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
5B030300

Маманды ты атауы
«

ы

орғау ызметі»

Жауап парағыны 6-9
секторларындағы пəндер реті
1. Мемлекет жəне
ы
теориясы
2. аза стан Республикасыны
Конституциялы
ығы
3. аза стан Республикасыны
ылмысты іс ж&ргізу
ығы
4. аза стан Республикасыны
ылмысты
ығы (ерекше
б лімі)

1. С ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т рады:
1. Мемлекет жəне
ы теориясы
2. аза стан Республикасыны Конституциялы
ығы
3. аза стан Республикасыны ылмысты іс ж&ргізу
ығы
4. аза стан Республикасыны ылмысты
ығы (ерекше б лімі)
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.
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5. Жауап парағында к рсетілген секторларды м ият толтыру керек.
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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Мемлекет жəне

ы теориясы

ы теориясы

1. Салалы за ғылымдары:
A) криминалистика
B) азаматты іс ж&ргізу
ығы
C) мемлекет жəне
ы теориясы
D) прокурорлы адағалау
E) сот медицинасы
2. Мемлекетті алғаш ы ауымды
рамыны биліктен айырмашылығы:
A) білім ж&йесіні болуы
B) салалы ж&йесіні болуы
C) халы ты əлеуметтік де гейі бойынша біріктіру
D) тарихи əділеттілікті ж&зеге асыруы
E) оғамды бас аратын арнаулы аппаратты
рылуы
F) мемлекетті əн раныны болуы
3. Cоциалистік мемлекеттер:
A) Вьетнам
B) Солт&стік Корея
C) Оман
D) Малайзия
E) Византия
F) Куба
G) Швабия
H) Иордания
4. Мемлекетті нысаны:
A)
ы ты нысан
B) ж&йелеу нысаны
C) салы ж&йесі
D) саяси мəдениет
E) бас ару нысаны
F) рылым нысаны
G) саяси режим
H) за ды режим
5. Мемлекет т&рлеріні барлығына орта функциялар:
A) мəдени–тəрбие
B) сырт ы
C) ел орғанысы
D) биліктен латылған таптарды жаныштау
E) ішкі
4
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6. За шығарушы кілді орган:
A) Министрлік
B) Комитеттер мен агенттіктер
C) Мəжіліс
D) 2кімет
E) Парламент
7. Республика Конституциясыны 1 бабына сəйкес аза стан
Республикасы зін жариялаған:
A) Зайырлы
B) Дамушы
C) Авторитарлы
D) Дамыған
E) Демократиялы
8.
ы :
A) Негізгі бастамалар, ережелер, идеялар
B) 6леуметтік нормалар жиынтығы
C) Діни идеялар, діни ережелерді жиынтығы
D) оғам м&шелері басшылы а алуы тиіс негелік жəне ізгілік
ағидалары
E) Жалпыға бірдей міндетті мінез- лы ережелері
F) Мемлекет шығарған, орындалуы амтамасыз етіліп отыратын тəртіп
ережелерді жиынтығы
G) оғамды пікір к&шімен амтамасыз етілген мінез- лы ережелері
9. Саяси ж&йелерді негізгі функциялары:
A) саяси рылым
B) оғам дамуыны ма сатын аны тау
C) саяси процестерді реттеу
D) саяси мəдениет
E) саяси ызмет
F) саяси сана
10.
A)
B)
C)
D) За
E) За

ы ты
лиеленушілік типіні сипаты:
ы
лиеленушілер табыны еркін ай ын т&рде білдіреді
ы табиғи
ы а негізделген
ы оғамны барлы м&шелеріні орта талаптарымен сипатталады
ы ты те сіздікті бекітеді
дарда &стем тапты к ы ты идеологиясы бейнеленген
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11. Техникалы нормалар б лінеді:
A) экологиялы
B) агрономиялы
C) əдет-ғ рыпты
D) моральды
E)
ы ты
F) діни
12. За :
A) оғамны барлы м&шелеріні ерікті келісімі
B) Мемлекеттік органдармен ресми т&рде абылданатын кез-келген жат
C) Тараптарды зара келісімімен амтамасыз ететін шарт
D) Ерекше тəртіппен жоғарғы за шығарушы органмен абылданатын
нормативтік
ы ты акт
E) Парламентте абылданатын, елді т&рлі салаларын реттейтін
нормативтік
ы ты акт
F) оғамдағы бірнеше айталанатын тəртіп
G) Адресат &шін орындалуы міндетті ауызша б йры
13.
ы нормасыны белгілері:
A) Корпоративтік сипат а ие
B) Мемлекетпен танылған, жалпыға міндетті, формальды аны талған
ж&ріс-т рыс ережесі
C) Мемлекеттік мəжб&рлеумен амтамасыз етілмейді
D) Диспозицияланған
E) Жалпыға міндетті болмайды
F) оғамны ы палымен амтамасыз етіледі
14.
ы шығармашылы ызмет сатылары:
A) Нормативтік
ы ты актілерді орындалуын прокурорды
адағалауы
B) За дарды ж&зеге асырылуын есепке алу
C) Акт жобасын арастыру
D) На ты шешімні орындалуын адағалау
E) Нормативтік
ы ты актіні жариялау
15. Материалды
ы салалары:
A) негізгі
ы
B) ылмысты іс ж&ргізу
C) азаматты іс ж&ргізу
D) конституциялы
ы
E) жеке
ы
F) жариялы
ы
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16.
ы ты сана субъектілеріні т&рлері:
A) эмпирикалы
ы ты сана
B) дағдылы
ы ты сана
C) жеке
ы ты сана
D) кəсіби
ы гы сана
E) топты
ы ты сана
F) оғамды
ы ты сана
G) жануарларды
ы ты сана
17. оғамны
ы ты мəдениетіні
рылымыны элементтері:
A) нормативтік актілерді санды дəрежесі
B)
ы ты жекеленген шешімдерді орындалуы
C) оғамды
ы ты санасыны де гейі
D) оғамда салт- дəст&рді даму дəрежесі
E) за нормаларыны даму дəрежесі
F) оғамда за дарды ж&зеге асуы
G) оғамда діни нормаларды даму дəрежесі
18.
ы ты атынасты объектісі:
A) адам əрекеті
B) жым
C) жеке т лға
D) лт
E) халы
F) за ды т лға
19.
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

ы
ы
ы
ы
ы
ы
ы
ы

нормаларын іс ж&зіне асыру:
нормасын реттеу
нормасын зерттеу
нормасын шығару
нормасын орындау
нормасын пайдалану
нормасын диспозициалау
нормасын са тау

20. К ы нормаларын ресми тал ылау:
A) легалды
B) с збе-с з
C) логикалы
D) казуалды
E) нормативтік
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21.
ы ты реттеу механизміні элементтеріне кірмейді:
A)
ы б зушылы
B)
ы ты норма
C) санкция
D)
ы олдану актілері
E)
ы ты атынастар
F)
ы тар мен міндеттерді іске асыру актілері
G)
ы ты институт
22. 6леуметтік белсенді ж&ріс-т рыс элементтері:
A) т лғаны
ы саласындағы дербес белсенділігі
B) ерікті йымдарды ызметіндегі белсенділік
C) жеке т лғаларды за дарды т&сінуі, пікірі
D)
ы ты ж&зеге асыру салаларындағы белсенділік
E) нормативті- ы ты актілерді ішкі мазм ны
F) əрекетке абілетсіз т лғаларды белсенділігі
23.
ы б зушылы ты oбъективтік жағыны факультативтік белгілері
мен шарттары:
A) орны
B) ниеті
C) аса аналығы
D) кінəсі
E) ма саты
F) уа ыты
G) əрекет жасау тəсілі
24.
ы ты тəртіпті белгілері:
A) л иеленушілерді са талған тəртіп дəст&рі
B) мемлекет жағынан
ы ты əрекетті кепілділігі
C) мемлекет к леміндегі
ы ты тəртіпті бірлігі
D) ру а са алдарыны бірлескен шешімдеріні бірлігі
E) халы аралы йымдарды келісімсіз тəртіпті орнатуы
F) жеке т лғаларды тəртіпті орнату ісіне араласуы
G) феодалдарды еркіні
ы та к рініс табуы
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25. Ж&йелік мəртебелер:
A) əкімшілік
B) кəсіпкерлер
C) а са алдар
D) азаматты
E) əскерилер
F) ажылы
Мемлекет жəне
ы теориясы
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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аза стан Республикасыны Конституциялы

аза стан Республикасыны Конституциялы

ығы

ығы

1. Конституциялы
ы келесі нормалардан т рады:
A) 9кілеттік ( ы ) беруші нормалар
B) Диспозитивтік нормалар
C) Жалпы нормалар
D) Императивтік нормалар
E) Міндеттеуші нормалар
F) Тыйым салушы нормалар
2. аза стан Республикасы конституциялы
A) Министрді кімі
B) 6деттегі за дар
C) Ректорды шешімі
D) Жол ж&ру ережелері
E) оғамды бірлестіктерді н с аулы тары

ығыны

айнар к здері:

3. Конституцияны мызғымастығыны кепілі болып табылады:
A) Парламент
B) Конституциялы Ке ес
C) 2кімет
D) :лт К шбасшысы
E) Мемлекет Басшысы
4. Р меншікті келесі т&рлері танылады:
A) оғамды меншік
B) специалистік меншік
C) жеке меншік
D) мемлекеттік меншік
E) мемлекеттік жəне жеке меншік
5. Халы билікті тікелей ж&зеге асырады:
A) референдум ар ылы
B) мемлекеттік органдарға з билігін ж&зеге асыруды беру ар ылы
C) отырыстар ар ылы
D) д гелек столдар ар ылы
E) дебаттар ар ылы
F) референдум жəне сайлау ар ылы
G) сайлауар ылы
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6. аза стан Республикасы азаматтарыны саяси
ы тары:
A) Бейбіт əрі арусыз жиналуға, жиналыстар, митингілер мен
демонстрациялар, шерулер ткізуге
ығы
B) 6ркім зіні жеке басыны бостандығына
ығы
C) Бірлесу бостандығына
ығы
D) Денсаулығын са тауға
ығы
E) Жоғары білім алу
ығы
F) Жеке меншікке иелік ету
ығы
G) Сайлауға жəне сайлануға
ығы
7. Адам
ы тары мазм ны бойынша жіктеледі:
A) мемлекеттік
ы тар
B) негізгі жəне осал ы
ы тар
C) жекеазаматты
ы тар
D) бірінші, екінші жəне &шінші топты
ы тары
E) жалпы жəне жал ы
ы тар
F) адам жəне азаматтарға атысты
ы тар
8.
аза стан Республикасындағы адам жəне азаматты
ы ты
мəртебесіні конституциялы принциптері:
A)
ы тар мен бостанды тарды шектеу принципі
B) 6леуметтік жағдайға байланысты за мен сот алдындағы басымды
принципі
C)
ы тар мен бостанды тарды əркімге тек мемлекетпен берілуі
принципі
D) Діни станымға байланысты адам жəне азамат а арты шылы жасау
принципі
E)
ы тар мен бостанды тарды əркімге тумысынан жазылғанды
принципі
F)
ы тар мен бостанды тарды абсолюттігі жəне олардан ешкімні
айыра алмау принципі
G) За мен сот алдындағы те дік принципі
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9. Орталы сайлау комиссиясыны мəртебесі жəне
зіреті болып
табылады:
A) Республиканы аумағында сайлау туралы за дарды ат арылуын
ба ылайды
B) Дауыс беруге арналған учаскелерді біры ғай н мірленуін белгілейді
C) Азаматтарды сайлаушылар тізімімен таныстырады
D) 6кімшілік-аума ты б ліністер аумағында сайлау туралы за дарды
ат арылуына ба ылауды ж&зеге асырады
E) Президент пен Парламент Мəжілісі депутаттарыны сайлауын əзірлеу
мен ткізуді йымдастырады
F) Мəслихаттар депутаттарын сайлау ж нінде сайлау округтерін рады
жəне оларды тізімдерін жариялайды
G) Сайлау округтерінде мəслихаттарды депутаттарын сайлауды
йымдастыру мен ткізуді амтамасыз етеді
10. Мəжіліс депутаттығына &міткерге ойылатын талаптар:
A) Депутатты тəжірибесі болуы тиіс
B) Р аумағында со ғы 10 жыл т ра ты т руы керек
C) Мəжіліс депутаты болып сайлану &шін жасы 25 – ке толу керек
D) Мемлекеттік ызметте 7 жыл е бек тілі болу керек
E) Депутат болып сайлану &шін 18 жас а толуы ажет
11. Республикалы референдумны тал ысына ойылатын мəселелер:
A) Ра ымшылы жасау мəселесі
B) Р əкімшілік-айма ты
рылысына байланысты атынастар
C) Сот əділдігі, орғаныс мəселелері
D) Мемлекет міріні ма ызды мəселелерін шешу
E) Конституциялы за дарды абылдау
12. аза стан Республикасы Президенті:
A) За жобаларын арауды басымдығын аны тайды
B) Республика конституциясына згертулер мен толы тырулар енгізеді
C) Парламент абылдаған за ды айтадан тал ылап дауыс а салу &шін
кері айтарады
D) Мəслихаттарды кезекті жəне кезектен тыс сайлауларын тағайындайды
E) За дарды конституцияға сəйкестігін тексереді
F) 6кімдіктер рылымын ай ындайды
G) Коммуналды меншікті бас арады
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13. Республика Президентіне т рғын &й жəне к лік ызметін к рсетуді
амтамасыз етеді:
A) 9зіні
зіретіне сəйкес :лтты ауіпсіздік комитеті
B) Президентті Іс Бас армасы
C) Республика соттары
D) Республиканы орғаныс министрлігі
E) 9зіні
зіретіне сəйкес Республика Президентіні К&зет ызметі
14. Республика Президентіні кілеттіктері то татылады:
A) Жа адан сайланған Республика Президенті ызметіне кіріскен кезден
бастап
B) Парламент Мəжілісіні кілеттігін мерзімінен б рын то тату ж нінде
мəселе аралып жат ан кезде
C) айтыс болған жағдайда
D) Республика Президентіні ызметін то тату туралы Жарлы шы ан
сəттен бастап
E) Мемлекетке опасызды жасағаны туралы айып тағылған сəттен бастап
F) Жа адан сайланған Республика Президенті бойынша сайлау
орытындылары жарияланған сəттен бастап
G) Президент ызметінен мерзімінен б рын босатылған жағдайда;
15. Сенат депутаттарын ру згешелігі:
A) Сенат депутаттарыны жартысы əрбір 3 жыл сайын айта сайланып
отырады
B) Сенат депутаттарыны жартысы 4, жартысы 6 жылға сайланады
C) Сенат депутаттары сайлаушылармен сайланады
D) Сенатты 15 депутатын Президент тағайындайды
E) Сенат депутаттары 5 жылға сайланады
F) Сенат депутаттары т те сайлау
ығы негізінде сайланады
G) Сенат депутаттары тек кезекті сайлауда сайланады
16. 2007 жылғы 21 мамырдағы
аза стан Республикасыны
Конституциясына енгізілген згерістер мен толы тыруларға сəйкес:
A) Р Конституциялы Ке есіні
ы ты мəртебесі згерді
B) Р бас ару нысаны згертілді
C) Саяси партиядан сайланатын депутаттар саны лғайтылды
D) Р Парламентіні оспалаталы
рылымы згерді
E) Р Президенттік бас ару нысанын парламенттік бас ару нысанына
згертті
F) Адамны экономикалы
ы тарыны ж&зеге асыруына згерістер
енгізді
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17. Парламент депутаттарыны кілеттігі:
A) Конституциялы адағалауды ж&зеге асыру
B) Палатаны ж мыс органына сайлау жəне оған сайлану
C) Сессияны к&н тəртібі ж нінде сыныстар мен ескертпелер енгізу
D) За да белгіленген тəртіппен депутатты с рау салу
E) Соғыс мəселесін шешу
F) Республика азаматтығын беру мəселесін шешу
18. аза стан Республикасы Премьер-Министріні кілеттігі:
A) 2кімет ызметіні негізгі бағыттары ж нінде Президентке жəне
Парламентке баяндап отырады
B) Республикалы референдум тағайындайды
C) 2кімет аулыларына ол ояды
D) Парламентті таратады
E) 2кімет ызметін йымдастырып, оған басшылы жасайды
F) Саяси баспана береді
19. Республика 2кіметін руға атысты Президентті кілеттігі:
A) Премьер-Министріні актілеріні к&шін жояды
B) Премьер-Министрді сынуымен Республика 2кіметіні
рылымын
ай ындайды
C) Парламент Мəжілісімен консультациядан кейін Премьер-Министр
енгізген сыныса бойынша Республика 2кіметіні м&шелерін ызметке
тағайындайды
D) 2кімет отырыстарында т ра ты т&рде т рағалы етеді
E) Парламент Мəжілісіні келісімімен Республиканы ПремьерМинистрін ызметке тағайындайды, оны ызметтен босатады
20. Конституциялы Ке есті конституциялы ба ылау ызметіні мəні:
A) Депутаттарды за шығару ызметіне белсенді атысуына ы пал жасау
B) Сайлаулар ткізу кезінде конситуциялы нормаларды м&лтіксіз
органдалуын амтамасыз ету
C) Билік тарма тарыны келісімді ж мыс істеуін амтамасыз ету
D) За дарды Президент алауына сəйкес келуін м&мкін ету
E) Халы ты
ы ты санасыны к терілуіне əсер ету
F) Президентті за дарға арсылы білдірмеуін амтамасыз ету
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21. Конституциялы Ке ес:
A) 9тініштер т&скен к&ннен бастап бір ай ішінде з шешімін шығарады
B) Конституциялы Ке есті шешіміне толығымен немесе бір б лігіне
Республика Президенті арсылы білдіруі м&мкін
C) абылдаған шешiмдер оларға Т раға ол ойғанға дейiн дауыс беруге
атыс ан Конституциялы Ке ес м&шелерiнi олдарымен алдын ала
расталады
D) 9тініштер т&скен к&ннен бастап он к&н ішінде з шешімін шығарады
E) Республика Президентіні талабы бойынша шешім шығаруды он к&нге
дейін зартуы м&мкін
F) Президент арсылығы е серілмеген жағдайда Конституциялы
Ке есті шешімі
22. аза станда судьяларды тағайындау тəртібі:
A) Жергілікті соттарды судьяларын Жоғары Сот сайлайды
B) Мамандандырылған соттарды судьяларын Жоғарғы Сот Ке есіні
кепілдемесі бойынша аза стан Республикасыны Президенті
тағайындайды
C) Жоғарғы Сот судьяларын Республика Президенті тағайындайды
D) Республиканы барлы судьяларын Парламент сайлайды
E) Мамандандырылған соттарды судьяларын Жоғарғы Сот ал асы
сайлайды
F) Жергілікті соттарды судьяларын Жоғары Сот Ке есіні кепілдемесі
бойынша Р Президенті тағайындайды
G) аза станда барлы судьяларды Бас прокурорды сынуы бойынша
Президент тағайындайды
23. Жергілікті соттарға жатады:
A) аралы соттар
B) конституциялы соттар
C) облысты жəне оларға те естірілген соттар
D) алалы жəне ауданаралы соттар
E) т релік соттар
F) муниципалды соттар
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24. Жоғарғы Сотты сот ал асыны т рағасы судья болып табылады жəне
судья мiндеттерiн ат арумен атар:
A) Сот ал асыны санды жəне дербес рамын белгілейді
B) Cот ал асыны отырыстарында т рағалы етеді
C) Жоғары сот органы ретінде Жоғарғы Сотты бас арады
D) ажет болған жағдайларда бір сот ал асыны судьяларын бас а сот
ал асыны
рамында iс арау &шiн тартады
E) Жоғарғы Сотты жалпы отырысында арау &шiн судьяларды тиiстi
жаттарды дайындауын амтамасыз етедi
F) Соттарды ызметін жетілдіру ж ніндегі сыныстарды облысты
сотты жалпы отырыстарында арау &шін оларды дайындауды
амтамасыз етеді
25. Мəслихатты кезектен тыс сессиясы ша ырылады:
A) Кезектен тыс сессияны мəслихат сессиясыны т рағасы ша ырады
B) Орталы сайлау комиссиясыны т рағасы ша ырады
C) Республика Президенті ша ырады
D) Парламент Мəжілісіні сынысы бойынша
E) Парламент Сенатыны сынысы бойынша
аза стан Республикасыны Конституциялы
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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1. ылмысты -іс ж&ргізу
ығыны
рамдас б лігі:
A) Жоғарғы Сотты нормативтік аулылары
B) Р 6кімішілік за намасы
C) Тергеу іс-əрекеттеріні хаттамалары
D) Р Азаматты за намасы
E) Конституция
2. К&діктіні , айыпталушыны
орғалу
ығын амтамасыз ету
ағидатыны мəні:
A) Айыптау &кімі болжамдарға негізделе алмайды
B) На ты істер бойынша судьялар есеп бермейді
C) Кінəлілігіне сейілмеген к&мəн к&діктіні пайдасына т&сіндіріледі
D) К&діктіні жəне за ды кіліні ылмысты сот ісін ж&ргізуге атысуы
к&діктіге тиесілі
ы тарды кемітпейді
E) К&дікті, айыпталушы айға тар беруге мəжб&р етілмеуге тиіс
3. ылмысты удалау органдары:
A) Прокурор
B) 6ділет органдары
C) Сот
D) Тергеуші
E) Ал аби
F) К&зетші
G) орғау тарабы
4. ылмысты процесті ж&ргізуші органны за сыз əрекеттері салдарынан
келтірілген зиянды теткізуге
ығы бар адамдар:
A) М рагерлері бар адамдар
B) А талған адамдар
C) орғаушысы талап арыз жазғандар
D) Кінəсін мойындап келсе
E) Айыптау актісімен таныс андар
F) Шағым берген т лғалар
5. ылмысты істі шешу барысындағы сотты ма саты:
A) А тау (реабилитация)
B) Шынды ты тану
C) ылмысты істі тергеу
D) Азаматты талапты олдау
E) Айыптауды жо а шығару
F) ылмыстарды алдын-алу
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6. ылмысты удалау органдарына жатады:
A) Сот
B) Сарапшы
C) Сот приставы
D) Тергеуші
E) Жекеше айыптаушы
F) Прокурор
7. Аудармашыға арсылы білдіру туралы мəселені шешеді:
A) За ды кіл
B) Сот хатшысы
C) Сарапшы
D) К&зетші
E) Тергеуші
8. Сот а дейінгі тергеп-тексеру барысында
аулыларына шағым жасауға
ылы:
A) Маман
B) Прокурор
C) Жəбірленушіні кілі
D) Куə
E) Ал аби
F) Процестік прокурор

тергеу

судьясыны

9. ылмысты іс ж&ргізу
ығыны екінші де гейлік міндеттері:
A) За сыз айыпталған адамды а тау
B) За сыз айыптаудан орғауды амтамасыз ету
C) ылмыс жасаған адамдарды əшкерелеу
D) Адамны
ытары мен бостанды тарын за сыз шектеуден орғау
E) ылмыстарды жою
F) ылмыс жасаған адамды ылмысты жауаптылы а тарту
G) ылмыстарды тез жəне толы ашу
H) За ды д рыс олдану əрі əділ сот ж&ргізу
10. орғалатын адам туралы мəліметке олжетімділікті шектеу б л:
A) Жабы сот отырысыны ткізілуі
B) Негізгі іс ж&ргізуден адамны материалдарын б лек са тауы
C) Прокурорға шағым жасалуы
D) ылмысты істі материалдарынан адамны сауалнамалы деректері
туралы мəліметтерді алынуы
E) Айыпталушыға б лтартпау шараларын олдануы
F) Сот а дейінгі тергеп-тексеруді басталуы
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11.
ылмысты процесте дəлелдемелер ретінде пайдалануына жол
берілмейді:
A) За ды т&рде алынса
B) Жедел-іздестіру жолымен алынса
C) Белгісіз к зден не сот отырысында аны тала алмайтын к зден алынса
D) Процестік əрекеттерді ж&ргізу тəртібін орындау ар ылы алынса
E) Алдау жəне зге де за сыз əрекеттерді олдану ар ылы алынса
12. андай айры ша жағдайларда к&діктіні к&зетпен стау м&мкін:
A) Оны б рын ауыр немесе аса ауыр ылмысы &шін сотталғандығы болса
B) Оны б рын ауырлығы орташа немесе ауыр ылмысы &шін
сотталғандығы болса
C) Тергеушіні тініші бойынша
D) Оны ылмысты əрекетті жалғастырып ж&ргендігі туралы деректер
болмаса
E) Жəбірленушіні тініші бойынша
F) Оны жеке басы аны талмаса
13. Сот андай жағдайларда азаматты талап оюды араусыз алдырады:
A) Медиация тəртібімен татуласуға ол жеткізілген
B) Азаматты жауапкерді б л т ралы тінішхаты
C) Татуласу келісімін бекітілген
D) Азаматты талапкерді б л туралы тінішхаты болған
E) Жасаған іс-əрекетіні жай к&йіне арай оғам &шін дəрежесі орта
болған
F) Жасаған іс-əрекетіні сипатына арай оғам &шін ауіп т ндірмейтін
G) Сотталушы ылмысты
ы б зушылы
рамыны болмауына
байланысты а талған
14. Кінəсін мойындап келу б л:
A) К&дікті деп танылған адамны ылмысты
ы б зушылы жасады
деген к&дікпен стап алынғанда
B) 9зі жасаған немесе дайындап жат ан ылмысты
ы б зушылы
туралы жеке зі хабарлауы
C) К&дікті деп танылмаған адамны осы ылмысты
ы б зушылы
жасады деген к&дікпен стап алынбаған кезде
D) 9зі жасаған немесе дайындап жат ан ылмысты
ы б зушылы
туралы зге т лғалар ар ылы хабарлауы
E) Жеке зі жəне ерікті т&рде зге адамдарды жасаған ылмысты
ы
б зушылы туралы хабарлауы
F) К&дікті деп танылған адамны ауызша хабарлауы
G) 6лі к&дікті деп танылмаған адамны жазбаша немесе ауызша
хабарлауы
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15. Прокуратура органы басшысыны айры ша кілеттіліктері:
A) з зыреті шегінде о иға орнын арап тексеру
B) тергеуші, аны таушыны за сыз аулыларыны к&шін жою
C) істі осымша тергеу &шін айтару
D) сот а дейінгі тергеп-тексеруді ж&зеге асыратын адамнан, органнан
ылмысты істі алып ою
E) ынтыма тасты туралы процестік келісім жасау
F) ылмысты
ы б зушылы туралы арызды соттылығы бойынша
беру
G) тергеп-тексеру материалдарын іске осу туралы н с аулар беру
16. удалау органы к&дікті деп тану туралы аулы шығарған адамға
т мендегі əрекеттерді орындауға міндетті:
A) К&дікті деп тану туралы аулыны прокурорға жіберу
B) К&діктіні
ы тары т&сіндірілгені туралы прокурорға хабарлау
C) К&діктіні
ы тарын т&сіндіруге
D) К&діктіні іс-əрекетін саралау туралы аулы шығару
E) К&дікті деп тану туралы аулыны тіркеу
F) К&діктіні
ы тары т&сіндірілгені туралы аулыда белгі жасауға
G) Оған сол аулыны к шірмесін табыс етуге
17. ашы ты тан жауап алу ж&ргізіледі:
A) Жауап алу иын болады деп пайымдауға негіз беретін себептер
болғанда
B) Адамны м&ліктік жағдайына байланысты келуі м&мкін болмаса
C) Адамдарды к рсетулерінде айшылы тарды себептерін аны тау
D) Сот а дейінгі тергеп-тексеру мерзімін са талуын амтамасыз ету
E) Куə мен жəбірленуші айға тар беруден бас тарт ан кезде
F) К&зетте сталуына байланысты
G) Адамдарды айға тарында елеулі айшылы тар болған
18. Эксгумация ж&ргізу &шін негіздер андай:
A) Адам денесіндегі ерекше белгілерді куəландыру ж&ргізу талап
етілгенде
B) Бастап ы тексеруді жағдайы олайсыз болғанда
C) Сараптама ж&ргізу талап етілгенде
D) Денсаулығына келтірілген зиянны белгілерін аны тау талап етілгенде
E) Адамны мəйітін осымша немесе айталап арап-тексеру талап
етілгенде
F) Тану &шін к рсету талап етілгенде
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19. Судья іс бойынша абылданған аулыда к рсетілетін мəн-жайлар:
A) Айыпталушы ретінде жауап а тартылатын адамыны тегі
B) абылданған шешімдерді негіздері мен мəні
C) жаттар ай жерде жəне андай жағдайда табылғаны
D) аулыны шығарылған уа ыты мен жері
E) Жары ты т&суі андай болғанда ж&ргізілгені
F) аулы шығарған судьяны лауазымы мен тегі
20. андай уа ытта сот тал ылауында жəбірленушіні жəне куəні
айға тарын жария етуге жол беріледі:
A) Тараптарды тініштері бойынша немесе сотталушыны
орғаушысыны талабы болған кезде
B) Психикалы дерті бас а адамдарға ауіп т ндірумен байланысты істер
аралған кезде
C) Жəбірленуші немесе куə оларды сот тал ылауына келу м&мкіндігін
жо а шығаратын себептер бойынша сот отырысына атыспаған кезде
D) Тергеу судьясы айға тарды са тауға ойған кезде
E) Б л айға тар мен оларды сотта берген айға тары арасында елеулі
айшылы тар болған кезде
21. Облысты жəне оған те естірілген сотты апелляциялы сатысы
арайды:
A) Гарнизондарды əскери соттарыны за ды к&шіне енген &кімдері
B) Гарнизондарды əскери соттарыны за ды к&шіне енген &кімдеріне
апелляциялы наразылы тарды
C) ылмысты істер ж ніндегі мамандандырылған ауданаралы
соттарды за ды к&шіне е ген &кімдеріне апелляциялы шағымдарды
D) ылмысты істер ж ніндегі мамандандырылған ауданаралы
соттарды за ды к&шіне енбеген &кімдері
E) Кəмелетке толмағандарды істері ж ніндегі мамандандырылған
ауданаралы соттарды за ды к&шіне енбеген &кімдері
F) Ауданды жəне оған те естірілген соттарды за ды к&шіне енбеген
&кімдеріне апелляциялы шағымдарды
22. андай жағдайда бірінші сатыдағы сотты
аулысы за ды к&шіне
енеді жəне орындауға енгізіледі:
A) Сотты аулысы облыс прокуроры арағаннан кейін
B) айта арау сатысында істі жоғарғы сот арағаннан кейін
C) Шағым жасау немесе наразылы білдіру мерзімі ткен со
D) Наразылы келтірген жағдайда, істі жоғары т рған сот арағаннан
кейін
E) Жекеше шағымдар келтірілген жағдайда, істі жоғары т рған сот
арағаннан кейін
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23. Іс ж&ргізуді жа адан ашылған мəн-жайлар бойынша айта бастауды
негіздері:
A) Сотты за ды к&шіне енген &кімінде белгіленген за сыз аулы
шығаруға əкеп со ан зге де жаттарды аударманы д рыс жасалуы
B) Сотты за ды к&шіне енбеген &кімінде белгіленген, судъяларды осы
істі арау кезінде жасаған б рыс əрекеттері
C) Сотты за ды к&шіне енген &кімінде белгіленген, за сыз &кім
шығаруға əкеп со ан сарапшыны орытындысыны к рінеу
жалғандығы
D) Сотты за ды к&шіне енген &кімінде белгіленген, судъяларды осы істі
арау кезінде жасаған ылмысты əрекеттері
E) Сотты за ды к&шіне енген &кімінде белгіленген за сыз &кім шығаруға
əкеп со ан заттай дəлелдемелерді хаттамаларыны жалғандығы
24. Кəмелетке толмағандарды ылмысты
ы б зушылы тары туралы
iстер бойынша аны талуға жататын мəн-жайлар:
A) Зияткерлік, ерiк-жiгеріні жəне психикалы даму дəрежесi, мiнезi мен
темпераментіні ерекшелiктерi, ажеттіліктері мен м&дделерi
B) За ды кілдер – ата-аналар оған арсы болса
C) Кəмелетке толмаған адамны мір с&ру жəне тəрбиелену жағдайлары
D) орғаншылы органы кіліні атысуына жағдай жасау
E) Іс материалдармен за ды кiлдi жəне орғаушыны таныстыруға жағдай
жасау
F) Кəмелетке толмаған адамны ата-анасыны біреуі де, сондай-а екеуі
де за ды кіл болған болмағаны
G) Кəмелетке толмаған к&дiктi, айыпталушы не оны за ды кiлдерi
адвокатпен келiсiм жасас анын аны тау
25. Ал абилер атысатын сотты шешуіне жататын негізгі с ра тарды
мазм ны:
A) Іс-əрекетте кінəлілік дəрежесін т мендететін мəн-жайлар дəлелденді ме
B) Б л іс-əрекетте себепті байланыс бар ма
C) Б л іс-əрекетті орын алғаны дəлелденді ме
D) Б л іс-əрекетті жасалуына сотталушы кінəлі ме
E) Б л іс-əрекетті сотталушыны жасағаны дəлелденді ме
F) Б л іс-əрекетті сотталушыны жасамауына себептер болды ма
G) Б л іс-əрекетте кінəлілік дəрежесін арттыратын мəн-жайлар дəлелденді
ме
H) Б л əрекетте сотталушыны субъективтік жағы дəлелденді ме
аза стан Республикасыны ылмысты іс ж.ргізу
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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1. Адамды саудаға салуды объектісі:
A) Адамны отбасы
ығы
B) Адамны жеке басыны ауіпсіздігі
C) Адамны т рғынжайын орғау
ығы
D) Адамны жынысты бостандығы
E) Адамны мірі
F) Адамны саяси
ығы
G) Адамны т ратын жерін еркін та дау

ылмысты

ығы (ерекше б лімі)

ығы (ерекше б1лімі)

ығы

2. Адамды бас бостандығынан за сыз айыруды объективтік жағы:
A) Ата-анасыны кəмелетке толмағанды озғалу бостандығынан айыру
B) Физикалы к&штеу ар ылы зіні &йінде стау
C) Физикалы к&штеу ар ылы б тен &й-жайда стау
D) С з бостандығынан айыру
E) Сотты шешімімен бостандығынан айыру
F) Б лтартпау шарасын олдану ар ылы бостандығынан айыру
G) озғалу бостандығынан айыру
3. Адам міріне арсы ылмыстар:
A) Азаптаулар
B) Абайсызда азаға шырату
C) Адам лтiру
D) ауiптi жағдайда алдыру
E) Геноцид
F) Адамны иммун тапшылығы вирусын ж тыру
G) 9зiн- зi лтiруге дейiн жеткiзу
4. Жеке адамға арсы ылмысты
ы б зушылы тарды айсысыны
субъективтік жағы абайсыз кінəмен сипатталады:
A) Кəмелетке толмағандарды саудаға салу ( Р К 135 бап)
B) ор ыту ( Р К 115 бап)
C) Денсаулы а абайсызда ауыр зиян келтiру ( Р К 114 баб. 3 б л.)
D) Адамны органдары мен тiнiн алуға мəжб&р ету немесе за сыз алу ( Р
К 116 бап)
E) ажетті орғаныс шегінен шығу кезінде жасалған адам лтіру ( Р К
102 бап)
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5. Субъектіні
белгісі бойынша кəмелетке толмаған адамды
жез кшелікпен айналысуға тартуды сараланған рамы:
A) Кəмелетке толған адам істеген
B) аза стан Республикасыны азаматы істеген
C) ылмысты топ жасаған іс əрекет
D) Ата-анасы жасаған іс əрекет
E) Адамдар тобыны алдын ала с з байласуымен жасаған іс əрекет
6. Адамны жəне азаматты жеке
ы тары мен бостанды тарына ол
с ғатын ылмысты
ы б зушылы тар:
A) Жеке мiрге олс ғылмаушылы ты жəне аза стан Республикасыны
дербес деректер жəне оларды орғау туралы за намасын б зу ( Р К 147бабы)
B) Журналистi за ды кəсіби ызметiне кедергi жасау ( Р К 158-бабы)
C) Е бектi орғау ағидаларын б зу ( Р К 156-бабы)
D) Т рғынжайға ол с ғылмаушылы ты б зу ( Р К 149-бабы)
E) Ж мыскерлер кілдеріні за ды ызметіне кедергі жасау ( Р К 154бабы)
F) Хат жазысу, телефонмен с йлесу, пошта, телеграф хабарлары немесе
зге де хабарлар пиясын за сыз б зу ( Р К 148-бабы)
7. «Жаппай ырып-жою аруын ндiру, иемдену немесе ткізу» ( Р
ні 162-бабы) ылмысыны заты:
A) тегіс ғылы атыс аруы
B) жарылғыш заттар
C) жарылғыш рылғылар
D) ядролы ару
E) атыс аруы
F) о -дəрілер
8. Диверсия заты:
A) Президент резиденциясы
B) Мемлекеттік м&лік
C) Кəсiпорындар
D) Пайдалы азбалар
E) Жеке меншік
F) Жеке м&лік
G) Халы ты тiршiлiгiн амтамасыз ету объектiлерi
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9. Алая ты тағы алдау:
A) Меншік иесіні жеке басы туралы жалған мəлімет тарату
B) М&лікті сенімге иянат жасау жолымен алу
C) М&лікті жымжым ырушыға берілуіні за ға сəйкестігі туралы ате
т&сінік туындату
D) Меншік иесіне шынды а жанаспайтын к рінеу жалған мəліметтерді
хабарлау
E) М&лікті за дылығы ж нінде жалған мəлімет тарату
F) М&лікті бас а адамға берілуіні за ға сəйкестігі туралы ате т&сінік
туындату
10. Ашы жым ыру:
A) Б тен м&лікті талап ету
B) Жас балаларды к зінше
C) М&лік к&зетуінде т рған адамдар бар кезде
D) Б где адамдарды к зінше
E) Жəбірленушіні к зінше
11. А паратты
A) А паратты
B) А паратты
C) А паратты
D) А паратты
E) А паратты

ж&йені пайдаланудағы алая ты жолдары:
ж&йеде к рінеу жалған бағдарламаларды орналастыру
ж&йеде к рінеу жалған мəліметтерді орналастыру
ж&йеге
ы а сыйымсыз ол жеткізу
технологияларды пайдаланушыны алдау
ж&йедегі а паратты
ы а сыйымсыз к шіру

12. ылмысты жолмен алынған а шаны жəне (немесе) зге м&лікті
за дастыру жолдары:
A) М&лiкті меншiк иесiне м&лiктiк залал келтiру
B) ылмысты
ы б зушылы тардан т&скен табыстарды орналас ан
жерін жасыру
C) Б тенні м&лкін ылмысты жолмен б&лдіру
D) ылмысты
ы б зушылы тардан т&скен м&лiкке
ы ты беруді
талап ету
E) М&лiкті зге де иеленушісіне м&лiктiк залал келтiру
13. Кредиттi за сыз алуды объективтік нысандары:
A) Р саттар за намасын б зып мəліметтер беру
B) :йымны шаруашылы жағдайы туралы к рiнеу жалған мəлiметтердi
банкке сыну
C) пия мəліметтерді банкке сыну
D) За ды т лғаларды а шасын айта б лу
E) Кəсiпкердi шаруашылы жағдайы туралы к рiнеу жалған мəлiметтердi
кредиторға сыну
F) аржылы пирамиданы ру
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14. Мiндеттерiне адал
арамағаны &шін т лғаны
ылмысты
жауаптылы а тарту шарттары:
A) 9з ызметiне ыпсыз арауынан ауыр зардаптар туындауы
B) 9з мiндеттерiн орындамауы
C) 9з мiндеттерiн орындамауынан ауыр зардаптар туындауы
D) 9з ызметiне ыпсыз арауынан же іл зардаптар туындауы
E) 9з мiндеттерiн орындамауынан зардаптар туындауы
15. оғамды тəртіпті тым рескел б зушылы :
A) Т рғын &й-жайларды орлау
B) Орта пайдалану орындарын ластау
C) оғамды тəртіпті за жəне асарыса дайы б зу
D) Жеке т лғаларға орлап тиiсу
E) Ерекше арсыздығымен ерекшеленетін əдепсіз əрекеттер жасау
16. Банданы руды ма саты:
A) Жеке т лғаларды &рейін туындату
B) :йымны м&лкін алып ою &шін шабуыл жасау
C) Бас ыншылы соғысты насихаттау
D) М&ліктік залал келтіру
E) За сыз кəсіпкерлікпен айналысу
F) Кісі лтіру &шін шабуыл жасау
17. Есірткі, психотропты заттармен, сол тектестермен, прекурсорлармен
ткізу ма сатынсыз за сыз ж мыс істегені &шін
ылмысты
жауаптылы тан босату негіздері:
A) Есiрткi заттарды за сыз айналымына байланысты ылмыстарды
жолын кесуге ы пал ету
B) Есiрткi заттарды за сыз айналымына байланысты ылмыстарды ашуға
ы пал ету
C) Есірткі заттарды за сыз дайындауға ы пал ету
D) Есірткі заттарды за сыз ж нелту не ткізу ы пал ету
E) Есірткі заттарды за сыз тасымалдауға ы пал ету
F) Есiрткi заттарды за сыз айналымына байланысты ылмыс істеген
адамдарды əшкерелеуге ы пал ету
18. Порнографиялы сипаттағы материалдарды негізгі мазм ны:
A) Сексуалды арым атынастарды ерсілігін бейнелеу
B) Жынысты органдар ж нінде жазу
C) Сексуалды арым атынастарды т рпайылығын бейнелеу
D) Жынысты органдар ж нінде т&сіндіру
E) Адамдарды ағзаларымен тіндерін алып оюды бейнелеу
F) Жас балаларды азғынды жолға т&сіру
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19. Медицина немесе фармацевтика ж мыскерiнi кəсiптік мiндеттерiн
тиiсiнше орындамағаны &шін ылмысты жауаптылы а тарту шарттары:
A) Кəсiптік мiндеттерiн орындамауынан абайсызда адамны
денсаулығына ауырлығы орташа зиян келтiрсе
B) Нау ас а к мек к рсетпеу
C) Дəрігерлік пияны жарияланған жағдайда
D) Психиатриялы стационарда мəжб&рлеп емдеу
E) Кəсiптік мiндеттерiне адал арамауынан абайсызда адамны
денсаулығына ауырлығы орташа зиян келтiрсе
20. Ағаштар мен б таларды за сыз кесу, жою немесе за ымдау ( Р К
340-бабы) ылмысыны обьективтік жағы:
A) Кесуге тыйым салынған ағаштар мен б таларды за сыз кесу
B) 2й ма ындағы ағаштар мен б таларды кесу
C) Отын жару, оны от а жағу
D) Бау-ба ша учаскелеріндегі ағаштар мен б таларды кесу
E) Жолдарды шетінде орналас ан ағаштарды кесу
F) Саяжайдағы ағаштарды кесу
21. Жол-к лiк о иғасы болған жерден кетіп алған адамды ылмысты
жауапкершіліктен босататын жағдай:
A) ор уды салдары
B) Зардап шегушi к мек к рсетуі
C) 9зіне к мек ажет болғандығы
D) Сас ала тауы
E) 9зі медициналы к мек алуы
F) осымша к мек ша ыру ма саты
G) Полиция органдарына болған о иға туралы хабарлауы
22. Пара алудағы м&лiк сипатындағы пайда:
A) А шаны пайдалану
B) Же ілдіктерді за сыз пайдалану
C) Жала ысын пайдалану
D) Же ілдетілген шартпен арыздарды берілуін пайдалану
E) аражатты пайдалану
F) А ысы т ленуі тиіс ызметтерді а ысыз абылдау
G) Есірткіні пайдалану
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аза стан Республикасыны

ылмысты

ығы (ерекше б лімі)

23. андай жағдайда пара берген адам ылмысты жауаптылы тан
босатылады:
A) Пара бергені туралы бас а адамдарға хабарласа
B) Пара бергені туралы туыс андарға хабарласа
C) Пара бергені туралы
ы орғау органына з еркімен хабарласа
D) Оған атысты параны с рап алу орын алған болса
E) Параны з еркімен берген болса
F) Параны сыйға берген болса
24. Бас ару тəртібіне
арсы
ылмысты
ы
б зушылы тар
атарындағы формальдік рамдар:
A) аза стан Республикасы Конституциялы Ке есiнi ызметіне кедергi
жасау
B) Байланыс желiлерi мен рылыстарын к&зету ағидаларын б зу
C) За сыз оғамды бiрлестiктер ру
D) Мемлекеттік рəміздерді орлау
E) Прокурорды ызметiне кедергi жасау
F) Митингілердi ткiзу тəртiбiн б зу
G) оғамды бiрлестiктерді мемлекеттiк органдарды ызметiне за сыз
араласуы
25. Сот т релігіне жəне жазаларды орындалу тəртібіне арсы ылмысты
ы б зушылы тарды арнайы субъектісі:
A) Азаматты iс бойынша iске атысушы адам
B) Есі д рыс адам
C) Депутат
D) Кəмелетке толған адам
E) Прокурор
F) Жеке т лға
G) Президент
аза стан Республикасыны ылмысты
ығы
(ерекше б1лімі)
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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