рметті студент!
2017 жылы «
ы - 2» 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

ы »

Жауап парағыны 6-9
секторларындағы пəндер реті
1. Мемлекет жəне
ы
теориясы
2. Халы аралы жария
ығы
3. Халы аралы жеке
ы
4. аза стан Республикасы
азаматты іс ж%ргізу
ығы

1. С ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т рады:
1. Мемлекет жəне
ы теориясы
2. Халы аралы жария
ығы
3. Халы аралы жеке
ы
4. аза стан Республикасы азаматты іс ж%ргізу
ығы
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.
6. Тест сынағы ая талғаннан кейін с ра
аудитория кезекшісіне ткізу ажет.
2

кітапшасы мен жауап парағын

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.

3
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1. Жалпы теориялы жəне жалпы тарихи за ғылымдары:
A) саяси- ы ты ілімдер тарихы
B) е бек
ығы
C) ылмысты іс ж%ргізу
D) шет елдерді мемлекет жəне
ы тарихы
E) криминалистика
2. Мемлекетті алғаш ы ауымды
рамыны биліктен айырмашылығы:
A) халы ты əлеуметтік де гейі бойынша біріктіру
B) салалы ж%йесіні болуы
C) тарихи əділеттілікті ж%зеге асыруы
D) білім ж%йесіні болуы
E) оғамны руға сəйкес б лінуі
F) мемлекетті əн раныны болуы
3. Cоциалистік мемлекеттер:
A) Швабия
B) Солт%стік Корея
C) Малайзия
D) Оман
E) Куба
F) Византия
G) Вьетнам
H) Иордания
4. Саяси режиміне байланысты мемлекеттер б лінеді:
A) Африкалы
B) Либералды
C) Федеративтік
D) Республикалы
E) Тоталитарлы
F) Дамыған
G) Демократиялы
H) Бірт тас

4
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5. Мемлекет т%рлеріні барлығына орта функциялар:
A) анаушылы
B) ішкі
C) ирригациялы
D) мəдени–тəрбие
E) биліктен латылған таптарды жаныштау
F) сырт ы
G) формалды
6. Ат арушы билікті ж%зеге асыратын органдар:
A) оғамды йымдар
B) Мəжіліс
C) Конституциялы Ке ес
D) Парламент
E) Жергілікті əкімдік
F) Соттар
7. Республика Конституциясыны 1 бабына сəйкес аза стан
Республикасы зін жариялаған:
A) Дамыған
B) Авторитарлы
C) Дамушы
D) Демократиялы
E) Парламенттік
F)
ы ты
8.
ы :
A) оғам м%шелері басшылы а алуы тиіс негелік жəне ізгілік
ағидалары
B) оғамды атынастарды реттеуге бағытталған нормалар ж%йесі
C) Жалпыға бірдей міндетті мінез- лы ережелері
D) Негізгі бастамалар, ережелер, идеялар
E) 8леуметтік нормалар жиынтығы
9. Саяси ж%йелерді негізгі функциялары:
A) саяси мəдениет
B) оғамды саяси интеграциялау
C) саяси рылым
D) саяси процестерді реттеу
E) саяси ызмет
F) саяси идеология

5
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10.
ы ты буржуазиялы типі:
A) За дарда табиғи
ы басымдылығы жарияланады
B)
ы ты айнар к здері болып халы аралы актілер табылады
C)
ы дінмен тығыз байланысты, канонды
ы бар
D) За
ы ты те сіздікті бекітеді жəне оғамны бір б лігі - лдарды
андай-да
ы тардан айырады
E) За дарда %стем тапты
ы ты идеологиясы бекітілген
F)
ы
лиеленушілер табыны еркін ай ын т%рде білдіреді
11. 8леуметтік нормаларды т%рлері:
A) 8дет-ғ рып
B) Жарлы тар
C) Субъективтік нормалар
D) Корпоративті нормалар
E)
ы
F) Ізгілік
G) Ережелер
12. За :
A) Парламентте абылданатын, елді т%рлі салаларын реттейтін
нормативтік
ы ты акт
B) Тараптарды зара келісімімен амтамасыз ететін шарт
C) Жоғарғы за ды к%ші бар нормативтік акт
D) Мемлекеттік органдармен ресми т%рде абылданатын кез-келген
E) оғамдағы бірнеше айталанатын тəртіп
13.
ы нормасыны белгілері:
A) Корпоративтік сипат а ие
B) оғамны ы палымен амтамасыз етіледі
C) оғамды атнастарды реттеуге бағытталған
D) Мемлекеттік мəжб%рлеумен амтамасыз етілмейді
E) оғамды атынас а атысушыларды
ы тары мен міндеттерін
белгілейді
F) Жалпыға міндетті болмайды
G) Мемлекетпен танылған, жалпыға міндетті, формальды аны талған
ж%ріс-т рыс ережесі

6
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14. За дылы
ы шығармашылы ағидаларыны бірі ретінде:
A)
ы нормаларыны абылдануыны əлеуметтік мəліметтерін,
салдарын болжау
B) Нормативті
ы ты а тілерді абылдануыны
зыреттіліті
C)
ы ты нормаларында халы ты еркіні к рініс табуыны
міндеттілігі
D) абылданған за дарды конституцияға сəйкестігі
E) Актілерді абылдануыны
зыреттілігі мен тəртібіні са талуы
15. Материалды
ы салалары:
A) отбасы
ығы
B) салааралы
C) жеке
ы
D) кешенді
ы
E) ылмысты іс ж%ргізу
16.
ы ты сананы деформациялануы:
A)
ы ты инфантилизм
B)
ы ты идеология
C)
ы ты мəдениет
D) доктриналды
ы ты сана
E)
ы ты идеология
17. оғамны
ы ты мəдениетіні
рылымыны элементтері:
A) оғамды
ы ты санасыны де гейі
B) оғамда за дарды ж%зеге асуы
C) оғамда за ызметіні даму дəрежесі
D) оғамда салт- дəст%рді даму дəрежесі
E)
ы ты жекеленген шешімдерді орындалуы
F) нормативтік актілерді санды дəрежесі
G) за нормаларыны даму дəрежесі
18.
ы ты атынасты объектісі:
A) жеке т лға
B) бағалы ағаздар
C) адам əрекеті
D) жым
E) лт
F) за ды т лға
G) заттар

7
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19.
ы олдану:
A) оғамды йымдарды , саяси партияларды ызметі
B)
ы субъектілеріні
ы нормаларын мірде іске асыру бойынша
ызметі
C) оғамды ызмет т%рі
D) Мемлекеттік ызметті т%рі, мемлекеттік-биліктік сипат а ие,
жекелеген істерді шешуде ажетті
E) Мемлекеттік органдарды ызметі нəтижесінде жеке
ы олдану
шешім шығарылған на ты іс бойынша ызметі
F) Субъектілері сот жəне ат арушы билік органдары болып табылатын
ы нормаларын ж%зеге асыруды к%рделі нысаны
20. К ы нормаларын ресми тал ылау:
A) нормативтік
B) логикалы
C) шектелген
D) ке ейтілген
E) казуалды
F) легалды
21.
ы ты ынталандыру
ы ты
к рініс табады:
A) жиі
B) т ра ты
C) мада тау
D) же ілдіктер
E) ынталандыру-юридикалы фактісі
F) негізгі

норманы

рылымы бойынша

22.
ы ты мінез- лы ты сипатты белгілері:
A) саналы сипат а ие болуы
B) за мен орны тырылған шекте болуы
C) за мен бекітілген шектен тыс болуы
D) пайдалы оғамды ма саттар мен м%дделерге айшы келмеуі
E)
ы ты мəжб%рлеу шараларынан
23.
ы б зушылы ты oбъективтік жағыны факультативтік белгілері
мен шарттары:
A) жауаптылығы
B) əрекет жасау тəсілі
C) аса аналығы
D) орны
E) уа ыты

8
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24. За ды кепілденуіні т%рлері:
A) идеологиялы
B) позитивтік
C) оғамды
D) арнайы-дербес
E) шектеушілік
F) психологиялы
G) мəжб%рлеушілік
25. Ж%йелік мəртебелер:
A) т лғалар
B) азаматты
C) йымдар
D) ажылы
E) əскерилер
F) кəсіпкерлер
G) а са алдар
Мемлекет жəне
ы теориясы
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ

9
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Халы аралы жария

ығы

1. Халы аралы жария
ы ты институттары:
A) Дипломатиялы
ы
B) Халы аралы экстрадициялау
C)
ы мирас орлы
D) Халы аралы шарттар
ығы
E) Халы аралы туризмдік атынастар
F) Халы аралы экономикалы атынастар
2. Халы аралы
ы реттейді:
A) за ды т лғалар мен мемлекеттер арасындағы м%ліктік емес
атынастарды
B)
ы субъектілері арасындағы атынастарды
C) жеке т лғаларды арасындағы м%ліктік атынастарды
D) жеке жəне за ды т лғаларды арасындағы м%ліктік атынастарды
E) халы аралы
ы субъектілеріні арасындағы атынастарды
F) мемлекеттерді арасындағы халы аралы атынастарды
G) халы аралы жеке
ы субъектілеріні арасындағы атынастарды
H) мемлекеттер мен халы аралы %кіметаралы йымдар арасындағы
атынастарды
3. Халы аралы шарттар
ығыны негізгі айнар к здері:
A) 1945 ж. Б>> Жарғысы
B) 1969 ж. Халы аралы шарттар
ығы туралы Вена конвенциясы
C) 1986 ж. Мемлекеттер мен халы аралы йымдар арасындағы жəне
халы аралы йымдар арасындағы шарттар
ығы туралы Вена
конвенциясы
D) 1969 ж. Арнайы миссиялар туралы Вена конвенциясы
E) 1961 ж. Дипломатиялы атынастар туралы Вена конвенциясы
4. Жасаушы органдарға байланысты халы аралы шарттарды т%рлері:
A) Ведомствоаралы
B) Саяси
C) Мемлекетаралы
D) К п тарапты
E) 8мбебап
F) Мерзімді
G) ?зі орындалатын
H) @кіметаралы

10
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5. 1969 ж. Халы аралы шарттар
ығы туралы Вена конвенциясына сай
Халы аралы шарттарды бекітуге тікелей кілеттілік етушілер:
A) Конституциялы ке ес
B) 8ділет министрлігі
C) Білім жəне ғылым министрлігі
D) Бас прокуратура
E) Мемлекет басшысы
F) Аума ты жəне жергілікті бас армалар
G) @кімет басшысы
H) Сырт ы істер министрлігі
6. Халы аралы
ы пен лтты
ы ты ара атынасына байланысты
теориялар:
A) Екі ж%йе атарлас ж%реді жəне бірімен-бірі еш иыспайды
B) Халы аралы
ы ты жеке жəне жария болып б ліну тəртібі
C) >лтты
ы негізінде халы аралы
ы нормалары алыптасады
D) Халы аралы
ы лтты
ы тан басым болады
E) >лтты
ы халы аралы
ы тан басым болады
F) Халы аралы
ы негізінде лтты
ы нормалары алыптасады
G) >лтты
ы ты халы аралы
ы а тəуелді болу теориясы
7. Халы аралы
ы тағы
ы мирас орлы ты туындататын себепсалдар:
A) 8леуметтік революциялар
B) Мемлекеттерді халы аралы йымдарды руы
C) Мемлекетті халы аралы йымға кіруі
D) Бір мемлекетті екіге б лінуі немесе бір территориясыны екінші
мемлекетке туі
E) арулы а тығыстар
F) Халы аралы а тығыстар
8. Халы аралы
ы тағы субъектілерді тануды т%рлері:
A) арсыласу органдарын тану
B) Бір жа ты декларация негізінде
C) Мемлекетті тану
D) De-jure
E) Жа а %кіметті тану
F) >жымды тану
G) Ad hoc
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9. Халы аралы
ы ты лтты
ы тан басты ерекшеліктері:
A) халы аралы
ы ты нормаларды халы аралы
ы субъектілері
зара келісім ар ылы жасайды
B) ерекше мəжб%рлеу аппаратыны болуы
C) халы аралы
ы ты лтты
ы тан ерекшелігі жо
D) халы аралы
ы пен лтты
ы ты зара əсер етуі
E) халы аралы
ы субъектілеріні əрдайым зара те дігі
F) лтты
ы тағыдай мəжб%рлеу аппаратыны болмауы
G) халы аралы
ы субъектілеріні те сіздігі
H) халы аралы
ы нормалары əрдайым лтты
ы нормаларынан
басым болады
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
ы пен халы аралы жария
ы ты зара еш
байланысы жо
B) халы аралы жеке
ы халы аралы атынастарды бір саласы ғана
C) халы аралы жеке
ы азаматты
ы ты арнайы салаларыны
біреуін райды жəне халы аралы жария
ы пен байланысты
D) интернационалды станым, халы аралы жеке
ы - халы аралы
ы ты бір б лімі
E) халы аралы жеке
ы ты лтты
ы пен еш байланысы жо
F) халы аралы жеке жəне жария
ы деп б луге болмайды
G) халы аралы жеке
ы лтты
ы ты бір б лімі жəне
ы
ретінде з алдына мір с%ре алмайды
H) халы аралы жария
ы халы аралы жеке
ы ты бір б лігі
11. Халы аралы
йымдарды
халы аралы
ы ты
бас а
субъектілерінен басты ерекшеліктерін ай ындайтын субъектілік белгілері:
A) Бас ару билігі немесе %кіметі
B) рылтай шартыны болуы
C) 8кімшілік рылымы мен органдарыны болуы
D) Т ра ты хал ы
E) Екіден к п м%шесіні болуы
12. Халы аралы те із
ыны негізгі ағидалары:
A) адамзатты орта м ралары
B) балы аулау ызметіндегі нормаларды жетілдіру
C) əлемдік м хитты бейбіт ма сатта пайдалану
D) те із кемесіндегі почта тізімі
E) те із кемесіндегі жолаушыларды тізімі
F) ашы те із ке істігін жекешелендіру
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13. Территориялы атынастар
ығына сай цессия ғымы:
A) Тартып алу
B) Айырбастау
C) ?зара келісім негізінде толы тай берілуі
D) Сыйлау
E) Сатып алу
F) Білгілі бір мерзім аралығында пайдалануға беру
14. Халы аралы ғарыш
ығы саласындағы ғарышты са тандыруды
т%рлері:
A) новигациялы са тандыру
B) ғарыш саласындағы ғылыми зерттеулерді зиянсыздығын са тандыру
C) ғарыш айлағын еркін пайдалануды кепілдендіру
D) ғарыш саласындағы екі жа ты шартты са тандыру
E) ғарыш техникасын шыру алдындағы кезе де са тандыру
F) метерологиялы са тандыру
G) шыруды са тандыру
15. арулы а тығыс
A) Армения
B) Швейцария
C) Нидерланды
D) Германия
E) Т%ркменстан
F) Швеция
G) ырғызстан
16. Б>>-ны адам
б лінеді:
A) >рпа аралы
B) ылмысты
C) Айры ша
D) Экономикалы
E) Халы аралы
F) Азаматты
G) Саяси
H) Шенгендік
17. Халы аралы
A) Халы аралы
B) Халы аралы
C) Халы аралы
D) Халы аралы
E) Халы аралы

ығы бойынша нейтралитет мемлекеттер:

ы тарын орғау ж%йесіне сай келесі топтарға

экономикалы
ы ты салалары:
к лік жəне тасымалдау
ығы
миграциялы
ы
авторлы
ы
аржы
ығы
жеке
ы
13
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18. Халы аралы экономикалы
A) Преференциалды
B) Саяси
C) >лтты
D) Бастап ы
E) Позитивті
F) Аса олайлы жағдай
G) Табиғи
H) Ауыртпалы

ы тағы

ығы

ы ты режимдер:

19. Б>>-ны мамандандырылған мекемелері:
A) Білім, ғылым жəне мəдениет мəселелері бойынша Біріккен лттар
йымы
B) Б%кілəлемдік халы тар достастығы
C) Экономикалы , əлеуметтік, мəдени
ы тар ж ніндегі комитет
D) Халы аралы сауда палатасы
E) Халы аралы
ы комиссиясы
F) Сауда жəне даму бойынша конференция
20. Халы аралы йымдарды негізгі ызметтері:
A) Ма сатына сай əрекет ету
B) ?з ызметін еркін ат ару
C) Ба ылау шараларын йымдастыру жəне ж%ргізу
D) Нормашығарушылы ты ж%зеге асыру
E) Халы аралы
ы нормаларын ж%йелеу
21. Халы аралы дауларды шешу
ралы ретінде олданылатын
келісс здерді сатылары:
A) Келісімдік тəртіпке ж%гіну
B) Келісс з ж%ргізу тəртібін бекіту
C) Капитулицияны назарға алу
D) Жеке м%дделеріне ол жеткізу жəне орындату
E) Келісс здер ж%ргізуге ынта білдіру немесе барынша к іл б лу
F) Бейтараптылы пен бірбеткейлік таныту
22. Б>>-ны жарғысына сай мемлекеттерді халы аралы дауларды
шешудегі міндеттері:
A) Жеке м%дделеріне ол жеткізу жəне орындату
B) Келісс здер ж%ргізуге ынта білдіру немесе барынша к іл б лу
C) Держава мемлекеттерді араласуын тіну
D) Ара датушылы ызметті сынған мемлекеттерді к мегіне ж%гіну
E) Бейтараптылы пен бірбеткейлік таныту
F) Капитулицияны назарға алу
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23. Дауласушы тараптардан тыс %шінші тарапты жауапкершіліктен
босатпайтын жағдайлар:
A) Татуластыру
B) Сатып алу
C) Бітістіру
D) К мектесу
E) Ара дату
F) Бас ару/басшылы ету
24. Мемлекеттерге атысты материалды жауапкершілікті нысандары:
A) субституция
B) репарация
C) репрессалии
D) жымды санкция
E) кешірім с рау
F) ресторации
G) сатисфакция
H) реституция
25. 1945 жылды 8 тамызында Халы аралы 8скери трибунал
мемлекеттер:
A) ХР
B) Сауд Арабиясы
C) >лыбритания
D) Армения
E) Люкесбург
F) Франция
G) КСРО, А Ш
H) Германия
Халы аралы жария
ығы
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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1. Халы аралы жеке
ы атынастарын реттеуді жалпы əдістері:
A) Тараптар еріктеріні те дігі жəне автономиясы
B) Материалды - ы ты
C) Ішкі
ы ты
D) Децентрализациялау
E) Унификациялау
F) Ж%йелік
G) Шартты атынастар еркіндігі
2. Халы аралы жеке
ы ты халы аралы жария
ы тан
айырмашылығы:
A) Конвенцияларында
B) Халы аралы жеке
ы тан халы аралы жария
ы туындайды
C) Субъектілерінде
D) Реттеу əдістерінде
E) Халы аралы жеке
ы лтты за намаларды б лек бір саласы
F) Реттеу атынастарында
3. Халы аралы жеке
ы тағы əдет-ғ рып:
A) Халы аралы
ы ты коллизияларды реттеуші мемлекеттер
арасындағы келісімдер
B) Тəжірибеде алыптас ан т ра ты ережелер
C) Мемлекеттік немесе халы аралы де гейде танылған ғалымдарды
т%сіндірмелері
D) Тəжірибеде алыптас ан, біра за и к%ші жо алыптас ан тəртіптер
E) Оған атысты тараптар келісім беру негізінде за ды к%шін
мойындайды
F) Шетелдік элементпен к%рделендірілген азаматты - ы ты
атынастарды реттейтін мемлекетті нормативтік
ы ты актілері
G) Тараптарға за и міндеттеме ж%ктейтін ережелер
4. «Халы аралы жеке
ы » туралы жеке за
A) Германия
B) Египет
C) Ресей Федерациясы
D) А Ш
E) аза стан Республикасы
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5. Бос ындарды мəртебесіні белгісін аны тау:
A) Дінге сену белгісі бойынша удалау
B) Несиелік арыздары %шін удалау
C) аржы арыздары %шін удалау
D) Нəсілдік белгісі бойынша удалау
E) Алименттік міндеттемерлері %шін удалау
6. аза станды за намаға сəйкес бос ындарды
A) Е бек бостандығына
B) Жер телімін иемденуге
C) Тегін жеке авток лігіне
D) Т ра ты тегін т рғын %йге
E) Тегін мірін са тауға
F) Медициналы ызмет етуге

ы тары бар:

7. Р – ны бас а мемлекеттермен орнат ан визасыз режим:
A) ытай
B) Германия
C) Т%ркия
D) А Ш
E) Канада
8. За ды т лғаны жеке за ы аны талады:
A) м%ліктік
ы ты пайда болу орнымен
B) басты йымны орнымен
C) əр жағдайда жекеше
D) сотты шешіміні орындалу орнымен
E) тіркелу орнымен
F) негізгі ызметті ж%зеге асу орнымен
G) əр жа ты алауымен
9. Халы аралы жеке
ы тағы материалды нормаларды олдану:
A) Транслитерация
B) Реторсия
C) Материалды нормаларды олдану
D) Жариялы тəртіп туралы ескертпе
E) ?заралы

17
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10. Халы аралы за ды т лғаға жатады:
A) Шет елдік капиталы бар
B) Субрегионды аума та əрекет ете алады
C) Тек бір мемлекетте əрекет ете алады
D) Біріккен неркəсіптен %лесі бар
E) Халы аралы келісімдерге сəйкес рылған
F) Оларды
ы ты мəртебесі ішкі за дармен реттелмейді
G) Бас а мемлекеттерде əрекет ете алатын
11. Шетел элементімен к%рделендірілген жеке
ы ты реттеу
тəсілдерімен байланысты унификацияны т%рлері:
A) Айма ты унификациясы
B) Біржа ты
C) ылмысты
ы нормаларыны унификациясы
D) 8мбебап унификациясы
E) К пжа ты
F) Коллизиялы
ы унификациясы
G) Аралас унификация
12. За ды т лғаны жеке за ын аны тайды:
A) Ба ылау теориясы
B) 8кімшілік за ы
C) >йым мəртебесі
D) Отыры шылы теориясы
E) Инкорпорация теориясы
13. Халы аралы жеке
атысты ағидалар:
A) lex nationalis
B) lex domicilii
C) passive capacity
D) active capacity
E) lex personalis

ы та жеке т лғаны жеке за ын аны тауға

14. За ғылымында рим тарихынан бері келе жат ан мемлекет
иммунитетіне атысты т%сініктемелер:
A) par in parem non habet potestas
B) pacta sunt servanda
C) true international public policy
D) par in parem non habet imperium
E) ordre public interne

18
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15. Меншік
ығы дегеніміз:
A) Халы аралы жеке
ы саласы
B) Халы аралы жария
ы саласы
C) Халы аралы жеке
ы нормалары реттейтін сатып алу –сату
шарттарыны объектісі
D) Азаматты айналымдағы за ды жəне жеке т лғаларды м%ліктік
атынастарын реттейтін
ы ты нормалар ж%йесі
E) За намамен бекітілген шектерде жəне з білгенінше иелігіндегі
меншікке билік ету, олдану, иелену %шін за и м%мкіндік
F) Азаматты айналымдағы заттарға билік ету, олдану, иемдену,
меншіктеу бойынша т лғаларды əрекеттеріні шегін аны тайтын
ы ты нормалар ж%йесі
16. Халы аралы шартты міндеттемелерді реттейтін ТМД аясындағы
халы аралы шарттар:
A) 1996 жылғы зиянды алды тарды трансшекаралы тасымалдауды
мемлекеттік реттеу туралы Ресей Федерациясы @кіметіні аулысы
B) 2011 жылғы те ізді м наймен ластауға атысты азаматты
жауапкершілік туралы Брюссель конвенциясы
C) 2003 жылғы азаматты , отбасы жəне ылмысты істер бойынша
ы ты атынас жəне
ы ты к мек туралы Кишинев конвенциясы
D) 1993 жылғы азаматты , отбасы жəне ылмысты істер бойынша
ы ты атынас жəне
ы ты к мек туралы Минск конвенциясы
E) 1998 жылғы шетелдік əуе кемелеріні %шінші т лғаларға келтірілген
зияны туралы Рим конвенциясы
F) 2002 жылғы аума ты те із туралы Мəскеу конвенциясы
G) 1992 жылғы Дауларды шешуді реті туралы Киев келісімі
17. Транспорт т%ріне байланысты халы аралы тасымалды т%рлері:
A) Халы аралы к л ар ылы тасымалдау
B) Халы аралы те ізбен тасымалдау
C) Халы аралы зен ар ылы тасымалдау
D) Халы аралы теміржолмен тасымалдау
E) Халы аралы ғаламтор ар ылы тасымалдау
F) Халы аралы к лікпен тасымалдау
G) Халы аралы жол ар ылы тасымалдау
18. ИНКОТЕРМС бойынша «C»-тобындағы шарт талаптарыны типтері:
A) ?ткізу бағасы жəне са тандыру
B) Баждарды т леп жеткізу
C) Баждарды т леусіз жеткізу
D) Тасымалдаушы еркіндігі
E) Баға, са тандыру жəне фрахт
F) Баға жəне фрахт
19
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19. Халы аралы тəжірибедегі банк кепілдіктеріні типтері:
A) Авансты
B) ызметтік
C) Аудармалы
D) олма- ол
E) Несиелік
F) Вексельдік
20. Р АК бойынша негізсіз баюға жауапкершілік:
A) Егер негiзсiз баю м%лік алынған немесе жина талған негіз жоғалу
салдарынан пайда болса, осы негіз бағындырылған елді
ығымен
аны талады
B) Негіз бағындырылған елді
ығымен аны талады
C) Негізсіз баю ғымы кредитор еліні
ығы бойынша аны талады
D) Т тынушы тауарды сатып алған немесе ызмет ат арылған елді
ығы
E) ?ндірушіні немесе ызметті ат арған т лғаны орналас ан жері
F) Т тынушыны т рғылы ты жері орналас ан елді
ығы
21. Жосы сыз бəсеке ғымына кіреді:
A) Бəсекелестікте тиiмдi орын алу ма сатындағы к%рес
B) Бəсекелестiк шаруашылы ж%ргiзушi субъектiлері зiндiк
əрекеттерімен ерекшеленеді немесе бiр жа ты тəртiпте оларды
əр айсыларыны м%мкiндiгi нары та тауарлар айналымына байланысты
жалпы шарттарға əсер етумен шектеледi
C) Кəсіпкерлік ызметте м%лікті иемденуге атысты кез келген əрекеттер
D) Бір немесе əрт%рлі типтегі организмдерді тіршілік ету жəне к бею
жолындағы бəсекелестік карым катынастары
E) Б л зиян келтіруі м%мкін немесе шаруашылы ызметтегі зге
бəсекелес субьектілерге зиян келтірген немесе оларды іскерлік беделіне
зиян келтіретін əрекеттер
22. абылдаушы мемлекеттi аумағына iссапарға жiберiлген ж мыскерде
са тауы тиіс:
A) Ж мыс орны
B) Жеке міріне
ығы
C) Асхананы толондары
D) Ереуілге шығу
ығы
E) Т рғын %йі
F) ?з тілін олдану
ығы
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23. Асырап алуға жататын балалар:
A) Ата-анасыны екеуіні біреуі айтыс болса немесе бас тартса
B) Ата-анасыны екеуіні біреуі ғарышкер болса
C) Ата-аналы
ы тан босатылып айта алмаған, біра келісімін берген
болса
D) Ата-анасыны екеуіні біреуі, ата-аналы
ы тан айырылған немесе
бас а мемлекетке кетіп алған болса
E) Ата-анасыны екеуіні біреуі консул болса
F) Ата-аналары азаматты
ы б зушылы жасаған болса
G) Ата-анасыны екеуіні біреуі бас а мемлекетті ол астында болса
24. ?сиеттi к%шін жоюы жəне згертілуі м%мкін:
A) ?сиетті то татылуы, сиетте м ра алдырушыны ай мемлекетті
азаматы екені жазылмаса, онда м ра алдырушыны сиетті алдырған
кезде т рған мемлекетті за ымен аны талса
B) ?сиетті то татылуы м рагер тіркелген мемлекетті за ымен
аны талады
C) ?сиет к%шіні жойылуы м ра алдырушыны ай елді азаматы екенін
к рсетпеген жағдайда т ра ты т рған мемлекетіні за намасымен
реттелсе
D) ?сиетті жазылуы, то татылуы м ра алдырушыны ай мемлектті
сотына ж%гінсе, сол мемлекетті
ы тарына сəйкес келсе
E) М%лікті табылған жері м раны алдырушыны со ғы т рған жері егер
ол сиетте ай мемлекетті азаматы екенін к рсетпеген болса
F) М%лікті табылған жері м раны алдырушыны со ғы т рған жері не
ол аны болмаса м%лік табылған жері тіркелсе
25. Халы аралы азаматты iс ж%ргiзу
ығыны
арым- атынасы
бiрнеше ғылымдармен зерттеледі:
A) Халы аралы инвестициялы
ы пен жəне əкімшілік
ы пен
B) Халы аралы жеке
ы пен
C) Конституциялы
ы пен
D) Халы аралы инвестициялы
ы пен
E) Халы аралы экономикалы
ы пен
F) ылмысты
ы пен
Халы аралы жеке
ы
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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1. Азаматты процесті ж%йесі:
A) Жалпы
B) Балама
C) Ерекше
D) Диспозитивтік
E) Топты
F) Императивтік
G) Арнайы
2. Диспозитивтік принцип тараптарға мынадай
A) сот ісін ж%ргізу тілі
B) талап оюдан бас тарту
C) судьяларды тəуелсіздігі
D) меншікке ол с ғ лмаушылы
E) меншікке ол с ғ лмаушылы

ы тар береді:

3. Сот т релігін ж%зеге асыруға жəрдемдесушілер :
A) сарапшы
B) за ды кіл мен сот
C) кіл мен іске атысушылар
D) жауапкер мен за ды кілдер
E) жəбірленуші мен талапкер
F) сот пен прокурор
4. Тараптарды азаматты іс ж%ргізу міндеттері:
A) іске атысатын адамдар істі на тылы мəн-жайлары туралы сот а
толы əрі шынайы т%рде мəлімдеуге
B) арсылы тарын мəлімдеуге
C) дəлелдемелерді табыс етуге жəне зерттеуге
D) іс материалдарымен танысуға
E) сотта т рағалы етушіні аулыларына бағынбауға
F) азаматты
ы абілеттігін тексеруге
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5. Дауды нысанасына дербес талаптарды мəлімдемейтін %шінші
т лғаны
ығы болып табылмайды:
A) талап оюдан бас тарту
ығы
B) іске атысушы адамдарға с ра тар оюға ығы
C) арсылы тарын мəлімдеуге
ығы
D) жазбаша т%сініктемелер беруге
ығы
E) тініш жасауға
ығы
F) талап оюды негіздемесі мен нысанасын згерту
ығы
G) татуласу келісімін жасау
ығы
H) іс материалдарымен танысуға
ығы
6. Прокурор
ылы емес жəне міндетті емес:
A) Дəлелдемелерді зерттеуге атысуға
B) Сот отырысына келуге
C) Ic материалдарымен танысуға
D) Ic бойынша мемлекеттiк баж т леуге
E) Татуласу келісiм жасауға
7. Сотта кіл бола алмайтын т лғалар:
A) Жоғары за білімі бар бас а да адамдар
B) аза стан Республикасыны адвокатты ызмет туралы
за намасыны талаптарын б за отырып, за к мегін к рсету туралы
тапсырма абылдаған адвокаттар
C) Те атысушыларды тапсырмасы бойынша те атысушыларды
біреуі
D) Кəсіптік ода тарды –
ы тары мен м%дделерін орғауды осы
кəсіптік ода тар ж%зеге асыратын ж мысшыларды , ызметшілерді ,
сондай-а бас а да адамдарды істері бойынша уəкілетті кілдері
E) аза стан Республикасы Парламентіні немесе жергілікті кілді
органдарды депутаттары
F) За ды т лғаларды істері бойынша – осы за ды т лғаларды
ж мыскерлері
G) М%дделері зі кілі болып отырған т лғаны м%дделеріне айшы
келетін т лғаларға осы іс бойынша за к мегін к рсетсе немесе б рын
к рсеткен болса
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8. Іс бойынша іс ж%ргізуге байланысты шығындарға жатады:
A) алименттерді ндіріп алу туралы талап оюларда – бір жыл ішіндегі
т лемдерді жиынтығы
B) іс бойынша жарияланым мен хабарландыруларға байланысты
шығыстар
C) абыройын, адір- асиетін жəне іскерлік беделін т%сіретін мəліметтерді
таратудан келтірілген моралды зиянды теуді а шалай мəнде ндіріп
алу туралы талап оюларда – ндіріп алу талап етілген сома
D) а шаны ндіріп алу туралы талап оюларда – ндіріп алу талап
етілген сома
E) жала ыны ндіріп алу туралы сомалар
F) жауапкерді жəне (немесе) баланы іздестіру бойынша шығыстар
G) тараптарға жəне іске атысатын бас а да т лғаларға хабарлау жəне
оларды сот а ша ыру бойынша шығыстар
9. Азаматты істерді тал ылауды жəне шешуді мерзімдері:
A) судья шешеді
B) он к%н
C) ж мыс а айта алу туралы істер бір айға дейінгі мерзімде аралады
D) істі сот тал ылауына дайындау ая талған к%ннен бастап екі айға дейінгі
мерзімде азаматты істерді арайды жəне шешеді
E) талап т%скен к%ннен бастап он бес к%ннен кешіктірмей
F) судья, прокурор жəне адвокатты келісімі бойынша бір ай
10. Іс бойынша іс ж%ргізуге байланысты шығындар атары:
A) іс тараптарды бітімгершілік келісімімен ая талған жағдайларда
B) куəлерге, сарапшыларға жəне мамандарға т ленуге тиісті сомалар
C) заттай дəлелдемелерді са тауға байланысты шығындар
D) сол жерде арау ж%ргізілуге байланысты шығындар
E) талап оюшы талап оюдан бас тарт ан жағдайларда
F) талап оюшылар - авторлы
ы тан, сондай-а жа алы ашу,
нертабыс, рационализаторлы сыныс жəне неркəсiптiк %лгiлер
ығынан туындайтын талаптар бойынша
G) талап оюшылар - е бекке а ы т леу сомасын ндiрiп алу туралы
талаптар жəне е бек ызметiне байланысты бас а да талаптар бойынша
H) талап оюшы з талаптарын азайт ан жағдайларда
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11. Куə ретінде жауап алуға жатпайды:
A) прокурор
B) маман
C) балаларды тəрбиелеу туралы даулар бойынша істерді оспағанда,
зіні жастығына, дене немесе психикалы кемістіктеріне байланысты
фактілерді д рыс абылдауға жəне олар туралы д рыс айға тар беруге
абілетсіз адамдар
D) сарапшы
E) аудармашы
F) куəгер
12. арсы талап оюды абылдау шарттары:
A) іс осы сотты соттылығына жатпаса
B) арсы талап ою алғаш ы талап оюды есебіне бағытталса
C) арсы талап ою мен бастап ы талап ою арасында зара байланыс
болса, ал оларды бірлесіп арау дауларды неғ рлым жылдам жəне д рыс
арауға əкелсе, судья арсы талап оюды абылдайды
D) арыз азаматты сот ісін ж%ргізу тəртібімен арауға жəне шешуге
жатпаса
E) арызды əрекетке абілетсіз адам берсе
F) арсы талап оюды анағаттандыру бастап ы талап оюды толы
немесе ішінара анағаттандыруды жо а шығаратын болса
13. Азаматты іс озғау сатысында судья йғарым шығару ретінде
шешімдерді біреуін абылдайды:
A)
ы мирас орлығы ткен т лғаны тініші бойынша істі озғау
B) т релік сотты бастамасы бойынша істі озғау
C) талап оюшыға мəлімдеу
D) талап арызды абылдау жəне з арауына алу
E) талап арызды абылдаудан бас тарту
F) талап арызды айтару
14. 8рбір іс бойынша міндетті болатын азаматты істі сот тал ылауына
дайындау міндеттері:
A) жауапкерді ж мыс орнын аны тау
B) сот отырысын ашу
C) əрбір тарапты з талаптарын немесе арсылы тарын негіздеуі %шін
сынылуға тиіс дəлелдемелерді ай ындау
D) тараптарды
ы ты атынастарын жəне сот басшылы а алуға тиіс
за ды ай ындау
E) сот рамын жаргалау
F) сот а келген тараптарды тексеру
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15. Куə ретінде жауап алуға жатпайды:
A) əрекет абілеттілігі бар т лға
B) діни ызметшілер
C) шешім немесе %кім шығару кезінде істі мəн-жайларын тал ылау
%стінде ке есу б лмесінде туындаған мəселелер туралы – судья
D) он сегіз жас а толған азамат
E) Р азаматы
F) шет елді азаматы
G) медиацияны ж%ргізген судья
16. Сот актілеріне тəн белгілер:
A) на ты бір жағдайда олданылады
B) ескертпелер кіргізілетін жат
C) міндетті йғарым
D)
ы нормалары негізінде жəне оларға сəйкес олданылуы
E) уа ыты бойынша олданылуы
F) ресми акт болып танылатын жат
17. Сырттай шешімні к%шін жою туралы арызда к рсетіледі:
A) сырттай шешім шығарған сотты атауы
B) жауапкерді сот отырысына дəлелді себептермен келмей алуын
куəландыратын мəн-жайлар туралы мəліметтер жəне осы мəн-жайларды
растайтын дəлелдемелер, сондай-а сырттай шешімні мазм нына ы пал
етуі м%мкін дəлелдемелер
C) шешімге шағым беру мерзімін алпына келтіру туралы мəлімет
D) сотты талап оюды анағаттандыру туралы мəлімет
E) арыз берген тарапты атауы
18. Ерекше талап ою ісін ж%ргізу істеріне жатады:
A) азаматты туберкулезден, алкоголизмнен, наша орлы тан,
уыт марлы тан мəжб%рлеп емдеуге жіберу
B) азаматты хабарсыз кетті деп тану туралы жəне азаматты айтыс болды
деп жариялау туралы
C) жергiліктi ат арушы органдарды азаматтарды ал аби ретiнде
ылмысты сот iсiн ж%ргiзуге атысу
ы тарын б затын шешiмдеріне,
əрекеттерiне (əрекетсiздігіне) дау айту туралы арыздар бойынша іс ж%ргізу
D) сайлауға, республикалы референдумға атысатын азаматтар мен
оғамды бірлестіктерді сайлау
ы тарын орғау туралы арыздар
бойынша іс ж%ргізу
E) нормативтік
ы ты актіні за дылығын даулау туралы істер
бойынша іс ж%ргізу

26

32

аза стан Республикасыны азаматты іс ж%ргізу

ығы

19. Сот б йрығы шығарылатын талаптар:
A) борышкерден ндіріп алушыны пайдасына немесе тиісті бюджетке
ндіріп алынуға жататын мемлекеттік бажды сомасы туралы істер болса
B) борышкерді т рғылы ты жері немесе орналас ан жері аза стан
Республикасыны шегінен тыс туралы
C) ызметкерге есептелген, біра т ленбеген жала ы мен зге де
т лемдерді ндіріп алу туралы, оны ішінде Біры ғай жина таушы
зейнета ы орына міндетті зейнета ы аударымдарын аудару туралы
D) дəлелді себептермен ткізіп алынған арсылы беру мерзімін зарту
туралы істер бойынша
E) жеке т лғалардан салы жəне бюджетке т ленетін бас а да міндетті
т лемдер бойынша бересіні жəне сімп лдарды, сондай-а кеден
т лемдері, салы тар мен сімп лдар бойынша берешекті ндіріп алу
туралы
F) талап ою ісін ж%ргізу тəртібімен арауға жататын
ы туралы
дауды бары бай алған болса
20. О айлатылған (жазбаша) іс ж%ргізу тəртібімен аралатын істер:
A) осымша мəн-жайларды аны тау немесе осымша дəлелдемелерді
зерттеу ажет болса істі талап ою ісін ж%ргізу ағидалары бойынша
жалпы тəртіппен аралса
B) мемлекеттік бас ару, жергілікті зін зі бас ару органдарыны ,
кəсіпода ты ,мекемелерді , йымдарды жəне азаматтарды мəлімдеуі
бойынша
C) егер талап ою бағасы за ды т лғалар %шін – жеті ж%з айлы есептік
к рсеткіштен, жеке кəсіпкерлер, азаматтар %шін екі ж%з айлы есептік
к рсеткіштен аспаса, а ша сомаларын ндіріп алу туралы талап ою
арыздары бойынша
D) талап ою бағасына арамастан, талап оюшы сынған, жауапкерді
а шалай міндеттемелерін белгілейтін жаттарға жəне (немесе) шарт
бойынша берешекті растайтын жаттарға негізделген талап ою
арыздары бойынша
E) за да белгіленген немесе шартта к зделген жағдайларда сот а дейін
реттеу тəртібімен жасалған кəсіпкерлік, инвестициялы ызметке
байланысты даулар бойынша келісімдерді орындау туралы
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21. Сотты татуласу келісімін бекіту туралы йғарымында:
A) борышкер мен арызданушыны талаптарын тексерут əртібі
B) дəлелдемелерді оларды т рған жерінде арап тексеру жəне зерттеу
ж%ргізу, сараптама тағайындау немесе куəны айға тарын ты дау жайлы
C) татуласу келісіміні шарттары жəне оны орындау мерзімдер
D) талап оюшы т леген мемлекеттік бажды оған бюджеттен айтаруы
E) осымша мəн-жайларды аны тау немесе осымша дəлелдемелерді
зерттеу ажет болса істі талап ою ісін ж%ргізу ағидалары бойынша
жалпы тəртібі
F) %шінші т лғаны іске кіруі туралы тінішхаты анағаттандыру тəртібі
туралы
G) ндіріп алынуға жататын а ша сомаларыны м лшері немесе ны
к рсетілген, талап етілуге жататын жылжымалы м%лікті белгілері
22. Апелляциялы тəртіппен сот шешіміні к%шін жою не оны згерту
негіздері:
A) азаматты процестік
ы ағидалары бойынша аралған істерді
оспағанда, сот істі сот отырысыны уа ыты мен орны туралы тиісті
т%рде хабарландырылмаған іске атысатын адамдарды айсыбіреуі
болмағанда араған
B) істі арау кезінде сот ісін ж%ргізу тілі туралы ағида б зылмаған
C) істі сотты за сыз рамы немесе соттылы туралы ағидаларды
б зып араған
D) олданылуға жататын за ды олданбаса
E) белгілі бір функцияларды ж%зеге асыратын орган кілдері туралы
мəлімет болмаса
23. аза стан Республикасыны Жоғарғы Сотына берілетін сот актiсiн
кассациялы
тəртіппен
айта
арау туралы жəне
аза стан
Республикасыны
Бас прокуратурасына берілетін кассациялы
наразылы келтіру туралы тiнiшхатта:
A) олданылуға жататын за
B) бас а да м%дделі т лғаларды, сондай-а он жас а толған баланы зін
іске атысуын тарту туралы мəліметтер
C) азаматты процестік
ы ағидалары бойынша аралған істер
D) істі арау кезінде сот ісін ж%ргізу тілі туралы ағида
E) iске атысатын адамдарды т рғылы ты жерлері немесе орналас ан
жерлерi к рсетіліп, оларды санамалау
F) соттылы туралы ағидалар
G) тiнiшхат беретін адамны жəне м%ддесі %шін тінішхат беріліп
отырған адамны аты-ж ні, оны т рғылы ты жерi немесе орналас ан
жерi жəне iстегi процестік жағдай
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24. Шешімдерді, йғарымдар мен аулыларды жа адан ашылған мəнжайлар бойынша айта арау %шін негіздер:
A) ндіріп алынуға жататын а ша сомаларыны м лшері немесе ны
к рсетілген, талап етілуге жататын жылжымалы м%лікті белгілері
B) %шінші т лғаны іске кіруі туралы тінішхаты анағаттандырылса
C) шешімді, йғарымды немесе аулыны шығаруға негіз болған сот
шешіміні , %кіміні , йғарымыны немесе аулысыны не зге де
мемлекеттік орган аулысыны к%шін жою негіздер болып табылады
D) за ды к%шіне енген сот %кімімен, аулысымен, ылмысты удалау
функцияларын ж%зеге асыратын мемлекеттік органдарды жəне
лауазымды адамдарды аулыларымен аны талған куəгерді к рінеу
жалған айға тары, сарапшыны к рінеу жалған орытындысы, к рінеу
д рыс аудармау, за сыз не негізсіз шешім шығаруға əкеп со ан
жаттарды не заттай дəлелдемелерді жалғандығы
E) дəлелдемелерді оларды т рған жерінде арап тексеру жəне зерттеу
ж%ргізу, сараптама тағайындау немесе куəны айға тарын ты дау
жайлы;
25. Шетелдік соттар мен т релік соттарды шешімдерін тану жəне
орындауды тəртібі:
A) Тараптар арасындағы келісім-шартпен белгіленеді
B) Шетелдік соттар мен т релік соттарды шешімдерін тануды жəне
орындауды шарттары мен тəртібін Р Жоғарғы Соты белгілейді
C) Шетелдік соттар мен т релік соттарды шешімдерін тануды жəне
орындауды шарттары мен тəртібін Р Парламенті белгілейді
D) аза стан Республикасыны за ында немесе халы аралы шартында
зара т%сіністік негізінде танылады жəне орындалады
E) Шетелдік соттар мен т релік соттарды шешімдерін тануды жəне
орындауды шарттары мен тəртібі за да белгіленеді
аза стан Республикасыны азаматты іс ж-ргізу
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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