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;
2

- 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.
/кесі Нарболат а n те ге, Елнарға m те ге берді, жəне 0 < m < n < 1000 .
Сонда
А={Нарболатта 2000+ n те ге бар}
В={Елнарда 3000+ m те ге бар}
шамалар ж нінде д рыс айтылған т жырымды табу керек.
A) A = B
B) Берілген мəліметтер андай да бір т жырым жасауға жеткіліксіз
C) B < A
D) А < В
2. Берілген 4 жауап н с асынан 1 д рыс жауапты та дау.
/кесі Нарболат а n те ге, Елнарға m те ге берді жəне 0 < m < n < 1000 .
Сонда
А={Нарболатта 3000+ n те ге бар}
В={Елнарда 2000+ m те ге бар}
шамалар ж нінде д рыс айтылған т жырымды табу керек.
A) B < A
B) А < В
C) A = B
D) Берілген мəліметтер андай да бір т жырым жасауға жеткіліксіз
3. анат велосипедпен 1 сағатта ауылдан к лге дейін барып, кідірместен
кері айт ан. Ауылдан к лге дейінгі жылдамдығы 6 км/сағ, ал к лден
ауылға дейінгі жылдамдығы 12 км/сағ болды. К лден ауылға дейінгі
ара ашы ты ты табы ыз.
A) 3 км
B) 6км
C) 4,5 км
D) 9 км
E) 4 км
4. ху 2 − х 2 у = 12 те деуіні x=3 болғандағы шешімін табы ыз;
A) (3; − 1 ) жəне (3; -2)
2

B) (3; 5) жəне (3; 0)
C) (3; 0) жəне (3; 1)
4

D) (3; 4) жəне (3; -1)
E) (3; 0) жəне (0; 3)
5. Квадратты
абырғалары 20% -ға зартылған. Квадратты
анша пайызға к бейетінін есептеу керек.
A) 4%
B) 56%
C) 44%
D) 25%
E) 24%

ауданы

6. Банктежылды
м лшерлемесі 12% болатын депозитке50000
те гесалынды. Депозитке салынған а ша 3 айдан кейін анша болатынын
есептеу керек.
A) 50500
B) 54500
C) 51500
D) 52000
E) 64000
7. Порт а 4 кеме келді. 1953 жылды екінші а тарында талт сте олар бір
уа ытта порттан шы ты.Егер бірінші кеме əр 4 аптада айтып оралатын
болса, екінші кеме əр 8 апта сайын, шінші – 12 апта жəне т ртінші – 16
апта сайын айтып оралатыны белгілі болса, оларды келесі рет кездесу
уа ытын аны тау керек.
A) 11 желто сан 1953
B) 3 а тар 1654
C) 5 желто сан 1953
D) 4 желто сан 1953
E) 2 а тар 1654
8. А н ктесінен шы ан бала жолды жартысын, з адымдарын остап
санап, ал алған жартысында штеп санады. Екі т рлі санауды айырымы
250-ге те болды. Б н ктесіне дейін анша адым бар екенін есептеу керек.
A) 1500
B) 1000
C) 1200
D) 1400
E) 1250
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9. Кестеде шіп алған со ғы екі санды табу керек.
3 37 19 61
67 31 5 17
7 11 73 29
43 41
A) 31; 13
B) 37; 3
C) 23; 13
D) 23; 5
E) 47; 53
10. Кестеде сызы ты функция мəндері берілген:
x
f (x )

0
3

1
-2

3
-12

f (− 2 ) мəнін есептеу керек.
A) -6
B) -7
C) 7
D) 0
E) 13

Екінші тілде - орыс тілі
11. Выбрать 1 правильный вариант из 4 предложенных.
Даны числа A = 7:(-3) и B = 3:(-7)
Сравните величины A и B между собой.
A) две величины равны
B) величина B больше
C) величина A больше
D) отношение между величинами не может быть определено на основе
информации, представленной в примере

17x − 2 > x − 4
12. Решите систему неравенств 
3 − 9x < 1 − x
A) (− ∞;2 )
1

B)  ;+∞ 
4

C) (−∞;0) ∪ (1;+∞)
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 1

D)  − ;+∞ 
 4

1

E) (0;1) ∪  ;+∞ 
4

13. Большой куб, окрашенный в синий цвет, распилили на 27 маленьких
одинаковых кубиков. Сколько маленьких кубиков имеют только две
окрашенные грани?
A) 6
B) 8
C) 9
D) 18
E) 12
14. Используя таблицу, задайте функцию формулой
1
2
3
4
x
y
2
7
12
19
2
A) y = − x + 11
B) y = x 2 + 3
C) y = −3x + 5
D) y = 5 x − 3
E) y = 3x 2 − 5
15. Соотнесите площадь заштрихованной фигуры

с соответствующей формулой:
A) x 2 + y
B) xy − y 2

x2
2
D) x 2 − xy + y 2

C)

E) x 2 + y 2
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Аналитикалы ойлау тесті
О ыту тілінде - аза тілі
16. «Адам а и атты бас к зiмен к рмейдi, ... к зiмен к редi»,- дейді Ш.
дайберді лы.
Жоғарыдаға алып алған с зді толтыры ыз:
A) айрат
B) а ыл
C) ж рек
D) сабыр
E) с лулы
17. «Тiршiлiк туралы адам арасында к птен берi айтылып келе жат ан екi
т рлi жол бар. Бiрi – дене лсе де, жан лмейдi, жоғалмайды; лгеннен
кейiн де осы к нгi тiршiлiкке м лде самайтын бiр т рлi тiршiлiк мiр
бар; сонды тан адамдар жалғыз ғана д ние тiршiлiгiн ойламай, сол со ғы
д ние мiрiнде де жа сы, ба ытты болуды амын ойлай бiлуi керек дейдi.
М ны а ырет дейдi, лгеннен со ғы мiр жолы дейдi.
Ендi бiр жол – б л əлемдегi барлы нəрсенi бəрi здiгiнен жаралып
жатыр, оны былай деп жарат ан ие жо həм лгеннен со да тiрiлетiн жан
жо дейдi.
Менi ойымша, осы екi жолды айсысы аны екенiн табу – а ылы сау
адамға атты мiндет». Ш. дайберді лы.
Осы мəтінде Шəкəрім
дайберді лы айтып отырған екі жаратылыс
жолыны ғылыми атауын ата ыз:
A) метафизика жəне диалектика
B) теология жəне пантеизм
C) материализм жəне идеализм
D) деизм жəне догматизм
E) рационализм жəне эмпиризм
18. 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) биофизика
B) математика
C) химия
D) биология
E) физиология
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19. Ойлау ж йесінде кез-келген ғым белгілеріні сипатына арай əдетте:
о жəне теріс болып б лінеді. О деп нəрседе андай да бір сапаны
болуын к рсететін ғымды атайды. Теріс деп нəрседе сол немесе бас а
сапаны болмауын к рсететін ғымды атайды.
Т менде келтірілген ғымдарды
айсысы белгі сипатына арай теріс
болып табылады?
A) парасаттылы
B) сауатты за гер
C) сара ды
D) бейболмыс
E) адам
20. «Таным адам санасы мен оршаған ортаны бейнелеуден бас а т к те
емес. Б л дерісте сезім алғаш ы, содан кейін заттар ар ылы тəжірибе
іске асады. Мəселен, эмпирик – мырс а сия ты, жинаған мəліметтері
бойынша, рационалист – рмекші тəрізді, зінен рнек то ып шығарады,
ал бал арасы – орта ғы, ба шадан шикізат жинап, оны здігінен дейді»,деп орытады Ф.Бэкон.
Ф. Бэкон бойынша шынайы ғалым адам андай жəндікке
сауы тиіс
екендігін аны та ыз.
A) мырс а
B) о ыз
C) бал арасы
D) рмекші
E) шаян
21. К лемі бойынша ғымдар жал ы жəне жалпы болып б лінеді. Жеке
деп к лемі жалғыз, дара элементтен т ратын ғымдарды («бірінші
ғарышкер», «екінші д ниеж зілік соғыс», т.б.) айтамыз. Жалпы деп
к леміне кем дегенде бірден арты элемент кіретін ғымды атайды
(«ғарышкер», «мемлекет», « ылмыскер» жəне т.б.).
Берілген жауаптарды ішінен к лемі бойынша жал ы ғымды к рсеті із.
A) Австралия
B) кітап
C) ала
D) те із
E) материк
22. К лем элементіні санына арай ғымдарды бос жəне бос емес деп
б леді. К лемдері на ты мірде жо нəрселерді к рсететін ғымдар
н лдік, бос деп аталады. Мə гілік озғалт ы, жезтырна – м ны бəрі бос
ғымны мысалдары.
Берілген жауаптарды ішінен бос (н лдік к леммен) ғымды табы ыз.
A) карнавал
B) иероглиф
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C) кесте
D) кентавр
E) рокер
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) суфизм
C) софистика
D) секуляризация
E) схоластика
24. Эмпирикалы зерттеулерді əдістері: абылдау - сезім м шелеріне
тікелей əсер ететін сырт ы заттар мен
былыстарды т тас бейнесі;
ба ылау - сырт ы д ниені алдын ала, ма сатты т рде абылдау, яғни
былыстарды табиғи шынды та, оларға араласпай, тікелей абылдау,
зерттеу; эксперимент - шынды ты,
былыстарды ба ылауға, бас аруға
болатын жағдайларда, шарттарда зерттеу; салыстыру - объектілерді
састығы мен айырмашылығын а ғару, салыстыру əдісі; лшеу - бір
шаманы бас а бір шамаға атынасын аны тау.
Жоғарыда берілген мəтіннен эмпирикалы зерттеулерді əдістеріне
жатпайтынын аны та ыз:
A) лшеу
B) абылдау
C) ба ылау
D) эксперимент
E) салыстыру
25. «Мен ғана бармын жəне менi т йсiктерiм. Д ние менi т йсiктерiмнi
кешені» деген.
Жоғарыдағы ағида ай философиялы бағыт а тəн. Д рыс жауабын
к рсеті із:
A) дуализм
B) объективтiк идеализм
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C) субъективтiк идеализм
D) диалектикалы материализм
E) механикалы материализм
Екінші тілде - орыс тілі
26. Марк Фабий Квинтилиан писал: «Есть такие краткие изречения, или
[…], которые всем приятны и всеми употребляются. Такие изречения не
переходили бы из века в век, если бы всем людям не казались истинными».
Вставьте вместо многоточия, заключенного в квадратные скобки, слово,
которое требуется по смыслу
A) пословицы
B) алогизмы
C) цитаты
D) фразеологизмы
E) софизмы
27. Под документом понимается зафиксированная на материальном
носителе информация с реквизитами (элементами оформления),
позволяющими ее идентифицировать. Выделите правильную совокупность
ключевых понятий, на которых строится определение.
A) идентификация, документ, понимать, элемент
B) материальный, оформление, идентификация
C) документ, материальный носитель, информация, реквизит,
идентификация
D) документ, понимается, позволяющие, идентификация
E) фиксация, элемент оформления, кодификация
28. УДК - Универсальная десятичная классификация, применяемая для
систематизации
документов
в
Электронном
Каталоге.
Разветвленная структура классификации позволяет Вам определить
необходимую тематику. Навигация по УДК осуществляется "вверх" и
"вниз" (от более широких понятий к более "узким") по дереву индексов
УДК.
Ссылки типа "смотри" и "смотри также" позволяют двигаться по
тематической
"горизонтали",
показывая
связанные
понятия.
Если Вы не можете отыскать в Классификаторе нужную тему,
воспользуйтесь "фрагментацией" УДК - "Поиск в УДК по ключевым
словам".
К какому современному понятию можно отнести процесс систематизации
научных документов?
A) детализация
B) эскалация
C) генерализация
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D) квалификация
E) герметизация
29. Опираясь на словарные формулировки, закончите предложение: «Вся
сознательная жизнь М. В. Ломоносова была посвящена …»
A) собиранию книг
B) развлечениям
C) разносторонней научной деятельности
D) самообучению
E) созданию церковных сочинений
30. Словарное определение науки включает несколько значений:
1. Система знаний, вскрывающая закономерности в развитии природы и
общества и способы воздействия на окружающий мир. // Отдельная
отрасль таких знаний.// Деятельность в той или иной области человеческих
знаний как род занятий.
2. Навыки, знания, получаемые человеком в результате обучения или
жизненного опыта.
3. Урок, назидание, нечто поучительное.
4. Устар.и прост. Обучение.
Определите, к какому из значений относится слово «наука» в примере: «И
дельно! Это, Щука, Тебе наука: Вперед умнее быть. И за мышами не
ходить».И.А. Крылов. Щука и кот.
A) ни к одному из значений
B) 4
C) 2
D) 1
E) 3
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 methods of constitutional law as a branch of law are:
A) Dialectics
B) Synthesis
C) Permission
D) Analysis
E) Historical
2. Social principles of the Constitution are:
A) complex nature of the Constitution
B) democracy
C) personal inviolability
D) presidentialism
E) democratic centralism
3. The Republic of Kazakhstan states itself as:
A) Capitalist
B) Socialist
C) Legal
D) Federative
E) bourgeois-democratic
4. The economic and social rights of the citizens of the Republic of Kazakhstan
include:
A) the right to freedom of association
B) the right to life
C) the right to rest
D) the right to freedom of conscience
E) the right of free movement through the territory of the Republic of
Kazakhstan
5. Political party is created on the initiative of a group of citizens of Kazakhstan:
A) of 10,000 people.
B) representing 3/4 oblasts and Astana
C) of at least 1000 people
D) of at least 5000 people
E) representing 1/2 regions of Astana and Almaty
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6. The majority system in the RK is applied in accordance with the following
provisions:
A) 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
B) in the election of deputies of Mazhilis
C) in the election of members of local government
D) such a system in the RK is not applied
E) in a second vote, the winner is the one who scored 100% of the vote
7. When conducting agitation before a national referendum, agitation is not
allowed:
A) cult of cruelty and violence
B) approval of the provisions of the draft constitutional law
C) active participation in the referendum
D) the need to adopt a new Constitution
E) holding peaceful rallies in support of constitutional reform
8. Representative bodies include:
A) Assembly of People of Kazakhstan
B) Parliament
C) akims of regions
D) akims of Astana and Almaty
E) Attorney General
9. The right of legislative initiative belongs to:
A) Chairman of the Committee of national security
B) President
C) General Prosecutor
D) Ombudsman
E) Supreme Court Chairman
10. The general (constitutional) principles of the citizenship of the Republic of
Kazakhstan include the principles:
A) availability of a system of checks and balances
B) of political pluralism
C) capitalist ownership recognition
D) supremacy of the state (people's sovereignty)
E) development of market relations
11. Creation and activity of public associations are forbidden, which aim is:
A) Environmental sustainability
B) Environmental protection
C) violent change of constitutional line-up
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D) Protection of private property
E) Protection of wildlife
12. The principles of suffrage are
A) all bodies are appointed by the President
B) direct electing right
C) unequal electing right
D) open voting
E) all bodies elect electors
13. The ballot paper for the republican referendum is printed in:
A) Kazakh language
B) English language
C) Japanese language
D) French language
E) Chinese language
14. Constitutional principles of organization and activities of state bodies of the
Republic of Kazakhstan:
A) accounting of deputies before electors
B) non-accountability of deputies to voters
C) Lifelong occupation by officials of their posts
D) Democratism of the system of state bodies
E) Appointment of all deputies and officials by the President
15. The position of the President in the Republic of Kazakhstan was established:
A) by the congress of People's Deputies of the Kazakh SSR
B) by the Constitutional Law of the Republic of Kazakhstan "On State
Independence of the Republic of Kazakhstan"
C) September 22, 1989
D) April 24, 1990
E) March 14, 1990.
16. Mazhilis of the Parliament is formed by:
A) all deputies are elected by the people themselves
B) election of 98 deputies on the basis of universal, equal, direct suffrage by
secret ballot
C) 9 deputies are appointed by the Government
D) regular elections are held as required
E) election of 98 deputies by the President
17. A deputy of the Parliament does not have the right:
A) to be the author of works of art
B) to be an associate professor of the department of the university
C) can engage in any type of work
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D) to hold other paid positions, except for teaching, scientific or other creative
activity
E) to participate in the development of scientific problems
18. A deputy of the Mazhilis of the Parliament may be a person:
A) Citizen of the Republic of Kazakhstan
B) reached 30 years of age
C) living in the territory of Kazakhstan in the aggregate of 15 years
D) in cases provided for by law, a stateless person
E) foreign national
19. The prime minister publishes an order on questions of the following nature:
A) International legal
B) Judicial
C) Collective
D) Administrative- act
E) Legislative
20. The main tasks of the constitutional control are:
A) Adoption of a new Constitution
B) Ensuring compliance of all normative acts with the Constitution
C) Ensuring the coordinated functioning of various branches of government
D) Control over the legislative activity of the Parliament
E) Drafting of bills
21. Nomination of candidates for members of local self-government bodies is
carried out according to the rules:
A) A citizen who does not reside in the territory of the local community can not
be nominated
B) The time for nominating candidates is unlimited
C) Nomination starts next month
D) Can be nominated a citizen who does not reside in the territory of the local
community, but is a well-known politician
E) Nomination begins 3 months before the election
22. The state body is:
A) In special cases, a stateless person
B) Called to perform the functions of public consciousness
C) Called to perform the functions of public control
D) state institution
E) In cases provided by law, a foreigner
23. The President of the Republic of Kazakhstan in relation to the Parliament
exercises the authority:
A) approves Regulations of Chambers of Parliament
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B) appoints all deputies of the Parliament
C) defines the structure of the Houses of Parliament
D) directs the work of Parliament
E) appoints regular and extraordinary elections to the Parliament and its
Chambers
24. Standing committees of the Houses of Parliament:
A) Adopt Decrees
B) Adopt laws
C) Do not accept any acts, but only keep minutes of meetings
D) 100% of the votes of the members of the committee
E) Make decisions
25. Sessions of the Standing Committees of the Houses of Parliament:
A) Are competent if there are at least 2/3 of the total number of their members
B) Have half of their members
C) They are chaired by one of the members of the committee
D) Are eligible if there are 100% of their members
E) They are chaired by the Secretary of State of Kazakhstan
26. A deputy of the Senate of the Parliament may be a person:
A) having an average special education and at least 10 years of experience
B) 30 years old person
C) permanently residing on the territory of the relevant area for at least 5 years
D) having a secondary education
E) 25 years old
27. Decisions of the Government of Republic of Kazakhstan, accepted within
the limits of its competence
A) have binding force on the territory of the CIS
B) Have binding force throughout the territory of the Republic of Kazakhstan
C) Is adopted in the manner determined by the President
D) Can not be undone by anyone
E) have recommendatory in nature
28. The Government of the Republic of Kazakhstan according to the
Constitution:
A) Carries out the executive power of the RK
B) Carries out the judicial power of the RK
C) Performs the functions of the Supreme Court
D) Carries out the legislative power of the Republic of Kazakhstan
E) Is at the head of legislative bodies
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29. Types of constitutional control:
A) Wide and narrow
B) Advisory and operative
C) Republican and local
D) General and special
E) Primary and secondary
30. Registration of members of local self-government bodies is carried out:
A) The Central Election Commission
B) On the basis of the summary protocol of the district election commission
C) Corresponding territorial election commission
D) On the basis of the President's order
E) On Election Day
*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) фундаментальды за ғылым
B) фундаментальды экономика ғылым
C) олданбалы за ғылым
D) олданбалы экономика ғылым
E) саяси- ы ты ғылым
F) фундаментальды саясаттану ғылым
2. Б тен аума тарды жаулап алу ар ылы з мемлекетін
A) ытай тайпалары
B) нді тайпалары
C) монғол тайпалары
D) римдіктер
E) герман тайпалары
F) гректер

рған ел

3. Мемлекеттік органдарды билікті б лу ағидасына сəйкес т рлері:
A) жергілікті
B) сотты
C)
ы орғаушылы
D) орталы
E) ат арушылы
F) республикалы
G)
ы олданушылы
H) за шығарушылы
4. Мемлекет аппараты ызметіні негізгі
A)
ы шығармашылы ызмет
B)
ы насихаттау ызметі
C)
ы ты к мек к рсету ызметі
D)
ы ты сананы к теру ызметі
E) Мəжб рлеу ызметі
F)
ы ты білім беру ызметі

ы ты нысандары:

5.
ы нормаларын субъектілері бойынша ресми т сіндіру:
A) нормативтік
B) казуалды
C) легалды
D) шектелген
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E) ке ейтілген
F) с збе-с з
6.
ы нормаларын субъектілері бойынша ресми т сіндіру:
A) нормативтік
B) с збе-с з
C) казуалды
D) легалды
E) шектелген
F) ке ейтілген
7. /рекет абілеттілік т рлері:
A) шектелген
B) мемлекеттік емес
C) жеке
D) мемлекеттік
E) толы
F) ішінара (жартылай)
8.
ы б зушылы
A) объект
B) кінə
C) субъект
D) субъективтік
ы
E) за ды міндет
F) объективтік жағы

рамыны элементтері:

9. За алдында жауапты болуды негізі:
A) Bнегелік нормаларды б зғанды ты дəлелдейтін айға
B)
ы б зушылы фактісіні за ды айға т рінде болуы
C)
ы б зушылы жасау
D) Тəртіп б зу немесе теріс ылы
E) Мораль нормаларын б зу фактісі.
F)
ы субъектілеріні мəміле жасау негіздемелері
G) Б л т лғаларда алыптас ан т сініктер мен идеяларды жиынтығы
10. За и салдарды болуы:
A) əскерге бару
B) міндеттерді орындамау
C)
ы ты пайдалану
D) дос болу
E) намазға жығылу
F) сек айту
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Ағылшын тілінде
11. Identify signs of the Civil law (Continental) legal system:
A) legal doctrine, pecepcion of Roman law had been considered as a sources of
law for long time
B) sources of law – court decisions
C) sources of law – legislation
D) sources of law – religious rules
E) sources of law – legal precedents
F) sources of law– regulative-legal acts
12. The Republic of Kazakhstan indicates itself as a:
A) legal
B) parliamentary
C) theocratic
D) democratic
E) royal
F) social
13. According to the Constitution, general principles of the Republic of
Kazakhstan:
A) Supremacy of religion
B) All citizens must respect a law
C) Democratic way to solve important problems
D) Economical development
E) Legal mind
F) Social partnership and political stability
14. The structure of state mechanism includes:
A) Cathedrals
B) Mosques
C) International organizations
D) Workers
E) The priests
F) State’s bodies
15. The state in managing its power relies on:
A) juvenile
B) all people
C) incapable people
D) international organizations
E) other states
F) society
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16. Civil society is:
A) independent society
B) society with single party
C) depend on state
D) independent from a state
E) punitive society
F) open and public society
17. Set of the instutions which are regulated by law and legal norms
implementating the political life of society and political power is:
A) democratic regime
B) mechanism of state
C) social system of society
D) forms of implementation of social norms
E) political system of society
F) economical system of society
18. The purpose of separation of power:
A) limitation of state’s power
B) controlling of political freedoms
C) improvement of law’s quality
D) separate power to all people
E) guarantee of citizen’s rights
F) participation of political parties in state’s life
19. The principles of a legal state:
A) supremacy of law
B) absolute veto right
C) mutual responsibilities of state and citizens
D) anarchy
E) high level of legal consciousness
F) tax and tax payment
20. Social basics of a legal state:
A) supremacy of government
B) ignorance of rights
C) nationalization of all aspects of social life
D) self-regulating civil society
E) general subjects in legal state are people and their different interests
F) political power
Мемлекет жəне

ы теориясы пəні бойынша тест ая талды
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