«Қазақстан Республикасының Конституциалық құқығы» пәні бойынша
ТЕСТ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
1. Құрастырылу мақсаты: тест Қазақстан Республикасы жоғары оқу
орнынан кейінгі білім беру ұйымдарына магистратураға түсу емтиханы үшін
құрастырылған.
2. Міндеті: Келесі мамандықтар үшін үміткердің білім деңгеін анықтау:
6M030100
6M030200
6M030400

Құқықтану
Халықаралық құқық
Кеден ісі

3. Тест мазмұны мен жоспары: Тестіге «Қазақстан Республикасының
Конституциалық құқығы» пәні бойынша типтік оқу жоспары негізіндегі оқу
материалы келесі бөлімдер түрінде енгізілген. Тест тапсырмалары ағылшын
тілінде ұсынылған.
Учебные материалы по тесту «Конституционное право Республики Казахстан»,
основанные на типовых планах, представлены в следующей таблице. Вопросы
представлены на английском языке.
Study materials of " Constitutional Law of the Republic of Kazakhstan " test, based on typical
plans, are presented in the following table. The questions are presented in English.
Тақыры
птың
коды
Код темы

1

2

Тақырыптың мазмұны
Содержание темы
Қазақстан
Республикасының
конституциялық құқығы- мемлекет пен
қоғамның
негізгі
заңы.
Конституционное право Республики
Казахстан- основной закон государства
и общества.
The Constitution of the Republic of
Kazakhstan – the Main law of the state
and society.
Қазақстан
Республикасының
конституциялық
құрылысының
негіздері.
Основы
конституционного
строя
Республики Казахстан.
Fundamentals of the constitutional system
of the Republic of Kazakhstan.

Тапсыр
Қиындық
малар саны
деңгейі
Количес
Уровень
тво
трудности
заданий

Тапсырма
ның
тестідегі
орыны
Место
заданий в
тесте

1

A

1

1

A

2

3

4

5

6

7.

8

9

Қазақстан Республикасындағы адам мен
азаматтың
құқықтық
мәртебесінің
негіздері.
Основы правового статуса человека и
гражданина в Республике Казахстан.
Fundamentals of the legal status of a
person and citizen in the Republic of
Kazakhstan.
Қазақстан Республикасының қоғамдық
бірлестіктерінің ұйымдастырылуы мен
қызметінің конституциялық негіздері.
Конституционные основы организации
и
деятельности
общественных
объединений Республики Казахстан.
Constitutional fundamentals of
organization and activity of public
associations of the Republic of
Kazakhstan.
Қазақстан Республикасының сайлау
құқығы және сайлау жүйесі.
Избирательное право и избирательные
системы
Республики
Казахстан.
The electoral law and electoral systems of
the Republic of Kazakhstan
Республикалық референдум.
Республиканский референдум.
Republican referendum.
Қазақстан
Республикасының
мемлекеттік
органдарының
конституциялық жүйесі.
Конституционная
система
государственных органов Республики
Казахстан.
Constitutional system of public authorities
of the Republic of Kazakhstan.
Қазақстан Республикасы Президентінің
конституциялық-құқықтық мәртебесі.
Конституционно-правовой
статус
Президента Республики Казахстан.
Constitutional and legal status of the
President of the Republic of Kazakhstan.
Қазақстан Республикасы Парламентінің
конституциялық-құқықтық мәртебесі.
Конституционно-правовой
статус
Парламента Республики Казахстан.
Constitutional and legal status of the
Parliament of the Republic of Kazakhstan.

1

A

3

2

A,B

4,10

2

A,B

5,11

A,B

6,12

2

A,B

7,13

3

A,B,C

8,14,22

3

A,B,C

9,15,23

2

10

11

12

13

14

Қазақстан Республикасы Парламенті
депутаттарының
конституциялыққұқықтық мәртебесі.
Конституционно-правовой
статус
депутатов Парламента Республики
Казахстан.
Constitutional and legal status of deputies
of the Parliament of the Republic of
Kazakhstan.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
конституциялық-құқықтық мәртебесі.
Конституционно-правовой
статус
Правительства Республики Казахстан.
Constitutional and legal status of the
Government of the Republic of
Kazakhstan.
Қазақстан
Республикасындағы
конституциялық бақылау.
Конституционный контроль Республики
Казахстан
Constitutional control of the Republic of
Kazakhstan
Қазақстан
Республикасындағы
сот
билігінің конституциялық негіздері.
Конституционные основы судебной
власти
в
Республике
Казахстан.
Сonstitutional bases of judicial authority in
the Republic of Kazakhstan.
Қазақстан
Республикасындағы
жергілікті мемлекеттік басқару және
өзін-өзі басқарудың конституциялыққұқықтық негіздері.
Конституционно-правовые
основы
местного государственного управления
и
самоуправления в Республике
Казахстан.
Constitutional and legal bases of local
government and self-government in the
Republic of Kazakhstan.
Тестiнiң
бiр
нұсқасындағы
тапсырмалар саны
Количество
заданий
в
одном
варианте:
Number of tasks in one version:

3

B,C,C

16,24,25

3

B,B,C

17,18,26

B,С,C

19,27,28

B,C

20,29

B,C

21,30

3

2

2

30

4. Тапсырма мазмұнының сипаттамасы:
Тесттік тапсырмаларының мазмұнында құқық пен мемлекеттің пайда
болу, даму, қызмет ету заңдылықтары сипатталады
5. Тапсырмалар орындалуының орташа уақыты:
Бір тапсырманы орындау уақыты – 2 минут
Тест орындалуының жалпы уақыты – 60 минут

6. Тестiнiң бiр нұсқасындағы тапсырмалар саны:
Тестінің бір нұсқасында – 30 тапсырма.
Қиындық деңгейі бойынша тест тапсырмаларының бөлінуі:
- жеңіл (A) – 9 тапсырма (30%);
- орташа (B) – 12 тапсырма (40%);
- қиын (C) – 9 тапсырма (30%).
7. Тапсырма формасы:
Тест тапсырмалары жабық формада беріледі. Ұсынылған бес жауап
нұсқасынан бір жауапты таңдау керек.
8. Тапсырманың орындалуын бағалау:
Дұрыс орындалған әр тапсырма үшін студентке 1 балл береді, одан
басқа жағдайда - 0 балл беріледі.

