция

ы нормасы

рылымыны

элементтері

22. 6леуметтік белсенді ж)ріс-т рыс элементтері:
A) ерікті йымдарды ызметіндегі белсенділік
B) т лғаны
ы саласындағы дербес белсенділігі
C) ызметті мемлекеттік йымдастырылмаған т)рлеріндегі белсенділік
D)
ы ты йымдастырудағы тəуелді белсенділік
E) шет елдерді
ы саласындағы белсенділігі
F) əрекетке абілетсіз т лғаны
ы саласындағы дербес белсенділігі
G) тəуелді йымдарды ызметіндегі белсенділік
23.
ы б зушылы ты oбъективтік жағыны факультативтік белгілері
мен шарттары:
A) ма саты
B) əрекет жасау тəсілі
C) кінəсі
D) жауаптылығы
E) орны
F) ниеті
G) аса аналығы
24. За ды кепілденуіні т)рлері:
A) психологиялы
B) мəжб)рлеушілік
C) арнайы-дербес
D) арнайы-за ды
E) позитивтік
F) шектеушілік
G) оғамды
8
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25. Арнаулы
A) студенттер
B) а параттар
C) кəсіп ой
D) отбасылар
E) жарнама
F) м)гедектер

ы ты мəртебеге ие:

Мемлекет жəне
ы теориясы
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Халы аралы жария
1. Халы аралы
A)
ы мирас
B) Халы аралы
C) Халы аралы
D) Халы аралы
E) Халы аралы
F) Халы аралы

ығы

жария
ы ты институттары:
орлы
туризмдік атынастар
ы тағы жауапкершілік
экономикалы атынастар
шарттар
ығы
экстрадициялау

2. Халы аралы
ы ж)йесін райтын элементтер:
A) халы аралы
ы ты институттар
B) халы аралы
ы принциптері
C) халы аралы йымдар
D)
ы ты ж)йелер
E) халы аралы
ы саласы
F) халы аралы неке жəне отбасы
ығы
G) лтты
ы саласы
H) халы аралы
ы тарихы
3. Халы аралы шарттар
ығыны негізгі айнар к здері:
A) 1969 ж. Халы аралы шарттар
ығы туралы Вена конвенциясы
B) 1983 ж. Мемлекеттік м)ліктер, мемлекеттік м рағаттар мен
мемлекеттік арыздарға атысты мемлекеттерді
ы мирас орлығы
туралы Вена конвенциясы
C) 1963 ж. Консулды атынастар туралы Вена конвенциясы
D) 1969 ж. Арнайы миссиялар туралы Вена конвенциясы
E) 1945 ж. Б;; Жарғысы
F) 1978 ж. Халы аралы шарттарға атысты мемлекеттерді
ы мирас орлығы туралы Вена конвенциясы
G) 1961 ж. Дипломатиялы атынастар туралы Вена конвенциясы
4. Халы аралы жария
ы ты негізгі айнар к здері:
A) Халы аралы йымдарды резолюциялары
B) Халы аралы əдет-ғ рып
C) Доктриналар
D) Бір жа ты актілер
E) ;лтты за нама
F) Халы аралы шарттар
G) Сот шешімдері
H) Екі жа ты шарттар
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5. Халы аралы жария
ы ты к мекші айнар к здері:
A) Халы аралы шарттар
B)
ы ты жалпы ағидалары
C) Доктриналар
D) Hard law
E) Халы аралы йымдарды резолюциялары
F) Халы аралы жария
ы ты негізгі ағидалары
G) Халы аралы əдет-ғ рып
H) Сот шешімдері
6. Халы аралы
ы пен лтты
ы ты ара атынасына байланысты
теориялар:
A) ;лт)стемділік принципіне негізделген тəртіп
B) Халы аралы
ы ты жеке жəне жария болып б ліну тəртібі
C) ;лтты
ы негізінде халы аралы
ы нормалары алыптасады
D) ;лтты
ы ты халы аралы
ы а тəуелді болу теориясы
E) Екі ж)йе атарлас ж)реді жəне бірімен-бірі еш иыспайды
F) Халы аралы
ы лтты
ы тан басым болады
G) Халы аралы
ы негізінде лтты
ы нормалары алыптасады
7. Мемлекетті субъекті ретіндегі негізгі белгілері:
A) Рəміздері
B) Т ра ты хал ы
C) За намалы жиналыс
D) Белгілі территориясы
E) 6кімшілік рылымы
F) Азаматтығы
G) рылтау шарт а негізделуі
8. Халы аралы
ы тағы субъектілерді тануды т)рлері:
A) Жа а )кіметті тану
B) De-facto
C) De-jure
D) Бір жа ты декларация негізінде
E) Ad hoc
F) ;жымды тану
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9. Халы аралы
ы ты лтты
ы тан басты ерекшеліктері:
A) халы аралы
ы пен лтты
ы ты зара əсер етуі
B) халы аралы
ы ты нормаларды халы аралы
ы субъектілері
зара келісім ар ылы жасайды
C) халы аралы
ы нормалары əрдайым лтты
ы нормаларынан
басым болады
D) халы аралы
ы ты лтты
ы тан ерекшелігі жо
E) халы аралы
ы субъектілеріні те сіздігі
F) ерекше мəжб)рлеу аппаратыны болуы
G) лтты
ы тағыдай мəжб)рлеу аппаратыны болмауы
H) халы аралы
ы субъектілеріні əрдайым зара те дігі
10. азіргі халы аралы
ы ғылымында халы аралы жария
ы пен
халы аралы жеке
ы ты ара атынасына атысты алыптас ан
к з арастар:
A) халы аралы жеке жəне жария
ы деп б луге болмайды
B) халы аралы жеке
ы пен халы аралы жария
ы ты зара еш
байланысы жо
C) халы аралы жеке
ы ты лтты
ы пен еш байланысы жо
D) халы аралы жария
ы халы аралы жеке
ы ты бір б лігі
E) халы аралы жеке
ы халы аралы атынастарды бір саласы ғана
F) халы аралы жеке
ы азаматты
ы ты арнайы салаларыны
біреуін райды жəне халы аралы жария
ы пен байланысты
G) халы аралы жеке
ы лтты
ы ты бір б лімі жəне
ы
ретінде з алдына мір с)ре алмайды
H) интернационалды станым, халы аралы жеке
ы - халы аралы
ы ты бір б лімі
11. Сырт ы атынас
ығыны айнар к здері:
A) 1961 ж. Дипломатиялы атынастар туралы Вена конвенциясы
B) 1945 ж. Б;; Жарғысы
C) 1986 ж. Мемлекеттер мен халы аралы йымдар арасындағы жəне
халы аралы йымдар арасындағы шарттар
ығы туралы Вена
конвенциясы
D) 1978 ж. Халы аралы шарттарға атысты мемлекеттерді
ы мирас орлығы туралы Вена конвенциясы
E) 1969 ж. Халы аралы шарттар
ығы туралы Вена конвенциясы
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12. Территориялы атынастар
ығына сай концессия ғымы:
A) Сыйлау
B) Сатып алу
C) Жалға беру
D) Б лісу
E) Уа ытша беру
F) Белгілі бір мерзім аралығында пайдалануға беру
13. Халы аралы əуе
ығына сай міндетті бортты
A) т арушылар тізімі
B) апатты жағдайдағы кепілдік беру жаты
C) медициналы ызметкерлер тізімі
D) ж)ктерді тиісті жаттары
E) жолаушылар тізімі
F) ша ты осал ы б лшектеріні міндетті тізімі
G) жануарлар тізімі
14. Халы аралы
терминдер:
A) Субституция
B) Пролонгация
C) Концессия
D) Патент
E) Демаркация
F) Оптация
15. арулы а тығыс
A) Нидерланды
B) Австрия
C) ырғызстан
D) Швеция
E) Армения
F) Швейцария

жаттар:

ы тағы аума пен ке істік саласында олданылатын

ығы бойынша нейтралитет мемлекеттер:

16. аза стан Республикасыныны сырт ы атынасын ж)ргізетін сырт ы
немесе шетелдік органдары:
A) Р 5кіметі
B) Халы аралы йымдар аясындағы кілдіктер
C) Президенттік аппарат
D) Елшіліктер
E) Парламент
F) Сырт ы істер министрлігі
G) Р Президенті
H) Консулды мекемелер
13
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17. Халы аралы
A) Халы аралы
B) Халы аралы
C) Халы аралы
D) Халы аралы
E) Халы аралы
F) Халы аралы
G) Халы аралы

ығы

экономикалы
ы ты салалары:
инвестициялы
ы
жария
ы
миграциялы
ы
к лік жəне тасымалдау
ығы
дипломатиялы
ы
авторлы
ы
аржы
ығы

18. Халы аралы экономикалы
A) Аса олайлы жағдай
B) Бастап ы
C) Саяси
D) ;лтты
E) Табиғи
F) Преференциалды
G) Ауыртпалы
H) Позитивті

ы тағы

ы ты режимдер:

19. Халы аралы йымдарды аума ты ызметтері бойынша
топтастырылуы:
A) Айма ты
B) 6мбебап – аума ты ызметтері бойынша
C) Мамандандырылған
D) Жабы
E) Ашы
20. Халы аралы йымдарды негізгі ызметтері:
A) Халы аралы
ы нормаларын ж)йелеу
B) рылтай шартын абылдау жəне оны стану
C) Арты шылы тар мен иммунитеттерді иелену
D) Тиісті органдарын ру абілеттілігі
E) Ма сатына сай əрекет ету
21. Б;;-ны жарғысына сай мемлекеттерді халы аралы дауларды
шешудегі міндеттері:
A) Келісс здер ж)ргізуге ынта білдіру немесе барынша к іл б лу
B) Дауды шешуді кейінге алдырмай на ты жəне толы тай шешуге к)ш
салу
C) Капитулицияны назарға алу
D) Жеке м)дделеріне ол жеткізу жəне орындату
E) Бейтараптылы пен бірбеткейлік таныту
F) Ара датушылы ызметті сынған мемлекеттерді к мегіне ж)гіну
G) Келісімдік тəртіпке ж)гіну
14
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22. Халы аралы дауларды шешуді халы аралы
A) Ашы соғыс жариялау
B) Сарапшылар тобын ру
C) Дипломатиялы кілдіктер ызметіне ж)гіну
D) Б;; ауіпсіздік ке есіне ж)гіну
E) Бітістіру комиссиясын ру
F) Халы аралы келісс здер ж)ргізу
G) Халы аралы тергеу комиссиясын ру

ы ты

ығы

ралдары:

23. Дауласушы тараптардан тыс )шінші тарапты жауапкершіліктен
босатпайтын жағдайлар:
A) Араласу
B) Бас ару/басшылы ету
C) Татуластыру
D) Ара дату
E) К мектесу
24. Мемлекеттерге атысты материалды жауапкершілікті нысандары:
A) сатисфакция
B) ресторации
C) кешірім с рау
D) репрессалии
E) реституция
F) жымды санкция
G) репарация
H) субституция
25. Мемлекеттерді халы аралы
ы ты жауапкершілігін
болдырмайтын мəн-жайлар:
A) форс-мажорлы жағдайларда халы аралы
ы ты норманы б зу
B) мемлекетті т менгі мемлекетті халы аралы
ы ты норманы
аса ана б зуы
C) ажетті орғаныс шегінде халы аралы
ы ты норманы б зу
D) за ды əрекетке за сыз арсы т ру кезінде халы аралы
ы ты
норманы б зу
E) мемлекетті жоғары лауазымды т лғаларыны халы аралы
ы ты
норманы б зу
F) мемлекетті зін- зі орғау
ын олдануы
G) мемлекетті халы аралы
ы ты норманы аса ана б зуы
H) мемлекетті халы аралы
ы ты норманы абайсызда б зуы
Халы аралы жария
ығы
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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аза стан Республикасыны Конституциялы
1. аза стан Республикасы конституциялы
A) Жол ж)ру ережелері
B) Конституция
C) Ректорды шешімі
D) Конституциялы за дар
E) 6деттегі за дар
F) Саяси партияларды жарғылары
G) оғамды бірлестіктерді н с аулы тары

ығыны

ығы
айнар к здері:

2. Конституциялы
ы келесі нормалардан т рады:
A) Міндеттеуші нормалар
B) Императивтік нормалар
C) Материалды нормалар
D) Жалпы нормалар
E) Процессуалды нормалар
3. аза станда конституциялы реформаларды ж)ргізілу кезе дері:
A) 10.03.20017 ж.
B) 25.02.2017ж.
C) 30.08.1993ж.
D) 25.10.2007ж.
E) 21.05.2008ж.
F) 07.10.1998ж.
4. Саяси ж)йені ағидалары:
A) саяси жəне идеологиялы əралуандылы
B) саяси əралуандылы
C) мемлекеттік тілді )стемдігі
D) жерге жеке меншік
E) оғамды бірлестіктер за алдында бірдей
F) экономикалы )стемдік
G) кəсіпкерлікті за мен орғалуы
5. аза стан Республикасы:
A) Демократиялы мемлекет
B) Федеративтік мемлекет
C) Президенттік бас ару нысанындағы бірт тас мемлекет
D) Конфедерация м)шесі
E) Азаматты ауымдасты
F) Монархиялы мемлекет
G) Дəст)рлі мемлекет
16
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6. Адам
ы тары мазм ны бойынша жіктеледі:
A) əлеуметтік экономикалы
ы тар
B) мемлекеттік
ы тар
C) адам жəне азаматтарға атысты
ы тар
D) негізгі жəне осал ы
ы тар
E) жеке азаматты
ы тар
F) жалпы жəне жал ы
ы тар
7.
аза стан Республикасындағы адам жəне азаматты
ы ты
мəртебесіні конституциялы принциптері:
A) За мен сот алдындағы те дік принципі
B) Діни станымға байланысты адам жəне азамат а арты шылы жасау
принципі
C) 6леуметтік жағдайға байланысты за мен сот алдындағы басымды
принципі
D)
ы тар мен бостанды тарды шектеу принципі
E) Лауазымды мəртебеге байланысты за мен сот алдындағы
арты шылы принципі
F)
ы тар мен бостанды тарды əркімге тек мемлекетпен берілуі
принципі
8. аза стан Республикасы азаматтарыны саяси
ы тары:
A) Денсаулығын са тауға
ығы
B) Aмір с)руге
ығы
C) Сайлауға жəне сайлануға
ығы
D) 6ркім зіні жеке басыны бостандығына
ығы
E) Жоғары білім алу
ығы
F) Жеке меншікке иелік ету
ығы
9. Мəжіліс депутаттығына )міткерге ойылатын талаптар:
A) Р азаматы болуы керек
B) Р аумағында со ғы 10 жыл т ра ты т руы керек
C) Р азаматтығында 1 жыл т руы ажет
D) Мемлекеттік ызметте е бек тəжірибесі болуы керек
E) Мəжіліс депутаты болып сайлану )шін жасы 25 – ке толу керек
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10. Орталы сайлау комиссиясыны мəртебесі жəне
зіреті болып
табылады:
A) Президент пен Парламент Мəжілісі депутаттарыны сайлауын əзірлеу
мен ткізуді йымдастырады
B) Дауыс беруге арналған учаскелерді біры ғай н мірленуін белгілейді
C) Азаматтарды сайлаушылар тізімімен таныстырады
D) Сайлау округтерінде мəслихаттарды депутаттарын сайлауды
йымдастыру мен ткізуді амтамасыз етеді
E) Республика сайлау комиссияларыны бірт тас ж)йесіне басшылы
етеді жəне т ра ты ж мыс істейтін орган болып табылады
F) Мəслихаттар депутаттарын сайлау ж нінде сайлау округтерін рады
жəне оларды тізімдерін жариялайды
G) Республиканы аумағында сайлау туралы за дарды ат арылуын
ба ылайды
11. Республикалы референдумны тал ысына ойылатын мəселелер:
A) Конституциялы за дарды абылдау
B) Р халы аралы шарттардан туындайтын міндеттемелерді орындау
C) Р əкімшілік-айма ты
рылысына байланысты атынастар
D) Меншік
ығын олдануға байланысты туындайтын атынастар
E) Мемлекет міріні ма ызды мəселелерін шешу
F) Р Конституциясына згерістер мен толы тырулар енгізу
12. Республика Президентiнi Парламентке атысты кiлеттiгi:
A) Мəжілісті он бес депутатын Мəжілісті кілеттік мерзіміне
тағайындайды
B) Сенат Палатасыны уа ытша комиссияларын рады
C) Парламенттi бiрiншi сессиясын ша ырады
D) Парламент депутаттарыны аза стан хал ына беретiн антын
абылдайды;
E) Сенатты бес депутатын )ш жыл мерзімге тағайындайды
13. Президентті ызметінен кетіруге негіз болатын мемлекетке опасызды
жасау ретінде танылады:
A) Шет мемлекетті Республикаға арсы д шпанды əрекетін ж)зеге
асыруына к мектесу
B) Елімізді табиғи байлы тарын пайдалануға шет елдерге р сат беру
C) Елімізді экономикалы дағдарыс а шырату
D) Соғыс кезінде жау жағына шығып кету
E) аза станны аума ты т тастығына н сан келтіру
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14. Республика Президенті жанындағы консультативтік-ке есші органдар,
мекемелер мен йымдар:
A) ауіпсіздік Ке есі
B) Министрліктер
C) Агенттіктер
D) Мəслихаттар
E) Республика 5кіметі
15. Республика Парламентiнi кiлеттiк мерзiмi
A) Мəжіліс депутаттарыны кілеттік мерзiмi - бес жыл
B) Сенат депутаттарыны кілеттік мерзімі - бес жыл
C) Мəжіліс депутаттарыны кілеттік мерзiмi – алты жыл
D) Сенат депутаттарыны кілеттік мерзімі - алты жыл
E) Мəжіліс депутаттарыны кілеттік мерзiмi – т рт жыл
F) Парламентті кілеттік мерзімі кезекті сайланған Сенат
депутаттарыны кілеттік мерзімімен ай ындалады
16. Республикада за дар шығаруды ж)зеге асыратын мемлекеттік
органдар:
A) 5кімет
B) ауіпсіздік Ке есі
C) Мəжіліс болмаған кезе де Сенат
D) Парламент
E) Жоғарғы Сот Ке есі
F) Мəжіліс жəне Сенат з кезектілігімен арау ар ылы
G) Конституциялы Ке ес
17. Депутатты əдеп ережелерін б зғаны )шін Парламент депутаттарына
олданатын жазалау шаралары:
A) амауға алу, т т ындау
B) бір отырыс уа ытына отырыс залынан шығарып жіберу
C) мандатынан айыру
D) парламенттік мінеу
E) к пшілік алдында кешірім с рауға мəжб)р ету
18. аза стан Республикасыны 5кіметі:
A) Мəжіліске За жобаларын енгізеді жəне за дарды орындалуын
амтамассыз етеді
B) Мемлекеттік меншікті бас аруды йымдастырады
C) ауіпсіздік Ке есін жəне зге де консультативтік-ке есші органдарды
D) Республиканы мемлекеттік наградаларымен марапаттайды
E) Конституциялы Ке есті екі м)шесін тағайындайды
F) Министрліктерді , мемлекеттік комитеттерді , зге де орталы жəне
жергілікті ат арушы органдарды ызметіне басшылы жасайды
19
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19. аза стан Республикасы 5кіметіні мемлекеттік билік ж)йесіндегі
орны:
A) Сот т релігін ж)зеге асырады
B) Ол ат арушы органдарды ж)йесін бас арады жəне оларды ызметіне
басшылы жасайды
C) Конституциялы адағалау органы болып табылады
D) аза стан Республикасыны за шығарушы билігін ж)зеге асырады
E) аза стан Республикасыны ат арушы билігін ж)зеге асырады
F) Aзіні ызметінде Р Президентіні жəне Парламентті алдында
жауапты болады
20. Конституциялы Ке ес:
A) Республика Президентіні талабы бойынша шешім шығаруды он к)нге
дейін зартуы м)мкін
B) Президент арсылығы е серілмеген жағдайда Конституциялы
Ке есті шешімі
C) Президент арсылығы Конституциялы Ке ес м)шелері жалпы
саныны )штен екісіні даусымен е серіледі
D) Конституциялы Ке есті шешіміне толығымен немесе бір б лігіне
Республика Президенті арсылы білдіруі м)мкін
E) абылдаған шешiмдер оларға Т раға ол ойғанға дейiн дауыс беруге
атыс ан Конституциялы Ке ес м)шелерiнi олдарымен алдын ала
расталады
F) Aтініштер т)скен к)ннен бастап бір ай ішінде з шешімін шығарады
G) Aтініштер т)скен к)ннен бастап он к)н ішінде з шешімін шығарады
21. Конституциялы Ке есті конституциялы ба ылау ызметіні мəні:
A) За дарды Президент алауына сəйкес келуін м)мкін ету
B) Конституцияны б лжымастығын, яғни нормативтік актілерді
абылдау кезінде оны нормаларыны са талуын б зылмауын амтамасыз
ету
C) Президентті за дарға арсылы білдірмеуін амтамасыз ету
D) Сайлаулар ткізу кезінде конситуциялы нормаларды м)лтіксіз
органдалуын амтамасыз ету
E) Республиканы б)кіл аумағында Конституцияны )стемдігін
амтамасыз ету
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22. аза стан Республикасыны судьясы:
A) Cот ал аларыны отырыстарында т рағалы етуге міндетті
B) Cыбайлас жем орлы ты кез келген к рiнiстерiне жəне сот т релiгiн
iске асыру ж нiндегi ызметке за сыз араласу əрекеттерiне арсы т руға
міндетті
C) Cот т релігіні тиімді ж)зеге асырылуы )шін жағдай жасауға міндетті
D) Oблысты сотты , Астана жəне Алматы алалары соттарыны
ке сесіне жалпы басшылы ты ж)зеге асыруға міндетті
E) Судьялар ке есiнi
пиясын са тауға мiндеттi
F) Ғ мыр бойы судья болуға міндетті
G) Oблысты сотты ж мыс жоспарын бекітуге міндетті
23. Жоғарғы Сотты сот ал асыны т рағасы судья болып табылады жəне
судья мiндеттерiн ат арумен атар:
A) ажет болған жағдайларда бір сот ал асыны судьяларын бас а сот
ал асыны
рамында iс арау )шiн тартады
B) Ауданды сот т рағасыны бос лауазымына кандидатуралар сынады
C) Жоғарғы Сотты жалпы отырысына сот ал асыны ызметi туралы
а парат бередi
D) Cот ал асыны отырыстарында т рағалы етеді
E) Жоғары сот органы ретінде Жоғарғы Сотты бас арады
F) Соттарды ызметін жетілдіру ж ніндегі сыныстарды облысты
сотты жалпы отырыстарында арау )шін оларды дайындауды
амтамасыз етеді
G) Сот ал асыны санды жəне дербес рамын белгілейді
24. За герлік кəсібі бойынша ж мыс стажына байланысты судьялы а
кандидаттарға ойылатын талаптар:
A) Жоғарғы Сотты судьясы болу )шін – кемінде жиырма бес жыл ж мыс
стажы
B) Ауданды сотты судьясы болу )шін за герлік кəсібі бойынша кемінде
10 жыл ж мыс стажы
C) Барлы де гейдегі судьялар )шін – кемінде 5 жыл
D) Облысты сотты судьясы болу )шін за герлік кəсібі бойынша кемінде
10 жыл ж мыс стажы, оны кемінде 5 жылы судьялы ж мыс стажы
E) Ауданды , мамандандырылған соттарды судьялары )шін –кемінде 3
жыл
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25. Жергілікті зін- зі бас ару:
A) Халы ты за шығару ж ніндегі ызметі
B) Президент атынан жергілікті аума та ж)ргізілетін ызмет
C) Халы тікелей ж)зеге асыратын ызмет
D) Мəслихат депутаттарын сайлау ж ніндегі ызмет
E) Жергілікті жерлерде мемлекеттік органдармен ж)зеге асырылатын
ызмет
F) Жергілікті жерлерде мемлекетті саясатын ж)ргізу ж ніндегі ызмет
аза стан Республикасыны Конституциялы
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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1. Халы аралы жеке
ы ты халы аралы жария
ы тан
айырмашылығы:
A) Халы аралы жеке
ы халы аралы жария
ы ты бір саласы
B) Реттеу əдістерінде
C) Халы аралы жеке
ы тан халы аралы жария
ы туындайды
D) Реттеу атынастарында
E) Халы аралы жеке
ы жəне жария
ы реттеу əдістері бірдей
2. Халы аралы жеке
ы пəні реттейді:
A) Шетелдік элементті атысуымен болатын е бек атынастарын
реттейді
B) Мемлекеттегі азаматты - ы ты атынастарды реттейді
C) Халы аралы йымдар мен за ды т лғалар арасындағы атынастарды
реттейді.
D) Халы аралы жария
ы ты бір саласы болып табылады
E) За ды жəне жеке т лғалар арасындағы жеке- ы ты атынастарды
реттейді
3. Халы аралы жеке
A) Богуславский М.М.
B) Дмитриева Г.К.
C) Бекяшев К.А.
D) лжабаева Ж.О.
E) Колосов Ю.М.
F) Сулейменов М.К.

ы ты зерттеген ғалымдар:

4. «Халы аралы жеке
ы » туралы жеке за
A) Египет
B) Алжир
C) Швейцария
D) аза стан Республикасы
E) Австрия
F) А Ш
G) Ресей Федерациясы
5. Р – да т ра ты т ратын шетелдіктерді
A) Кеден бажын т лемеуге
B) Саяси партияларды м)шесі болуға
C) Екі əйел алуға
D) Т рғын )йге
E) Салы т лемеуге
23

абылдаған мемлекеттер:

ығы бар:

Халы аралы жеке

31

6. Р – ны бас а мемлекеттермен орнат ан визасыз режим:
A) Германия
B) ытай
C) А Ш
D) БА6
E) Франция
F) Т)ркия
G) Канада
7. Шетелдіктерге олданылатын режим:
A) Преференциалды
B) аржылы
C) Салы ты
D) ;лтты
E) Аса олайлыра
8. Инвесторларға сынылатын режимдер:
A) жергілікті
B) жалпы
C) шартты
D) аса олайлы режим
E) айры ша
9. Халы аралы жеке
ы тағы материалды нормаларды олдану:
A) Реторсия
B) Ратификация
C) Жариялы тəртіп туралы ескертпе
D) Жариялы тəртіп
E) Aзаралы
10. Халла доктринасы инвесторларға тема ы сынады:
A) же ілдік
B) тиімді
C) адекватты
D) материалды
E) жалпы
F) дербестік
G) жылдам
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11.
ы унификациясы дегеніміз:
A) Т)рлі мемлекеттерді
ы тары арасындағы айырмашылы тарды
жоюға жəне азайтуға бағытталған процесс
B) Т)рлі мемлекеттерді ішкі
ығында бірдей, біры ғай, яғни
унификацияланған нормаларды шығару
C)
ы шығармашылы процесті бір т)рі
D) Берілген жеке
ы ты атынастарға ай елді
ығы
олданылатынын аны тайтын нормалар
E) Дауласушы тараптар еліні
ығына сілтеме жасайтын нормалар
F) Т)рлі мемлекеттерді
ы тарын жа ындастыруға бағытталған
процесс
G) Белгілі бір мемлекеттер аясыны ішкі
ығында бірдей
ы ты
нормаларды шығару, згерту, то тату процесі
12. За ғылымында рим тарихынан бері келе жат ан мемлекет
иммунитетіне атысты т)сініктемелер:
A) par in parem non habet jurisdictionen
B) primus inter pares
C) par in parem non habet imperium
D) pacta sunt servanda
E) ordre public interne
F) par in parem non habet potestas
13. Халы аралы жеке
атысты ағидалар:
A) status liberitas
B) status familial
C) active capacity
D) lex domicilii
E) lex nationalis
F) lex personalis

ы та жеке т лғаны жеке за ын аны тауға

14. За ды т лғаны жеке за ын аны тайды:
A) ;йым мəртебесі
B) 6кімшілік за ы
C) Ба ылау теориясы
D) Отыры шылы теориясы
E) Инкорпорация теориясы
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15. М)лік орналас ан елді
ығы бойынша аны талатын, реттелетін
мəселелер:
A) Меншік
ығы мен бас а да жылжымайтын жəне жылжитын м)лікке
затты
ы тар
B) М)лікті жылжымайтын немесе жылжитын заттарға жататындығы
C) М)лікке атысты шартты міндеттемелер
D) М раға алдыру мəселесі
E) М)лікке затты
ы тарды пайда болуы жəне то татылуы
F) Тараптарды келісімі болмаған жағдайда м)лікке меншік
ығы
G) Сыйға тарту мəселесі
16. Халы аралы шартты міндеттемелерді реттейтін ТМД аясындағы
халы аралы шарттар:
A) 1996 жылғы зиянды алды тарды трансшекаралы тасымалдауды
мемлекеттік реттеу туралы Ресей Федерациясы 5кіметіні аулысы
B) 1992 жылғы Дауларды шешуді реті туралы Киев келісімі
C) 2003 жылғы азаматты , отбасы жəне ылмысты істер бойынша
ы ты атынас жəне
ы ты к мек туралы Кишинев конвенциясы
D) 2002 жылғы аума ты те із туралы Мəскеу конвенциясы
E) 2011 жылғы те ізді м наймен ластауға атысты азаматты
жауапкершілік туралы Брюссель конвенциясы
17. Теміржол ар ылы тасымалдау саласындағы ма ызды жаттар:
A) Ж)к вагондары мен контейнерлерін бірге олдану туралы Гаага
Конвенциясы
B) 1965 жылғы ж)ктермен жолаушыларды теміржол ар ылы халы аралы
тасымалдау туралы Женева Конвенциясы
C) Халы аралы теміржол тасымалы ж ніндегі келісім (КОТИФ)
D) 1998 жылғы ТМД елдеріні теміржол əкімшіліктеріні арасындағы
келісім
E) Шекаралас мемлекеттер арасындағы ж)к жəне жолаушылар
хабарламалары туралы Женева Конвенциясы
F) Халы аралы ж)к хабарламалары туралы келісім {СМГС}
G) Ж)ктер мен жолаушыларды теміржол ар ылы тасымалдау туралы Берн
Конвенциялары
18. ИНКОТЕРМС:
A) Халы аралы сауда платасымен бекітілген жат
B) Халы аралы к лік тасымалыны ережелері
C) Мемлекет аралы келісімшарт
D) Халы арлы əдет-ғ рыптарды унификацияланған ж)йесі
E) аржы-несие саласындағы нормалар жиынтығы
F) Халы аралы несие аударымдары бойынша нормалар
G) Сауда терминдеріні т)сіндірмесі бойынша ережелер
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19. жатты аккредитивтік есеп-айырысуды тараптары:
A) Инкассалаушы банк
B) Банк-ремитент
C) Вексель беруші
D) Импортер
E) Индоссат
F) Бенефициар-экспортер
G) Вексель стаушы
20. Р АК бойынша негізсіз баюға жауапкершілік:
A) Aндірушіні немесе ызметті ат арған т лғаны орналас ан жері
B) Негiзсiз баю ғымы борышкер елiні
ығы бойынша аны талады
C) Т тынушы тауарды сатып алған немесе ызмет ат арылған елді
ығы
D) Т тынушыны т рғылы ты жері орналас ан елді
ығы
E) Егер негiзсiз баю м)лік алынған немесе жина талған негіз жоғалу
салдарынан пайда болса, осы негіз бағындырылған елді
ығымен
аны талады
F) Негiзсiз баю ғымы Р
ығы бойынша аны талады
21. «Жары а шығу» ғымыны мағынасы:
A) Шығармалар даналарын автор келісімімен айналымға шығару
B) Дайын нiмдi сатудан т)сiмнi мойындауынан оны
ны есептен
шығарылады
C) Тиiстi б лiмшенi шығындары дайын нiмнi кiрiсiнде бiр мезгiлде
к шiрiлiп жазылады
D) Шығармалар даналарын автор келісімімен халы ты
анағаттандыратындай жеткілікті м лшерде айналымға шығару
E) Елдi экономикасында сала аралы ндiрiстiк зара байланысты
сипаттайтын экономика-математикалы балансты )лгi.
F) Бiр салада нiм ндiру мен шығындарды байланыстарын сипаттайды
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22. Р за намасы бойынша екінші кезектегі м рагерлер:
A) Екінші кезекте м рагерлік
ы а те к лемде м ра алдырушыны
ата аналары иеленеді
B) Екінші кезекте м рагерлік
ы а мемлекет иеленеді
C) Екінші кезекте м рагерлік
ы а те к лемде ер мен зайыбы
иеленеді
D) Екінші кезекте м рагерлік
ы а те к лемде м ра алдырушыны
балалары, оны ішінде лімінен кейін тірі д)ниеге келегн балалары
E) Екінші кезекте м рагерлік
ы а те к лемде м ра алдырушыны
толы анды(орта ата аналары бар) жəне толы анды туыс емес (бір
орта ата анасы бар) ағалары мен əпкелері
F) Екінші кезекте м рагерлік
ы а те к лемде оны əкесі мен анасы
жағынан атасы мен əжесі иеленеді
23. Асырап алуға жататын балалар:
A) Ата-анасыны екеуіні біреуі сот ар ылы хабар-ошарсыз кетіп немесе
лді деп жарияланса
B) Ата-анасыны екеуіні біреуі ғарышкер болса
C) Ата-анасыны екеуіні біреуі консул болса
D) Ата-анасыны екеуіні біреуі бас а мемлекетті ол астында болса
E) Ата-анасыны екеуіні біреуі, ата-аналы
ы тан айырылған немесе
бас а мемлекетке кетіп алған болса
F) Ата-аналары азаматты
ы б зушылы жасаған болса
24. Иесіз алған м)ліктерге
ы беру туралы:
A) Иесіз алған м)лік мемлекетке за ар ылы немесе сиет ар ылы
алдырылады
B) Иесіз алған м)лікті корпоративтік
ы ар ылы беріледі
C) Иесіз алған м)лікке з
ығын жариялаған мемлекет иеленеді
D) Сотты за ы олданылады
E) Иесіз алған м)лікті атысушы тараптарды здері та дап алуға
ылы
F) Иесіз алған м)лікке акт олдану ар ылы
ы беріледі
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25. Латын нотариты – б л:
A) Жазбаша дəлелдемелер жоғары т рады, ал нотариалды рəсімделген
жаттар жария танылған жəне жоғары дəлелдемелік к)шке ие
B) Нотарит клиенттерді іздеу бойынша маркетингтік жігерге тəуелді,
міндетті нотариалды тариф т)сінігінсіз т лем с ра тарын еркін тал ылау
м)мкіндігін болжайды
C) Нотариустан əділ болу талап етілмейді
D) Нотариалды ызметтер нары ты жаулап алатын тауар ретінде
арастырылады
E) Нотариус əділ болу міндетінен босатылған
F) Ежелгі Римдегі нотариат
Халы аралы жеке
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