Назар аудары ыз!
1. О ыту ағылшын тілінде ж ргізілетін магистратурада білім алу шін кешенді
тестілеу «3
ы » бағытындағы пəндері к рсетілген келесі маманды тар
бойынша ткізіледі:
Барлы маманды тар шін
Маманды тар
6M030100
ы тану
6M030200 Халы аралы
6M030400 Кеден ісі

О у дайындығын аны тайтын тест
Сыни ойлау
Аналитикалы ойлау
Мамандығы бойынша тест

1-пəн
«3 ! ы » (3 маманды )
ы

Р Конституциялы

2-пəн

ығы

Мемлекеттік
теориясы

ы

2. Кітапша келесі пəндер бойынша тест тапсырмаларын амтиды:
1. О у дайындығын аны тайтын тест ( аза тілінде-30);
2.
Р Конституциялы
ығы (ағылшын тілінде-30) ;
3. Мемлекеттік
ы теориясы (ағылшын тілінде-20) ;
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;
- 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.
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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 тестілеу орталығыны www.testcenter.kz
сайты ар ылы к руге болады.
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О у дайындығын аны тайтын тест
Бір д рыс жауабы бар тапсырмалар
Сыни ойлау
1. Берілген 4 жауап н с асынан 1 д рыс жауапты та'дау.
a < b < 0 . Сонда А= a + b В= a − b шамалар ж нінде д рыс айтылған
т жырымды табу керек.
A) А = В
B) А < В
C) Берілген мəліметтер андай да бір т жырым жасауға жеткіліксіз
D) B < A
2. Берілген 4 жауап н с асынан 1 д рыс жауапты та'дау.
a < 0 < b . Сонда А= a + b жəне В= a − b шамалар ж нінде д рыс айтылған
т жырымды табу керек.
A) Берілген мəліметтер андай да бір т жырым жасауға жеткіліксіз
B) А < В
C) А = В
D) B < A
3. Берілген 4 жауап н с асынан 1 д рыс жауапты та'дау.
Егер n саны те лкен болған кезде, т мендегі салыстыруларды' айсысы
д рыс екенін аны тау керек.
A) 3 n > ln n
n
B) 3 > n!
C) 3 n < ln n
2
D) n!< n

4. Жылды
сыйа ы м лшері 7% болатын банкке зейнеткер
100 000 те'гесін салып ойды. Бір жылдан кейін зейнеткерді' сыйа ы
м лшері анша те'ге болатынын табы'ыз.
A) 93 000 тг
B) 70 000 тг
C) 993 000 тг
D) 9 300 тг
E) 7 000 тг
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2 x 2 − y 2 = 4
5. 
берілген те'деулер ж йесіні' ж п болатын шешімі.
x
−
y
=
0

A) (-1;2)
B) (1;1)
C) (-1;-1)
D) (2;2)
E) (-2;1)
 x − y = 1,
6. Те'деулер ж йесін шеш:  2
x − y = 3
A) (-1; -6), (6; 1)
B) (-1; -7), (7; 1)
C) (-1; -2), (2; 1)
D) (-1; -5), (5; 1)
E) (-1; -9), (9; 1)
x − y = 7
7. Те'деулер ж йесін шеш: 
xy = −10
A) (10; 3)
B) (- 5; 2), (-2; 5)
C) (9; 2), (2; - 5)
D) (2; - 5), (5; - 2)
E) (8; 1), (5; - 2)

8. Берілген (− 1; 2) н кте ар ылы тпейтін функцияны табу керек
A) y = − 5 x − 3
B) y = −

2
х

2
C) y = x + 3

2
D) y = − x + 3
E) y = x + 3
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2
2
9. P ше'бер те'деуі x + y − 4 x + 6 y − 1 = 0 , Q ше'бер те'деуі
(x + 1)2 + ( y − 1)2 = 16 . R ше'бер центрі P ше'бер центрімен бірдей, радиусы
Q ше'бердікімен бірдей R ше'берді табу керек.
2
2
A) ( x + 2) + ( y − 3) = 16
2
2
B) (x − 2) + ( y + 3) = 16

C) ( x + 2) + ( y − 3) = 4
2

2

D) ( x − 2) + ( y + 1) = 4
2

2

E) (x − 2) + ( y + 3) = 4
2

2

10. Центрі (3; − 4) н кте радиусы 5-ке тен болатын ше'берді табу керек

A) (x − 3) + ( y + 4) = 5
2

2

B) (x − 3) + ( y + 4) = 25
2

2

C) ( x − 4) + ( y − 3) = 25
2

2

D) ( x + 4) + ( y − 3) = 5
2

2

E) ( x + 3) + ( y − 4) = 25
2

2

11. Берілген (− 1; 2) н кте ар ылы тпейтін функцияны табу керек
2
A) y =
х
B) y = − x 2 + 3
C) y = x + 3
D) y = − 5 x − 3
E) y = −

2
х

12. 2лкен куб тəріздес ағаштан лшемі 24 х 36 х 48 (см3) болатын кубтар
кесіп дайындау керек. 3са кескіндер алмайтын болу шін ағашты' е'
кем дегендегі лшемі ____ см болуы керек.
A) 144
B) 864
C) 48
D) 1728
E) 288
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13. К рсетілген фигураны'
осындысы______ те'.

сары

б лігіні'

ішкі

б рыштарыны'

A) 1800
B) 5400
C) 9000
D) 7200
E) 3600
14. К рсетілген фигураны' сары б лігіні' ішкі б рыштарыны'
осындысынан к к б лігіні' ішкі б рыштарыны' осындысын алып
тастағанда мынадай______ мəн аламыз.

A) 5400
B) 9000
C) 7200
D) 1800
E) 3600
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15. Егер Солт стік м зды м хитыны' ауданы Тыны м хитыны'
ауданыны' оннан бір б лігінен де аз екені белгілі болса, кестедегі Атлант
м хитыны' алып жат ан ауданын (у) бағалау керек.
№
1
2
3
4

Ауданы (млн кв. км)
х
75
у
179
360

Атауы
Солт стік м зды м хит
2нді м хиты
Атлант м хиты
Тыны м хит
Барлығы

A) y = 17,9
B) y > 179
C) y > 88,1
D) y = 154
E) y < 88,1
Аналитикалы ойлау

16. Д ниені' негізінде субстанция ретінде рухани болмыс жатыр,- деген
айсыбір д ниесезім мен д ние абылдауды біз ... дейміз. Б л бағыт адам
міріні' рухани жағын бірінші орынға ояды. Б л ағым айсыбір
белсенділік, шығармашылы ты' айнар к зі – рухта деген пікір айтады.
Материя мойындалғанымен, ол енжар, болмысты' т менгі жаратылған
т рі ретінде ғана аралады.
Д ниені' негізінде субстанция ретінде рухани болмыс жатыр деп
есептейтін философиядағы ағымды аны та'ыз:
A) материализм
B) политеизм
C) дуализм
D) идеализм
E) монизм
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17. Енді д ниетануды мойындайтын философияға келетін болса , олар
келесі с ра тарға жауап беруі ажет. Адам Д ниені алай таниды? Адам
Д ниені тану жолында аншалы ты дəрежеге к теріле алады?
Келесі таным теориясындағы ағым – ... . Б л ағым адамны' а ыл ойын,
зердесін танымны' зегі, негізі ретінде арайды. Ол таным т жырымы
ретінде ХIХ ғ. д ниеге келеді. Оны' негіздері сонау к не заманда пайда
болады. Грек ойшылы Парменид сол к не заманда сезімдік таным тек ана
жалған пікірлер туғызады, ал а ыл-ой ар ылы ғана нағыз а и ат а жетуге
болады,- деген ой айт ан.
Тек а ыл-ой ар ылы ғана нағыз а и ат а жетуге болады деген ағым алай
аталды:
A) сенсуализм
B) рационализм
C) эмпиризм
D) релятивизм
E) иррационализм
18. Т мендегі ж п ғымдарды' айсысында шіншісі жо за'ы орындалып
т р.
A) к зі ашы , о ыған
B) к шті, а8арлы
C) арлы, ятты
D) негізделген, дəлелденген
E) арлы, арсыз
19. «Малда аяулы,
жанда аяулы болса егер,
Малды аяма,
жаны' шін малды сат!
Жан да аяулы,
жар да аяулы болса егер,
Жанды аяма,
жары' шін жанды сат». Ш. дайберді лы
Жоғарыдағы келтірілген ле'дегі «жар» ғымыны' мəнін ай ында'ыз:
A) ар
B) жер
C) жаратушы
D) ж бай
E) жан
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20. 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) сауатты за'гер
B) парасаттылы
C) адам
D) бейболмыс
E) сара'ды
21. Ешкімде философияны жасты шағында ысырып тастап, артайғанда
одан шаршамасын. Философия жас а да кəріге де керек, біріншіге жасты
жігерді болаша
алдындағы пісіп-жетілген батылды пен
штастыруға, екіншіге - мірді' со'ында рухани жа'арып, ткенге уану
шін, - деген пікірді грек философы Эпикур айт ан екен.
Б л ойды' ма'ызы неде?
A) философия кез келген уа ытта зіні' зектілігін жоймайды.
B) философиямен тек жасты ша та айналысу керек.
C) философия адамға орта жаста ажет
D) философиямен тек егде жаста ғана айналысу ажет.
E) философияны' адам міріндегі ажеттілігі шамалы
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) кесте
B) рокер
C) иероглиф
D) кентавр
E) карнавал
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23. Д ниеге к з арасты' келесі бір мифтен кейінгі алыптас ан т рі –
дін. азіргі кездегі бір ғана
дайға сенетін монотеистік дінні' пайда
болуына дейін оны' бастап ы нышандары осыдан ж здеген мы' жылдар
б рын алыптас ан. Оларды алғаш ы діни сенімдер деп атайды: тотемизм,
фетишизм, анимизм, магия, политеизм т.б.
Т менде берілген жауаптарды' ішінен белгілі бір халы ты' немесе
этносты' шығу тегін хайуанаттармен немесе сімдіктермен туысты
байланыста арастыруыны' ғылыми атауын табы'ыз.
A) тотемизм
B) фетишизм
C) анимизм
D) политеизм
E) магия
24. Элей мектебіні' келесі беделді кілдеріні' бірі – Зенон (б.э.б. 490-б.э.б.
430 жж.) болмыс мəселесімен айналыса отырып, философия тарихында
жəне дискурсты ке'істікте к пшілікке зіні' «апорияларымен» таныс.
Мəселен, «Ахиллес пен тасба а» деп аталатын апориясыны' мазм ны
былайша рылады: Грек а'ыздарынан алынған образды кейіпкер, те
ж йрік, желая Ахилесс шабан тасба аны уып жете алмайтындығыны'
дəйектемесінде, бастап ы уу рдісінде Ахилесс тасба адан кейінірек
орналастырылады, біра ол тасба адан он есе тез ж гіре алады. Демек,
Ахилесс тасба аны' бастап ы т рған орнына жеткен уа ытта, тасба а
Ахилесті' ж ріп ткен жолыны' оннан бірін алға арай ж ріп тіп,
жылжиды, ал Ахилесс осы н ктеге келген мезетте, тасба а тағы да осы
аралы ты' ж зден біріндей жол ж ріп тастайды, тағы да Ахилесс осы
н ктеге жеткен мезетте, тасба а осы аралы ты' мы'нан біріндей жол
ж реді, сандарды' шексіздігіне орай осы рдіс мə'гі айталанып жалғаса
береді де, Ахилесс тасба аны еш ашан уып жете алмайтындығы
дəйектеледі.
«Ахиллес пен тасба а» деп аталатын апориясын сына отырып, Зенон не
нəрсені' салыстырмалылығы туралы ой озғайды?
A) ажеттілік пен кездейсо ты
B) ке'істік пен уа ыт
C) былыс жəне мəн
D) мазм н жəне форма
E) себеп пен салдар
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25. Адам бойында туа біткен білім болмайды деуге гносеологиялы
принципті дəйектілікпен олдана отырып, əл-Фараби т лғалы асиеттер
туа бітеді деген пікірді де бекерге шығарады. Б л асиеттер дағды мен
тəрбие к ші ар асында ғана осылай к рінеді. Адам парасатты к йінде
тумайды, онда тек парасаттылы абілеті ғана болады, дəл сол сия ты ол
əуелден жауыз немесе б за ы, хатшы немесе то ымашы болып та
тумайды. Жалпылама баяндауына арамастан, əл-Фараби к рсеткен,
мемлекет айраткеріне тəн а и атты жарату, ізгілік, байсалды мінез,
адамгершілік сипаттар азіргі кезде де ма'ызы мен мағынасын жоғалт ан
жо .
Жоғарыдағы мəтіннен =бу Насыр əл-Фарабиді' к з арастарыны' ай
ғылым саласына тиісті екендігін аны та'ыз?
A) эстетика
B) дін
C) саясат
D) логика
E) этика
26. Гипотеза – (гр. huostasis – негізгі болжам) теориялы білімні' формасы,
ғылыми теорияны' фактілер негізінде жасалған болжамдардан т ратын,
шынайы мəні əлі аны талмаған жəне дəлелдеуді ажет ететін рылымды
элементі.
Гипотезаны' аны тамасына сай келетін жауапты табы'ыз:
A) ы тимал білім
B) шынайы білім
C) жалған білім
D) д рыс білім
E) толы білім
27. Нені жоғалтпаса', сол сенде бар.
Сен м йізді жоғалт ан жо сы'.
Олай болса, сені' м йізі' бар.
Осы мысалда логиканы' ай за'ыны' талаптары са талмаған.
A) тепе-те'дік за'ы
B) шіншісі жо за'ы
C) т ртіншісі жо за'ы
D) жеткілікті негіз за'ы
E) айшылы сызды за'ы
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28. «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) о'ыз
B) шаян
C) мырс а
D) бал арасы
E) рмекші
29. Болмыс жайындағы ой пікірлер д ниеде бар болып отырғанны' бəріне
(сущее) орта негіз туралы т сінікті' тууына алып келді, ал б л
философияда субстанция категориясын тудырады. Субстанция толып
жат ан на ты заттарды', былыстарды', рдістер мен о иғаларды' к п
т рлілігіні' ішкі бірлігін білдіреді.
Мəтінні' мағынасына арай отырып субстанция ғымыны' мəнін
ай ында'ыз:
A) со'ғы мəн
B) жоғары мəн
C) орта мəн
D) т мен мəн
E) бастап ы мəн
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30. Логика ғылымында ғымдарды б лу деген ағида бар. Егер
аны тамалар к мегімен ғымны' мағынасы ашылса, онда ғым к лемін
ай ындау міндеті б лу деп аталатын логикалы операция к мегімен
шешіледі.
Сонымен б лу дегеніміз - бастап ы ғымда ойлаған нəрселерді топтарға
б лу. Мысалы,
ы ты нормалар
ы ты міндеттеуші жəне
ы ты
тыйым салушы,
ы ты р саттаушы деп б лінеді. Б лу негізі мəнді
белгі болуы тиіс.
С.Е.Лецті'
«Таралмаған
ойлар»
е'бегінен
алынған
мысалды
арастырайы : «Aзара ə'гімелесіп отырған бірнеше кісі адамдарды
т рліше б лу туралы пікір б ліседі. Біреуі: «мен адамдарды а ылды жəне
а ыма деп б лемін» десе, екіншісі: «адамдарды əр алай б луге болады.
Адамдар жəне адам еместер деп те б луге болады» дейді. Сонда та' алған
жазалаушы: «Ал мен оларды бас жəне дене деп б лемін», - деді».
Жоғарыдағы мысалдағы
ш адамны'
айсысыны' б луі д рыс
болмағандығын табы'ыз.
A) адамдар мен адамдар
B) адамдар жəне адам еместер
C) бас жəне дене
D) а ылды жəне а ыма
E) индивид жəне т лға
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 Constitutional Law of the Republic of Kazakhstan is
A) code of laws of the country
B) complex branch of law
C) the leading branch of national law
D) all branches of law in aggregate
E) set of all legislative acts
2. Within the framework of the science of constitutional law, there are such
relatively independent theoretical complexes as theory of:
A) Sociology
B) parlamantarizm
C) politics
D) ecology
E) historiography
3. Characteristic features of the Constitution should be called:
A) philosophical basis
B) brevity
C) historicity
D) slenderness
E) fundamental nature
4. Characteristic features of the Constitution should be called:
A) brevity
B) slenderness
C) historicity
D) philosophical basis
E) fundamental nature
5. The Republic of Kazakhstan owned by the state the following facilities:
A) Factory
B) Plants
C) large industrial enterprises
D) associations
E) the land and underground resources
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6. The Republic of Kazakhstan may have land in private ownership provided
by law:
A) Range or within
B) examples
C) precedents
D) positions
E) solutions
7. Basic (constitutional) rights and freedoms are divided into the following
types:
A) administrative
B) National
C) civil (private)
D) Moral
E) Criminal
8. When applying for citizenship, the conditions for admission to citizenship for
the following categories of persons are not required:
A) Minors
B) People who speak Kazakh
C) pregnant women
D) Stateless persons
E) Especially dangerous recidivists
9. The political party is liquidated in the following cases:
A) by decision of the Constitutional Council
B) at the suggestion of at least 51% of its members representing at least half of
the regions
C) by decision of the Prosecutor General
D) by presidential decree
E) at the suggestion of 75% of its members representing all regions
10. In the RК are not allowed
A) multiparty system
B) activity of mass social movements
C) financing of political parties by foreign states
D) functioning of trade unions
E) activity of political parties of other states
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11. The suffrage is a certain set of constitutional and legal norms governing the
election procedure:
A) Ombudsman for Human Rights
B) Attorney General
C) deputies of maslikhat
D) members of the Constitutional Council of the Republic of Kazakhstan
E) Supreme Court
12. The principles of suffrage are
A) all bodies are appointed by the President
B) all bodies elect electors
C) direct electing right
D) unequal electing right
E) open voting
13. When conducting agitation before a national referendum, agitation is not
allowed:
A) approval of the provisions of the draft constitutional law
B) holding peaceful rallies in support of constitutional reform
C) active participation in the referendum
D) the need to adopt a new Constitution
E) cult of cruelty and violence
14. When conducting agitation before a national referendum, agitation is not
allowed:
A) cult of cruelty and violence
B) holding peaceful rallies in support of constitutional reform
C) approval of the provisions of the draft constitutional law
D) active participation in the referendum
E) the need to adopt a new Constitution
15. The unity of the system of state bodies, as a constitutional principle of
organization and activity of state bodies of the Republic of Kazakhstan, is
conditioned by:
A) by the absolute will of people, envisaged in Constitution, that stipulates unity
of the state
B) course of Parliament
C) policy of the President
D) activity of akims
E) structure of the Government
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16. The state body is:
A) In special cases, a stateless person
B) Called to perform the functions of public consciousness
C) In cases provided by law, a foreigner
D) state institution
E) Called to perform the functions of public control
17. The decision on early release of the President of the Republic of Kazakhstan
from office is accepted:
A) 100% of the votes of Senate deputies
B) on the basis of the opinion of the commission and the opinion of the
Prosecutor General
C) at the meeting of the Majilis
D) at a meeting of the Senate
E) at the joint meeting of the Houses of Parliament
18. The President of the Republic of Kazakhstan is elected according to the
constitutional law:
A) for a period of 5 years
B) by citizens of the Republic of Kazakhstan, who have reached the age of 21
C) for 10 years
D) by citizens of Kazakhstan and foreigners residing in Kazakhstan
E) for a period of 7 years
19. Plenary powers of Parliament:
A) start from the moment of taking the oath by deputies
B) can be terminated ahead of schedule by government decree
C) can be suspended by decision of the Constitutional Council
D) begin on election day of deputies of Mazhilis
E) begin with the opening of its first session
20. The secretary of the standing committee of the Chamber of Parliament may
be recalled from office:
A) The decision of the Constitutional Council of the Republic of Kazakhstan
B) on the proposal of the Chairman of the Standing Committee
C) at will
D) if the majority of the total number of Chambers
E) on the proposal of the President of the Republic of Kazakhstan
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21. The chairmen of Chambers of Parliament present to Chambers candidature
on position:A) members of the Constitutional Council
B) the NSC Chairman
C) he Chairman of the National Bank
D) the General Prosecutor
E) President
22. A deputy of Parliament is under an obligation ::
A) speak at all meetings with speeches
B) at all meetings to make inquiries
C) to take part in its work
D) enter into all factions of political parties
E) meet with voters every month
23. According to the Constitution, the Government of the Republic of
Kazakhstan is formed:
A) structure and composition is determined by the Premier
B) proposals on the composition are submitted to the Parliament by the
President
C) by the Parliament
D) Is elected by the people
E) by the President
24. Government of the Republic of Kazakhstan in relations with the President of
the Republic of Kazakhstan:
A) agrees with him the work plan of the Parliament
B) prepares drafts of all Presidential Decrees
C) organizes the execution of presidential acts
D) submits an estimate of travel expenses for his approval
E) represents the staff of the staff of the Government Office
25. The principle of independence of the Chairman and members of the
Constitutional Council means:
A) They are subject only to the Constitution and the constitutional law "On the
Constitutional Council"
B) Mandatory Mandatory Powers Have Presidential Decrees
C) No other acts have for them knowingly binding force
D) Only the Government Decrees
E) Only the decrees of the Parliament
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26. The main models of constitutional control are:
A) Model of Western European countries
B) Anglo-American
C) Polish-hungarian
D) Russian
E) Hungarian
27. Maslikhats are elected:
A) the term of office is determined by the President
B) for a period of 10 years
C) by population
D) by people of Kazakhstan
E) for 1 year
28. The independence of the judge is ensured by:
A) State programs
B) Legislative work of the Parliament
C) Statutory procedure for the administration of justice
D) Annual Messages
E) Conducted by the policy of the ruling party
29. Local representative bodies – maslikhats:
A) Taking into account national interests determine the measures necessary to
implement the will of the population
B) Express the will of the Kazakh people
C) Reflect the interests of workers and peasants
D) Express the will of the exploited classes
E) Express the will of all the people of Kazakhstan
30. The local executive body prohibits a meeting, rally, procession, picketing or
demonstration, if the purpose of their conduct are:
A) Support of a new social union
B) Discussion of maslikhat decision project
C) Infringement on the territorial integrity of the Republic
D) Discussion of the Charter of the municipality
E) Expressing support for a candidate from political parties in elections
)Р Конституциялы

ығы пəні бойынша тест ая талды
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Мемлекеттік

ы теориясы пəні бойынша тест

Бір немесе бірнеше д рыс жауабы бар тапсырмалар
Ағылшын тілінде
1. The theory of state and law isA) Political-legal science
B) fundamental political science
C) fundamental legal science
D) fundamental economics
E) applied legal science
F) applied economics
2. Compare different legal systems and their common and specific qualities to
determine them
A) cybernetic method
B) exact-sociological method
C) comparative legal method
D) obligations
E) syntesis
F) formal legal method
3. Legal rules which solve legal conflicts:
A) conflict rules
B) exemplary rules
C) definitive rules
D) aesthetic rules
E) regulative rules
F) declarative rules
4. Socialistic type of law:
A) law in a harmony with the international treaties in terms of human rights
B) law has a coercive and punitive aspects
C) traditions would ne indicated as a sources of law
D) law is relevant with religion, also existes canon law
E) law indicates will of poor, servants and workers
F) slaves would be indicated as a legal objects

21

5. Executive state bodies in Kazakhstan:
A) Parliament
B) Judge
C) Head of district
D) Conferences
E) Government
F) Ministries
G) President
H) District Attorney’s office
6. Internal function of state:
A) holding a referendum
B) support vulnerable people
C) financial regulation
D) business support
E) participation on solving of global issues
F) participation on solving of global issues
7. Indicate state’s function which is not general:
A) development of mass computer literacy
B) development of market economy
C) increasement of national publications
D) financial regulation
E) promotion of professional sport
F) participation on solving of international law rules
8. Types of state’s bodies according to separation of power:
A) judicial
B) applying a law
C) local
D) republic
E) law-making
F) law enforcement
G) central
H) executive
9. General legal forms of state’s legislative functions:
A) Legal education service
B) Coercion
C) Law making service
D) Rising of legal consciousness
E) Promotion of law service
F) Legal aid service
22

10. Tactics of the state bodies on implementation of state’s function:
A) Ignorance of human and citizen’s right
B) Quality of services
C) Coercion and convincement
D) Self-financing
E) Ignorance of social values
F) Discrimination of legal status
11. Parties can be:
A) govermental-patriotic
B) religious
C) legal
D) national
E) racial
F) secular
12. Parties can be:
A) national
B) govermental-patriotic
C) religious
D) secular
E) legal
F) racial
13. Signs of political system:
A) democracy
B) embodied by all people
C) existence of international financial support
D) isolated development from other systems of society
E) have an religious aspects
F) regulated only by legal norms
14. Prerequisites of the legal state:
A) friendly
B) rule of law
C) international
D) family
E) social
F) human rights
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15. Legal nihilism (negligence):
A) The value of the rule of law and the cost of putting on the content, the rule of
law, the respect of the rule of law, the right to ignore the order to reduce the
values of personal and social exclusion
B) General principles of law
C) The legal quality of life in society, vision and legal acts, law enforcement
services, the level of development of the law and respect the rights of the
individual
D) Reduce the cost of putting the capabilities of law, the rule of law, the respect
of the rule of law, the right to exclude social and personal values
E) Reduce the cost of putting the capabilities of law, the rule of law, the respect
of the rule of law, ignore, ignore the laws to exclude, legal, social and personal
values
F) The theory about the origin of the state
16. System of guarantees which would limit illegalities in state’s ruling:
A) Impeachment
B) Responsibility of Constutional council under judicial bodies
C) Responsibility of Prosecutor under competent bodies
D) Responsibility of Governmental competent bodies
E) Responsibility of Supreme Court under competent body
F) Disciplinary, civil-legal and criminal responsibility of competent servants of
state bodies
17. Discussion of the legal rules in terms of volume:
A) logic
B) extended
C) grammarly
D) limited
E) literally
F) system
18. The state bodies which give definition to legal rules:
A) Ministry of Defence
B) Supreme Court
C) Constitutional Counsil
D) Government
E) Parliament
F) District Court
G) Prime-Minister
H) Regional Court
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19. Distinctions of the eligible behavior:
A) regulated by the moral
B) has legal consequences
C) standstill
D) social behavior
E) always will be under the control of the human will and consciousness
F) unsocial activity
20. Signs of the legal responsibility:
A) guilty could choose own punishment
B) conducts in procedural form
C) verdict approves on council of elders
D) conducts in any form
E) relevant with additional obligations
F) based on state’s coercion
Мемлекеттік
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