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1. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде ӘЗІРЛЕНГЕН ЖӘНЕ 

ҰСЫНҒАН. 
 

2. Типтік оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 

министрі міндетін атқарушының 2013 жылғы 16 тамыздағы №343 бұйрығы    

негізінде бекітілген типтік оқу жоспарына сәйкес әзірленген (67 қосымша). ҚР 

Білім және ғылым министрлігі 2016 жылғы 05 шілдедегі №425 бұйрығымен 

өзгертулер енгізілген.   

 

3. Республикалық оқу-әдістемелік жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім беру кеңесінің 2016 жылғы 30 маусымындағы №2 мәжіліс хаттамасының 

шешімімен БЕКІТІЛДІ. 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің рұқсатынсыз осы 

типтік бағдарламаларын көбейтуге және таратуға болмайды. 

 

 

 

1. РАЗРАБОТАНЫ и ВНЕСЕНЫ Казахским национальным университетом 

им. аль-Фараби. 

 

2. Типовая учебная программа разработана в соответствии с типовым 

учебным планом, утвержденным приказом исполняющего обязанности 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 16 августа 2013 

года № 343 (Приложение 67).   Внесены изменения приказом Министра 

образования и науки РК от 5 июля 2016  № 425. 

 

3.УТВЕРЖДЕНЫ протокольным решением №2 заседания Республиканского 

учебно-методического совета высшего и послевузовского образования от 30 

июня 2016 года. 

 

Настоящие типовые учебные программы не могут быть тиражированы и 

распространены без разрешения Министерства образования и науки 

Республики Казахстан 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Қазіргі таңда қызмет етудің барлық саласында белгілі бір білімге, 

шеберлік пен дағдыға, жеке адами қасиетке ие, өзінің кәсіби қызметін 

жоғары деңгейде атқаратын, бәсекеге қабілетті білікті мамандарға сұраныс 

артып келеді. Мұндай сұраныс жоғары кәсіби білім мақсатын анықтауға  

себепші болды.  

Қоғамдағы тілдік жағдай еңбек нарығының нақты сұраныстарына сай 

мамандардан тек қазақ тілінде сөйлеу дағдысын  талап етіп қана қоймай, 

таңдаған қызмет саласында табысты жұмыс істеп, жеке әлеуметтік 

қасиеттерін (азаматтық, мақсатқа талпынушылық, ұйымдастырушылық, 

еңбекқорлық, коммуникативтілік, төзімділік, әлеуметтік бейімделушілік) 

қалыптастыру мен дамытуды мақсат етеді. Сондай-ақ алған тілдік білімін 

қатысымда (іскерлік кездесулерде, қызмет барысында, мәжіліс, жиындарда 

және т.б.) ұтымды пайдалана алу дағдысын да көздейді.  

Бүгінгі студент – болашақ маман өзінің алға қойған мақсатына жетуі 

үшін үнемі ізденіп, білімі мен біліктілігін арттырып, бірнеше тілді жетік 

меңгеруге, әсіресе қызметіне қатысты кәсіби қазақ тілін үйренуге 

қызығушылығы артады. Бұл өз кезегінде қазіргі студенттің кәсіби қазақ 

тіліне деген сұранысының артуына ықпалын тигізіп, тілдік тұлғаның сөздік 

қорын, кәсіби лексикасын дамытуға жол ашады 



Студенттердің тілдік білімін, сөйлеу мәдениеті мен тілдік құзіреттілік 

деңгейін жетілдіру «Кәсіби қазақ тілінің» жалпы білім беру 

бағдарламасындағы оқу пәні ретінде маңызын арттырады. 

Кәсіби қазақ тілі оқу пәні ретінде төмендегідей сипатқа ие: 

 пәнаралық (қазақ тіліндегі сөйлеу мазмұны түрлі білім 

салаларынан: халықаралық қатынастар, аймақтану, мәдениеттану, тарих, 

экономика, ақпараттану, химия, физика, биология, география, математика, 

және т.б. хабар береді); 

 сан салалы (бір жағынан – сан алуан тілдік құралдарды тілдің 

түрлі аспектілерімен: фонетика, лексика, грамматикамен байланысты 

меңгеру, екінші жағынан – сөйлеу әрекетінің төрт түрлі әрекетін (тыңдалым, 

оқылым, жазылым, айтылым ) жетілдіру қажеттілігі; 

 сан алуан қызметтілігі (оқыту мақсатында және түрлі білім 

саласынан ақпарат алу құралы ретінде). 

Кәсіби қазақ тілін меңгеру студентті шығармашылық ойлауға, 

көзқарасын кеңейтуге, өзінің жеке қасиеттерін жан-жақты ашуға, яғни кәсіби 

білімін дамытуға әсерін тигізеді. Студент өзіндік жұмыс орындаудың 

дағдысын қалыптастырады, шығармашылық дербестікке қол жеткізеді, сол 

арқылы тілдік түсініктерді, логиканың барлық түрлерін (талдау, синтездеу, 

салыстыру, тұжырымдама жасау) жетілдіреді.     

Бұл айтылғандардың бәрі кәсіби білімді жетілдіруге әсерін 

тигізетінін, жоғары білікті мамандарды даярлау міндетін шешудің 

жолдарын көрсетеді.    

 

Пәнді оқытудың міндеттері:  

«Кәсіби қазақ тілі» пәні қазақ тілін меңгерудің негізгі В1 және В2 

деңгейлері игерілген жағдайда  жүзеге асырылады. Болашақ маманның тілдік 

біліктілігін жетілдіріп, мемлекеттік тілді мамандық деңгейінде 

коммуникация құралы ретінде қолдану дағдыларын қалыптастыруды 

көздейді. Болашақ маманның кәсіби дағдыларды қолдану салаларына 

байланысты арнаулы тілдік білім жиынтығы өте кең болуы керек. Себебі 

кәсіби міндеттерді атқару барысында арнаулы терминдерді қолдану жиілігі 

артады, осылайша кәсіби тілдік дағдысы дамиды, жетіледі.  

«Кәсіби қазақ тілі» пәнін оқыту тіл үйренушілердің белгілі бір тілдік 

құзыреттіліктерін қалыптастыруға бағытталған. Кредиттік білім беру 

бағдарламасы бойынша модульдік технологияға негізделген талаптарға сай 

«бакалавр» төмендегідей құзыреттілік талаптарын меңгеруі тиіс: 

А – құралдық құзырет:  түрлі дереккөздерден алынған, ақпараттармен 

жұмыс істей алу, алған мәліметтерді кеңейту; өз көзқарасын дәлелдеу 

мақсатында немесе түрлі мәселелерді шешуде қолдана алу. Пайымдау 

түрлерін логикалық тұрғыдан талдай алу, көпшілік ортада сөйлеу дағдысын 

меңгеру, дәлелдер келтіру, пікірталас жүргізе білу.  

В – тұлғааралық құзырет: жеке және ұжымда жұмыс істей алу 

қабілеті, ұлтаралық, мәдениетаралық қарым-қатынас ережелерін сақтай 

білуге қабілеттілік. 
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С – жүйелілік құзырет: кәсіби қазақ тілін Қазақстандағы, әлемдегі 

әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдайлармен, ҚР 

конституциялық-құқықтық негіздерімен үйлестіруге бейімділік. 

D – пәндік құзырет: қазақ тілінің даму тенденциясы мен қазіргі 

жағдайын, Қазақстандағы тарихи-мәдени және тарихи-әдеби үдерісті 

меңгеруге қабілеттілік; кәсіби бағдарлы қазақ тілінің жүйесін пысықтау, 

қазақ тіл бірліктерінің құрылымы мен қолданылуын халықтың тарихы мен 

мәдениетімен байланыстыру, ауызша және жазбаша мәтіндерді 

құрастырғанда берілген коммуникативтік жағдаяттарға байланысты іргелі 

білімдерді қолдана алу қабілеті; жаңа терминдерді өз мамандығына бейімдеп 

тиімді меңгеруге дайындық. 

 «Кәсіби қазақ тілі» пәнін оқытудағы құзыреттілік дағды төмендегідей 

негізгі міндеттер бойынша анықталады:  

 лингвистикалық құзыретті қалыптастыру – тақырыпқа қатысты 

лексикалық бірлікті дамыту дағдысы; негізгі терминдер мен ұғымдардан 

тұратын пәрменді сөздіктердің дамуы; грамматикалық дағдыларды 

жетілдіру; 

 прагматикалық құзыретті қалыптастыру – кәсіби мазмұндағы 

мәтіндер негізіндегі сұқпаттық және монологтік айтылымдарды 

қалыптастыру шеберлігі, жазылым дағдыларын жетілдіру, коммуникативтік 

стратегияны өңдеу шеберлігі (белгілі бір сөйлесім жағдайына бейімделу); 

 когнитивтік құзыретті қалыптастыру – мәселелік тапсырмалар, 

ойын тапсырмалары, мәтіндер бойынша: мәтінді біріздендіру дағдысы 

(мазмұнның мәнін анықтау, сыни қабылдау, негізгі және қосымша 

ақпараттарды айыра білу); мәтіннің мазмұнын ұғыну (сәйкестендіру, 

түсіндіру, жинақтау) дағдысы; мәтіннің мазмұнын өзгерту (толықтыру, қайта 

құру, қажетті мазмұнды таңдау); 

ақпараттық құзыретті қалыптастыру – тілдік тұлғаның білім алу 

шеңберіндегі, сондай-ақ қоршаған әлем туралы  ақпаратты қолдана білу 

дағдылары. Түрлі нысандар (теледидар, үнтаспа, телефон, компьютер) және 

ақпараттық технологиялар (бейне, электрондық почта, әлеуметтік желілер, 

Интернет т.б.) көмегімен ізденімпаздық біліктері қалыптасып, ақпаратты 

талдау, саралау, сараптау, сақтау және оны тарата білуге үйренеді. 

Курс соңында студент: 

1. Аймақтану мамандығы саласындағы белсенді қолданылатын 

терминологияны білуі және оны кәсіби ортада тиімді қатынас жасау үшін 

ұтымды қолдана алуы;  

2. Кәсіби-іскери қарым-қатынас  кезіндегі «маманданған» сөздерді 

(ұйғару, мақұлдау, сенім білдіру, келіспеу, негіздеу, дерек келтіру, бағалау, 

қорытынды) логикалық жүйемен құра білуі;  

3. Аймақтану саласындағы мәтіннен қажетті ақпаратты сұрыптап, оны 

кәсіби мақсатта сипаттай, қорыта білуі; 

4. Аймақтану саласындағы мәтіннің түзілу тәртібіне көңіл аудару, оның 

логикалық құрылымдық негізін құра білу.  



5. Маманданған тақырыпқа сай өзіндік ой-пікір білдіре білу құзіретін 

қалыптастыра білуі керек. 

Пәнді меңгерудің болжамды нәтижесіне жету үшін СТУДЕНТ 

төмендегідей жүйелі, саналы және тұрақты білім, білік пен шеберлік 

қалыптастыруы қажет:  

 Негізгі кәсіби лексиканы білу (сағат санына байланысты оқу 

бірлігі көлеміндегі жалпы және терминологиялық сипаттағы лексикалық 

минимум) шеберлігі;  

 Аймақтану мамандығына қатысты белсенді терминдердің 

мағынасын білу және оны кәсіби мақсатта қолдана білу дағдысы; 

 Аймақтану мамандығына қатысты тақырып бойынша өз ойын 

дұрыс, жүйелі түрде жеткізе білу және мәтінге талдау жасай алу шеберлігі; 

 Аймақтану мамандығы, елтанымдық, жалпы аймақтану саласына 

қатысты тақырып аясында,  диалог пен монолог құрап пікірсайыстарға 

қатыса алу дағдысы; 

 құжаттардың жеке түрлерін (қызмет бабындағы хат-хабар, іскери 

байланыс, келіссөздер, сұраныс жіберу, ұсыныс, сервистік қызмет көрсету, 

тезис, хабарлама және т.б.) сауатты жаза алу дағдысы; 

 түрлі жағдаяттық сұхбаттарға орынды араласа алу;  

 қазақ тіліндегі дереккөздерден өз мамандығына қатысты 

аутентикалық ақпараттарды алып, қызмет саласында ұтымды пайдалана білу 

және т.б білік пен шеберлікті қалыптастыру. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

р/с Тақырыптың атауы 

1 «Аймақтану» мамандығы бойынша кәсіби лексика. Терминдік норма    

2 «Аймақтану» мамандығы бойынша кәсіби тілдің термин жүйесі. 

Терминжасам 

3 Кәсіби тілдегі грамматикалық нормалардың қолданысы 

4  Аймақтану саласындағы кәсіби мәтіннің грамматикалық-стильдік 

ерекшеліктері. 

5 «Аймақтану» мамандығының кәсіби саласындағы іскери қарым-

қатынас. Диалог. Монолог 

6 Мәтін – ауызша қарым-қатынас құзіретінің негізі. Жоспар құру 

7 Аймақтану саласындағы тілдің функционалды-мағыналық 

ерекшеліктері. Сипаттау. Хабарлау  

8 Баяндау. Баяндаудың құрылымы және ерекшеліктері 

9 Аймақтану саласындағы мәтінді құрылымдық-мағыналық талдау 

негіздері. Аннотация.  
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ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Пәннің мақсаты – студенттердің қатысымдық құзыреттілік деңгейін  

көтеріп, қазақ тілін кәсіби (іскери және ғылыми) қызметте, сондай-ақ өз 

білімін жетілдіру мақсатында пайдалана алуына бағыттау. Болашақ маманды 

таңдаған саласына қатысты терминдермен жұмыс істеуге, грамматикалық 

құрылымдарды дұрыс қолдана білуге дайындау.  

Бағдарламаның мазмұны студенттердің ғылыми-кәсіби саладағы 

қажеттіліктерімен, қазақ тілін ғылыми салада қолдана алу мүмкіндіктерімен 

анықталады. Тілді практикалық жағынан меңгерудегі коммуникативтік 

мақсаттар пен міндеттер ең  басты тұжырымдама болып табылады. Бакалавр 

студенттері ғылыми ортаға байланысты жаңа тілдік дағды мен білімін 

жетілдіре отырып, терең әрі сапалы тілдік білімін қалыптастырады.  

Пәннің міндеті бірқатар қатысымдық (коммуникативтік) және 

танымдық (когнитивтік) міндеттердің орындалуы барысында жүзеге 

асырылады. Атап айтқанда: 

 кәсіби мазмұндағы орта көлемді мәтіндерді, нұсқаулықтарды, 

анықтамалықтарды,  БАҚ өнімдерін жатық оқу;  

 Аударма, кәсіби бағыттағы сөздіктерді пайдалана білуге үйрету; 

 кәсіби аяда жиі қолданылатын белсенді (актив) сөздер мен сөз 

тіркестерін, кәсіби лексика, салалық ұғым, атаулар мен терминдердің мән-

мағынасын  еркін түсіну;  

 Әртүрлі стильде жазылған мәтін, өз мамандықтарына сәйкес 

еңбектер мен ғылыми зерттеулерді оқып, негізгі ақпараттарды ала білу 

дағдысын қалыптастыру; 

 кәсіби аяда ауызша  монолог, диалог түрінде (хабарлама, 

таныстырылым  (презентация), баяндама, дискуссия және т.б.) әңгіме 

құру, сұхбат жүргізу;   

 кәсіби аяда жазба жұмыстарын (эссе, аннотация, түйіндеме, 

жоспар, тезис, мәлімдеме, пресс-релиз, өтініш, хат, аударма, аннотация, 

реферат және т.б.) орындау; 

 кәсіби аяда қолданылатын қалыпты сөйлеу (этикет) үлгілерін  

қолдану және белгілі бір кәсіби қатынас саласындағы танымдық-қатысымдық 

міндетті шешуге керекті ақпарат тыңдау арқылы түсіне білуге дағдыландыру;  

 Өз мамандығы бойынша ғылыми мәтіндерге пікір беруге, 

ғылыми мақала, баяндама жазуға машықтандыру; 

 Сонымен қатар, кәсіби бағыттағы тақырыптар бойынша тіл 

үйренушіні қазақ тілінде жүйелі талдау жасауға, өз ойын еркін жеткізуге 

және ұсынылған материалдар бойынша сипаттама,  салыстырма, қорытынды 

жасай білу сияқты т.б. тілдік біліктілікті жетілдіруші әрекеттерге  

дағдыландыру.        

Білім беру технологиясы 



 «Кәсіби қазақ тілі» пәнін жүргізу  барысында тіл үйретудің заманауи 

үлгілері, отандық және шетелдік ғалымдардың авторлық озық  әдіс-тәсілдері  

басшылыққа алынады. Жұмыс барысында уақыт көлемі, тақырып ерекшелігі, 

тіл үйренушінің қабілет-қарымы, оқытушының шеберлігі сияқты т.б. 

маңызды факторлар есепке алынып, соған сәйкес белсенді оқыту әдісі, жеке-

бағдарлы оқыту әдісі, сыни ойлау әдісі, жобалық оқыту әдісі, ақпараттық 

әдіс, түсіндіру әдісі, практикалық әдіс, кейс әдісі, ізденіс әдісі, іскери ойын 

әдісі сияқты т.б. әдіс түрлері мақсат-міндетке сәйкес қолданылады.  



9 

 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

«Аймақтану» мамандығы бойынша кәсіби лексика. Терминдік 

норма    
Кәсіби лексика – табысты жұмыс істеу кепілі. Кәсіби лексиканың 

негізін анықтаудағы мәтіннің лексикалық құрамын сараптау. Кәсіби 

лексиканы қолданудағы пікірталастар. Ғылыми тақырыпты құрастыру және 

кәсіби лексиканы қолданудағы мәселелер. «Аймақтану» мамандығы, елтану 

саласында әңгімелесу, пікірлесу. Терминдік норма. Оған тән белгілер. 

Термин қолдануға қойылатын нормативті талаптар. Кәсіби лексика: 

жалпықолданыстағы сөздер, жалпығылыми және терминологиялық 

лексикалар. Жалпыланған және дерексізденген мағынадағы терминдерді 

қолдану. Өзге тілдерден енген сөздердің таралуы. Жалпыланған және 

дерексізденген мағынадағы терминдермен жұмыс. Терминологиялық және 

терминологиялық емес мағынадағы сөздердің межесі. Аймақтану, елтану, 

сараптау саласы бойынша кәсіби лексикаға тиесілі негізгі терминдер 

бойынша мәтіндерді құрастыру. 

Гуманитарлық бағытта жиі қолданылатын ғылыми ұғым атаулары мен 

арнайы лексиканың қолданылу аясын, жазба нұсқаларын кәсіби мақсатта 

игеріп, жұмсай білудің өзектілігі. «Ұғымдар тарихы». Аймақтанудағы  қазақ 

тілінде ауызша және жазбаша түрде сапалы жеткізілуін қамтамасыз ететін 

тәсілдерді меңгеру. Қазақ тіліндегі немесе қазақ тілінде жеткізілуі тиіс 

аймақтану саласының мәтіндерінің мазмұнын ашып, талдай білу дағдыларын 

жетілдіруді ұйымдастыру. Кәсіби қазақ тілінің аймақтанушы маманының 

коммуникативті құзіреттілігін  қалыптастырудағы орны. Аймақтану  

саласындағы «аймақ», «аймақтандыру», «аймақтану» ұғымдары мен 

түсініктерінің қазақ тіліндегі кәсіби баламаларының жаңа қолданысы. Қазіргі 

қазақ тіл білімінің ғылыми-іскери лексикасы мен стилистикасын меңгерудің 

маңызы. 

«Аймақтану» мамандығы бойынша кәсіби тілдің термин жүйесі. 

Терминжасам  
Терминдер мен олардың ерекшеліктері жайлы түсінік. Терминология 

ғылыми стильдің негізгі белгісі ретінде. Аймақтанудың кәсіби саласына 

қатысты терминжасам. Оның негізгі шарттары. Жасалу жолдары. Кәсіби тіл 

сапасы. Ғылыми тіл лексикасы. Ғылыми тілдің лексикалық құрылымы: 

терминология, жалқы, жалпы мәндес сөздер және т.б. Терминді қолданудағы 

даулы мәселелер. Мәтіндегі латын және грек элементтері. Терминдер 

құрамына енген халықаралық сөзжасамдық элементтермен жұмыс. 

Халықаралық қолданыстағы терминдердің аударылу мәселесі. Тіл қызметінің 

жалпы сипаттамасы. Ғылыми тіл ерекшеліктері.  

Аймақтану және жалпығылыми терминология. Терминдердің 

бірмағыналығы. Аймақтану, елтану саласындағы терминологиялық 

сөздіктер. Термин анықтамасы. Лебіздік қызметтегі терминологиялық 



лексика туралы алынған білімдердің қолдана алуды дамыту алынған білімге 

терминологиялық лексиканы қолдана алуды дамыту. Мәтіндегі 

жалпығылыми және сыртқы саяси терминдерді табу, сараптау. Сыртқы 

саясат бойынша терминологиялық сөздіктерді құрастыру. Ақпарат қайнары, 

алу тәсілі, санын сипаттаудағы құрастыру. Аймақтану саласы бойынша 

мәтіндерді оқу. Аймақтану бойынша терминдерді активті сөздікке енгізу, 

олардың сөйлеудегі қолданылуы. Терминологиялық сөздіктермен жұмыс. 

Аймақтану, елтану саласындағы терминдердің қазақ тіліндегі қолдану 

деңгейі.  

Кәсіби тілдегі грамматикалық нормалардың қолданысы.  

Ғылыми стильдің морфологиялық ерекшеліктері. Ғылыми лебіздің 

сипаттамаларына қатысты морфологиялық тәсілдерді анықтау. Түйін 

сөздерді ескере отырып мәтінді құрастыру. Ғылыми стильге, сөйлеудегі 

жүзеге асуына қатысты морфологиялық бірліктерді сараптау. Кәсіби тілдегі 

грамматикалық(морфологиялық, синтаксистік) нормадан ауытқу.  

Аймақтану саласындағы кәсіби мәтіннің грамматикалық-стильдік 

ерекшеліктері. 

Аймақтану саласындағы кәсіби мәтіннің морфологиялық құрылымы: 

атаулық сипаты, етістіктердің қолданылу ерекшеліктері. Ғылыми стильдің 

синтаксистік ерекшеліктері. Ғылыми стильдің синтаксистік ерекшеліктері 

сипаттамаларын шығару. Мағынасы бойынша жақын, бірақ түрлі 

синтаксистік бірліктермен айтылған құрылымдар (параллель синтаксистік 

құрылымдар). Оқыған мәтінінің негізінде ғылыми лебіздің синтаксистік 

ерекшеліктерін қолдана отырып өзіндік монолог-пайымдауларын 

құрастыру.«Аймақтану» мамандығының кәсіби саласындағы іскери хат-

хабар. Грамматикалық-стильдік ерекшеліктері. Іскери хат-хабардағы тілдік 

құрылымдар. Іскери хат-хабарда жиі кездесетін сөз орамдарының қызметі 

мен мағынасы. 

«Аймақтану» мамандығының кәсіби саласындағы іскери қарым-

қатынас. Диалог. Монолог 
Ғылыми стиль жанрлары. Ғылыми лебіз қызметінің талаптары: 

сұхбаттасудың ғылыми кеңістігі, жазба формаларының ауызшадан, 

монологияның диологиядан үстемдігі. Ғылыми стильдің негізгі белгілері: 

қисындылық, нақтылық, қамту және тарта алу, терминдердің толықтығы. 

Ғылыми мәтіндерде тілдік тәсілдерді ауызша және жазбаша қолдану. 

Ғылыми стиль ерекшеліктерінің анықтамасы. Белгілерді, пәнді, құбылысты 

сипаттаудағы құрастырушылық. Ғылыми стиль мәтіндеріне сараптама: оқу, 

ғылыми стильдің негізгі белгілерін анықтайтын тәсілдерді анықтау 

(қисындылық, анықтылық, қамту және тарта алу). Лебіздің ғылыми 

жанрларымен танысу. Мәтінді мағыналық бөлімдерге бөлу, мәтіннің 

мазмұны бойынша әңгімелесу.  

Кәсіби саладағы диалогтік қатынастар. Қарым-қатынас 

жасаушылардың тіл табыса алу/алмауы. Диалог – сөздің коммуникативтік 

сапасын айқындаудағы негізгі құрал. Ғылыми стиль жайлы әңгіме-полилог, 

берілген философиялық тақырып бойынша микромәтін құрастыру, ғылыми 
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стильге жататын тілдік тәсілдерді қолдана отырып монолог пішінінде шағын 

баяндама жасау. Монологтің оқырманға арналуы.  

Мәтін – ауызша қарым-қатынас құзіретінің негізі. Жоспар құру  

Мәтін ерекше құрастыру заңдылығы мен ойлауды дамытудағы қатаң 

жүйе; композициялық нақтылық, логикалық мазмұндамалар, ақпараттық 

ғылыми мәтіннің белгісі ретінде. Мәтіннің негізгі белгілері. Мәтіннің 

құрылымы мен мағынасы. Тақырып мәтінде қарастырылатын пән немесе 

құбылыс. Ғылыми-оқу тақырыптар мәтіндегі тақырыптың сөйлемдері 

ретінде. Мәтіннің  коммуникативті тапсырмалары. Мағыналық-сөйлемдік 

жағдайлар. Мәтіннің коммуникативті тапсырмалары мәтінді ашудағы 

автормен сұхбаттасу мақсаты ретінде. Мәтіннің микротақырыбы. 

Микротақырып мағыналық жағынан ортақ және мәтіннің коммуниктивті 

тапсырмаларының түрлі тұстарын ашатын бір немесе бірнеше сөйлемдерден 

тұратын жалпы тақырыптың бөлігі. Мәтіннің мәліметтері және жаңа 

ақпараттары. Мәтінді мағыналық жағынан бөлу. Ойды әлдебір бастапқы, 

белгілі ақпараттан белгісізге қарай дамыту. Мәліметтер мен жаңа ақпараттар 

ойды дамыту мен мәтін байланыстарының элементтері ретінде. Күрделі 

синтаксистік тұтастық мәтіннің негізгі құрамдас бөлігі. Мәтін сөздерін 

байланыстыру әдістері: жалғаспалы және параллель байланыс. Мәтін арқылы 

автордың  ұстанымын анықтау.  

Аймақтану саласындағы тілдің функционалды-мағыналық 

ерекшеліктері. Сипаттау. Хабарлау.  

Сипаттау мен хабарлау тілдің функционалды-мағыналық ерекшеліктері 

ретінде. Тілдік ерекшеліктері, құрылымы. Қатынастың әр сатысындағы 

сипаттау. Қоғамдық байланыстағы хабарлау. Ғылыми хабарлау 

ерекшеліктері. Сөйлеу мәдениетінің анықтамасы. Кәсіби қазақ тілін 

меңгерудегі екі негізгі деңгей: 1) сөйлеу ережелері, 2) сөйлеу шеберлігі. Тіл 

қалыптарының түрлері (міндетті) және диспозитивті (нұсқалық) қалыптар. 

Жақсы (үлгілі сөйлеудің) сапасы. Сөйлеудің дұрыстығы. Дұрыс сөздер мен 

сөз пішіндерін таңдауда. Сөз тазалығы. Канцеляризмдер, сөйлеудің мөрлері. 

Сөйлеудің қисындылығы. Логика заңдары. Сөйлеудегі алогизмдерді алып 

тастау. Стилистикалық қателер және сөйлеудің мәдени кемшіліктері. Тіл 

жүйесінің жекелей бөлімдері бойынша қателіктер. Практикалық 

стилистиканы анықтау. Ой мен қисынды сөздерді құрастыру үдерісіндегі 

сөздік бірліктерді таңдау мәселелері. 

Баяндау. Баяндаудың құрылымы және ерекшеліктері.Ауызша лебіз 

адамның білімділігі мен мәдени көрсеткіші ретінде. Түсіндіру, баяндау, 

оқығаны жайлы пікір алмасу, берілген тақырып бойынша пікірсайыс, кәсіби 

шығармашылыққа қатысты белгілі бір коммуникативті жағдай жайлы 

сұхбаттасу түріндегі лебіз жаттығулары. Лебіз әрекеттерінің этикасын 

жетілдіру. Баяндаудың құрылымы және ерекшеліктері. Баяндау түрлері: 

баяндау-түсіндіру, баяндау-дәлелдеу және баяндау-ойлау. Баяндаудың 

логикалық құрылымы. Философиялық тұрғыда баяндаудың сипаты мен 

ерекшеліктері. Қазақы ауызша мәдениет. Қазақ  ойшылдарының баяндау 



түрлері. Шешендік сөздердегі коммуникация жүйесі мен дүниетанымының 

дәстүрлі ұлттық логикасы. 

Аймақтану саласындағы мәтінді құрылымдық-мағыналық талдау 

негіздері. Аннотация.  
Мәтінді құрылымдық-мағыналық талдау негіздері. Аймақтану  

мамандығына сәйкес тақырыпты анықтау. Тақырып – мәтін негізі. 

Тақырыптың түрлі септіктердегі зат есімдік мәні. Мәтін тақырыбын 

есімдікпен немесе синоним сөздермен алмастыру. Ғылыми 

тақырыпшалардың аймақтану, елтану саласындағы мәтіннің мазмұнын 

ашудағы орны. Дәйексөздерді рәсімдеудегі негізгі ережелер. Аймақтану, 

елтану саласындағы мәтіндерді аннотациялау. Тұтынушының ерекшелігіне 

қатысты аннотация түрлері. Библиографиялық-анықтамалық көрсеткіш. 

Библиографиялық көрсеткіштің құрылымы.  Аймақтану саласындағы 

мәтіндерге мазмұндама жазу. Репродуктивті және продуктивті 

рефераттардың түрлерi. Ғылыми мәтінге рецензия жазу. Ғылыми 

рецензияның құрылымы.  Ғылыми жұмыс жайлы пікір. Ғылыми пікір 

құрылымы. Аннотация-қорытындылар екінші ақпараттық мәтін ретінде. 

Аннотация-қорытынды құрастырудағы тілдік тәсілдерді таңдау. 

 

СӨЖ түрі 

Ұсынылған лексика-грамматикалық тақырыптар аясында төмендегідей 

өзіндік жұмыс түрлерін ауызша және жазбаша орындауға болады:  

 Сөздік  

 Эссе  

 Резюме 

 Аннотация 

 Жоспар 

 Реферат  

 Сөзжұмбақ 

 Аударма жұмысы 

 Сұрақ-жауап  

 Тест тапсырмалары 

 Сканворд 

 Іскери ойындар 

 Рөлдік ойындар 

 Мақала  

 Жарнама  

 Пресс релиз  

 Анықтамалық  

 Нұсқаулық  

 Шолу  

 Сұхбат 

 Сауалнама  
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 Бейнебаян  

 Таныстырылым  

 Комментарий және т.б.   

 

Студенттердің өзіндік жұмыстары 

 

«Кәсіби қазақ тілі» пәні бойынша студенттердің өзіндік жұмысы алған 

білімдерін тереңдету мен кеңейту, оны практикалық тұрғыда қолдану 

мақсатын көздейді: 

 Болашақ аймақтану саласындағы маманның жеке 

шығармашылық қасиеттерін қалыптастырады; 

 өзін-өзі дамыту, өз бетінше білім қорын жинау дағдысын 

жетілдіреді;  

 мәселені тұжырымдай алу, оның шешу жолдарын талдау, тиімді 

нәтиже шығару, оның дұрыстығын дәлелдеу дағдысын қалыптастырады. 

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН 

ТАҚЫРЫПТАР 

 

1. Аймақтану аясындағы «аймақ», «аймақтану», «елтану», 

«интеграция», «бірегейлік», «тарихи-географиялық тұтастық» терминдерінің 

мәні 

2. Аймақ анықтамасы, типологиясы және иерархиясы.  Аймақтарды 

ерекшелеу шарттары және аймақтардың түрлері.   

3. Ауызша баяндама, тақырыпқа байланысты эссе жазу: «Аймақтану 

саласының ғылыми тілі», «Көрнекті ғалымдар - ... », «Аймақтану саласының 

тілінің өзіндік ерекшеліктері».  

4. Аймақтанудағы тарихи- географиялық факторлардың ролі.  

5. Аймақтану мамандығының өзекті бір тақырыбына құрылымдық-

мағыналық талдау жасау.  

6. Аймақтану ғылымы саласында дәйексөз келтіру. Дәйексөздерді 

рәсімдеу ережелері. 

7. Аймақтану ғылыми мәтіннің құрылымдық ерекшелігі. Тақырыптың 

мәнін ашуға арналған жоспар.  Мәтіннің қысқаша мәнін ашуға арналған 

жоспар. Конспект жасау. Дәрісті конспектілеу – шығармашылық үдеріс. 

8. Аймақтану мамандығына сәйкес мәтінге түйіндеме жасау. 

9. Аймақтану мамандығына сәйкес тақырыпқа реферат жасау: 

рефератты презентациялау, таңдалған тақырыпты рефераттау-сипаттау.  

 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 



1. Ақбұзауова Б. «Кәсіби қазақ тілі» оқу құралы. Алматы:«Қазақ 

университеті», 2011.  

2. Ақжанова А.К., Утегенова К.Б. Кәсіби қазақ тілі: оқу құралы. Астана, 

2010. –128 б. 

3. Бөрібаева С.Б. «Қазақ тілінде дипломатиялық және мемлекеттік 

құжаттарды рәсімдеу» оқу құралы.- Алматы, «Қазақ университеті», 2011.  

4. Бюжеева Б.З. Аймақтануға кіріспе: оқу құралы - А.: Қазақ 

университеті, 2008. – 224 б. 

5. Құлжанова Б.Р. «Қазақ тілі» оқу құралы. Алматы, «Қазақ 

университеті», 2010.  

6. Бөрібаева С.Б. «Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу» оқу 

құралы, - «Zият-  Press».- Алматы, 2006. 

7. Барыгин И. Н. Регионоведение: Учебник для студентов вузов. М.: 

Аспект Пресс, 2007. 

 

Қосымша: 

1. Тоқсанбай С.Р., Тоқсанбай Г.С., Тоқсанбаев А.С.. Іскер адамдарға 

арналған орысша қазақша тілашар. – Алматы, 2007. – 160 б.  

2. Белғара Б., Жүнісбеков Б., Жүсіпова Г., Салықбаева А.. 

Кәсіпкерлік, іскерлік қарым қатынас салалары қызметкерлеріне арн. тілашар. 

– Астана, 2010. – 266 б. 

3. Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. – 

Алматы, 2014. Т: 1-30. 
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халықаралық қатынастар және әлемдік экономика кафедрасының доцент м.а. 

Байкушикова Г.С. – PhD докторы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың  

халықаралық қатынастар және әлемдік экономика кафедрасының доцент м.а. 

Сарбаева Р.Е. – тарих ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби 
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Пікір жазғандар: 

Кукеева Ф.Т. – тарих ғылымдарының докторы, әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ халықаралық қатынастар және әлемдік экономика кафедрасының 

профессоры 

Нұрша А.К. – тарих ғылымдарының кандидаты, ҚР Президенті қоры 

жанындағы әлемдік экономика және саясат институтының сыртқы саясат 

бөлімінің басшысы 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Кәсіби шет тілі бойынша тілдік дайындық инновациялық үлгідегі 

қазіргі заманғы ЖОО түлегінің кәсіби бағдарланған білім бағдарламасының 

ажырамас компоненті болып табылады. Шет тілін білу – халықаралық 

ынтымақтастықты жүзеге асырудың және ғылыми-зерттеу университетінің 

даму принциптерімен сәйкес академиялық мобильділік аясындағы 

біліктілікті арттырудың ең негізгі шарттарының бірі. Кәсіби-бағытталған шет 

тілі студенттердің кәсіби білімдерін қолдануда және тілді жан-жақты игеруде 

кәсіпке бағытталған материалды қолдану мен іріктеу арқылы көрініс табады. 

Пәнді оқыту барысында басқа тілде қарым-қатынас жасаудың базалық 

біліктілігін ары қарай жетілдірумен қатар тілді кәсіби қарым-қатынас 

мақсатында қолдану үшін жүйелі, пәндік және тұлғааралық құзыреттердің 

кәсіби бағдарлы деңгейіне қол жеткізіледі. Кәсіби-бағытталған тіл – жалпы 

білім беретін мектеп бағдарламасында оқытылатын пәндерінің базалық 

ағылшын тілі курсының жалғасы болып табылады. Релеванттық студентті 

оқыту траекториясының жалпы кәсіби және мәдениаралық бағытталуының 

күшеюін, болашақ мамандыққа, туған мәдениеттің семантикалық және 

құндылықты қорын өзге мәдениетпен салыстырудағы феноменге шынайы 

қызығушылықты қалыптастыру болып табылады. Курстың оқу материалын 

таныстыру кезінде қарым-қатынас аясының және оқытылатын 

тақырыптардың мазмұнын анық көрсететін түпнұсқалық мәтіндерді, аудио 

және бейне материалдарды, оқытылатын тіл елінің мемлекеттік 



құрылымымен және экономикасымен, мәдени-тарихи қауымдастығымен, 

қоғамдық-саяси өмірдің ерекшеліктерімен, маңызды тарихи оқиғалармен 

байланысты реалийлерді білдіретін тілдік бірліктерді  қолдану 

қарастырылады. 

«Кәсіби бағытталған шет тілі» пәнін оқу нәтижесінде «5В050500 – 

аймақтану» мамандығының студенті келесі құзыреттерге ие болуы қажет: 

жүйелі құзыреттер:  

білуі тиіс: 

 ауызша және жазбаша кәсіби бағытталған мәтіндердің 

функционалды ерекшеліктерін білу;  

 кәсіби қарым-қатынаста қабылданған құжат жүргізудің 

(бағдарлама аясында) негіздерін практикалық түрде білу;  

 халықаралық кәсіби қарым-қатынас жағдайларындағы 

(бағдарлама аясында) қарым-қатынасының жосықтардың стратегиясы мен 

әдістерін білу;  

 әлеуметтік – гуманитарлық білімдер жүйесіндегі аймақтанудың 

орны мен рөлін сипаттайтын шет тілінде терминдер мен ұғымдарды білу; 

  қоғамдағы саяси құбылыстарды, процестерді, мекемелер мен 

жүйелердің рөлі жайлы білімдерін еркін шет тілінде білу; 

 аймақтану саласындағы ақпараттар мен тұжырымдамаларды шет 

тілінде жекізе білу; 

 аймақтану саласындағы теориялық мәселелерін шет тілінде ойын 

еркін жеткізе білу. 

пәндік құзыреттер: 

жасай алуы тиіс: 

 кәсіби тақырып аясында ауызша (монолог, диалог) сөздерді 

түсіну;  

 мамандыққа байланысты тақырыптарды талқылауға қатысу;  

 кәсіби тақырыптарға ауызша хабарламаларды өз бетімен 

дайындау, соның ішінде мультимедиялық технологияларды қолданып жасау;  

 кәсіби-іскерлік қарым-қатынастың типтік жағдайларында түрлі 

таңбалық жүйелерде (мәтін, кесте, график, диаграмма, аудиовизуалды қатар 

және т.б.) қалыптасқан ағылшын тілді деректерден қажетті ақпараттарды алу; 

 қажет болса сөздікті қолданып ана тілінен мамандық бойынша 

мәтіннің негізгі мазмұнын ана тіліне аннотациялау, қысқаша мазмұндау және 

баяндау;  

 типтік стандартты кәсіптік-бағдарланған мәселелерді дәйектеу 

және шешу. 

дағдылану тиіс: 

 кәсіби тақырыптарға хабарламалар, мақалалар, тезистер, 

рефераттар жазу; 

 ауызша және жазбаша пікір айтқанда кәсіби сөйлеуге тән негізгі 

грамматикалық бірліктерді тану және қолдану; 
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 ауызша және жазбаша пікір айтқанда терминологиялық 

сипаттағы белсенді және пассив лексикалық минимумды қамтыған өзінің кең 

және тар мамандығының негізгі терминологиясын тану және қолдану; 

 кәсіби қызметте коммуникативті міндеттерді орындауға қажетті 

ақпаратты сыни тұрғыдан бағалау және ақпараттық дерек көздерін іріктеу; 

 оқу және коммуникативті міндеттерге қойылған жетістікке жету 

тәсілін өз бетінше анықтау. 

 шет тілінде аймақтану саласындағы негізгі ұғымдарды, 

категорияларды, принциптарды және теорияларын қолдана білу; 

 елдегі және әлемдегі әлеуметтік және саяси құбылыстар, 

үдерістер, мекемелер мен ұйымдардың жайлы мағлұматтарды шет тілінде 

талдап іздеу үшін;  

 шет тілінде қазіргі әлеуметтік және саяси мәселелерді талқылау. 

 

Әлеуметтік-мәдени құзыреттер: 

 меңгерілетін шет ел тілінің мәдениеті тұрғысында іс-әрекет 

нормасына бағытталған сөйленіс әрекетін құрастыра алу қабілеттілігі; 

 қазіргі маманның (іздеу сайттарымен, шетелдік ЖОО-дары мен 

кәсіби қоғамдастықтардың беттерімен, электрондық энциклопедиялармен 

және т.б. шет тіліндегі электрондық пошталармен жұмыс істеу) іскерлік 

қарым-қатынас саласында кәсіби құзыретті қалыптастыратын маңызды құрал 

ретінде ақпараттық технологияларының мүмкіндіктерін мақсатты және 

белсенді қолдануда; 

 жобалық қызметте, оқу және ғылыми-зерттеу жұмысын 

ұйымдастыру мен жүргізуде (конференцияларда баяндама жасау, 

академиялық мобильділік және т.б. бағдарламалар бойынша гранттар мен 

машықтануларға өтініштерді рәсімдеу).  

 

Пререквизиттер: ЖОО-дағы «Шет тілі (ағылшын тілі)». 

Постреквизиттер: Тіл біліміне кіріспе, Жалпы тіл білімі, 

бакалавриаттың теориялық пәндері. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№№ Тақырыптардың атауы 

 

1 Аймақтану  мамандығының пәндік саласына шет тілінде кіріспе  

2 Шет тілінде негізгі қоғамдық-саяси терминдердің кәсіптік сөздігін 

қалыптастыру  

3 Ағылшын тіліндегі кәсіби бағытталған мамандықтың пәндік аясы. 

Арнайы мәтіндермен жұмыс. 

4 Бизнес-коммуникациядағы шет тілі (ағылшын). Іскерлік қатынас 

хаттары (хаттар, факстар, баяндама жазбалары). Мәлімет, жазба, 

есептеме. 



5 Бизнес-коммуникациядағы шет (ағылшын) тілі: Келіссөздер, кәсіби 

дебаттар, презентациялар, конференциялар. Осы түсініктердің айырым 

белгілері. 

6 Мәдениаралық қарым-қатынас: ағылшын тіліндегі мамандық бойынша 

дискурсивті тәжірибе. 

7 Оқу үдерісіндегі академиялық қатынас (ағылшын тіліндегі кәсіби 

бағытталған пәндер бойынша дәрістер және семинарлар)  

8 Кәсіби құзыреттер: ағылшын тіліндегі арнайы мәтіндердің 

бағдарлануы.  

9 Мамандыққа бағытталған саладағы көрнекті ғалымдар еңбектері 

(арнайы ғылыми бағыттағы ғалымдар еңбектерін рефераттау) 

10 Мамандыққа бағытталған пәндерінің кәсіби ағылшын тілімен 

байланысы 

11 Аймақтану саласындағы сарапшының шет тіліндегі кәсіби 

коммуникациясы 

 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

  

Кіріспе 
«Кәсіби бағытталған шет тілі» – оқытылатын шет (ағылшын) тілі 

форматында филологияның пәндік аясы туралы теориялық білім жиынтығын 

ұсынуда студенттердің құзыретін қалыптастыратын оқу пәні.  

«Кәсіби бағдарланған шет тілінің» нысаны мамандық аясында 

оқылатын шет тілі ағылшын тілінің термині мен түсінігінде білімнің негізгі 

бағыттарын, мәнін сипаттау.  

Кәсіби бағдарланған шет тілі оқу пәнінің пәні кәсіби бағытталған шет 

тілі кәсіби ағылшын тілінің арнайы ғылым ретіндегі метатілі болып 

табылады. 

 Тілдік дайындықтың екінші кезеңі студенттерде мәдениаралық 

деңгейде когнитивті және кәсіби құзыретті қалыптастырады, студент 

тұлғасының зияткерлік және эмоциялық дамуын  ынталандырады. Бұл 

кезеңде студенттердің дамуы шешілетін проблемалық мәселе негізінде 

коммуникативті-ойлау қызметіне дайындықты көрсетеді. Жазба сөз 

саласында үйреншікті тіл материалы шегінде бейтарап және ресми сипаттағы 

жазба сөздің өнімді үлгілерін жазу машығы мен іскерлігін қалыптастыру 

қарастырылады.  

Бағдарлама мәтіндік материалдарды тереңірек үйренуге: түсіндіру, 

аудару, мәтінді айту, сондай-ақ студенттердің сөздік қорын молайтуға және 

оқылатын лексикалық бірліктерді талдауға және шет тілін игерудің 

жеткілікті әлеуметтік, жалпы білімдік деңгейін қалыптастыруды талап етуге 

есептелген. Оқытудың бұл кезеңінде сөйлеу қызметінің төрт түрінде 

коммуникативті машық пен шеберлік қалыптасады, ол қоғамдық өмірдің 

түрлі салаларында тұлғарааралық және мәдениетаралық қарым-қатынас 
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құралы ретінде шет тілін жеткілікті дәрежеде еркін қолдануды қамтамасыз 

етеді. 

Шет тілін оқытудың бұл курсы қызметтің төрт түрінде: тыңдау, сөйлеу, 

оқу және жазуда коммуникативті-интермәдени құзырет негізін қамтиды.  

 

Пәнді оқыту мақсаты: 

Үйренушілерде көпмәдениетті және көптілді орта жағдайында 

әлеуметтік мәдени, академиялық және кәсіби салаларда тиімді, дербес 

қатынас үшін басқа тілді коммуникативті құзырет қалыптастыру бұл 

бағдарламаның стратегиялық мақсаты болып табылады.  

Оның практикалық мақсаты күнделікті және академиялық қарым-

қатынастағы шынайы жағдайларда, сондай-ақ кәсіби қарым-қатынастағы 

әдеттегі жағдайда  ағылшын тілін қолдану шеберлігін қалыптастырудан 

тұрады. 

Оқу-танымдық мақсаты ретінде үйренушілердің танымдық 

қызығушылығын ынталандыру, олардың когнитивтік қабілеттерін дамыту, 

танымдық қызметтің стратегиясы мен әдістерін қалыптастыру, ағылшын 

тілінде оқу жұмысының шеберлігі мен машығы ерекшеленеді. 

Бағдарламаның білімдік мақсатын аталған мамандық бакалаврларының 

жалпы мәдениет деңгейін көтеру мен ой-өрісін кеңейту құрайды.  

Тиісінше, курстың міндетіне мыналар кіреді:  

- студенттерді халықаралық қатынастар мамандығы бойынша жалпы 

ғылыми, ғылыми-көпшілік және арнайы мәтіндердің жалпы мазмұнын 

түсіну мен талдауға үйрету; 

- жалпы ғылыми және арнайы ауызша мәтіндердің жалпы мазмұнын 

қоса алғанда ағылшын тіліндегі ауызекі тілді түсіну машығын қалыптастыру 

мен дамыту, олардан кәсіби қызмет үшін қажет ақпараттар алу мен арнайы 

ауызша мәтіндерді конспектілеуге машықтандыру; 

- жалпы коммуникативті, академиялық және кәсіби талаптарға сай 

жазбаша мәтіндерді құру машықтарын қалыптастыру мен дамыту; 

- пікірталас жүргізу, ақпараттарды ұсыну мен сұрау, 

ережелерді/тезисті және өз көзқарасын дәлелдеуді қоса алғанда жалпы 

коммуникативті және кәсіби міндетті шешу үшін қажет сөйлеу машығын 

дамыту; 

- аталған жалпы коммуникативті және кәсіби міндетті шешу үшін 

студенттерге қажетті грамматиканы білу және лексикалық қорды 

қалыптастыру мен дамыту; 

- тілдік мәселелерді өз бетінше шешу машығын дамыту; 

- үйренетін тілдің бір тілді сөздігін қоса алғанда сөздікпен, 

анықтамалықтармен, мультимедиялық және интернет-ресурстармен жұмыс 

жасау машығын қалыптастыру мен дамыту;  

- күнделікті және кәсіби саладағы көпмәдениетті қарым-қатынас 

жағдайында шет тілін тиімді қолдану мақсатында мәдениетаралық құзыретті 

қалыптастыру мен дамыту. 



Осы міндеттерді ойдағыдай орындау түпкі мақсатқа – кәсіби 

бағдарланған басқа тілді коммуникативті құзыретті қалыптастырудың 

тұрақты жүйесін жасауға алып келеді,  ол үйренушілердің білімін 

жалғастыруда, сондай-ақ еңбек нарығында білім мобильділігін іске асыруда 

бәсекелі басымдықты қамтамасыз етеді. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Аймақтану мамандығының пәндік саласына шет тілінде кіріспе.  
Халықаралық қатынастар мамандығын дайындау құрылымындағы 

«Кәсіби бағытталған шет тілі» пәннің рөлі мен орны. Кәсіби шет тілі пәндік 

құбылыс ретінде. Курстың мақсаты мен міндеттері. 

 

Шет тілінде негізгі қоғамдық-саяси терминдердің кәсіптік сөздігін 

қалыптастыру.  
Саяси сөздікті шет тілінде игеру. Шет тіліндегі кәсіби дипломатиялық 

сөздікті қолдануды дағдылану. Электрондық сөздіктерді қолдану. 

Wikipediaны, Britannicaны қолдану. 

 

Ағылшын тіліндегі кәсіби бағытталған мамандықтың пәндік аясы. 

Арнайы мәтіндермен жұмыс.  

Бағытталған ғылым туралы ақпарат. Арнайы ғылымның қысқаша 

тарихы. Ғылыми аймақтың ішкі құрылымы. Мамандықтың негізгі 

қызметтері. Кәсіби аймақ және мәдениет. Мамандықтың шет тіліндегі 

(ағылшын) пәндік аясы. Бағытталған мамандық және оның білім жүйесіндегі 

орны. Бағытталған мамандық – кәсіби пәндердің жиынтығы. Арнайы 

ғылымның әртүрлі бөлімдерінің пәні мен нысаны. Арнайы пәндердің негізгі 

теориялық мәселелері. Арнайы ғылымның көрнекті ғалымдары. Кәсіби 

ғылымның (бағыт бойынша) қазіргі құрылымы.  

Бизнес-коммуникациядағы шет тілі (ағылшын). Іскерлік қатынас 

хаттар (хаттар, факстар, баяндама жазбалары). Мәлімет, Жазба, 

Есептеме: құрылымы, клише тіркестер, сөз тіркестер. Ағылшын тіліндегі 

іскери қатынас жазбаларындағы негізгі терминологиялық тілдің шағын 

қабаты. Іскери жазба хаттарындағы алғашқы ұғымдар мен жиілік терминдері 

және олардың ағылшын тіліндегі дефинициялары. 

 

Бизнес-коммуникациядағы шет тілі (ағылшын). Келіссөздер, 

кәсіби дебаттар, презентациялар, конференциялар. Осы түсініктердің 

айырым белгілері. 

Келіссөз институты: жүргізудің ережелері, түрлері, қызметтері және 

динамикасы. Кәсіби дебаттар (шешендік өнер) шешендік өнердің жоғарғы 

пилотажы ретінде. Дебат базасы: кәсіби дебаттарға арналған дәлел мен 

кейстер базасы. Кәсіби тақырыптар бойынша презентация дайындау. 

Белгіленген тақырыпта конференция өткізу. Конференцияға шағын баяндама 

дайындау. Кәсіби сөйленіс құрылымы.   
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Мәдениаралық қарым-қатынас: ағылшын тілінде мамандық 

бойынша дискурсивті тәжірибе. 
Кәсіби ортада мәдениаралық қарым-қатынасты дамыту бойынша 

тренинг. Әртүрлі мәдениеттер кездесетін ситуацияларды ұтылуы. Тіл – 

мәдениарлық қатынас ретінде. Қазіргі әлемдегі шетел тілінің рөлі. Тіл және 

мәдениаралық қарым-қатынас. Ағылшын тіліндегі мәдениаралық қарым-

қатынастағы тілдік көрінісінің таптаурын формасы. Мәдениаралық қарым-

қатынастың түрлері. Аударма және мәдениаралық қарым-қатынас. 

Тұлғааралық қарым-қатынас. Өзге мәдениет өкілдерінің қарым-

қатынасындағы негізгі мәдениаралық ерекшеліктермен танысу.  

 

Оқу үдерісіндегі академиялық қатынас (ағылшын тіліндегі кәсіби 

бағытталған пәндер бойынша дәрістер мен семинарлар) 
Академиялық қарым-қатынастың параметрлері мен спецификасы. 

Академиялық қарым-қатынастың және сөйленіс әрекетінің ұлттық-мәдени 

спецификасы.  Академиялық оқу қарым-қатынасы (дәрістер мен семинарлар). 

Академиялық оқу қарым-қатынасындағы (ағылшын тілінде) сөйлеу 

мәдениеті. Академиялық оқу (ағылшын тілінде ақпараттың негізінде 

бағытталған пәндердің мәтіндер типологиясы). Академиялық қарым-

қатынастың ауызша формасы (презентация, ғылыми хабарлама, баяндама, 

талқылау, пікірталас). Шет тіліндегі сабақтарды ұйымдастырудың дәрістік 

формасы. Тақырыптың негізгі түсініктерін ашу; шет тілінде нақты 

тәжірибелік мысалдар мен теориялық материалдарды үйлестіру. Шет 

тіліндегі семинар сабақтары оқу үдерісіндегі ұйымдастырудағы негізгі 

формасы ретінде.  

 

Кәсіби құзыреттер: ағылшын тіліндегі арнайы мәтіндердің 

бағдарлануы.  
Академиялық хаттар (эссе, реферат, аннотация, тезис, мақала, 

баяндама, курстық, дипломдық жұмыстар, диссертация). Арнайы кәсіби-

бағытталған материал және оның кәсіби қатынастағы тапсырылған 

жағдайларда қолданылуы: құрылымы, композиция (эссе, мақала, тезис, 

рефераттар жазу). 

 

Мамандыққа бағытталған саладағы көрнекті ғалымдар еңбектері 
Мамандық саласындағы қазіргі әлемдегі негізгі ғылыми 

парадигмалары. Көрнекті ғалымдар еңбектеріндегі кәсіби саладағы жалпы 

және жиі қойылатын сұрақтар. Қазіргі қазақстандық ғылыми білімнің 

өкілдері. Кәсіби сала бағытындағы отандық және шетелдік негізгі үрдістер. 

Кәсіби мектептер мен концепциялар. Мамандық пәндерінің оқу-әдістемелік 

көмекші құралдары бойынша мамандық саласындағы танымал ғалымдар 

еңбектерінен мәтіндер алу (шет тілінде (ағылшын) оқу, аударма және түсінік 

айту). 



 

Мамандыққа бағытталған пәндердің кәсіби шет тілімен 

(ағылшын) байланысы. 
Осы құрылымға енетін мамандық құрылымдары мен пән 

ерекшеліктері. Кәсіби шет тілінің (ағылшын) бакалавриаттың негізгі 

пәндерімен байланысы: «Мамандыққа кіріспе» және т.б. Арнайы кәсіби-

бағытталған материалдар және олардың тапсырылған жағдайларда, яғни 

кәсіби қарым-қатынаста қолданылуы. Кәсіби құзыреттер: шет тіліндегі 

(ағылшын) арнайы мәтіндерге бағыттау. Кәсіби-бағытталған ағылшын 

тілінде мамандық бойынша оқу, тыңдалым, мәтіндерге түсінік беру. 

Мамандыққа арналған мәселелерді шет тілінде конспектілеу, баяндама 

жасау.  

 

Аймақтану саласындағы сарапшының шет тіліндегі кәсіби 

коммуникациясы.   

Аймақтану саласындағы сарапшының шетел тіліндегі ауызша кәсіби 

қарым-қатынас ерекшеліктері. Ғылыми тілдің мәдениеті, кәсіби қарым-

қатынас және дипломатиялық этика. байланыс актіде. Коммуникация 

барысындағы лингво-елтанымдық құзыреті (вербалдық және вербалды емес 

байланыс нысандары). Көпшiлiк алдында және ғылыми баяндама 

барысындағы сөз құрылымының ережелері. Халықаралық конференциялар 

мен симпозиумдарда ауызша баяндама дайындау.  

Аймақтану саласындағы сарапшының шетел тіліндегі жазбаша кәсіби 

коммуникациясының ерекшеліктері. Шетел тіліндегі дипломатиялық хат-

алмасу. Шетел тілінде түйіндеме дайындау. Ғылыми конференцияға қатысу 

үшін өтініштерді дайындау. Кәсіби қарым-қатынастың этикалық мәселелерін 

қарастыру. 

 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН  

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Аймақтану мамандығының пәндік саласына кәсіби шет тілінде 

кіріспе. Ақпараттық база және дереккөздермен жұмыс істеу. 

2. Шет тіліндегі саяси түсініктерді игеру үшін кәсіби сөздіктерді 

қолдану. Дүниежүзілік саяси карта. 

3. Ғылыми сала ретіндегі аймақтану мамандығы  

4. Ғылыми зерттеу саласы ретіндегі аймақтық саясат 

5. Ағылшын және қазақ/орыс тілдеріндегі мамандандырылған 

сөздіктер 

6. Аймақтану саласындағы негізгі ғылыми мектептер мен жаңа 

жетістіктері 

7. Термин жасаудың халықаралық қоры. Тіл және қоғам. 

8.  Іскери қатынас жазбалары. Іскери құжаттар мәтіндерінің 

ерекшеліктері 
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9. Оқулық мәтіндерінің жазбаша композициялары мен 

құрылымдары (эссе, реферат, мақала) 

10. Аймақтық ұйымдарды зерттеудегі шет тілінің қолдануы 

11. Қазіргі кездегі аймақтануды зерттеудегі кәсіби-бағдарланған 

материал. 

12. Қазіргі кездегі әлемдік саясаттағы жаһандану үдерісінің оң және 

теріс жақтарын зерттеу 

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ  

(ағылшын тілінде баяндау ) 

 

1. Сөйлеу мәдениеті. Тілдің функционалды стильдері (ғылыми стиль). 

2. Тілдің функционалды стильдері (ресми/бейресми стиль): жалпы 

түсініктер. 

3. Шет тіліндегі сөйлеу әрекетін ұйымдастыру: кіріспе, негізгі бөлім 

және қорытынды 

4.Құжаттық түрлері: хат, эссе 

5. Сөздік түрлері: Электронды сөздіктер 

6. Ақапараттық іздеу (шетелдік мәліметтер базасы, Интернет-

ресурстар) 

7. Сөйлеу мәдениеті. Сөйлеу мәдениетінің мәдени-ұлттық 

ерекшеліктері. 

8. Кәсіби аясында мәдени-аралық қарым-қатынас. 

9. Кәсіби аясында ресми және бейресми стильдердің ерекшеліктері. 

10. Ғылыми метатіл: белгілері, ерекшеліктері. 

11. Ағылшын тілі - халықаралық тіл. 

12. «Үштұғырлы тіл мәдени жобасы». 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

(ағылшын тілінде баяндау ) 

 

1. Бакалавр мамандануымен байланысты филология саласындағы 

қазіргі бағыттар.  

2. Білім беру жүйесіндегі Интернеттің рөлі.  

3. Кәсіби бағытталған тақырыпқа эссе жазуға өзіндік дайындығы. 

4. Кәсіби бағытталған тақырыпқа реферат жазуға өзіндік 

дайындығы. 

5. Кәсіби бағытталған тақырыпқа ғылыми мақала жазуға өзіндік 

дайындығы. 

6. Екінші/шет тілін оқыту тиімділігін арттырудың заманауи 

ақпараттық технологиялары.  



7. Қазіргі әлемдегі ағылшын тілінің рөлі. Ағылшың тілі – жаһандық 

тіл (пікірталас). 

8. Тіл және ұлттық сипат.  

9. Қазақстандағы үштілділік мәселелері (дөңгелек үстел).  

10. Оқытылатын тіл елінің белгілі қаламгерлерінің шығармашылығы. 

Реферат 

11. Қазақстанның танымал қаламгерлерінің шығармашылығы (шет 

тілінде). Реферат 

12. Алам және қршаған орта. Эссе 

13. Білім берудің интернационалдануы. Болашақтағы білім беру 

саласы. Эссе 

14. Әлемдегі көптілділікті сақтау мәселелері. Реферат 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

 «Аймақтану» мамандығының бакалавр бағдарламасы және оны 

бітірушілердің дайындығына қойылатын минималды стандарттар  бойынша 

талаптар белгілейтін,  «5В050500-Аймақтану» мамандығының бакалавриат 

бойынша типтік оқу жоспарына сәйкес, «Аймақтануға кіріспе» пәні негізгі 

міндетті компонент болып табылады.    

 Пән толығымен теориялық және тәжірибелік зерттеулерге ие 

нақтылы материалдарға сүйене отырып, саяси жағдайларға сараптама және 

баға бере алатын мамандарды даярлауға бағытталған. Аймақтану пәнінен 

алған негізгі білімдері білікті маманға экономика мен аймақтық саясаттың 

дамуына жан жақты сараптама жасау үшін қажет.  

Оқыту мазмұны, компетенция құрылымы ең алдымен пәннің қызметтік 

саласымен анықталады. Аймақтар мен елдер басымдылығы, жаһандану мен 

интеграция үдерістерінің, халықаралық бизнес ерекшелігі, халықаралық 

аймақтанушыларға сұраныс құрылымы ескеріледі. 

Аталған пәнді игеру барысында студент толық түсінікке ие болуы тиіс: 

- әлем аймақтарын зерттеуге қатысты пәнаралық ұстанымның негізгі 

қағидаларын, ақпаратты жинау, сақтау мен өңдеудің әдістері мен тәсілдерін, 

соның ішінде қазіргі ақпараттық технологияларды пайдалану әдісін білуі 

тиіс;  

- әр алуан әдістерді, әдістеме және зерттеу техникасын дайындап және 

пайдалана отырып, қолданбалы талдауды жүргізе алуы, кәсіби қызметті 

жүзеге асыруда мамандану аймағының тілі немесе тілдерін жазбаша және 

ауызша жеткізе білу деңгейіне ие болу; Қазақстанның әлемдік 

қауымдастықтағы орны мен рөлін анықтау мақсатында аймақтық 

процестерге талдау жасай алуы тиіс; 
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- сараптамалық жұмысты дайындағанда статистикалық мәліметтерді 

өңдеу және пайдалануды жүзеге асыру; ақпараттық мәліметтер мен 

қорытынды сараптамалық құжаттарды, соның ішінде, кеңес берушілік 

сипатқа ие құжаттарды даярлау, ЭЕМ және қолданбалы компьютерлік 

бағдарламаларды қолдану  дағдысына ие болуы тиіс; 

- аймақтық экономикалық, саяси, әлеуметтік, мәдени және басқа да 

процестер мен жағдайларды талдауда, оның  қызметінің нақты саласын 

анықтайтын пәндердің негізгі мәселелерінде  құзыретті болуы тиіс. 

Пререквизиттері : «Саясаттану»,  «Еуропа және Америка елдерінің 

тарихы»,  «Халықаралық қатынастар тарихы» 

Постреквизиттері: «Геосаясат кіріспесі», «Қазіргі кездегі 

интеграциялық үрдістер және халықаралық аймақтық ұйымдар»,  

«Халықаралық қатынастар жүйесіндегі аймақтардың қазіргі мәселелері» 

 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

1 Аймақтанудың теориялық негіздері. Аймақтың анықтамасы, 

типологиясы, ұстанымдар  

2 Аймақтылық, аймақтану және аймақтық. Аймақтық зерттеулердің 

әдістері  

3 Аймақтардың жалпы сипаттамасы 

4 Аймақ әлеуметтік-экономикалық жүйе ретінде. Кеңістіктік 

дифференциацияның түрлері мен үдерістері 

5 Аймақтылықтың демографиялық факторы. Аймақтылықтың 

қоныстандыру факторы 

6 Аймақтылықтың этно-конфессионалдық факторы 

7 Аймақтылықтың саяси географиялық факторы. Аймақтық билік 

саясаты. Әлемнің көпполярлы моделі. «Батыс және Шығыс», Солтүстік 

және Оңтүстік» түсінігі 

8 Аймақтардың инфрақұрылымы 

9 Еуропа аймақтарының сипаттамасы 

10 Америка аймақтарының сипаттамасы 

11 Таяу Шығыс пен Орталық Шығыс. Азия-Тынықмұхиты аймағы мен 

Шығыс Азияның сипаттамасы 

12 Еуразиялық аймақтың сипаттамасы 

13 Аустралия және Океания аймақтарының сипаттамасы. Африка 

аймақтарының сипаттамасы. Афро-азиаттық макроаймақтар. 

14 Аймақтық саясат. Аймақтық саясаттың негізгі бағыттары 

15 Әлемдегі аймақтық интеграциялық үдерістер: тәжірибесі мен 

мәселелері. 

 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 



 

Кіріспе 

"Аймақтануға кіріспе" пәні негізгі міндетті компонент болып 

табылады. "Аймақтануға кіріспе» пәнінің мақсаты - аймақ деп аталатын, 

тұтас аумақтық құрылымдардың әлеуметтік-экономикалық, саяси, мәдени, 

этноконфессиялық, экологиялық дамуларын зерттеу. 

Міндеттері: аталған курс студенттерде мемлекеттер мен аймақтардың 

экономикалық, әлеуметтік және саяси мінездемелерін салыстырмалы талдау; 

аймақтардың географиялық және геосаяси орналасуларын бағалау, 

мемлекеттердің әлеуметтік-экономикалық және саяси даму белгілерін 

сыныптау дағдыларды қалыптастыру.  

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Аймақтанудың теориялық негіздері. Аймақ анықтамасы, 

типологиясы, ұстанымдар 

Аймақтануға кіріспе – пәні және құрылымы. Аймақтанудың 

объектілері мен субъектілері. Аймақтанудың негізгі теориялары мен 

тұжырымдамалары.  

Геосаяси теориялар: әлемдік көпполярлы тәртіп теориясы, К. Шмиттің 

Үлкен кеңістіктер теориясы. Геоэкономикалық теориялар: И. 

Валлернстайның әлемдік жүйелер теориясы. П.Дж. Тейлердің 

геоэкономикалық моноцентризм ілімі.  

Әлеуметтік теориялар: П.Сорокиннің әлеуметтік стратификация 

теориясы. Экономикалық және географиялық теориялар: К. Акамацудың 

қуып жетуші ел теориясы, Й. Шумпетердің полюстардың өсу теориясы. 

Аймақтық даму мәселесін зерттеудегі уақыттық-кеңістіктік тәсіл. В. 

Кристаллер, А. Леш, Р. Хартшорн теориясы және т.б.  Лунд мектебінің 

теориясы. 

Аймақтар: түсінігі, түрлері, сатысы. «Аймақ» түсінігі: кеңістіктік-

уақыттық, этногенетикалық, мәселелік және геосаяси ұстанымдар. Аймақтың 

құрылымдық сипаттамалары. Аймақ түрлері.  

Физико-географиялық аймақтар. Аймақтардың қалыптасуының тариxи-

географиялық ерекшеліктері. Аймақтың құрылымдық үлгісі. Аймақтың 

құрылымдық-функционалдық ұйымдастырылуы. Аймақтардың құрамы мен 

шекарасы. «Халықаралық аймақ» түсінігі. Аймақтық құрылымдардың 

түрлері.    

Халықаралық қатынастар жүйесіндегі халықаралық аймақтардың 

рөліне қатысты қазіргі кезеңдегі көзқарастар. Халықаралық қатынастардың 

аймақтық өлшемі. Аймақтар және аймақтық ішкі жүйелер. Халықаралық 

қатынастардың аймақтық iшкi жүйелерi ұғымы.  

 

Аймақтылық, аймақтану және аймақтық. Аймақтық 

зерттеулердің әдістері. 
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Аймақ және аймақтық. Аймақтық, этникалық және аумақтық. 

Аймақтық, федерализм және сепаратизм. Аймақтық «бірқалыпты даму» 

стратегиясы ретінде.   

Қазіргі заманғы әлемдік өркениетті макроаймақтар: түсінігі, ауқымы, 

талаптары. Әлемдік аймақтанудың теориялық көзқарастары және тәжірибесі. 

Аймақтанудың функциялары мен әдістері. Аймақтық зерттеудің әдістері: 

салыстырмалы-географиялық, статистикалық, циклдық, бағдарламалық-

мақсаттық әдістер. Географиялық және экономикалық кеңістікті зерттеу 

тәсілдері: құрылымды-жүйелілік, салыстырмалы және өткенге шолу 

жасайтын талдаулар, статистикалық тәсілдер. Аймақтық диагностика. 

Кеңістіктік жүйелер үлгісінің негізгі қағидалары. Аймақтанудағы болжаулар 

Аймақтанудағы жүйелік амалдардың негізгі бағыттары. Аймақтық 

талдаудың әдістері.  

 

Аймақтардың жалпы сипаттамасы 

Әлем аймақтары мен геосаяси зонасына жалпы сипаттама. Геосаяси 

аймақтар және әлем өркениеттері. Әлеуметтік-экономикалық және мәдени-

өркениетті аймақтар. Ғаламдық және аймақтық өркениеттер. Өркениеттердің 

өзара әрекеттестік сипаттамасы. Әлемнің мега және макроаймақтарының 

мәдени-өркениетті жүйесі. Батыстық (Европалық) және Шығыстық 

(Азиялық) мегааймақтар түрлері.Әлемнің макроаймақтарының мәдени-

өркениетті және әлеуметтік-экономикалық жалпы сипаттамасы. 

Европа, Азия, Америка, Африканың саяси картасына жалпы сипаттама 

(жалпы аумағы, мемлекеттер саны, халқы, әлекметтік-экономикалық және 

саяси даму деңгейі, мемлекеттің әлемдік шаруашылық және сыртқы саяси 

процесстерге қосылғандығы және т.б.) 

Әлемнің экономикалық аймақтары (орталықтары). Халықаралық еңбек 

бөлінісі. Еуразиялық кеңістіктің жалпы геосаяси және экономикалық 

сипаттамасы. Батыс Еуропа. Шығыс Еуропа. Оңтүстік-Батыс Азия. Оңтүстік 

Азия. Оңтүстік-Шығыс Азия. Шығыс Азия. Таяу және Орта Шығыс. 

Американың жалпы геосаяси және экономикалық сипаты. Солтүстік 

Америка. Латын Америкасы. Аустралия мен Океанияға жалпы геосаяси және 

экономикалық сипаты. Африкаға жалпы геосаяси және экономикалық 

сипаты. Солтүстік Африка. Батыс Африка. Орталық Африка. Шығыс 

Африка. Оңтүстік Африка.        

 

Аймақ әлеуметтік-экономикалық жүйе ретінде. Кеңістіктік 

дифференциацияның түрлері мен үдерістері 

Аймақты қоғамдық-географиялық жүйе ретіндегі сипаттамасы. Негізгі 

аймақтық жүйелер: өндірістік жүйе, әлеуметтік жүйе, экологиялық жүйе. 

Негізгі жүйелер арасындағы байланыстар. Аймақтық әлеуметтік-

экономикалық жүйелердің ұдайы өндіріс қызметтері. Ұдайы өндірістің 

аймақтық ерекшеліктері. Әлеуметтік-экономикалық жүйелердің 

тұрақтылығы. Аймақтық әлеуметтік-экономикалық жүйенің құрылуы. 



Орталық пен периферия: өзара әрекеттесу үрдістері. Аймақтық әлеуметтік-

экономикалық жүйелердің трасформациясы. 

Адамзаттың дамуындағы аумақтық фактордың рөлі. Қоныстандыру 

және жаңа жерге орналастырудың (табиғи, өндірістік-экономикалық, 

демографиялық, этникалық, геосаяси және т.б.) негізгі факторлары.  

Кеңістік туралы түсініктер. Географиялық кеңістік. Оның сипаттамасы. 

Геокеңістіктің құрылымдылығы (аумақ, акватория, аэротория, геотория). 

Геокеңістікт бірліктері (арела, зона, провинция, полигон, геотория). 

Геокеңістіктің таксондары. Концентрация және стратификация. Аумақтық 

әртүрлілік және қоғамның аумақтық қорлары. Кеңістікті ұйымдастырудың 

қағидалары. Аймақтық кеңістік және аймақтық уақыт туралы түсінік. 

 

Аймақтылықтың демографиялық факторы. Аймақтылықтың 

қоныстандыру факторы. 

Халық. Социум. Демография. Халықтың географиясы және 

геодемографиясы. Геодемографиялық жағдай. Әлем халықтары санының 

динамикасы. Халықтың туылуындағы аймақтық ерекшеліктер. Халықтың 

өлуіндегі аймақтық ерекшеліктер. Табиғи өсім және халық өмірінің 

ұзақтығы. Туу көрсеткіштері. Денсаулық сақтау деңгейінің көрсеткіші. 

Ұлттың қабілеттілік көрсеткіші. Әлемдік демографиялық өсу және адамзат 

баласының келешегі. Жас құрылымы және халықтың қызметі. 

Қоныстандырудың анықтамасы мен факторлары. Табиғи, 

демографиялық, миграциялық қоныс аудару - қоныстанудың динамикалық 

факторы ретінде. Әлем халықтарын орналастыру. Георуралистика және 

геоурбанистика. Ірі қалалар және агломерация. Жергілікті және аймақтық 

қоныстандыру жүйелері. Урбанизация және «халық-қоршаған орта» мәселесі. 

Миграция қоныстандыру динамикасының факторы ретінде.  Құрлықаралық 

миграциялар – анализі және болжамдар. Халықаралық халық миграциясының 

көрсеткіштері. Халықаралық жұмысшы күші миграциясы. 

 

Аймақтылықтың этно-конфессионалдық факторы. 

Этникалық аймақтың тамырлары. Нәсілдердің кеңістік диффузиясы. 

Этностың Отаны немесе даму орны. Жердің этноценоздары және 

этносфералары. Этникалық белгілері. Этникалық байланыстар. Этникалық 

құрылым. Этногенез, пассионарлық және этникалық өріс. Этностың 

уақыттағы айналуы. Этнология және Л.Н.Гумилевтің пассионарлы теориясы. 

Діни кеңістіктің қалыптасуы. Діни ішкі жүйе құрылымы: діни мұра, 

діни «негіз», діни «құрылым». Әлем діндері. Буддизм. Христиандық. Ислам. 

Ұлттық діндердің географиясы. Иудаизм. Конфуцийшілдік. Индуизм. 

Синтоизм. Діни сенімдер. Еуразиялық діни кеңістік. Қазақстанда дін тұту 

динамикасы. Қазіргі Қазақстанның діни жағдайы. 

 

Аймақтылықтың саяси географиялық факторы. Аймақтық билік 

саясаты. Әлемнің көпполярлы моделі. «Батыс және Шығыс», Солтүстік 

және Оңтүстік» түсінігі. 
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Саяси география және геосаясат. Аумақтық-саяси жүйелер. Саяси-

географиялық жағдай. Саяси-географиялық шекаралар. Егеменді 

мемлекеттердің түрлері, маңызы мен типологиясының мәнісі. Әлем елдерінің 

дифференциясы. Типология көрсеткіштері: сәйкестігі, ел аумағының көлемі, 

халық саны, ішкі жалпы өнім, экономикалық тұрғыдан белсенді халықтың 

салалық құрылымы, еңбек өнімділігі, аулы шаруашылығының даму деңгейі, 

халықаралық экономикалық қатынастар жүйесіндегі орны. Экономикалық 

тұрғыдан жоғары дамыған елдер. Орта деңгейлі дамудағы мемлекеттер. 

Экономикалық тұрғыдан әлсіз немесе дамушы мемлекеттер. Билікті 

аумақтық ұйымдастыру мен  мемлекеттік құрылым түрлері. Батыс Еуропа 

мемлекеттерінің конституциялары: аумақтық бөлініс аймақтық дамудың 

негізі және шекарасы ретінде.  

Шынайы полицентризм негізінде жаңа әлемдік тәртіптің қалыптасуы. 

Әлемдік геосаяси және геоэкономикалық кеңістік бағытының күшеюі.  

Аймақтық геостратегиялық және геоэкономикалық үшбұрыш. Өркениет және 

аймақтық шағын жүйелер. 

Шығыс-Батыс: қақтығыс пен өзараәрекеттестік. Орталық және 

периферия. Батыс-Шығыс, Солтүстік-Оңтүстік. Макроаймақтық топтар. 

Аймақтық топтар елдердің әскери саяси және экономикалық бірлестіктері. 

Әлемдік экономиканың жаңа кеңістіктік конфигурациясы. Үш әлемдік 

полюстің (макроаймақтардың) Солтүстікамерикандық (НАФТА), 

Батысеуропалық (ЕО) және Азиялық Тынықмұхиттық қалыптасуы, 

экономикалық және технологиялық дамуы. Аймақтар идеологиясының 

қалыптасу ерекшеліктері. 

Макроаймақтылықтың атлантикалық (батыстық), еуропалық, 

американдық және шығыстық төрт түрінің қалыптасуының ерекшеліктері. 

 

Аймақтардың инфрақұрылымы 

Инфрақұрылымның салалық элементтері туралы негізгі түсініктер. 

Кеңістік орта бойынша инфрақұрылым туралы негізгі түсініктер. 

Инфрақұрылымның жіктелуі. Аймақтардың дамуындағы 

инфрақұрылымдардың қызметі мен  міндеттері. Аймақ  инфрақұрылымдарын 

дамыту мәселелері. Зонааралық (халықаралық) инфрақұрылым. 

Халықаралық қаржы инфрақұрылымы мен әлемдік сауда жүйесі. 

Өндірістік инфрақұрылымның сипаттамасы. Өндірістік инфрақұрылымның 

құрамы, қызметі мен міндеті. Өндірістік инфрақұрылым элементтерінің 

теориялық сипаттамасы. Әлеуметтік инфрақұрылымның сипаттамасы. 

Инфрақұрылым элементтерінің құрамы, қызметі мен міндеті. 

 

Еуропа аймақтарының сипаттамасы. 

Шетелдік Еуропаның жалпы экономикалық-географиялық және саяси 

сипаттамасы. Еуропаның шекаралары. Географиялық және геосаяси 

тұрғыдан орналасуы. Еуропаның дамуы мен қалыптасуына әсер ететін 

қолайлы табиғи және тарихи-мәдени факторлар. ХХ ғасырдағы Еуропадағы 



геосаяси өзгерістер. Еуропаның субаймақтары. Еуропадағы интеграциялық 

және дезинтеграциялық үдерістер. Еуропалық Одақ.  

Еуропа аймақтарының өндірістік инфрақұрылымы. Еуропадағы қаржы 

инфорақұрылымы. Еуропа аймақтарының әлеуметтік инфрақұрылымы.  

Еуропадағы аймақтық саясаттың жалпы сипаттамасы. Еуропадағы 

аймақтық саясаттың ұлттық деңгейінен жоғарғы деңгейдің жалпы 

сипаттамасы. Еуропалық сәйкестілік. 

 

Америка аймақтарының сипаттамасы. 

Солтүстік және Латын Америкасы. АҚШ және Канада. Тарихи-

географиялық ерекшеліктер. Аймақтық айырмашылықтар. Америка 

аймақтарының өндірістік инфрақұрылымы. Солтүстік Американың өндірістік 

инфрақұрылымының сипаттамасы. АҚШ-тың аймақтық саясатының жалпы 

сипаттамасы.  

Солтүстікамерикандық сәйкестілік (ағылшын-саксон). Канададағы 

«Квебектік аймақшылдық». Еркін сауданың Солтүстікамерикалық 

ассоциациясы (НАФТА).  

Латын Америкасына жалпы сипаттама. Аймақтық өзгешеліктер. 

Өндірістік инфрақұрылымға жалпы сипаттама. Латынамерикандық 

бірегейлік. Әкімшілік-аумақтық аймақтылық. 

 

Таяу Шығыс пен Орталық Шығыс. Азия-Тынықмұхиты аймағы 

мен Шығыс Азияның сипаттамасы. 

Азияның физика-географиялық аймақтандырылуы. Этникалық 

аймақшылдық. Әкімшілік-саяси аймақшылдық. Аймақшылдықтың 

факторлары. Солтүстік-шығыс Азия. Қытай, Жапония бойынша елтану. 

Оңтүстік-шығыс Азия. Оңтүстік Азия аймағы (Үндістан, Пәкістан). Табиғи– 

ресурстық, еңбек, өндірістік және ғылыми-техникалық әлеует. 

Экономиканың салалық құрылымы. Маңызды өнеркәсіптік және қаржы 

орталықтары. Импорт пен экспорт құрылымы. Сыртқы экономикалық 

стратегия.  

Таяу Шығыс, Орталық Шығыс. Араб аймағы. Мәдениет пен дін 

Азиядағы интеграциялық фактор ретінде. Таяу Шығыс пен Орталық 

Шығыстың өндірістік инфрақұрылымы. 

АТА мен Шығыс Азияның геосаяси, әкімшілік және экономикалық 

бөлінісі. АТА аймағының өндірістік инфрақұрылымы. Шығыс Азия 

аймағының инфрақұрылымының жалпы сипаттамасы. Азия аймақтарындағы 

діни инфрақұрылым.  

 

Еуразиялық аймақтың сипаттамасы. 

Посткеңестік кеңістіктің аймақтануы. Еуразияшылдық концепциясы.     

Аймақтылық факторы. «Славян үшбұрышы»: Ресей – Белоруссия – Украина. 

Каспий ынтымақтастығы: Қазақстан, Түркменстан, Өзбекстан. Кавказ 

аймағы: Шешенстан, Грузия, Абхазия, Армения, Әзірбайжан. 
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Посткеңестік мемлекеттердің еуроазиаттық аймақтағы реформалар 

саясаты. Физикалық-географиялық аймақтандыру. Мәдени-тарихи 

аймақтылық. Аймақ елдерінің ЕврАзЭҚ-тағы экономикалық әрекеттестігі. 

ЕврАзЭҚ-тағы Қазақстанның қызметі. Аймақтық ұйымдардың қауіпсіздік 

саласындағы қызметі (ҰҚКҰ, ШЫҰ, АӨСШК).  

Орталық Азия елдері әрекеттестігінің саяси және экономикалық 

аспектілері.  

 

Аустралия және Океания аймақтарының сипаттамасы. Африка 

аймақтарының сипаттамасы. Афро-азиаттық макроаймақтар. 

Аустралиялық сәйкестік. Әкімшілік-территориялық аймақтандыру. 

Аустралияның физикалық-географиялық аймақтандырылуы.Океанияның 

физикалық-географиялық аймақтандырылуы. Аустралиялықтар - 

аборигендер мен аймақтылық. Экономикалық аймақтылық. Аустралияның 

аймақтық саясаты. Аустралияның аймақтық саясатының басты қағидалары.  

Орталықтың аймақтарға қатысты саясаты. Штаттар деңгейіндегі саясат.  

Аймақтың жалпы сипаттамасы. Географиялық және  геосаяси жағдайы. 

Африканың геосаяси, әкімішілік және экономикалық бөлінуі. Табиғи 

жағдайлар мен ресурстар. Тарихи-географиялық ерекшеліктері. Тұрғыны  

(ұлттық құрам, дін, демографиялық жағдай). Африка аймағының өндірістік 

инфрақұрылымы. Африканың халықаралық қаржы инфрақұрылымы. Африка 

аймақтарының әлеуметтік инфрақұрылымы. Аймақтық айырмашылық.    

Мәдени-тарихи дифференциация.  

 

Аймақтық саясат. Аймақтық саясаттың негізгі бағыттары 

Аймақтық саясаттың мәні мен мазмұны (аймақтық саясаттың 

экзогендік және  эндогендік аспектісі). Аймақтық саясаттың объектілері мен 

субъектілері. Аймақтық саясатты іске асыру құралдары мен тәсілдері, 

формалары. Аймақтық саясаттың түрлері: экономикалық, әлеуметтік, 

экологиялық. Аймақтық саясаттың дамуы. Аймақтық саясаттың басты 

бағыттары.   

Аймақтық саясаттың мақсаттары мен міндеттері Аймақтық дамудың 

мемлекеттік реттелуі. Аймақтық дамудың мемлекеттік реттелуінің аймақтық 

саясатпен байланысы.  

Аймақтық дамудың мемлекеттік реттелуінің әдістері мен құралдары: 

болжау, жоспарлау және бағдарламалау; мемлекеттің экономика объектілері 

мен аймақтардың әлеуметтік салаларының дамуына белсене араласуы; 

мемлекеттік тапсырыстарды орналастыру (сатып алу); экономикалық 

әдістерді қолдану (несиелік-ақшалай, салықтық, бюджеттік); ерекше 

экономикалық аймақты құру (еркін экономикалық аймақтар, жабық 

әкімшілік-аумақтық  құрылымдар, оффшорлық аймақ, наукоградтар). 

Аймақтық дамудың стратегиялық жоспарлануы. Стратегияны құру 

әдістері. Экономикалық жоспарлау мен экономикалық бағдарламалау 

стратегияның құрамдас бөлігі ретінде. Аймақтың дамуын мемлекеттік 



реттеудегі мақсаттық бағдарламалардың рөлі. Индикативтік жоспарлау, 

нарықтық экономиканы реттеудің әдеттегі  құралы ретінде. 

 

Әлемдегі аймақтық интеграциялық үдерістер: тәжірибесі мен 

мәселелері. 

Аймақтық интеграция түсінігі. Интеграциялық үрдістердің 

географиялық, тарихи, экономикалық, саяси және социомәдени 

алғышарттары.  Аймақтық интеграцияның негізгі мақсаты мен міндеттері. 

 Интеграцияның шарттары мен факторлары. Ішкі экономикалық және 

әлеуметтік саясаттың унификациясы. Интеграциялық үдерістің аймақтық 

уағдаластығы. Интеграциялық үдерістердің толқыны мен кезеңдері. Әлем 

елдерінің басты экономикалық бірлестіктері: тауарлық ассоциациялар, 

өндіріс, қаржы және көлік  саласындағы интеграциялық бірлестіктер.  

Аймақтық интеграциялық бірлестіктер. Интеграциялық бірлестіктер 

дамуының деңгейі.  

Әлемнің әртүрлі аймақтарындағы қазіргі интеграциялық үдерістерге 

тән ерекшелік. Аймақтық үдерістерінің дамуының әлемдік тәжірибесі: 

Еуразиялық, Америкалық және Азия-Тынық мұхиттық  аймақтылық. 

Еуропалық интеграцияның өркениетті ерекшеліктері мен 

алғышарттары. Еуропалық Одақтың даму кезеңдері, ЕО кеңеюінің 

ерекшеліктері, әлеуметтік-экономикалық дамуындағы  территориялық 

айырмашылықтар. Субсидиарлық қағидасы. Солтүстік Америкадағы 

интеграциялық үдерістер (НАФТА). Азия-Тынық мұхит аймағы 

интеграциясының өзегі - Оңтүстік-Шығыс Азия мемлекеттерінің 

Ассоциациясы (АСЕАН). Аймақтық топталу - Азия-Тынық мұхит 

экономикалық бірлестігі (АТЭБ). Латын Америкасындағы интеграция 

(МЕРКОСУР). Африкадағы интеграциялық үдерістер. Посткеңестік 

кеңістіктегі аймақтық интеграция (ТМД, ЕврАзЭҚ, Кедендік Одақ). Орталық 

Азиядағы аймақтық интеграция.  

 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН  

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Әлемнің қазіргі өркениетті макроаймақтары  

2. Аймақтық зерттеулер әдісі 

3. Аймақтың жаһандану үрдісіндегі рөлі 

4. Аймақ әлеуметтік-экономикалық жүйе ретінде  

5. Әлемнің мәдени–тарихи аймақтары  

6. Аймақтылықтың этникалық факторы  

7. Аймақтық саяси билік 

8. Аймақтылықтың конфессионалдық факторы 

9.  Инфрақұрылымның салалық элементтері туралы негізгі түсініктері. 

Кеңістік ортасы туралы инфрақұрылымның негізгі түсініктері 

10. Еуропалық Одақтың аймақтық саясаты 
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11. Еуразиялық аймақтың инфрақұрылымы. Қазақстан аймақтары 

12. Аймақтар инфрақұрылымы және АҚШ, Канада, Жапонияның 

аймақтық саясаты 

13. Африка аймақтары мен Таяу Шығыс елдерінің инфрақұрылымы 

14. Азия-Тынық мұхит аймағының инфрақұрылымы 

15. Интеграциялық бірлестіктер 

 

ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН  

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1.Әлемдік жаһандану үдерісі 

2.Регионализм және жаһандану 

3.Аймақтық кеңістіктің социомәдени аспектісі 

4.Қазіргі жағдай мен Еуропалық Одақтың даму келешегі 

5.Скандинавия аймағының сипаттамасы 

6.Қазіргі жағдай мен посткеңестік кеңістіктің келешекте дамуы 

7.Еуразиялық Экономикалық қауымдастық  

8.Аустралия, Жаңа Зеландия, Океания: аймақтық даму ерекшеліктері 

9.Аймақтану мен елтанудағы өркениетті және формациялық 

ұстанымдар 

10.Африка оңтүстік Сахара:аймақтық даму ерекшелігі 

11. Қазіргі даму және бүгінгі күнгі Латын Америкасындағы аймақтық 

өзгешеліктер 

12.Қазіргі даму және Оңтүстік Азиядағы аймақтық өзгешеліктер 

13.Африкандық Бірлік Ұйымы-Африкандық Одақ 

14.Аймақтық форумдар мен саммиттер:АТЭС, АСЕАН Қосы Бір, 

АСЕАН Қосу Үш, Шығысазиялық саммит (ВАС) 

15. Аймақтың (елдер) геосаяси жағдайы аймақтық даму факторы 

ретінде  

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. «Аймақтық зерттеулер әдістеріне» кесте құру 

2. Типологиясына сәйкес елдер мен аймақтарды карта бойынша зерттеу  

3. «Аймақ» түсінігі» бойынша кестені құрастыру  

4. «Орталықжәне периферия» – эссе жазу 

5. Аймақтану мәселелері туралы мақалаға рецензия жазу  

6. Елтанушылық кестені құрастыру  

7. «Әлемнің геосаяси үлгісіне» кесте жасау  

8. Бір аймақ бойынша реферат жазу немесе презентация жасау. Жобаны 

қорғау. Өз аймағының сипаттамасы. 

9. Бір аймақтың өндірістік инфрақұрылымына классификация беру 

10. Аймақтық интеграция туралы кесте құрастыру 



 

11.Латын Америкадағы аймақтық интеграцияның ерекшелігі мен 

келешегі 

12. Шығыс Азиядағы аймақтық интеграцияның ерекшелігі мен 

келешегі 

13. Африкадағы аймақтық интеграцияның ерекшелігі мен келешегі 

14. Оңтүстік Азиядағы аймақтық интеграцияның ерекшелігі мен 

келешегі 

15.АТА-дағы аймақтық интеграцияның ерекшелігі мен келешегі 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
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1. 1 Барыгин И.Н. Регионоведение.- М., 2007. 

2. Барыгин И.Н. Международное регионоведение.- С.-П.: Питер-

Пресс, 2009.- 384с. 

3. Бусыгина И.М. Политическая география. Формирование 

политической карты мира. - М., 2011.  

4. Гладкий Ю. Н., Сухоруков В. Д. Экономическая и социальная 

география зарубежных стран : учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений / 

Ю. Н. Гладкий,. — М.: Издательский центр «Академия», 2008. - 464 с. 

5. Мовкебаева Г.А. Международное регионоведение. Уч.пособие.- 

Алматы, 2013. 
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3. Василенко И.А. Геополитика современного мира: Учебное пособие 

для вузов. – М.: Гардарики, 2006. 

4. Большая Восточная Азия: мировая политика и региональные 

трансформации: научно-образовательный комплекс / Под общ. ред. А.Д. 

Воскресенского. - М., 2010.  

5. Туровский Р.Ф. Политическая регионалистика.- М.: Издательский 

дом ГУВШЭ, 2006.- 781 с. 

6. Штанько М.А. Политическая регионалистика: учебное пособие 

/ М.А. Штанько   – Томск: Изд-во ТПУ, 2006. – 137 с. 

7. Этногеографические факторы глобализации и регионализации мира. Под 

ред. Анатолий Асаул: АНО «ИПЭВ», 2010. 
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ТАРИХЫ 

 

Көлемі 2 кредит 

 

Авторлар: 

Мырзабеков М.С. – тарих ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ доценті 

Идрышева Ж.К. – тарих ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ доценті 

 

Пікір жазғандар: 

 

Нурша А.Қ. – тарих ғылымдарының кандидаты, Қазақстан 

Республикасы Тұңғыш Президенті – Елбасы Қорының жанындағы әлемдік 

экономика және саясат Институты (ӘЭСИ) Сыртқы саясат бойынша 

жобалардың үйлестірушісі 

Губайдуллина М.Ш. – тарих ғылымдарының докторы,  әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ профессоры 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

“Халықаралық қатынастардың жүйелі тарихы” пәні “5В050500  – 

аймақтану ” мамандығының Мемлекеттік білім беру стандартының типтік 

оқу жоспарына сәйкес дайындалды.  

“Халықаралық қатынастардың жүйелі тарихы” курсының тақырыптары 

ХҮІІ ғасырдан бастап 1990 ж. дейінгі кезеңдегі халықаралық қатынастар 

тарихының маңызды мәселелерін қамтиды. 

Халықаралық қатынастар тарихын және сыртқы саясатты тұтастай 

меңгеру үшін пән мазмұны ірі аймақтардың, әлемнің жетекші 

мемлекеттерінің сыртқы саяси тарихындағы негізгі оқиғаларға ерекше мән 

беріп, осы көпғасырлық үрдістің даму заңдылықтары мен негізгі кезеңдерін 

қамтиды. Материалды беруде жүйелік, хронологиялық, жағрапиялық және 

маңызды мәселелік қағидалар пайдаланылған. 

Бұл пәнді меңгеру аясында студент тиіс:  

халықаралық қатынастардың тарихы, халықаралық қатынастардың 

қазіргі жағдайы, әлемдік саясат және оның даму перспективасының негізгі 

тенденциялары туралы түсінігі болуы.  

оқытылып отырған пәннің негізгі түсініктері мен терминдерін; 

салыстырмалы дипломатия тұрғысынан алғанда жаңа және қазіргі кезеңнің 

негізгі оқиғаларын; құпия дипломатия, көпжақты дипломатияның 

қағидаларын  және жетекші еуропалық державалардың сыртқы саясатты 

жүргізудің әдістері мен құралдарын, саясатын білуі;  



қазіргі кезеңдегі халықаралық қатынастардың жетекші мәселелері 

бойынша жиналған фактілік материалды ой елегінен өткізу; халықаралық 

қатынастар саласында болып жатқан үрдістерді талдау; геосаяси жағдайды; 

өзекті халықаралық мәселелерге бейімделу; алынған білімнің тұтас жүйесінің 

өзара байланыстылығын талдау; халықаралық қатынастар саласындағы 

алынған білімді халықаралық ынтымақтастық жөніндегі құрылымдар 

жұмысын ұйымдастыруда қолдану біліктілігінің болуы. 

жаңа және қазіргі заман кезеңіндегі әлем аймақтарының тарихи-саяси 

картасын қолданудың; халықаралық саяси, жалпы әлемдік демографиялық, 

миграциялық, экономикалық, экологиялық үрдістерді, халықаралық 

қауіпсіздік пен халықаралық қатынастардың өзара әсер механизмдерінің 

қолданбалы талдауы мен болжауы дағдысын болуы.  

халықаралық қатынастардың даму логикасы, мемлекетаралық 

қатынастарға әсер ететін халықаралық қатынастар дамуының факторларын 

анықтауда, тарихи даму үрдісіндегі халықаралық дипломатияның рөлі мен 

орнын түсіну мәселесінде құзыретті болуы.  

Курста берілген білім мен біліктілік жиынтығы тарихи даму үрдісіндегі 

халықаралық дипломатияның рөлі мен орнын түсінуге негіз болады. 

Оқиғаларды салыстырмалы және сыни талдау арқылы студенттерде 

халықаралық қатынастар тарихы мәселесіндегі білім мен біліктің қажетті 

кешені қалыптасады. 

Пререквизиттері: "Жаңа кезеңдегі әлем халықтары және 

аймақтарының тарихы", "Қазіргі заманғы әлем халықтары және 

аймақтарының тарихы», "Шетелдік аймақтану", "Дипломатиялық қызмет 

негіздері". 

Постреквизиттері: "Халықаралық қатынастар жүйесіндегі 

аймақтардың қазіргі мәселелері”, "Аймақтық қауіпсіздік және аймақтық 

қақтығыстарды шешу мәселелері", "Әлем аймақтарының геосаяси 

тқжырымдамалары".  

"Халықаралық қатынастардың жүйелі тарихы" пәнінің бағдарламасы 

1992 ж. басталған оқу үрдісі барысында шындалған осы бағдарламаның 

бірнеше басылымдарына негізделеді. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырып атауы 

1 Халықаралық қатынастардың Вестфальдік жүйесінің қалыптасуы 

2 Еуропадағы үстемдік үшін күрес (XVII ғасырдың екінші жартысы – 

XVIII басы). Вестфаль жүйесінің күйреуі (XVIIІ ғ.) 

3 XVIII ғасыр мен XIX ғасырдың бас кезіндегі халықаралық қатынастар 

4 Еуропа және Наполеон соғыстары (1792-1815 жж.) 

5 Отаршыл империялардың құрылуы (XVII ғ.– XIX ғ. бас кезі) 

6 XVIIІ ғ. соңы XIX ғ. бірінші жартысындағы халықаралық қатынастар 

жүйесіндегі АҚШ 
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7 Халықаралық қатынастардың Вена жүйесінің қалыптасуы (1815 ж. – 

XIX ғ. орта шені) 

8 Вена жүйесі: топтасудан дағдарысқа дейін ( ХХ ғ. 30-50-шы жж.) 

9 ХІХ ғасырдың 50-80-шы жж. халықаралық қатынастар 

10 «Шығыс мәселесінің» пайда болуы және еуропалық дипломатия 

11 Локальды соғыстар кезеңі: ХІХ ғ. 50-60-шы жж. 

12 ХІХ ғасырдың бірінші жартысындағы халықаралық қатынастардағы 

Шығыс елдері  

13 XIX ғ. соңы – ХХ ғ. басындағы халықаралық қатынастар 

14 Әскери-саяси блоктардың қалыптасуы және дүниені бөліске салу үшін 

күрестің басталуы 

15 Бірінші дүние жүзілік соғыс кезіндегі халықаралық қатынастар (1914-

1918 жж.) 

16 Халықаралық қатынастардың Версаль-Вашингтон жүйесінің 

қалыптасуы 

17 1920-1930 жж. халықаралық қатынастар 

18 1938-1939 жж. халықаралық қатынастар және Версаль жүйесінің 

күйреуі 

19 Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарындағы ұлы державалардың 

дипломатиялық күресі және халықаралық қатынастар 

20 Халықаралық қатынастардың Ялта-Потсдам жүйесінің қалыптасуы 

21 Соғыстан кейінгі әлемді реттеудегі қайшылықтар және халықаралық 

қатынастарда биполярлы жүйенің бастапқы кезеңінің басталуы (1945-

1949 жж.) 

22 Отарлық жүйенің ыдырауы және оның халықаралық қатынастар 

жүйесіне әсері 

23 Азат елдердің қоғамдық-саяси даму жолдарын таңдау мәселесі 

24 XX ғасырдың 60-шы жылдарындағы халықаралық қатынастар 

25 XX ғасырдың 70-шы жылдарындағы халықаралық қатынастар 

26 Халықаралық қатынастардағы шиеленістің қайшылықтары мен оның 

дағдарысы (1974-1979 жж.) 

27 XX ғасырдың  80- шы жылдарындағы халықаралық қатынастар 

28 Постбиполярлы кезеңдегі халықаралық қатынастар 

29 Халықаралық қатынастардың биполярлы құрылымының ыдырауы 

(1991-1996 жж.) 

30 Таяу шығыс қақтығысын реттеу мәселелері 

 

ПӘН МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Студенттерде ХҮІІ ғасырдан бастап ХХ ғ. 90-шы жылдрына дейінгі 

аралықтағы халықаралық қатынастар және дипломатия тарихы туралы 

қажетті білімді қалыптастыру курстың мақсаты болып табылады.  

Курстың міндеттері: 



- оқытылып отырған пәннің негізгі түсініктері мен терминдерін  оқып-

зерттеу;  

  - халықаралық келісім-шарттардың қабылдануы және белгілі бір 

тарихи оқиғалардың түрлі баяндалуы мен тарихын оқып-зерттеу;  

- халықаралық саяси, жалпы әлемдік демографиялық, миграциялық, 

экономикалық, экологиялық үрдістерді, планетарлық ортаның өзараықпал 

механизмдерін, халықаралық қауіпсіздік пен халықаралық қатынастарды  

қолданбалы талдау және болжауды үйрену;  

- жаңа заман кезеңіндегі отарлық иелену күресіндегі жетекші 

еуропалық державалардың құпия дипломатиясының принциптерін оқып-

зерттеу;   

- халықаралық қатынастардың Версаль-Вашингтондық, биполярлық 

жүйе кезеңіндегі жетекші еуропалық державалардың саясаты мен көпжақты 

дипломатиясының принциптерін оқып-зерттеу;   

- Азия және Африка елдеріндегі отарлық жүйе үрдісінің күйреуінің  

ерекшеліктерін және оның халықаралық қатынастарға ықпалын оқып-

зерттеу;   

- халықаралық қатынастардың даму логикасы, мемлекет аралық 

қатынастарға әсер ететін халықаралық қатынастар дамуының факторын 

анықтау мәселесінде құзыретті болуы. 

- мемлекетаралық қатынастарға ықпал етуші халықаралық қатынастар 

дамуының факторларын анықтауда құзырлы болуы.  

Халықаралық қатынастар тарихын кезеңге бөлу мәселесі. 

Хронологиялық, формациялық, өркениетті тәсілдер. Халықаралық 

қатынастар тарихының жалпы сипаттамасы.  "Сыртқы саясат, "сыртқы саяси 

қатынастар", "екіжақты және көпжақты қатынастар" ұғымдары. Сыртқы 

саяси қызметке ықпал ететін факторлар мен сыртқы саяси құралдар.  

Жаңа заман кезеңінің жалпы және ереше белгілері. Капитализмнің 

қалыптасуы мен дамуы кезеңіндегі халықаралық қатынастардың маңызды 

кезеңдері мен даму заңдылықтары. Мемлекеттер жүйесі және олардың 

сипатты белгілері. Негізгі халықаралық қайшылықтар. Халықаралық 

құқықтың қалыптасуы. 

Соғысаралық және соғыстан кейінгі кезеңдегі халықаралық қатынастар 

дамуының негізгі мәселелері. Әлеуметтік және экономикалық үрдістердің 

ғаламдануы. Дамыған елдердің экономикасының әлемдік экономикаға 

интеграциялануы. Экологиялық мәселелердің ғаламдануы. Мемлекет аралық 

өзара қарым-қатынастардың халықаралық-құқықтық негізі. Халықаралық 

қатынастардағы құқықтық институттардың рөлі. 

Дипломатияның жаңа ұстанымдары. XX ғасырдағы дипломатияның 

сипаттамасы. Халықаралық қатынастар тарихын зерттеудегі жүйелік  әдіс. 

Версаль-Вашингтон халықаралық қатынастар жүйесінің құрылуы және оның 

ерекшеліктері. Халықаралық қатынастардың Потсдамдық-Ялталық жүйесінің 

құрылуы. Супер-державалардың блоктық саясаты. Екі блок арасындағы 

идеологиялық күрестің мәні. Көпжақты және ұжымдық дипломатияның 

ерекшеліктері. 
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Курс деректері: құжаттық және мемуарлық әдебиет, дипломатиялық 

сөздіктер, баспасөз, парламенттік құжаттар, заңдық актілер, статистика,  

мұрағат құжаттары. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Халықаралық қатынастардың Вестфальдік жүйесінің қалыптасуы 

ХVI-ХVIII ғғ. халықаралық қатынастардың басты мәселелері. ХVII ғ. 

басындағы халықаралық және саяси жағдай. Ұлы географиялық ашылулар 

мен алғашқы отарлық басып алушылықтардың халықаралық қатынастар 

жүйесіне тигізген әсері. Ұлттық мемлекеттер жүйесі. 

Орыс мемлекеті сыртқы саясатының негізгі бағыты. Буржуазиялық 

революция кезіндегі Англияның сыртқы саясаты. Еуропалық жетекші 

династиялардың бәсекелестігі. Еуропада француз үстемдігінің күшеюі. 

«Мемлекеттік мүдде», «табиғи шекара», «саяси тепе-теңдік» прициптері.  

Француз дипломатиясының үстемдігі. Отыз жылдық соғыс. 1648 ж. 

Вестфаль бітімі. Еуропаның саяси картасы және оның өзгеруі.  Людовик ХIV 

тұсындағы Францияның  жүргізген соғыстары. Күштердің жаңа балансының 

қалыптасуы. Халықаралық қатынастардың Вестфаль жүйесінің қалыптасуы 

және оның ерекшеліктері. 

 

Еуропада үстемдік үшін күрес (XVII ғ. екінші жартысы – XVIII ғ. 

басы). Вестфаль жүйесінің күйреуі (XVIIІ ғ.). 

Вестфаль бітімі және Еуропада жаңа қайшылықтардың пайда болуы. 

Франция – XVII ғ. екінші жартысындағы еуропалық саясаттағы басты 

тұрақсыздықтың іргесін шайқалтушы күш ретінде. Францияның еуропалық 

саясатта ролінің арта түсуі. Еуропада антифранцуздық көңіл-күйдің күшеюі. 

1697 ж. Рисвик бітіміне қол қою. 

Еуропада күштер арасалмағының өзгеруі. Англия мен Франция 

арасындағы бақталастықтың басталуы. Испан мұрагерлігі үшін соғыс. 

Халықаралық қатынастардың Утрехт жүйесі. 

 

XVIII ғ. мен XIX ғ. бас кезіндегі халықаралық қатынастар 

Халықаралық қатынастардағы Солтүстік немесе Балтық мәселесі. 

Ресейдің еуропалық алпауыт елге айналуы.  XVIII ғ. халықаралық 

қатынастардағы поляк мәселесі. Пруссияның ұлғаюы және оның әскери 

қуатты елге айналуы. Австро-прусс қарама-қайшылығының күшеюі. Австрия 

мұрагерлігі үшін күрес. XVIII ғасырдың соңындағы еуропалық дипломатия. 

XVIII ғ. соңындағы француз буржуазиялық революциясының 

халықаралық қатынастарға әсері. XVIII ғ. соңындағы француз буржуазиялық 

революциясы жылдарындағы халықаралық қатынастар.  

 

Еуропа және Наполеон соғыстары (1792-1815 жж.) 



Француз буржуазиялық революциясының бас кезіндегі Францияның 

сыртқы саясаты. Бірінші антифранцуздық коалицияның құрылуы. Екінші 

антифранцуздық коалицияның аяқталуы. Люневиль бітіміне қол қою (1801 

ж.). Амьен бейбіт бітімі (1802 ж.). Үшінші антифранцуздық коалицияның 

құрылуы (1805 ж.). Рейн одағын құру. Континентальды блокаданы жариялау. 

Тильзит бітімі (1807 ж.).   

Францияның революцияшыл соғыстары. Француздық империяның 

жариялануы. Еуропада француз үстемдігінің орнауы. Наполеон Бонапарттың 

әскери және дипломатиялық жеңістері. Халықаралық қатынастардың 

Тильзиттік жүйесі және оның тұрақсыздығы. 1812 ж. Отан соғысы. Наполеон 

аримясын талқандау. Наполеондық империяның күйреуі.  

Наполеон соғыстарының нәтижелері мен маңызы. 1814 ж. Париж 

бейбіт шарты. Еуропалық алып мемлекеттер күштерінің арасалмағындағы 

өзгерістер. 

 

Отаршыл империялардың құрылуы (XVII ғ.– XIX ғ. бас кезі) 

«Колония» және «метрополия» түсінігі. XVII-XIX ғғ. отаршыл 

империялардың қалыптасуы. Отаршылдық экспансияның типологиясы: 

кейінгі феодалдық Испания, Португалия және Ресей; абсолюттік Франция; 

ерте буржуазиялық Нидерланды мен Англия.  

XVII ғ. екінші жартысы мен XIX ғ. бас кезіндегі еуропалық алып 

мемлекеттердің отаршылдық бәсекелестігі.  

 

XVIIІ ғ. соңы XIX ғ. бірінші жартысындағы халықаралық 

қатынастар жүйесіндегі АҚШ 

Тәуелсіздік үшін соғыстың себептері. Екінші континентальды Конгресс 

және АҚШ-тың құрылуы. АҚШ Сыртқы істер министрлігінің құрылуы. 

Сыртқы істер бойынша комитеттің құрылуы. Американдық республиканың 

дипломатиясы. АҰШ тәуелсіздігі соғыс жылдарындағы Францияның 

позициясы. Сауда және одақ жөніндегі американ-француз келіссөздер. 

Аталмыш шарт төңірегіндегі дипломатиялық күрес.  

Англияның солтүстік американдық отарларының соғыстары. 

Еуропалық алып мемлекеттердің позициялары.  

1783 ж. Версаль шарты және АҚШ-тың тәуелсіз мемлекет ретінде 

мойындалуы. АҚШ-тың сыртқы саясаты: принциптері, құралдары. 

Тәуелсіздік үшін соғыстардан кейінгі ағылшын-американ қатынастары. 

 

Халықаралық қатынастардың Вена жүйесінің қалыптасуы (1815 

ж. – XIX ғ. орта шені) 

Вена конгресі. Легитимизм принципі. Еруропалық алып 

мемлекеттердің Еуропаның территориялық-мемлекеттік құрылмы мәселесі 

бойынша дипломатиялық күресі. Германдық одақтың құрылуы.  

Вена конгресінің Ақтық актісі. «Қасиетті Одақтың» құрылуы. 

Халықаралық қатынастардың Веналық жүйесі. 
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Халықаралық қатынастардың веналық моделінің күшті және әлсіз 

жақтары. 1818 ж. Аахен конгресі және халықаралық қатынастардың веналық 

жүйесі қуаттылығының алғашқы сынақтан өтуі. 

 

Вена жүйесі: топтасудан дағдарысқа дейін ( ХХ ғ. 30-50-шы жж.)  

1815-1850 жж. халықаралық қатынастар. Еуропада феодальдық-

монархиялық реакцияның күшеюі. «Қсиетті Одақ» қызметінің үш кезеңі. 

1830-1831 жж. Еуропадағы революциялар мен ұлттық қозғалыстар.  

Отаршылдық экспансияның халықаралық қатынастарға әсері. Еуропада 

революциялық дағдарыстардың өршуі және 1848 ж. қарсаңында шарттардың 

веналық жүйесі іргесінің шайқалуы. 

 

ХІХ ғасырдың 50-80-шы жж. халықаралық қатынастар   

 ХІХ ғ. 40-шы жж. австро-прустық және орыс-прусс 

қайшылықтарының күшеюі. Францияның вена жүйесін сақтап қалу 

жолындағы әрекеттері. Ұлыбританияның «еуропалық тепе-теңдік» саясаты.  

1848-1849 жж. революциялардың еуропалық дипломатияға әсері. 

«Веналық жүйе» тіректерінің әлсіреуі. 

ХІХ ғ. бірінші жартысындағы АҚШ-тың экономикалық және саяси 

дамуының басты үрдістері. ХІХ ғ. бірінші жартысындағы АҚШ-тың сыртқы 

саясаты. АҚШ-тың мемлекеттік территороиясы кеңейту үдерісі оның сыртқы 

саясатының айрықша сипаты ретінде. Америка Құрама Штаттарының 

Солтүстік Америкадағы француздық территорияларды иемденуі. 

 

«Шығыс мәселесінің» пайда болуы және еуропалық дипломатия  

«Шығыс мәселесінің» мәні. Балқанда ұлт-азаттық қозғалыстың өсуі. 

1830-1850-шы жж. «шығыс мәселесіндегі» қайшылықтар. 1848-1849 

жылдардағы революциялардың балқан халықтарына тигізген әсері. 50-шы 

жж. бас кезіндегі «Шығыс мәселесі». Еуропалық қуатты мемлекеттер мен 

Осман империясы блогының құрылуы. Қырым соғысы, оның сипаты. 

Еуропалық мемлекеттердің Қырым соғысы кезіндегі дипломатиялық 

әрекеттері.  

1856 ж. Парижский конгресі және оның шешімдері. Қырым соғысының 

халықаралық салдарлары. Англия, Франция және Ресейдің 1856 ж. Париж 

бітімінен кейінгі дипломатиясы. Халықаралық қатынастардың Қырымдық 

жүйесінің қалыптасуы. 

 

Локальды соғыстар кезеңі: ХІХ ғ. 50-60-шы жж.  

Латын Америкасы елдеріндегі ұлт-азаттық революциялар. Латын 

Америкасы елдеріндегі еуропалық алпауыт мемлекеттер мен АҚШ-тың 

экспансиясы. Монро доктринасы. Оқшаулану саясаты. АҚШ-тағы азамат 

соғысы.  АҚШ-тағы азамат соғысы барысындағы Англия, Франция және 

Испанияның дипломатиясы.  



Италия мен Германияның бірігі жолындағы дипломатиялық күресі. 

Итальян королдігінің құрылуы. Германия бірігуінің басты кезеңдері. 

Германия бірігуінің «ұлы германдық» және «кіші германдық» жоспарлары. 

Германдық империяның құрылуы. Италия мен Германия бірігуінің 

халықаралық маңызы. Халықаралық қатынастардың веналық жүйесінің 

күйреуі.  

 

ХІХ ғ. бірінші жартысындағы халықаралық қатынастардағы 

Шығыс елдері 

Шығыстық мемлекеттердің экономикалық және әскери әлсіздігі. ХІХ ғ. 

бірінші жартысындағы еуропалық алпауыттардың отаршылдық экспансиясы: 

олардың мақсаттары мен тәсілдері. 

ХІХ ғ. бірінші жартысындағы Орта Шығыс пен Үндістандағы 

халықаралық қатынастар. Ағылшын басқыншылық саясатының мәні. 

Үндістанды британдық жаулап алудағы дипломатияның ролі.  Ост-Үнді 

компаниясының құрылуы.  

Еуропалық алпауыттардың Ирандағы экспансиясы. Закавказьенің 

Ресейге қосылуы. Англия мен Францияның Орта Шығыстағы бәсекелестік 

күресі. Англияның Ауғанстанды жаулап алу талпынысы. Ресейдің Орта 

Шығыстағы позициялары. 

ХІХ ғ. бірінші жартысындағы Қиыр Шығыстағы халықаралық 

қатынастар. 

Еуропалық  мемлекеттер мен АҚШ-тың Шығыс және Оңтүстік-Шығыс 

Азияда отаршылдық экспансиясының күшеюі. 

ХІХ ғ. бас кезіндегі Қытайдың халықаралық жағдайы. Қытайдың «өзін-

өзі оқшаулау» саясаты.  

Алғашқы тең құқылы емес шарттар. Англия, АҚШ және Францияның 

Қытайдағы позициялары. Циндік үкіметтің дипломатиясы. 1858 ж. 

Тяньцзиндік шарттар және ұлы алпауыт мемлекеттердің Қытайды бөліске 

салуының алғашқы кезеңі. Қытайдың отарлық тәуелділігінің күшейе түсуі. 

Жапония мен Кореяның «өзін-өзі оқшаулауы»: себептері мен 

салдарлары. ХІХ ғ. 50-шы-60-шы жж. АҚШ-тың Қиыр Шғығысқа бойлап 

енуі. Батыстық  алпауыттардың 1857-58 жж. Жапониямен жасаған тең 

құқылы емес шарттары. Орыс-жапон қатынастарындағы территориялық 

мәселелер.  

 

ХІХ ғ. соңы-ХХ ғ. басындағы халықаралық қатынастар  
ХІХ ғ. соңындағы халықаралық қатынастардағы басты бағыттар. ХІХ ғ. 

соңы-ХХ ғ. басындағы еуропалық дипломатия. Еуропаның саяси 

картасындағы өзгерістер. Жаңа мемлекеттердің қалыптасуы және олардың 

сыртқы саяси ұмтылыстары. Дүниені отарлық бөліске салудың аяқталуы. 

Қарусыздану мәселесі және еуропалық дипломатия.  

ХІХ ғ. 70-шы жж. орта шеніндегі Балқан дағдарысының ерекшеліктері. 

Балқан дағдарысының еуропалық алпауыттар күштерінің арасалмағына әсері.  
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Австро-прусс және орыс-герман қатынастарының шиеленісуі. Үштік 

Одақтың құрылуы. «Үш император одағының» күйреуі. 

Ағылшын-француз және ағылшын-орыс қайшылықтары. Жерорта 

теңіздік Антанта. Ағылшындық «керемет оқшаулану» саясат. Англия мен 

Ресейдің Орта Шығыс пен Қиыр Шығыста өздерінің ықпал ету сферасын 

кеңейту ұмтылыстары. АҚШ-тың американдық құрылық пен Оңтүстік-

Шығыс Азияда үстемдік құру талаптары.  

Еуропалық мемлекеттер саясатындағы Таяу Шығыс. Еуропада әскери-

саяси блоктар жүйесінің пайда болуы. 

 

Әскери-саяси блоктардың қалыптасуы және дүниені бөліске салу 

үшін күрестің басталуы  

ХХ ғ. бас кезіндегі халықаралық қатынастардағы негізгі қайшылықтар. 

Үштік Одақ пен Антанда елдері арасындағы қайшылықтардың күшеюі. Орта 

Шығысты ықпал ету сфереасына бөлу жөніндегі 1907 ж.  ағылшын-орыс 

келісімі. Антанта мен Үштік Одақтың құрылуы. Босния дағдарысы және 

алпауыт мемлекеттердің позициялары. Бірінші дүниежүзілік соғыс 

қарсаңындағы экономикалық және саяси қайшылықтар. Халықаралық 

жағдайдың шиеленісуі.  

ХІХ ғ. соңындағы Қиыр Шығыста алпауыт мемлкеттер күресінің 

шиеленісуі. Жапонияның сыртқы саяси доктринасы. Алпауыт 

мемлекеттердің Қытайды бөліске салу үшін күресі.  

 

Бірінші дүние жүзілік соғыс кезіндегі халықаралық қатынастар 

(1914-1918 жж.) 

Бірінші дүниежүзілік соғыс қарсаңындағы халықаралық қатынастар. 

Еуропалық алпауыттардың соғысқа дайындалуы. Әскери-саяси блоктардың 

мақсаттары мен міндеттері. Жанталаса қарулану. 1914 жазына қарай 

халықаралық қатынастардағы күштер арасалмағы. Сараево оқиғасы және 

шілде дағдарысы. Әскери қимылдардың басталуы.  

Бірінші дүниежүзілік соғыстың себептері мен сипаты. 

Қайшылықтардың басты ошақтары. Бірінші дүниежүзілік соғыс 

жылдарындағы дипломатиялық күрес. 

Соғысушы тараптардың «бейбіт бағдарламалары». АҚШ-тың соғысқа 

кірісуі. В. Вильсонның «14 пунктті» бағдарламасы. 

Кеңестік Ресейдің бейбіт бастамалары. Сепараттық Брест-Литовск 

бңтңмңне қол қою және оның халықаралық салдарлары. Ресейде азамат 

соғысының басталуы және Антанта елдерінің интервенциясы. Австро-

Венгрияның, Түркия және Болгарияның соғыстан шығуы. Компьен уақытша 

бітімі.  

Халықаралық қатынастардың Версаль-Вашингтон жүйесінің 

қалыптасуы  

Версаль-вашингтондық шарттар жүйесінің қалыптасуы. Париж бейбіт 

конференциясына дипломатиялық даярлық және оның ашылуы. Ұлы 



алпауыт-жеңімпаз мемлекеттердің бейбіт реттеу мәселелеріне қатысты 

негізгі ұстанымдары. Ұлттар Лигасының құрылуы. Версаль бейбіт шарты, 

оның негізгі бөлімдері мен баптары. Германияның әлсіреуі және оның ұлы 

алпауыт мемлекет мәртебесінен айырылуы. Германияның бірінші 

дүниежүзілік соғыстағы одақтастарымен бейбіт шарттар және бейбітшіліктің 

шарттары. Париж конференциясында Еуропаның саяси құрылымын реттеу 

мәселесі. Репарация мәселесі және репарация бойынша комиссияның 

құрылуы. Париж конференциясындағы орыс мәселесі. АҚШ-тың оқшаулану 

саясатына қайта көшуі. Халықаралық қатынастардың Еуропадағы Весальдық 

жүйесі.  

Вашингтон конференциясының шақырылуы және оның ашылуы. «Төрт 

алпауыттың трактаты» және оның мазмұны. Азия-тынықмұхит аймағында 

күштердің жаңа балансының қалыптасуы. Халықаралық қатынастардың 

АТА-дағы Вашингтондық жүйесі және оның ерекшеліктері мен 

қайшылықтары. Латын Америкасында халықаралық қатынастардың ішкі 

жүйелік  құрылымының пайда болуы. 

 

1920-1930 жж. халықаралық қатынастар  

Соғыс аралық кезеңдегі халықаралық қатынастар. Халықаралық 

қатынастардың  Версал жүйесін нығайту мәселелері. Соғыстан кейінгі 

көпполярлы жүйенің ерекшеліктері. Халықаралық  қатынастар мен 

соғысаралық кезеңдегі орыс мәселесі. Еуропаны экономикалық қалпына 

келтіру мәселесі.  

Еуропада саяси қайшылықтардың асқынуы. Рур қақтығысы. 1924 ж. 

Лондон конфренциясы және Дауэс жоспарының қабылдануы. Еуропада 

халықаралық қатынастардың тұрақтануы.  

Түркияның Севр шартынан бас тартуы үшін күресі. Халықаралық 

қатынастардың тауяшығыстық жүйеастылық құрылымының пайда болуы.  

Орталық Азия мен Орта Шығыста халықаралық қатынастардың 

жүйеастылық құрылымының пайда болуы. ХХ ғ. екінші жартысындағы 

еуропалық тәртіптің негізгі белгілері. Ұлыбритания мен Францияның 

Еуропада қауіпсіздіктің аймақтық пактілерін құру жөніндегі бастамалары.  

1929-1933 жж. әлемдік экономикалық дағдарыс және оның 

халықаралық қатынастарға әсері. Версаль шартының ережелерін қайта қарау 

мәселесі.   

Фашистік Германияның территориялық экспансия жоспары. 

Италиядағы фашизм және оның басқыншылық жоспарлары. Халықаралық 

қатынастардың Версальдық жүйесінің күйреуі.  

«Оқшаулану» доктринасы және араласпау саясаты. Агрессияшыл 

мемлекеттер блогының пайда болуы. Еуропада агрессорды бейбіттендіру 

саясаты.  

Бриан-Келлог пактісі. Қарусыздану мәселесі.   

 

1938-1939 жж. халықаралық қатынастар және Версаль жүйесінің 

күйреуі  
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Фашистік мемлекеттер агрессиясының күшеюі. Австрияның аншлюсі 

және еуропалық дипломатияның позициялары. Судет мәселесі. Мюнхен 

конференциясы, оның мақсаты, қатысушы тараптар. Чехословакияны басып 

алу және оны бөлшектеу. Словак мемлекетінің құрылуы. Батыс елдерінің 

Германиямен отарлар жөніндегі келіссөздері. Алпауыт мемлекеттердің Қиыр 

Шығыс пен Тынық мұхит бассейніндегі бәсекелестігі.  

Агрессорды бейбіттендіру саясаты. Германияның Польша мен Литваға 

қатысты талаптары. Герман агрессиясының қатері және ағылшын-француз 

одағы. Кепілдер саясаты және ағылшын-француз кепілдері. 1939 ж. 

Мәскеудегі ағылшын-француз-кеңес келіссөздері. Шабуыл жасамау 

жөніндегі кеңес-германдық «Риббентроп-Молотов пактсі».  

 

Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарындағы ұлы державалардың 

дипломатиялық күресі және халықаралық қатынастар  

Екінші дүниежүзілік соғыс қарсаңындағы күштер арасалмағының 

орналасуы. Германияның Польшаға бас салуы. Екінші дүниежүзілік 

соғыстың себептері мен сипаты. Соғысушы тараптардың мақсаттары. Екінші 

дүниежүзілік соғыс жылдарындағы халықаралық қатынастар. 

Кеңес-фин соғысы. 1940 ж. Үштік пакт. Батыс Еуропадағы «Оғаш 

соғыс» және Францияның капитуляциясы. Германия-Италия-Жапония әскери 

одағы.  

Американ дипломатиясының позициясы. Ағылшын-американ 

жақындасуы. Соғыстағы одақтастар үшін дипломатиялық күрес. 

Антигитлерлік коалицияның қалыптасуы. Тынық мұхит бассейнінде жапон-

американ, және жапон-ағылшын қатынастарының шиеленісуі. Жапонияның 

Пёрл-Харборға шабуылы. АҚШ-тың соғысқа кіруі. Одақтастар арасындағы 

қатынастар. Антигитлерлік коалиция елдері арасындағы ынтымақтастық 

және олардың арасындағы қайшылықтар. Тегеран конференциясы және оның 

шешімдері. Каир мен Думбартон-Окстағы конференциялар. Соғыстан кейінгі 

Германияның құрылымы жөніндегі антигитлерлік коалицияның жоспарлары. 

Қырым (Ялта) конференциясы және оның шешімдері. Германияның сөзсіз 

тізе бүгуі. БҰҰ-ның құрылуы. Үлкен үштік басшыларының Потсдамдағы 

конференциясы және оның шешімдері. КСРО мен Жапония арасындағы 

соғыс. Жапонияның сөзсіз тізе бүгуі.  

 

Халықаралық қатынастардың Ялта-Потсдам жүйесінің 

қалыптасуы 

ХХ ғ. екінші жартысында халықаралық қатынастар дамуының негізгі 

бағыттары. Халықаралық саясаттағы екі бағыт. Екінші дүниежүзілік 

соғыстан кейінгі әлемнің саяси картасы. Соғыстан кейінгі әлемдік тәртіп. 

Атом мәселесі. Қарусыздану мәселесі. Еуропаны соғыстан кейінгі құрылымы 

мәселесі.  

Одақтастар арасындағы қатынастың шиеленісе түсуі. «Қырғи-қабақ 

соғыстың» басталуы. «Қырғи-қабақ соғыс» түсінігі, оның себептері. Әлемнің 



екі жүйеге бөлінуіжәне екі үлкен алпауыт мемлкет сыртқы саяси бағытының 

полярлылығы. КСРО мен АҚШ-тың идеологиялық тіке-тіресі. Жанталаса 

қарулану. Екі әскери-саяси блоктың құрылуы. Халықаралық қатынастардың 

Потсдам-Ялта биполярлы жүйесінің қалыптасуы. БҰҰ және өзге де 

мамандандырылғын ұйымдардың халықаралық қатынастардағы ролі. 

 

Соғыстан кейінгі әлемді реттеудегі қайшылықтар және 

халықаралық қатынастарда биполярлы жүйенің бастапқы кезеңінің 

басталуы (1945-1949 жж.) 

Еуропаның екіге жарылуы. Трумэн доктринасы және Маршалл 

жоспары. ООШЕ Еуропа елдеріндегі ішкі саяси өзгерістерге сыртқы әсерлер. 

КСРО бастауымен социалистік жүйенің құрылуы. Халық демократиясы 

елдерінің БҰҰ-ға мүше болуы. Экономикалық Өзаракөмек Кеңесінің (ЭӨК) 

құрылуы, оның мақсаты, басты принциптері, қымет түрлері.   

Герман мәселесі. Герман мәселесіне қатысты КСРО, АҚШ, Англия 

және Францияның позициясы. «Берлин дағдарысы» және Германияның екіге 

бөлінуі. ГФР мен ГДР-ның құрылуы. Соғыстан кейінгі халықаралық 

қатынастар жүйесіндегі герман мәселесі және жетекші елдердің 

позициялары.  

Әскери-саяси  блоктардың құрылуы. Солтүстік Атланттық Ұйымы 

Шартының (НАТО) құрылуы. Варшава Шарты Ұйымы (ОВД), оның екі 

жүйенің әскери-саяси тіке-тірестегі ролі. Үлкен алпауыт мемлкеттердің 

қақтығыстары. Корея соғысы және жетекші мемлекеттердің позициялары. 

Әскери-саяси блоктар – АНЗЮС, СЕАТО, СЕНТО құрылуы. 1956 ж. 

Венгриядағы оқиға және КСРО-ның әскери интервенциясы. Бейбітшілік 

сүйгіш күштердің соғыс қатеріне қарсы күресі. Еуропалық интеграция 

үдерісі. 

 

Отарлық жүйенің ыдырауы және оның халықаралық қатынастар 

жүйесіне әсері 

Ұлт-азаттық революциялар. Деколонизация үдерісінің үш кезеңі. 

Отарлық жүйе ыдырауының басталуы. Азия мен Африкада тәуелсіз 

мемлекеттердің құрылуы. Отарлық соғыстар. Мандаттық жүйенің жойылуы. 

Жаңа мемлекеттер – Үндістан мен паистанның құрылуы. Британдық ұлттар 

ынтымақтастығының құрылуы. 

Солтүстік Африкадағы ұлт-азаттық қозғалыс және халықаралық 

қатынастар. Тропикалық  Африка елдерінің оянуы. Панафрикандық 

қозғалыс. Африка жылы.  

Азия мен Африканың жас тәуелсіз мемлекеттері халықаралық 

қатынастардың субъектілері ретінде. Қосылмау қозғалысы және оның басты 

принциптері. Араб мемлекеттері лигасының қызметі. «77-інің тобы» 

құрылуы. Оңтүстік-Шығыс Азия мемлекеттері Ассоциациясының (АСЕАН) 

құоылуы. Жас тәуелсіз мемлекеттер арасында территориялық, этникалық 

және дін мәселелері бойынша қақтығыстардың пайда болуы. ХХ ғ. 70-шы-80-

шы жж. Оңтүстік Африкадағы португаль және ағылшын отарларының 
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тәуелсіздіктерін алуы. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі дамушы 

мемлекеттер. 

 

Азат елдердің қоғамдық-саяси даму жолдарын таңдау мәселесі  
«Үш әлемнің» қалыптасуы және дамудың «үшінші жолын» іздестіру. 

Афро-азиялық аймақтың дифференциациясы және афро-азиялық әлемде 

мемлекеттердің үш тобының бөлініп шығуы: капиталистік жолмен дамушы 

елдер; социалистік жолмен дамушы елдер; социалистік бағыттағы елдер. 

Алпауыт мемлкеттердің афро-азиялық әлемдегі үстемдік үшін күресі. 

Еуропалық мемлекеттердің тәуелсіз елдерге әскери және экономикадан тыс 

күш көрсетуден, саяси-дипломатиялық және экономикалық тәсілдерге көшуі 

(неотаршылдық). Батыс елдерінің дамушы елдердегі мәдени және үгіт-

насихат экспансиясы. 

 

XX ғасырдың 60-шы жылдарындағы халықаралық қатынастар 

Халықаралық саясаттағы негізгі үрдістер. АҚШ және Еуропаның өзге 

қуатты елдері сыртқы саясатының сипатты белгілері. Ірі елдердің сыртқы 

саяси доктриналары. АҚШ-тың «икемді назар аудару» доктринасы. 

Конвергенция доктринасы. Оның идеологтары.  

Кариб дағдарысы. Қатытсушылары. Ядролық соғыстың басталу 

мүмкіндігі. 1961 ж. АҚШ, КСРО мемлекет басшыларының Венадағы 

кезедсуі. Үш ортада ядролық сынаққа тыйым салу жөніндегі Мәскеу шарты 

(1963 ж.). БҰҰ және қару-жарақты шектеу мәселесі. Ядролық қаруды 

таратпау жөніндегі Шарты (1968 ж.). Францияның НАТО-дан шығып кетуі.  

Еуропада жағдайды тұрақтандыру үшін күрес және қарусыздану. 

Герман мәселесі. Хальштейн доктринасы. ГФР мен Францияның жақындасуы 

және 1963 ж. Елисей шарты. Еуропадағы қауіпсіздік мәселесі бойынша 

еуропалық мемлекеттердің кеңесін шақыру жөніндегі Варшава пактісі 

елдерінің бастамалары.  

Орталық және Оңтүстік-Шығыс Еуропа елдері халықаралық 

қатынастар жүйесінде. Социалистік елдердің сыртқы саяси доктринасы. 

Кеңес әскерлерінің Чехословакияға кіргізілуі. КСРО мен ЮСФР, КСРО және 

Албания арасында қатынастардың шиеленісуі.  

 

XX ғасырдың 70-шы жылдарындағы халықаралық қатынастар 

Халықаралық қатынастар жүйесіндегі күштердің жаңадан орналасуы. 

Қайшылықтың төрт тобының пайда болуы.Бқрынғы қайшылықтардың 

модификациялануы. Негізгі үш индустриалды орталықтың – АҚШ, Еуропа, 

Жапонияның пайда болуы. Жапония мен өзге орталықтар арасындағы 

қайшылықтар. Халықаралық қатынастар жүйесінде жоғары дамыған елдер 

мен дамушы елдер арасындағы қайшылықтар. Халықаралық қатынастарда 

жаһандық мәселелердің арта түсуі. 

70-шы жж. халықарлық қатынастар жүйесі дамуындағы екі кезең.  

 



Халықаралық қатынастардағы шиеленістің қайшылықтары мен 

оның дағдарысы (1974-1979 жж.) 

Жалпы еуропалық (Хельсинск») үдеріс. 70-шы жж. бірінші 

жартысындағы халықаралық жағдайдағы алғашқы кезең және оңды 

қадамдар. Халықаралық шиеленістің бәсеңдеуі. Алпауыт мемлекеттер 

арасында конфронтациядан келіссөздерге өту үрдісі. Жалпы еуропалық 

үдерістің басталуы. Бейбіт қатар өмір сүру 70-шы жж. халықаралық 

қатынастардың бір формасы ретінде. «Халықтық дипломатияның» 

эволюциясы. Дүиежүзілік бейбітшілік Кеңесінің қызметі. 

70-шы жж. халықаралық қатынастардың екінші кезеңі. 70-шы жж. 

екінші жартысындағы халықаралық қатынастар дамуының негізгі үрдістері. 

Революциялық жаңару үдерістері. КСРО мен АҚШ арасында шиеленістің 

бәсеңдеуінен қатаң тіке-тіреске бет бұру. Әскери бағдарламалардың жедел 

дамытылуы, ВШҰ еледріне орта қашықтықтағы кеңестік жаңа 

зымырандарды орнатылуы, «әлемнің үшінші» елдеріне көрсетілетін көмектің 

әскери-күштік сипаты. Тайталасу АҚШ сыртқы саясатындағы американ-

кеңес қатынастарын анықтаушы үрдіс ретінде. «Картер доктринасы». Батыс 

еуропалық елдер территориясына американдық орта қашықтықтағы және 

қанатты зымырандарды орнату туралы шешім. Бәсеңдеу саясатының 

кедергілері. Ауғанстандағы революция және кеңес әскерлерінің осы елге 

енгізілуі. Аймақтық қақтығыстардың асқынуы.  

 

XX ғасырдың  80- шы жылдарындағы халықаралық қатынастар  

1980-шы жж. халықаралық қатынастар дамуының негізгі үрдістері. 80-

шы жж. халықаралық қатынастар дамуының екі кезеңі және олардың 

сипаттамалары. 80-шы жж. екінші жартысында халықаралық шиеленістің 

ушығуы. Тайталасу  күшеюінің факторлары. Халықаралық әскери-

стратегиялық жағдайдың асқынуы. Ауғанстанға кеңіс әскерлерінің енгізілуі 

және 1981 ж. Польшада әскери жағдайдың жариялануы.  

КСРО мен АҚШ-тың әскери тіке-тіресі. Жанталаса қаруланудың өрши 

түсуі. АҚШ-тың стратегиялық қорғаныс бастамасын (СҚБ) жариялауы. АҚШ 

президенті Р. Рейган және «шектелген ядролық соғыс» концепциясы. Кеңес-

американ қатынастары және оның халықаралық қатынастарға әсері. 

 КСРО-дағы «қайта құру» және жаңаша ойлау саясаты. Халықаралық 

қауіпсіздіктің жалпы әлемдік кеңестік концепциясы. 80-шы екінші 

жартысындағы кеңес-американ қатынастары.  

КСРО-ның «Брежнев доктринасынан» бас тартуы. Орталық және 

Оңтүстік-Шығыс Еуропа елдеріндегі демократиялық революциялар және 

олардың нәтижелері. Еуропада күштердің жаңаша орналасуы. ООШЕ-дағы 

трансформация үдерісі.  

Халықаралық және аймақтық қақтығыстар. Қақтығыстарды реттеудегі 

БҰҰ-ның арағайындық функциясының арта түсуі.  

 

Постбиполярлы кезеңдегі халықаралық қатынастар 
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Биполярлы жүйенің ыдырауы және ірі мемлекеттердің жаңа әлемдік 

тәртіптің қалыптасуындағы ролі. Интеграцияның жалпы әлемдік үдерісі. 

Халықаралық күштердің орналасуы және ХХ ғ. соңындағы әлемнің саяси 

картасындағы өзгерістер. Жетекші елдер мен аймақтар дамуының ортақ 

заңдылықтары мен ерекшеліктері. Халықаралық ұйымдардың халықаралық 

қатынастардың жаңа жүйесінің қалыптасуындағы ролі.  

Әлемнің жаңа саяси картасы. Саяси әріптестіктің сапалық өзгеруі. 

Әлемдік экономикалық жүйедегі өзгерістер. Әскери қауіпсіздіктің жаңа 

параметрлері. 

КСРО ыдрауы және оның себептері. КСРО ыдырауының халықаралық 

салдарлары. Бұрынғы одақтас респубикалардың мемлекеттік тәуелсізідк 

жөніндегі декларациялары.  

Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының құрылуы (ТМД). Ұжымдық 

қауіпсіздік және ТМД-ға мүше-мемлекеттердің әскери-саяси 

ынтымақтастығы.  

 

Халықаралық қатынастардың биполярлы құрылымының 

ыдырауы (1991-1996 жж.) 

Еуропада мемлекетаралық қатынастардың жаңа жүйесінің қалыптасуы. 

ЭӨК және ВШҰ-ның ыдырауы. Көптарапты ұйымдардың реформасы. 

Субаймақтық ұйымдардың қалыптасуы. Герман мәселесі. Екі герман 

мемлекетінің бірігуі. Локальды және аймақтық қақтығыстардың пайда 

болуы. Көптарапты дипломатияның қақтығыстарды реттеудегі ролі. Парсы 

шығанағы ауданында жағдайдың ушығуы. Парсы шығанағындағы соғыс.  

НАТО-ның Шығысқа қарай қанат жаюы. Еуропалық одақ (ЕО) құру 

жөніндегі Маастрихт Шарты және ЕО-ның Ортақ сыртқы саясат және 

қауіпсіздік саясат (ОСҚС) жөніндегі саясаты. ЕО-ның ұлғаюы. «Жетілік 

тобының» ролі. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық кеңесінің 

(ЕҚЫК) Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы (ЕҚЫҰ) болып 

қайта жаңаруы. ХВҚ мен Әлемдік банктің тиімділігі мәселесі.  

Экологиялық мәселе. Ядролық қаруды сынауға тыйым салу мәселелері. 

 

Таяу шығыс қақтығысын реттеу мәселелері 

Мандаттық басқарудағы Палестина және «Бальфур декларациясын» 

іске асыру, еврей миграциясының  ұлғаюы. Израильдің құрылуы (1948 ж.). 

Бірінші араб-израиль соғысы (1948-1949 жж.). Израиль мемлекеті дамуының 

негізгі кезеңдері. Ливандағы азамат соғысы. Ғасырлар тоғысында жағдайдың 

асқынуы.  

Палестина мәселесі. Таяу шығыс қақтығысының ұлғаюына аймақ  

елдерінің қатысуы. Арафаттық және арафаттан кейінгі кезең.  

Принциптер Декларациясының (Вашингтон, 1993 ж. 13 қыркүйек) 

Өзара мойындау және «Газа секторы мен Иерехон қаласы аумағынды 

Уақытша палестин автономиясын» жөніндегі келісім. Каир келісімі (4 мамыр 

1994 ж.). Автономияның құрылуы (1994 ж.). Израиль әскерлерін шығару 



үдерісінің созылмалы сипаты. А. Шаронның Храм тауына сапары, 2-ші 

интифаданың басталуы (2000 ж.). Я.Арафаттың қайтыс болуы (2004 ж.), 

«Фатх» ұйымы беделінің құлдырауы. Басып алынған территориялардан 

израиль қоныстарын шығару жөніндегі А. Шаронның бастамасы. Палестина 

автономиясындағы сайлаулар, исламдық «Хамас» қозғалысының жеңіске 

жетуі. 

90-шы жж. бейбіт үдеріс және қақтығыстың жаңа серпіні (1991-2007). 

1991 ж. Мадридская конференциясы. Осло келісімі (принциптер декларациясы 

1993 ж.). 1994 ж. иордан-израиль бейбіт шарты. Палестина автономиясы (Газа, 

Иерихон). Иерусалим мәселесінің шешілмеуі.  1996 ж. сайлаулар. Палестина 

автономиясы кеңесі. 2000 ж. Кемп-Дэвид келіссөздерінің сәтсіздікке ұшырауы 

және Екінші интифаданың басталуы. Арафаттың қазасы және билікке 

Хамастың келуі. Араб-израиль қақтығысының қазіргі жағдайы. 

 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН  

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 
 

1. Еуропадағы династиялық соғыстар және оның салдарлары 

2. ХІХ ғ. бірінші жартысындағы халықаралық қатынастар 

жүйесіндегі АҚШ 

3. 1815 ж. Вена конгресінің басты шешемдері 

4. Қырым соғысы: себептері, барысы және салдарлары  

5. Италия мен Германияның бірігуі үшін күресі 

6. 1875-1878 жж. Балқан дағдарысы 

7. Бірінші дүниежүзілік соғыс қарсаңында әскери-саяси блоктардың 

қалыптасуы 

8. Халықаралық қатынастардағы герман мәселесі және соғыс 

аралық кезеңдегі дипломатия 

9. ХХ ғ. 20-шы жылдарының соңындағы және 30-шы 

жылдарындағы бейбітшілік пен қауіпсіздік үшін күрес 

10. Соғыстан кейінгі бейбіт реттеу мәселелері және «қырғи-қабақ» 

соғыстың басталуы 

11. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі әлемнің үшінші елдері 

12. БҰҰ-ның мамандандырылған ұйымдары және олардың қызметі 

13. ЕҚЫК-нің Қортытынды актісі және оның принциптері 

14. КСРО-да «Қайта құру» саясаты мен жаңаша саяси ойлаудың 

басталуы 

15. 1986 ж. Еуропалық Біріыңғай АКТ 

 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Орыс мемлекетінің XVI - XVII ғғ. сыртқы саясатының негізгі 
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бағыттары 

2. Наполеона Бонапарттың әскери және дипломатиялыө 

жеңістерінің себептері 

3. Сардин корольдігінің Италияның бірігуіндегі ролі 

4. Франко-прусс соғысы, соғысушы тараптардың мақсаты мен 

мүдделері 

5. ХІХ ғ соңы ХХ ғ. басында американдық мемлкеттердің сыртқы 

саясатында панамериканизм идеологиясының қалыптасуы 

6. ХХ ғ. басында Еуропада соғыс қаупінің өрши түсуі 

7. Одақтастар арасындағы қатынастарда 1941-1943 жж. екінші 

майдан ашу мәселелері 

8. Американдық мемлкеттер ұйымы 

9. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі кезеңде тауяу шығыстық 

қақтығыстың аймақтық және жаһандық аспектілері 

10. 1972 ж. ЗҚҚ Шарты және қазіргі кезде стратегиялық 

тұрақтылықты қамтамасыз ету мәселелері 

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. XVIII ғ. екінші жартысы – XIX ғ. бас кезінде еуропалық алпауыт 

мемлекеттердің отаршылдық бәсекелестігі 

2. 1848-1849 жж. революциялар кезіндегі Францияның сыртқы 

саясаты 

3. 1815 ж. Дипломатиялық қызмет және дипломатиялық құжаттама 

жөніндегі Вена регламенті 

4. «Ашық есік» доктриналары: негізгі ережелері және олардың 

халықаралық қатынастар үшін маңызы 

5. Ұлттар Лигасының құрылуы, оның басты мақсаттары мен 

міндеттері 

6. ХХ ғ. 60-шы жж. ядролық қаруға бақылау орнату мәселелері 

7. Батыс еуропалық интеграция: негізгі кезеңдері мен мәселелері  

8. Варшава Шарты Ұйымының құрылуы: мақсаттары мен 

принциптері 

9. Солтүстік Атлант Шарты Ұйымының (НАТО) құрылуы: 

мақсаттары мен принциптері  

10. Постбиполярлы әлемдік тәртіптің принциптері жөніндегі 

дискуссия 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

Негізгі: 

1. История международных отношений в новейшее время: 1918-

2005 гг. : учеб. для студентов вузов / КазНУ им. аль-Фараби; под ред. К. И. 

Байзаковой.- Алматы, 2006. 



2. История международных отношений в новое время: 1640-1918 гг. 

: учеб. для студентов вузов / КазНУ им. аль-Фараби; под ред. К. И. 

Байзаковой.- Алматы, 2006. 

3. История международных отношений и внешней политики 

России.1648-2010/ Под ред. А. С. Протопопова  – М.,2012 

4. История международных отношений. В 3 т. Т. I. От 

Вестфальского мира до окончания Первой мировой войны/ Под ред. А.В. 

Ревякина, А.В. Васильева. – М., 2012 

5. История международных отношений: В 3 т. Т.II: Межвоенный 

период и Вторая мировая война /Под ред. А.В. Торкунова, М.М. Наринского. 

– М., 2012 

6. История международных отношений: В 3 т. Т.III: Ялтинско-

Потсдамская система /Под ред. А.В. Торкунова, М.М. Наринского. – М., 2012 

7. Сидоров А.Ю. История международных отношений 1918-1939 гг. 

– М., 2008 

8. Системная история международных отношений. В 2-х т. Т. II: 

События 

1945-2003 годов./ Под ред. А.Д. Богатурова.  2-е издание – М., 2009  

9. С.В. Новиков, А.С. Маныкин, О.В. Дмитриева. Всеобщая история. 

М., 2010 

 

Қосымша:  

1. Наумов А. Дипломатическая борьба в Европе. История кризиса 

Версальской системы - М., 2007 

2. Губайдуллина, М.Ш.  Внешняя политика Германии: (1871-2004): 

учеб. пособие/  КазНУ им. аль-Фараби.- Алматы, 2004 

3. Кукеева Ф.Т.  Внешняя политика США : учеб. пособие: учеб. 

прогр. / КазНУ им. аль-Фараби, Фак. междунар. отношений, Ресурсный центр 

амер. и демократ. исслед.- Алматы, 2006. 

4. Мовкебаева Г.А. Современные проблемы международных 

отношений : учеб. пособие для спец. "Междунар. отношения" и 

"Регионоведение" /  КазНУ им. аль-Фараби.- Алматы, 2010 

1. Барышев А. П. Мировая политика и Организация Объединенных 

Наций. 1945-2009. -   М., 2009 

5. Европейская интеграция: учебник / под ред. О.В. Буториной. – 

М., 2011. 

6. Средняя Европа. Проблемы международных и межнациональных 

отношений. XII-XX вв./ Под ред. А.С. Стыкалина. –  М., 2009  

7. Лаумулин, М.Т. "Арабская весна" 2011 года: социально-

политические изменения на Арабском Востоке и их международные 

последствия / Каз. ин-т стратег. исслед. при Президенте РК.- Алматы, 2011. 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

“Дипломатиялық қызмет негіздері” оқу пәні "аймақтану" 

мамандығында оқитын студенттерге арналған пән болып табылады.  

Аталмыш пән болашақ аймақтану мамандарына дипломатияның мемлекеттік 

қызметтің ерекше бір түрі ретінде түсінік қалыптастыруды, дипломатиялық 

қызметтің өзіне тән ерекшеліктерін ашып көрсетуді, мемлекеттердің 

дипломатиялық және консулдық қызметінің функционалдық мақсаттарымен 

таныстыруды көздейді. 

“Дипломатиялық қызмет негіздері” пәнінің мазмұны мемлекетаралық 

дипломатиялық және консулдық қызмет  бойынша қазіргі кезде өтіп жатқан 

үрдістерге және Қазақстан Республикасының  сыртқы саяси міндеттеріне 

сәйкес келеді.   

Пәнді игеру барысында студент:  

дипломатиялық қызметтің әлемдік тәжірибесінің қалыптасу тарихы 

мен бүгінгі қолданыстағы дипломатиялық және консулдық қызметінен  

түсінігі болуға тиіс; 

халықаралық қатынастардағы дипломатиялық тіл мен сөз орамдарын, 

дипломатиялық терминологияны; дипломатиялық және консулдық қызметтің 

шарттық-құқықтық негіздерін; халықаралық ұйымдардың жалпылай 

сипаттамасы мен олардың шарттық базасын; дипломатиялық қызметтің 

негізгі міндеттері мен функцияларын, дипломатиялық дәрежелері мен 

анықтамаларын; дипломатиялық өкілдіктердің иммунитеттері мен 

артықшылықтарын; Қазақстан Республикасының дипломатиясы мен 

дипломатиялық қызметінің қағидаларын; дипломатиялық жұмыстың негізгі 



түрлері мен әдістерін, дипломатиялық қызмет органдарының 

ұйымдастырылуы мен құрылымын   білуге тиіс. 

Дипломатиялық жұмыстың қазіргі үрдістері мен өзгерістерін сараптау; 

дипломатиялық стратегия мен тактиканы, дипломатиялық және консулдық 

қызметтің өзіндік ерекшеліктері мен өзіне  тән белгілерін саралауға икемді 

болуға тиіс. 

Орталық Сыртқы істер ведомствосының және шетелдік өкілдіктерінің 

рөлі мен қызметін айқындау, оның қызметін үйлестіру;  дипломатиялық 

құжаттардың негізгі түрлерімен жұмыс жасау және мемлекеттік және 

дипломатиялық протокол қызметінің ұйымдастырушылық және тәжірибелік  

дағдысы болуға тиіс.  

Қазақстан Республикасының сыртқысаяси қызметі шеңберінде 

дипломатиялық және консулдық қызметінің жұмыстарын жетілдіруде 

теоретикалық, әдістемелік және анықтамалық-ақпараттық мәліметтерді 

дербес сараптай алу үшін   құзыретті болуы тиіс. 

“Дипломатиялық қызмет негіздері” пәнінің бағдарламасы “5В050500-

аймақтану” мамандығының типтік оқу жоспарына сәйкес құрастырылған.  

Пәнді тиімді игеру үшін студенттер келесі пәндерді теоретикалық және 

тәжірибелік тұрғыдан жетік меңгерулері тиіс: 

Пререквизиттері: «Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі 

заман тарихы», «Мамандыққа кіріспе: аймақтану». 

Постреквизиттері: «Келіссөздер шеберлігі», «Мемлекеттік протокол 

және этикет». 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

 Кіріспе 

 1 Дипломатия және дипломатиялық қызметтің шарттық-құқықтық 

негіздері 

2 Дипломатиялық қызметтің мекемелік құрылымы 

3 Шетелдегі дипломатиялық өкілдіктің негізгі міндеттері мен 

қызметтері 

4 Дипломатиялық өкілдіктердің иммунитеттері мен артықшылықтары 

5 Халықаралық ұйымдар және мүше елдердің дипломатиялық 

өкілдіктері 

6 Дипломатиялық қызметтің құрамдас бөлігі ретінде консулдық қызмет 

7 Мемлекеттік дипломатиялық протокол  

8 Көпжақты дипломатия 

9 Халықаралық конференциялар: түрлері мен қызметі 
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14 Халықаралық келіссөздерді жүргізудің әдіс-тәсілдері 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Қазақстан Республикасының өз тәуелсіздігін жариялауы еліміздің 

әлемдік қауымдастық жүйесіне енгендігін білдірді. Егеменді еліміздің өзінің 

сыртқы саяси функцияларын жүзеге асыруда дипломатиялық және 

консулдық қызметтің негізін жетік білетін халықаралық қатынастар 

мамандарына деген қажеттілік туындады. Қазақстан Республикасының 

халықаралық қатынастар алаңында егеменді ел ретінде шығуы, 

мемлекетіміздің шетелдік мемлекеттермен қатынасының ауқымын кеңейте 

түсті.  

Сыртқы саяси қатынастардың кең саласында мемлекетер арасындағы 

дипломатиялық және консулдық қатынастар, олардың даму деңгейі, осыған 

сәйкес нормативтік-құқықтық негіздің болуы және т.б. маңызды орынды 

иемденеді. 

Пән мақсаты: мемлекеттің сыртқы саясатын жүзеге асыруда 

дипломатиялық және консулдық қызметтің функционалды міндеттері мен 

рөлін оқыту. 

Міндеттері: дипломатиялық қарым-қатынастар жүргізудің негізгі 

қағидаларымен таныстыру; дипломатиялық және консулдық қызметтің рөлі 

мен мәнін көрсету; дипломатиялық және консулдық қызметтің негізгі 

түрлерін, әдістері мен техникалық қабылдауларын аша тусу; 1961 жылғы 

Дипломатиялық қатынастар туралы Вена конвенциясының негізгі 

анықтамаларын, дипломатиялық өкілдіктердің иммунитеттері мен 

артықшылықтарын, Қазақстан Республикасының дипломатиясы мен 

дипломатиялық қызметінің қағидаларын зерделеу. 

Дипломатиялық қызмет негіздері пәні. Тарихы. Елшілік құқығының 

субъектілері. Дипломатиялық құқықтың қайнар көздері. Дипломатиялық 

және консулдық қызмет туралы көпжақты және екіжақты келісім-шарттар. 

Дипломатиялық өкілдік: оның қызметін құқықтық реттеу. Дипломатиялық 

өкілдіктің құрамы және міндеттері. Агреман. Жағымсыз тұлға (персона нон 

грата), консулдық патент. Дипломаттардың міндеттері. Консулдардың 

міндеттері. Дипломатиялық артықшылықтар мен иммунитеттер. Консулдық 

артықшылықтар мен иммунитеттер. Дипломатиялық және консулдық 

артықшылықтардың ортақтығы және айырмашылығы. Халықаралық 

ұйымдардың дипломатиялық құқығы. Халықаралық ұйымдардағы 

мемлекеттердің тұрақты өкілдіктері. Халықаралық конференциядағы 

делегациялардың құқықтық жағдайы. 

Консулдық қызметтің құқықтық реттелуі. Қазақстан 

Республикасындағы шет мемлекеттер консулдық өкілдіктерінің құқықтық 

мәртебесі. Штаттан тыс консулдың құқықтық мәртебесі. Дипломатиялық 

қатынастар жөніндегі 1961 жылғы Вена конвенциясы; Консулдық қатынастар 



жөніндегі 1963 ж. Вена конвенциясы; Қазақстанның басқа мемлекеттермен 

жасасқан екіжақты келісімдері. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Дипломатия және дипломатиялық қызметтің шарттық-құқықтық 

негіздері 

“Дипломатиялық қатынастар” ұғымы. Дипломатиялық қатынастарды 

орнату. Дипломатиялық өкілдіктермен алмасу.  

Құжаттардың түрлері, келісімдер, келісім туралы құжаттарды жариялау 

тәртібі мен мерзімдері, коммюникенің мәтінін келісу. “Үшінші елдерде” 

өкілдік ету.  

1961 ж. дипломатиялық қатынастар туралы Вена конвенциясы. 

Қазақстан Республикасының 1997 және 2002 ж.  ”Дипломатиялық қызмет 

туралы ” заңы. 

Дипломатиялық қатынастарды уақытша тоқтату және үзу тәртібі. 

Дипломатиялық қатынастарды қайта қалпына келтіру.  

  

Дипломатиялық қызметтің мекемелік құрылымы 

Сыртқы саясат мәселелері бойынша шешім қабылдауға қатысатын 

сыртқы қатынастар органдары. Мемлекет басшысының сыртқы 

қатынастарды іске асырудағы рөлі. Елдің сыртқы саясатын жүзеге асырудағы 

үкімет басшысы мен үкіметтің өкілеттілігі мен қызметтері. Парламенттердің 

сыртқы саясат пен сыртқы қатынастар бойынша мәселелерді шешудегі рөлі. 

Сыртқы саясат ведомствосы (СІМ) басшысының өкілеттіліктері мен қызметі.  

Арнайы сыртқысаяси ведомстволардың рөлі, олардың құрылымы.  

Сыртқы қатынастардың шетелдік органдары. Сыртқы қатынастардың 

тұрақты шетелдердегі органдары. Сыртқы қатынастардың шетелдердегі 

уақытша органдары.  

Сыртқы істер министрлігінің міндеттері. Дипломатиялық қызмет 

органдарының негізгі қызметтері. СІМ-нің ұйымдастырылуы мен құрылымы.  

 

Шетелдегі дипломатиялық өкілдіктің негізгі міндеттері мен 

қызметтері 

Дипломатиялық өкілдік түсінігі. 1961 ж. дипломатиялық қатынастар 

туралы Вена конвенциясының дипломатиялық өкілдіктер туралы баптары. 

Дипломатиялық өкілдіктің негізгі міндеттері мен қызметтері. 

Дипломатиялық өкілдік персоналы. Дипломатиялық өкілдік басшысы. 

Агреман, оны сұрау және алу процедурасы. Персона грата. Персона нон 

грата. Сенім грамотасын тапсыру. Кері шақырып алу грамотасы. Босату 

грамотасы. Таныстыру және визалар. Дипломатиялық өкілдікке кумулятивті 

негізде жетекшілік жасау. 

Дипломатиялық өкілдік құрылымының негізгі құрамдас бөліктері. 

Дипломатиялық өкілдік қызметкерлерін тағайындау тәртібі. 
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Дипломатиялық өкілдіктердің иммунитеттері мен 

артықшылықтары 

 

Дипломатиялық өкілдіктер мен оның персоналының халықаралық-

құқықтық мәртебесі. Дипломатиялық өкілдіктердің мәртебелері мен 

функцияларын анықтайтын халықаралық келісімдер.  

Дипломатиялық өкілдіктер мен олардың персоналы мәртебесінің 

ұлттық заңнамалық құжатарда мемлекеттік-құқықтық реттелуі.  

“Дипломатиялық иммунитеттер мен артықшылықтар” ұғымы. 

Дипломатиялық өкілдіктің негізгі иммунитеттері мен артықшылықтары.  

Дипломатиялық өкілдік мәртебесінің мәселесі.  

Дипломатиялық өкілдіктер мен олардың персоналының мәртебесін 

халықаралық-құқықтық реттеудегі қазіргі кездегі тенденциялар.  

 

Халықаралық ұйымдар және мүше елдердің дипломатиялық 

өкілдіктері 

Халықаралық ұйымдардың түсінігі және классификациясы. 

Халықаралық ұйымдардың жалпылай сипаттамасы, олардың шарттық 

базасы. Халықаралық ұйымдарға мүше болу. Халықаралық ұйымдар 

арасындағы үлкендік. 

Халықаралық ұйымдар жанындағы өкілдіктердің түсінігі және 

функциялары. Дипломатиялық протоколдың халықаралық ережелері. 

Халықаралық ұйымдардың орналасқан елдегі құқықтық мәртебесі. 

Халықаралық лауазымды қызметтің ерекше сипаты.  

Халықаралық ұйымдарға мүше-мемлекеттердің жалпы иммунитеттері 

мен артықшылықтары. Арнайы миссиялар. Арнайы миссиялардың 

функциялары мен құықтық мәртебесі. Арнайы миссиялар жөніндегі 1969 ж. 

конвенция.  

 

Дипломатиялық қызметтің құрамдас бөлігі ретінде консулдық 

қызмет 

Консулдық қызмет мемлекеттің дипломатиялық қызметінің құрамдас 

бөлігі ретінде. Консулдық қызметтің құқықтық негізі.  

Консулдық мекемелердің түрлері. Консулдардың екі түрі: штаттағы 

консулдар, құрметті консулдар. Консулдық өкілдік персоналы. Консулдық 

округ. Консулдық корпус. Дуайен.   

Консулдық қызметтің жалпылама сипаты. Консулдық артықшылықтар 

мен иммунитеттер. Консулдық иммунитеттер мен артықшылықтардың 

дипломатиялық иммунитеттер мен артықшылықтардан айырмашылығы, 

оларды анықтаудағы функционалдық әдістің басымдылығы.  

 

Мемлекеттік дипломатиялық протокол  



Дипломатиялық протокол, мәні мен маңызы. Дипломатиялық 

қатынастар туралы 1961 ж. Вена конвенциясының протоколдық нормалары. 

Дипломатиялық протокол нормаларының міндеттілік сипаты.  

Дипломатиялық протоколдың негізгі ұстанымдары. Дипломатиялық 

протоколдың халықаралық сипаты. Дипломатиялық протокол нормаларын 

сақтаудың ұлттық ерекшеліктері.  

Дипломаттық өкілдердің сыныптары мен дәрежелері. Дипломаттық 

дәрежелерді беру тәртібі. “Дипломатиялық корпус” түсінігі. Дуайен, оның 

өкілеттігінің сипаты, функциялары. Дипломатиялық протокол нормаларын 

қатаң сақтаудың міндеттілігі. Халықаралық ізеттілік ережелерін сақтау. 

Дипломатиялық этикеттің негізгі элементтері.  

Дипломатиялық протокол нормаларын жетілдіру. Дипломатиялық 

протокол дипломатияның саяси құралы ретінде.  

 

Көпжақты дипломатия 

Көпжақты дипломатия дипломатиялық тәжірибені дамытудың 

құрамдас бөлігі ретінде. Мемлекеттердің көпжақты қатынасу формаларының 

пайда болуы және дамуы. Екіжақты және көпжақты дипломатия арасындағы 

өзара қатынас. 

Көпжақты қатынасудың түрлері. Көпжақты ынтымақтастықтың 

ұйымдық формалары: халықаралық форумдар, келіссөздер, конференциялар 

және халықаралық ұйымдар.  

Көпжақты саладағы әдістер мен тәсілдердің ерекшеліктері. 

Халықаралық форумдар процедураларының тәртібі және оларда реттелетін 

мәселелер. Халықаралық келісімдердің негізгі санаттары. Көпжақты 

келісімдерге қол қою тәжірибесі. Көпжақты келісімдердің өзіндік қыр-сыры.  

 

Халықаралық конференциялар: түрлері мен қызметі 

Халықаралық конференция түсінігі. Конференциялардың 

классификациясы. Халықаралық конференциялардың құрамына, өткізілу 

деңгейіне мерзіміне, мақсаттарына байланысты түрлері.  

Бейбіт келіссөздер және конференциялар, саяси конференциялар 

немесе ұйымдар, мамандандырылған конференциялар немесе ұйымдар.  

Қазіргі конференцияларды дайындау және өткізу ерекшеліктері. 

Халықаралық конференциялардың жұмыс тәртібі. Конференциялардағы 

дипломатиялық жұмыстың түрлері. Конференция делегаттарының ерекше 

артықшылықтары мен иммунитеттері. Дипломатиялық конференция 

жұмысының процедурасы. Халықаралық конференциялардағы қаулылар 

қабылдау тәртібі. БҰҰ және ЕО тәжірибесі негізіндегі ұжымдық дипломатия.    

Халықаралық қатынастар жүйесінің басты ұйымдары: БҰҰ, ЕҚЫҰ. 

БҰҰ-ның протоколдық ережелері мен протоколдық  тәжірибесі. Тұрақты 

өкілдіктер мен уақытша миссиялар. БҰҰ-дағы дипломатиялық қабылдаулар. 

БҰҰ-ға мүше-мемлекет басшысының немесе үкімет басшысының БҰҰ-ға 

сапарының протоколы.   
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Дипломаттарды дайындау үдерісі 

Дипломатиялық қызмет және кәсіби дипломатия мамандарын 

дайындау.  

Дипломаттарды дайындау мен кәсібиліктеріне қойылатын талаптардың 

эволюциясы. Көрнекті дипломаттар дипломат кадрлардың үлгісі ретінде.  

Дипломатиялық қызметтің үлгілері. Кәсіби қызметтің сыртқы саяси 

жүйедегі мәртебесі. Дипломатиялық академиялар, мектептер, факультеттер. 

Дипломатиялық сипаттағы шетелдердегі оқу орталықтары. Дипломат 

мамандарды дайындаудағы елтанымдық ерекшеліктер.  

Қазақстан Республикасында дипломат мамандарының қалыптасу 

үрдісі. Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызмет кадрларының 

құрамы. Дипломатиялық қызмет қызметкерлерін таңдап алу және дайындау 

жүйесі. 

 

Қазақстан Республикасы дипломатиялық қызметінің негіздері 

Дипломатиялық қызмет органдарының негізгі функциялары: әлемдегі 

қазіргі даму үрдістерін сараптау. ҚР өкілдіктерінің шетелдік мемлекеттермен 

және халықаралық ұйымдармен қатынасуы. ҚР халықаралық саясат 

стратегиясын жүзеге асыру шетелдерде ҚР-ның сыртқы және ішкі саясаты 

туралы ақпараттар таратуға ықпал жасау.  

Мемлекеттік және дипломатиялық протокол. ҚР дипломатиялық 

протокол нормаларының халықаралық тәжірибемен сәйкестігі. Мемлекеттік 

протоколды өткізу салтанатының ұлттық ерекшеліктері.  

Дипломатиялық өкілдік жұмысының дәстүрлі бағыттары. 

Дипломатиялық қызметкерлердің қабылдаушы елдегі ақпараттық қызметтері 

және оның маңызы. Өз елінің ұстанымы туралы ақпараттық-түсіндірме 

жұмыс. Сараптамалық жұмыс. Дипломатиялық өкілдіктің протоколдық 

функциялары. Дипломатиялық жазбалардың дипломатиялық өкілдік 

жұмысындағы маңызы.  

Дипломатиялық өкілдіктің дәстүрлі емес жұмыс түрлері: мәдени, 

лингвистикалық, экономикалық, әскери көмек, гуманитарлық көмек. Істерді 

шешудің қарапайым түрлері, жұмысты үйлестіру. 

 

Дипломатиялық қабылдаулар мен кездесулер 

Дипломатиялық қызметтегі протоколдық жұмыстың рөлі. Протоколдық 

шаралардың негізгі міндеттері. Елшіліктерді ұйымдастыру мен ашу 

рәсімдері. Ресми сапарлар мен ресми байланыстардың протоколы. Жоғары 

деңгейдегі мемлекеттік сапардың өлшемдері мен тәжірибесі. Шетелдік 

дипломаттар мен делегацияларды қарсы алу дайындығы.            

Дипломатиялық қабылдаулар: қабылдаулардың мақсаттары, негізгі 

түрлері. Қабылдауларды дайындау әдістерінің халықаралық тәжірибесі және 

оның дипломатиялық этикеті. Халықаралық протоколдық тәжірибенің 

этикеті. Өкілеттілік шаралардың түрлері. Дипломаттың визиттік 

карточкалары. 



Дипломатиялық өкілдіктің негізгі протоколдық функциялары. 

Жекелеген елдердің дипломатиялық протоколының ерекшеліктері. Қазақстан 

Республикасының дипломатиялық протоколы. 

Дипломаттардың байланыстарының, сапарларының және 

сұхбаттарының рөлі. Ресми байланыстар. Байланыстарды дипломатиялық 

қабылдаулар, протоколдық шаралар және басқа да кездесулер көмегімен 

дамыту. Дипломатиялық сұхбаттардың маңызы. Дипломатиялық 

сұхбаттарды дайындау техникасы. Дипломатиялық сұхбаттардың схемасы. 

Тапсырмалар бойынша сұхбаттар және олардың сипаты. Жеке өз 

бастамасымен өткізілетін сұхбаттар. Баспасөз өкілдерімен кездесу. 

Сұхбаттарды өткізудегі дипломаттардың жеке қасиеттері мен өнері. 

Дипломатиялық сұхбаттар жазбасының ережелері.  

 

Халықаралық келіссөздер дипломатиялық қызметтің негізгі 

құрамдас бөлігі  

Келіссөздер дипломатиялық жұмыстың маңызды түрлерінің бірі 

ретінде. Қазіргі келіссөздер барысының ерекшеліктері. Келіссөздердің 

түрлері және оның негізгі белгілері. Келіссөздер құрылымы. Келіссөздердің 

негізгі қызметі. Келіссөздерге теориялық негізде дайындалу. Келіссөздерді 

ұйымдастыру дайындығы. Келіссөздерге дайындалу әдістері.  

Келіссөздердің кезеңдері: пікір алмасу (бастапқы); дәйектеу және 

болашақ келіссөздердің жалпы ауқымын анықтау; ұстанымдарды келістіру 

және уағдаластыққа қол жеткізу (қорытынды). Келіссөздердің мазмұнды 

бөлігі. Ортақ тәсілдің қалыптасуы және оның келіссөздер барысындағы 

маңызы. Келіссөздердің қорытынды құжаттары және олардың түрлері. 

 

Халықаралық келіссөздерді жүргізудің әдіс-тәсілдері 

Келіссөздерді жүргізу техникасы және оның маңызы. Келіссөздерді 

жүргізудің стратегиясы мен тактикалық тәсілдері. Өз ұстанымдарына жалған 

сипат бере білу әдістері. Бопсалау және әріптесті тығырыққа тіреу әдісі. 

“Салями” тәсілі және оның маңызы. Қоқан-лоқы өзін-өзі ұстау түрі ретінде. 

Өз ұсынысынан бас тарту. Екіжақты талқылау. Топтау. “Лас айла” тәсілін 

қолдану және оның ережелері. “Бастапқы деңгейді барынша көтеру” 

тәсілдері.  

Әріптестік тәсілінің ерекшеліктері. Екіжақты мүдделерді қалыптастыру 

және іске асыру мәселелері және оның келіссөздер барысындағы маңызы. 

Ымыраға келу жолдары. Келіссөздердегі бітістірушілік және оның маңызы. 

Кәсіби дипломаттардың келіссөздер мен құжаттарды саяси ресімдеудегі рөлі. 

Келіссөздердегі ұлттық стильдің өзіндік ерекшеліктері.  

 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН  

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. «Көне» және «жаңа» дипломатия.  
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2. Қазақ хандығының дипломатиясы.  

3. Дипломатиялық доктрина және оның дамуы.  

4. ХІХ ғасырдағы сыртқысаяси ведомствоның дамуы. 

5. Халықаралық қатынастардың халықаралық-құқықтық негізі. 

6. Шет мемлекеттерінің дипломатиялық тәжірибесі.  

7. Халықаралық үкіметаралық ұйымдар жанындағы дипломатиялық 

өкілдіктер.  

8. Дипломатиялық иммунитеттер: дипломатиялық корпуске 

қажеттілігі.  

9. Дипломат мамандар.  

10. Дипломатиялық үлкенділік мәселесі. 

11.  ҚР дипломатиялық қызметінің қалыптасуы. 

12. ҚР дипломатиялық тәжірибесі.  

13.  Дипломатиялық этикет.  

14.   Қазіргі кездегі халықаралық қатынастар және дипломатия 

мәселелері.  

15.  Дипломатиялық тіл.  

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Қазақстан Республикасының 2002 ж. ”Дипломатиялық қызмет 

туралы ” заңы. 

2. Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі туралы 

Ережесі. 

3. Қазақстан Республикасының Консулдық Жарғысы 

4. 1963 ж. Консулдық қатынастар туралы Вена Конвенциясы.    

5. 1969 ж. Халықаралық шарттар құқы туралы Вена Конвенциясы.    

 

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Ежелгі Шығыс елдерінің дипломатиялық қызметі. 

2. Ежелгі Грекияның дипломатиялық қызметінің қалыптасуы. 

3. Ежелгі Римнің дипломатиялық қызметінің қалыптасуы. 

4. Ежелгі Византия мен Венеция Республикасының  дипломатиялық 

қызметі. 

5. 1961 ж. Дипломатиялық қатынастар туралы Вена Конвенциясы.  

6. Қазіргі Франция мен Германияның дипломатиялық қызметі. 

7. Ұлыбританияның дипломатиялық қызметі. 

8. Ресей дипломатиясының қалыптасуы және даму жолдары.. 

9. Қытай Халық Республикасының дипломатиясы. 

10. Испания мен Италияның дипломатиялық қызметі. 



11.  Араб елдерінің дипломатиясы 

12.  Жапония дипломатиясы 

13.  АҚШ-тың дипломатиялық қызметі. 

14. Қазақстан Республикасының дипломатиялық және оған 

теңестірілген өкілдіктері туралы Ережесі. 

15.  ҚР-сы СІМ-нің орталық аппараты, оның құрылымы. 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Халықаралық қатынастар теориясына кіріспе» пәні міндетті жалпы 

мамандық пәні болып табылады. Бұл пән «Аймақтану» бағыты бойынша 

болашақ теориялық және қолданбалы пәндерді оқудың әдістемелік негізін 

құрайды. Курс студенттерге халықаралық қатынастар теориясының (ХҚТ) 

бастапқы ұғымдарын, халықаралық қатынастарды зерттеудің принциптері 

мен бағыттарын игеріп, болашақ кәсіби қызмет үшін қажетті халықаралық 

қатынастарды сараптау дағдыларын үйренуге мүмкіндік береді.   

Курстың бағдарламасы көбінесе мәселелік-теориялық сипатқа ие, 

сонымен қатар, ол студентке халықаралық аренадағы әрекеттестік 

тәжиірбесінің даму тенденциялары мен негізгі аспектілері туралы бастапқы 

мәлімет беруге көзделіп отыр. Мысалы, оларға жататындар: халықаралық 

қатынастар сипаты мен табиғатындағы өзгерістер, халықаралық жүйенің 

құрылымы мен ортасы, оның элементтерінің құрамы – халықаралық 

акторлар, олардың мақсаттары мен құралдары және негізгі халықаралық 

үдерістерді жатқызуға болады.  

Пәнді оқудың барысында студент өзінің кәсіби қызметіндегі біліктілік 

бағытын дамытады. 

 «Халықаралық қатынастар теориясына кіріспе» курсын оқудың 

нәтижесінде студент: 

- халықаралық қатынастар эволюциясының негізгі тенденциялары мен 

оларды сараптау әдістері туралы түсінік алуы тиіс; 

- пәннің түсінік аппараты мен лексикасын игеруі тиіс;  

- халықаралық қатынастар ғылымындағы түрлі теориялық мектептер 

мен бағыттарды ажырата алуы тиіс; 
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- аталған мектептердің негізгі проблематикасы мен оларға тән 

халықаралық өмір түсінігінің аргументтерін ұғынуы тиіс;  

- аталған ғылымның негізгі категорияларының мазмұнын білуі тиіс, 

және, осыған негізделе отырып, 

- кең ауқымда және ғылыми тұрғыда ойлауы тиіс; 

- халықаралық қатынастардағы түрлі теориялық мектептердің белгілі 

бір халықаралық оқиғалар мен үдерістерге түрлі интерпретация берудің 

қайшылықтары мен сан-алуандығының себептерін түсіндіре білуі тиіс.  

Курсты оқу семинар сабақтары және студенттердің жеке жұмысымен 

толықтырылады.  

Пререквизиттер:Әлем халықтары мен аймақтарының жаңа заман 

тарихы, Әлем халықтары мен аймақтарының қазіргі заман тарихы, Қазіргі 

замандағы халықаралық қатынастардың жүйелі тарихы, Жаңа замандағы 

халықаралық қатынастардың жүйелі тарихы, Әлемдік саяси үдеріс.  

Постреквизиттер: Қазіргі интеграциялық удерістер мен халықаралық 

аймақтық ұйымдар, Халықаралық қатынастар жүйесіндегі аймақтардың 

қазіргі мәселелері. 

 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

1 Кіріспе  

2 Халықаралық қатынастар: ұғымы, зерттеу объектісі, құрылымы, 

дамуының тарихи логикасы  

3 Халықаралық қатынастар теориясы: нысаны, пәні, әдістемесі  

4 Халықаралық қатынастарды зерттеудің геосаяси бағыты 

5 Халықаралық қатынастар теориясындағы дәстүрлер мен парадигмалар 

6 Халықаралық қатынастар теориясындағы үш «ұлы дау» 

7 Халықаралық қатынастар жүйесі, оның ортасы (энвайромент) мен 

контексті 

8 Халықаралық қатынастардың қатысушылары 

9 Халықаралық қатынастардың жалпы және жеке теориялары 

10 Халықаралық қақтығыстар: себептері, көрініс түрлері мен даму сипаты  

11 Ұлттық және халықаралық қауіпсіздік 

12 Халықаралық ынтымақтастықтың теориясы мен тәжиірбесі 

13 Халықаралық мораль мен халықаралық қатынастардың этикалық 

өлшемі 

14 Халықаралық тәртіп 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

 «Халықаралық қатынастар теориясына кіріспе» курсы міндетті жалпы 

мамандық пәні болып табылады. Бұл пән «Аймақтану» бағыты бойынша 



келешектегі теориялық және қолданбалы пәндерді оқудың әдістемелік негізін 

құрайды. Курс студенттерге халықаралық қатынастар теориясының (ХҚТ) 

бастапқы ұғымдарын, халықаралық қатынастарды зерттеудің принциптері 

мен бағыттарын игеріп, болашақ кәсіби қызмет үшін қажетті халықаралық 

қатынастарды сараптау дағдыларын үйренуге мүмкіндік береді.  

«Халықаралық қатынастар теориясының негіздері» курсының мақсаты 

– халықаралық қатынастарды зерттеу негізделіп отырған басты ұғымдар мен 

концепуталды бағыттардың мазмұнын ашып, көресту.   

Пәнді оқыту келесі негізгі және арнайы міндеттерге бағытталған: 

- студенттеді әлемдік ғылымда таралған теориялық бағыттар және 

мектептермен таныстыру; 

- халықаралық қатынастарды сараптауға қажетті жалпы және кеңінен 

таралған әдістер туралы түсінік беру; 

- әулеметтік-саяси ой тарихындағы халықаралық қатынастарды 

зерттеудің классикалық дәстүрлерін қарастыру; 

- студенттерге халықаралық аренада өзара әрекеттесу тәжиірбесінің 

даму тенденциялары мен негізгі аспектілері туралы бастапқы мәліметтер 

беру;  

- халықаралық қатынастардың сипаты мен табиғатының өзгеруі, 

халықаралық жүйенің құрылымы мен ортасы, оның элементтерінің құрамы – 

халықаралық акторлар, олардың мақсаттары мен құралдары туралы түсінік 

беру; 

- халықаралық үдерістердің мазмұнын ашып көрсету. 

«Халықаралық қатынастар теориясының негіздері» пәнінің зерттеу 

нысаны  - қазіргі халықаралық қатынастар жағдайындағы халықаралық 

өмірдің қайшылықтарын белгілі бір дәрежеде түсінуге мүмкіндік беретін 

парадигмалар, теориялар мен концепциялар. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Халықаралық қатынастар: мәні, даму тарихы, құрылымы, тарихи 

даму логикасы 

Халықаралық қатынастардың мәні, мазмұны мен қалыптасу тарихы. 

«Халықаралық қатынастар» ұғымы. Халықаралық қатынастардың 

ерекшеліктері: түрлі көзқарастардың сипаты (француздық, британдық, 

германдық, американдық және марскистік мектептер). Халықаралық 

қатынастардың субъектілері мен объектілері. Халықаралық қатынастардағы 

мемлекеттер мен олардың одақтары. Халықаралық қатынастардағы саяси 

фактор.  

 Халықаралық қатынастардың құрылымы, функциялары мен негізгі 

салалары: экономика, мәдениет, ғылым, дін және т.б. Халықаралық 

қатынастардағы политизация мәселесі. Халықаралық қатынастар 

динамикасының мәні мен мазмұны: құрылымдық және сапалық өзгерістер. 

Халықаралық қатынастар динамикасының негізгі теориялық концепциялары. 
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Халықаралық қатынастар субъектілерінің сыртқысаяси әрекетінің мәні 

мен мазмұны. Халықаралық қатынастар субъектілерінің сыртқысаяси 

доктриналары, сыртқысаяси концепциялары мен сыртқысаяси стратегиясы. 

Еуропалық рухани және саяси дәстүр аясында  халықаралық 

қатынастарды ұғыну.  Д. Алигьери мен «дүниежүзілік монархия» 

концепциясы. Н. Макиавелли мен күш саясатының концепциясы. 

Халықаралық қатынастар ғылымының  XIX ғасыр аяғынан ХХ ғасырдың 

ортасына дейін қалыптасуы мен дамуы. Халықаралық қатынастар 

ғылымының ХХ ғасырдың екінші жартысында дамуы. Халықаралық 

қатынастар теориясы бағыттары мен мектептерінің қазіргі кездегі дамуы. 

 

Халықаралық қатынастар теориясы: нысаны, пәні мен әдістемесі 

Халықаралық қатынастар теориясының қоғамдық ғылымдар 

жүйесіндегі орны, оның дпломатия тарихы, халықаралық құқық, әлемдік 

экономика және әскери стратегиямен байланысы. Халықаралық қатынастар 

теориясының қазіргі қоғамтану жүйесіндегі орны. Халықаралық қатынастар 

теориясы мен халықаралық қатынастарды зерттейтін басқа ғылымдармен 

арақатынасы. Халықаралық қатынастар туралы теориялық білімнің 

ерекшеліктері. Теорияның ролі мен негізгі функциялары. 

Халықаралық қатынастар теориясының нысаны. Халықаралық 

қатынастар теориясының пәні. Халықаралық қатынастар теориясының 

әдістемесі. Халықаралық қатынастардың жалпыфилософиялық, 

әулеметтанушылық, саясаттанушылық, құқықтық, экономикалық, 

әулеметтік-психологиялық бағыттары. Халықаралық қатынастар теориясы 

мен тарихи даму парадигмалары: өркениеттік, циклдық, менеарлық, 

спиральдік, коварианттық, постмодернистік. Халықаралық қатынастарды 

сараптаудың компаративистік және интегративтік бағыттары. Сараптама 

деңгейлері әдісі (К. Уолц). Ситуацияны сараптау әдістері. Экспликативтік 

әдістер. Эксперимент. Халықаралық қатынастарды зерттеудің 

прогностикалық әдістері. Қазіргі ақпараттық кеңістікте халықаралық 

қатынастарды модельдеу мәселесі.    

 

Халықаралық қатынастарды зерттеудің геосаяси бағыты. 

Халықаралық қатынастардағы геосаясат. Саяси география мен 

геосаясат: жалпы және ерекшесі. Геосаясаттың заңдары мен постулаттары 

және олардың танымдық қабілеті. Геосаясат пен кеңістік үстіндегі билік. 

Геосаясаттағы күштің ролі. Күштердің геосаяси арасалмағы. Кеңістіктің 

түрлі формаларын бақылау типтерінің эвоюциясы. Тарихтағы «теңіздік» 

және «құрлықтық» державалардың бәсекелестігі. Әлемнің геосаяси 

карталары мен олардағы халықаралық қатынастардың сан-алуандығының 

көрініс табуы. Геосаяси дағдарыстар, апаттар мен халықаралық қатынастар 

жүйелерінің ауысуы. Қазіргі геосаясаттың ревизионистік мектептері. 

Әлемдік дамудағы геосаяси факторлар мен қазіргі заман. ХХ ғасырдың 

аяғындағы әлемнің геосаяси картасындағы өзгеріс тенденциялары. 



Халықаралық қатынастар теориясындағы дәстүрлер мен 

парадигмалар 

Халықаралық қатынастар теориясындағы парадигмалар, 

концептуалдық бағыттар. Саяси реализм парадигмасы (Фукидид, 

Макиавелли, Гоббс, де Ваттель, Клаузевиц). Саяси неореализм парадигмасы 

(К. Уолц, Роберт Гилпин, Джозеф Грико, Джон Миршаймер және т.б.). 

Либералды-идеалистік парадигма (Гуго Гроций, Иммануил Кант, Вудро 

Вильсон және т.б.). Саяси неолиберализм (Роберт Кохэн, Адам Ротфельд, 

Мортон Каплан және т.б.). Халықаралық қатынастардың марксистік 

парадигмасы (Карл Маркс, Фридрих Энгельс, В.И. Ленин). Неомарксизм 

(Рауль Пребиш, Иммануил Валлерстайн, Самир Амин и және т.б.). 

Халықаралық қатынастардың қазіргі теориялары, олардың классификациясы: 

жалпы және ерекшелері. Қазіргі халықаралық қатынастар ғылымындағы 

модернизм, транснационализм, глобализм және неомарксизм. 

   

Халықаралық қатынастар теориясындағы үш «ұлы дау» 
«Ұлы даулардың» негізгі мәселелері.  Эдвард Карр және бірінші дау. 

Саяси реализм либерализмге қарсы. Э. Карр, Г. Моргентау саяси реализм 

теориясының басты принциптері туралы. Куинси Райт, Мортон Каплан, Карл 

Дойч, Дэвид Сингер, Калеви Холсти, Эрнс Хаас және екінші «үлкен дау». 

Транснационалистер Роберт Кохэн, Джозеф Най, Йел Фергюсон және т.б.) 

және үшінші «үлкен дау». Транснационалистердің мемлекеттік бағытты 

жақтаушыларды сынға алуы. 

Жаңа зерттеу бағыттарының пайда болуы. Постмодернизм (Дж. Дер 

Дериан, М. Уолцер, Р. Шапиро, Р. Эшли және т.б.). Халықаралық 

экономикалық саясат (Р. Гилпин). Халықаралық қатынастардың 

социологиясы. Халықаралық қатынастардың француз мектебі (Б. Бади, Д. 

Биго, М.К. Смутс, Ф. Шарийон). Халықаралық қатынастар теориясының әрі 

қарай дамуы. Бәсекелестіктің салыстырмалылығы, теориялардың өзара баюы, 

ХҚТ-ның өзара қарсылыққа тұйықталып қалмауы. 

 

Халықаралық қатынастар жүйесі, оның ортасы (энвайромент) мен 

контексті 

Халықаралық қатынастар жүйесі түсінігі. Халықаралық жүйелердің 

типологиясы.  Людвиг фон Берталанфи және жүйелік теория. Жүйелік 

бағыттың іргелі ұғымдары. «Жүйе», «элементтер», «байланыстар», 

«құрылым», «орта», «тұрақтылық». Жүйелік теория. Жүйелік теорияның 

негізгі ұғымдарының мазмұны. Жүйелік бағыттың басты қағидалары. 

Халықаралық қатынастар жүйесінің құрылымы. Элементтер иерархиясы мен 

қарым-қатынас деңгейлері. Халықаралық қатынастар жүйесі қызмет етуінің 

негізгі заңы. Тұрақтылық немесе «күштер балансы» концепциясы. Г. 

Моргентау мен реалды саясат мектебі. Халықаралық саясаттың 6 принципі. 

Г. Моргентау түсінігіндегі  «күш» ұғымы.  

Халықаралық қатынастар сыртқы ортасының ерекшеліктері. 

Әулеметтік орта мен әулеметтен тыс орта. Сыртқы орта. Жаһандық 
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халықаралық жүйе. Аймақтық және субаймақтық халықаралық жүйелердің 

ерекшеліктері. 

 

Халықаралық қатынастардың қатысушылары 
«Субъект», «агент», «актор», халықаралық қатынастардың 

«қатысушысы» ұғымдарының мазмұны. Ф. Брайар, М.П. Джалили, Б. Рассет 

және Х.Старрдың «актор» ұғымына берген анықтамалары мен «актор» 

термині.  М.Каплан мен халықаралық акторлардың үш типі. Халықаралық 

қатынастардың негізгі қатысушыларының өзара байланысы мен арасалмағы. 

Мемлекет халықаралық қатынастардың негізгі қатысушысы ретінде. 

Ұлттық мемлекеттердің егемендігі принципі. Мемлекеттердің халықаралық 

стратификациясы. Алпауыт мемлекеттер, ұлы державалар, орташа 

мемлекеттер, кіші мемлекеттер мен микромемлекеттер.  

Үкіметаралық ұйымдар. Универсалды үкіметаралық ұйымдар. 

Аймақтық  үкіметаралық ұйымдар. Қазіргі үкіметаралық ұйымдардың негізгі 

функциялары. Үкіметаралық ұйымдарды трансформациялау бағыттары 

бойынша даулар. 

Халықаралық қатынастардың бейүкіметтік қатысушылары. 

Халықаралық бейүкіметтік ұйымдар. Трансұлттық корпорациялар. 

Трансұлттық корпорациялар, ұлт-азаттық қозғалыстар және т.б. халықаралық 

қатынастарға қатысушылардың халықаралық ролінің ерекшеліктері.  

Жеке тұлғаның халықаралық актор ретіндегі теориялық және нақты-

саяси мәртебесі. Халықаралық акторлардың өзара әрекеттестігі мен 

рольдерді қайта үлестіруге қатысты халықаралық қатынастардың негізгі 

тенденциялары. 

 

Халықаралық қатынастардың жалпы және жеке теориялары 
Халықаралық қатынастарды зерттеудегі жалпы теориялардың ролі. 

Жаһандық халықаралық жүйе теориясы. Халықаралық қоғам теориясы, 

әлемдік (жаһандық) қоғам теориясы.  

Жеке теориялар: парадигмалық және парадигмааралық. Реалистік 

теориялар: күштер балансы, қауіп-қатер балансы, кемелденген анархия, 

өркениеттер қақтығысы. Либералды теориялар: өзара тәуелділік, 

демократиялық бейбітшілік, гуманитарлық интервенция, халықаралық 

режимдер. Радикалистік теориялар: тәуелділік, симметриялық емес өзара 

тәуелділік, антигегемонистік блок.  

 

Халықаралық қақтығыстар: себептері, көрініс түрлері мен даму 

сипаты. 

Саяси ойдағы халықаралық қақтығыс ұғымы. Қоғамдық дамудың 

тіршілік үшін күрес ретіндегі моделі (Г. Спенсер, У. Самнер); «қақтығыстың 

жалпы теориялары» (Г.Тард, Г. Зиммель, Л.Гумплович, К. Боулдинг); 

«қоғамның қақтығыстық моделі» (Р.Дарендорф). Қақтығыстың ерекше 

қоғамдық құбылыс ретіндегі табиғаты. Қақтығыстың құрылымы. 



Халықаралық қақтығыстар типологиясы. Халықаралық қақтығыстар мен 

реалистік парадигма.  

Қақтығыстық жағдайлардың пайда болу көздері. Саяси жүйелердің сан 

алуандығы қақтығыстар мен тұрақсыздық факторы ретінде. Қақтығыс 

дамуының қозғаушы күштері. Қақтығыстың сыртқы көріністері: шиеленіс, 

өшпенділік, күш қолдану мен үрейлендіру жағдайлары. «Жау» бейнесі мен 

оның функциялары. Халықаралық қақтығыстардағы терроризм факторы. 

Қақтығыстарды модельдеу мен оларды шешу. 

Қақтығыс ұғымы. Халықаралық қақтығыстың табиғаты мен 

ерекшеліктері. Халықаралық қақтығыстың табиғаты мен сипатын анықтау 

мәселесі. Халықаралық қақтығыстардың пайда болу көздері. Халықаралық 

қақтығыстың негізгі концепциялары. Халықаралық қатынастар мен 

қақтығыстар. Халықаралық қатынастар мен «қақтығыс» және «қақтығыстық» 

ұғымдары. Халықаралық қақтығыс пен халықаралық дағдарыс.  

Халықаралық қақтығыстың сатылары мен фазалары (К.Райт бойынша). 

Қақтығысты реттеудің үш моделі: гегемонистік, мәртебелік және рольдік. 

Халықаралық қақтығысты классификациялау негіздері. Қақтығыстар мен 

халықаралық-саяси дағдарыс. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі күш 

қолдану әдістері. 

Халықаралық қатынастардағы әскери қақтығыстар. «Әскери қақтығыс» 

ұғымы. Әскери қақтығыс пен соғыс. Халықаралық қақтығыстарды басқару 

мәселелері. Халықаралық ынтымақтастықтың қақтығыстарды бәсеңдету мен 

реттеудегі ролі. 

 

Ұлттық және халықаралық қауіпсіздік 
Қазіргі ғылыми әдебиеттегі «қауіпсіздік» ұғымы. Қауіпсіздік ғылыми 

категория ретінде. Қазіргі әлемдегі қауіпсіздіктің жаңа белгілері. «Қауіп», 

«қатер», «тәуекел» ұғымдары. 

Ұлттық қауіпсіздіктің негізгі түрлері. Қауіпсіздікті қамтамасыз етудің 

субъектілері. Мемлекеттік қауіпсіздік жүйесінің негізгі функциялары. 

Қауіпсіздіктің негізгі объектілері. Әскери қуат факторлары. Г. Моргентау 

бойынша мемлекет күшінің сипаттамасы. Күш халықаралық қатынастар 

факторы ретінде. Мемлекеттің сыртқысаяси күші. Күш қолдану саясаты. 

Мемлекеттің сыртқысаяси күшінің құрылымдық элементтері: экономикалық, 

саяси, ғылыми-техникалық, моральдық, әскери. Күш құқығы мен құқық күші: 

қазіргі халықаралық қатынастардағы «күш» ұғымының эволюциясы.  

Тұлға ұлттың дамуы және халықаралық қауымдастық қауіпсіздігіңің 

іргелі критерийі ретінде. Экономикалық қауіпсіздікті нығайтудың жолдары 

мен тәсілдері. Ұлттық, аймақтық және жаһандық қауіпсіздіктің экологиялық 

аспектілері. Ғылыми-техникалық даму мен қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

мәселелері. Ақпараттық кеңістікті қорғау ұлттық қауіпсіздіктің құрамдас 

бөлігі ретінде. Әскери қауіпсіздік пен мемлекеттің қорғаныс қабілеттілігі 

мәселелері. 

 

Халықаралық ынтымақтастықтың теориясы мен тәжиребесі 
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«Халықаралық ынтымақтастық» ұғымы. Халықаралық 

ынтымақтастықтың типтері. «Мемлекетаралық ынтымақтастық» ұғымы. 

Мемлекетаралық ынтымақтастықтың типтері. Х. Милнер мен оның алты 

гипотезасы. Саяси реализм тұрғысындағы мемлекетаралық ынтымақтастық. 

«Ішке қарай бағытталған» және «тысқары бағытталған» ынтымақтастық. 

«Қарым-қатынастар минимумы» ұғымы. 

«Халықаралық режимдер» ұғымы. Халықаралық режимдер теориясы. 

Халықаралық ынтымақтастықты сараптаудың қазіргі социологиялық 

бағыттары. Негізгі бағыттар. Халықаралық-саяси ғылымның «британдық 

мектебі» (М. Бэнкс, X. Булл, Дж. Бертон, М. Уайт). Конструктивизм. Тарихи 

институционализм. Халықаралық қатынастар социологиясының француздық 

мектебі.   

Ынтымақтастық пен интеграциялық үдерістер. «Ынтымақтастық» пен 

«интеграция» ұғымдары. Саяси интеграция. Интеграция деңгейлері. 

Интеграция сатылары: үш ғылыми мектеп: функционализм (Д. Митрани) 

және неофункционализм мектептері, федерализм мектебі (А. Этциони, А. 

Спинелли, К. Фридрих, Дж. Элэзэр), транснационализм мектебі (немесе 

«плюралистік мектеп»). 

 

Халықаралық мораль мен халықаралық қатынастардың 

этикалық өлшемі 

Халықаралық моральдың туындауы мен дамуы. «Соғыс этикасының» 

пайда болуы. Реалдық гуманизм концепциясы. Этикалық нормалардың 

типтері. Мораль мен саясат арақатынасы. Халықаралық моральдың қазіргі 

ұғымы. Мемлекетаралық мораль мен халықаралық мораль.  Халықаралық 

мораль мен жалпы мораль. 

Халықаралық мораль жүйесі мен құрылымы. Халықаралық мораль 

жүйесінің деңгейлері. Халықаралық жүйе принциптері. Халықаралық мораль 

мазмұны. Халықаралық мораль функциялары: танымдық, болжаулық, 

реттеуші, коммуникативтік-ақпараттық, практикалық, бағдар беруші, 

«қорғаушы», іске қосушы, түсіндіруші және интегративтік.  

Халықаралық қатынастар жүйесіндегі моральдың қызмет ету 

механизмдері. Халықаралық моральдық сана-сезім. Халықаралық мораль 

нормалары. Халықаралық моральдық қатынастар. 

 

Халықаралық тәртіп 
«Халықаралық тәртіп» ұғымы мен оның мазмұны. «Тәртіп» ұғымының 

жеке элементтері. «Халықаралық тәртіп» пен «әлемдік тәртіп». Халықаралық 

тәртіптің тарихи типтері. Халықаралық тәртіптің классикалық модельдері. 

«Соғыс жағдайының» моделі (Фукидид, Макиавелли, Гоббс, Руссо, Кант, 

Гегель). «Тұрақсыз бейбітшілік» моделі (Д.Локк). 

Соғыстан кейінгі халықаралық тәртіп пен оның маңызды 

ерекшеліктері. Соғыстан кейінгі халықаралық тәртіптің негізгі өзгерістері (С. 

Хоффманн). «Ялта жүйесінің суперпарадигмасы» ( A.M. Салмин ). 



СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН  

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Халықаралық қатынастардың ерекшеліктері: түрлі 

көзқарастардың сипаттамасы. 

2. Халықаралық қатынастар теориясының классикалық 

парадигмасы мен оның эволюциясы, негізгі өкілдері үлесінің сипаттамасы (Т. 

Гоббс; К. фон Клаузевиц, Н. Макиавелли және т.б.).   

3. Халықаралық қатынастар теориясының идеалистік бағыты (Ф.де 

Витториа , Г. Гроций, Э.Кант, Д.Локк және т.б.).    

4. Халықаралық қатынастар теориясының марксистік парадигмасы.  

Негізгі өкілдері үлесінің сипаттамасы (К. Маркс,  Ф. Энгельс, В. Ленин). 

5. Саяси реализм либерализмге қарсы. Г. Моргентау саяси реализм 

теориясының негізгі принциптері туралы. 

6. «Кешенді өзара тәуелділік» концепциясы: мәні мен негізгі 

сипаттамалары.  

7. Халықаралық қатынастардың деңгейлік сараптамасы. 

8. Халықаралық қатынастар жүйесінің элементтері (акторлары). 

9. Халықаралық қақтығыстар, оларды теориялық тұрғыдан үғыну. 

Халықаралық қақтығыстардың типтері.  

10. Халықаралық ынтымақтастықты дамыту мен нығайтудағы 

дипломатия мен келіссөздердің ролі. 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 
 

1. Халықаралық қатынастар теориясының әдістемесі. 

2. Халықаралық қатынастардың дәстүрлері мен парадигмалары.    

3. Халықаралық және мемлекетаралық қақтығыс: жалпы және ерекше 

бөлімдері  

4. Халықаралық қатынастарды зерттеудің «дәстүрлі» және «ғылыми» 

әдістері.  Халықаралық қатынастарды сараптауда жалпығылыми әдістерді 

қолданудың ерекшеліктері. 

5. Халықаралық қатынастарды зерттеудегі жүйелік бағыт. 

6. Мемлекеттердің халықаралық стратификациясы. 

7. Қазіргі үкіметаралық ұйымдардың негізгі функциялары. 

8. Халықаралық қатынастарды зерттеудегі жеке теориялар  

9. Халықаралық қақтығыс: мәні, пайда болу көздері, негізгі 

концепциялары. 

10. Ұлттық, аймақтық, ғаламдық қауіпсіздіктің экологиялық 

аспектілері 

 

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ОРЫНДАЛАТЫН ЖҰМЫСҚА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 
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1. Неореализм, неолиберализм, неомарксизм: олардың дәстүрлі 

парадигмалардан айырмашылықтары. 

2. Үкіметаралық және бейүкіметтік ұйымдар, олардың 

классификациясы мен халықаралық қатынастардағы негізгі функциялары.  

3. ХХІ ғасырдың басындағы халықаралық жүйенің геосаяси 

сипаттамалары. 

4. Халықаралық мораль бар ма? Халықаралық қатынастардың 

негізгі теорияларындағы мораль критерийлері. 

5. Ынтымақтастық халықаралық қатынастарды тұрақтандыру 

факторы ретінде. 

6. Халықаралық қатынастарды зерттеудің прогностикалық әдістері. 

7. Халықаралық қатынастарды зерттеудегі қазіргі теориялар:  

олардың топтасуы 

8. Халықаралық қатынастардың бейүкіметтік қатысушылары 

9. Қазіргі әлемдегі қауіпсіздіктің жаңа белгілері 

10. Ұлттық, аймақтық, ғаламдық қауіпсіздіктің экологиялық 

аспектілері  
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AAGT 2207 - ӘЛЕМ АЙМАҚТАРЫНЫҢ ГЕОСАЯСИ 

ТҰЖЫРЫМДАМАЛАРЫ 

 

Көлемі 3 кредит 

 

Авторлар: 

Чукубаев Е.С. – тарих ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің доценті 

Исова Л.Т. – тарих ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық университетінің доценті 

 

Пікір жазғандар: 

Нұрша А.К. – тарих ғылымдарының кандидаты, Қазақстан 

Республикасы Тұңғыш Президенті жанындағы Қордың әлемдік экономика 

және саясат  Институты  сыртқы саясат бойынша жобаларының 

үйлестірушісі 

Мақашева К.Н. – тарих ғылымдарының докторы, әл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық университетінің профессоры 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

  

«Әлем аймақтарының геосаяси тұжырымдамалары» курсы «5В050500 – 

аймақтану» мамандығы бойынша   студенттерге білім беру дайындығының 

міндетті компоненті болып табылады. Курс бағдарламасы «5В050500 – 

аймақтану» мамандығының мемлекеттік білім беру стандартының типтік оқу 

жоспарына сәйкес құрастырылды. «Әлем аймақтарының геосаяси 

тұжырымдамалары» курсы бүгінгі пен келешектегі ауқымды саяси, 

экономикалық, географиялық мәселелеріне жауап беру үшін өткен сәт 

тәжірибесін жүйелеуге негізделген  тартуға арналған қолданбалы пән болып 

табылады. 

 Ежелгі дүниеден осы уақытқа дейінгі мемлекеттер қарым-қатынасында 

маңызды фактор  де әлемнің картасын геосаяси қайта бөлісуге талпынысы 

болды және болып келуде. Соңғы 15-20 жылдардағы ғаламшар көлеміндегі 

қарқынды және интеллектуалды алмасу отандық ғылымның  көптеген 

кемшіліктерін толықтыра, Қазақстанның қоғамдық-саяси ойын батыстық 

тұжырымдамалармен өркендетті.  

Біліктіліктер (оқу нәтижесі): 

«Әлем аймақтарының геосаяси тұжырымдамалары» курсын  меңгеру 

нәтижесінде студент: 

Білуі тиісті:    

-аймақтық және халықаралық оқиғаларды геосаяси бағалауда 

тәжірибелерін;  



-аймақтық, халықаралық қатынастардың қазіргі теориялары мен 

тұжырымдамаларын; 

- халықаралық және аймақтық қатынастардың қазіргі жүйесінің 

дамуының негізгі факторларын. 

Қолдана білуі тиісті:  
- геосаяси кеңістік саласында білімін қолдануды және талдауды; 

- әр түрлі дереккөздерден ақпараттарды талдауды және өңдеуді; 

-географиялық детерминизм және оның геосаяси ойдың бастауының 

қалыптасуындағы рөлі ерекшеліктері мен әр түрлі тәсілдерін салыстыруды;  

-құрлықтық және талассократиялық геосаясат саласында алынған 

білімді білікті қолдануды. 

Дағдысының болуы тиісті: 

- қазақстандық дипломатиялық кеңістік туралы ұғыну; 

- алынатын білімнің біртұтас жүйесінің өзара байланысын талдау;  

- халықаралық қатынастар саласында ақпаратты салыстыруды, 

бағалауды және сыни талдау; 

- аймақтық қатынастар мен үдерістерді зерттеудегі әдіс-тәсілдерді 

қолдану мен аймақтық жағдайларды қолданбалы талдауды орнықты 

дағдылау;  

- халықаралық қатынастардың қазіргі жүйесінің даму динамикасын өз 

бетінше талдау;  

- халықаралық қатынастардың өзекті мәселелеріне әдістемелік 

тәсілдерді қолдану. 

Пререквизиттері: «Жаңа замандағы әлем халықтары мен 

аймақтарының тарихы», «Шетелдік аймақтану», «Мемлекеттік хаттама және 

дипломатия». 

Постреквизиттері: «Жаңа замандағы ХҚ жүйелі тарихы», «Әлемдік 

саяси үдеріс», «Халықаралық қатынастар жүйесіндегі аймақтардың қазіргі 

мәселелері», «Қазақстанның концептуалды дамуы: Қазақстан-2050». 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

 Кіріспе  

1 Географиялық детерминизм және оның геосаяси ой бастауларындағы 

рөлі 

2 Жаһандық саяси дағдарыстар қазіргі әлемдік тәртіпті өзгертудің 

талпынысы ретінде 

3 Немістік геосаяси мектеп (құрлықтық бағыт) 

4 Ағылшын-американдық геосаяси мектеп (мұхиттық бағыт) 

5 Орыс геосаяси мектебі (аралас бағыт) 

6 Сталиндік геосаясат 

7 Геосаясаттың ұлтүстілік өлшемі: халықаралық құқық және 

халықаралық ұйымдар 

8 Қазіргі әлемнің геосаяси дамуының парадигмасы, кодексі және коды 
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9 Геосаясаттың діни аспектілері 

10 Геосаясат және геоэкономика 

11 Еуропадағы геосаяси үдерістер 

12 АҚШ-тың қазіргі таңдағы геосаясаты мен геостратегиясы 

13 Кеңестік кеңістіктен кейінгі геосаясат 

14 Геосаясаттың азиялық бағыты  

15 Қазіргі таңдағы Қазақстанның геосаясаты 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Әлемдік саясаттың негізгі геосаяси орталықтары қазіргі таңдағы 

әлемнің даму қалпына айтарлықтай ықпал етуде. Елдер мен халықтардың 

географиялық жағдайына байланысты саяси шешімдер мен олардың 

нәтижелерінің анықталуы ретінде геосаясаттың негізгі міндеті 

тұжырымдалады. Әлемдік геосаяси тұжырымдамалар бастапқы мәселені 

ұғыну ретінде қарастырылуы керек.  

Қазіргі әлемдегі аймақтық, сондай-ақ халықарлық қатынастар мен 

жаһандану үдерістерін кешенді зерттеуді геосаяси қисын мен императивсіз 

түсіну мүмкін емес. Курсты менгерудің нәтижесі студенттердің зерттеу 

пәнінің әлемдік геосаяси үдерістердегі үрдістермен қатысты болуын қажет 

ететін саяси кызмет саласында жеке сараптамалық жұмыстарын жүргізуге 

жеткілікті дағдыға ие болуы болып табылады. 

Курс теориялық және мәселелі сипатта, және сонымен қатар ол 

аймақтық қатынастар мен әлемдік дамудың қазіргі мәселелерінің қолданбалы 

геосаяси талдануын болжайды.  

Пәнді оқыту мақсаты: студенттерді қазіргі таңдағы геосаяси ойда бар  

негізгі тұжырымдамалар және тәсілдерімен, сонымен қатар түйінді 

мәселелерімен таныстыру. 

Пәнді оқыту міндеттері: 

- геосаясаттың теориялық негіздерін оқып білу; 

- геосаяси ойдың дамуының негізгі кезеңдерін айқындау; 

- әлемдік жаһандық және аймақтық геосаяси үдерістердің 

географиялық, саясаттанулық, құқықтық, психологиялық және басқа да 

элементтерін, сонымен қатар әлемдік геосаяси құрылымның өзгеру үрдісін 

(күштер тепе-теңдігін, негізгі геосаяси және геостратегиялық аймақтарды, 

жетекші әлемдік державалардың геосаясаты және т.б.) анықтау;  

- қазіргі замаңғы геосаяси үдерістердің қалыптасуына ықпал ететін 

негізгі факторларды талдау. 

Пәнді меңгеру әдістері: «Әлем аймақтарының геосаяси 

тұжырымдамалары» курсын оқытуда және студенттердің зерделеу үдерісінде 

келесі әдістер мен тәсілдердің үйлесуіне негізделген кешенді талдау 

қолданылады:  

-  бихевиористік әдіс; 



- экзистенциалистік әдіс; 

- геосаяси тәсіл; 

- тарихи-болжамдық тәсіл; 

- жинақтау және талдау әдісі; 

- құрылымды-функционалдық тәсіл; 

- институционалдық тәсіл. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Географиялық детерминизм және оның геосаяси ой 

бастауларындағы рөлі 

«Географиялық детерминизм» термині. Географиялық детерминизмнің 

әлеуметтік функциясы.  Біздің заманымызға дейінгі VIII – V ғасырлардағы 

мәдени төңкеріс. Табиғи ортаның адамдардың өміріне, олардың мәдениетіне, 

тарихына әсері және т.б. «Грек кереметі». 

Антикалық әлемде (Геродот, Гиппократ, Аристотель, Страбон) саясат 

пен табиғаттың өзара байланысы туралы тұжырымның пайда болуы.  

Геродот табиғи көзқарас тұрғысынан адамдардың өмірі, олардың салт-

дәстүрлері мен мінез-құлқы туралы. Орта теңіз және  Таяу Шығыс, Мысыр 

және Парсы елдерін кең зерттеу. Геродот  екі ғылымның – тарих пен  

географияның негізін қалаушы. «Іс-әрекет географиясы». «Геродот. 

География және  геосаясат журналы». Гиппократ: адамдардың денесі мен 

рухы климатпен анықталады. Гиппократтың  шығармасы «Ауа, су және 

жергілікті орындар туралы».  Аристотель суық елдердің тұрғындары туралы.  

Страбон тарихи үдерістің географиялық негіздемесі туралы.  

Географиялық детерминизм тұжырымдамасына қызығушылық 

туындауы және ұлы географиялық жаңалықтар ашылу дәуірі, оның одан әрі 

қарай дамуы (Ж.Боден, Ш.Монтескье, Ф.Тегель, Т.Бокль және басқалар). 

Қоғам тарихына материалды түсініктеме. Жан Боденнің «Тарихты 

жеңілдетілген әдіспен зерттеу». Адамның табиғи жеке қасиеттері. 

Солтүстікте және оңтүстікте, батыста және шығыста ғылымның даму 

ерекшеліктері туралы. Еуропа өміріндегі құл иеленушілік пен феодалдық 

кезеңдегі түрлі мемлекеттердің рөлі. Таяу Шығыс және Алдыңғы Азия 

мемлекеттері. Жаңа дәуірдің алғашқы геосаяси  үлгісі. Адамның және тұтас 

ұлттың рухани өміріндегі тәуелділігі және олардың өмір сүру жағдайы. 

Ж.Боден жердің: экваторлық, полярлық, әлсіз үш белдеуі туралы. 

 Шарль Монтескье өз заманының жаратылыстану ғылымы туралы. 

«Парсы хаттары». Ш.Монтескье «Солтүстік Қытай халқы Оңтүстік Қытай 

халқына қарағанда батылдырақ. Оңтүстік Корей халқы бұл қатынаста 

Солтүстік Корей тұрғындарына жол береді». Монтескье бойынша 

географиялық детерминизм. Социологиялық гипотеза «монархтардың білім 

алуы» әлеуметтік гипотезасы.  

XVI-XX ғасырлардағы еуропалық елдерді отарлау операциялары. 

Еуропалықтардың артықшылықтары. Ф.Гегельдің философиясы. Әлемдік 

үрдіс ұстанымдары. Геодетерменизм және әлеуметтік теориялар. Мальтустың 



81 

 

демографиялық концепциясының  рөліне қатысты Генри Томас Бокль  

көзқарасы. Тұрғын халықтың мәселелері бойынша неғұрлым ірі беделі. 

«Географиялық детерминизм» «жалған ғылым» ретінде.      

   

Жаһандық саяси дағдарыстар қазіргі әлемдік тәртіпті өзгертудің 

талпынысы ретінде 

Екінші дүние жүзілік соғыс зардаптары және әлемдік саяси жүйенің 

құрылымы.  Барлық кіші жүйелер мен элементтер функциясы.  

Соғыстан кейінгі саяси жүйені  нақты рәсімдеген  1956 жылғы Венгр 

дағдарысы және Суэц дағдарысы саяси жаһандық дағдарыс ретінде. Венгр 

дағдарысы, Суэц дағдарысы және  жүйенің негізгі трансформациясы. 

Франция отарлаудың соңғы күндерінде.  Польшадағы дағдарыс. КСРО-ның 

Жапониямен және т.б. татуласу келісімдері. 1956 жылғы оқиғалар әлемдік 

саяси жүйені соғыстан кейінгі қайта құрудың аяқтауы. Биполярлы саяси 

жүйе. Капиталистік және социалистік – екі жүйенің құрылымы мен қызмет 

атқаруы.  

1962 жылғы Карибтік жаһандық саяси дағдарыс. Ядролық қарудың 

ролін қайта ойластыру. «Атомдық дипломатияның» пайда болуы. КСРО-ның 

жаңа әскери (Соколовский доктринасы) доктринасы пайда болуы. Кариб 

дағдарысы  сабақтары. Негізгі жүйелер арасындағы жаңа өзара байланыстар.     

Балқан дағдарысы жаһандық саяси дағдарыстың жаңа негізгі элементі 

ретінде.  Балқан шиеленісі және КСРО-ның таратылуы. КСРО-ның құлауы 

нәтижесіндегі ең ұзақ және елеулі жүйелі дағдарыс.  Тұтас әлемдік саяси 

жүйеде елеулі түрлендіру. Әлемдік жүйедегі жаңа құрылым және оның 

өзгерістері әрекет етуіндегі негізгі элементтері.  

Балқан шиеленісі және Ресей. Дейтон бітімі (1995 ж.) және Ресейдің 

тысқары саяси ролін сезіну. Сербиядағы әскери операция – АҚШ  Еуропалық 

саясатқа ұтымды ену.    

Еуропалық мемлекеттердің және 2003 жылғы Ирак дағдарысы 

саясатының қорытындылары. БҰҰ ролінің өзгеруі.  Әлемдік саяси жүйенің 

трансформациясы. Заманауи экспансияның негізгі себебі ретінде 

көмірсутектер үшін күрес .  

Бұл дағдарыстың басты нәтижесі – жаңа құрылымдық элементтің-

жүйенің бірыңғай көшбасшылық жүйесінің  пайда болуы. 

Жаһандық саяси дағдарыс және әлемдік саяси жүйе. Дисфункциялар. 

Пайда болған дисфункцияны жою мақсатымен өзгерген жүйе. Әрбір геосаяси 

дағдарыс және әлемдік тәртіптің өзгеруі. Әлемдік саяси жүйе қызметінің 

өзгеруі.  

 

Немістік геосаяси мектеп (құрлықтық бағыт) 

Геосаясаттың неміс мектебінің ұстанымдарының туындауы және 

құрылуы. Оның негізгі мәселелерінің сипаттамасы, идеяларының талдауы.  

Бағыттың көрнекті өкілдерінің тарихи мұраларының ерекшеліктері. 

Фридрих Ратцель. Ф.Ратцелдің мемлекеттің кеңістіктік өсім ұстанымдары. 



Геосаясаттың негізгі идеялары мен қағидалары.  Ф Ратцель «геосаясаттың 

әкесі».  Ф Ратцель және оның басты геосаясат идеясы. Әдістеменің негізі –

Дарвинизм мен эволюционизм. Негізгі еңбектері - «Жер мен өмір». 

«Салыстырмалы жертану». «Халықтану». «Саяси география». Адамзат 

тарихын жаңа жағынан ашу». Ратцель мемлекет туралы. Мемлекет- 

биологиялық ағза ретінде. Ағза күшін өсіру, аумақтық кеңею /экспансия/ 

немесе өмірлік кеңістікті кеңейту. Ф.Ратцель «Мемлекеттің кеңістіктік өсім 

заңы туралы» (1901 ж.).  Ф.Ратцель геосаясаттың жеті заңы туралы. Өркениет 

дамуы үшін теңіздің мағынасының өсуі туралы. 

Рудольф Челлен  – Ратцелдің шәкірті ретінде. Р.Челлен –«геоғылым 

жүйесі» концепциясының және «геосаясат»  тармақтарының авторы.  Негізгі 

еңбегі– «Мемлекет – өмірдің формасы ретінде». «қарт» және  «жас» халық 

тұжырымдамасы (Германияның  Англиямен және Франциямен қарсыласу 

себебі). Жаһандық геосаясат факторлары (кеңею, аумақтық тұтастығы, 

кеңістіктегі қозғалыс еркіндігі). «Құрлықтық мемлекет» концепциясы (бұл  

өзінің айналасына басқа державаларды біріктіруге шақыратын осьтік өсімге 

ие кеңістік – Германия). Кез-келген мемлекеттің жетекші қағидасы ретінде – 

мемлекеттің күші. «Өмір сүру үшін күрес»  тұжырымдамасы кеңістік үшін 

күрес сияқты. Мемлекет - «өмір нысаны» сияқты.  

Экосаясат – шаруашылық нысаны: демоносаясат  – ұлттық және 

этникалық нысан; Әлеуметтік саясат – әлеуметтік форма; кратосаясат – 

өзіндік конституциялық және әкімшілік құрылымы бар   мемлекеттік 

басқарудың нысаны.  Автаркия заңы (шектері арасындағы тепе-теңдік). 

Карл Хаусхофер – неміс геосаясаткері және дипломат. К.Хаусхофер 

және оның «континентальді блок» теориясы. Мемлекеттің басты қозғаушы 

күші ретінде өмірлік кеңістіктің кеңеюі. Талассократиямен мәмілеге келу.  

«Германдық жағдай» еуропалық және әлемдік державалар жүйесінде.   

Империялық геоидеология.  Геосаясат – үшінші рейхтың ресми 

доктринасының бөлігі.  Хаусхофердің пан-аумақтары. Панрегионализм- 

жаһандық экономикалық аумақ туралы түсінігі  интепретация ретінде. 

«Geopolitik» геосаяси журналы, кейінірек  «Zeitschrift für Geopolitik» 

(«геосаясат журналы») қайта аталған.   

К.Хаусхофердің  «Неміс геосаясатының апологиясы» («Apologie der 

deutsche Geopolitik», 1946).  Хаусхофер геосаяси концепциясының негізі. 

Қиыр Шығыс мемлекеттерінің географиялық таралуы мен құрылу тарихы.  

«Құрлықтық  блок» мақаласы: «еуропалық саясаттың   аксиомасы».  

Эрих Обет «Ұлы кеңістік» құрылуының жоспары. Генрих 

Шмитхеннердің  «Мәдениет күресіндегі  өмірлік кеңістік».  

Геоюриспруденция.  Манфред Ланганс-Рацебург және геосаяси идеялар 

рухындағы юриспруденция. 

Карл Шмитт «Саяси теология»  және «саяси түсінігі»,  либералды 

құқық сыны және «құқықтық мемлекет» идеясы. К.Шмиттің «Жер және 

Теңіз», «Шығыс пен Батыс арасындағы планеталық тартысы қарама- 

қайшылығы  және Құрғақшылық және  Теңіздің қарсы тұруы»  геосаяси 

ғылымның маңызды құжаты.  
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К. Хаусхофердің замандасы және ізбасары және неміс геосаяси 

мектебінің негізін қалаушы Адольф Грабовски  өзінің «Германия және 

заманның әлемдік картинасы» кітабында  «қоғамдық дамудың объективті 

заңдары» туралы. Грабовский  геосаяси ғылым – тарихи  танымның әдісі   

 

Ағылшын-американдық геосаяси мектеп (мұхиттық бағыт) 

Хэлфорд Джон Маккиндер  ̶ британдық ғалым және саяси қайраткер. 

Лондон университетінің география профессоры және Лондон экономикалық 

мектебінің директоры. 

X. Маккиндердің  геотарихы. X. Маккиндердің атақты «Тарихтың 

географиялық осі» (1904ж.) баяндамасы. Әлемдік тарих пен саясатта осьтік 

аймақтың ролі туралы. Еуразия және әлемдік патшалық үшін негіз. 

«Орталықтық». «Әлем жүрегі туралы». Хартленд – Еуразияның құрылықтың 

салмақтық ортасы.   Азия, Африка және  Еуропа -  әлемдік аралдар шегі 

(World Island).  Х. Маккиндер жаҺандық геосаяси үлгі туралы.  Әлемнің 

геосаяси тарихы бойынша әлемнің геосаяси тарихы: Колумбке дейінгі дәуір, 

Колумбтық дәуір, Колумбтен кейінгі дәуір. Маккиндер доктринасына қазіргі 

заманғы айрықша назар аудару.  

Альфред Т. Мэхен «Тарихқа теңіз күшінің әсері» «Француз  

революциясына және Империяға теңіз күшінің әсері», «Американың қазіргі 

және болашақтағы теңіз күшіне қызығушылығы», «Азияның мәселелері және 

оның халықаралық саясатқа әсер етуі», және халықаралық саясат мәселелері 

мен оның әсері», «Теңіздік күш және оның соғысқа қатысы». Мэхен 

бойынша теңіздік күштердің негізі көрсеткіштері: елдің географиялық 

орналасуы, оның табиғи ресурсы мен климаты, аумағының көлемі, халқының 

саны, ұлттық сипаты және мемлекеттік құрылымы. Т.Мэхен формуласы: 

N+MM+NB=SP (әскери флот + сауда флоты +әскери-теңіз базалары = 

теңіздік күш).  

Николас Джон Спикмен – халықаралық мәселелерді  зерттеу бойынша 

Йель институтының бірінші директоры. Жақтастарының жеңісінен кейінгі 

АҚШ-тың геосаяси мақсаттары.  Н.Спикмен – нақты халықаралық саясатта 

геосаясат - маңызды құрал ретінде. Сыртқы саясат туралы. «Американың 

стратегиясы-әлемдік саясатта» кітабындағы Спикменнің көзқарастары. 

Н.Спикмен геосаяси алып күш критерийлері (өлшемдері) туралы. «Орталық 

мухит» концепциясы. Екінші әлемдік соғыс жылдарындағы Америкалық  

энциклопедия.  «Күштердің теоретиктері»: Джон Дьюи, Джеймс Бернхем, 

Дж. Киффер және басқалар.  

Джордж Кеннан КСРО-ның «Ұстап тұру (тежеу) саясатының» 

теориялық негіздері туралы. «Foreign Afters».  «Кеңестік мінез-құлық 

бастауы».   

 

Орыс геосаяси мектебі ( аралас бағыт)  
Геосаяси кеңістіктің өркениетті игерілуі және бақылауы. Н.Я. 

Данилевскийдің тарихи-мәдени түрлену тұжырымдары. К.Н. Леонтьевтің 



византизм теориясы. Батысшылдық және славянофильшілік. 

Еуразияшылдықтың геосаяси доктринасы. Даму жерінің өлшемі мен 

тұжырымы. Н.А. Бердяевтің ұлт артықшылығы теориясы (орыс 

мессианшылығы). Геосаясаттың антропологиялық теориялары. Л.И. 

Мечниковтің антропогеографиялық детерминизмі. В.О. Ключевскийдің 

геосаяси сұрыптау тұжырымы. В.П. Семенов-Тян-Шанскийдің табиғаттың 

әлемдік билігі тұжырымы. 

Л.Н. Гумилевтің неоеуразияшылдығы. Неоеуразияшылдық, 

славянфильшілер. В.П. Семенов-Тянь-Шаньский «Саяси географиялық 

очерктері». Саяси алып күштердің аумақтық  жүйесінің үш нысанын ажырату 

«сақиналы /дөңгелек/ тәрізді, жамаулы және «теңізден теңізге дейінгі». 

Славянфильділікті жақтаушылардың негізгі идеялары. П. Савицкий, 

М. Трубецкой, Г. Флоровский. Петр Савицкий – «Еуразия-Ресейге  

географиялық шолу» туралы.  

П.Савицкийдің «Еуразиялықтың географиялық және геосаяси 

негіздері». Еуразия орталық құрлықтың украиналық жерлермен бірге және 

екі байланысқан (азиялық және еуропалық)  әлем жергілікті үлгісінің 

орталығы. 

Лев Гумилев - «Жердің биосферасының этногенезі». Л.Гумилевтің 

еңбектеріндегі геосаяси мағынасының мәні. «Пассионарлық толқу» 

«Биосфераға  артық  биохимиялық энергияның ағылу  нәтижесі ретінде».    

Орыстардың өткір оңшыл геосаяси идеологиясы. А. Дугиннің 

«Консервативті революциясы».  Геосаясат – Ресей үшін «үшінші жол» іздеу  

тәсілі ретінде. Батысқа қарсылар - И. Кузьменко, А. Бедрицкий және 

басқалар. Мемлекетшіл Н. Данилевскийдің  идеяларына қолдау.  Батыс пен 

Шығыстың ара салмағын ажырату ретінде провославтық-славяндық одақ 

құру туралы.   

 

Сталиндік геосаясат  

И.Сталин  кеңестік мемлекеттілік туралы. Тәуелсіз кеңестік 

республикалар Украина, Белоруссия және Кавказдық Федерациялардың   

(Әзірбайжан, Грузия және  Армения)  егеменділіктен бас тартуы.  1936 

жылғы сталиндік Ата Заң.  

Аймақтық алып күш геосаяси тұжырымына негізделген сталиндік 

сыртқы саясат. Кеңестік Одақтың ұлттық қауіпсіздігінің негізі  ретіндегі 

социалистік лагердің аймақтық кеңеюі. Аталған саясаттың көрші 

мемлекеттерге (Түркия, Иран және Ауғанстан) әсері. Екінші әлемдік 

соғыстан кейінгі Кеңес Одағының ұлттық қауіпсіздігі мәселелері. 

Достық қарым-қатынастар, санитарлық кордонның буферлік                    

/жанаспалық/ рөлі. Арктика, Балтық, Жерорта теңізі (Қара теңіз бұғазы) және 

Парсы шығанағы арқылы Әлемдік теңізге шығу мәселелері. 1950 жылғы 

ақпанда қол қойылған Кеңес-Қытай келісімдері.  ҚЧТЖ (Қытайлық Чанчунь 

темір жолы). Ирандық Әзірбайжандағы әзірбайжандар және күрдтердің 

сепаратистік қозғалысын қолдау.  Кеңестік-ирандық аралас мұнайлы қоғам 

құру туралы келісім.  Сталин өлімінен кейінгі геосаяси  жағдай.  
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Геосаясаттың ұлтүстілік өлшемі: халықаралық құқық және 

халықаралық ұйымдар 

Әлемдік геосаясаттың негізгі субъектілері ретінде мемлекеттер – 

көпұлтты  империя немесе ұлттық мемлекет. Әлемдік саяси сахнада күштерді 

орналастыру, халықаралық келісімдерді сақтау немесе сақтамау.   

«Халықаралық қауымдастық». Халықаралық құқықтың нормаларын әзірлеу. 

Гаага конференциясы (1899 ж., 1907 ж.), халықаралық соттарды құру және 

соғыс салт-дәстүрлерін және заңдарын кодтау. Бриан-Келлог пактісі (1928 

ж.). Вудро Вильсон. Ұлттар Лигасын құру  Халықаралық әріптестіктің жаға 

кезеңі.   

БҰҰ құрылуы және әрекет етуі. Біріккен Ұлттар Ұйымы (БҰҰ) – 

жаһандық әмбебап халықаралық ұйым. БҰҰ құрылымы және Жарғысы. БҰҰ 

қызметінің негізгі бағыттары.  

Ұлтүсті органның тиімділігінің мемлекеттік егеменділік шектеулігіне 

әсері. БҰҰ-мемлекетаралық саясаттың құралы ретінде. Қауіпсіздік Кеңесінің 

бес тұрақты мүшелерінің консенсусы.  Нюрнберг, Токио және Маниладағы 

әскери қылмыскерлерге  қатысты шаралар. Адамзатқа қарсы қылмыстар 

жасағаны үшін халықаралық қауымдастық алдында әскери және саяси 

қайраткерлердің қылмыстық жауапкершілікке тартылуы.   

Бұрынғы Югославия бойынша Гаага  трибуналы. Биполлярлы әлемнің 

жойылуы немесе күйреуі. Халықаралық құқықтық және заңдық жүйенің 

сәйкестілігі туралы мәселе. Қазіргі халықаралық қауымдастық  екі түбегейлі 

ұстанымды - адам құқығы мен мемлекеттік егеменділікті ымыраластыруға 

қабілетсіз. Қауіпсіздік Кеңесі аясының кеңейтілуі және оның тұрақты 

мүшелері санының артуы - БҰҰ қайта ұйымдастырылуы мәселесінде. 

Еуропалық Одақ және бірыңғай құқықтық, институционалды кеңістік. 

Ұлтүсті институттардың  жалпы еуропалық нормалары. 

 

Қазіргі әлемнің геосаяси дамуының парадигмасы, кодексі және 

коды 

Геосаясаттың басты парадигмалары. Институционалды-заңды 

парадигма – мемлекет немесе ұлт. Геосаяси парадигма. Геоэкономикалық 

парадигма – әлем-жүйе талдау мектебі. Геоидеологиялық парадигма. 

Геоөркениетті парагдигма. Геоақпараттық парадигма.  

Геосаяси код әлемдік аренадағы мемлекеттерді жүргізу кодексі ретінде. 

«Геосаяси код» түсінігі. АҚШ-тың геосаяси коды. КСРО-ның геосаяси коды. 

Аймақтық державаның коды (Франция). 

П.Тэйлордың «Геосаяси коды». Геосаяси код, сыртқы саясаттың 

географиялық негізі. Геосаяси код кейбір мемлекеттер үшін әлемнің бет 

бейнесі мен сыртқы әлемімен өзара әрекеттесу құралы ретінде. Геосаяси код 

және геостратегия. П.Тэйлор бойынша геосаяси кодтардың аймақтық 

деңгейі: жергілікті, аймақтық және жаһандық. 

«Жаңа әлемдік тәртіп» қазіргі әлемнің жаңа саяси тәртібі ретінде. 

Көпполярлы әлемнің қалыптасуы. Экономикалық бәсекелестіктегі геосаяси 



маңыздылықтың нығайуы. Әлемдік саяси субъектісі ретінде қуатты сауда 

құрылымдарын қалыптастыру. Жаңа жаһандық қайшылықтардың пайда 

болуы (бай Солтүстік пен кедей Оңтүстік). Pax Americana, қазіргі замандағы 

АҚШ-тың геосаяси және геоэкономикалық басымдылығы. Қытай, Жапония, 

Германия сияқты мемлекеттердің нығайуы, әлемдік көшбасшы рөліне 

үміттенуі. Еуропалық интеграцияның мағынасы маңызды геосаяси орталық 

ретінде. Ислам әлеміндегі жаңа үрдістер. Сауд Арабия мен Иранның 

(сонымен бірге, тұйықталған Түркияның) геосаяси және геоэкономикалық 

амбициялары. 

Джон Гэддистің геосаяси кодексі туралы. Геосаяси кодекс – жедел 

заңдар жиынтығы ретінде. Геосаяси кодекстегі елдер сыртқы саясатының 

негізі. Сыртқы саясаттағы стратегиялық болжам. Геосаясаттың кодекстері: 

сыртқы қатерлерді мүдделерге сәйкестендіру, осындай қауіп-қатерлерге 

жауапты жоспарлау және жауапты негіздеу. АҚШ-тың геосаяси кодексінің 

құрылуы және өзгертілуі. Жаңа геосаяси кодекс. Коммунизмді ығыстыру 

доктринасын ұстап тұру. АҚШ ұлттық қауіпсіздік кеңесінің доктринасы. 

Әлемнің кез-келген нүктесіндегі еркін институттардың жеңіліс табуы, 

барлық жерде жеңіліс табу. Икемді қимыл-әрекет доктринасы. Қазіргі 

заманғы геосаяси кеңістік конфигурациясын анықтайтын факторлар. 2001 ж. 

11 қыркүйектен кейінгі әлем: әлемдік саясаттағы күштердің жаһандық 

араласуы. Үшөлшемділіктің соңы. 

 

Геосаясаттың діни аспектілері 

Геосаяси үдерістердегі діннің рөлінің белсенділену себебі. Жаһандық 

геосаяси жағдайдың күрделенуі. Қазіргі бірқатар қоғамдардың өзін-өзі тану 

статусындағы дін дәстүрлі мәдениетте, этникалық негізінде. Әлемдік 

діндердің - ұлттық шекаралар үсті жүзеге асырылуы. Дін геосаясаттың күшті 

факторы ретінде. Қандай да бір діннің негізіндегі қазіргі геосаясат 

қағидалары. Иудаизм - ұлттық дін ретінде. Рим католик шіркеуінің тарихтағы 

орны. Орыс православ шіркеуі мен «Орыс әлемі» туралы түсінік. Ватикан. 

Қазіргі заманғы Католиктік әлем.  

Дін шапшаң және интеграциялық әлеуметтік күш ретінде. Әлемдік 

саясаттағы діни фактордың ықпалының кеңеюі. 

Үстемдік ұстанымдарды сақтаудағы дін. Барлық діндер бірге - 

либералдық құндылықтарға қарсы күш ретінде. Дін геосаясаттағы агрессивті 

ойларды жүзеге асыру құралы. Діни салдарлы лаңкестік - геосаясаттағы 

үрдістерді басқару пішіні іспетті. Жаңа геосаясат парадигмасын 

қалыптастырудағы діннің рөлін түсіну  (атап айтқанда ислам). Пан-исламизм 

идеялары. Ислам - саясаттанған дін ретінде. Ислам және бүкіләлемдік 

умманың бірігуі жөнінде. Исламдық жобалар және сын. Қазіргі заманғы 

геосаясатта исламдық фундаментализм. 

 

Геосаясат және геоэкономика 

XX-XXI ғасырлар тоғысындағы геоэкономика – геосаясаттың жаңа 

бөлімі. Геоэкономика географиялық және геосаяси діндердің экономикалық 
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организмі ретіндегі бәсекелес мемлекеттердің әрекеттесуі. Геоэкономика 

және әлемдік экономиканың субъектілерінің кеңістіктік әрекеттесуі. 

Әрекеттесудің бір формасы –жаһандық еңбек бөлінісі. Мемлекеттің 

геоэкономикалық статусы. Сыртқы экономикалық байланыстардың бағдары. 

Экономикалық қызметтің басымдылық келбеті. Қазіргі заманғы 

микроэкономикалық жүйе құрылымын бағалау. 

Шаруашылықтың байланыстардың кеңістіктік ұйымдары ұстанымы. 

Геоэкономикалық  үлгілер. Әлемдік экономикалық жүйе  құрылымдауға 

арналған Иммануил Валлерстайнның әлем-жүйе тәсілі.  Дихотомия 

«орталық-периферия» (орталықтың экономикалық және экономикадан тыс 

мәжбүрлеу сипатындағы периферия және жартылай периферияда қызмет 

етудің орталығының дамуы). Орталық және периферияның өзара 

қатынасының тең дәрежелі емес сипаты. Олардың арасындағы қарама-

қайшылықтар. Өмір сүріп отырған экономикалық парадигма шеңберінде 

қарама-қайшылықтарды еңсерудің мүмкін еместігі. 

Э.Г. Кочетов және оның үш деңгейлі жүйесінің жаһандық 

геоэкономикалық кеңістігі. Э. Кочетовтың өркениеттік ареалы: 

индустрияландырудан кейінгі даму аумағы; артта қалған этникалық даму 

аумағы; этноэкономикалық ареалдың бастау алу аумағы. 

 «Түпкі» мемлекеттердің шекараларынан шығып әлсіз ұлттық 

экономикалардың «жұтып қоятын интернационалданған ұлттық 

экономикалық жүйелер. «Мемлекеттер – жүйелер» - күшті ұлттық 

экономикалар. Желістенген алып трансұлттық корпарацияларды біріктіретін 

трансұлттық өндірісті кешендер.    

А.И. Неклассаммен құрылған гексагоналды геоэкономикалық үлгі 

түріндегі әлемэкономикалық жүйенің үлгісі. Халықаралық еңбек 

бөлінісіндегі әрбір элементке бөлінген орын. Геоэкономикалық мето-

аймақтар: Атлантикалық әлем; Үндістаннан Латын Америкаға дейін 

созылған үлкен тынықмұхиттық белдеу; Таяу Шығыс пен Солтүстік Африка 

мұсылман әлемін біріктіретін «қара» Африкамен байланыстыратын 

Үндімұхиттық доға; Еуразиялық кеңестік кеңістіктен кейінгі әлем. Дәстүрлі 

география шеңберінен шыққан виртуалды кеңістік: басқарылатын «штаб-

экономика» трансұлттық және жалған-Солтүстік ретінде, және  шағылысы – 

әлеуметтік хаостармен зақымдалған қылмысты түбегейлі Оңтүстік. 

Қазіргі әлемдік экономиканың сипатты келбеті ретіндегі 

интернационалдану және жаһандану. Әлемнің геоэкономикалық 

орталықтары - АҚШ, Еуропа және АТА. Дамыған елдерде тұтыну өсімі.  

Шынайы өндіріс саласындағы басым салмақ.  Өндірістің «үшінші әлемге» 

өтуі. Бүкіл әлем бойынша капиталдың еркін қозғалу қағидаты. Капиталдың 

интернационалдану трансұлттық корпорациялардың рөлін нығайту. Көлік 

дәліздерін және маршруттарын бақылау. Жаһандану және «аймақтандыру» - 

аймақтық деңгейде интеграция. Еуропалық Одақ ең табысты интеграциялық 

жоба ретінде. 

 



Еуропадағы геосаяси үдерістер 

Еуропаның геосаяси картасы: «құрлықтық Батыс», «аралдық Батыс», 

«Орта Еуропа», Еуропалық Ресей. «Үш күш» жүйесі: АҚШ, Батыс Еуропа, 

Жапония. Саяси, экосаяси және басқа қатынастарды қалыптастырудағы 

талассократиялық тәсіл. Батыс Еуропа және АҚШ-тың  КСРО қарсы 

ұстанымдық геосаяси соғысының мәні. ХХ ғасырдағы ағылшын-саксон 

мектебі төңірегінде геосаяси теориялардың дамуы. Батыс Еуропаның 

метрополиядан буферлік зонаға көшу механизмі. 

Батыс Еуропа елдерінің интеграциялану үдерісі. Біртұтас Еуропа құру 

туралы қоғамдық ой-пікір қалыптастыру. «Біртұтас Еуропа». 1960-шы 

жылдардағы Еуропалық геосаяси ой. Шарль де Голль – көзқарасы жағынан 

«құрлықшыл». Францияның антиатланттық қадамдары. Франко-герман 

серіктестігі мен «Атлантикадан Уралға дейінгі Еуропаны құру» келешегі. 

«Еуропалық құрлықшылдық» тұжырымдамасы. Гельмут Шмидт. Еуропалық 

геосаясаткерлердің дербес мектептері. «Аймақтық геосаясат» (Франциядағы 

Лакостың басқаруындағы ағым).  

Аймақтық геосаясаттағы еуропалық саясаткердердің геосаяси 

әдістемелері. Батыстың геосаяси ойының бағыттары: атлантизм, мондиализм 

және қолданбалы геосаясаты, еуропалық «жаңа оңшылдар» геосаясаты, 

Батыстың Шығыспен күресінің жеңісі, екі бір-біріне қарама-қарсы 

идеологиялық жақтардың бірегей нәрсеге араласуы және Әлемдік үкімет 

баламасындағы идеялық бірлік. Еуропалық контексттегі «мондиализм 

геосаясаты» (немесе жаңа әлемдік тәртіп геосаясаты). «Құрлықшылдар» мен 

«жаңа оңшылдар». Хаусхофер мектебінің идеяларында даму алған еуропалық 

ағымдар. Батыс Еуропадағы көшбасшы-мемлекеттер. Еуропалық Одақ пен 

НАТО-ның дамуы. АҚШ және біріккен Еуропа: ХХІ ғасырдағы геосаяси 

басымдылықтар. 

Балқан – «Еуропаның оқ дәрі қоймасы». Шығыс Еуропаның геосаяси 

бағытының мәселесі. Геосаяси қарым-қатынастарда Балқанның рөлі. Біріккен 

Еуропа: жаңа күштер полюсі. Балтық бойы және Скандинав елдерінің 

геосаяси қатынастарының механизмі.   

 

АҚШ-тың қазіргі таңдағы геосаясаты мен геостратегиясы 

Биполярлы қарама-қарсы тұру контекстіндегі АҚШ-тағы классикалық 

геосаяси тұжырымдар. Д. Мэйниг, У. Кирк және К. Грей. Саул Коэн. Әлемнің 

геосаяси кеңістігін бес деңгейлі иерархиялық бөлініс үлгісі. 

Спикменнің ізбасарлары мен оқушыларының ойларындағы атлантизм.        

Д. Мэйниг, мемлекеттің және тұрғындардың бағдарлануы жөнінде. С. Коэн, 

әлемнің геосаяси ортасын бөлінісі. Генри Киссинджер. Киссинджердің 

әрекет ету доктринасы: «Вьетнамға – соғыс, Қытайға – серіктестік».   

Неоатлантизм. Самуэл Хантингтон «Өркениеттер қақтығысы» - ХХІ 

ғасыр өркениеттер немесе діндердің қақтығыс ғасыры (1993).  

Мондиализм. «Әлемдік үкімет». Мондиализм геосаясаты «жаңа 

әлемдік тәртіп» доктринасы ретінде. Бильдебергтік топтар. Мондиалистік 

құрылым – «Үшжақты комиссия», немесе «Трилатераль» (Trilateral).     



89 

 

АҚШ-тың халықаралық қатынастарының тарихы. АҚШ-тың геосаяси 

доктринасының қалыптасуы. ХХ ғасыр соңындағы аймақтық 

қақтығыстардағы американдық қарулы күштерді қолдану жөніндегі 

шешімнің қабылдануы. Орталық Азиядағы. Кавказдағы және Үндістандағы 

американдық мүдделер. АҚШ геосаясатындағы Қытай. АҚШ 

геосаясатындағы Жапония.  Қырғи-қабақ соғысы аяқталғаннан кейінгі ресей-

американдық қатынастардың дамуының негізгі ұстанымдары. Ресей-

американ қатынастарының нәтижелері мен келешегі. 

«Геосаясаттың гуманизмделген нұсқасы». Әлемнің қазіргі геосаясаттық 

құрылымындағы АҚШ. З.Бжезинский жаһандық көшбасшылық 

тұжырымындағы АҚШ  геосаяси коды. New Pax Americana немесе құлдырау? 

Американың тәуекелдері мен қауіп-қатерлері. ХХІ ғасырдағы АҚШ  геосаяси 

келешегі. Үстемдікке қарсы тұру. Генри Киссинджер мен Збигнев 

Бжезинскийдің геосаяси ойларындағы неореализм өкілдерінің тұжырымдары. 

Самюэль Хантингтон мен Эльвин Тоффлердің геосаяси құрылымындағы 

өркениеттік тәсіл. «Форин афферс» журналы.    

 

Кеңестік кеңістіктен кейінгі геосаясат 

Кеңестік кеңістіктен кейінгі геосаясатындағы үрдістер. Кеңестік 

кеңістіктен кейінгі кеңістік – алдымен Ресейлік империяның, кейіннен КСРО 

өркениеттік және мәдени ықпалында болған территория.  

Кеңестік кеңістіктен кейінгі кеңістіктегі аймақтық интеграция үлгілері. 

Геосаяси келешек және үлгілер. Кеңестік кеңістіктен кейінгі кеңістік 

реинтеграциясының сызбасы.  

Кеңестік кеңістіктен кейінгі Ресей: геосаяси ықпал ету шекарасының 

тарылуы. Орталық Азия және Ресей: геоэкономикалық стратегияны іздестіру. 

Азиядағы экономикалық интеграцияның үлгілері. Орталық Азия үшін 

интеграция жобасы: Ресей, Қытай және Үндістан арасындағы таңдау. 

Шанхай Ынтымақтастық Ұйымы: бірполярлы әлемнің соңы. Біртұтас 

экономикалық зонаның құрылуы (Кедендік Одақ мысалы ретінде). 

Тұрақтылық. 

Еуразиялық экономикалық қауымдастық (ЕурАзЭҚ). ГУАМ (Грузия, 

Украина, Әзірбайжан және Молдованың достастығы). Ресейлік-

белоруссиялық серіктестік пен екі мемлекеттің және серіктестігінің жалпы 

саяси климаты. ҰҚШҰ. ТМД мен Балтық елдерінің геосаясатының негізгі 

ерекшеліктері. Кеңестік кеңістіктен кейінгі кеңістіктегі «энергетикалық 

саясат» және «энергетикалық дипломатия» түсінігі және геосаясатқа әсері. 

Орталық Азиядағы Ресейдің геосаяси мүдделері, сонымен қатар АҚШ, ЕО 

және Қытайдың ТМД елдеріндегі геосаяси мүдделері. Кеңестік кеңістіктен 

кейінгі кеңістіктегі геосаяси қақтығыстардың тарихи себептері. 

Жаңа Кеңестік кеңістіктен кейінгі кеңістік геосаяси ареалындағы 

Еуразиялық экономикалық одақ. 

 

 



Геосаясаттың азиялық бағыты 

Азия-Тынық мұхиты аймағының геостратегиялық көшбасшылығы. 

Геосаясат және Жапонияның қоғамдық дамуы. Жапонияның геосаяси 

стратегиясы: ықпал ету факторы. Жапонияның геосаяси келешегі. Аралдық 

орналасудың Жапонияның геосаясатына әсері. «Солтүстік территориялар» 

мен КСРО-мен бейбіт келісімі мәселесі. АҚШ-пен «қауіпсіздік келісімі». 

Азия-Тынық мұхиты аймағындағы Жапонияның ықпал етуі. 

Қазіргі Қытайдың геосаясаты. Қытайдың геоэкономикалық 

стратегиясы: «кішігірім берекеден» «дәулеттілікке». Қытайдың геосаяси 

келешегі. Қытай дамуының ерекше арнайы шарттары. «Үлкен Қытайға» 

интеграцияланудың келешегі. «Жеке қорғаныс күштеріне сүйену». Ресей-

қытай қатынастарының жағдайы мен келешегі. «Жібек жолының 

экономикалық белбеуі» және «ХХІ ғасыр теңіз Жібек жолы» - жобаларын 

біріктіретін Қытайдың  «бір белбеу және бір жол» бастамасы. Әлемдік 

үстемдікке барар жолда кедергілер. Азия-Тынық мұхиты аймағындағы 

болашақ сценарийлер.  

Оңтүстік және Оңтүстік-Шығыс Азия мемлекеттерінің геосаясаты. 

Монополярлы геосаяси жүйедегі Үндістан. Үндістанның геосаяси коды. 

Қосылмау қозғалысы. Үнді геосаясатының өркениеттік негіздері. Дж. 

Нерудің ішкі саяси бағыты: «мирасқорлық пен өзгерістердің тепе-теңдігіне 

негізделген қоғамның жетістігі». Қазіргі Үндістанның қауіп-қатерлері. 

Пәкістан Ислам Республикасы: аймақтық көшбасшылыққа талабы. Ислам 

мемлекеті жөніндегі арман. Геосаяси келешекті іздестіру. Оңтүстік Азияны 

жаһандық экономика мен саясатқа қосу тәсілі ретіндегі аймақтық интеграция.  

Дамушы елдердің геосаясаты: Азиядағы геосаяси жағдайдың 

мәселелері. «Исламның қайта өркендеуі». Таяу және Орта Шығыстың 

экономикалық ресурстары. Әр түрлі мемлекеттердің аймақтағы 

көшбасшылыққа ұмтылуы. Аймақтағы әскери қақтығыстар мен оларды шешу 

жолдары.  

Мұсылман мемлекеттерінің геосаясаты. Өзіндік геосаяси ұяшығын 

іздеудегі  Ислам әлемі. «Әлемдік ислам төңкерістері» және «әлемдік араб 

империясы» идеялары. Иран мен Түркия геосаясаты. Ислам әлемінің 

геосаяси қарсы тұруы. Ислам әлемі және Батыс. Кеңестік кеңістіктен кейінгі 

кеңістіктегі Ислам әлемі. Фундаментализм – жаһандық тұрақтылықтың қаупі 

ретінде. Дамушы елдердегі фундаментализм бастаулары. Исламдық 

фундаментализм: доктрина. Исламдық фундаментализм және оның 

ұйымдары. Исламизм. 

 

Қазіргі таңдағы Қазақстанның геосаясаты 

Қазіргі әлемдегі Казақстанның геосаяси орны. Тетікті кеңістіктерді 

және географиялық орталықтарды бақылау мүмкіндігі. Еуропа мен Азияның 

ортасындағы Еуразиялық құрылқта орналасудың Ерекше географиялық 

ақуалы. Қазақстанның тарихи қалыптасуына Батыс (Ресей) және Шығыстың 

ықпалы. Ойлау мен табиғи болмыстағы еркеше тұрпа: шығыстық және 
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батыстық «Еуразияшылдық». Казіргі Қазақстандағы көшпелі  мәдениеттің 

еркіндік бейнесі. 

Қазақстанның геосаяси дамуының басым-бағыттары. Көпвекторлы 

сыртқы саясаттың қажеттілігі. Орталық Азия, сонымен қоса Түркия, Иран, 

Пәкістан, Ауғанстан, Әзірбайжанмен тепе-тендікті сақтауы. Қытаймен 

достастық байланысты тұрақты дамыту. Өзара ынтымақтастықтың ауқымды 

әлеуеті: аймақтағы тұрақтылық пен бейбітшіліктің қамтамасыз етуден 

Қазақстанның АТА теңіздік айлақтарына шығуына дейін. Өзара 

ынтымақтастық зор әлеуеті.  Шанхай ынтымақтастық ұйым жүйесіндегі 

Қазақстан. Өзара тиімді ынтымақтастық құру, Жапония, Америка Құрама 

Штаттары, Батыс Еуропаның озық технологияларына қол жеткізу. Қазақстан 

Республикасының ұлттық мүдделерінің аумақтары. Кеңестік кеңістіктен 

кейінгі кеңістіктегі геосаяси қарама-қайшылықты, әсіресе Орталық Азия мен 

Каспий теңізінде. Әлемдік сахнадағы  жаңа және энергетикалық ойыншы 

ретіндегі Қазақстанның ұзақ мерзімді  сыртқы саясатының тұжырымдамалық 

негізденуі. Шекаралас әлемдік державаларға қатысты сыртқы саяси 

стратегиялары, әсіресе Ресей Федерациясы. Аймақтық ұйымдарды 

ұйымдастырудағы жемісті бастамалар: Азиядағы Өзара Ықпалдастық және 

Сенім Шаралары жөніндегі Кеңес, Еуразиялық одақ, Орталық Азиялық 

одағы, Кедендік одақ, Экономикалық ынтымақтастық ұйым. Ислам әлемімен 

қарым-қатынастарды қалыптастырудағы геосаяси стратегия. Әлемнің 

түркітілдес мемлекеттермен ынтымақтастық. Қазақстанның Каспий аймағы: 

стратегиялық қоры және көмірсутегі шикізатын сату. Каспий теңізінің 

мәртебесі туралы мәселелердегі алаңдаушылық. 

Қазіргі Қазақстанның геосаяси орны және Орталық Азия аймағындағы 

АҚШ, Қытай, Ресей, Еуропа елдері мен «ислам әлеміндегі» мемлекеттердің 

мүдделерінің тоғысуы. Мемлекеттегі әр түрлі діндердің тоғысуы – ислам, 

христиан, әртүрлі ағымдармен ұсынылған бағыттар. Ұлттық мүдделермен 

тоғысқан жұмсақ және көпжақты дипломатияның тәсілі. Көршілес 

мемлекеттермен бейбітшілік серіктестікті сақтау. 

Қазақстан Республикасының жаңа экономикалық саясаты және 

геосаяси мүдделерді сақтау. Еуразиялық экономикалық одақ. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН  

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Географиялық детерминизм және оның геосаяси ой бастауының 

қалыптасуындағы рөлі 

2. Геосаясаттағы құрлықтық бағыт  

3. Германия геостратегиясы  

4. Әлемдік саясаттағы күштер тепе-теңдігі  

5. Еуразиялық түсінігі орыс геосаясатында  

6. Неоеуразиялық түсінігі 

7. Қауіпсіздік ұйымдарының геосаясаты (ЕҚЫҰ, САКҰ (НАТО), 



ҰҚШҰ (ОДКБ)) 

8. Көмірсутек үшін күрес казіргі экспансиялардың (өктемдік 

жүргізулердің) негізгі себебі ретінде  

9. Қазіргі таңдағы әлемнің еуропалық геосаяси стратегиясы 

10. АҚШ-тың геосаясаты мен сыртқы саясаты, республикандық 

доктрина  

11. Ресейдің Орталық Азиядағы геостратегиясы 

12. Ислам геосаясаты 

13. Геосаясат және геоэкономика 

14. Қазіргі таңдағы Қытай геостратегиясы  

15. Еуразиялық Экономикалық Одақ  

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ  

 

1. Геосаяси кодтар туралы түсінік 

2. АҚШ-тың геосаяси коды: тежеу 

3. Коммунисттік Интернационал большевиктердің жаһандық 

геосаяси кодтарын іске асыру құралы ретінде  

4. Франциядағы голлизм және геосаяси код  

5. КСРО-ның геосаяси коды  

6. КСРО-ның жаңа әскери доктринасының пайда болуы 

(Соколовский доктринасы) 

7. Ресейдің геосаяси жүйесі және жүйе геостратегиясы 

8. Ватикан геосаясаты 

9. Үндістанның геостратегиясы мен геосаясаты  

10.  Қазақстан Республикасының жаңа экономикалық саясаты және 

геосаяси мүдделерді қорғау 

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ОРЫНДАЛАТЫН ЖҰМЫСҚА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ  

 

1. Құрлықтық кеңістіктегі табиғи шекара  мәселесі 

2. Николас Спикмен «Макиндер ревизиясы», «rimland» 

орталықтықтық 

3. Шекара геосаясаттың категориясы ретінде  

4. БҰҰ беделінің төмендеуі және АҚШ геостратегиясы  

5. Қазіргі замаңғы жаһанданудың сын-тегеуріндері 

6. Еуропадағы құрлықтық және теңіз қарама-қайшылықтары  

7. АҚШ-тың Латын Америкасындағы геостратегиясы 

8. Медиакратия «геосаяси фактор» ретінде 

9. Соғыс геосаясаты 

10.  Қазіргі замаңғы атлантизм және қолданбалы геосаясат  
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«5B050500-Аймақтану» мамандығы бойынша бакалаврдың Үлгілік оқу 

жоспарына сәйкес, көрсетілген мамандық және оның түлектерінің дайындық 

деңгейі бойынша бакалаврдың білім беру бағдарламаларының міндеттелген 

ең аз мазмұнына талаптар қоятын, «Әлемдік саяси үдеріс» пәні негізгі 

міндетті сыңарын көрсетеді.  

Әлемдік саяси үдерістің ғылыми негіздерін білу саясат, экономика 

және аймақтық саясатты дамытуда рационалды, ғылыми негізделген 

стратегияны құрау үшін, қазіргі саяси оқиғалардың қисынын анықтауға, 

саяси өрістің өзгешелігін және тұтастығын түсінуге, қоғамды жүйелік зерттеу 

қасиеттерін болашақ кәсіби аймақтанушыларда дамуты үшін білікті 

мамандарға қажет болып табылады. 

 Мемлекеттік білім бері үлгілерінің талаптарына сәйкес курстың 

мазмұны мен құрылымы қоғамның дамуының қазіргі кезеңіндегі негізгі саяси 

феномендерінің ерекшеліктерін зерттеуге, тиімді модельдерді иегеру 

дағдыларды қалыптастыру және теориялық-әдістемелік тәсілдер, 

принциптер, категориялардың негізгі мазмұнын ашуға бағытталған.  

Осы пәнді оқып білу нәтижесінде студенттер міндетті:  

 білуге: әлемдік, аймақтық және ұлттық саяси үдерістердің шеңберінде 

шешілуін талап ететін өзекті саяси мәселелердің пайда болу; саяси 

үдерістердің дамуының қазіргі заңдылығы мен үрдістері. 

Істей білуге: деректі құжаттарды нақты түсіну; қазіргі қоғамдық 

оқиғаларды зерттеу; саяси оқиғаларды бейнелеу және болжау, қажетті 

санатты аппаратқа ие болу, өзекті мәселелердің деңгейін, оның қауіптілік 

дәрежесін және оның шешімдерін табу үдерісін жүзеге асыруға мойындалған 

акторларды анықтау.   

Дағдыларға ие болу: сол тақырып бойынша құжаттар мен деректерді 
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зерттеу негізінде қазіргі халықаралық қатынастардың саяси үдерістердің 

талдауы; қазіргі саяси мәселелерді шешу үшін ұлттық институттар мен 

ұлттық ұйымдар, аймақтық ұйымдармен ұсынылған механизмдерді білу, 

әлемдік саяси үдерістердің дамуының үрдісі мен негізгі факторларын 

болжамдау және анализ құралдары мен әдістемені қолданудың тәжірибелік 

дағдыларына ие болу. 

Оқытудың мазмұны, құзыреттілікті құрау ең алдымен қызметтің пәндік 

саласымен анықталады. Аймақтар мен мемлекеттердің басымдылығы, 

интеграция мен жаһандану үрдістерінің спецификасы, халықаралық бизнес, 

халықаралық қатынастар мамандары мен аймақтанушыларға сұраныстың 

құрылымы есептеледі.  

 «Әлемдік саяси үдеріс» пәнінің тиімді меңгерілуі үшін бакалаврларға 

келесі пәндер бойынша теориялық және тәжірибелік білім қажет: 

Пререквизиттер: Саясаттану, Америка және Еуропа елдерінің тарихы; 

Халықаралық қатынастар тарихы.  

Постреквизиттер: Геосаясатқа кіріспе; Қазіргі интеграциялық 

үдерістер және халықаралық аймақтық ұйымдар; Халықаралық қатынастар 

жүйесіндегі аймақтардың қазіргі мәселелері және т.б. 

 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

1 Кіріспе. Әлемдік саяси үдерісті зерттеудің әдістері мен тапсырмалары. 

Әлемнің саяси дамуды зерттеудің негізгі тұжырымдамалық тәсілдері  

2 Саяси үдеріс: түсінігі, құрылымы, акторлары. Саяси үдерістерді 

талдауға әдістемелік тәсілдер 

3 Қазіргі әлемнің саяси құрылымдауының ерекшеліктері 

4 ХХI  ғасырдың басындағы әлемдік саяси дамуының негізгі үрдістері  

Әлемдік саяси үдерістердің субьектілері  

5 Жаһандану жағдайында әлемдік саяси үдерістердің негізгі мәселелері  

6 Қазіргі заманғы халықаралық қатынастар мен әлемдік саяси 

үдерістерді реттеу 

7 Қазіргі заманғы халықаралық қатынастар жүйесінің қалыптасуы мен 

дамуы 

8 ХХI ғасырдың басындағы әлемдік саяси дамудың негізгі бағыттары 

9 Халықаралық қауіпсіздік саласындағы жаңа қатерлер  

10 Жаһандану жағдайындағы халықаралық қатынастар және әлемдік 

саясаттағы экономикалық фактор 

11 Аймақшылдықтың саяси-географиялық факторы. Аймақтық саяси 

билік 

12 Қазіргі әлемдік саяси үдерістің субьектілері 

13 Қазіргі әлемнің үлгілері  

14 Әлемдік қауымдастықтың жаһандануы мен аймақтануы  

15 Қазіргі әлемнің моделдері 



ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе. «Әлемдік саяси үдеріс» пәні  негізгі міндетті сыңарын 

көрсетеді. «Әлемдік саяси үдеріс» пәнінің мақсаты – халықаралық 

қатынастардың және әлемдік саясаттың басты мәселелері, әлемдік саяси 

үдеріс шеңберінде оны шешудің негізгі тәсілдері, әлемдік саяси үдерістерді 

қалыптастыруға ықпалын тигізетін, факторлар мен негізгі үрдістерді 

студенттердің талдауы негізінде Мемлекеттік жалпы міндеттелген 

стандарттарға сәйкес кәсіби және жалпы мәдени (жалпы ғылыми, әлеуметтік-

жеке, құралдық) құзыретті қалыптастыру және студенттерде жеке 

қасиеттерді дамыту болып табылады.   

Міндеттері: Оқылатын курс студенттерде келесідей дағдыларды 

дамытуға бағытталған: әлемдік саясаттың өзекті мәселелеріне салыстырмалы 

талдау жүргізуге; халықаралық саяси үдерістерді зерттеуге теориялық 

амалдарды қолдану; аймақтардың географиялық және геосаяси орналасуын 

бағалау, әлемдік үдерістердің кейінгі дамуының үрдісін анықтау; қазіргі 

әлемнің өзекті саяси мәселелерін шешу жолдарын талдау; Қазақстан 

Республикасының жаһандық және аймақтық мүдделерін, сонымен қатар ҚР-

ның қазіргі әлемдік саяси үдерістегі орны мен рөлін анықтау.  

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Әлемдік саяси үдерісті зерттеудің әдістері мен тапсырмалары 

Әлемнің саяси дамуын зерттеуге негізгі тұжырымдамалық тәсілдер. 

ХХ  ғасырдың басында халықаралық қатынастардың ғылым ретінде 

пайда болуы. Халықаралық қатынастардың және талдау әдістерінің 

пәнаралық сипаты туралы пікірталас. Қазіргі халықаралық қатынастардың 

әдістері мен тапсырмалары. Мемлекетаралық өзара әрекеттестікті талдау. 

Әлемдік аренадағы мемлекеттік және мемлекеттік емес акторларды талдауға 

бағытталған әлемдік саясат зерттеу аймағы ретінде. Соғыс қазіргі саясаттың 

парадигма дамуы. 

Халықаралық қатынастар және әлемдік саясат әлеуметтік ғылымдар 

жүйесінде. Халықаралық қатынастар талдауының негізгі теориялары.  

 

Саяси үдеріс: түсінігі, құрылымы, акторлары. Саяси үдерістерді 

талдауға әдістемелік тәсілдер. 

Саяси үдеріс ұғымы. Саяси үдеріс, саяси анализдің негізгі 

категорияларының бірі ретінде. Саяси шындық және саяси үдеріс. Әлемдік 

саяси үдеріс болмысы, оның өмір сүруінің негізгі формалары. Әлемдік саяси 

үдеістің құрылымы мен акторлары. Саяси үдеріс параметрлері. Саяси үдеріс 

факторлары: «ішкі» және «сырты». Саяси үдерістің негізгі кезеңдері мен 

фазалары. Г. Алмонд пен Г. Пауэлдың фазалар «Классикалық жиынтығы».  

Жаңа аймақтық және жаһандық қауіптер мен қатерлер. «Жаңа Үлкен 

Ойын» шеңберіндегі Орталық Азия мен Қазақстан. 

Саяси үдерісті зерттеудегі методология рөлі. Саяси үдеріс ұғымын 
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анықтаудың негізгі тәсілдемелері: институционалдық, бихеоралдық, 

құрылымдық-функционалдық. Институционалдық тәсілдеме. Бихеоралдық 

тәсілдеме. Құрылымдық-функционалдықтәсілдеме. Рационалды таңдау 

теориясы. Дискурстық тәсілдеме.  

 

Қазіргі заманғы саяси құрылымдаудың ерекшеліктері 

ХХІ ғасырдағы әлемдік саяси құрылымның өзгеруінің негізгі 

факторлары. Халықаралық қатынастардың жаңа жүйесінің қалыптасуы 

туралы пікірталастар. Әлем моделдері: бірполярлы, биполярлы, көпполярлы, 

полицентрлі. Әлемнің «бірыңғай» саяси құрылымының қалыптасуы туралы 

түсініктер (Ф.Фукуяманың көзқарасы және сын-пікірлер). Әлемнің бөлінуі 

мен хаос теориялары (С. Хантингтон, И. Валлерстайн, В.Л. Иноземцев, т.б.). 

Дж. Розенаудың әлемнің «желілік» моделі. Қазіргі замандағы халықаралық 

аренадағы субъектілердің көптігі (мемлекеттер, халықаралық ұйымдар, ҮЕҰ, 

ТҰК, т.б.). Әлемдік аренадағы негізгі актор ретіндегі мемлекет рөлі. Қазіргі 

заманды саяси құрылымдаудағы халықаралық үкіметаралық және 

халықаралық үкіметтік емес ұйымдардың рөлі.  

ХХI ғасырдың басындағы әлемдік саяси дамуының негізгі 

үрдістері. Әлемдік саяси үдерістердің субьектілері  
Әлемдік дамудың негізгі бағыттары және олардың әлемдік саяси 

құрылымның өзгеруіне әсері. ХХ ғасырдың соңындағы жаһандану үдерісі 

әлемдік дамудың басты бағыты ретінде. Жаһандану мәселелері бойынша 

пікір-таластар. Жаңа демократиялық толқын, геоэкономика, геосаясат, әскери 

қауіпсіздіктің жаңа өлшемі, мүльтимәдениеттілік және трансмәдени 

қауіпсіздік, интеграция, аймақтандыру.  

 

Жаһандану жағдайында әлемдік саяси үдерістердің негізгі 

мәселелері. 

Қазіргі заманның жаһандық мәселелері (қоршаған орта, аштық пен 

кедейшілік, ресурстар, демография, терроризм). Халықаралық және ұлттық 

қауіпсіздіктің мәселелері. Ұлтшылдық және қазіргі заманғы жанжалдардың 

ерекшеліктері. Қазіргі заманның құқықтық өлшемі (адам құқықтары, 

гуманитарлы интервенция, ұлттық егемендік, территориялық тұтастық, 

ұлттардың өзін-өзі анықтау құқығы мәселелері, т.б.). Жаһандану 

жағдайындағы әлемдік саясат пен халықаралық қатынастардағы 

экономикалық фактор.  

 

Қазіргі заманғы халықаралық қатынастар мен әлемдік саяси 

үдерістерді реттеу 

Мемлекетаралық арым-қатынастар: дипломатияның жаңа рөлі мен 

мүмкіншіліктері. Үкіметаралық халықаралық ұйымдар. Қазіргі заманғы 

халықаралық қатынастардыреттеудегі үкіметтік және үкіметтік емес 

қатысушылардың әрекеттесуінің проблемалары. Халықаралық режимдер.  

 



Қазіргі заманғы халықаралық қатынастар жүйесінің қалыптасуы 

мен дамуы 

Қазіргі заманғы халықаралық қатынастардың табиғаты мен заңдылығы. 

Халықаралық қатынастардың қазіргі заманғы аймақтық жүйелер. Әлемдік 

саясаттың космополитизациясы. Әлемдік саясат пен дипломатияның 

экономизациясы. Ортақ жаһандық мәселелер. Үкіметаралық ынтымақтастық 

пен халықаралық қатынастардың рөлі. Халықаралық қатынастардың айматық 

мәселелері. Қазіргі заманғы халықаралық қатынастарды қалыптастырудағы 

жаңа қатерлері.  

 

ХХІ ғасырдың басындағы әлемдік саяси дамудың негізгі 

бағыттары 

Әлемдік дамудың негізгі бағыттары және олардың әлемдік саяси 

құрылымның өзгеруіне әсері. ХХ ғасырдың соңындағы жаһандану үдерісі 

әлемдік дамудың басты бағыты ретінде. Жаһандану мәселелері бойынша 

сараптамалық пікір-таластар. Әлемдік дамудың бағыттары ретіндегі әлемнің 

демократизациясы,интеграциясы және аймақтандырылуы, әлемдік дамудың 

әркелкілігі (экономикалық, қоғамдық, демографиялық, т.б.).  

 

Халықаралық қауісіздік саласындағы жаңа қатерлер 

Негізгі жаһандық және айматық қатерлер. Әлемнің тұрақтылығының 

қауіптер мен қатерлері. ХХІ ғасырдағы ұжымдық және кооперативтік 

қауіпсіздік құрылымдары. Әлемдік саясаттың факторы ретіндегі 

экономикалық қауіпсіздік. Әскери қауіпсіздіктің жаңа өлшемдері. 

Экологиялы қаупсіздік. Жаппай қырып-жою қаруы факторы. Дамыған және 

дамушы елдер қауіпсіздігі. Қазіргі әлемдегі жаһандық қауіпсіздіктің жаңа 

моделінің құрылу болашағы мен проблемалары.  

 

Жаһандану жағдайындағы халықаралық қатынастар және әлемдік 

саясаттағы экономикалық фактор.  

Қазіргі әлемдік экономиканың профилі. Өндірістің постиндустриалды 

моделі. Трансұлттық компаниялар. Мұнай, азық-түлік, су ресурстары, 

экология. Экономиканың либерализациясы. Әлемдік сауда. ДСҰ. Болашағы 

мен проблемалары. Әлемдік қаржылық жүйе. Инвестициялық ағымдар. ӘВҚ, 

ДБ, «G8», «G20». Менеджмент мәселелері. Экономикалық глобализмнің 

әлемдік саясатқа әсері. 

 

Аймақшылдықтың саяси-географиялық факторы. Аймақтық 

саяси билік.  

Глобализм және регионализм. Аймақтың интеграциялық үдерістер 

және либерлизм. ЕО, АСЕАН, АТЭЫ, НАФТА, МЕРКОСУР, ТМД, т.б.  

«Батыс және Шығыс», «Оңтүстік және Солтүстік» ұғымдары мен 

олардың әрекеттесуінің мәселелері. Бай және кедей мемлекеттер. Олардың 

арасындағы адам басына шаққандағы алшақтық. Оңтүстік Азия, Африка, 

Латын Америкасының дамушы мемлекеттері. Аштық, кедейшілік, 
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аурулардың себептері. Індеттер мен қоғамдық жанжалдардың орталытары.  

Дамушы мемлекеттерге көмек көрсету бойынша БҰҰ бағдарламасы. 

Гуманитарлық көмек пен қайырымдылық. Қызыл Крест пен Қызыл Жартыай 

қызметі. Жаһандану жағдайындағы «егемендік» ұғымының 

трансформациясы. 

 

Қазіргі әлемдік саяси үдеріс субъектілері 

Мемлекеттер әлемдік саяси үдерістің субъектілері ретінде. 

Трансұлттық корпорациялар. Үкіметтік емес ұйымдар. Көлеңкелі 

құрылымдар. Трансұлттық элита. ХХІ ғасырдың басындағы әлемдік саяси 

үдерістерді басқарудың жаңа құрылымдары. Трансұлттық, үкіметтік 

акторлар мен қоғам арасындағы қатынастардың сипаты, құрылымы мен 

бағыттары. Әмбебап және функционалды үкіметаралық ұйымдар. Мүшелігі 

шектелген жәе шектелмеген функционалды үкіметаралық ұйымдар. 

 

Әлемдік қауымдастықтың жаһандануы мен аймақтануы 

Жаһандану ұғымының мазмұны мен тарихи тамырлары. Саяси 

жаһадану, экономиканың жаһандануы, рухани жаһандану. Жаһанданудың 

өндірістік-техникалық, экономикалық, апараттық, ғылыми-технологиялық, 

оғамдық, саяси және экологиялық факторлары. Жаһанданудың салдары. 

Жаһандану үдерістерінің жанжалдық сипатының себептері. Жаһандану мен 

вестернизация. Әлем елдерінің жаһандануы мен қоғамдық-экономикалық 

дифференцияциясы мен поляризациясы. Жаһандану үдерістерінің жағымды 

жақтары. Альтерглобализм және өркениеттердің плюрализмі.  

 

Қазіргі әлемнің моделдері 

Бірполярлы әлем моделі. ХХІ ғасырдағы әлемдегі АҚШ рөлі. Әлемнің 

полицентрлі моделі. Кеоэн, Р.Кляйнның әлемдік тәртіптің гетерогендігі мен 

тепе-теңдігі туралы идеялары. Биполярлы әлем. К.Уолтс пен О.Аринның 

биполярлы әлемнің артықшылықтары туралы идеялары.  

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ  

 

1. Саяси ғылымдағы халықаралық зерттеулердің орны. 

2. Әлемдік саяси жүйенің даму тарихындағы ауыспалы және 

өзгермейтін компонеттер. 

3. Қазіргі әлемде әлемдік саяси үдерістерді анықтайтын факторлар. 

4. Әлемдік және ішкі саясат: олардың әрекеттесуі. 

5. Халықаралық қатынастар мен әлемдік саясат зерттеулеріндегі 

неореалистік және неолибералистік мектептердің салыстырмалы анализі. 

6. Халықаралық қатынастар мен әлемдік саясат зерттеулеріндегі 

постмодернизм. 



7. Қазіргі халықаралық қатынастардағы мемлекеттік емес акторлардың 

рөлі. 

8. Жаһандану: миф әлде шындық. 

9. Интернет пен компьютерлі технологиялардың қазіргі заманның 

дамуына қосқан үлесі. 

10. Терроризм әлемнің жаңа қатері ма? 

11. Қазіргі жанжалдарды реттеудің қиыншылықтары.  

12. Қазіргі әлемдегі дипломатияның орны мен рөлі. 

13. Әлемдік саясатты қалыптастырудағы теорияның үлесі. 

14. Қазіргі халықаралық қатынастар мен әлемдік саясаттағы экономика 

мен құқықтың орны.  

15. ХХІ ғасырдағы әлемдік саяси жүйе: оның негізгі көріністері.  

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫ МЕН ОҚЫТУШЫМЕН 

ОРЫНДАЛАТЫН ЖҰМЫСҚА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ 

 

1. Әлемдік саяси үдерістің пәні және зерттеу әдістері. 

2. Әлемдік саясат пен халықаралық қатынастар: пәндік салалардың 

дамуы. 

3. Әлемдік саяси жүйенің қалыптасу тарихы. 

4. Әлемнің саяси дамуын зерттеудегі негізгі концептуалды 

тәсілдемелері. 

5. Халықаралық зерттеулрдің әдістері. 

6. Халықаралық зерттеулердегі негізгі теоретикалық мектептер. 

7. Халықаралық зерттеулердегі неомарксизм. 

8. Халықаралық зерттеулердегі либералдық тәсіл. 

9. Халықаралық зерттеулердегі реалисттік мектеп. 

10. Халықаралық зерттеулердегі неореалисттік мектеп. 

11. Халықаралық зерттеулердегі постмодернизм.  

12. Әлемнің жаңа саяси құрылысын сипаттаудағы «бөліну» мен хаос 

теориялары. 

13. ХХІ ғасырдың басындағы әлемдік саяси дамудың басты бағыттары. 

14. Вестфаль әлемдік моделінің негізгі ерекшеліктері мен даму 

эволюциясы. 

15. Қырғи қабақ соғыс кеіндегі халықаралық қатынастар дамуының 

негізгі кезеңдері.   
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты республиканың сыртқы 

әлемде ұлттық мүдделерін қорғау мен егемендігін орнықтыруға бағытталған 

мемлекет беталысының бөлінбес бөлшегі болып табылады. ХХІ ғасырдағы 

Қазақстанның жаңа бейнесі көптеген жағдайда халықаралық қатынастар 

мамандарын дайындау сапасына байланысты болады. Қазақстан 

Республикасы аймақтық және жаһандық деңгейлерде басқа мемлекеттер мен 

халықаралық ұйымдармен өзара әрекеттестігі мен ынтымақтастығы күшею 

жағдайында халықаралық қатынастар саласындағы жоғары біліктіліктігі 

маманнан елімізден тыс жаңа құбылыстарды тез арада қабылдай біліп, дұрыс 

баға беруді және шетелдік тәжірибені қолдану білуді талап етеді. Осыған 

орай теоретико – практикалық мазмұндағы «аймақтану» мамандығына 

қатысты дисциплиналар арасында базистік және негізгі орын алатын 

«Аймақтық қатынастар жүйесіндегі Қазақстан» атты пәннің рөлі мен маңызы 

өсуде. «Аймақтық қатынастар жүйесіндегі Қазақстан» пәнін оқу Қазақстан 

Республикасының сыртқы саясаты мен дипломатиясы, халықаралық 

қатынастар саласында қажетті біліктілігін иеленетін бәсекелестікке қабілетті 

кәсіби кадрлар дайындауға септігін тигізеді.  

 «Аймақтық қатынастар жүйесіндегі Қазақстан» пәнін меңгеру үшін 

төмендегі әлеуметтік –қоғамдық және саяси ғылымдардың негіздерін білген 

жөн: «Философия негіздері», «Политология» оқу барысында студент 

халықаралық қатынастар маманы қызметіне кәсіби біліктілігін 

қалыптастырады, жаңа икем мен дағдылар қалыптасырады.  

Бұл үшін студент: 

 ҚР сыртқы саясатының концептуальдық негіздерін, жаһандану 

үдерісі мен қазіргі саяси үдерістердің даму жағдайындағы оның (ҚР сыртқы 

саясатының) қалыптасу мен эволюциясының кезеңдерін білуі керек. 
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 ҚР сыртқысаяси ведомстволарының қызметі мен ұйымдасуын 

білуі керек. 

 Пәнға қатысты лексика мен түсініктер аппаратын игеруі тиіс. 

 Әлімдік және сыртқы саясат, халықаралық үдерістер 

облысындағы салыстырмалы талдау тәсілдерін игеруі тиіс. 

 Кең әрі ғылыми түрде ойлай білуі тиіс. 

 Әлемдік қоғамдастықтағы  ҚР сыртқы саясатының рөлін бағалап, 

сыртқы саясат жөніндегі білімдерін байланыстыра, Орталық Азиядағы 

халықаралық үдерістерді сараптай, Қазақстанның жүргізіп жатқан сыртқы 

саясатын объективті түрде жеткізіп, бағалай білулері керек;   

Пререквизиттер: Әлем елдері мен аймақтарының жаңа және қазіргі 

заман тарихы, Халықаралық қатынастардың жаңа және қазіргі жүйелі 

тарихы. 

Постреквизиттері: Халықаралық қатынастар жүйесіндегі аймақтардың 

қазіргі кездегі мәселелері, Қазіргі интеграциялық үрдістер және халықаралық 

аймақтық ұйымдар. 

Типтік бағдарлама 1998 және  2004 жылғы алғашқы басылымдардағы 

«Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты» типтік бағдарламаларына 

негізделеді. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптың атауы 

1 КІРІСПЕ 

2 Қазақстан және Біріккен Ұлттар Ұйымы 

3 Қазақстан Республикасының Еуропадағы қауіпсіздік және 

Ынтымақтастық Ұйымы (ЕҚЫҰ) мен Солтүстікатлантикалық 

Келісім Ұйымымен өзара қатынастары (САКҰ) 

4 Қазақстан және аймақтық ұйымдар 

5 Қазақстан және Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы (ТМД) 

6 Қазақстанның Ресей Федерациясы, Украина және Беларусь 

республикаларымен қарым – қатынастары 

7 Қазақстан Орталық Азия және Закавказ республикаларымен қарым– 

қатынастары  

8 Қазақстан мен Оңтүстік және Оңтүстік–Шығыс Азия 

мемлекеттерімен қатынастары 

9 Қазақстанның Таяу және Орта Шығыстағы сыртқы саясаты 

10 Қазақстанның араб әлеміндегі елдермен қатынастары   

11 Қазақстанның  АҚШ және Канадамен қатынастары 

12 Қазақстанның Латын Америка мемлекеттерімен қатынастары 

13 Қазақстан және Еуропалық Одақ 

14 Қазақстанның Балтық, Скандинавия және Шығыс Еуропа елдерімен 

қатынастары  



15  Қазақстанның аймақтық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша 

бастамалары 

16 Экологиялық мәселелер, Каспий аймағы және қазақстандық 

дипломатия 

 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 
Қазіргі кездегі халықаралық қатынастар жүйесіндегі Қазақстанның 

орны мен рөлі. Әлемдік қауымдастыққа Қазақстанның енуінің кезеңдері. 

Сыртқы саясатты қалыптастыру механизмдері және сыртқы саяси 

тұжырымдаманы құру. Негізгі мақсат, нақты міндеттер, ҚР сыртқы саясатын 

жүзеге асырудың әдістері.ҚР сыртқы саяси доктринасы. 

Қазақстанның геосаяси, геоэкономикалық және геостратегиялық 

жағдайы. Қазақстанның ұлттық-мемлекеттік мүдделері. Қазақстанның 

сыртқы саясатының сыртқы экономикалық бағыттары. Экономикалық және 

әскери-саяси мүдделері және Қазақстанның потенциалы. Халықаралық 

проблемалардың ғаламдануы. 

Пәнді оқытудың басты мақсаты ретінде студенттерде Қазақстан 

Республикасының қазіргі сыртқы саясатының мәнің елдің ішкі модернизация 

міндеттерін сәйкестендіріп ойлау дағдыларын қалыптастыруды атап өтеміз. 

Пәнді оқыту негізгі және арнайы мақсаттарды ала тартады: 

 курстың мәселелеріне байланысты отандық және шетелдік 

басылымдармен таныстыру; 

 қазақстанның сыртқы саясаты мен халықаралық өміріндегі 

оқиғалар мен жағдайлар, фактілер туралы білімді кеңейту, оларды жүйелеу; 

 сыртқысаяси бағыттың ең маңызды бағдарларын оқыту; 

 қазақстандың дипломатияның шет елдер мен әлем аймақтарына 

қатысты қызметінің ерекшеліктерін анықтау; 

 халықаралық қоғамдастықта Қазақстанның рөлі мен орнын 

айқындау; 

 ҚР сыртқы саясатының өзекті құжаттарын білу;   

 ҚР базистік екіжақты және көпжақты келісімдерін білу; 

 қазақстандық жобалар мен бастамаларының халықаралық жүзеге 

асырылу нәтижелерін талдау. 

«ҚР сыртқы саясаты» пәнінің оқыту объектісі қазіргі халықаралық 

қатынастар жағдайындағы Қазақстан Республикасының сыртқысаяси бағыты 

болып табылады.  

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

Қазақстан және Біріккен Ұлттар Ұйымы (БҰҰ) 

Қазақстаннның БҰҰ-ға қабылдануы. Қазақстан БҰҰ мыңжылдығы 

саммитінде. Н.Назарбаевтың БҰҰ БА сессиясында сөз сөйлеуі.  БҰҰ дағы 
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Қазақстан дипломаттарының және дипломатиясының рөлі. Қазақстан 

басшылығымен БҰҰ Хатшылығы арасындағы диалогтың кеңеюі. БҰҰ бас 

хатшыларының Қазақстанға сапарлары (Кофи Аннан, Пан Ги Мун).  

 Жаһандық және аймақтық қауіпсіздік мәселелері, Қазақстанның 

бастамалары. СНВ-1келісіміне Лиссабон протоколы (1992.). ҚР ның ядролық 

қаруды таратпау жөніндегі келісімге қосылуы. Ядросыз статус бойынша 

міндеттер. Халықаралық ядролық қарулық сынақтарға қарсы тұру күні. 

(29тамыз) – БҰҰ БА 64-ші сессиясындағы Қазақстанның бастамасы. «Ауған 

мәселесін шешу бойынша шараларды қолдану». БҰҰ дағы Қазақстанның 

ұсыныстары. БҰҰ ны қайта құру мәселесі бойынша Қазақстанның ұстанымы. 

Нью-Йоркте және Женевадағы БҰҰ жанынан ҚР Тұрақты өкілділігінің 

ашылуы. Қазақстанның БҰҰ-дағы ұйымдармен, арнаулы мекемелермен, 

бағдарламалармен жан жақты ынтымақтастығы. БҰҰ ның Басты Комитеттері 

мен Комиссиялары жұмыстарына қатысуы.  

 

Қазақстан Республикасының Еуропадағы қауіпсіздік және 

Ынтымақтастық Ұйымы (ЕҚЫҰ) мен Солтүстікатлантикалық Келісім 

Ұйымымен өзара қатынастары (САКҰ) 

Қазақстанның ЕҚЫМ қабылдануы. ЕҚЫҰ жаңа мүшелеріне 

үйлестірілген көмек бағдарламасы. 1993 жылғы Будапештегі самммит 

қорытындылары. ЕҚЫҰ Мәжілістің жаңа мүшелеріне үйлестірілген көмек 

бағдарламасы. Қазақстан қауіпсіздігін кепілдендіру туралы меморандум. 

Қазақстан мен ЕҚЫҰ біріккен қимылдар бағдарламасы. Сенімділікті 

күшейту жөніндегі шаралар. Вена құжаттары: ВҚ-92 және ВҚ-94. Ауқымды 

қауіпсіздік концепциясы аясында ЕҚЫҰ мен ҚР ынтымақтастығы. Орталық 

Азияда байланыстар бойынша ЕҚЫҰ Бюросының ашылуы. Қазақстанда 

Президент сайлауы кезіндегі ЕҚЫҰ миссиясының қызметі. ЕҚЫҰ есебі және 

Қазақстанның ұстанымы. 

Алматыда ЕҚЫҰ Орталығының ашылуы. Әскери-саяси қауіпсіздік 

мәселелері. ЕЫҚҰ және Азиядағы сенім шаралары мен өзара әрекеттестік 

жөніндегі Кеңесті (СВМДА) шақыру туралы Қазақстанның ұсынысы. 

Ауғаныстанды қалпына келтіру бойынша Қазақстанның гуманитарлық көмек 

бағдарламасы. Экологиялық қауіпсіздік. Экономикалық қауіпсіздік және 

ынтымақтастық. Гуманитарлық салада ынтымақтастық. Мәдениетаралық, 

дінаралық, этникааралық, төзімділік бойынша ЕҚЫҰ кеңесі. Қазақстан және 

ЕҚЫҰ адам құқықтары мен демократиялық реформаларды дамыту жөнінде. 

ҚР дағы Омбудсман қызметі. Гендерлік теңдік.  

Астанадағы ЕҚЫҰ орталығының қызметі. Венада ЕҚЫҰ дағы 

Қазақстан өкілдігі. Қазақстан ЕҚЫҰ ның басқарушы «үштік» төрағалары 

қатарында (2009-2011). 2010 жылғы ЕҚЫҰ-дағы ҚР төрағалығы 

бағдарламасы. Астанадағы ЕҚЫҰ саммиті. «Қауіпсіздік қауымдастығына өту 

жолында» Астана декларациясы.  

ХХІ ғасыр қарсаңындағы НАТО-ның саясаты мен стратегиясы. 

Қазақстан мен НАТО арасында қатынастар орнату. “Бейбітшілік үшін 



серіктестік” бағдарламасы. Монс қаласында (Бельгия) НАТО линиясы 

бойынша серіктестікті үйлестіру жөніндегі тобында Қазақстан Республикасы 

кеңсесінің ашылуы. Қазақстан – СЕАП мүшесі. НАТО-да Қазақстан 

өкілділігінің ашылуы. Брюссельде НАТО жанында Қазақстан Республикасы 

миссиясының ашылуы. Орталық Азия мен Кавказда бейбітшілікті сақтау 

жөніндегі Астанадағы (2008) СЕАП тың III форумы.  

ҚР мен НАТО арасындағы құқытық келісім базасы 

ынтымақтастығының кеңеюі. Әскери және дипломатиялық кадрларды 

тағайындау. Бейбітшілік тәжирібесі. Қарулы күштерді дайындық деңгейін 

арттырудың бірлескен жобалары. «Ортразбат» бірлескен аймақтық оқулары. 

Экологиялық ынтымақтастықтың белсендірілуі. ҚР ның НАТО ның «Бейбіт 

үшін ғылым» бағдарламасы мен ынтымақтастығы.   

 

Қазақстан және аймақтық ұйымдар 

Қазақстан және ірі мемлекетаралық мұсылмандық халықаралық ИЫҰ. 

Ұйымға мүше болу үрдісі. Халықаралық қатынастардағы ислам факторы. 

ИКҰ-ның Қазақстанға қызығуы. Қазақстанның ИКҰ-ға, Ислам даму 

банкісіне толыққанды мүше болып қабылдануы. Алматыда ИДБ-ның 

аймақтық өкілділігінің құрылуы. Ынтымақтастықтың перспективалық 

бағыттары. Қазақстан діни бостандықты қорғаушылардың лидері ретінде. 

Әлемдік және дәстүрлі діндер съезді. ИЫҰ қаржы құрылымдары мен 

ынтымақтастықтың дамуы. Ынтымақтастықтың болашақ бағыттары. ИЫҰ 

жаңа Жарғысы, Дакар (2008). ҚР ның ИЫҰ СІМКнде төрағалығы (2011), 

ИЫҰ үшін жаңа механизм «өркениеттер диалогы». Астанадағы ИЫҰ СІМК 

нің 38-ші сессиясы, ҚР ның ұйымның атын ауыстыруға және жаңа эмблема 

жасауға ұсынысы. 2015 ж бағдарлама: Алматы – «Ислам мәдениетінің 

астанасы».   

Халықаралық және аймақтық экономикалық ұйымдармен 

байланыстардың дамуы. Сыртқы саясатының «экономикаландыруға» бет 

бұруы. Қазақстан ТАСИС техникалық көмегін алушы. БҰҰ ның ОА елдеріне 

арналған арнаулы аймақтық экономикалық бағдарламасы (СПЕКА). 

ЭСКАТО аймағы елдерінің экономикалық үрдісі үшін ОА-ға арналған 

бірлескен бағдарлама. ҚР ның ДСҰ-ға кіруі жөніндегі келіссөз барысы. 

Қазақстанның Экономикалық Ынтымақтастық Ұйымына енуі (1992). 

Қазақстан Президенті Н.Назарбаев – ЭЫҰ-ның Төрағасы (1998-2000). 

Ынтымақтастықты дамытудың басты бағыттары. Қазақстан мен ЭЫҰ 

ынтымақтастығының перспективалары. Халықаралық қаржы ұйымдарымен 

ынтымақтастық. ҚР – ДСҰ ның мүшесі. ДВҚ-ның мүшесі (1992). Жүйелік 

қайта құруларды қаржыландыру бағдарламасы (1993). «Стендбай» қорлық 

кредиттары туралы келісімдер (1994,1995). Кеңейтілген кредиттер 

бағдарламасы. ДВҚ алдындағы міндеттерді өтеу. Әлемдік банктің ҚР 

үкіметімен серіктестігі, негізгі бағыттар. ҚР және Халықаралық Қайта Құру 

және Даму Банкі. Қазақстан Еуропалық Қайта Құру және Даму Банкінің, 

Азиялық Даму банкінің мүшесі. ҚР дағы ЕҚҚДБ және АДБ қызметінің 

негізгі бағыттары. ЕҚҚДБ және АДБ ның ҚР ға қаржылай және техникалық 
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көмегі(1994-2000). Кіші және Орта бизнестің дамуы.  ҚР ИДБ мүшесі. 

Қазақстандағы ИДБ аймақтық өкілдігінің мекемесі және қызметі(1996).   

 

Қазақстан және Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы (ТМД) 

Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығын құру туралы (ТМД). Қазақстанның 

бастамасы. Алматы Декларациясы және ТМД-ның құрылуы. Қатынастардың 

құқықтық негізінің қалыптасуы Посткеңестік кеңістіктегі интеграцияның 

ерекшеліктері. Астанадағы ТМД саммиты. Н.Назарбаевтың Достастықты 

қайта құру жөніндегі ұсынысы, Қазақстанның бағдарламасы. ҚР-ның, ТМД-

ның қызметінің жаңа ұстанымы туралы ниеті, «бір жыл бір тақырып» (2007). 

ТМД мемлекеттері үрдісінің экономикалық аспектілері. ТМД 

кеңістігіндегі Кедендік одақ және Бірыңғай экономикалық кеңістік идеясы 

(1999). ТМД дағы ұжымдық қауіпсіздік жүйесінің құрылуы. ТМД-ның ары 

қарай дамуының концепциясы. Еуроазиялық Экономикалық 

Қауымдастықтың - ЕурАзЭҚ құрылуы (қазан 2000). 

 

Қазақстанның Ресей Федерациясы, Украина және Беларусь 

республикаларымен қарым – қатынастары 

Екі жақты қатынастардың келісімдік-құқықтық негізінің қалыптасуы. 

Мемлекеттердің өзара қарым-қатынастарының принциптері. Қатынастар 

дамуының кезеңдері. ҚР мен РФ арасындағы өзара ынтымақтастық және 

көмек туралы неізгі достастық келісімі. Көршілестік принциптері. Саяси 

ынтымақтастық. В.Путин және Д.Медведев президентері кезіндегі 

қатынастардың тереңдеуі. ҚР (Астрахань) және РФ (Орал) 

консулдықтарының маңызы. ТМД шеңберіндегі екі жақты қатынас. 

Мемлекеттік шекара тәртібін орнату. Сауда және экономикалық 

ынтымақтастықтың негізгі бағыттары. Қазақстан-Ресей қатынастарындағы 

Каспий. Энергетикалық мәселелер. Байқоңырдың статусы туралы мәселені 

реттеу. Әскери-саяси және әскери-техникалық ынтымақтастық. Қазақстан 

мен Ресейдің шекаралық аймақтарының ынтымақтастығы. Мәдени-

гуманитарлық ынтымақтастық. 2004 ж. ҚР және РФ ЕуроАзЭҚте. 

Трансшекаралық өзендер мәселесі. Атом саласындағы Қазақстандық-

Ресейлік біріккен энергетикалық жобалар. Ынтымақтастықтың болашағы мен 

қабілеті.   

Қазақстанның Украинамен және Беларусь Республикасымен 

қатынастары. Екі жақты ынтымақтастықтың келісімдік-құқықтық негізі. 

Экономикалық ынтымақтастық. Мұнай-газ саласындағы екі жақты 

қатынастардың дамуы. Әскери-техникалық және ғарыш салаларындағы 

ынтымақтастық. Мәдени-гуманитарлық ынтымақтастық. Қазақстандағы 

украин және Украинадағы қазақ диаспорасы. Білім беру саласындағы өзара 

қимылды кеңейту. 

 Саяси және мемлекетаралық ынтымақтастық мәселелері және 

келісімдік-құқықтық база. Жоғары дәрежедегі байланыстар деңгейі. Еркін 

сауда туралы келісім. Кедендік одақтың құрылуы. Қазақстан мен Белорусь 



арасындағы өнеркәсіптік ынтымақтастық мәселесі. ҚР мен БР арасындағы 

әскери ынтымақтастық. Мәдени-гуманитарлық 

ынтымақтастық.Қазақстандағы белорус диаспорасы. Екі елдің жастар 

саясаты. 

 

Қазақстанның Орталық Азия және Закавказ республикаларымен 

қарым–қатынастары 

Орталық Азиядағы Қазақстанның орны мен рөлі. Орталық Азия аймағы 

елдерімен сыртқы саясат бағыттарын анықтау. ОА елдеріндегі экономикалық 

реформалардың темпі мен деңгейлерінің әр түрлілігі. Ынтымақтастықтың 

құқытық келісімдік базасы. Екі жақты сауда-экономикалық 

ынтымақтастықтың басты бағыттары. Үш мемлекеттің Кедендік одағы. 

Душанбе саммиті және “ОАЭҚ-ның интеграциялық дамуының стратегиясы”. 

Орталық Азиядағы қауіпсіздік мәселесі. 

Қазақстанның Өзбекстанмен қатынасы. Қазақстан мен Өзбекстан Ұлы 

Жібек жолын қайта қалпына келтіруде және Еуропа–Кавказ–Азия 

(ТРАСЕКА) транспорттық коридорын пайдалану. Қазақстан дипломатиясы 

және екі ел арасында мемлекеттік шекараны делимитациялау.Өзбекстандағы 

қазақ диаспорасы.  

Қазақстанның Қырғызстанмен қатынасы. Екі жақты қатынастардың 

келісімдік-құқықтық негізі. Екі жақты ынтымақтастықтың принциптері, 

бағыттары және кезеңдері. Сауда-экономикалық және ғылыми-техникалық 

байланыстар. Шу және Талас өзендеріндегі су-шаруашылық құрылыстарын 

мемлекет аралық пайдалану.  Су-энергетикалық консорциумын құру идеясы. 

Әскери саладағы ынтымақтастық. Аймақтағы экологиялық 

қауіпсіздік.Гуманитарлық және мәдени салалардағы біріккен қимыл. 

Қазақстан және тәжік мәселесі. Қазақстанның тәжікаралық 

келіссөздердің және азаматтық соғысты тоқтатылуындағы рөлі. Қазақстан-

тәжік қатынастарының саяси-құқықтық негізі. Әскери саладағы 

ынтымақтастықтың орны және шекараларды қорғау туралы мәселе. Тәжік-

ауған шекарасын қорғауға Қазбаттың қатысуы. Қазақстанға Тәжікстан мен 

Ауғанстаннан босқындардың келуі мәселесі.Тәжікстан және Ауғанстандағы 

жағдайды реттеу. 

Қазақстанның Түркменстанмен қатынасы. Екі жақты қатынастардың 

принциптері мен басты бағыттары. Екі жақты ынтымақтастықтың келісімдік-

құқықтық негізі. Мемлекеттік шекара делимитациясы туралы және оны 

бірігіп қорғау мәселесі. Аралдың экологиялық жүйесін қайта қалпына келтіру 

бойынша күштерді біріктіру. Екі жақты қатынастардағы Каспий мәселесі.  

Қазақстан және Закавказье республикалары.  Әзербайжан, Грузия және 

Арменияның рөлдері. Қазақстанның Еуроазиялық көліктік жолды құруға 

қатысуы. Транскавказдық транспорттық коридордың маңызы. 

Қазақстан мен Әзербайжанның экономикалық және саяси мүдделері. 

Екі жақты қатынастардың келісімдік-құқықтық негізінің қалыптасуы. Екі ел 

арасындағы экономикалық ынтымақтастықтың деңгейі. Энергоресурстарды 

тасымалдау мен мұнай газ саласындағы ынымақтастық.  
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Мұнай газ саласындағы ынтымақтастық, қазақстан мұнайын 

Грузияның қара теңіздік порттарына және Джейхан түрік портына 

тасымалдау мәселесі. Қазақстан және «Баку-Тблиси-Джейхан» жобасы. 

Каспий теңізінің құқықтық статусын анықтаудағы екі елдің ұстанымы. 

Мәдени ынтымақтастық.  

Қазақстан Республикасы мен Грузия Республикасы арасындағы 

қатынастар. Экономикалық ынтымақтастықтың дамуы. Мәдениет, білім беру, 

денсаулық сақтау, қоршаған орта салаларындағы ынтымақтастық. 

Армениямен өзара қарым-қатынасындағы Қазақстанның мүдделері. 

Орталық Азиядағы Арменияның сыртқы саясаты. Өзара қатынастардың 

дамуын тежейтін факторлар. Сауда-экономикалық және гуманитарлық 

серіктестік. Қазақстандағы армяндық диаспораның рөлі.  

 

Қазақстанның Оңтүстік және Оңтүстік–Шығыс Азия 

мемлекеттерімен қатынастары 

Қазақстанның Үндістан мен Пәкістан арасындағы дипломатиялық 

қатынастардың орнатылуы. Ынтымақтастықтың келісімдік-құқықтық негізі. 

Оңтүстік Азия аймағындағы ядролық фактор және Қазақстанның ұстанымы. 

Кашмир мәселесі және Қазақстан. Екі елдің саяси өзара қимылы. Сауда-

экономикалық ынтымақтастық. Мұнай-газ саласындағы ынтымақтастығы. 

Үндістанның Қазақстандағы мемлекеттік және жеке капиталы. Екі жақты 

ынтымақтастықтың перспективалары. 

Қазақстан және Пәкістан Ислам Республикасы арасында екі жақты 

қатынастардың орнатылуы. Екі жақты қатынастардың келісімдік-құқықтық 

негізі. Қазақстан мен Пәкістанның ұлттық мүдделері. Қазақстан мен Пәкістан 

қатынастарындағы наркотрафик мәселесі. Қазақстан мен Пәкістан 

арасындағы ғылыми-мәдени байланыстар. 

Қазақстан мен Қытай арасында саяси, дипломатиялық қатынастардың 

орнатылуы. Ынтымақтастықтың келісімдік-құқықтық негізі. БҰҰ АӨЫСШК 

аясында ҚР мен ҚХР ның қауіпсіздік мәселелері бойынша ынтымақтастығы.  

Қытайдағы этникалық сепаратизм мәселесі және Қазақстанның ұстанымы. 

ШЫО аясындағы әскери саяси ынтымақтастық. Шекара мәселесі. Азиялық 

қауіпсіздік мәселесі. Қытайдағы этникалық қазақтар мәселесі.  

Қазақстан және Оңтүстік-Шығыс Азия мемлекеттері Ассоциациясы 

(АСЕАН). Оңтүстік-Шығыс Азиядағы Қазақстанның сыртқы саяси 

ерекшеліктері. Оңтүстік-Шығыс Азиядағы интеграциялық процестерге 

Қазақстанды тарту мәселесі. ОША елдерімен дипломатиялық және саяси 

қатынастардың құрылуы. Ынтымақтастықтың құқықтық келісімдік базасы. 

АСЕАН елдерімен қатынастың деңгейі. Өзара қатынастың негізгі бағыттары 

мен принциптері. ҚР аймақтық форумдарға қатысуы. Инвестициялық 

ынтымақтастық. Сауда экономикалық қатынастардың белсендірілуі. Жаңа 

технологиялар мен ғарышты игеру саласындағы ынтымақтастық. Азия-

Тынық мұхиты аймағындағы аймақтық интеграцияға қосылу.  



Қазақстанның Оңтүстік-Шығыс Азия мемлекеттеріндегі сыртқы саяси 

қызметі. Қазақстан-жапон қатынастары. Қазақстанның Корея Республикасы 

мен қатынастары. Қазақстан Республикасы мен Корей Республикасының 

өзара қимылы. ҚР ның екі Корей мемлекетімен ынтымақтастығының 

болашағы. Малайзия, Вьетнам, Индонезия, Таиланд Корольдігі, Сингапурмен 

дипломатиялық қатынастар орнатуы. Монголиямен қатынастардың кеңеюі. 

 

Қазақстанның Таяу және Орта Шығыстағы сыртқы саясаты 

Орта және Таяу Шығыс мемлекеттері ҚР сыртқы саясаты мүдделері 

аясында аймақтағы Қазақстандық дипломатияның басым мақсаттары. 

Ынтымақтастықтың құқықтық келісімдік базасының дамуы.  

Қазақ-түрік ынтымақтастығы, даму кезеңдері. Екі жақты сауда-

экономикалық қатынастар. Қазақстан мұнайын Түркия территориясы арқылы 

тасымалдау перспективалары. Каспийдің заңдық мәртебе мәселесі.. 

Қауіпсіздік мәселелері және халықаралық терроризммен күрес. ҚР-ның 

ЕҚЫО, ЭҚҰ, ИКҰ-дағы мүдделерінің Түркияның қолдауы. АӨЫСШК 

қауымдастығы ниетін Түркияның қолдауы.  Мәдени-гуманитарлық саладағы 

ынтымақтастығы. 

Иран Ислам Республикасы мен Қазақстан арасында дипломатиялық 

қатынастың орнатылуы (1992). Қазақстан және Иран сауда экономикалық 

ынтымақтастығы. Екі жақты қатынастардың келісімдік-құқықтық негізі. 

Қазақстан мен Иран арасындағы қатынастарды нығайтудың жаңа кезеңі. 

Мұнайды өндіру, қайта өңдеу және тасымалдау, өнеркәсіп, құрылыс, сауда, 

банк ісі, ауыл шаруашылығы салаларындағы ынтымақтастық. Каспий 

мәселесін шешудегі Қазақстан және Иран ұстанымдары.  

 

Қазақстанның араб әлеміндегі елдермен қатынастары 
Қазақстанды араб әлемінің елдерімен жақындайтынын белгілейтін 

факторлар. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатындағы Израиль және 

Палестинамен қатынастарының ерекшелігі. Таяу Шығыс мәселесі және 

Қазақстан дипломатиясы. Ислам факторы. Қазақстанның араб елдері  

қатынастарының ерекшелігі. Қазақстанның Магриб және Парсы 

шығанағының араб мемлекеттерімен қатынастар орнатуы. Келісімдік 

қатынастардың ерекшелігі. Қазақстанның Египет Араб Республикасымен 

қатынастары. Ынтымақтастықтың келісімдік-құқықтық негізі. Сауда-

экономикалық ынтымақтастық. Екі елдің мәдени-гуманитарлық 

байланыстары. Халықаралық ұйымдар шеңберіндегі Қазақстан мен Египеттің 

саяси өзара қимылы. 

Қазақстанның Сауд Аравиясы Корольдігімен ресми қатынас орнатуы. 

Аймақтық мәселелер бойынша Қазақстанның САК-мен саяси байланыстары. 

Таяу Шығыстағы бейбіт үодістерді қолдау.Ынтымақтастықтың негізгі 

салалары. Қазақстандағы сауд бизнесі. Қазақстанның Иордания, Ливия, 

Марокко, Тунис және Ливанмен қатынастарының дамуы. Кувейт, Бахрейн 

және Оманның ҚР сыртқы саясатында. Қазақстанның бұл елдермен ОИК, 

ЛАГ, ОАПЕК шеңберінде өзара іс-қимылы. Қатынастардың болашағы. 
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Қазақстан және АҚШ арасындағы қатынастар 

ҚР сыртқы саясатындағы американ бағыты, жалпы сипаты, ерекшелігі. 

ҚР мен АҚШ арасындағы қатынастардың негізгі кезеңдері. АҚШ-тың ҚР 

саяси-экономикалық қызығушылығы. Қазақстан– АҚШ-тың стратегиялық 

серіктесі. Базалық құжаттары. Ядролық қауіпсіздік саласында ҚР мен АҚШ 

арасындағы ынтымақтастық. АҚШ- СВМДА бақылаушы. Әскери-саяси 

ынтымақтастығы. Аймақтық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі 

ынтымақтастық. ҚР мен АҚШ сыртқы экономикалық қызметіндегі 

ынтымақтастығы. Қазақстанның ӘСҰ-ға кіруіне көмек көрсету.ҚР-дағы 

АҚШ-тың білім беру бағдарламалары. 

Қазақстан-Канада қатынастары 
ҚР мен Канада арасында ынтымақтастықтың принциптері туралы 

декларация (1995). Сауда-экономикалық және мұнай ынтымақтастығы. ҚР- 

дағы Канада корпорациялары. Халықаралық ұйымдар шеңберінде Қазақстан 

мен Канада ынтымақтастығының кеңеюі. “Бейбітшілік үшін серіктестік” 

бағдарламасы шеңберіндегі ынтымақтастық. 

 

Қазақстанның Латын Америка мемлекеттерімен қатынастары.  

Латин Америкасы елдерінің экономикалық және саяси 

реформаларының Қазақстан үшін тәжірибесі. Қазақстан–Америка 

Мемлекеттері Ұйымының (АМҰ) бақылаушысы. Латин Америкасы 

елдерімен ҚР дипломатиялық қатынастарының шектеулі сипатының 

себептері.Американ аралық даму банкісінің -ААДБ (МАБР) бағдарламалары 

мен жобаларына Қазақстанның қосылуы. Аймақ елдерімен дипломатиялық 

қатынастар орнату процессі. Куба, Мексика, Колумбия, Аргентина, Уругвай, 

Чили, Бразилия, Никарагуа, Панама, Гондурас, Венесуэла, Коста-Рикамен 

Қазақстан арасындағы қатынастар. Парламенттік байланыстар жоғарғы 

технологиялар аясы.  Көпжақты ынтымақ-тастық шеңберінде Латин 

Америкасы елдерімен қатынастардың даму перспективалары. 

 

Қазақстан және Еуропалық Одақ 

ҚР сыртқы саясатындағы еуропалық бағыт, сипаты. ҚР ЕО 

қатынастары, кезеңдері, нәтижелері. Алматыдағы Еуропа Одағы Комиссиясы 

Өкілділігі. Қазақстан мен Еуропа Одағы ынтымақтастығының келісімдік-

құқықтық негізі. Парламентаралық байланыстар. Сыртқы экономикалық 

байланыстардың дамуы. Қазақстанға қатысты Еуропа Одағының 

инвестициялық саясаты. Қазақстан Республикасының энергетика 

секторындағы Еуропалық Одақтың мүдделері. Ортақ жобалар, оларды 

ұйымдастыру. Еуропалық «ТАСИС» бағдарламасы. ҚР – ЕО комитеті. 

Еуропа мен Орталық Азия арасында байланыс линиясын құру. “ИНОГЕЙТ” 

және “ТРАСЕКА” транзит магистральдерінің жобасы. Қазақстандағы 

“ИНТАС” және “TEMPUS” бағдарламалары. Наркотикке бақылау бойынша 

ЕО пен ҚР арасындағы өзара әрекет. Жыл сайын Қазақстандағы Еуропа 

Күндері шеңберіндегі шаралар. 



ЕО тың 2007-2013 жылдарға ОА ға қатысты стратегиясы. «ЕО және 

ОА: жаңа серіктестік стратегиясы». ҚР президенті Н. Назарбаевтың 

«Еуропаға жол» бағдарламасы. Қазақстанның Германия, Франция, 

Ұлыбритания және Бенилюкс мемлекеттерімен қатынастары. Қазақстанның 

Орталық және Оңтүстік Еуропа елдерімен қатынастары.  

 

Қазақстанның Балтық, Скандинавия және Шығыс Еуропа 

елдерімен қатынастары  

Қазақстанның сыртқы саясатындағы балтық жағалауы мемлекеттері. 

Балтық аймағы елдерімен ынтымақтастықты тереңдету және келісімдік-

құқықтық базаны кеңейту. Елшіліктердің ашылуы. Ұйымдастырылған 

қылмыс, қару-жарақ контрабандасы, халықаралық терроризммен бірлесіп 

күресу. Литва – аймақтағы Қазақстанның жетекші серіктесі. Қазақстан 

жүктерін қайта жасау және тасымалдау үшін Литва айлақтарын пайдалану.  

Қазақстан мен Латвия арасындағы ынтымақтастық және экономикалық 

мүдделер. Қазақстан мен Эстония арасындағы өзара түсіністік пен 

ынтымақтастық туралы келісім-шарт. Қазақстан және Солтүстік Еуропа 

елдері. Ынтымақтастықтың болашағы.  

ҚР сыртқы саясатындағы Шығыс Еуропа елдерінің алатын орны. 

Ынтымақтастықтың негізгі бағыттары. Қазақстандағы экономикалық және 

саяси мүдделер. Қазақстан мен Венгрия,  Польша, Чехия, Румыния т.б. 

серіктестік қатынастарының құқықтық базасы. Екіжақты және көпжақты 

байланыстарының дамуы. Республикасы арасындағы саяси, экономикалық, 

дипломатиялық және мәдени қатынастардың дәрежесі мен деңгейі. 

Транзиттік елдердің тәжерибесі. Қазақстанмен жақындасуындағы поляқ, 

румын диаспораларының рөлі. 

 

Қазақстанның аймақтық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша 

бастамалары 

ҚР аймақтық ұжымдық қауіпсіздіктің бір элементі ретінде. Топтық 

жою қаруларын таратпау мәселесі жөніндегі ҚР ұстанымдары. Ядролық 

мемлекеттерімен қатынастардың ерекшеліктері. ҚР-ның ядролық қарудың 

барлық түрінен бас тартуы. Әскери өнеркәсіп комплекс конверсиясы. 

Халықаралық қатынастардағы Семей ядролық полигоны.  

 Азиядағы превентивті дипломатия. Азиядағы сенім шаралары мен 

өзара әрекеттестік жөніндегі Кеңесі, кезеңдері және механизмдері 

(АСШӨӘЖК). Қазақстан және Ұжымдық Қауіпсіздік Келісім-шарты (ҰҚК). 

Қарусызданыру, қарулану, жапай жоятын қаруды таратпауға бақылау. ҰҚК 

координациялық кеңесі. «Канал» аймақтық анти-наркотикалық операциясы. 

Қазақстан КСОР-ды құруда. Қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі 

дипломатияның рөлі мен маңызы.Тәжікстандағы бейбіт процесті аяқтау 

жөніндегі Қазақстанның бастамасы. Ауғанстандағы бейбіт реттеуге ықпал 

ету. 

Шанхай ынтымақтастығы ұйымы (ШЫҰ) және қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету. ҚР ның ШЫҰ дағы мүдделері, басты мақсаттар. ШЫҰ дағы 
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аймақтық қауіпсіздік жүйесін нығайтуға ҚР-ның салған еңбегі. ШЫҰ мүше 

мемлекеттердің қорғаныс министрлерінің кеңесі. ҚР-ның ШЫҰ 

төрағалығындағы басымдылықтары. 

 

Экологиялық мәселелер, Каспий аймағы және қазақстандық 

дипломатия 

 Қазақстанның экологиялық жағдайы. ҚР-ның экологиялық қауіпсіздігі 

мен тұрақты дамуы концепциясы. Экологиялық қауіпсіздік ұлттық 

қауіпсіздіктің құрамы ретінде. Қоршаған орта мен даму туралы Рио-де- 

Жанейролық декларацияның ұстанымдары. ХХІ ғасырға БҰҰ-ның 

Күнтәртібінің басым бағыттары. ҚР қоршаған ортаны қорғау саласындағы 

халықаралық ынтымақтастығы. Қоршаған ортаның ластану мәселесі. Су 

қорлары мәселесі. ҚР сыртқы саясатындағы Арал экологиялық апаты. 

Халықаралық аралды қорғау қоры және аймақты өмірмен қамтамасыз ету 

бағдарламасы. Климаттың ғаламдық өзгеруі проблемасы (Йоханнесбург, 

ОАР, 2002).Қазақстан және шөлейтпен күрес (опустынивание). БҰҰ-ның 

“Каспий теңізі” бастамасы. Халықаралық ұйымдардың жобалары. 

Қазақстандағы экологиялық қозғалыс. Антиядролық қозғалыс.  

Каспий мәселесі бойынша Қазақстанның сыртқы саясатының 

стратегиялық сипаты. Қазақстан дипломатиясының міндеттері. Каспий 

теңізінің құқықтық режімі келіссөз үрдісіндегі Әзірбайжан, Ресей, 

Түрікменстан, Иран және Қазақстаның ұстанымдары. Қарама қайшылықтар 

мен жақындасулар.  

Каспий теңізі аймағындағы углеводородтық шикізат ресурстары және 

әлемдік державалардың мүдделері.  

 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН  

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. ҚР сыртқы саясатының конституциялық негіздері.  

2. Сыртқысаяси шешімдерді қабылдау үрдісі  

3. ҚР халықаралық ұйымдардағы рөлі. БҰҰ, ЕҚЫҰ, НАТО-дағы 

Қазақстанның бастамалары  

4. ТМД шеңберіндегі ҚР саясаты  

5. ҚР Орталық Азия елдерімен екі жақты және көпжақты форматтағы 

қатынастары  

6. Қазақстан-ресей қатынастары  

7. Орта Шығыстағы ҚР сыртқы саясаты; Туркия және Иран  

8. Қазақстанның араб елдерімен қатынастары  

9. ҚР сыртқы саясатындағы еуропалық бағыт: елдер және бағыттар 

10.  Қазақстанның Франция, Великобритания, Шығыс Еуропа 

елдерімен қатынастары  

11. Қазақстан және АТМ елдері 



 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. ЕҚЫҰ-дағы төрағалық кезіндегі Қазақстанның дипломатиясы 

2. ИКҰ-дағы Қазақстанның дипломатиясы мен бастамалары  

3. Экологиялық мәселелер мен казахстандық дипломатия 

4. Қазақстан Республикасының дипломатиясы және халықаралық 

қауіпсіздіктің өзекті мәселелері: ауған мәселесін шешу жобалары 

5. Қазақстанның Оңтүстік-Шығыс Азия мемлекеттеріндегі сыртқы 

саяси қызметі. 

6. Қазақстанның сыртқы саясатындағы балтық жағалауы 

мемлекеттері. 

 

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1.  Н. Назарбаевтің еуразиялық идеясы; интеграциялық жобалар 

2. ШЫҰ-дағы Қазақстанның қызметі 

3. АТР, АТЭС және АСЕАН саяси және экономикалық 

форумдарындағы Қазақстан. 

4. Қазақстан және Азияда қауіпсіздік жүйенің құрылыу (АСШӨӘЖК). 

4. Топтық жою қаруларын таратпау мәселесі жөніндегі ҚР 

ұстанымдары. 

5. ШЫҰ дағы аймақтық қауіпсіздік жүйесін нығайтуға ҚР-ның 

салған еңбегі 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі:  
1. Арыстанбекова А.Х. Глобализация мировой политики. – Алматы, 

2007 

2. Внешняя политика Республики Казахстан. Учебник для вузов / 

колл. авторов под ред. К.И.Байзаковой. - Алматы 2007  

3. Внешнеполитическая деятельность Президента Республики 

Казахстан Н.А. Назарбаева в 2009 году. – Алматы, 2009 

4. Казахстан: 20 лет независимости / Под общ. ред Б.К.Султанова. – 

Алматы КИСИ при Президенте РК, 2009. – 408 с. 

5. Казахстан и ОБСЕ / Под ред. Султанова Б.К. – Алматы, 2009 

6. Первый саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия 

в Азии (СВМДА). – Астана, 2003. 

7. Политика и интересы мировых держав в Казахстане. – Алматы, 

2002 
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Қосымша: 

1. Центральной М.Т. Казахстан в современных международных 

отношениях: безопасность, геополитика, политология. - Алматы, 2000. 

2.  Токаев К.К. Дипломатия Республики Казахстан. - Астана, 2001  

3.  Центральная Азия: 1991 – 2009 гг. – Алматы, 2010 

4.  Закон о дипломатической службе Республики Казахстан от 7 марта 

2002 г. N 299-II. - Алматы, 2002 

5.  Мансуров Т.А. Казахстанско-российские отношения.1991-2001. – 

М., 2001 

6.  Европейский Союз и Центральная Азия / колл. авторов под ред. 

Ж.У. Ибрашева. - Алматы, 2000 

7.  Сборник документов по международному праву/Под общей ред. 

К.К.Токаева. Т.1 - 4. Алматы: САК, 1998-2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HKGAKKM 3302 - ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР 

ЖҮЙЕСІНДЕГІ АЙМАҚТАРДЫҢ ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Көлемі 2 кредит 

 

Авторлар: 

Мовкебаева Г.А. – тарих ғылымдарының докторы, әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ профессоры 

Кошербаев Ж.Д. – тарих ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ аға оқытушысы 

 

Пікір жазғандар: 

Губайдуллина М.Ш. – тарих ғылымдарының докторы, әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ профессоры 

Иембекова М.О. –  тарих ғылымдарының кандидаты, «Нархоз» 

университетінің доценті 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Көрсетілген мамандық және оның түлектерінің дайындық деңгейі 

бойынша бакалавриаттың білім беру бағдарламаларының міндетті минимум 

мазмұнына талаптар қоятын, «5B050500-Аймақтану» мамандығы бойынша 

бакалавриаттың Мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес 

«Халықаралық қатынастар жүйесіндегі аймақтардың қазіргі кездегі 

мәселелері» пәні негізгі міндетті құрамдас бөлікті құрайды. 

«Халықаралық қатынастар жүйесіндегі аймақтардың қазіргі кездегі 

мәселелері» пәні «аймақтану» мамандығы бойынша білім алатын 

студенттердің негізгі базалық курсы болып табылады.  

Оқыту мазмұны, компетенция құрылымы ең алдымен пәннің қызметтік 

саласымен анықталады. Аймақтар мен елдер басымдылығы, жаһандану мен 

интеграция үдерістерінің, халықаралық бизнес ерекшелігі, халықаралық 

аймақтанушыларға сұраныс құрылымы ескеріледі. 

Аталмыш пәнді игерудегі түйінді құзыретке қойылатын талаптар 

мынадай: 

Студент 

- білуі тиіс: аймақтық бөліктегі халықаралық қатынастардың 

қазіргі мәселелерінің негізгілерін және әрекет ету 

механизмдерін;халықаралық қатынастардың ішкі аймақтық жүйелері 

әрекетінің жалпы заңдылықтарын; халықаралық қатынастар жүйесіндегі 

аймақтар дамуы факторлары мен механизмдерін. 

- жасай алуы тиіс: тәжірибелік сыртқы саяси әрекеттерді талдауда 

теориялық түсініктерді орынды қолдану; саяси оқиғаларды үлгілеу және 

болжау; қажетті категориялық аппаратты игеру;  аймақтық және жаһандық 

мәселелердің өзара байланысын көре білу, олардың пайда болуы мен дамуын 

болжау; ішкі факторлармен өзара байланыс орната білу.  
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- дағдысына ие болуы тиіс: зерттеу үдерістерін ұйымдастыру мен 

тарату; отандық және шетел ғылымы жетістіктерінің озық теориялық, 

әдістемелік және технологоиялық жетістіктерін қолдану және дара игеру.  

«Халықаралық қатынастар жүйесіндегі аймақтардың қазіргі 

мәселелері» пәнін тиімді меңгеру үшін бакалаврларға келесі пәндер бойынша 

теориялық және тәжірибелі білімдер қажет:  

Пререквизиттері: Аймақтануға кіріспе, Азия және Африка елдерінің 

тарихы, Халықаралық қатынастар тарихы, Әлемдік саяси үдеріс. 

Постреквизиттері: Аймақтануды зерттеудің әдістемелік негіздері, 

Қазіргі интеграциялық үдерістер және халықаралық аймақтық ұйымдар, 

Аймақтық қауіпсіздік және қақтығыстарды шешу мәселелері. 

 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№  Тақырыптың атауы 

1 Аймақтық пен жаһандық мәселелердің және халықаралық 

қатынастардың аймақтық көріністерінің жалпы сипаттамасы 

2 Халықаралық қатынастардағы қауіпсіздік және тұрақтылық мәселесі 

3 Қарулануды бақылаудың құқықтық негізі. Жаппай қырып жою қаруын 

бақылаудың халықаралық тәртіптері 

4 Жаһандану, аймақтандыру, аймақтылық 

5 Жаңа әлемдік саясат детерминанттары 

6 Бұқаралық ақпарат құралдарының әлемдік саясатқа ықпалы  

7 Халықаралық қатынастарды реттеу мәселесі. Ұлттық мүдделер 

8 Адам құқықтарын қорғау мәселесі 

9 Солтүстік және Оңтүстік мәселесі 

10 Әлемдік орталықтар және әлемдік саясаттағы жетекші елдер. Әлемдік 

және аймақтық интеграция мәселелері 

11 Халықаралық қатынастардағы Азиялық-Тынықмұхиттық аймақ. 

Халықаралық қатынастардағы Оңтүстік Азия 

12 Халықаралық қатынастардағы Латын Америкасы 

13 Халықаралық қатынастардағы таяушығыстық ішкі жүйе. Орта Шығыс 

14 Кеңестік кеңістіктен кейінгі халықаралық қатынастар. Орталық Азия 

халықаралық қатынастардың  дара дербес субаймақтық жүйесі ретінде 

15 Африка халықаралық қатынастардың аймақтық жүйесі ретінде 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Курс мақсаты халықаралық қатынастар жүйесіндегі аймақтардың 

мәселелері мен жаңа тұжырымдарды қарастыру болып табылады.   

Курстың негізгі міндетттері: экономикалық, әлеуметтік-мәдени, 

идеологиялық қатынастардың қызмет ету заңдылығы түсінігіне байланысты 



мәселелердің мемлекетаралық, кешенді сараптамасын беру; студенттерге 

халықаралық қатынастардағы қазіргі таңдағы жаһандану және 

диверсификация үрдістерінің арақатынасы туралы түсінік беру; халықаралық 

қатынастардың қызмет етуінің жаһанды және аймақтық деңгейлері 

арасындағы арақатынасты түсіндіру; аймақтық халықаралық қатынастардағы 

мемлекеттердің және басқа «акторлардың» орнын көрсету. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Аймақтық пен жаһандық мәселелердің және халықаралық 

қатынастардың аймақтық көріністерінің жалпы сипаттамасы 

Халықаралық қатынастар жүйесіндегі аймақтың орны, оның 

экономикалық, геосаяси, өркениеттік сипаттамасы. Аймақтық және екіжақты 

қатынастардың аймақтары және кешендері. Ұлттық, аймақтық және 

жаһандық мәселелер арасындағы арақатынас. Аймақтар және аймақтық 

жүйелер, олардың бөлінуінің белгілері. Халықаралық қатынастардың 

аймақтық ішкі жүйелерінің түсінігі. Өркениет және аймақтық ішкі жүйелер.   

Үн қатулар - бүгінгі күнгі әлем қаупі. Жоғары дамыған және дамушы 

елдер, аймақтар үшін қауіп құрылымындағы айырмашылық. «Жаңа 

қауіптерді» бейтараптандыруда халықаралық қатынастардың дәстүрлі және 

дәстүрлі емес субъектілерінің рөлі: мемлекет, аймақ, халықаралық ұйымдар, 

ТҰК, БҮҰ және т.б. 

Жаһандану және регионализация түсінігі. Жаһандық және аймақтық 

қайшылықтар және дағдарыстар.Көпполярлық мәселесі және халықаралық 

қатынастардың аймақтық ішкі жүйесінің доминанты. Қазіргі таңдағы 

халықаралық қатынастар құрылымының мәселесі: монополярлық, 

биполярлық, көпполярлық. Дамудың және халықаралық қатынастардың жаңа 

әлеуметтік, саяси үлгілері. Аймақтық территориалдық даулар және жаһандық 

қауіпсіздік. Аймақтағы күштер арақатынасы және қауіпсіздіктің аймақтық 

тәртіптері. Аймақтық геостратегиялық және геоэкономикалық үшбұрыштар. 

  

Халықаралық қатынастардағы қауіпсіздік және тұрақтылық 

мәселесі 

Қазіргі кезеңдегі қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселесі. Қазіргі 

кезеңдегі қауіпсіздіктің жаһандық және аймақтық мәнінің өзгешелігі. 

Аймақтық және ұлттық қауіпсіздіктің қауіптері және шақырулары. Аймақтық 

және ұлттық қауіпсіздіктің геосаяси факторлары. Қазіргі кезеңдегі 

қауіпсіздіктің әскери, саяси, экономикалық, экологиялық, мәдени, 

ақпараттық факторларының арақатынасы. Қауіпсіздіктің қоғамдық қырлары. 

Ұлттық қауіпсіздік басымдылықтарының түсінігі және құрылымы. Ұлттық, 

аймақтық, халықаралық және жаһандық қауіпсіздіктің арақатынасы, 

қауіпсіздік және ынтымақтастық. Ұжымдық қауіпсіздік. Оны құрудың 

шарттары және мәселелері. Халықаралық қауіпсіздікті 

институционализациялау (әскери блоктар, одақтар, ұйымдар). Халықаралық 

тұрақтылық түсінігі. Қауіпсіздік және тұрақтылық арақатынасы. Ішкі және 
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халықаралық тұрақтылықтың өзара байланысы. Әлемдік және аймақтық 

саясатты тұрақтандыру жолдары. Қауіпсіздікті қамтамасыз етудің ұлттық, 

аймақтық, жаһандық механизмдері. 

 

Қарулануды бақылаудың құқықтық базасы. Жаппай қырып жою 

қаруын бақылаудың халықаралық тәртіптері 

Халықаралық құқық нормалары. Тыйым салынған қарулану түрлерін 

өндіру және жинақтау туралы нақты ақпаратпен өзара және жедел алмасу. 

Өзара бақылау. ЕҚЫҰқауіпсіздігі саласындағы ынтымақтастық бойынша 

Форум жұмысында қарапайым қарулануды бақылау мәселесі. Өзара бақылау. 

НАТО-ның шығысқа кеңеюі және Еуропадағы  қарапайым қарулы күштер 

бойынша Келісімінің бейімделу мәселесі. ЕҚҚКК-нің бейімделу мәселесі 

бойынша РФ-ның ұстанымы. Аймақтық қайшылықтарды реттеу шеңберінде 

қарапайым қарулануды бақылау мәселесі.  

Қарапайым қарулануды бақылау және АТА-дағы сенім шаралары. 

Шанхай ынтымақтастық ұйымы (ШЫҰ) және қарапайым қарулануды 

бақылаудың аймақтық тәртібі. 

АСЕАН қауіпсіздігі бойынша Азиялық аймақтық форумның 

жұмысындағы сенім шаралары. 

Жаппай қырып жою қарулары (ЖҚЖҚ) және оны тасымалдау 

әдістерінің таралуы постбиполярлы кезеңдегі қауіпсіздікке басты әскери 

қауіп ретінде. Қарусыздану бойынша конференция ЖҚЖҚ-ны бақылау 

туралы халықаралық келісімдерді дайындау үшін басты жан-жақты 

келіссөздер механизмі ретінде.  Қазіргі кезеңдегі ядролық қарусыздандыру 

мәселесінің жағдайы.  Қазіргі кезеңдегі ядролық тежеу саясатының рөлі: 

ядролық және ядролық емес мемлекеттердің ұстанымдары. Ядролық 

қауіпсіздік мәселесінің аймақтық аспектілері. Солтүстік Корея және Иранның 

ядролық бағдарламалары. Ядролық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі ядросыз 

зоналардың рөлі. Орталық Еуропада және Орталық Азияда ядросыз зона құру 

мүмкіндіктері: аймақтық және аймақтан тыс державалардың ұстанымдары. 

НАТО-ның жаңа мүше мемлекеттері аумақтарында ядролық қаруды 

орналастырмау мәселесі. Таяу және Орта Шығыстағы, Оңтүстік және 

Солтүстік-Шығыс Азиядағы ядролық қауіпсіздік мәселесі. 

 

Жаһандану, аймақтандыру, аймақтылық 

Жаһандану үрдісінің негізгі алғышарттары, қозғаушы күштері және 

сипаттамасы. Қазіргі таңдағы халықаралық қатынастардағы жаһандану және 

диверсификация үрдістерінің арақатынасы. Қазіргі таңдағы жаһандану, 

аймақтандыру және интеграция. Жаһандануға беталыс: дамыған нарықтық 

демократиялық елдер, Азияның жаңа индустриалды елдері, дамушы 

мемлекеттер және Қытай.  

 Халықаралық экономикалық қатынастар жүйесінің жаһандық түрленуі. 

Жаһандану, аймақтандыру және аймақтық интеграция. Интеграция және 

дезинтеграция. Әлемдік шаруашылық орталықтарының  экономикалық даму 



серпінділігі және дүниежүзілік экономиканың орталықтарының құрылымын 

қайта құру қажеттілігі. Әлемдік саясат пен әлемдік экономиканың 

арақатынасы. Аймақтық сәйкессіздіктер. Дағдарыс қаржылық па немесе 

аймақтық па? Қаржылық дағдарыстың геосаяси болжамы. Қаржылық  

дағдарыс және аймақтық қатынастардың серпінділігі. Аймақтық және 

әлемдік экономикаға  дағдарыстың  әсері. Халықаралық қатынастың 

аймақтық ішкі жүйелеріне дағдарыстың әсері.  

        Жаһандық (әлемдік) мәдениет. Ноосфераның, сана саласының 

қалыптасуы. Білім беру әдістері, мазмұны және сипатының өзгеруі. Жаңа 

этика элементтерінің қалыптасуы. Ұлттық-мәдени даму мәселелері және 

олардың аймақтық пен ғаламдық деңгейде әрекеттесуі. Халық пен 

аймақтардың  әлеуметтік және рухани даму қарқынын үдету. 

  

Жаңа әлемдік саясаттың детерминанттары 

Қоғамның демографияның құрылымындағы жалпы өзгерістер.Жер 

халқы саны өсуінің серпінділігіндегі айырмашылықтар. Жер халқының 

кеңістіктік және орын толтыру серпінділігінің өзгешеліктері. Африка, 

оңтүстік және оңтүстік-шығыс Азия аймақтарына қарай  аумақтық жылжу  

үрдісі. Әлемдегі қазіргі демографиялық үдерістердің  саяси аспектілері. 

Демографияның сәйкессіздігі және жаңа даулар. 

Миграциялық үдерістер. Үдемелі миграциялардың көптеген елдердің 

ұлттық құрамының өзгеруіне, салт-дәстүрлерге, еңбек нарығына әсері. Әр 

түрлі мемлекеттердегі миграциялық саясат.  «Саяси босқындардың», мәжбүр   

босқындардың миграциясы мәселесі. Трансшекаралық аймақтар мәселелері 

және заңсыз иммиграция. Заңсыз иммиграция және қауіпсіздік мәселесі.  

Қазіргі өркениеттің экологиялық мәселелері. Орталық және Шығыс 

Еуропа, Латын Америкасы, ТМД, Тынық мұхит аймағы елдеріндегі  кешенді 

экономикалық өзгерістердің қалыптасуынан туындаған экологиялық 

салдарлар. Барлық елдер мен аймақтарда экологиялық сасаттың негізін қалау 

және жүзеге асыру.  

Денсаулық сақтау мәселесі.  Адам денсаулығының жеке және ғаламдық 

деңгейлері. СПИД, әлемде таралуы және халықаралық ынтымақтастық 

шеңберінде онымен күрес. Нашақорлық. Темекі шегу. Маскүнемдік.  Азық-

түлік мәселе. Азық-түлік қорлары үшін күрес келіспеушілік тудырушы 

фактор ретінде. Халықаралық ұйымдасқан қылмыс қауіпсіздікке төнген қауіп 

ретінде. Қазіргі кезеңдегі мафия және нашоқорлық бизнесі. Мафия 

құрылымы мен қызметі. Қылмыстың жаңа түрлері.  Халықаралық лаңкестік. 

Лаңкестіктің түрлері. Халықаралық ынтымақтастықтың лаңкестікпен 

күрестегі тәжірибесі.  

 

Бұқаралық ақпарат құралдарының әлемдік саясатқа ықпалы 

Ұлттық психологияның ерекшелiктерi және оның сыртқы саясаттың 

қалыптасуына ықпалы. Бiртұтас ақпараттық-телекоммуникациялық 

кеңiстiктің қалыптасуы. БАҚ және әлемдік саясат. Халықаралық 

қауымдастықтың бiртұтас кеңiстiк-уақыттық инфрақұрылымының 
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сипаттамасы. Мәдени және ақпараттық жаһандану. БАҚ-тың  

информатизациясы. Халықаралық саяси қатынастар саласындағы БАҚ-тың 

таралуы. Саясат жүргізу мақсатында БАҚ-қа компъютер желiлерiн дайындау 

және жетілдіру. Бұқаралық ақпарат құралдарының әлемдік сасатқа ықпалы. 

Интернет және WWW (World wide web)  бүкiләлемдiк желiсi. «Твиттерлік» 

төңкерiстер. Ақпараттық-насихаттық қызметтердің, теледидар мен 

телевизионды  компаниялардың қоғамдық пiкiрді қалыптастырудағы рөлі. 

 

Халықаралық қатынастарды реттеу мәселесі. Ұлттық мүдделер 
Мемлекетаралық өзара әрекеттесуді  халықаралық-құқықтық реттеу 

нормалары. Халықаралық қатынастарды реттеуде халықаралық-құқықтық 

және моралдік нормалардың өзара әрекеттесуі мен бірлігі. Ұлттық-

мемлекеттік мүдделер жүйесіндегі басымдылықтар. Негізгі және жанама 

мүдделер, байырғы ұлттық мүдделер. Мүдделердің адамның, қоғамның және 

мемлекеттiң тiршiлiк әрекетiнің әр түрлi салаларындағы  көрініс табу 

ерекшелiгi. Ұлттық мүдденiң экономикалық, әлеуметтiк мәдени, геосаяси  

факторлары. Дiни фактордың әсері. Сыртқы саясаттың қалыптастыруда 

концептуалды үлгiлер. Iшкi, сыртқы, аймақтық және әлемдiк саясаттың өзара 

байланысы. АҚШ, Ресей, азиялық және араб мемлекеттерiнің  сыртқы 

саясатында ұлттық-мемлекеттiк мүдделердің  көрініс табу түрлері. 

 

Адам құқықтарын қорғау мәселесі 

Адам құқығы халықаралық құқықтың негiзiн қалайтын қағидасы 

ретінде.  Жалпыға бiрдей адам құқығы декларация. Адам құқықтары туралы 

халықаралық пактiлер. Экономикалық, азаматтық және мәдени құқықтар 

туралы пакт. Азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пакт. 

Пактіге қатысушы-мемлекеттердің адам құқықтарының орындалуын  

бақылау. БҰҰ-ның адам құқығын қорғауға қатысты қызметі. Адам 

құқықтары жайлы комиссия. Еуропалық Кеңес, ЕҚЫҰ, Еуропалық Одақ 

қызметiнде адам құқығын қорғау және негiзгi бостандықтары мәселесі. Адам 

құқығын  және бостандығын қорғауда   үкiметтiк емес ұйымдардың қызметі. 

Интернационализация үдерісінің адамның негізгі құқықтарына  әсері. Адам 

құқығын қорғау жүйесiнiң күші және оның шектеулігі. Адам құқығы және 

халықаралық гуманитарлық құқық. 

 

Солтүстiк және Оңтүстiктiң мәселесi 

Бай және кедей мемлекеттер. Бір адамға шаққандағы өндiрiсте олардың 

арасындағы жік. Оңтүстiк Азияның,   Африканың оңтүстік бөлiгiнің және 

Латын Америкасының дамушы елдері. Оңтүстiк Африка елдерiндегi 

экономикалық мүмкiншiлiктер. Ашаршылық, ауру, қайыршылықтың 

себептерi. Iндет тараған  және әлеуметтiк даулы  аймақтар. Гуманитарлық 

көмек. БҰҰ-ның өндiргiш күштердi  дамытуда ұзақ мерзiмдi қолдау  

бағдарламасы. Дамыған елдердiң  дамушы елдерге  (АҚШ, Германия, 

Жапония, Франция) көмек көрсетуге бағытталған  сыртқы саяси 



бағдарламалары. Қызыл Крест және Қызыл жарты айдың қызметi. 

Қайырымдылық. 

 

Әлемдік орталықтар және әлемдік саясаттағы жетекші елдер. 

Әлемдік және аймақтық интеграция мәселелері 
Постиндустриялық әлемнiң жаңа тенденциялары және халықаралық 

қатынастардың  аймақтық мәселелерi. Халықаралық акторлардың түрлерi. 

Мемлекеттiң  халықаралық қатынастардың қатысушысы ретіндегі мәні мен 

рөлі. Халықаралық қатынастардың мемлекеттiк емес қатысушылары. Қазiргi 

халықаралық қатынастарда БҰҰ-ның рөлі. 2000-шi жылдардағы БҰҰ-ның 

қызмет ету және реформалар жүргізудегі мәселелерi. 2000-шi жылдарда 

ЕҚЫМ/ЕҚЫҰ-нің еуропалық iшкi жүйедегi алатын рөлі және орны, 

институционалды құрылымының дамуы, қызметінiң негiзгi бағыттары. 

ЕҚЫҰ-нiң жаңа қызметтері. Еуропалық  Кеңес. Еуропалық ішкі жүйедегі  

Еуропа кеңесiнiң орны және рөлi. Құбылмалы әлемдегi  НАТО. НАТО-ның 

шығысқа қарай  кеңею мәселесі. Интерпол және Европол. «Үлкен жетiлiктiң 

(сегiздiк)» қызметi. АҚШ, ЕО және АТА. ТМД. Латын  Америкасы  елдерi. 

Шығыс - Батыс: дау немесе өзара әрекеттесу. Аймақтық геостратегиялық 

үшбұрыштар. Көпполярлық және халықаралық қатынастардың  аймақтық 

iшкi жүйелерi. Дихотомиялар: орталық - шеткі. Батыс - Шығыс, Солтүстiк - 

Оңтүстiк. Еуразиялық және халықаралық қатынастардағы аймақтық 

мәселелер. Әлемдік және аймақтық интеграциядағы ортақ мәселелер. 

Интеграция себептері және қозғаушы күштері, мәні. Еуропалық 

интеграцияның жаңа кезеңдегi ЕЭО/ЕО. ЕО-Ресей қатынастары: негiзгi 

бағыттар мен механизмдер. НАФТА және солтүстікамерикандық  

интеграция. Қазіргі экономикалық өзара іс-әрекеттер жүйесіндегі НАФТА-

ның рөлі. Еуразиялық интеграция мен ТМД. 

 

Халықаралық қатынастардағы Азиялық-Тынықмұхиттық аймақ. 

Халықаралық қатынастардағы Оңтүстік Азия 

Қазіргі халықаралық қатынастардағы АТА ішкі жүйесінің рөлі және 

орны. Ішкі жүйенің қалыптасуының факторлары мен негізгі кезеңдері. АТА 

мемлекеттерінің өзара іс-әрекеттерінің қағидалары мен ережелері. 

Құндылықтардың аймақтық жүйесі. Басты ойыншылардың ұстанымдары: 

ҚХР, Жапония, АҚШ, АСЕАН мемлекеттері. Азия-Тынық мұхит 

аймағындағы аймақтық, әлемдік және жергілікті үдерістердің аймақтық 

қауіп-қатерлер мен шақырулардың анықтаушысы ретінде өзара тәуелділігі. 

Екіжақты қытай-американдық қатынастардағы Тайвань мәселесі және 

біртұтас Қытай қағидасы. Оңтүстік-Қытай теңізі аймағындағы  даулар. 

Кореяның бірігу мәселесі. Ресей-Жапония қатынасы: мәселелері мен 

болашағы. Солтүстік Корея жөніндегі алтыжақты келіссөздер АТА 

қауіпсіздіктің жаңа құрылымы ретінде. АТА стратегиялық қауіпсіздігі. 

Оңтүстік-Шығыс Азия (ОША) географиялық және «өркениеттік» кеңістік 

ретінде. ОША-дағы интеграциялық үдерістердің ерекшелігі. ОША-дағы 

саяси интеграция мен қауіпсіздік. ОША экономикалық интеграция 
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үдерістері. АТА саяси және экономикалық өміріндегі аймақтық ұйымдардың 

орны мен рөлі (Азия-Тынықмұхит экономикалық ынтымақтастықтың 

(АТЭЫ), Тынықмұхиттық экономикалық ынтымақтастықтың (ТЭЫ), 

Оңтүстік-Азия елдерінің ассоциациясы (АСЕАН) және т.б. үкіметаралық 

форумдары).  

Ішкі аймақтық күш орталықтарының өзара тәуелділігі мен 

автономдығының деңгейі (Қытай, Тайвань, Вьетнам, Малайзия, Сингапур, 

Индонезия).  

2000-жылдардағы Оңтүстік Азиядағы халықаралық қатынастардың 

ішкі жүйесі: негізгі сипаттамалары, даму факторлары, қатысушылары. 

СААРК. СААРК-ға мүше мемлекеттер арасындағы келіспеушіліктерді және 

аймақтық тұрақсыздықтың себептерін бағалау (Үнді-пәкістандық қақтығыс, 

Үндістан мен Пәкістандағы ядролық қарудың иемдену факторлары, Үндістан 

мен Қытайдың қарама-қарсылығы). Аймақтағы бейбітшілік үшін күрес және 

әлеуметтік саясат – СААРК қызметінің басты бағыттары ретінде. 

 

Халықаралық қатынастардағы Латын Америкасы 

2000-жылдардағы Латын Америкасындағы халықаралық қатынастар: 

негізгі сипаттамалары, даму факторлары, қатысушылары. Америка 

құрлығындағы интеграциялық үдерістер: НАФТА, МЕРКОСУР. ЕО-

МЕРКОСУР аймақаралық өзара іс-әрекеттестік жобалары. Латын Америка 

елдерінің айрықша мүдделері. Батыс жартышардағы біртұтас сауда-

экономикалық және инвестициялық кеңістіктің қалыптасуы. Аймақтық 

интеграция: АМҰ (ОАГ), ЛАЭҚ (ЛАЭС), ЛАИ. 

Ынтымақтастық пен қауіпсіздік мәселелері (РИО тобы, америкааралық 

қауіпсіздік жүйесінің қызметі). Латынамерикандық елдер мен АҚШ. 

Қосылмау қозғалысы мен тынықмұхиттық экономикалық ынтымақтастық 

жөніндегі кеңес. Латынамерикандық елдер және БҰҰ, халықаралық 

қаржылық ұйымдардың Латын Америкасы елдеріне көмегі. 

Еуропа елдерімен ынтымақтастық. Латын Америкасы елдерімен 

жалпыаймақтық саясат. 

 

Халықаралық қатынастардың таяушығыстық ішкі жүйесі. Орта 

Шығыс 

Халықаралық қатынастардың жаһандық жүйесіндегі Таяу Шығыс. 

Аймақтың геосаяси рөлі. Таяу Шығыстың сыртқы әлеммен өзара қарым-

қатынасының сипатына мұнай факторының ықпалы. Араб мемлекеттерінің 

Лигасының, интеграциялық ұйым ретінде, жұмыс істеуінің ерекшеліктері. 

Ислам радикализациясы мәселелері. Таяу Шығыс мәселесіндегі Жаппай 

қырып жою қаруы факторы.  

Араб әлемінің ерекшеліктері және «араб біртұтастығы» идеясының 

қалыптасуы. Ислам Конференциясы Ұйымы: мақсаттары, міндеттері, 

қызметінің бағыттары.  



Парсы шығанағындағы күштер арасалмағы және аймақтық 

ынтымақтастық мәселелері. Таяушығыстық қақтығыстың көпдеңгейлі 

сипаты, оның эволюциясы және құрылымы. Таяушығыстық қақтығысты 

реттеу перспективалары.  

Қазіргі әлемдік геосаяси кескін үйлесіміндегі орташығыстық аймақтың 

рөлі. Ауғанстан мәселесі: жағдайдың даму кезеңдері, шекаралас 

мемлекеттерге әсері, бейбіт реттеу мүмкіндігі. Иранның геостратегиялық 

маңызы. Иранның аймақтағы саяси үдерістерге ықпалы. Иранның ядролық 

бағдарламасы. Иранға қатысты батыс саясаты. Түркия НАТО мүшесі ретінде, 

бірақ ЕО және т.б. мүшесі емес. Әлемдік және аймақтық саясаттағы 

исламдық фактор.  

 

Кеңестік кеңістіктен кейінгі халықаралық қатынастар. Орталық 

Азия халықаралық қатынастардың  дара дербес субаймақтық жүйесі 

ретінде. 
Еуразиялық геосаяси және экономикалық кеңістік. Еуразиялық 

кеңістіктің дезинтеграциясы мен реинтеграциясы. Еуроатланттық және 

еуразиялық аймақтардағы қауіпсіздік пен ынтымақтастықты нығайту 

жөніндегі іс-шаралар. ТМД-ға мүше мемлекеттердің әскери-саяси 

ынтымақтастығы және ұжымдық қауіпсіздік.  

ТМД елдерінің ғылым және техника, қоршаған ортаны қорғау, білім 

беру, мәдениет және ақпарат салаларындағы ынтымақтастығы.  

ТМД мемлекеттерінің қорғаныс және қауіпсіздік саласындағы өзара іс-

әрекеттері: негізгі құжаттар және олардың іске асырылуы. «Көпформатты 

және түрлі қарқынды интеграция» феномені. Қазақстан еуразиялық 

өркениеттің ядросы, геосаяси ұқсастық, геоэкономикалық қауымдастық, 

посткеңестік кеңістіктегі тепе-теңдік пен қауіпсіздіктің кепілі ретінде. 

Кедендік одақ. ЕуразЭҚ. ЕАО (Еуразиялық Одақ) құрылуы. ЕАО-тың 

қалыптасуының принциптері мен механизмдері.  

Посткеңестік кеңістіктің қақтығыстық сипаты. Қақтығыстарды реттеу 

мәселесі. ТМД-дағы бітімгершілік. Халықаралық-құқықтық механизмдер, 

әлемдік тәжірибе және посткеңестік іске асыру. Грузин-абхаздық, тәжік, 

Таулы-Қарабахтық, Днестр маңы, Оңтүстік-осетиндік қақтығыстар. 

Орталық Азия халықаралық қатынастардың өзіндік субаймақтық (ішкі) 

жүйесі ретінде. Орталық Азия аймағындағы қауіпсіздіктің негізгі түрлері 

(экстремизм, исламдық радикализм, есірткі тасымалы, заңсыз миграция және 

т.б.). Ортаазиялық елдерді экономикалық, қаржылық және әскери-саяси өзара 

іс-әрекеттердің халықаралық, аймақтық және субаймақтық құрылымдарына 

қосу. Орталық Азиядағы интеграциялық үдерістер. Көпжақты аймақтық 

ынтымақтастықтың дамуы, соның ішінде Орталық Азия шеңберінде. 

Орталық Азиядағы сыртқы күштердің рөлі.  

 

Африка халықаралық қатынастардың аймақтық ішкі жүйесі 

ретінде 
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Қазіргі халықаралық қатынастардағы Африка: негізгі экономикалық 

көрсеткіштер және әлеуметтік мәселелер. Көптеген африкандық 

мемлекеттердің экономикалық, саяси дағдарысының себептері, олардың 

өздерінің ішкі мәселелерін шеше алмауы. Өнеркәсіптік дамыған 

мемлекеттердің Африкадағы мүдделерінің әлсіреуінің салдары мен себептері. 

Күштердің аймақтық орталықтарының пайда болуы - Нигерия және ОАР. 

АБҰ (ОАЕ) және субаймақтық ұйымдардың қазіргі рөлі. Африкалық 

мемлекеттердің әлемнің өнеркәсіптік дамыған елдерімен қатынасы. Қазіргі 

кезеңдегі африкааралық қатынастар. Африкалық Одақ: құрылу тарихы, 

міндеттері және қызметінің болашағы. Африкандық одақтың экономикалық 

бағдарламалары. Жаңа аймақтық күш орталықтарының қалыптасуы. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН  

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1.  Халықаралық қатынастардағы қауіпсіздік және тұрақтылық 

мәселелері 

2. Қарулануды бақылаудың құқықтық базасы. 

3. Қазіргі әлемде ядролық қаруды таратпау және қарулану 

мәселелері. 

4. Қазіргі еуропалық сыртқы саясат және қауіпсіздік мәселелері. 

5. Солтүстік пен Оңтүстік мәселелері 

6. Адам құқықтарын қорғау мәселелері 

7. Мәдениеттің жаһандануы 

8. Экологиялық мәселелердің жаһандануы 

9. Әлемдік саясаттың жетекші елдері және әлемдік орталықтары 

10.  Орталық Азия халықаралық қатынастардың субаймақтық (ішкі) 

жүйесі ретінде 

11.   Посткеңестік кеңістіктегі халықаралық қатынастар. 

12.  Қазіргі халықаралық қатынастардағы интеграция мен 

аймақтандыру үдерістері 

13.  Оңтүстік Азиядағы ХҚ ішкі жүйесі: негізгі сипаттамалары, даму 

факторлары, қатысушылары. 

14.  Халықаралық қатынастардағы Латын Америкасы. 

15.   Халықаралық қатынастардағы Африка 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Халықаралық қауіпсіздікті анықтаудың негізгі теориялық 

көзқарастар туралы салыстырмалы кесте құру: мектеп атауы, өкілдері, негізгі 

қағидалары. 



2. Қаруландыруды бақылау және қарусыздандыру саласындағы 

бекітілген негізгі келісім-шарттар кестесін мынадай пункттер бойынша құру: 

қол қойылған жылы, келісім-шарттың атауы, қол қоюшы мемлекеттер. 

3. Аймақтық мәселелер жөніндегі мақалаға сын-пікір жазу 

4. Аймақтың кез-келген мәселесі бойынша презентация дайындау 

5. Қазіргі халықаралық қатынастардағы әлем елдері мен аймақтары. 

Осы тақырыпта ұсынылған мәселе жөніндегі жаңа әдебиеттермен танысу 

қажет. Біршама пікір-сайыстық сұрақтарды табу, таңдалған мәселелер 

туралы 3 мақалаға ивент-анализ жасау. 

6. «Жаңа әлемдік тәртіптің қалыптасуы мен аймақтардың рөлі» 

тақырыбында эссе жазу. 

7. ХХ ғасыр және ХХІ ғасыр тоғысындағы «Еуропалық біркелкілік» 

анықтамасы мәселесі, Еуропаның Батыс мен Шығысы арасындағы әртүрлілік 

сипаты тақырыбында эссе жазу. 

8. Халықаралық қатынастардың қазіргі жүйесіндегі аймақтардың 

рөлі 

9. Қазіргі әлемдік тәртіптегі АҚШ  

10. ЕО әлемдік саясат акторы ретінде 

11. Таяу Шығыс – ғасырлар тоғысындағы жаһандық және аймақтық 

қақтығыстар желісі   

12. Шығыс Азиядағы аймақдану 

13. Еуразиялық Одақ қалыптасу мәселелері 

14. Қазіргі әлемдегі африкандық өркениет 

15. Оңтүстік Азияның аймақтық мәселелері 

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ОРЫНДАЛАТЫН ЖҰМЫСҚА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 
 

1. Аймақ дербес саяси бірлік ретінде 

2. XX және XXІ ғ. Тоғысындағы «еуропалық біртектілік» мәселесі. 

Еуропаның Бастысы мен Шығысы арасындағы айырмашылықтың сипаты. 

3. Постбиполярлық кезеңдегі Еуропадағы диверсификация және 

жаһандану үдерістерінің ерекшеліктері: бірігу мен «субаймақтарға» бөліну 

үрдістерінің ара-қатынасы. 

4. Еуропалық Одақтың кеңею келешегі мен мәселелері. 

5. ТМД-дағы интеграциялық үдерістері 

6. Еуразиялық Одақты қалыптастыру мәселелері. 

7. Бейбітшілікті қолдау операцияларындағы жаһандық және 

аймақтық шаралардың ара-қатынастары мәселесі. 

8. Халықаралық қатынастардағы ықпал етуші факторлар. 

9. Халықаралық қатынастардағы аймақтардың рөлі. 

10.  Қазіргі Латын Америкасындағы аймақтық ерекшеліктері мен 

эволюциясы. 

11.  Қазіргі Оңтүстік Азиядағы аймақтық ерекшеліктері мен 

эволюциясы. 
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12. Мағриб елдеріндегі аймақтық үдерістердің кешендік 

сипаттамасы. 

13. Шығыс Азиядағы халықаралық қатынастар жүйесіндегі аймақтық 

ұйымдардың орны мен рөлі. 

14.  Өңірдің (елдің) геосаяси орналасуы аймақтық даму факторы 

ретінде. 

15. Таяу және Орта Шығыс елдеріндегі аймақтық үдерістердің 

кешендік сипаттамасы. 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі:  

1. Арешидзе  Л.Г. Международные  отношения  в  Восточной  Азии. 

Угрозы и надежды. – М.: Международные отношения, 2007. – 296 с.  

2. Бусыгина И.М. Политическая регионалистика. – М., 2006.  

3.  Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в 

современном мире: пер. с англ. – СПб.: Университетская книга, 2001. – 416 с.   

4.  Восток/Запад. Региональные подсистемы и региональные 

проблемы международных отношений. – М., 2002. 

5.  Кулагин В.М. Международная безопасность: Учебное пособие 

для студентов вузов. – М., 2007. 

6.  Лебедева М.М. Мировая политика: учебник для вузов. – 2-е изд. 

– М.: Аспект пресс, 2006. – 365 с. 

7.  Мировая  политика: теория, методология, прикладной  анализ / 

отв. ред. А.А. Кокошин, А.Д. Богатуров. – М.: Комкнига, 2005. – 432 с.   

8.  Мовкебаева Г.А. Современные проблемы международных 

отношений: учеб. пособие для спец. «Междунар. Отношения» и 

«Регионоведение».- Алматы: Қазақ ун-ті, 2010.- 254 с. 

9.  Современные  международные  отношения  и мировая  политика: 

учебник / отв. ред. А.В. Торкунов. – М.: Просвещение, 2005. – 990 с.   

10.  Страны и регионы мира в современных международных 

отношениях / Под. ред. М.С. Ашимбаева. - Алматы, 2006. 

 

Қосымша:  

1. Васильев  А. В. Африка и вызовы XXI в. / А. М. Васильев; 

Российская акад. наук, Ин-т Африки. - М. : Восточная лит., 2012.  

2. Восток и политика : политические системы, политические 

культуры, политические процессы : научно-методический комплекс : 

учебник для студентов вузов / под ред. А. Д. Воскресенского. – М. : Аспект 

Пресс , 2011. 

3. Колдунова  Е. В. Безопасность в Восточной Азии. Новые вызовы. 

- М. : Навона, 2010.  



4. Лукин А. Л. Интеграционные процессы и институты в Азиатско-

Тихоокеанском регионе: Политика. Экономика. Безопасность. – 

Владивосток: Изд-во Дальневосточного университета, 2009. 

5. Современные мировая политика. Прикладной анализ : учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений / А. А. Байков [и др.] ; под 

ред. А. Д. Богатурова. – М. : Аспект Пресс , 2010.  

6. Политический атлас современности: Опыт многомерного 

статистического анализа политических систем современных государств. - М.: 

МГИМО(У), 2007.  

7. Современная мировая политика: прикладной анализ / под ред. 

А.Д. Богатурова. - М.: Аспект Пресс, 2009.  

8. Современные глобальные проблемы мировой политики / под ред. 

Лебедевой М.М. М.: Аспект Пресс, 2009. 256 с. 

9. Сударев  В. П.  Геополитика в Западном полушарии в начале XXI 

века. - М. : МГИМО-Университет, 2012. 

10. Энергетические измерения международных отношений и 

безопасности в Восточной Азии / под ред. А. Д. Воскресенского. – М.: 

МГИМО-Университет, 2007.  
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PR YА 2201 – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Объем 2 кредита 

 

Авторы: 

Кульбаева А.Т. – кандидат исторических наук, и.о. доцента кафедры 

международных отношений и мировой экономики КазНУ им. аль-Фараби 

Байкушикова Г.С. – доктор PhD, и.о.доцента кафедры 

международных отношений и мировой экономики КазНУ им. аль-Фараби 

Мухамадиев Х.С. – кандидат филологических наук, доцент, кафедра русской 

филологии и мировой литературы КазНУ им. аль-Фараби 

Абаева Ж.С. – кандидат филологических наук, доцент кафедры русской 

филологии и мировой литературы КазНУ им. аль-Фараби 

 

Рецензенты: 
Байзакова К.И. – доктор исторических наук, профессор Казахского 

национального университета им. Аль-Фараби 

Нурша А.К. – кандидат исторических наук, координатор проектов по 

внешней политике Института мировой экономики и политики при Фонде 

Первого Президента РК 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Изучение дисциплины «Профессиональный русский язык» в высшем 

учебном заведении является составной частью базовой подготовки 

специалистов. Данная дисциплина предполагает более глубокое изучение 

русского языка с учетом специфики специальности, использование его не в 

качестве объекта, а в качестве средства овладения  базовыми знаниями. 

Изучению дисциплины «Профессиональный русский язык» 

предшествует общеобразовательная дисциплина «Русский язык» и вводные 

дисциплины специальности. 

В результате изучения данной дисциплины  студент должен: 

иметь представление о научном стиле и его жанровом многообразии; 

- о правилах  построения научного текста и языкового оформления;  

- о методах и приемах структурно-семантического и смысло-

лингвистического анализа профессионального текста; 

- об особенностях функционирования системы языка в 

профессиональном общении; 

знать научную лексику и  научные конструкции естественно-

технического и общественно-гуманитарного профилей; 

-  правила продуцирования текстов разных жанров; 

-  речевые нормы профессиональной сферы деятельности; 

-  основы деловой коммуникации и документации; 



- использовать основные приемы информационной переработки 

устного и  письменного текста; 

- выбирать языковые средства в соответствии с коммуникативной 

интенцией и ситуацией общения; 

- знать технологию интерпретации и анализа текстов научно-

профессиональной литературы; 

- технологию самостоятельного поиска научной информации как 

основы  профессиональной деятельности; 

-  быть компетентным в профессиональной области делового общения. 

  - знать стратегии и тактики речевой коммуникации в сфере 

профессионального взаимодействия.       

 Содержание программы определяется коммуникативными 

потребностями студентов в научно-профессиональной сфере. 

 

                                

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1 Введение в предметную область специальности на профессиональном 

русском языке. 

1.1 Профессиональный язык специальности «Регионоведение» и его 

составляющие. Профессиональная терминология как основной признак 

научного стиля. 

1.2 Обучение научному стилю речи как языку специальности 

регионоведение    

1.3 О научных методах исследования в регионоведении.  Правила выбора 

методов в соответствии с темой и коммуникативными задачами. 

1.4 Структура научно-исследовательских работ по профилю 

специальности. Требования к содержанию работы.  

1.5 Основная терминология регионоведения  в учебно-профессиональной и 

научно-профессиональной сферах.  

1.6 Официально-деловые тексты и их разновидности: законодательные, 

административно-канцелярские. 

1.7 Развитие профессиональной компетенции при работе с научными 

текстами по специальности «Регионоведение». 

1.8 Связь профессионального русского языка с дисциплинами 

специальности. 

2 Устная научно-профессиональная речь 

2.1 Основные типы коммуникабельности людей в профессиональной 

сфере. 

2.2 Общение как механизм взаимодействия и речевого воздействия в 

деловой сфере. 

2.3 Коммуникативное пространство речевой личности в профессиональной 

картине мира. 

2.4 Правила оформления презентаций и докладов. 
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2.5 Законодательство Республики Казахстан в области международных 

отношений, дипломатии и регионоведения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Целью изучения дисциплины «Профессиональный русский язык» 

является формирование и развитие навыков  коммуникативной компетенции 

на русском языке и обеспечение профессионально-ориентированной 

языковой подготовки компетентной личности, способной адекватно 

выстраивать общение в профессионально значимых ситуациях.   

Основные задачи дисциплины - выработать у студентов-регионоведов 

представления о профессиональном тексте, о стратегиях и тактиках речевой 

коммуникации в   профессиональной сфере, как об объектах, формирующих 

у будущих специалистов профессиональной  компетенции – способности 

решать лингвистическим средствами реальные коммуникативные задачи в 

конкретных речевых ситуациях в сфере профессиональной деятельности. 

Помочь студентам понять сущность текста по специальности 

регионоведение, его основную терминологию: познакомить с типологией 

профессиональных  текстов и их компонентов. Практическая задача курса – 

привитие навыков теоретически обоснованного анализа текстов, стратегии и 

тактики речевой коммуникации в   профессиональной сфере. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Введение в предметную область специальности на 

профессиональном русском языке. 

В процессе изучения дисциплины «Профессиональный русский язык» 

студенты должны научиться практически применять знания для построения 

профессиональных и научных текстов, для активного участия в сфере 

профессионального общения. Кроме профессиональных и научных задач, 

данная дисциплина должна обеспечить общекультурное развитие студентов 

и их эстетическое воспитание. В этом смысле концепция дисциплины 

«Профессиональный русский язык» подразумевает овладение навыками 

профессионального общения, а также расширение общегуманитарного и 

общепрофессионального  кругозора. 

Данная программа определяет содержание и объем учебного материала 

с учетом профессиональных потребностей студентов. 

 

Профессиональный язык специальности «Регионоведение» и его 

составляющие. Профессиональная терминология как основной признак 

научного стиля. 

Термин как основная понятийная единица научной сферы человеческой 

деятельности и основная лексическая составляющая научного стиля речи. 



Основные способы терминообразования. Научная терминология 

регионоведения. Узкоспециальные отраслевые термины регионоведения. 

 

Обучение научному стилю речи как языку специальности 

регионоведение.  

Общая характеристика научного стиля речи как языка специальности. 

Профессиональный язык, профессиональный жаргон: сходства и различия. 

Разновидности (подстили) научного стиля речи. Жанры современного 

научного стиля речи.  

 

О научных методах исследования в регионоведении. Правила 

выбора методов в соответствии с темой и коммуникативными задачами.  

Виды методов для различных направлений исследования. Принципы 

подбора литературы по теме исследования. Особенности работы с 

бумажными и электронными носителями. 

 

Структура научно-исследовательских работ по профилю 

специальности. Требования к содержанию работы. 

Сокращение. Виды сокращений. Общепринятые сокращения. Средства 

сокращения слов и словосочетаний. Формы рубрикации текста. Правила 

цитирования. Варианты выделения текстовых фрагментов и возможности их 

использования. Правила оформления сносок.  Правила составления 

библиографии. 

 

Основная терминология регионовдеения в учебно-

профессиональной и научно-профессиональной сферах.  

Развитие профессиональных навыков и речевых умений на уровне 

интерпретации и анализа научно-профессиональных текстов и их 

разновидностей по их стилевой ориентации.  

Научные тексты и их разновидности: собственно-научные, научно-

популярные, учебно-справочные. Стилистическое своеобразие разных видов 

и жанров научных текстов. Основная терминология регионоведения, 

дефиниции терминов в специальных научных текстах. Термины в научно-

популярных текстах, особенности их образования в русском языке. 

Формы представления чужой речи в научном тексте: цитирование. 

Проявление авторской индивидуальности в научном тексте. Интерпретация и 

анализ композиции профессионально-научного текста. Отзыв о научной 

работе по специальности. 

 

Официально-деловые тексты и их разновидности: 

законодательные, административные 

Стилистическое своеобразие разных видов официально-деловых 

текстов. Распорядительные документы. Документирование трудовых 

отношений их терминологические особенности.  
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Развитие профессиональной компетенции при работе с научными 

текстами по специальности «Регионоведение». 

 Усвоение специального профессионально-ориентированного 

материала с использованием его в профессиональных ситуациях. 

Усвоение типовых языковых конструкций  для выражения 

специальных смыслов профессиональных текстов различных жанров в ходе 

их интерпретации и анализа. 

Субъект действия в контексте научной картины мира: творческий 

портрет и научный вклад учёных-регионоведов. 

Контент текстовика из аутетичных текстов, взятых из печатных и 

электронных источников. Ядерная часть вербального компонента языкового 

портрета ученого-регионоведа. 

Термины, обозначающие этапы развития регионоведения как науки, 

различных научных направлений, течений, школ, методов, принципов, 

подходов, процессов, законов.  

 

Связь профессионального русского языка с дисциплинами 

специальности. 

Реализация принципа взаимосвязанного обучения: взаимосвязь  

русского языка с дисциплинами специальности.  

Развитие умений самостоятельной работы со  справочной литературой, 

поиск информации по заданной тематике в Интернете. 

 

Устная научно-профессиональная речь 

Особенности речевого поведения в профессиональной сфере. Общение 

как механизм взаимодействия, в который включён субъект - языковая 

активность, речевая ситуация, коммуникация.  

Основные единицы общения: речевое событие, речевое 

взаимодействие, речевое воздействие. Стимулированный диалог – 

обращение, предложение, совет, вопросно-ответные комплексы. 

Построение устного текста - монолога: последовательность 

предложений, связанных семантически и формально при помощи различных 

языковых средств; тематические блоки. 

Тактики и способности языковой личности при коммуникативной 

координации в сфере профессионального взаимодействия. 

Основные типы коммуникабельности людей и диалогов в 

профессиональной сфере.  

Тактики различных видов коммуникативного сотрудничества 

(кооперативный тип); полемичные тактики (центрированный тип). Виды 

собеседников. 

 

Общение как механизм взаимодействия и речевого воздействия в 

деловой сфере. 



Коммуникативные особенности диалогической речи. Типы диалогов: 

диалог-интервью (расспрос), диалог-унисон (согласие), диалог-диссонанс 

(несогласие), диалог-уточнение (переспрос), диалог-полилог (обсуждение). 

Коммуникативное пространство личности в профессиональной картине 

мира. 

Имитационные модели аспектов профессиональной деятельности: 

переговоры, деловая беседа. Методические приёмы игрового обучения 

общению и взаимодействию в профессиональной сфере. Анализ и результаты 

деловой беседы. 

Речевые тренировки в виде высказываний, выступлений. Невербальные 

средства общения. Правила оформления презентаций и докладов. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Основные признаки текста: связность, логичность, объективность, 

точность, информативность, целостность, интертекстуальность, 

завершенность. 

Интерпретация и анализ текстов по регионоведению в аспекте 

связности, логичности, целостности. 

Интерпретация и анализ текстов в аспекте кинтенциональности, 

точности и информативности 

Интерпретация и анализ текстов в аспекте категорий 

воспринимаемости, ситуативности и завершенности. 

Интерпретация и анализ текстов в аспекте категорий 

интертекстуальности. Цитаты и правила цитирования. 

Информационно-структурные характеристики текста: точность, 

логичность, ясность, понятность, доступность. 

Значение терминов «регион», «регионоведение», «страноведение», 

«интеграция», «идентичность», «историко-географическая целостность» в 

контексте регионоведения. 

Определение региона, его типов и иерархии. Критерии выделения 

регионов и разновидность регионов. 

Ситуации профессионального общения. Основные виды общения. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 

Понятие «международный регион», «международные 

регионообразующие факторы», «международная региональная политика», 

«международный регионализм». 

Определение интенции (замысла) в научном тексте. Основные 

принципы выявления интенции автора текста (текст на выбор). 

Охарактеризовать минимум краткой и расширенной информации и 

понятие текстовой нормы – для деловой и справочной литературы. 
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Составить план предстоящей дискуссии по специальности 

регионоведение. Стандартные обороты речи в научной дискуссии. 

Презентация понятия регионности, регионализации и регионализма на 

примере определенной страны или группы стран 

 

               

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Классификация терминологии в контексте формирования 

гуманитарной картины мира ученого-регионоведа. 

2. Научно-информативный стиль речи. Типы словарей. Работа со 

словарями (энциклопедический словарь). 

3. Значение темы и её формулировка. Выбор темы. Тема и аудитория. 

Структура темы: коммуникативные задачи текста. 

4. Культура общения. Понятие общения и его структура. Портрет 

адресата. Понятие речевого жанра. 

5. Устное деловое общение. Деловой диалог. Деловая беседа. 

Переговоры. Логическое доказательство. Типы аргументаций. Понятие об 

умозаключении. 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Аксарина Н.А. Технология подготовки научного текста. Учебно-

методическое пособие – М.: Наука, 2014. – 112 с. 

2. Барыгин И. Н. Международное регионоведение: Учебник для 

вузов. – СПб.: Питер, 2016. – 384 с.  

3. Жаналина Л.К., Килевая Л.Т., Касымова Р.Т., Маймакова А.Д., 

Абаева М.К.  Язык современной науки: языковые портреты. Учимся 

искусству научной речи./Учебное пособие. – Алматы, 2010. – 344 с. 

4. Рогова К.И., Колесова Д.В. и др. Текст: теоретические основания 

и принципы анализа. Учебно-научное пособие. – СПб, 2011. – 464 с. 

5. Мухамадиев Х.С. Профессионально-ориентированный русский 

язык.  – Алматы, Казак университетi, 2013, 2016. – 210 с. 

 

Дополнительная: 

1. Русский язык: Учебное пособие для студентов казахских 

отделений университета / Под ред. К.К. Ахмедьярова, Ш.К. 

Жаркынбековой.– Алматы, 2012. – 226. 

2. Салагаев В.Г.  Составление деловых документов. Учебно-

справочная книга./Пер.на каз.язык  А.А. Какишевой – Алматы: Раритет. –  

2013. – 300 с. 



3. Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации: Учебное пособие 

по развитию навыков письменной речи. – 2-е изд. – М.: Наука, 2003. – 288 с. 

4. Мовкебаева Г.А. Введение в международное регионоведение. – 

Алматы, 2011.  
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POIYa 2202 – ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Объем 2 кредита 

 

Авторы: 

Сарыбаев М.С. – PhD, и.о. доцента кафедры международных 

отношений и мировой экономики КазНУ им. аль-Фараби 

Байкушикова Г.С. - PhD, и.о. доцента кафедры международных 

отношений и мировой экономики КазНУ им. аль-Фараби 

Сарбаева Р.Е. – кандидат исторических наук, и.о. доцента кафедры 

дипломатического  перевода КазНУ им. аль-Фараби 

 

Рецензенты: 

Кукеева Ф.Т. - доктор исторических наук, профессор КазНУ имени 

аль-Фараби 

Исмагулова А. Е. - кандидат филологических наук, и.о. доцента 

кафедры английского языка и МП Кокшетауского государственного 

университета им.Ш.Ш.Уалиханова 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Языковая подготовка по профессиональному иностранному языку на 

гуманитарных специальностях является неотъемлемым компонентом 

профессионально ориентированной образовательной программы выпускника 

современного ВУЗа инновационного типа. Знание иностранного языка – одно 

из важных условий осуществления международного сотрудничества и 

повышения квалификации в рамках академической мобильности в условиях 

полиязычного образования в соответствии с принципами развития научно-

исследовательского университета. Профессионально-ориентированный язык 

выступает как средством, так и целью обучения, т.к. подборка и изучение 

специализированного  материала ориентированы, во-первых, на 

использование студентами профессиональных знаний, а во-вторых, на 

успешное овладение языком. 

В ходе обучения дисциплине наряду с дальнейшим 

совершенствованием базовых умений иноязычного общения достигается 

профессионально-ориентированный уровень системных, предметных, 

межличностных, социокультурных компетенций в использовании языка в 

целях профессионального общения. Профессионально-ориентированный 

язык – продолжение курса базового английского языка, изучаемого в 

школьной программе, а также в рамках цикла общеобязательных дисциплин 

(ООД). Релевантным является усиление общепрофессиональной и 

межкультурной направленности траектории обучения студента на основе 



лингвистического компонента, формирование неподдельного интереса к 

будущей профессии, к феноменам иной ментальности и культуры в 

сопоставлении с семантическим и ценностным фондом родной культуры. В 

ходе презентации учебного материала курса предусматривается 

использование аутентичных специальных текстов, аудио- и видеоматериалов, 

адекватно отражающих содержание изучаемой тематики и сфер общения, 

языковые единицы, обозначающие реалии, связанные с профессиональной 

деятельностью, а также важнейшими историческими событиями, культурно-

историческими ассоциациями, особенностями общественно-политической 

жизни, государственным устройством и экономикой стран изучаемого языка.  

В результате изучения дисциплины «Профессионально-

ориентированный иностранный язык» студент специальности «5В050500 – 

регионоведение» должен владеть следующими компетенциями: 

системные компетенции: 

 знание функциональных особенностей устных и письменных 

профессионально-ориентированных текстов;  

 практическое владение основами документоведения (в пределах 

программы), принятые в профессиональной и деловой коммуникации;  

 знание стратегий и тактик коммуникативного поведения в ситуациях 

международного профессионального и научного общения (в пределах 

программы); 

 термины и понятия на иностранном языке, описывающие место и 

роль регионоведения в системе общественно-гуманитарного знания; 

 роль  политических явлений, процессов, институтов и систем в 

обществе и свободно излагать это знание на иностранном языке. 

 

предметные компетенции: 

уметь: 

  понимать устную (монологическую, диалогическую) речь в 

пределах профессиональной тематики; 

   участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью; 

 самостоятельно  готовить и делать устные сообщения на 

профессиональные темы, в том числе с использованием мультимедийных 

технологий; 

 извлекать  необходимую информацию из англоязычных 

источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.) в типичных ситуациях 

профессионально-делового, научного общения;  

 аннотировать, реферировать и излагать на родной язык / с 

родного языка основное содержание текстов по специальности, при 

необходимости пользуясь словарем;  

 аргументировать, решать типовые стандартные 

профессионально-ориентированные задачи. 
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иметь навыки: 

 писать сообщения, статьи, тезисы, рефераты на 

профессиональные темы; 

 распознавать и употреблять в устных и письменных 

высказываниях основные грамматические единицы, характерные для 

профессиональной речи; 

 распознавать и употреблять в устных и письменных 

высказываниях основную терминологию своей специальности, включающую 

активный и пассивный лексический минимум терминологического 

характера; 

 отбирать информационные источники и критически оценивать 

информацию, необходимую для выполнения коммуникативных задач в 

профессиональной деятельности; 

 самостоятельно определять способ достижения поставленной 

учебной и коммуникативной задачи; 

 применять основные понятия, категории, принципы 

теоретических  подходов в системе МО на иностранном языке; 

 самостоятельно искать материал по общественно-политической 

литературе на иностранном языке для анализа общественных, политических 

явлений, процессов, институтов и организаций в стране и мире; 

 обсуждать актуальные общественно-политические проблемы на 

иностранном языке. 

 

социокультурные компетенции:  

 способность конструировать речевое поведение с учетом 

социальных норм поведения, обусловленной культурой страны изучаемого 

языка; 

 целенаправленное и активное использование возможностей 

информационных технологий как важнейшего средства формирования 

профессиональной компетенции в области делового общения современного 

специалиста (работа с поисковыми сайтами, страницами зарубежных вузов и 

профессиональных сообществ, электронными энциклопедиями и др., 

пользование электронной почтой на иностранном языке); 

 умение работать в команде, проектной деятельности, в 

организации и проведении учебной и научно-исследовательской работы 

(доклады и выступления на конференции, оформление заявок на гранты и 

стажировки по программам академической мобильности и др.). 

Пререквизиты: «Иностранный язык (английский язык)» в высшем 

учебном заведении. 

Постреквизиты: Предметы на английском языке, а также «Введение в  

теорию международных отношений», «Системная история международных 

отношений» 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№№ Наименование тем 

1 Профессиональная сфера общения: введение в предметную область 

специальности «Регионоведение» на иностранном языке. 

Профессионально-ориентированный иностранный язык как 

дисциплинарный феномен, обслуживающий специальность 

регионоведение.  

2 Профессионально-ориентированная терминология на иностранном 

языке. Формирование профессионального словаря основных 

общественно-политических терминов на иностранном языке. 

3 Предметная сфера специальности регионоведение на 

профессионально-ориентированном английском языке. Работа со 

специальными текстами на английском языке. История регионов. 

Эволюция процесса регионализации. 

4 Использование иностранного языка для изучения основных теорий в 

системе региональных отношений. Выдающиеся ученые в области 

регионоведения. Классические  теории регионоведения. 

5 Профессиональная межкультурная коммуникация: дискурсивные 

практики по специальности на английском языке. Понятие и основные 

компоненты интеграции и регионализации. 

6 Иностранный (английский) язык в официальной корреспонденции. 

Профессиональная корреспонденция на иностранном языке (Formal, 

informal letters; notes verbales, agrement, Letters of credence and recall 

etc.). 

7 Иностранный (английский) язык в бизнес-коммуникации. 

Профессиональная коммуникация на иностранном языке (переговоры, 

встречи, дебаты, презентации, конференции и т.п.).   

8 Специальный профессионально-ориентированный материал и 

использование иностранного языка в заданных профессиональных 

ситуациях (кейс-стадиз, ролевые игры и др.). 

9 Пофессиональные компетенции, формируемые использованием 

профессионально-ориентированного иностранного языка в 

регионоведении. Академическое письмо на профессиональном 

иностранном языке. 

10 Академическое общение в учебном процессе (лекции и семинары по 

профессиональным дисциплинам на английском языке).   

11 Профессиональная коммуникация будущего аналитика регионоведа на 

иностранном языке 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение. «Профессионально-ориентированный иностранный язык» – 

это учебная дисциплина, которая формирует компетенции студентов в 

презентации совокупности теоретических знаний о предметной сфере 

специальности в формате изучаемого профессионально-ориентированного 

английского языка.  

Объект «Профессионально-ориентированного иностранного языка», 

изучаемого в рамках специальности, – описание сущности специальности, 

основных направлений профессиональных знаний в терминах и понятиях 

английского языка.  

Предметом учебной дисциплины Профессионально-ориентированный 

иностранный язык является метаязык специальной науки на 

профессиональном английском языке.  

Второй этап языковой подготовки формирует у студентов когнитивные 

и профессиональные компетенции на межкультурном уровне, стимулирует 

интеллектуальное и эмоциональное развитие личности студента. На этом 

этапе развития студенты проявляют готовность к коммуникативно-

мыслительной деятельности на основе решаемой проблемной задачи. В 

области письменной речи предусматривается формирование навыков и 

умений написании продуктивных образцов письменной речи нейтрального и 

официального характера в пределах изученного языкового материала.  

Программа рассчитана на углубленное изучение текстовых материалов: 

толкование, перевод, пересказ профессионального текста, а также на 

расширение словарного запаса студентов и анализ изучаемых лексических 

единиц и призвана сформировать социально-достаточный, 

общеобразовательный уровень владения английским языком. На этом этапе 

обучения формируются коммуникативные навыки и умения в четырех видах 

речевой деятельности, что обеспечивает достаточно свободное 

использование иностранного языка как средства межличностного и 

межкультурного общения в различных сферах общественной жизни.  

Данный курс обучения иностранному языку включает основы 

коммуникативно-межкультурной компетенции в четырех видах 

деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма.  

 

Цель преподавания дисциплины: 

Стратегической целью настоящей программы является 

формирование у обучающихся иноязычной коммуникативной компетенции 

для эффективного, самостоятельного общения в социокультурной, 

академической и профессиональной сферах в условиях поликультурной и 

многоязычной среды. 

Практическая цель состоит в формировании умения использования 

английского языка в реальных ситуациях повседневного и академического 

общения, а также в типичных ситуациях профессионального общения. 



В качестве учебно-познавательной цели выделяется стимулирование 

познавательного интереса обучающихся, развитие их когнитивных 

способностей, формирование стратегий и приемов познавательной 

деятельности, умений и навыков учебной работы на английском языке.  

Образовательную цель программы составляет повышение уровня 

общей культуры и расширение кругозора бакалавров специальности 

«5В050500- регионоведение». 

Задачи курса: 

– обучение студентов пониманию и анализу текстов общего 

содержания, общенаучных, научно-популярных и специальных текстов по 

данной профессии; 

– формирование и развитие навыков понимания устной речи на 

английском языке, включая навык понимания общего содержания 

общенаучных и специальных устных текстов, извлечения из них 

необходимой для профессиональной деятельности информации и навык 

конспектирования, реферирования специальных устных и письменных 

текстов; 

– формирование и развитие навыков создания письменных текстов 

(эссе, рефератов, статей) в соответствии с общекоммуникативными, 

академическими и профессиональными потребностями; 

– развитие навыков говорения, необходимых для решения 

общекоммуникативных и профессиональных задач, включая навыки ведения 

дискуссии, презентации и запроса информации, обоснования 

положения/тезиса и своей точки зрения; 

– формирование и развитие лексического запаса и знаний грамматики, 

необходимых студентам для решения указанных общекоммуникативных и 

профессиональных задач; 

– развитие навыков самостоятельного решения языковых проблем; 

– формирование и развитие навыка работы со специализированными 

словарями, включая одноязычный словарь изучаемого языка, 

справочниками, мультимедийными и интернет-ресурсами;  

– формирование и развитие межкультурной компетенции с целью 

эффективного использования иностранного языка в условиях 

поликультурного общения в повседневной и профессиональной сферах. 

Успешное выполнение этих задач приведет к конечной цели – 

созданию стабильной системы формирования профессионально-

ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции, что 

обеспечит обучающимся конкурентное преимущество при осуществлении 

образовательной мобильности или продолжении образования, а также на 

рынке труда. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Профессиональная сфера общения: введение в предметную область 

специальности «Регионоведение» на иностранном языке. 
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Профессионально-ориентированный иностранный язык как 

дисциплинарный феномен, обслуживающий специальность 

регионоведение. 

Введение в предметную область специальности  «Регионоведение» на 

иностранном языке. Субъекты и объекты регионоведения. Формы 

региональных отношений. Знание иностранного (английского) языка в 

формировании образованного специалиста. Роль иностранного (английского) 

языка в профессиональной коммуникации. Связь профессионального 

иностранного (английского) языка с основными дисциплинами бакалавриата: 

«Введение в специальность» и др. Роль и место дисциплины 

«Профессионально-ориентированный иностранный язык» в структуре 

подготовки студента - регионоведа. Цель и задачи учебного курса.  

 

Профессионально-ориентированная терминология на иностранном 

языке. Формирование профессионального словаря основных 

общественно-политических терминов на иностранном языке. 

Понятие о терминообразовании на английском языке. 

Профессионально-ориентированная терминология на иностранном 

(английском языке). Специфика перевода базовых категорий регионоведения 

на иностранном языке. Особенности составления глоссария. Освоение 

политического словаря на иностранном языке. Навыки пользования 

профессиональными словарями на иностранном языке. Использование 

электронных словарей. Использование Wikipedia. Базовые категории 

Регионоведения: «регион», «региональные  отношения», «региональная 

организация», «региональный процесс» и т.д.  

 

Предметная сфера специальности регионоведение на 

профессионально-ориентированном английском языке. Работа со 

специальными текстами на английском языке. История регионов. 

Эволюция процесса регионализации. 

Внутренняя структура научной области. Основные функции 

специальности - регионоведение. Профессиональная область и культура. 

Профилирующая специальность и ее место в системе образования. 

Использование иностранного языка для изучения и анализа истории учений в 

области регионоведение. Использование  иностранного языка для изучения и 

анализа истории регионоведения. Обзор исторических источников по 

регионоведению. История регионализации. Основные научные парадигмы в 

современном мире в области регионоведения. Общие и частные вопросы 

профессиональной области в трудах выдающихся ученых (реферирование 

трудов ученых по РВ). Представители современного казахстанского научного 

знания. Основные тенденции зарубежных направлений профессиональной 

сферы. Профессиональные школы и концепции. 

 



Использование иностранного языка для изучения основных теорий 

в системе региональных отношений. Выдающиеся ученые в области 

регионоведения. Классические  теории регионоведения. 

Классические теории международных отношений. Наиболее 

популярные теории в регионоведении — это реализм, функционализм и 

неофункционализм. Основные идеи классических теорий (Э.Х Карр и Ганс 

Моргентау, Эрнст Хаас, Д. Митрани и др.). Основные научные школы и 

открытия в области региональных отношений: реализм, функционализм и 

неофункционализм. Тексты из трудов известных ученых в области 

специальности (чтение, перевод, пересказ текстов на иностранном 

(английском) языке по материалам учебно-методических пособий по 

дисциплинам регионоведения). 

 

Профессиональная межкультурная коммуникация: дискурсивные 

практики по специальности на английском языке. Понятие и основные 

компоненты интеграции и регионализации.  

Язык и межкультурная коммуникация. Стереотипные формы языковых 

выражений в межкультурной коммуникации на английском языке. Перевод и 

межкультурная коммуникация. Межличностная коммуникация. Знакомство с 

основными межкультурными различиями во взаимоотношениях с 

представителями других культур. Тренинг по развитию межкультурной 

коммуникации в профессиональной сфере. Проигрывание ситуаций, 

встречающихся при ведении коммуникации (встречи, контакты, переговоры 

итд.). Признаки региона как политического пространства. 

Регионообразующие факторы. Модели и типы регионов. 

 

Иностранный (английский) язык в официальной 

корреспонденции. Профессиональная корреспонденция на иностранном 

языке (Formal, informal letters; notes verbales, agrement, Letters of 

credence and recall etc.). 

Профессиональная бизнес-корреспонденция на иностранном языке: 

formal, informal letters, notes verbales, agrement, letters of credence and recall etc. 

Написание резюме/CV, деловых писем (письмо-уведомление, письмо-

сообщение, письмо-приглашение, письмо-заявление, письмо-благодарность, 

письмо-извинение, сопроводительное письмо, письмо – подтверждение, 

письмо-запрос, письмо-предложение) и другой бизнес-корреспонденции. 

Основы терминологического подъязыка на иностранном языке в деловой 

переписке. Наиболее частотные термины и исходные понятия деловой 

переписки и их дефиниции на английском языке. 

 

Иностранный (английский) язык в бизнес-коммуникации. 

Профессиональная коммуникация на иностранном языке (переговоры, 

встречи, дебаты, презентации, конференции и т.п.). 

Специальный профессионально-ориентированный материал для 

организации и проведения переговоров, встреч, бесед, как важнейших 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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средств в бизнес-коммуникации. Роль официальных контактов, визитов и 

бесед. Особенности современного переговорного процесса. Структура, 

формы, основные функции, типология переговоров и ее основные критерии. 

Организационная подготовка переговоров. Технология переговорного 

процесса. Подходы и типы поведения на переговорах. Тактические приемы и 

методы ведения переговоров. Профессиональные дебаты как высший 

пилотаж ораторского искусства. Структура профессионального спича. 

Проведение конференции и подготовка минидокладов на заданную тему. 

 

Специальный профессионально-ориентированный материал и 

использование иностранного языка в заданных профессиональных 

ситуациях (кейс-стадиз, ролевые игры и др.). 

Профессиональная компетенция: ориентированность на специальные 

тексты на иностранном (английском) языке. Чтение, аудирование, 

комментирование текстов по тематике специальности на профессионально-

ориентированном английском языке. Реферирование, конспектирование 

текстов на иностранном языке, посвященных проблемам специальности МО. 

Использование иностранного языка в заданных профессиональных ситуациях 

(case-studies, role-plays etc.) а также для изучения и анализа общественно-

политических событий в современном мире. Основные международные 

организации – ООН, ОБСЕ, ШОС, НАТО, ОДКБ, СВМДА и др. Роль и 

значение международных организаций. Основные международные 

организации. Создание и структуры международных организаций. Цели, 

задачи, функции международных организаций. ООН и его 

специализированные международные  организации. 

 

Профессиональные компетенции, формируемые использованием 

профессионально-ориентированного иностранного языка в 

регионоведении. Академическое письмо на профессиональном 

иностранном языке.  
Профессиональная компетенция: ориентированность на специальные 

тексты на английском языке. Основные навыки и особенности подготовки 

академического письма на основе общественно-политических и 

дипломатических текстов на иностранном языке (эссе, реферат, аннотация, 

тезисы, статья, доклад, курсовая, дипломная работа, диссертация, 

критический анализ и др.формы). Подготовка научной работы, поиск 

литературных источников на иностранном языке. Подготовка библиографии 

научной статьи, требования к цитированию источников на иностранном 

языке. Написание научной статьи. Ее структура и оформление.  

 

Академическое общение в учебном процессе (лекции и семинары 

по профессиональным дисциплинам на английском языке).  
Культура речи в академическом учебном общении (на английском 

языке). Академическое чтение (типология текстов по профилирующим 



дисциплинам на английском языке, источники информации). Устные формы 

академического общения (презентация, научное сообщение, доклад, 

обсуждение, дискуссия). Академическое учебное общение (лекции и 

семинары). Лекционная форма организации занятий на иностранном языке. 

Семинарское занятие на иностранном языке как одна из основных форм 

организации учебного процесса.  

 

Профессиональная коммуникация будущего аналитика 

регионоведа на иностранном языке.  

Особенности устной профессиональной коммуникации регионоведа на 

иностранном языке. Культура научной речи, профессионального общения. 

Лингвострано-ведческая компетенция в акте коммуникации (вербальные и 

невербальные формы общения). Правила построения публичной речи и 

научного выступления. Подготовка устного выступления на международных 

коференциях, симпозиумах. Особенности письменной профессиональной 

коммуникации аналитика регионоведа на иностранном языке. Подготовка 

резюме на иностранном языке. Подготовка заявки на участие в научной 

конференции. Этические вопросы профессионального общения. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Введение в предметную область Регионоведение на 

профессиональном иностранном языке. Работа с информационной базой и 

источниками.  

2. Использование профессиональных словарей для освоения 

политических понятий на иностранном языке.  

3. Регионоведение как научная дисциплина. 

4. Региональная политика как область научных исследований. 

5. Политическая регионалистика: понятие, объект, предмет, этапы 

становления дисциплины. 

6. Основные научные школы и открытия в области регионоведения. 

7. Деловая переписка. Особенности текстов деловой документации. 

8. Структура и композиция письменных учебных текстов (эссе, 

реферет, статья). 

9. Использование иностранного языка для изучения 

регионоведения. 

10. Профессионально-ориентированный материал в изучении 

процессов в рамках региональной политики. 

11. Изучение позитивных и негативных сторон процесса 

глобализации в современной мировой политике. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Функции и методы исследования политической регионалистики.   
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2. Политологические направления исследования государств.  

3. Политическая карта мира современного типа. 

4. Документальные виды: письмо, эссе.  

5. Типы словарей.  Электронные словари. 

6. Теории взаимоотношений «центр-периферия» 

7. Модели отношений «центр-регион». 

8. Центр в балансе отношений «центр — регионы». 

9. Регион в балансе отношений «центр — регионы». 

10. Параметры баланса политических отношений «центр — регионы». 

11. Модели баланса отношений «центр-регион» в мировой практике. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 

1. Современные направления в изучении и методологии 

регионоведения. 

2. Роль Интернета в системе образования.  

3. Самостоятельная подготовка эссе на тему «Казахстан и 

региональные процессы в Центральной Азии».  

4. Самостоятельная подготовка реферата на «Интеграционные 

процессы в ЦА» (можно на выбор выбрать другие регионы, например 

Западная Европа, АТР, Ближний Восток, Латинская Америка) 

5. Европейский Союз как региональная структура. 

6. Формирование единого информационного пространтсва 

региона(дискуссия). 

7. Регионалистские государства современного мира и их перспективы 

(Великобритания, Италия и др.) 

8. Транснациональные корпорации (ТНК) в региональном пространтсве 

(круглый стол). 

9. Труды знаменитых ученых в области регионоведения страны 

изучаемого языка. Реферат. 

10. Труды ученых Казахстана в области региональных исследований 

(на иностранном языке). Реферат. 

11. Региональное развитие и процессы глобализации (Эссе). 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Кунанбаева С.С, Кармысова М.К. и др. Концепция развития 

иноязычного образования Республики Казахстан. Алматы, 2010. 

2. Кунанбаева C.C. Теория и практика современного иноязычного 

образования. Алматы, 2010.  



3. Introductory Guide to the Common European Framework of 

Reference (CEFR) for English Language Teachers. Cambridge University Press. - 

2013. 

4. Harding К. English for Specific Purposes. Oxford University Press. - 

2009. 

5. Anthony Manning. English for Language and Linguistics. Garnet 

education. – 2008.  

6. Christina Latham-Koenig and Clive Oxenden. English File. From 

Intermediate to Upper-Intermediate. Third edition. – Oxford University Press. - 

2013. 

7. Фрейдина Е.Л. Основы публичной речи. Learning to Speak in 

Public : учебное пособие для вузов / Е.Л. Фрейдина. – М. : Владос, 2007. – 134 

с. 

8. Кристалл Д. «English as a Global Language». – Cambridge, New 

York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, São Paulo, 2003 
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York, 2000 

10. Борисенко И. И., Евтушенко Л. И. Английский язык в 

международных документах. – учеб. Пособие. К.: Логос-М, 2007.  

11. Monographs by English and American authors, (2000-2010). 

 

Дополнительная: 

1. Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов. С указателями 

языковедческих терминов на французском, немецком, английском и 

итальянском языках. – М: УРСС, 2004. 

2. R. Harrison, S. Philpot, L. Curnick. New Headway Academic Skills. 

Reading, Writing, and Study Skills. Oxford University Press. - 2009. 

3. Arline Burgmeier, Lawrence J. Zwier, Bruce Rubin, Kent Richmond.  

Inside Reading. The Academic Word List in Context. Pre-Intermediate to 

Advanced. Oxford. - 2009.  

4. Elizabeth Sharman. Across Cultures. Culture, literature, music, 

language. Longman. - 2004 

5. J.Lyons. Introduction to Theoretical Linguistics. Cambridge 

University Press. - 1999.  

6. Murphy Raymond. Essential Grammar in Use. Intermediate. 

Cambridge University Press. – 2010. 

7. British National Corpus: http://www.natcorp.ox.ac.uk  

8. The Corpus of Contemporary American English (COCA): 

http://www.americancorpus.org 

9. The Globalization of World Politics. An Introduction to International 

Relations. Edited by John Baylis and Steve Smith. Oxford, 1997. 

10. Политическая регионалистика: теория и практика: Сб. научн. тр. 

По материалам международного симпозиума/Отв. ред. Н. П. Медведев, Д. Е. 
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http://www.americancorpus.org/
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Проблемы модернизации./ Отв. ред. Л.З. Зевин. СПб., 2008.  

12. Севастьянов С. Регионализм в Восточной Азии и 

Россия//МЭиМО. – 2008 - № 12. – с. 

13. Туровский Р. Ф. Политическая регионалистика: Учебник Высшей 

школы экономики. – М.: ГУ ВШЭ, 2006 – 792 с. 

14. Международные отношения: теории, конфликты, организации. 

Под ред. Цыганкова П.А. – Москва, 2004. 

15.  Монографии для индивидуального чтения. 

16. Борковская Н.И. Костенко С.М. и др. Пособие для научных 

работников по развитию навыков устной речи. Английский язык. 1970. 

17. Исмаилова Г.А. Международные организации и интеграция в 

мировую экономику 

18. Ежегодные отчеты Г.А. ООН. 

19. Венская конвенция о дипломатических сношениях от 18 апреля 

1961 года // http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/dip_rel.shtml 

20. Венская конвенция о консульских сношениях и  факультативные 

протоколы от 24 апреля 1963 года // 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/consular.pdf 

21. Закон Республики Казахстан «О дипломатической службе от 7 

марта 2002 года» // http://ru.government.kz/docs/z020000299_20101227~1.htm 

22. Дипломатическая служба Республики Казахстан: учеб. пособие/ 

под общ. ред. К. К. Токаева; ред. совет А. Ю. Волков и др. - 2-е изд., испр. и 

доп. – Алматы: Дом Печати Эдельвейс, 2005. 

 

Дополнительный список Интернет-ресурсов:  

1.  Словари:  

1.1.  http://www.multitran.ru  

1.2   http://dictionary.com  

1.3   http://dictionary.cambridge.org  

1.4   http://dictionary.reference.com  

1.5   http://www.multilex.ru/English-Russian_Multilex.html  

1.6   http://lingvo.ru  

1.7   http://www.thefreedictionary.com  

 

2. Энциклопедии:  

2.1.   http://encarta.msn.co.uk  

2.2.   http://en.wikipedia.org  

2.3.   http://www.encyclopedia.com  

2.4.   http://www.britannica.com  

2.5.   http://www.probert-encyclopaedia.co.uk  

2.6.   http://dic.academic.ru  

 

3.  Новостные сайты:  
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http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/consular.pdf
http://ru.government.kz/docs/z020000299_20101227~1.htm


3.1.   http://www.voanews.com/specialenglish  

3.2.   http://www.en.wikipedia.org  

3.3.   http://www.findarticles.com 

  

4.  Сайты организаций:  

4.1.   сайты ООН: http://www.un.org/ 

   4.2.   Всемирного банка: http://www.worldbank.org  

   4.3.   МВФ: http://www.imf.org 

   4.4.   ВТО: http://www.wto.org 

   4.5.   ОЭСР: http://www.oecd.org/statistics  

   4.6.   МОТ: http://www.ilo.org 

        4.7.   Агентство РК по статистике: http://www.stat.kz 

 

 

 

 

http://www.un.org/
http://www.imf.org/
http://www.wto.org/
file:///E:/www.oecd.org/statistics/index.html
http://www.ilo.org/
http://www.stat.kz/
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 VR 1203 – ВВЕДЕНИЕ В РЕГИОНОВЕДЕНИЕ 

 

Объем 3 кредита 

 

Авторы: 
Мовкебаева Г.А. – доктор исторических наук, профессор Казахского 

национального университета им. аль-Фараби 

Бюжеева Б.З. – кандидат исторических наук,  доцент Казахского 

национального университета им. аль-Фараби 

 

Рецензенты: 

Губайдуллина М.Ш. –  доктор исторических наук, профессор 

Казахского национального университета им. аль-Фараби 

Иембекова М.О. – кандидат исторических наук, доцент университета 

Нархоза  

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В соответствии с Типовым учебным планом по специальности 

«5B050500-Регионоведение», устанавливающим требования к обязательному 

минимуму содержания образовательных программ бакалавриата по 

указанной специальности и уровню подготовки ее выпускников, дисциплина 

«Введение в регионоведение» представляет собой основной обязательный 

компонент.  

Знание научных основ регионоведения необходимы 

квалифицированному специалисту для выработки рациональной, научно 

обоснованной стратегии в развитии экономики и региональной политики.    

В результате изучения данной дисциплины студенты должны:  

знать: общую геополитическую и экономическую характеристику 

геополитических зон и регионов планеты; факторы, влияющие на развитие 

регионов, особенности проведения региональной политики в разных странах; 

современную политическую ситуацию. 

 уметь: ориентироваться в многомерной, многоаспектной динамике 

современности, четко разбираясь в фактическом материале; анализировать 

любое современное общественное явление; прогнозировать и моделировать 

политические ситуации, овладеть необходимым категориальным аппаратом. 

иметь навыки: самостоятельной работы, умения анализировать 

источники, современную научную литературу 

Содержание обучения, формирование компетенций определяется, 

главным образом, предметной областью деятельности. Учитывается  

приоритетность регионов и стран, специфика процессов глобализации и 

интеграции, международного бизнеса, структура спроса на регионоведов-

международников.  



Для эффективного усвоения дисциплины «Введение в регионоведение» 

бакалаврам необходимы теоретические и практические знания по 

следующим дисциплинам:  

Пререквизиты: Политология, История стран Европы и Америки; 

История международных отношений.  

Постреквизиты: Введение в геополитику; Современные 

интеграционные процессы и международные региональные организации; 

Современные проблемы регионов в системе международных отношений и 

др. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

    №                                  Название темы 

1 Теоретические основы регионоведения. Определение региона, 

типология, подходы 

2 Регионность, регионализация и регионализм.  Методы региональных 

исследований  

3 Общая характеристика регионов 

4 Регион как социально-экономическая система.   Формы и процессы 

пространственной дифференциации 

5 Демографический фактор регионализма. Расселение как фактор 

регионализма  

6 Этно-конфессиональный фактор регионализма 

7 Политико-географический фактор регионализма. Региональная 

политическая власть.  Модели многополярного мира. Понятие «Запад 

и Восток», «Север и Юг» 

8 Инфраструктура регионов 

9 Характеристика регионов Европы  

10 Характеристика регионов Америки  

11 Ближний Восток и Средний Восток. Характеристика Азиатско- 

Тихоокеанского региона и Восточной Азии 

12 Характеристика Евразийского региона 

13 Характеристика регионов Австралии и Океании. Характеристика 

регионов Африки. Афро-азиатские макрорегионы 

14 Региональная политика. Основные направления региональной 

политики 

15 Региональные интеграционные процессы в мире: опыт и проблемы 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Предмет «Введение в регионоведение»» представляет собой основной 

обязательный компонент. 
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Цель дисциплины «Введение в регионоведение» - изучение специфики 

социально - экономического, политического, культурного, 

этноконфессионального, экологического развития относительно целостных 

территориальных образований, именуемых регионами.  

Задачи: Изучаемый курс направлен на развитие у студентов умения 

проводить сравнительный анализ экономических, социальных и 

политических характеристик стран и регионов мира, оценивать 

географическое и геополитическое положение регионов, классифицировать 

признаки социально-экономического и политического развития стран.  

 

ОСНАВНАЯ ЧАСТЬ 

  

Теоретические основы регионоведения. Определение региона, 

типология, подходы 
«Введение в регионоведение»– предмет и структура. Объект и субъкт 

регионоведения. Основные теории и концепции регионоведения 

Геополитические теории: теория многополярного мирового порядка, теория 

Больших пространств К. Шмитта. Геоэкономические теории: теория мировых 

систем И. Валлернстайна. учение геоэкономичесого моноцентризма П.Дж. 

Тейлера. Социальные теории: теория социальной стратификации П. 

Сорокина. Экономические и географические теории: теория догоняющей 

страны К. Акамацу, теория полюсов (точек) роста Й. Шумпетера. 

Пространственно-временной подход к исследованию проблем регионального 

развития. Теории В. Кристаллера, А. Леша, Р. Хартшорна и др. Теория 

Лундской школы. Регионы: понятие, типы,    иерархия. Понятие «регион»: 

пространственно – временной, этногенетический, проблемный и 

геополитический подходы. Структурные характеристики региона. Типы 

регионов. Физико – географические регионы. Историко-географические 

особенности формирования регионов. Структурная модель региона. 

Структурно – функциональная организация региона. Состав и границы 

регионов. Понятие «международный регион». Типы региональных структур.    

Современные подходы к роли международных регионов в системе 

международных отношений. Региональные измерения международных 

отношений. Регионы  и  региональные  подсистемы. Понятие  региональных  

подсистем  международных отношений.  

 

Регионность, регионализация и регионализм. Методы 

региональных исследований 

Регион и регионализм. Регионализм, этничность и территориальность. 

Регионализм, федерализм и сепаратизм. Регионализм как стратегия 

«устойчивого развития».  

Современные цивилизационные макрорегионы мира: понятия, 

масштабы, критерии. Теоретические подходы и практика регионализации 

мира. Функции и методы регионоведения. Методы региональных 



исследований: сравнительно – географический, статистический, 

циклический, программно- целевой методы. Методы исследования 

географического и экономического пространств: системно-структурный, 

сравнительный и ретроспективный анализы, моделирование, статистические 

методы. ГИС-технологии в региональных исследованиях. Региональная 

диагностика. Основные принципы моделирования пространственных систем. 

Прогнозирование в регионоведении Основные направления системного 

подхода в регионоведении. Методы регионального анализа.  

 

Общая характеристика регионов 
Общая характеристика геополитических зон и регионов планеты. 

Геополитические зоны и цивилизации планеты. Понятие социально-

экономических и цивилизационно-культурных регионов. Глобальные и 

региональные цивилизации. Характер взаимодействия цивилизаций. Система 

цивилизационно-культурных мега-и макрорегионов мира. Мегарегионы 

Западного (Европейского) и Восточного (Азиатского) типов. Общая 

культурно-цивилизационная и социально-экономическая характеристика 

макрорегионов мира. Общая характеристика политической карты Европы, 

Азии, Америки, Африки (общая площадь, количество государств, население, 

уровень социально-экономического и политического развития, включенность 

стран в мировое хозяйство и внешнеполитические процессы и т.д.). 

Экономические регионы (центры) планеты. Международное 

разделение труда. Общая геополитическая и экономическая характеристика 

евразийского пространства. Западная Европа. Восточная Европа. Юго-

Западная Азия. Южная Азия. Юго-Восточная Азия. Восточная Азия.  

Ближний и Средний Восток. Общая геополитическая и экономическая 

характеристика Америки. Северная Америка. Латинская Америка. Общая 

геополитическая и экономическая характеристика Австралии и Океании. 

Общая геополитическая и экономическая характеристика Африки. Северная 

Африка. Западная Африка. Центральная Африка. Восточная Африка. Южная 

Африка. 

 

Регион как социально-экономическая система. Формы и процессы 

пространственной дифференциации 

Определение региона как общественно-географической системы. 

Основные региональные подсистемы: производственная подсистема, 

социальная подсистема, экологическая подсистема. Взаимосвязи между 

основными подсистемами. Воспроизводственные функции региональных 

социально-экономических систем. Региональные различия воспроизводства. 

Устойчивость социально-экономических систем. Строение региональной 

социально-экономической системы. Центр и периферия: тенденции 

взаимодействия. Трансформация региональных социально-экономических 

систем. Роль территориального фактора в развитии человечества. 

Функциональные и архитектурно-планировочные типы поселений, 

населенных мест и систем расселения. Основные факторы формирования 
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поселений и систем расселения (природные, производственно-

экономические, демографические, этнические, геополитические и др.).  

Представления о пространстве. Географическое пространство. Его 

характеристики. Структурность геопространства (территория, акватория, 

аэротория, геотория). Единицы геопространства (ареал, зона, провинция, 

полигон, анклав). Геопространственные таксоны. Концентрация и 

стратификация.  Территориальное многообразие и территориальные ресурсы 

общества. Типы пространственных образований. Моноструктурные и 

полиструктурные ареалы.  Принципы организации пространства. 

Представление о региональном пространстве и региональном времени 

 

Демографический фактор регионализма. Расселение как фактор 

регионализма 

Население. Социум. Демография. География населения и 

геодемография. Геодемографическая обстановка (ситуация). Динамика 

численности населения мира. Региональные различия в рождаемости 

населения. Региональные различия в смертности населения.   Естественный 

прирост и продолжительность жизни населения. Показатели рождаемости. 

Показатели продолжительности жизни. Показатели уровня здравоохранения. 

Коэффициент жизнеспособности нации. Мировой демографический рост и 

перспективы человечества. Анализ прогнозных оценок численности 

мирового населения: региональные особенности.  Возрастная структура и 

занятость населения. 

Динамика мирового населения и основные особенности его расселения. 

Определение и факторы расселения: природные, демографические. 

Георуралистика и геоурбанистика. Крупные города и агломерации. Системы 

расселения: локальные и региональные. Урбанизация и проблема 

«население- окружающая среда». Миграция как фактор динамики 

расселения. Межконтинентальные миграции – анализ и прогнозы. 

Показатели международной миграции населения. Международная миграция 

рабочей силы. 

 

Этно-конфессиональный фактор регионализма 

Корни этнического регионализма. Пространственная диффузия рас. 

Родина или месторазвитие этноса. Этноценозы и этносфера Земли. 

Этнические признаки. Этнические контакты. Этническая структура. 

Этногенез, пассионарное и этническое поле. Превращения этноса во времени. 

Теория пассионарности Л.Н. Гумилева. 

Формирование религиозного пространства. Структура религиозной 

подсистемы: религиозное наследие, религиозный «базис», религиозная 

«надстройка». Мировые религии. Буддизм. Христианство. Ислам.  География 

национальных религий. Иудаизм. Конфуцианство. Индуизм. Синтоизм. 

Языческие верования. Евразийское религиозное пространство. Динамика 



вероисповеданий в Казахстане. Религиозная обстановка в современном 

Казахстане. 

 

Политико-географический фактор регионализма. Региональная 

политическая власть. Модели многополярного мира. Понятие «Запад и 

Восток», «Север и Юг» 

Политическая география и геополитика. Территориально-политические 

системы. Политико – географическое положение. Политико – 

географические границы. Типы суверенных стран, значение и сущность 

типологии. Дифференциация стран мира. Показатели типологии: 

сопоставимость, размер территории страны, численность населения, 

внутренний валовый продукт (ВВП), отраслевая структура экономически 

активного населения, производительность труда, уровень развития с/х, место 

в системе международных экономических отношений. Экономически 

высокоразвитые страны (подтипы). Страны со средним уровнем развития 

(подтипы). Экономически слаборазвитые или развивающиеся страны 

(подтипы). Страны с переходной экономикой (подтипы). Территориальная 

организация власти и формы государственного устройства. Конституции 

западноевропейских государств: территориальное деление как основа и 

рамки регионального развития. 

Формирование нового миропорядка на началах реального 

полицентризма. Усиление поляризации мирового геополитического и 

геоэкономического пространства. Региональные геостратегические и 

геоэкономические треугольники. Цивилизации и региональные подсистемы.  

Восток - Запад: конфликт или взаимодействие. Дихотомии: центр- 

периферия. Запад-Восток, Север-Юг. Макрорегиональные группировки. 

Региональные группировки —  военно-политические и экономические 

объединения (блоки) стран.  

Новая  пространственная  конфигурация мировой экономики.  

Формирование трех мировых полюсов (макрорегионов) экономического и 

технологического развития - Североамериканский (НАФТА), 

Западноевропейский (ЕС) и Азиатско-Тихоокеанский.   

Особенности формирования идеологии регионов. Четыре типа 

макрорегионализма: атлантический (западный), европейский, 

американский и  восточный. 

 

Инфраструктура регионов 

Основные понятия об отраслевых элементах инфраструктуры. 

Основные понятия об инфраструктуре по средам пространства. 

Классификации инфраструктуры. Назначение и функции инфраструктуры в 

развитии регионов. Проблемы развития инфраструктуры регионов.  

Межзональная (международная) инфраструктура.  

Международная финансовая инфраструктура и система мировой 

торговли. Характеристика производственной инфраструктуры. Назначение, 

функции и состав производственной инфраструктуры. Теоретическая 
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характеристика элементов производственной инфраструктуры. 

Характеристика социальной инфраструктуры.  Назначение, функции и состав 

элементов инфраструктуры. 

 

Характеристика регионов Европы 

Общая экономико-географическая и политическая характеристика 

Европы. Границы Европы. Географическое и геополитическое положение. 

Благоприятные природные и историко-культурные факторы становления и 

развития Европы. Геополитические изменения в Европе в ХХI веке. 

Субрегионы Европы. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в 

Европе. Европейский Союз. 

Производственная инфраструктура регионов Европы. Международная 

финансовая инфраструктура в Европе. Социальная инфраструктура регионов 

Европы. Общая характеристика региональной политики в Европе. Общая 

характеристика наднационального уровня региональной политики в Европе. 

Европейская идентичность.  

 

Характеристика регионов Америки 

Северная и Латинская Америка. Соединенные Штаты Америки и 

Канада. Историко-географические особенности. Региональные различия. 

Производственная инфраструктура регионов Америки. Характеристика 

производственной инфраструктуры Северной Америки. Общая 

характеристика региональной политики США. Североамериканская 

(англосаксонская) идентичность. «Квебекский регионализм» в Канаде. 

Североамериканская ассоциация свободной торговли (НАФТА). 

Общая характеристика Латинской Америки. Региональные различия. 

Общая характеристика производственной инфраструктуры Латинской 

Америки. Латиноамериканская идентичность. Административно-

территориальная регионализация.  

 

Ближний Восток и Средний Восток. Характеристика Азиатско- 

Тихоокеанского региона и Восточной Азии 

Ближний Восток, Средний Восток. Арабский регион. Культура и 

религия как интеграционный фактор в Азии. Производственная 

инфраструктура Ближнего и Среднего Востока. 

Геополитическое, административное и экономическое деление АТР и 

Восточной Азии. Производственная инфраструктура регионов АТР. Общая 

характеристика инфраструктуры регионов Восточной Азии. Инфраструктура 

религии в регионах Азии.  

 

Характеристика Евразийского региона 

Регионоведение постсоветского пространства. Концепция евразийства. 

Факторы регионализма. «Славянский треугольник»: Россия – Бело-

руссия – Украина. Прикаспийское сотрудничество: Казахстан, Туркмени-



стан, Узбекистан. Кавказский регион: Чечня, Грузия, Абхазия, Армения, 

Азербайджан.  

Политика реформ в постсоветских государствах в евроазиатском 

регионе. Физико-географическая регионализация. Культурно-исторический 

регионализм. Экономическое взаимодействие стран региона в ЕАЭС.  Роль 

Казахстана в деятельности ЕАЭС. Деятельность региональных организаций в 

области безопасности (ОДКБ, ШОС, СВМДА).  

Политические и экономические аспекты взаимодействия стран 

Центральной Азии.  

 

Характеристика регионов Австралии и Океании. Характеристика 

регионов Африки. Афро-азиатские макрорегионы 

Административно-территориальная регионализация Австралии и 

Океании. Производственная инфраструктура Австралии. Австралийцы - 

аборигены и регионализм. Экономическая регионализация. Основные 

принципы региональной политики Австралии.  Австралийская идентичность. 

Общая геополитическая характеристика региона. Географическое и 

геополитическое положение. Геополитическое, административное и 

экономическое деление Африки. Природные условия и ресурсы. Историко-

географические особенности. Население (национальный состав, религия, 

демографическая ситуация). Производственная инфраструктура регионов 

Африки. Международная финансовая инфраструктура Африки. Социальная 

инфраструктура регионов Африки. Региональные различия. 

Культурно-историческая дифференциация.   

 

Региональная политика. Основные направления региональной 

политики 

Сущность и содержание региональной политики (экзогенный и 

эндогенный аспект региональной политики). Объекты и субъекты 

региональной политики. Формы, методы и средства реализации 

региональной политики. Виды региональной политики:  экономическая, 

социальная, экологическая. Эволюция региональной политики. Основные 

направления региональной политики.  

 Цели и задачи региональной политики. Государственное 

регулирование регионального развития. Соотношение государственного  

регулирования регионального развития  с региональной политикой.  

Методы и инструменты государственного  регулирования 

регионального развития: прогнозирование, планирование и 

программирование; прямое участие государства в развитии объектов 

экономики и социальной сферы в регионах; размещение государственных 

заказов (закупок); применение экономических методов (кредитно-денежный, 

налоговый, бюджетный); создание особых экономических зон (свободные 

экономические зоны, закрытые административно-территориальные 

образования, оффшорные зоны, наукограды). 

Стратегическое планирование регионального развития. Методы 
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разработки стратегии. Экономическое планирование и экономическое 

программирование, как составная часть стратегии. Роль целевых программ в 

государственном регулировании регионального развития. Индикативное 

планирование, как типичный инструмент регулирования   рыночной 

экономики. 

 

Региональные интеграционные процессы в мире: опыт и 

проблемы 

Понятие региональной интеграции. Географические, исторические, 

экономические, политические и социокультурные предпосылки 

интеграционных процессов. Основные цели и задачи региональной 

интеграции. Основные тенденции интеграции. Условия и факторы 

интеграции. Основные формы (виды) современной региональной интеграции 

и их содержание. Унификация внутренней экономической и социальной 

политики. Региональная обусловленность интеграционного процесса. Волны 

или этапы интеграционных процессов. Основные экономические 

объединения стран мира: товарные ассоциации, интеграционные 

объединения  в сфере производства, финансов и транспорта. Региональные 

интеграционные объединения. Уровень развития интеграционных 

объединений.  

Характерные особенности современных интеграционных процессов в 

различных регионах мира. Мировой опыт развития региональных процессов: 

Европейский, Американский и Азиатско-Тихоокеанский   регионализм. 

Цивилизационные особенности и предпосылки европейской 

интеграции. Этапы развития Европейского Союза,  особенности расширений 

ЕС, территориальные различия в социально-экономическом развитии. Европа 

регионов. Принцип субсидиарности.  Интеграционные процессы в северной 

Америке (НАФТА). Ядро интеграции Азиатско-Тихоокенского региона - 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Региональная 

группировка – Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество 

(АТЭС). Интеграция в Латинской Америке (МЕРКОСУР). Интеграционные 

процессы в Африке. Региональная интеграция на постсоветском 

пространстве (СНГ, Таможенный Союз, ЕАЭС). Региональная интеграция в 

Центральной Азии.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

1. Современные цивилизационные макрорегионы мира  

2. Методы региональных исследований 

3. Роль региона в процессе глобализации 

4. Регион как социально-экономическая система 

5. Культурно – исторические регионы мира 

6. Этнический фактор регионализма 

7. Региональная политическая власть 



8. Конфессиональный фактор регионализма 

9. Основные понятия об отраслевых элементах инфраструктуры. 

Основные понятия об инфраструктуре по средам пространства   

10. Региональная политика Европейского Союза   

11. Инфраструктура Евразийского региона. Регионы Казахстана 

12. Инфраструктура регионов и региональная политика США, Канады, 

Японии 

13. Инфраструктура регионов Африки и стран Ближнего Востока 

14. Инфраструктура Азиатско- Тихоокеанского региона 

15. Интеграционные объединения 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

1. Процесс мировой глобализации 

2. Регионализм и глобализация. 

3. Социокультурные аспекты регионального пространства. 

4. Современное состояние и перспективы развития Европейского 

союза 

5. Характеристика Скандинавского региона 

6. Современное состояние и перспективы развития постсоветского 

пространства 

7. Евразийский Экономический союз  

8. Австралия, Новая Зеландия, Океания: особенности регионального 

развития 

9. Цивилизационный и формационные подходы в регионоведении и 

страноведении. 

10.    Африка южнее Сахары: особенности регионального развития 

11.  Современная эволюция и региональные различия в современной 

Латинской Америке 

12. Современная эволюция и региональные различия в Южной Азии  

13. Организация Африканского Единства – Африканский Союз. 

14. Региональные форумы и саммиты: АТЭС, АСЕАН Плюс Один, 

АСЕАН Плюс Три, Восточноазиатский саммит (ВАС).  

15. Геополитическое положение региона (страны) как фактор 

регионального развития   

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Сделать таблицу «Методы региональных исследований». 

2. Изучение по карте регионов и стран согласно типологизации.  

3. Составление сводной таблица «Определение «регион».       

4. Написание эссе –«Центр и периферия»  
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5. Написание рецензии на статью по проблемам регионоведения  

6. Составление страноведческой таблицы   

7. Нарисовать схему «Геополитическая модель мира»  

8. Написание и презентация реферата по одному из регионов. 

Защита проектов. Визитная карточка региона  

9. Дать классификацию производственной инфраструктуры одного 

из регионов  

10.  Составление схемы по региональной интеграции 

11. Особенности и перспективы региональной интеграции в 

Латинской Америке 

12. Особенности и перспективы региональной интеграции в 

Восточной Азии 

13. Особенности и перспективы региональной интеграции в Африке 

южнее Сахары 

14. Особенности и перспективы региональной интеграции в Южной 

Азии 

15. Особенности и перспективы региональной интеграции в АТР. 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

4. Барыгин И.Н. Регионоведение.- М., 2007. 
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3. Бусыгина И.М. Политическая география. Формирование 

политической карты мира. - М., 2011.  

4. Гладкий Ю. Н., Сухоруков В. Д. Экономическая и социальная 

география зарубежных стран : учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений / 

Ю. Н. Гладкий,. — М.: Издательский центр «Академия», 2008. - 464 с. 
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3. Василенко И.А. Геополитика современного мира: Учебное пособие 

для вузов. – М.: Гардарики, 2006. 

4. Большая Восточная Азия: мировая политика и региональные 
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дом ГУВШЭ, 2006.- 781 с. 

6. Штанько М.А. Политическая регионалистика: учебное пособие 
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SIMO 1204 - СИСТЕМНАЯ ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ  

ОТНОШЕНИЙ 

 

Объем 2 кредита 

 

Авторы: 

Мырзабеков М.С. – кандидат исторических наук, доцент КазНУ 

имени аль-Фараби 

Идрышева Ж.К. – кандидат исторических наук, доцент КазНУ имени 

аль-Фараби 

 

Рецензенты: 

Нурша А.К. – кандидат исторических наук,  Координатор проектов по 

внешней политике Института мировой экономики и политики (ИМЭП) при 

Фонде Первого Президента Республики Казахстан 

Губайдуллина М.Ш. – доктор исторических наук, профессор КазНУ 

им. Аль-Фараби 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса «Системная история международных отношений» 

составлена в соответствии с типовым учебным планом государственного 

образовательного стандарта специальности «5В050500 – регионоведение».  

Тематика курса охватывает важнейшие проблемы истории 

международных отношений в период с XVII века до 1990 г. 

Для целостного представления истории международных отношений и 

внешней политики содержание курса включает основные этапы и 

закономерности развития этого многовекового процесса, выделяя основные 

события внешнеполитической истории ведущих государств мира, крупных 

регионов. В изложении материала использованы системный, 

хронологический, географический и проблемный принципы. 

В рамках освоения данной дисциплины студент должен: 

иметь представление: об истории международных отношений в новое 

и  новейшее время, об основных тенденциях развития мировой политики и 

перспективах их развития. 

знать: основные понятия и термины изучаемой дисциплины; основные 

события нового и новейшего времени, с позиции сравнительной дипломатии; 

принципы тайной дипломатии и политику ведущих европейских держав.  

уметь: анализировать процессы, происходящие в сфере 

международных отношений; геополитическое положение, анализировать 

взаимосвязь целостной системы получаемых знаний; квалифицированно 

применять полученные знания в области международных отношений для 

организации работы структур по международному сотрудничеству. 



иметь навыки: использования историко-политической карты регионов 

мира в новое и новейшее время; прикладного анализа и прогнозирования 

международных политических процессов, общемировых демографических, 

миграционных, экономических, экологических процессов, международной 

безопасности и международных отношений.  

быть компетентным: в вопросах логики развития международных 

отношений, в определении факторов развития международных отношений, 

влияющих на межгосударственные отношения, роли и места международной 

дипломатии в процессе исторического развития. 

Излагаемый в курсе набор знаний и умений составляет основу для 

понимания роли и места международной дипломатии в процессе 

исторического развития. Посредством сравнительного и критического 

анализа событий у студентов формируется необходимый комплекс знаний и 

умений в вопросах истории международных отношений.  

Пререквизиты: «История народов и регионов в новое время», 

«Современная история народов и регионов в новое время», «Зарубежное 

регионоведение», "Основы дипломатической службы". 

Постреквизиты: "Современные проблемы регионов в системе 

международных отношений”, "Региональная безопасность и проблемы 

разрешение региональных конфликтов", "Геополитические концепции 

регионов мира".  

Программа курса «Системной истори международных отношений в 

новое время» базируется на нескольких изданиях этой программы, которые 

были апробированы в ходе учебного процесса, начиная с 1992 года. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название темы 

1 Становление Вестфальской системы международных отношений. 

Международные отношения в ХVII веке 

2 Борьба за господство в Европе (вторая половина ХVII – начало 

XVIII в.). Закат Вестфальской системы. 

3 Международные отношения в XVIII – начале XIX вв. 

4 Европа и наполеоновские войны (1792-1815 гг.) 

5 Становление колониальных империй в XVII – начале XIX вв. 

6 США в системе международных отношений в конце XVIII - первой 

половине ХIХ вв. 

7 Становление и развитие Венской системы международных 

отношений (1815 г. – середина XIX в.) 

8 Венская система: от консолидации к кризису (30-е – 50-е годы XIX 

в.)  

9 Международные отношения в конце 50-х -80-е гг. ХIХ вв. 

10 Возникновение «восточного вопроса» и европейская дипломатия  

11 Эпоха локальных войн: международные отношения в 50-е – 60-е 
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годы XIX в.  

12 Страны Востока в международных отношениях первой половины 

ХIХ века  

13 Международные отношения в конце  ХIХ – начале ХХ вв. 

14 Формирование военно-политических блоков и начало борьбы за 

передел мира 

15 Международные отношения в годы первой мировой войны (1914 - 

1918 гг.) 

16 Формирование Версальско-вашингтонской системы международных 

отношений 

17 Международные отношения в1920-х–1930-х гг.   

18 Международные отношения в 1938-1939 гг. Крушение Версальской 

системы 

19 Международные отношения и дипломатическая борьба держав в 

годы второй мировой войны  

20 Формирование Ялтинско-потсдамской  системы международных 

отношений.  

21 Противоречия послевоенного урегулирования и начальный этап 

формирования биполярной системы международных отношений 

(1945-1949 гг.) 

22 Процесс деколонизации и его влияние на систему международных 

отношений  

23 Проблемы выбора общественно-политического пути развития 

освободившимися странами 

24 Международные отношения в 60-х годах ХХ века 

25 Международные отношения в 70-х годах  ХХ века 

26 Противоречия разрядки и ее кризис (1974-1979 гг.) 

27 Международные отношения в 80-х годах ХХ века 

28 Международные отношения в постбиполярный  период 

29 Распад биполярной структуры международных отношений (1991-

1996 гг.) 

30 Проблемы ближневосточного урегулирования 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Ведение 

Целью курса «Системной истории международных отношений» 

является формирование у студентов целостного представления об истории 

международных отношений с середины XVII в. до 1990 гг.   

Задачи курса:  

- изучить основные понятия и термины изучаемой дисциплины;  

- изучить историю принятия международных договоров и в различных 

трактовках тех или иных исторических событий; 



- научиться проводить прикладной анализ и прогнозирование 

международных политических процессов, общемировых демографических, 

миграционных, экономических, экологических процессов, механизмов 

взаимовлияния планетарной среды, международной безопасности и 

международных отношений; 

- изучить принципы тайной дипломатии ведущих европейских держав 

в междоусобной борьбе за колониальные приобретения в эпоху нового 

времени; 

- изучить принципы многосторонней дипломатии и политику ведущих 

европейских держав в период Версальско-Вашингтонской системы 

международных отношений, в период биполярной системы;  

- изучить особенности процесса деколонизации стран Азии и Африки и 

их влияние на международные отношения; 

- стать компетентными в вопросах логики развития международных 

отношений, в определении факторов развития международных отношений, 

влияющих на межгосударственные отношения. 

- стать компетентными в определении факторов развития 

международных отношений, влияющих на межгосударственные отношения. 

Проблема периодизации истории международных отношений. 

Хронологический, формационный, цивилизационный подходы. Общая 

характеристика истории международных отношений. Понятие «внешняя 

политика», «внешнеполитические отношения», «двусторонние и 

многосторонние отношения». Внешнеполитические средства, факторы, 

влияющие на внешнеполитическую деятельность. 

Общие  и особенные черты периода нового времени. Важнейшие этапы 

и закономерности развития международных отношений в период 

становления и развития капитализма. Системы государств и их характерные 

черты. Основные международные противоречия. Формирование 

международного права. 

Основные проблемы в развитии международных отношений в 

межвоенный и послевоенный периоды. Глобализация социальных и 

экономических процессов. Интеграция экономики развивающихся стран в 

мировую экономику. Глобализация экологических проблем. Международно-

правовая база межгосударственных взаимоотношений.  Роль правовых 

институтов в международных отношениях. 

Новые принципы дипломатии.  Характеристика дипломатии в ХХ веке. 

Системный подход изучения истории международных отношений. Создание 

Версальско-Вашингтонской системы международных отношений и ее 

особенности. Создание Потсдамско-Ялтинской системы международных 

отношений. Блоковая политика супер-держав. Сущность идеологической 

борьбы между двумя блоками. Особенности многосторонней и коллективной 

дипломатии.  

Источники курса: документальная и мемуарная литература, 

дипломатические словари, пресса, парламентские документы, 

законодательные акты, статистика, архивные документы. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Становление Вестфальской системы международных отношений. 

Международные отношения в ХVII веке 

Основные проблемы международных отношений в ХVI-ХVIIIвв. 

Международная и политическая обстановка к началу ХVII в. Влияние 

Великих географических открытий и первых колониальных захватов на 

формирование системы международных отношений. Система национальных 

государств.  

Основные направления внешней политики Русского государства. 

Внешняя политика Англии в годы буржуазной революции. Соперничество 

ведущих европейских династий. Усиление французской гегемонии в Европе. 

Принципы «государственного интереса», «естественных границ», 

«политического равновесия».  

Господство французской дипломатии. Тридцатилетняя война. 

Вестфальский мирный договор 1648 г. и его значение. Политическая карта 

Европы и её изменения. Войны Франции в период Людовика ХIV. 

Формирование нового баланса сил. Вестфальская система международных 

отношений, ее особенности. 

 

Борьба за господство в Европе (вторая половина ХVII – начало 

XVIII в.). Закат Вестфальской системы 

Вестфальский мир и возникновение новых узлов противоречий в 

Еворпе. Франция - как главная дестабилизирующая сила в европейской 

политике во второй половине ХVII века. Возрастание роли Франции в 

европейской политике. Рост антифранцузских настроений в Европе. 

Заключение Рисвикского мира в 1697 году.  

Изменение соотношения сил в Европе. Начало соперничества Англии и 

Франции. Война за испанское наследство. Утрехтская система 

международных отношений. 

 

Международные отношения в XVIII – начале XIX вв. 

Северный или Балтийский вопрос в международных отношениях. 

Превращение России в европейскую державу. Польский вопрос в 

международных отношениях в XVIII в. Расширение Пруссии и превращение 

ее в  военную державу. Усиление австро-прусского соперничества. Война за 

австрийское наследство. Европейская дипломатия в конце ХVIII в. 

Влияние французской буржуазной революции конца XVIII в. на 

международные отношения. Международные отношения в годы французской 

буржуазной революции конца ХVIII века.  

Европа и наполеоновские войны (1792-1815 гг.) 

Внешняя политика Франции в начале французской революции. 

Создание первой антифранцузской коалиции. Завершение второй 

антифранцузской коалиции. Заключение Люневильского мира (1801 г.). 



Амьенский мир 1802 года. Формирование третьей антифранцузской 

коалиции (1805 г.). Создание Рейнского союза. Объявление континентальной 

блокады. Тильзитский мир (1807 г.).   

Революционные войны Франции. Провозглашение Французской 

империи. Установление французского господства в Европе. Причины 

военных и дипломатических успехов Наполеона Бонапарта. Тильзитская 

система международных отношений и ее неустойчивость. Отечественная 

война 1812 г. Разгром наполеоновской армии. Крушение наполеоновской 

империи.  

Итоги и значение наполеоновских войн. Парижский мирный договор 

1814 года. Изменение соотношения сил европейских держав. 

 

Становление колониальных империй в XVII – начале XIX вв. 

Понятия «колония» и «метрополия». Становление колониальных 

империи ХVII-ХVIII вв.Типология колониальной экспансии: 

позднефеодальные Испания, Португалия и Россия; абсолютистская  Франция; 

раннебуржуазные Нидерланды и Англия.  

Колониальное соперничество европейских держав  во второй половине 

XVIII – начале XIX вв.  

 

США в системе международных отношений в конце XVIII - первой 

половине ХIХ вв. 

Причины войны за независимость. Второй Континентальный Конгресс 

и образование США. Учреждение министерства иностранных дел США. 

Создание комитета по иностранным делам. Дипломатия американской 

республики. Позиция Франции в период войны за независимость США. 

Переговоры о заключении американо-французских договоров  о торговле и о 

союзе. Дипломатическая борьба вокруг  этого договора.  

Войны североамериканских колоний Англии. Позиции европейских 

держав.  

Версальский договор 1783 г. и признание США независимым 

государством. Внешняя политика США, принципы, средства. Англо-

американские отношения после войны за независимость. 

 

Становление и развитие Венской системы международных 

отношений (1815 г. – середина XIX в.) 

Венский конгресс. Принцип легитизма. Дипломатическая борьба 

европейских держав по вопросам территориально-государственного 

устройства в Европе. Создание Германского союза.  

Заключительный акт Венского конгресса. Образование «Священного 

Союза». Венская система международных отношений. 

Слабые и сильные стороны Венской модели международных 

отношений. Конгресс в Аахене в 1818 году и первое испытание на прочность 

Венской системы международных отношений. 
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Венская система: от консолидации к кризису (30-е – 50-е годы XIX 

в.)  

Международные отношения 1815-1850 гг. Усиление феодально-

монархической реакции в Европе. Три периода деятельности «Священного 

Союза». Начало разложения «Священного Союза». Революции и 

национальные движения в Европе в 1830-1831 гг.  

Влияние колониальной экспансии на международные отношения. 

Нарастание революционного кризиса в Европе и расшатывание системы 

венских договоров накануне 1848 г. 

 

Международные отношения в конце 50-х -80-е гг. ХIХ вв.  

Усиление австро-прусских русско-прусских противоречий в 40-х гг. 

XIX в. Стремление Франции к сохранению венской системы. Политика 

«европейского равновесия» Великобритании.  

Влияние революций 1848-1849-х гг. на европейскую дипломатию. 

Ослабление устоев «венской системы». 

Основные тенденции  экономического и политического развития  США 

в первой половине XIX в. Внешняя политика США в первой половине ХIХ в. 

века. Процесс расширения государственной территории США как 

характерная особенность их внешней политики. Приобретение 

Соединенными Штатами Америки французских территорий в Северной 

Америке. 

 

Возникновение «восточного вопроса» и европейская дипломатия  

Сущность «восточного вопроса». Рост национально-освободительного 

движения на Балканах.  

Противоречия в «восточном вопросе» в 1830-1850 гг.  Влияние 

революций 1848-1849 годов на международное положение балканских 

народов. «Восточный вопрос» в начале 50-х годов. Создание блока 

европейских держав и Османской империи. Крымская война, ее характер. 

Дипломатическая деятельность европейских государств во время Крымской 

войны.  

Парижский конгресс 1856 г. и его решения.  Международные 

последствия Крымской войны. Дипломатия Англии, Франции, России после 

Парижского мира 1856 г. Образование Крымской системы международных 

отношений. 

 

Эпоха локальных войн: международные отношения в 50-е – 60-е 

годы XIX в.  

Национально-освободительные революции в странах Латинской 

Америки. Экспансия европейских держав и США в странах Латинской 

Америки. Доктрина Монро. Политика изоляционизма.  Гражданская война в 

Северной Америке. Дипломатия Англии, Франции и Испании в ходе 

Гражданской войны в Северной Америке.  



Дипломатическая борьба за объединение Италии и Германии. 

Образование Итальянского королевства. Основные этапы объединения 

Германии. «Великогерманский» и «малогерманский» планы объединения 

Германии. Образование Германской империи. Международное значение 

объединения Италии и Германии. Крах Венской системы международных 

отношений.  

  

Страны Востока в международных отношениях первой половины 

ХIХ века 

Экономическая и военная слабость государств Востока. Колониальная 

экспансия европейских держав  в первой половине ХIХ в.: их цели и методы. 

Международные отношения на Среднем Востоке и в Индии в первой 

половине ХIХ в. Сущность захватнической политики Англии. Роль 

дипломатии в британском завоевании Индии. Дипломатия Ост-Индской 

компании.  

Экспансия европейских держав в Иране. Присоединение Закавказья к  

России. Борьба между Англией и Францией на Среднем Востоке. Попытка 

Англии завоевать Афганистан. Позиции России в Средней Азии. 

Международные отношения на Дальнем Востоке в первой половине 

ХIХ в. 

Усиление колониальной экспансии стран Европы и США в Восточной 

и Юго-Восточной Азии. Международное положение Китая к началу ХIХ 

в. Политика «самоизоляции» Китая.  

Первые неравноправные договоры. Позиции Англии,  США, Франции в 

Китае. Дипломатия Цинского правительства. Тяньцзинские договоры 1858 г. 

и начало раздела Китая на сферы влияния великих держав. Усиление 

колониальной зависимости Китая. 

«Самоизоляция» Японии и Кореи: причины и последствия. 

Колониальное проникновение США на Дальний Восток в 50-60-х гг. ХIХ в. 

Неравноправные договоры западных держав с Японией в 1857-58 гг. 

Территориальные вопросы в русско-японских отношениях.  

 

Международные отношения в конце  ХIХ – начале ХХ вв.  

Основные направления международных отношений в период конца 

ХIХ в. Европейская дипломатия в конце ХIХ – начале ХХ вв. Изменения на 

политической карте Европы. Образование новых государств и их 

внешнеполитические устремления. Завершение колониального раздела мира. 

Проблемы вооружения и европейская дипломатия.  

Особенности Балканского кризиса середины 70-х гг. Х1Х в. Влияние 

балканского кризиса на расстановку сил европейских держав.  

Обострение австро-русских и русско-германских отношений. 

Образование Тройственного Союза. Крах «Союза трех императоров». 

Англо-французские и англо-русские противоречия. Средиземноморская 

Антанта. Английская политика «блестящей изоляции». Устремления Англии 

и России за расширение сфер влияния в Средней Азии и на Дальнем Востоке. 
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Претензии США на гегемонию на американском континенте и в Юго-

Восточной Азии.  

Ближний Восток в политике европейских государств. Образование 

системы военно-политических блоков в Европе. 

 

Формирование военно-политических блоков и начало борьбы за 

передел мира 

Основные международные противоречия  в начале ХХ века. Усиление 

противоречий между державами Тройственного Союза и Антанты. Англо-

русское соглашение 1907 г. о разделе сфер влияния на Среднем Востоке. 

Образование Антанты или Тройственного. Боснийский кризис и позиция 

великих держав. Экономические и политические противоречия накануне 

первой мировой войны. Обострение международной обстановки.  

Обострение борьбы великих держав на Дальнем Востоке в конце XIX в. 

Внешнеполитическая доктрина Японии. Борьба держав за раздел Китая.  

 

Международные отношения в годы первой мировой войны (1914 - 

1918 гг.) 

Международные отношения накануне первой мировой войны. 

Подготовка европейских держав к войне. Цели и задачи военно-

политических блоков. Гонка вооружений. Расстановка сил на 

международной арене к лету 1914 г. События в Сараево и июльский кризис. 

Начало военных действий. 

Причины и характер первой мировой войны. Главные очаги 

противоречий. Дипломатическая борьба в годы первой мировой войны. 

 «Мирные программы» воюющих сторон. Вступление США в войну. 

Программа «14 пунктов» В.Вильсона.  

Мирные инициативы Советской России. Заключение сепаратного 

Брест-Литовского мира и его международные последствия. Начало 

гражданской войны и интервенции стран Антанты в России. Выход из войны 

Австро-Венгрии, Турции и Болгарии. Компьенское перемирие.  

 

Формирование Версальско-вашингтонской системы 

международных отношений 

Создание Версальско-Вашингтонской системы договоров. 

Дипломатическая подготовка и открытие Парижской мирной конференции 

Основные подходы великих держав-победительниц к проблемам мирного 

урегулирования. Создание Лиги Наций. Версальский мирный договор, его 

основные разделы и статьи. Ослабление Германии и лишении ее статуса 

великой державы. Мирные договора с союзниками Германии по первой 

мировой войне и условия мира. Регулирование вопросов политического 

устройства Европы на Парижской конференции. Репарационный вопрос и 

создание репарационной комиссии. Русский вопрос на Парижской 



конференции. Возвращение США к политике изоляционизма. Версальская 

система международных отношений в Европе.  

Созыв и открытие Вашингтонской конференции. «Трактат четырех 

держав», его содержание. Становление нового баланса сил в Азиатско-

тихоокеанском регионе. Вашингтонская система международных отношений 

в АТР, ее особенности и противоречия. Формирование подсистемы 

международных отношений в Латинской Америке. 

 

Международные отношения в 1920-х –1930-х  гг. 

Международные отношения в межвоенный период. Проблема 

укрепления Версальской системы международных отношений. Особенности 

послевоенной многополярности. Русский вопрос в международных 

отношениях и дипломатии межвоенного периода. Проблема экономического 

восстановления Европы. 

Обострение политических противоречий в Европе. Рурский конфликт. 

Лондонская конференция 1924 г.  и  принятие плана Дауэса. Стабилизация 

международных отношений в Европе.  

Борьба Турции за отмену Севрского договора. Становление 

ближневосточной подсистемы международных отношений.  

Становление подсистемы международных отношений в Средней Азии 

и на Среднем Востоке. Основные черты европейского порядка во второй 

половине 20-х гг. Инициативы Великобритании и Франции по созданию 

региональных пактов безопасности в Европе.  

Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. и его влияние на 

международные отношения. Вопрос о пересмотре  положений Версальского 

договора.   

Планы территориальной экспансии фашистской Германии. Фашизм в 

Италии и его захватнические планы. Крушение  Версальской системы 

международных отношений. 

Доктрина «изоляционизма» и политика невмешательства. Становление 

блока агрессивных государств. Политика умиротворения агрессора в Европе.  

Пакт Бриана-Келлога. Вопрос о разоружении.   

 

Международные отношения в 1938-1939 гг. Крушение Версальской 

системы 

Усиление агрессии фашистских государств.  Аншлюс Австрии и 

позиция европейской дипломатии. Судетский вопрос. Мюнхенская 

конференция, её цель, участники. Захват и расчленение Чехословакии. 

Образование Словацкого государства. Переговоры западных стран с  

Германией о колониях. Соперничество держав на Дальнем Востоке и в 

бассейне Тихого океана. 

Политика умиротворения агрессора.  Германские требования к Польше 

и Литве. Опасность германской агрессии и англо-французский союз. 

Политика гарантий и англо-французские гарантии. Англо-франко-советские 
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переговоры 1939 г. в Москве. Советско-германский пакт о ненападении. 

“Пакт Молотов-Риббентроп”.  

 

Международные отношения и дипломатическая борьба держав в 

годы второй мировой войны  

Расстановка международных сил накануне второй мировой войны. 

Военное наступление Германии на Польшу. Начало войны. Причины и 

характер второй мировой войны. Цели воюющих стран. Международные 

отношения в годы второй мировой войны. 

Советско-финляндская война. Тройственный пакт 1940 г. «Странная 

война» в Западной Европе и капитуляция Франции. Военный союз Германия-

Италия-Япония. 

Позиция американской дипломатии. Англо-американское сближение. 

Дипломатическая борьба за союзников в войне. Начало формирования 

антигитлеровской коалиции. Обострение японо-американских и японо-

английских отношений в бассейне Тихого океана. Нападение Японии на 

Пёрл-Харбор. Вступление в войну США. Межсоюзнические отношения. 

Сотрудничество стран антигитлеровской коалиции и их разногласия. 

Тегеранская конференция и ее решения. Конференции в Каире и в 

Думбартон-Оксе. Планы антигитлеровской коалиции по послевоенному 

устройству Германии. Крымская (Ялтинская) конференция и ее решения. 

Капитуляция Германии. Образование ООН. Потсдамская конференция глав 

великих держав и ее решения. Война между СССР и Японией. Капитуляция 

Японии.  

 

Формирование Ялтинско-потсдамской  системы международных 

отношений 

Основные направления развития международных отношений во второй 

половине ХХ в. Два курса в международной политике.  Политическая карта 

мира после второй мировой войны. Мировой порядок после войны. Атомная 

проблема. Проблема разоружения. Проблема послевоенного устройства 

Европы.  

Нарастание напряженности в отношениях между союзниками. Начало 

«холодной войны». Понятие «холодная война», ее причины. Раскол мира на 

две системы и полярность политического курса двух великих держав. 

Идеологическое противостояние СССР и США. Гонка вооружений. 

Формирование двух военно-политических блоков. Становление Потсдамско-

Ялтинской биполярной системы международных отношений.  Роль 

международных организаций ООН и других специализированных 

организаций. 

 

Противоречия послевоенного урегулирования и начальный этап 

формирования биполярной системы международных отношений (1945-

1949 гг.) 



Раскол Европы. Доктрина Трумэна и план Маршалла. Внешние условия 

внутриполитических изменений в странах ЦЮВЕ. Образование 

социалистической системы под эгидой СССР. Вхождение стран народной 

демократии в ООН. Создание Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ), 

его цель, основные принципы, формы деятельности. 

Германский вопрос. Позиция СССР, США, Англии и Франции в 

германском вопросе. «Берлинский кризис» и раскол Германии. Образование 

ФРГ и ГДР. Германский вопрос в послевоенной системе МО и позиции 

ведущих держав. 

Создание военно-политических блоков. Образование Организации 

Североатлантического Договора (НАТО). Организация Варшавского 

договора (ОВД), его роль в военно-политическом противостоянии двух 

систем. Военные конфликты великих держав. Война в Корее и позиции 

ведущих держав. Создание военно-политических союзов – АНЗЮС, СЕАТО, 

СЕНТО. Венгерские события 1956 г. и военная интервенция  СССР. Борьба 

миролюбивых сил против угрозы войны. Процесс европейской интеграции. 

 

Процесс деколонизации и его влияние на систему международных 

отношений 

Национально-освободительные революции. Три этапа процесса 

деколонизации. Начало распада колониальной системы. Образование 

независимых государств в Азии и Африке. Колониальные войны.  Отмена 

мандатной системы. Образование новых государств - Индии и Пакистана. 

Создание Британского содружества наций. 

Освободительное движение в Северной Африке и международные 

отношения. Пробуждение стран Тропической Африки. Панафриканское 

движение. Год Африки.  

Молодые независимые государства Азии и Африки как субъекты 

международных отношений. Движение неприсоединения и его главные 

принципы. Деятельность Лиги арабских государств. Создание «Группы 77». 

Создание Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). 

Конфликты между молодыми государствами ними из-за территориальных 

споров, этнических и религиозных проблем. Обретение независимости 

португальскими и английскими колониями в Южной Африке в 70-80-х гг. 

ХХ в. Развивающиеся государства в системе  международных отношений. 

Проблемы выбора общественно-политического пути развития 

освободившимися странами 

Образование «трех миров» и проблемы поиска «третьего пути» 

развития. Дифференциация афро-азиатского региона и выделение трех групп 

государств в афро-азиатском мире: страны, развивающиеся по 

капиталистическому пути развития; социалистические страны как часть  

социалистического содружества; и страны так называемой социалистической 

ориентации. 

Борьба великих держав за гегемонию  афро-азиатском мире. Переход 

от силового военного и внеэкономического принуждения к политико-
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дипломатическим и экономическим методам подчинения европейским 

странам (неоколониализм). Культурная и пропагандистская экспансия Запада 

в развивающихся странах. 

 

Международные отношения в 60-х годах ХХ века 

Основные тенденции в международной политике. Характерные черты 

внешней политики США и других западных держав. Внешнеполитические 

доктрины крупнейших стран. Доктрина «гибкого реагирования» США. 

Доктрина конвергенции. Её идеологи.  

Карибский кризис. Участники.  Возможность начала ядерной войны. 

Венская встреча глав государств США и СССР 1961 г. Московский договор о 

запрещении испытаний ядерного оружия в трех сферах. ООН и проблема 

сокращения вооружения. Договор о нераспространении ядерного оружия. 

Выход Франции из НАТО. 

Борьба за нормализацию обстановки в Европе и разоружение. 

Германский вопрос. Доктрина Хальштейна. Сближения ФРГ и Франции и 

Елисейский договор 1963 г. Инициатива стран-участниц Варшавского пакта 

о созыве совещания европейских государств по вопросам коллективной 

безопасности в Европе.  

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы в системе 

международных отношений. Внешнеполитическая доктрина 

социалистических стран. Ввод советских войск в Чехословакию. Обострение 

отношений между СССР и СФРЮ, СССР и Албанией.  

 

Международные отношения в 70-х годах  ХХ века 

Новая расстановка сил в системе международных отношений. 

Образование четырех групп противоречий. Модификация прежних 

противоречий. Формирование трех основных индустриальных центров - 

США, Западная Европа, Япония и их противоречия. Противоречия в системе 

отношений между высокоразвитыми и развивающимися странами. Рост 

глобальных проблем в международных отношениях.  

Два периода в развитии системы международных отношений 70-х гг. 

 

Противоречия разрядки и ее кризис (1974-1979 гг.) 

Общеевропейский (Хельсинский) процесс. Первый период и 

позитивные сдвиги в международной обстановке  в первой половине 70-х 

годов. Разрядка международной напряженности. Тенденция перехода от 

конфронтации к переговорам между великими державами. Начало 

общеевропейского процесса. Мирное сосуществование как одна из форм 

международных отношений в 70-е гг. Эволюция «народной дипломатии». 

Деятельность Всемирного Совета мира. 

Второй период международных отношений 70-х годов. Основные 

тенденции в развитии международных отношений во второй половине 70-х 

годов. Процессы революционного обновления. Поворот от разрядки к новой 



фазе жесткой конфронтации между СССР и США. Форсированное развитие 

военных программ, размещение в странах ОВД новых советских ракет 

средней дальности, военно-силовая направленность помощи ряду стран 

«третьего мира». Конфронтация как определяющая тенденция во внешней 

политике США и в американо-советских отношениях. «Доктрина Картера». 

Решение о размещение в западноевропейских странах американских ракет 

средней дальности и крылатых ракет. Срыв в политике разрядки. Революция 

в Афганистане и ввод советских войск. Обострение региональных 

конфликтов.  

 

Международные отношения в 80-х годах ХХ века 

Основные тенденции развития международных отношений в 1980-е 

годы. Два периода международных отношений в 80-е годы, и их 

характеристика. Обострение международной напряженности в первой 

половине 80-х годов. Факторы усиления конфронтации. Обострение 

международной военно-стратегической обстановки. Ввод советских войск в 

Афганистан и объявление в 1981 г. военного положения в Польше.  

Военное противостояние СССР и США. Рост гонки вооружения. 

Провозглашение США стратегической оборонной инициативы (СОИ). 

Президент США Р. Рейган и концепция «ограниченной ядерной войны». 

Советско-американские отношения и их влияние на международные 

отношения. 

 «Перестройка» и новое политическое мышление в СССР. Советская 

концепция всеобъемлющей международной безопасности. Советско-

американские отношения во второй половине 80-х гг.  

Отказ СССР от «доктрины Брежнева». Демократические революции в 

странах Центральной и Юго-Восточной Европы и их результаты. Новая 

расстановка сил в Европе. Процесс трансформации в ЦЮВЕ.  

Международные и региональные конфликты. Рост роли ООН в 

посреднических функциях по разрешению конфликтов.  

 

Международные отношения в постбиполярный  период 

Распад биполярной системы и роль крупнейших государств в 

установлении нового мирового порядка. Мировой процесс всеобщей 

интеграции. Расстановка международных сил и изменения на политической 

карте мира в конце ХХ столетия. Общие закономерности и особенности 

развития ведущих стран и регионов. Роль международных организаций в 

становлении новой системы международных организаций 

Новая политическая карта мира. Качественное изменение 

политического партнерства. Изменения в мировой экономической системе. 

Новые параметры военной безопасности. 

Распад СССР и его причины. Международные последствия распада 

СССР. Декларации о государственной независимости бывших союзных 

республик. 
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Создание Содружества независимых государств (СНГ). Коллективная 

безопасность и военно-политическое сотрудничество государств-членов 

СНГ.  

 

Распад биполярной структуры международных отношений (1991-

1996 гг.) 

Формирование новой системы межгосударственных отношений в 

Европе. Распад СЭВ и ОВД. Реформа многосторонних организаций. 

Формирование субрегиональных организаций. Германская проблема. 

Объединение двух германских государств. Возникновение локальных и 

региональных конфликтов. Роль многосторонней дипломатии в 

урегулировании конфликтов. Обострение обстановки в районе Персидского 

залива. Война в Персидском заливе. 

Расширение НАТО на Восток. Маастрихтский договор о создании 

Европейского союза (ЕС) и становление Общей внешней политики и 

политики безопасности ЕС (ОВПБ). Расширение ЕС. Роль «группы семи», ее 

преобразование в «группу восьми». Преобразование Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Организацию по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Проблема эффективности 

МВФ и Всемирного банка. 

Экологическая проблема. Проблема прекращения испытания ядерного 

оружия. 

 

Проблемы ближневосточного урегулирования 

Подмандатная Палестина и реализация «декларации Бальфура», 

расширение еврейской иммиграции.  Провозглашение Израиля (1948 г.). 

Первая арабо-израильская война (1948-1949). Основные этапы развития 

государства. Гражданская война в Ливана. Обострение ситуации на рубеже 

веков. 

Палестинская проблема. Участие стран региона в ее решении. 

Арафатовский и постарафатовский период. 

Принятие Декларации Принципов (Вашингтон, 13 сентября 1993), 

Соглашение о взаимном признании и «О Временной палестинской 

автономии в секторе Газа и в зоне г. Иерихон». Каирские соглашения (4 мая 

1994). Создание Автономии (1994). Затягивание процесса вывода 

израильских войск. Визит А.Шарона на Храмовую гору, начало 2-й 

интифады (2000 г.). Смерть Я.Арафата (2004 г.), падение авторитета 

организации «Фатх». Инициатива А.Шарона по выводу израильских 

поселений с оккупированных территорий. Выборы в Палестинской 

автономии, победа на них исламистского движения «Хамас» (2006 г.), 

поляризация взглядов населения автономии, противостояние сторонников 

«Фатха» и «Хамаса». 

Мирный процесс 90-х годов и новый виток конфликта (1991-2007). 

Мадридская конференция 1991. Соглашения Осло (декларация о принципах 



1993). Иордано-израильский мирный договор 1994. Палестинская автономия 

(районы Газы, Иерихона). Нерешенность проблемы Иерусалима. Выборы 1996. 

Совет Палестинской автономии. Провал переговоров в Кемп Дэвиде 2000 и 

начало Второй интифады. Смерть Арафата и приход к власти Хамас. 

Современное состояние арабо-израильского конфликта. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ СЕМИНАРСКИХ 

ЗАНЯТИЙ 
 

1. Династические войны в Европе и их последствия 

2. США в системе международных отношений в первой половине 

ХIХ века 

3. Основные решения Венского конгресса 1815 года 

4. Крымская война: причины, ход и последствия  

5. Дипломатическая борьба за объединение Италии и Германии 

6. Балканский кризис 1875-1878 гг. 

7. Формирование военно-политических блоков накануне первой 

мировой войны 

8. Германский вопрос в международных отношениях и  дипломатии 

межвоенного периода. 

9. Борьба за мир и безопасность в конце 20-х - 30-е годы ХХ века 

10. Проблемы послевоенного мирного урегулирования и начало 

«холодной войны» 

11. Страны третьего мира в системе международных отношений 

12. Специализированные организации ООН и их деятельность 

13. Заключительный акт СБСЕ и его принципы 

14. Начало политики «перестройки» и нового политического 

мышления в СССР 

15. Единый Европейский Акт 1986 г. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

1. Основные направления внешней политики Русского государства 

в XVI – XVII вв.; 

2. Причины военных и дипломатических успехов Наполеона 

Бонапарта; 

3. Роль Сардинского королевства в объединении Италии; 

4. Франко-прусская война, цели и интересы воюющих сторон; 

5. Становление идеологии панамериканизма во внешней политике 

американских государств в конце XIХ — начале ХХ в; 

6. Нарастание военной угрозы в Европе в начале ХХ в. 

7. Проблема второго фронта в межсоюзнических отношениях в 

1941-1943 гг.; 

8. Организации американских государств; 
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9. Региональные и глобальные аспекты ближневосточного 

конфликта после второй мировой войны; 

10. Договор по ПРО 1972 г. и проблема поддержания стратегической 

стабильности на современном этапе. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С ПЕРПОДАВАТЕЛЕМ 
 

1. Колониальное соперничество европейских держав  во второй 

половине XVIII – начале XIX вв.; 

2. Внешняя политика Франции в период революции 1848-1849 

годов и позиция европейских держав; 

3. Венский регламент о дипломатической службе и 

дипломатической документации; 

4. Доктрины «открытых дверей»: основные положения и значение 

для международных отношений; 

5. Создание Лиги Наций, ее основные цели и задачи; 

6. Проблемы контроля над ядерным оружием в 60-е годы; 

7. Западноевропейская интеграция: основные этапы и проблемы;  

8. Образование Организации Варшавского Договора: цели и 

принципы; 

9. Образование Организации Североатлантического договора 

(НАТО): цели и принципы;  

10. Дискуссия о принципах постбиполярного мироустройства. 
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7. Средняя Европа. Проблемы международных и межнациональных 
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8. Лаумулин, М.Т. "Арабская весна" 2011 года: социально-
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Предмет «Основы дипломатической службы» является 

фундаментальным специальным курсом для студентов, обучающихся по 

данной специальности. Курс имеет прикладной характер и призван 

сформировать у студентов практические навыки профессиональной 

деятельности дипломата, раскрыть особенности данной профессии, 

познакомить с функциональными целями дипломатической и консульской 

службы. 

Содержание предмета «Основы дипломатической службы» 

соответствует нынешним процессам и внешнеполитическим обязанностям 

РК. 

В рамках освоения данной дисциплины студент должен: 

иметь представление: об истории дипломатии и дипломатической 

службы, учитывая мировой опыт, а также о дипломатической службе 

Республики Казахстан на сегодня. 

знать: основные понятия и термины изучаемой дисциплины; основные 

определения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года; 

иммунитеты и привилегии дипломатических представительств; принципы 

дипломатии и дипломатической службы Республики Казахстан; основные 

виды и методы дипломатической работы. 

уметь: анализировать текущие процессы и изменения в 

дипломатической работе; дипломатическую стратегию и тактики, 

анализировать особенности и свойственные дипломатической и консульской 

службе признаки. 



иметь навыки: определения роли и деятельности Центральных 

Внешнеполитических ведомств и зарубежных представительств, 

координации их деятельности; работы с основными видами дипломатической 

документации; организационной и практической деятельности 

государственного и дипломатического протокола. 

быть компетентным: в самостоятельном анализе информационно-

справочных, теоретических и методических сведений относительно развития 

работ дипломатической и консульской службы во внешнеполитической 

деятельности Республики Казахстан. 

Программа предмета «Основы дипломатической службы» была 

составлена в соответствии с типовым учебным планом специальности 

«5B050500 – Регионоведение». 

Презеквизиты курса: «История стран Европы и Америки в Новое и в 

Новейшее время», «Введение в специальность: регионоведение» 

Постреквизиты курса: «Искусство переговоров», «Государственный 

протокол и этикет» 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Название темы 

 Введение 

1 Дипломатия и условно-правовые основы дипломатической службы 

2 Государственные органы внешних сношений 

3 Основная деятельность и обязанности зарубежных дипломатических 

представительств 

4 Иммунитеты и  привилегии дипломатических представительств 

5 Дипломатические представительства государств при международных 

межправительственных организациях 

6 Консульская служба как составная часть дипломатической службы 

7 Порядок подготовки дипломатических кадров 

8 Основы дипломатической службы РК 

9 Дипломатические приемы и встречи 

10 Переговоры как средство дипломатии 

11 Технология переговорного процесса 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Предмет «Дипломатическая документация» является 

фундаментальным специальным курсом для студентов, обучающихся по 

специальности «Международные отношения». 

Цель курса: объяснение роли и функциональных обязанностей 

дипломатической и консульской службы в реализации внешней политики 

государства  
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Задачи: ознакомить с ключевыми принципами ведения 

дипломатических отношений; показать роль и значение дипломатической и 

консульской службы; раскрыть основные формы, методы и технические 

приемы дипломатической и консульской службы; изучить ключевые 

определения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, 

иммунитеты и привилегии дипломатических представительств, принципы 

дипломатии и дипломатической службы Республики Казахстан.  

Предмет «основы дипломатической службы». История. Субъекты 

посольского права.Источники дипломатического и консульского права. 

Многосторонние и двусторонние договора о дипломатических и консульских 

представительствах.Дипломатическое представительство и его правовое 

регулирование.Состав дипломатического представительства и его 

обязанности.Агреман. Нежелательное лицо (персона нон грата), консульский 

патент. Обязанности дипломатов. Обязанности консулов. Преимущества и 

привилегии дипломатов. Дипломатическое право международных 

организаций. Постоянные представительства государств при международных 

организациях. Правовое состояние делегаций на международных 

конференциях. 

Правовое регулирование консульских обязательств. Правовой статус 

консульств зарубежных стран в Республике Казахстан. Правовой статус 

консула в внештатное время. Венская конвенция о дипломатических 

сношениях 1961 года. Венская конвенция о консульский сношениях 1963 

года. Двусторонние договора Республики Казахстан с другими 

государствами. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Дипломатия и условно-правовые основы дипломатической службы 

Понятие «дипломатические отношения». Установление 

дипломатических отношений. Обмен дипломатическими 

представительствами. 

Форма документов, фиксирующие соглашения, порядок и сроки 

опубликования документов о соглашении, согласование текста коммюнике.           

Представительства в «третьих»  странах, секции интересов.  

Венская конвенция о дипломатических отношениях 1961 г. Закон 

Республики Казахстан «О дипломатической службе» 1997  и 2002 гг. 

Порядок приостановления или разрыва дипломатических отношений. 

Восстановление дипломатических отношений.  

 

Государственные органы внешних сношений 

Органы внешних сношений, участвующие в принятии решений по 

вопросам внешней политики. Роль главы государства в осуществлении 

внешних сношений. Полномочия и функции правительства и главы 

правительства в осуществлении внешней политики страны. Роль 



парламентов в решении вопросов внешней политики и внешних сношений. 

Полномочия и функции главы внешнеполитического ведомства (МИД). Роль 

специальных внешнеполитических ведомств, их структура.  

Зарубежные органы внешних сношений. Постоянные зарубежные  

органы внешних сношений. Временные зарубежные органы внешних 

сношений.  

Задачи Министерства иностранных дел. Основные функции органов 

дипломатической службы. Организация и структура МИД.   

 

Основная деятельность и обязанности зарубежных 

дипломатических представительств 

Понятие и основные компоненты структуры дипломатического 

представительства. Статьи Венской конвенции 1961 г. о дипломатическом 

представительстве. Основные задачи и функции дипломатического  

представительства. Персонал и порядок назначения сотрудников 

дипломатического представительства. Глава дипломатического 

представительства. Агреман, процедура его запроса, получения. Персона 

грата. Персона нон грата. Вручение верительных грамот. Отзывные грамоты. 

Отпускные грамоты. Известительные грамоты. Представления и визы. 

 

Иммунитеты и привилегии дипломатических представительств 

Проблемы статуса дипломатического представительства. Вопросы 

безопасности и защиты дипломатических представительств и персонала 

Современные тенденции международно-правового регулирования 

статуса  дипломатических представительств и их персонала. Международные 

соглашения, регламентирующие статус и функции дипломатических 

представительств. Государственно-правовое регулирование статуса 

дипломатических представительств и их персонала в национальных 

законодательных документах. 

Понятие «дипломатические привилегии и иммунитеты». Основные 

иммунитеты и привилегии  дипломатического представительства. Проблема 

теоретического  обоснования дипломатических иммунитетов и привилегий. 

 

Дипломатические представительства государств при 

международных межправительственных организациях 

Понятие и классификация международных организаций. Общий 

характер международных организаций, их договорная база. Членство в 

международных организациях. Старшинство среди международных 

организаций.  

Понятие и функции представительств при международных  

организациях.     

Международные правила дипломатического протокола. Правовое 

положение международных организаций в стране пребывания. Статус 

международных должностных лиц.  
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Общие привилегии и иммунитеты государств-членов международных 

организаций. Специальные миссии. Функции и правовой статус специальных 

миссий. Конвенция 1969 г. о специальных миссиях. 

 

Консульская служба как составная часть дипломатической 

службы 

Особенности подготовки и проведения конференций на сегодня. 

Порядок работы международных конференций. Виды дипломатической 

работы на конференциях. Привилегии и иммунитеты делегатов 

международной конференции. Процедура работы дипломатической 

конференции. Порядок принятии решений на международных конференциях. 

Коллективная дипломатия на примере опыта ООН и ЕС. 

Главные организации в системе международных отношений  на 

сегодня: ООН и ОБСЕ. Опыт и правила протокольной службы ООН. 

Постоянные представительства и временные комиссии. Дипломатические 

приемы ООН. Протокол дипломатического визита главы государства  или 

главы правительства в ООН. 

 

Порядок подготовки дипломатических кадров. 

Подготовка дипломатических служащих и квалифицированных 

дипломатических специалистов.  Эволюция подготовки дипломатов и 

требований к квалификации дипломатов. Выдающиеся дипломаты как 

образец дипломатических кадров.   Примеры дипломатической службы. 

Внешнеполитическая роль  профессиональной службы  дипломата. 

Дипломатические академии, школы, факультеты. Дипломатические  

зарубежные центры образования. Особенности подготовки дипломатических 

кадров. Порядок становления дипломатических кадров  в РК. Состав кадров 

дипломатической службы РК. Система подготовки и отбора 

дипломатических кадров РК. 

 

Основы дипломатической службы РК 

Основные функции органов дипломатической службы:  анализ 

международных тенденции развития  на сегодня. Взаимоотношения 

представительств РК с представительствами других зарубежных стран и с 

международными организациями. Осуществление международной 

политической стратегии РК посредством влияния и распространения 

информации о внутренней и внешней политике РК. Государственный и 

дипломатический протокол. Соответствие  протокольной службы РК с 

международными стандартами. Национальные особенности проведения 

государственного  протокола.  

Традиционные направления деятельности дипломатических 

представительств. Важность  информационной службы дипломатических 

кадров в принимающей стране. Разъяснительно- информационная работа о 

положение дел в своем государстве. Аналитическая работа. Протокольные 



функции дипломатических представительств. Важность дипломатических 

записей в работе дипломатических представительств. Нетрадиционные виды 

деятельности дипломатических представительств: культурная, 

лингвистическая, экономическая, военная помощь, гуманитарная помощь. 

Простые методы решения вопросов, организация работы. 

 

Дипломатические приемы и встречи 

Роль протокольной службы в дипломатической службе. Главные 

протокольные обязательства. Процедуры открытия посольств. Протокол 

официальных визитов и  официальных связей. Критерии и опыт организации 

встреч на высшем государственном уровне. Подготовка к приему 

иностранных дипломатов и делегаций. Дипломатические виды: цели приема, 

основные виды приемов. Международный опыт в подготовке приемов и 

дипломатический этикет. Этикет международного протокола. Виды 

деятельности представительств. Визитные карточки дипломатов. Основные 

протокольные функции дипломатических представительств. Особенности 

дипломатической протокольной службы отдельных стран. Дипломатический 

протокол РК. 

Роль дипломатических связей, поездок, интервью. Официальные связи. 

Улучшение взаимоотношений с помощью дипломатических приемов, 

протокола и с других встреч. Ценность дипломатического интервью. Техника 

подготовки дипломатического интервью. Схема дипломатического интервью. 

Интервью по заданию и его описание. Личностные интервью. Встречи со 

СМИ. Личностные качества и умения дипломатов при проведении 

дипломатического интервью. Правила записи дипломатического интервью. 

 

Переговоры как средство дипломатии 

Переговоры как одна из важнейших форм дипломатической работы. 

Особенности современного переговорного процесса. Типология переговоров 

и ее основные критерии. Структура переговоров. Основные функции 

переговоров. Формы переговоров. Организационная подготовка переговоров. 

Методы подготовки к переговорам.  

Этапы переговоров: дискуссионный (начальный); аргументация и 

определения общих рамок будущего соглашения; согласование позиций и 

выработка договоренностей (заключительный). Содержательная часть  

переговоров. Формирование общего подхода и его  значение  в  

переговорном процессе. Итоговые документы переговоров и их виды. 

Технология переговорного процесса 

Техника ведения переговоров и ее значение.  Подходы и типы 

поведения на переговорах. Тактические приемы ведения переговоров. 

Расстановка ложных акцентов в собственной позиции. Прием 

вымогательства и постановки  партнера  в  безвыходную  ситуацию. Прием 

"салями" и его значение. Блеф как форма поведения. Отказ от собственных 

предложений. Двойное толкование. Пакетирование. Использование подхода 
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"грязные уловки" и его правила.  "Максимальное  завышение  начального 

уровня". 

Особенности партнерского подхода. Проблема разработки  и  

реализации  обоюдных интересов и ее значение в переговорном процессе.  

Использование компромиссов. Посредничество в переговорах и их значение. 

Роль профессиональных дипломатов в политическом оформлении 

переговоров и документов. Особенности национальных переговорных 

стилей. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

1.  «Старая» и «новая» дипломатия  

2. Дипломатия Казахского ханства  

3. Дипломатическая доктрина и ее эволюция  

4. Эволюция внешнеполитических ведомств в XIX в. 

5. Международно-правовые основы Международных отношений 

6. Дипломатическая практика зарубежных стран  

7. Дипломатические представительства государств при 

международных межправительственных организациях  

8. Дипломатические иммунитеты: нуждается ли в них 

дипломатический  корпус   

9. Дипломатические кадры  

10. Проблема дипломатического старшинства  

11. Становление дипломатической службы РК  

12. Дипломатическая практика РК  

13. Дипломатический этикет  

14. Современные проблемы международных отношений и 

дипломатии  

15. Дипломатический язык 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 

1. Закон Республики Казахстан «О дипломатической службе» от 13 

мая 2002 года  

2. Положение о Министерстве иностранных дел Республики 

Казахстан  

3. Консульский Устав Республики Казахстан  

4. Венская Конвенция о консульских сношениях 1963 года  

5. Венская Конвенция о праве международных договоров 1969 года  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ  ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Дипломатическая служба Древнего Востока 



2. Становление дипломатической службы Древней Греции 

3. Становление дипломатической службы Древнего Рима 

4. Дипломатическая служба Древнего Вавилона и Венецианской 

Республики 

5. Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года 

6. Дипломатические отношения Германии и Франции на сегодня 

7. Дипломатическая служба Великобритании 

8. Становление дипломатической службы России и пути его 

развития 

9. Дипломатическая служба КНР 

10. Дипломатическая служба Италии и Испании 

11. Дипломатическая служба Арабских стран 

12. Дипломатическая служба Японии 

13. Дипломатическая служба США 

14. Правило о дипломатических  и приравненных к ним 

представительств РК 

15. Центральный аппарат МИД РК  и его структура 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Венская конвенция о дипломатических сношениях от 18 апреля 

1961 года // http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/dip_rel.shtml 

2. Венская конвенция о консульских сношениях и  факультативные 

протоколы от 24 апреля 1963 года // http: // www. un. Org /ru /documents/ 

decl_conv /conventions/pdf/consular.pdf 

3. Венская конвенция о праве международных договоров от 23 мая 

1969 года // 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/law_treaties.shtml 

4. Закон Республики Казахстан «О дипломатической службе от 7 

марта 2002 года» // http://ru.government.kz/docs/z020000299_20101227~1.htm 

5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 

октября 2004 года № 1118. Вопросы Министерства иностранных дел 

Республики Казахстан (по состоянию на 22.10.2007 г.) // 

http://mfa.kz/ru/#!/legal-status/ 

6. Дипломатическая служба Республики Казахстан: учеб. пособие/ 

под общ. ред. К. К. Токаева; ред. совет А. Ю. Волков и др. - 2-е изд., испр. и 

доп. – Алматы: Дом Печати Эдельвейс, 2005. 

7. Смағұлова Г.М., Төлеуова Б.Т. Дипломатиялық және консулдық 

қызмет. Оқу құралы. -Қарағанды, 2011.  

8. Лапин Г.Э. Консульская служба. Учебное пособие. – М: 

«Международные отношения», 2012. 

  

Дополнительная: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/dip_rel.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/consular.pdf
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/consular.pdf
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/law_treaties.shtml
http://ru.government.kz/docs/z020000299_20101227~1.htm
http://mfa.kz/ru/#!/legal-status/
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1. Әліпбаев А.Р. «Дипломатиялық құжаттама».  Оқу құралы. –

Алматы, 2009. 

2. Әліпбаев А.Р. «Дипломатия  тарихы».  Оқу құралы. –Алматы, 

2013. 

3. Әліпбаев А.Р. «Халықаралық келіссөздер».  Оқу құралы. –

Алматы, 2012. 

4. Исағалиев Қ., Исағалиев А.Қ. Дипломатия дәрістері. -Алматы, 

2013. 

5. Батырша-ұлы С. Дипломатиялық қызмет және халықаралық 

қатынастар. Оқулық. -Астана,2011. 

6. Демин Ю.Г. Статус дипломатических представительств и их 

персонала. Учебное пособие. – М: «Международные отношения», 2010. 

7. История международных отношений. Учебник. В 3-х томах/ под 

общ. ред. Торкунова А.В. – М: «Аспект Пресс», 2012. 

8. Современные международные отношения. Учебник/ под общ. 

ред. Торкунова А.В., Малыгин А.В. – М: «Аспект Пресс», 2012. 

9. Косов Ю.В. Мировая политика и международные отношения. 

Учебное пособие. – С-Пб: «Питер», 2012. 

10. Попов В.И. Современная дипломатия: теория и практика. 

Дипломатия - наука и искусство. Курс лекций. – М: «Международные 

отношения», 2010. 

11. Официальный сайт Министерства иностранных дел РК// 

http://www.mfa.kz/ 

 

http://www.mfa.kz/


VTMO 2206 – ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

Объем 3 кредита 

 

Авторы: 

Байзакова К.И.– доктор исторических наук, профессор Казахского 

национального университета им. аль-Фараби 

Макашева К.Н. – доктор исторических наук, профессор Казахского 

национального университета им. аль-Фараби 

Чукубаев Е.С. – кандидат исторических наук, доцент Казахского 

национального университета им. аль-Фараби 

 

Рецензенты: 

Иембекова М.О. – кандидат исторических наук, доцент Университета 

НАРХОЗ 

Губайдуллина М.Ш. – доктор исторических наук, профессор 

Казахского национального университета им. аль-Фараби 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курс "Введение в теории международных отношений" является 

обязательной общепрофессиональной дисциплиной, которая представляет 

собой методологическую основу для последующего изучения теоретических 

и прикладных дисциплин по направлению «Регионоведение». Курс дает 

студентам возможность освоить исходные понятия теории международных 

отношений (ТМО), принципы и направления в изучении международных 

отношений, получить навыки анализа международных событий, 

необходимые для дальнейшей профессиональной деятельности. 

Программа курса носит преимущественно проблемно-теоретический 

характер и вместе с тем она призвана дать студенту первичные сведения об 

основных аспектах и тенденциях эволюции практики взаимодействий на 

международной арене: изменении характера и природы международных 

отношений, структуры и среды международной системы, состава ее 

элементов - международных акторов, их целей и средств, а также основных 

международных процессов.  

В результате изучения курса «Введение в теории международных 

отношений» студент должен: 

- получить представление об основных тенденциях эволюции МО и 

методах их анализа;  

-  владеть понятийным аппаратом и лексикой дисциплины;  

- быть в состоянии отличать друг от друга теоретические школы и 

направления в науке о международных отношениях,  
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- понимать их центральную проблематику и аргументы свойственных 

им трактовок международной жизни;  

- знать содержание основных категорий указанной науки.   

Пререквизиты: Новая история стран и регионов мира, Новейшая 

история стран и регионов мира, Системная история международных 

отношений в новое и новейшее время. 

Постреквизиты: Современные интеграционные процессы и 

международные региональные организации, Современные проблемы 

регионов в системе международных отношений 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1 Введение 

2 Международные отношения: сущность, история становления, структура, 

историческая логика развития 

3 Теория международных отношений: объект, предмет, методология 

4 Геополитика и геополитические факторы мирового развития 

5 Традиции и парадигмы в теории международных отношений 

6 Три «великих дискуссий» в теории международных отношений 

7 Система международных отношений, ее энвайромент и контекст 

8 Участники международных отношений 

9 Общие и частные теории международных отношений 

10 Международные конфликты: причины, формы проявления и характер 

развития 

11 Национальная и международная безопасность 

12 Теория и практика международного сотрудничества 

13 Международная мораль и этическое измерение международных 

отношений 

14 Международный порядок 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Курс "Введение в теории международных отношений" является 

обязательной общепрофессиональной дисциплиной, которая представляет 

собой методологическую основу для последующего изучения теоретических 

и прикладных дисциплин по направлению «Регионоведение». Курс дает 

студентам возможность освоить исходные понятия теории международных 

отношений (ТМО), принципы и направления в изучении международных 

отношений, получить навыки анализа международных событий, 

необходимые для дальнейшей профессиональной деятельности. 

Цель курса "Основы теории международных отношений" состоит в 

том, чтобы раскрыть содержание ключевых понятий и концептуальных 



подходов, на которых базируется изучение международных отношений 

(МО). 

Преподавание дисциплины включает основные и специальные задачи:  

- ознакомить студентов с имеющимися в мировой науке 

теоретическими направлениями и школами; 

- дать им представление о наиболее общих и широко распространенных 

методах, необходимых для анализа международных процессов; 

- рассмотреть классические традиции изучения международных 

отношений в истории социально-политической мысли; 

- дать студенту первичные сведения об основных аспектах и 

тенденциях эволюции практики взаимодействий на международной арене; 

- дать представление об изменении характера и природы 

международных отношений, структуры и среды международной системы, 

состава ее элементов - международных акторов, их целей и средств; 

- раскрыть содержание международных процессов.  

Объектом изучения дисциплины «Основы теории международных 

отношений» являются парадигмы, теории, концепции, позволяющие в той 

или иной степени познать противоречивость международной жизни в 

условиях современных международных отношений. 

 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Международные отношения: сущность, история становления, 

структура, историческая логика развития 

Сущность, содержание и история становления международных 

отношений. Понятие "международные отношения". Особенности 

международных отношений: характеристика различных точек зрения 

(французская, британская, германская, американская, марксистская школы). 

Субъекты и объекты международных отношений. Государства и их союзы в 

международных отношениях. Политический фактор в международных 

отношениях. 

Структура, функции и основные сферы международных отношений: 

экономика, культура, наука, религия и т. п.  Проблема политизации  

международных отношений. Сущность и содержание динамики 

международных отношений: структурные и качественные изменения. 

Основные теоретические концепции динамики международных отношений. 

 Сущность и содержание внешнеполитической деятельности субъектов 

международных отношений. Внешнеполитические доктрины, 

внешнеполитические концепции и внешнеполитическая стратегия субъектов 

международных отношений. 

Осмысление международных отношений в европейской духовной и 

политической традиции. Д. Алигьери и концепция “всемирной монархии”. Н. 

Макиавелли и силовая концепция политики. Становление и развитие науки о 

международных отношениях с конца XIX в. до середины XX века. Развитие 
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науки о международных отношениях во второй половине ХХ века. 

Современное развитие школ и направлений теории международных 

отношений 

 

Теория международных отношений: объект, предмет, методология 

Место теории международных отношений  в системе общественных 

наук, связь с дипломатической историей, международным правом, мировой 

экономикой, военной стратегией. Теория международных отношений в 

системе современного обществознания. Соотношение теории 

международных отношений и других дисциплин, изучающих 

международные отношения. Особенности теоретического знания о 

международных отношениях. Роль теории. Основные функции теории. 

Объект теории международных отношений. Предмет теории 

международных отношений. Методология теории международных 

отношений. Общефилософский, социологический, правовой, 

политологический, экономический, социально-психологический подходы к 

международным отношениям. Теория международных отношений   и 

парадигмы  исторического развития: цивилизационный, циклический, 

менеарный, спиралевидный, ковариантный, постмодернистский. 

Компаративистский и интегративный подходы к анализу международных 

отношений. Метод уровней анализа (К. Уолц). Методы анализа ситуации. 

Экспликативные методы. Эксперимент. Прогностические методы изучения 

международных отношений. Проблема моделирования международных 

отношений в современном информационном пространстве. 

 

Геополитика и геополитические факторы мирового развития 

Геополитика в международных отношениях.  Политическая география 

и геополитика: общее и особенное. Постулаты и законы геополитики и их 

познавательный потенциал. Геополитика и власть над пространствами. Роль 

силы в геополитике. Геополитический расклад сил. Эволюция видов 

контроля над различными категориями пространства. Соперничество 

«морских» и « континентальных» держав в истории. Геополитические карты 

мира и отражение в них  многообразия международных отношений. 

Геополитические кризисы, катастрофы и смена систем международных 

отношений. Ревизионистские школы современной геополитики.  

Геополитические факторы в мировом развитии и современность. Тенденции 

перемен в геополитической карте мира в конце XX века.  

 

Традиции и парадигмы в теории международных отношений 

Парадигмы в теории международных отношений, концептуальные 

подходы. Парадигма политического реализма (Фукидид, Макиавелли, Гоббс, 

де Ваттель, Клаузевиц). Парадигма политического неореализма (К. Уолц, 

Роберт Гилпин, Джозеф Грико, Джон Миршаймер и др.). Либерально-

идеалистическая парадигма (Гуго Гроций, Иммануил Кант, Вудро Вильсон и 



др.). Политический неолиберализм (Роберт Кохэн, Адам Ротфельд, Мортон 

Каплан и др.). Марксистская парадигма международных отношений (Карл 

Маркс, Фридрих Энгельс, В.И. Ленин). Неомарксизм (Рауль Пребиш, 

Иммануил Валлерстайн, Самир Амин и др.). Современные теории 

международных отношений, их классификация: общее и особенное. 

модернизм, транснационализм, глобализм и неомарксизм в современной 

науке о международных отношениях. 

 

Три «великих дискуссий» в теории международных отношений 

Центральные вопросы “больших дискуссий”. Эдвард Карр и первая 

дискуссия. Политический реализм против либерализма. Э. Карр. 

Г. Моргентау об основных принципах теории политического реализма. 

Куинси Райт, Мортон Каплан, Карл Дойч, Дэвид Сингер, Калеви Холсти, 

Эрнс Хаас и второй «большой спор». Транснационалисты (Роберт Кохэн, 

Джозеф Най, Йел Фергюсон и др.) и третий «большой спор». Критика   

транснационалистами” взглядов сторонников государственно-центричного 

подхода.  

Разработка новых исследовательских направлений. Постмодернизм 

(Дж. Дер Дериан, М. Уолцер, Р. Шапиро, Р. Эшли и др). Международная 

экономическая политика (Р. Гилпин). Социология международных 

отношений.  Французская школа международных отношений (Б. Бади, Д. 

Биго, М.К. Смутс, Ф. Шарийон). Дальнейшее развитие теории 

международных отношений. Относительность соперничества, 

взаимообогащение теорий, несводимость ТМО к их взаимному 

противоборству 

 

Система международных отношений, ее энвайромент и контекст. 

Понятие системы международных отношений. Типологии 

международных систем. Людвиг фон Берталанфи и системная теория. 

Основополагающие понятия системного подхода. “Система”, “элементы”, 

“связи”, “структура”, “среда”, “устойчивость”. Системная теория. 

Содержание основных понятий системной теории. Принципиальные 

положения системного подхода. Структура системы межгосударственных 

отношений. Иерархия элементов и уровни отношений. Основной закон 

функционирования СМО. Концепция равновесия или “баланса сил”. Г. 

Моргентау и школа реальной политики. Шесть принципов международной 

политики. Понятие “сила” согласно Г. Моргентау. 

Особенности внешней среды международных отношений. Социальная 

среда и внесоциальная среда. Внешняя среда. Глобальная международная 

система. Особенности региональных и субрегиональных международных 

систем. 

 

Участники международных отношений 

Содержание понятий "субъект", "агент", "актор", "участник" 

международных отношений. Определение «актора» по Ф. Брайару и М.П. 
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Джалили. Б. Рассет и Х. Старр и термин «актор». М. Каплан и три типа 

международных акторов. Соотношение и взаимосвязь основных участников 

международных отношений. 

Государство как основной участник международных отношений. 

Принцип суверенитета национальных государств. Международная 

стратификация государств. Сверхдержавы, великие державы, средние 

державы, малые государства и микрогосударства. 

Межправительственные организации (МПО). Универсальные МПО. 

Региональные МПО. Основные функции современных 

межправительственных организаций. Дискуссии о направлениях 

трансформации МПО. 

Неправительственные участники международных отношений. 

Международные неправительственные организации (МНПО). 

Транснациональные корпорации. Особенности международной роли ТНК, 

национально-освободительных движений и т.п. участников МО. 

Теоретический и конкретно-политический статус индивида как 

международного актора. Основные тенденции МО, касающиеся 

перераспределения ролей и взаимодействия международных акторов. 

 

Общие и частные теории международных отношений 

Роль общих теорий при исследовании международных отношений. 

Теория глобальной международной системы. Теория международного 

общества, Теория мирового (глобального) общества. 

Частные теории: парадигмальные и межпарадигмальные. Реалистские 

теории баланса сил, баланса угроз, зрелой анархии, конфликта цивилизаций. 

Либеральные теории взаимозависимости, демократического мира, 

гуманитарной интервенции, международных режимов. Радикалистские 

теории зависимости, несимметричной взаимозависимости, 

антигегемонистского блока. 

 

Международные конфликты: причины, формы проявления, пути и 

способы их разрешения. 

Понятие международного конфликта в политической мысли. Модели 

общественного развития как борьбы за выживание сильнейших  (Г. Спенсер, 

У. Самнер); «общие теории конфликта» (Г.Тард, Г. Зиммель, Л.Гумплович, 

К. Боулдинг); «Конфликтная модель общества» (Р.Дарендорф). Природа 

конфликта как особого общественного явления. Структура конфликта. 

Типология международных конфликтов. Реалистическая парадигма и 

международные конфликты. 

Источники возникновения конфликтных ситуаций. Разнородность 

политических систем как фактор нестабильности и конфликтности. 

Движущие силы развития конфликтных ситуаций. Внешние признаки 

конфликта: состояние напряженности, вражды, применение насилия и угроз. 



Образ «врага» и его функции. Фактор терроризма  в международных 

конфликтах. Моделирование конфликтных ситуаций и их урегулирование. 

Понятие конфликта. Сущность и особенности международного 

конфликта. Проблема определения сущности и характера международного 

конфликта. Источники международных конфликтов. Основные концепции 

международного конфликта. Международные отношения и конфликты. 

Понятия «конфликт» и «конфликтности» в международных отношениях. 

Международный конфликт и международный кризис. 

Стадии и фазы международного конфликта (по К. Райту). Три модели 

урегулирования конфликта: гегемонистская, статусная и ролевая. Основания 

классификации международного конфликта. Конфликты и международно-

политический кризис. Методы задействования силы в системе 

международных отношений. 

Военные конфликты в международных отношениях. Понятие "военный 

конфликт". Военный конфликт и война. Проблемы управления 

международными конфликтами. Роль международного сотрудничества для 

смягчения или разрешения конфликтов. 

 

Национальная и международная безопасность 

Понятие «безопасности» в современной научной литературе. 

Безопасность как научная категория. Новые черты безопасности в 

современном мире. Понятия "опасность", «вызов», «риск», «угроза».  

Основные виды национальной безопасности. Субъекты обеспечения 

безопасности. Основные функции системы безопасности государства. 

Основные объекты безопасности. Факторы военной мощи. Характеристика 

силы государства по Г. Моргентау. Сила как фактор международных 

отношений.  Внешнеполитическая сила государства. Политика силы. 

Структурные элементы внешнеполитической силы государства: 

экономическая, политическая, научно-техническая, моральная, военная. 

Право силы и сила права: эволюция понятия «сила» в современных 

международных отношениях. 

Личность как основной критерий безопасного развития нации и 

международного сообщества. Пути и средства укрепления экономической 

безопасности. Экологические аспекты национальной, региональной и 

глобальной безопасности. Научно-техническое развитие и проблемы 

обеспечения безопасности. Защита  информационного пространства  

составная часть национальной безопасности.  Военная безопасность и 

проблемы обороноспособности государства.  

 

Теория и практика международного сотрудничества 

Понятие «международное сотрудничество». Типы международного 

сотрудничества. Понятие «межгосударственное сотрудничество». Типы 

межгосударственного сотрудничества. X. Милнер и шесть гипотез. 

Межгосударственное сотрудничество в свете политреализма. 
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«Внутринаправленное» и «внешненаправленное» сотрудничество. Состояние 

«минимума взаимоотношений».  

Понятие «международные режимы». Теория международных режимов. 

Современные социологические подходы к анализу международного 

сотрудничества. Основные подходы. «Британская школа» в международно-

политической науке (М. Бэнкс, X. Булл, Дж. Бертон, М. Уайт). 

Конструктивизм. Исторический институционализм. Французская школа 

социологии международных отношений. 

Сотрудничество и интеграционные процессы. Понятия 

«сотрудничество» и «интеграция». Политическая интеграция. Уровни 

интеграции. Этапы интеграции: три научные школы: школа функционализма 

(Д. Митрани) и неофункционализма, школа федерализма (А. Этциони, А. 

Спинелли, К. Фридрих, Дж. Элэзэр), школа транснационализма (или 

«плюралистическая школа»). 

 

Международная мораль и этическое измерение международных 

отношений 

Зарождение и развитие международной морали. Зарождение «этики 

войны». Концепция реального гуманизма. Типы этических норм. 

Соотношение  морали и политики. Современное понятие международной 

морали. Межгосударственная мораль и международная мораль. 

Международная мораль и мораль общая. 

Система и структура международной морали. Уровни системы 

международной морали.  Принципы международной системы. Содержание 

международной морали. Функции международной морали: познавательная, 

прогностическая, регулятивная, коммуникативно-информационная функция, 

практическая, ориентирующая,  "охранительная", активизирующая, 

объяснительная и интегративная. 

Механизмы функционирования морали в системе международных 

отношений. Международное моральное сознание. Международные 

моральные нормы. Международные моральные отношения. 

 

Международный порядок 

Понятие «международный порядок», его содержание. Самостоятельные 

элементы понятия «порядок». «Международный порядок» и «мировой 

порядок». Исторические типы международного порядка. Классические 

модели международного порядка. Модель «состояния войны» (Фукидид, 

Макиавелли, Гоббс, Руссо, Кант, Гегель). Модель «ненадежного мира» 

(Д.Локк) 

Послевоенный международный порядок, его существенные 

особенности. Основные измерения послевоенного международного порядка 

(С. Хоффманн). «Суперпарадигма Ялтинской системы» ( A.M. Салмин ). 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Особенности международных отношений: характеристика 

различных точек зрения  

2. Классическая парадигма в ТМО, ее эволюция, характеристика 

вклада основных представителей (Т. Гоббс; К. фон Клаузевиц, Н. 

Макиавелли и др.).   

3. Идеалистическое направление в ТМО (Ф.де Витториа , Г. 

Гроций, Э.Кант, Д.Локк и др.).    

4. Марксистская парадигма в ТМО. Характеристика вклада 

основных представителей (К. Маркс,  Ф. Энгельс, В. Ленин) 

5. Политический реализм против либерализма. Г. Моргентау об 

основных принципах теории политического реализма.  

6. Концепция "комплексной взаимозависимости": сущность и 

основные характеристики.  

7. Уровневый анализ международных отношений 

8. Элементы (акторы) системы международных отношений  

9. Международные конфликты, теоретическое осмысление. Типы 

международных конфликтов 

10  Роль дипломатии и переговоров в развитии и укреплении 

международного сотрудничества. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

1. Методология теории международных отношений. 

2. Традиции и парадигмы в международных отношениях    

3. Международный и межгосударственный конфликт: общее и 

особенное 

4. “Традиционные” и “научные” методы изучения международных 

отношений. Особенности применения общенаучных методов к анализу 

международных отношений. 

5. Системный подход в исследовании международных отношений. 

6. Международная стратификация государств 

7. Основные функции современных межправительственных 

организаций. 

8. Частные теории международных отношений 

9. Международный конфликт: сущность, особенности источники и 

основные концепции 

10. Экологические аспекты национальной, региональной и 

глобальной безопасности. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Неореализм, неолиберализм, неомарксизм: их отличия от 

канонических парадигм. 

2. Межправительственные и неправительственные организации, их 

классификация и основные функции в международных отношениях. 

3. Геополитические характеристики международной системы на 

рубеже ХХI столетия 

4. Существует ли международная мораль? Критерии морали в 

трактовке основных теорий международных отношений. 

5. Сотрудничество как фактор стабилизации международных 

отношений. 

6. Прогностические методы изучения международных отношений. 

7. Современные теории международных отношений, их 

классификация: общее и особенное. 

8. Неправительственные участники международных отношений. 

9. Новые черты безопасности в современном мире. 

10. Экологические аспекты национальной, региональной и 

глобальной безопасности 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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1. Алексеева Т.А. Современные политические теории. М., 2003. 
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подхода / Теория международных отношений. Хрестоматия.М., 2003 

3. Лебедева М. Мировая политика. Учебник. М. 2006 г. 

4. Каплан М. Система и процесс в международной политике / 

Теория международных отношений. Хрестоматия. М., 2003 

5. Мировая политика и международные отношения. Под ред. 

Ланцова С.А. и Ачкасова В.А.. М. 2008.  

6. Цыганков П.А. Теория международных отношений. Учебное 

пособие. М., 2003. 

 

Дополнительная: 

1. Шванцербергер Дж. Политическая власть. Изучение мирового  

сообщества / Теория международных отношений. Хрестоматия. М., 

2004. 
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4. Multilateral Diplomacy and the United Nations Today. Cambrige, 

2005. 

5. Mediating International Crises. L., 2005 
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7. Черных И.А. Теории международных отношений. –Алматы, 2009 

8. Мировая политика и международные отношения / Под ред. С.А. 

Ланцова, В.А. Ачкасова. М., 2006. 

9. Хаас Э.Б. За пределами нации-государства. Фунционализм и 

международные организации / Теория международных отношений. 
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ГКРМ 2207 - ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ РЕГИОНОВ 

МИРА 

 

Объем 3 кредита 

 

Авторы: 

Чукубаев Е.С. – кандидат исторических наук, доцент 

Исова Л.Т. – кандидат исторических наук, доцент 

 

Рецензенты: 

Нурша А.К. – кандидат исторических наук, координатор проектов по 

внешней политике Института мировой экономики и политики при Фонде 

Первого Президента Республики Казахстан 

Макашева К.Н. – доктор исторических наук, профессор КазНУ им. 

аль-Фараби 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курс «Геополитические концепции регионов мира» является 

обязательным компонентом образовательной подготовки бакалавров по 

специальности «5В050500 – Регионоведение». Программа курса составлена в 

соответствии с типовым учебным планом государственного 

образовательного стандарта данной специальности. Курс «Геополитические 

концепции регионов мира» является в первую очередь прикладной 

дисциплиной, призванной систематизировать опыт прошлого для ответа на 

широкий спектр политических, экономических, географических проблем 

настоящего и будущего.  

 Важнейшим фактором взаимоотношений между государствами с 

древнейших времен и до сегодняшнего дня являлось и является стремление к 

переделу геополитической карты мира.  Интенсивный интеллектуальный 

обмен в масштабах планеты в последние 15-20 лет обогатил общественно-

политическую мысль в Казахстан западными концепциями, восполнив 

многие пробелы отечественной науки.        

Компетенции (результаты обучения): 

В результате изучения курса «Геополитические концепции регионов 

мира» студент должен: 

Знать:  

- практические навыки при геополитической оценке региональных и 

международных событий;  

- современные теории и концепции региональных, международных 

отношений; 

- основные факторы развития современной системы международных и 

региональных отношений. 



Уметь:  

- анализировать и применять знания в области геополитического 

пространства; 

- анализировать и обрабатывать информацию из различных 

источников; 

- сравнивать различные подходы и особенности географического 

детерминизма и его роли в формировании начал геополитической мысли;  

- квалифицированно применять полученные знания в области 

континентальной и талассократической геополитике. 

Владеть навыками:  

- представление о казахстанском дипломатическом пространстве; 

- анализа взаимосвязи целостной системы получаемых знаний;  

- критического анализа, оценки и сравнения информации в области 

международных отношений. 

- по применению методик исследования региональных отношений и 

процессов и устойчивыми навыками прикладного анализа региональных 

ситуаций.  

самостоятельного анализа динамики развития современной системы 

международных отношений;  

- применения методологических подходов к актуальным проблемам 

международных отношений. 

Пререквизиты: «История народов и регионов мира в новое время», 

«Зарубежное регионоведение», «Государственный протокол и дипломатия». 

Постреквизиты: «Системная история МО в новейшее время», 

«Мировой политический процесс», «Современные проблемы регионов в 

системе МО», «Концептуальное развитие Казахстана: Казахстан-2050». 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 ВВЕДЕНИЕ 

1 Географический детерминизм и его роль в формировании начал 

геополитической мысли 

2 Глобальные политические кризисы как попытка изменения 

существующего миропорядка 

3 Немецкая геополитическая школа (континентальное направление) 

4 Англо-американская геополитическая школа (океанское направление) 

5 Русская геополитическая школа (смешанное направление) 

6 Сталинская геополитика 

7 Наднациональное измерение геополитики: международное право и 

международные организации 

8 Парадигма, код и кодекс геополитического развития современного 

мира 

9 Религиозные аспекты геополитики  
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10 Геополитика и геоэкономика 

11 Геополитические процессы в Европе 

12 Современная геополитика и геостратегия США 

13 Геополитика постсоветского пространства 

14 Азиатское направление геополитики   

15 Геополитика современного Казахстана 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

На модели развития современного мира оказывают существенное 

влияние основные геополитические центры мировой политики.  Главная 

задача геополитики формулируется как выявление зависимости 

политических решений и их последствий от географического положения 

стран и народов. Мировые геополитические концепций должны 

рассматриваться как судьба осознания исходной проблемы.  

Комплексное изучение региональных, а также международных 

отношений и процессов глобализации в современном мире невозможно без 

понимания геополитической логики и императивов. Результатом освоения 

курса является приобретение студентами навыков (компетенций), 

достаточных для проведения самостоятельной аналитической работы в 

областях политической деятельности, требующих соотнесения предмета 

исследований с тенденциями в мировом геополитическом процессе.  

Курс носит теоретический и проблемный характер и, вместе с тем, он 

предполагает прикладной геополитический анализ современных проблем 

региональных отношений и мирового развития.   

Цель преподавания дисциплины: познакомить студентов с основными 

концепциями и подходами, а также ключевыми проблемами, 

существующими в современной геополитической мысли.  

Задачи преподавания дисциплины:  

- изучить теоретические основы геополитики; 

- выделить основные этапы развития геополитической мысли; 

- выявить географические, политологические, правовые, 

психологические и другие элементы мировых глобальных и региональных 

геополитических процессов, а также тенденции изменения мировой 

геополитической структуры (баланс сил, основные геополитические и 

геостратегические регионы, геополитика ведущих мировых держав и 

другие);  

- проанализировать основные факторы, влияющие на формирование 

современных геополитических процессов. 

Методы изучения дисциплины. В процессе преподавания и изучения 

студентами курса «Геополитические концепции регионов мира» применяется 



комплексный анализ, основанный на сочетании следующих методов и 

подходов:  

-  бихевиористский метод; 

- экзистенциалистский метод; 

- геополитический подход; 

- сравнительно-исторический метод; 

- метод синтеза и анализа; 

- структурно-функциональный подход; 

- институциональный подход. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Географический детерминизм и его роль в формировании начал 

геополитической мысли  

Термин «ггеографический детерминизм». Социальная функция 

географического детерминизма. Культурный переворот VIII – V веков до 

нашей эры. Влияние природной среды на жизнь людей, на их культуру, 

историю и т.п. «Греческое чудо». 

Становление представлений о взаимосвязи природы и политики в 

античном мире (Геродот, Гиппократ, Аристотель, Страбон). Геродот о жизни 

людей, их нравах и обычаях, с природной точки зрения. Широкое 

исследование стран Средиземноморья и Ближнего Востока, Египет и 

Персию. Геродот основоположник двух наук – истории и географии.  

«География действий».  «Геродот. Журнал географии и геополитики». 

Гиппократ: тело и дух людей определяется климатом. Сочинение Гиппократа 

«О воздухе, водах и местностях».  Аристотель о жителях холодных стран. 

Географическое обоснование исторического процесса Страбоном.  

Эпоха великих географических открытий и возрождение интереса к 

концепции географического детерминизма, ее последующее развитие 

(Ж.Боден, Ш.Монтескье, Ф. Гегель, Т.Бокль и др.). Материалистическое 

объяснение истории общества. Жан Боден «Метод облегченного изучения 

истории». Качества человека от природных условий. Oб особенностях 

развития науки на севере и на юге, на западе и востоке. О роли различных 

государств в жизни Европы в период рабовладельческого и феодального 

строя. Государства Передней Азии и Ближнего Востока.  Первая 

геополитическая модель нового времени. Зависимость духовной жизни 

человека и целой нации и условий их существования. Ж.Боден о трех поясах 

земли: экваториальный; полярный; умеренный.   

Шарль Монтескье, о естественных наук его времени. «Персидские 

письма». Ш.Монтескье «Народы Северного Китая мужественнее, чем народы 

Южного Китая. Народы Южной Кореи уступают в этом отношении жителям 

Северной Кореи».  Географический детерминизм по Монтескье.   

Социологическая гипотеза «просвещенных монархов».    

Колониальные операции европейских стран XVI-XX вв. Преимущество 

европейцев. Философия Ф.Гегеля. Принципы мирового прогресса. 
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Геодетерминизм и социологические теории.  Генри Томас Бокль о роли 

климата с демографической концепцией Мальтуса. «Наиболее крупным 

авторитетом по вопросам народонаселения».   «Географический 

детерминизм» как «лженаука».   

 

Глобальные политические кризисы как попытка изменения 

существующего миропорядка  

Последствие второй мировой войны и структура мировой 

политической системы.  Функции всех подсистем и элементов.  

Суэцкий кризис и Венгерский кризис 1956 года, как глобальные 

политические кризисы, окончательно оформивший послевоенную 

политическую систему. Суэцкий кризис, Венгерский кризис и основные 

трансформации системы. Франция последние дни колониализма. Кризис в 

Польше. Подписание перемирия СССР с Японией и т.д. События 1956 года 

завершили послевоенную перестройку мировой политической системы. 

Биполярная политическая система. Структура и функционирование двух 

подсистем – капиталистической и социалистической. 

 Глобальный политический Карибский кризис 1962 года. 

Переосмысление роли ядерного оружия.  Появление «атомной дипломатии». 

Появление новой военной доктрины СССР (доктрина Соколовского). Уроки 

Карибского кризиса. Новые взаимосвязи между основными подсистемами. 

Балканский конфликт как основной элемент глобального 

политического кризиса. Балканский конфликт и распад СССР. Самый 

продолжительный и серьезный системный кризис в результате распада 

СССР. Серьезная модификация всей мировой политической системы. Новая 

структура мировой системы и изменений функционирование ее основных 

элементов. 

Балканский конфликт и Россия. Дейтонский мир (1995 г.) и осознание 

маргинальной политической роли России. Военная операция в Сербии  ̶

успешное проникновение США в европейскую политику. Последствие 

политики европейских государств и Иракский кризис 2003 г.   Изменение 

роли ООН. Трансформации мировой политической системы. Борьба за 

углеводороды как основная причина современных экспансий. Главным 

итогом этого кризиса   появление нового структурного элемента – единого 

гегемона системы. 

Глобальный политический кризис и мировая политическая система. 

Дисфункций. Система модифицируется с целью устранения возникших 

дисфункций. Каждый глобальный геополитический кризис и изменения 

миропорядка. Изменений функционирования мировой политической 

системы. 

Немецкая геополитическая школа (континентальное направление) 

Зарождения и формирования принципов немецкой школы геополитики. 

Характеристика ее основных проблем, анализ идей. 



Особенности исторического наследия выдающихся представителей 

направления. Фридрих Ратцель. Принципы пространственного роста 

государств Ф.Ратцеля. Основные идеи и принципы геополитики.  Ф Ратцель 

«отец геополитики».  Ф Ратцель и его главная идея геополитики. Основа 

методологии – эволюционизм и дарвинизм. Основные труды – «Земля и 

жизнь». Сравнительное землеведение». «Народоведение». «Политическая 

география». Открытие человеческой историй с новой стороны. Ратцель о 

государстве. Государство как биологический организм. Наращивания мощи 

организма, территориальная экспансия или расширение жизненного 

пространства. Ф.Ратцель «О законах пространственного роста государства» 

(1901 г.). Ф.Ратцель о семи законах геополитики. О возрастании значения 

моря для развития цивилизации. 

Рудольф Челлен – ученик Ратцеля. Р.Челлен – автор категории 

«геополитика» и концепции «системы геонаук». Основные труд – 

«Государство как форма жизни». Концепция «старых» и «юных» народов 

(причина противостояния Германии с Англией и Францией). Факторы 

глобальной геополитики (расширение, территориальная монолитность, 

свобода передвижения в пространстве). Концепция «континентального 

государства» (это пространство, обладающее осевым динамизмом, которое 

призвано объединить вокруг себя другие державы – Германия). Сила 

государства как ведущий принцип любого государства. Концепция «борьбы 

за существование» как борьбы за пространство. Государство как «форма 

жизни. Экополитика – хозяйственная форма; демонополитика – 

национальная и этническая форма; социополитика – социальная форма; 

кратополитика – форма государственного управления со своей 

конституционной и административной структурой. Закон автаркии 

(равновесие между крайностями). 

Карл Хаусхофер - немецкий геополитик и дипломат. К.Хаусхофер и его 

теория «континентального блока». Расширение жизненного пространства, 

как главная движущая сила государства. Компромисс с талассократией.  

«Германская ситуация» в системе европейских и мировых держав. 

Имперская геоидеология. Геополитика часть официальной доктрины 

Третьего рейха. Пан-регионы Хаусхофера. Панрегионализм как 

интерпретация понятия о глобальных экономических регионах. 

Геополитический журнал «Geopolitik», позднее переименованный в 

«Zeitschrift für Geopolitik» («Журнал геополитики»).  К.Хаусхофер «Апология 

немецкой геополитики» («Apologie der deutsche Geopolitik», 1946).  История 

становления и географического распространения государств Дальнего 

Востока основа геополитических концепции Хаусхофера. Статья «Континен-

тальный блок»: об «аксиоме европейской политики».  

Эрих Обет план образования «великих пространств». Генрих 

Шмитхеннер «Жизненное пространство в борьбе культур».  

Геоюриспруденция. Манфред Ланганс-Рацебург и юриспруденция в духе 

геополитических идей.   Карл Шмитт «Политическая теология» и «Понятие 

политического», критика либерального права и идеи «правового 
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государства». Труды К.Шмитта «Земля и Море», «Планетарная 

напряженность между Востоком и Западом и противостояние Суши и Моря» 

важнейший документ геополитической науки.  

Современник и соратник К. Хаусхофера и один из основателей 

немецкой геополитической школы Адольф Грабовски, своей книге 

«Германия и мировая картина современности» об «объективных законах 

общественного развития».   Грабовски   геополитическая наука метод 

исторического познания.   

 

Англо-американская геополитическая школа (океанское 

направление) 

Хэлфорд Джон Маккиндер  ̶  британский ученый и политический 

деятель.  Профессор географии Лондонского университета и директор 

Лондонской экономической школы. Геоистория X. Маккиндера. Знаменитый 

доклад Х.Маккиндера «Географическая ось истории» (1904 г.).  О роли 

осевого региона мировой политике и истории.  Евразия и основа для 

мирового господства.  «Центральность». «О сердце мира». Хартленд - 

средоточие континентальных масс Евразии. Пределы Мирового Острова 

(World Island) - Азия, Африка и Европа. Х. Маккиндер о глобальном 

геополитическом моделе.  Геополитическая история мира по Маккиндеру: 

Доколумбова эпоха, Колумбова эпоха, Постколумбова эпоха. Современное 

повышенное внимание к доктрине Маккиндера. 

Альфред Т. Мэхен «Влияние морской силы на историю».  «Влияние 

морской силы на Французскую Революцию и Империю», 

«Заинтересованность Америки в морской силе в настоящем и будущем», 

«Проблема Азии и ее воздействие на международную политику», «Морская 

сила и ее отношение к войне». Основные параметры морской силы по Мэхэн: 

географическое положение страны, ее природные ресурсы и климат, 

протяженность территории, численность населения, национальный характер 

и государственный строй. Формула Т.Мэхена: N+MM+NB=SP (военный флот 

+ торговый флот +военно-морские базы = морская сила).  

Николас Джон Спикмен - первый директор Йельского института по 

изучению международных проблем. О геополитических целях США после 

победы союзников. Н.Спикмен - геополитика как важнейший инструмент 

конкретной международной политики. О внешней политике.  Взгляды 

Спикмена в книге «Стратегия Америки в мировой политике».  Н.Спикмен о 

критериях геополитического могущество. Концепция «Срединного Океана». 

Американская энциклопедия в годы второй мировой войны.  

«Теоретики силы»: Джон Дьюи, Джеймс Бернхем, Дж. Киффер и др.  

Джордж Кеннан о теоретической основе «политики сдерживания» 

СССР. «Foreign Afters». «Истоки советского поведения».  

Русская геополитическая школа (смешанное направление) 

Цивилизационные концепции освоения и контроля геополитического 

пространства. Концепция культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского. 



Теория византизма К.Н. Леонтьева. Западничество и славянофильство. 

Геополитическая доктрина евразийства. Категория и концепция место 

развития. Теория национальной исключительности (русского мессианства) 

Н.А. Бердяева. Антропологические теории геополитики. Концепция 

антропогеографического детерминизма Л.И. Мечникова. Концепция 

геополитического синтеза В.О. Ключевского. Природа мирового господства в 

концепции В.П. Семенова-Тян-Шанского.  

Неоевразийство, славянофилы. В. П. Семенов-Тянь-Шаньский «Очерк 

из политической географии». Выделение трех форм территориальных систем 

политического могущества (кольцевидная, лоскутное и «от моря до моря»).  

Основные идеи славянофилов. П. Савицкий, М. Трубецкой, Г. Флоровский.   

Петр Савицкий – о «Географическом обзоре России-Евразии». П.Савицкий 

«Географические и геополитические основы евразийства». Центры-

периферийной модели: Евразия на срединный континент вместе с 

украинскими землями и два периферийные миры (азиатский и европейский).  

Неоевразийство Л.Н. Гумилева. «Этногенез биосферы Земли». 

Сущностный геополитический смысл в трудах Л.Гумилева.  «Пассионарный 

толчок» как результат извержения «избыточной биохимической энергии 

биосферы».  

Крайне правая геополитческая идеология русских. А. Дугин 

«Консервативная революция». Геополитика - как метод поиска "третьего 

пути" для России.  Антизападники - И. Кузьменко, А. Бедрицкий и др. 

Отстаивание идеи государственника Н. Данилевского.  О создании 

православно-славянского союза как противовеса и Западу, и Востоку. 

  

Сталинская геополитика  

Иосиф Сталин о советской государственности.  Отказ независимых 

советских республик Украины, Белоруссии и Закавказской Федерации 

(Азербайджана, Грузии и Армении) от суверенитета. Сталинская 

Конституция 1936 года. Сталинская внешняя политика, основанная на 

геополитических концепциях территориальной мощи. Территориальное 

расширение социалистического лагеря как основа национальной 

безопасности Советского Союза. Влияние данной политики соседним 

государствам (Турцию, Иран и Афганистан). Проблема национальной 

безопасности Советского Союза после Второй мировой войны.   

Дружественные режимы, буферный роль санитарного кордона.  Проблема 

выхода в Мировой океан через Арктику, Балтику, Средиземноморье 

(Черноморские проливы) и Персидский залив. Советско-китайское 

соглашение, подписанный в феврале 1950 года.  КЧЖД (Китайская 

Чанчуньская железная дорога). Поддержка сепаратистского движения 

азербайджанцев и курдов в Иранском Азербайджане. Договор о создании 

смешанного советско-иранского нефтяного общества. Геополитический 

расклад после смерти Сталина.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BD%D1%8C
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Наднациональное измерение геополитики: международное право и 

международные организации  

Государства – национальные государства или многонациональные 

империи – как основные субъекты мировой геополитики.   Соблюдение или 

несоблюдение международных договоров, расстановки сил на мировой 

политической арене.  «Международное сообщество».   Разработка норм 

международного права. Гаагские конференций (1899, 1907 гг.), создание 

международного суда и кодификация законов и обычаев войны. Пакт 

Бриана–Келлога (1928 г.). Вудро Вильсон. 14 пунктов В.Вильсона. Лиги 

Наций. Новый этап международного сотрудничества.   

Создания ООН. Организация Объединенных Наций (ООН) - глобальная 

универсальная международная организация. Структура и Устав ООН. 

Основные направления деятельности ООН. Ограничение государственного 

суверенитета в пользу наднационального органа.  ООН как инструмент 

межгосударственной политики.  Консенсус пяти постоянных членов Совета 

Безопасности.  Процессы над военными преступниками – в Нюрнберге, 

Токио и Маниле. Прецедент уголовной ответственности политических и 

военных деятелей перед международным сообществом за совершение 

преступлений против человечества. Гаагский трибунал по бывшей 

Югославии. Крушение биполярного мира. Вопрос о соответствии 

международной правовой и юридической системы.  Современное 

международное сообщество неспособно примирить два фундаментальных 

принципа – права человека и государственный суверенитет.  Предлагаемая 

реорганизация ООН – расширение Совета Безопасности и увеличение числа 

его постоянных членов. Европейский Союз и единое правовое, 

институциональное пространство. Общеевропейские нормы над 

национальными институтами. 

 

Парадигма, код и кодекс геополитического развития современного 

мира  

Основные парадигмы в геополитике. Институционально-правовая 

парадигма - государство или нация. Геополитическая парадигма. 

Геоэкономическая парадигма - школа мир-системного анализа. 

Геоидеологическая парадигма. Геоцивилизационная парадигма. 

Геонформационная парадигма.  

Геополитические коды как кодексы поведения государств на мировой 

арене. Понятие "геополитический код". Геополитические коды США. 

Геополитические коды СССР. Геополитический код региональной державы 

(Франции). 

«Геополитический код» П.Тэйлора. Геополитический код, 

географические основы внешней политики. Геополитический код как 

картина мира для некоторых стран и способ взаимодействия внешним миром. 

Геополитический код и геостратегия. Территориальный уровень 



геополитических кодов по П.Тэйлору:  локальный, региональный и 

глобальный. 

«Новый мировой порядок» как новый  геополитический порядок 

современного мира. Формирование многополюсного мира. Усиление 

геополитической значимости экономической конкуренции. Формирование 

мощных торговых блоков как субъектов мировой политики. Появление 

новых глобальных противоречий (между богатым Севером и бедным Югом, 

между Западом и исламским миром, между Западной Европой и США).                

Pax Americana, геополитические и геоэкономические преимущества США в 

современном мире. Усиление таких стран, как Китай, Япония и Германия, 

которые претендуют на роль мировых лидеров. Значение   европейской 

интеграции, как важный геополитический центр. Новые тенденции в 

исламском мире. Геополитические и геоэкономические амбиции Саудовской 

Аравии и Иран (а также секуляризованная Турция).   

Джон Гэддис о геополитическом кодексе. Геополитический кодекс – 

как оперативный свод законов. Основы внешней политики страны в 

геополитическом кодексе. Стратегические предположении во внешней 

политике. Кодексы геополитики: идентификация внешних угроз интересам, 

планирование реагирование на такие угрозы и обоснование такого 

реагирования. Формирование и изменение глобального геополитического 

кодекса США. Новый геополитический кодекс. Сдерживание доктрины 

отбрасывания коммунизма. Доктрина совета национальной безопасности 

США. Поражение свободных институтов в любой точке земного шара есть 

поражение во всем. Доктрина гибкого реагирования. Факторы, 

определяющие конфигурацию современного геополитического пространства 

Мир после 11 сентября 2001 г.: глобальное смещение сил в мировой 

политике. Конец «трехмирности». 

 

Религиозные аспекты геополитики 

Причины активизации роли религии в геополитических процессах. 

Усложнение мировой геополитической ситуации. Религия в статусах   

традиционных культур, процессах этнического самоопределения, и в 

ценностной системе многих современных обществ.  Мировые религий – 

осуществляется поверх государственных границ. Религия как мощный 

фактор геополитики. Принципы современной геополитики на основах той 

или иной религии. Иудаизм, как национальная религия. Огромная роль 

римско-католической церкви в истории.  Русская православная церковь и   

концепция «Русского мира». Ватикан. Современный католический мир.  

Религия в качестве мобилизующей и интегрирующей социальной 

силы. Процессы нарастания роли религиозного фактора в мировой политике. 

Религия для сохранения господствующих позиций. Все религии вместе 

– как противостоящие либеральным ценностям. Религия удобная форма 

осуществления агрессивных замыслов в геополитике. Религиозно 

мотивированный терроризм - характерная форма управления процессами 

геополитики.  Формирований новых парадигм геополитики для понимания 
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роли религии (и ислама в особенности) в современной геополитике.  Идеи 

панисламизма. Ислам – как политизированная религия. Ислам, о единства 

всемирной уммы. Исламские проекты и критика. Исламский фундаментализм 

современной геополитике. 

 

Геополитика и геоэкономика 

 Новый раздел геополитики – геоэкономика на рубеже XX–XXI вв. 

Геоэкономика как взаимодействия государств как конкурирующих 

экономических организмов географическими и геополитическими реалиями. 

Геоэкономика и пространственное взаимодействие субъектов мировой 

экономики. Одна из форм    взаимодействия – глобальное разделение труда. 

Геоэкономический статус государства. Ориентация внешнеэкономических 

связей. Доминирующий стиль экономической деятельности. Оценка 

структуры современной мироэкономической системы.   

Позиция пространственной организации хозяйственных связей. 

Геоэкономические модели. Мир-системный подход Иммануила 

Валлерстайна, для структурирования мировой экономической системы. 

Дихотомия «центр –периферия»  (развитие центра   за счет эксплуатации 

периферии и полупериферии, в форме экономического и внеэкономического 

принуждения). Неравноценный характер взаимоотношения центра и 

периферии.  Противоречия между ними.  Невозможность  преодолеть 

противоречия в рамках существующей экономической парадигмы.                  

Э.Г. Кочетов и его трехуровневая система глобального 

геоэкономического пространства. Цивилизационные ареалы Э.Кочетова: зона 

постиндустриального развития; зона застывшего этнонационального 

развития; и зона зарождающегося этноэкономического ареала.  

Интернационализированные национальные экономические системы, 

вышедшие за пределы границ «материнских» государств и поглотившие 

более слабые национальные экономики.  «Страны-системы»  – мощные 

национальные экономики. 

Транснациональные воспроизводственные комплексы объединяющих 

«сцепленные» гигантские транснациональные корпорации. 

Интернационализированная воспроизводственная ядро – хозяйственных 

наднациональных структур.  

Модель мироэкономической системы в виде гексагонального 

(шестиярусного) геоэкономического модуля созданной А.И. Неклессам.  

Каждому элементу место в международном разделении труда. 

Геоэкономические мета-регионы: Атлантический мир; Большое 

тихоокеанское кольцо, протянувшееся от Индии до Латинской Америки; 

Индоокеанская дуга, объединяющая ближневосточный и североафриканский 

мусульманский мир с «черной» Африкой; Евразийский постсоветский мир.  

Выходящие за рамки традиционной географии   виртуальные пространства: 

транснациональный и спекулятивный квази-Север как управленческая 



«штабная экономика» и его «зазеркалье» – пораженный социальным хаосом 

криминальный Глубокий Юг. 

 Интернационализация и глобализация характерные черты современной 

мировой экономики.  Геоэкономические центры тяжести мира – США, 

Европа и АТР. Рост потребления в развитых странах.  Удельный вес в сфере 

реального производства. Перевод производства в «третий мир».  

Распространение принципа свободного перемещения капитала на весь мир. 

Интернационализация капитала сопровождается усилением роли 

транснациональных корпораций.  Контроль над транспортными коридорами 

и маршрутами. Глобализация и «регионализация» – интеграция на 

региональном уровне.  Европейский Союз как самый успешный 

интеграционный проект. 

 

Геополитические процессы в Европе 

Геополитическая карта Европы: «континентальный Запад», «островной 

Запад», «Срединная Европа», Европейская Россия. Система «трех сил»: 

США, Западная Европа, Япония.  Талассократический подход   в построении 

политических, экополитических и других отношений.   Сущность 

позиционной геополитической войны Западной Европы и США против 

СССР. XX в. развитие геополитической теории в русле англосаксонской 

школы. Механизм превращения Западной Европы из метрополии в буферную 

зону.  

Процесс интеграции странах Западной Европы.  Формирование 

общественного мнение за создание единой Европы. «Единство Европы». 

Европейская геополитическая мысль в 1960-х гг.  Шарль де Голль -

«континенталист» по убеждениям. Антиатлантистские шаги Франции.  

Франко-германское сотрудничество и перспектива «создания» «Европу от 

Атлантики до Урала». Концепция «европейского континентализма». Гельмут 

Шмидт. Самостоятельные школы европейских геополитиков.   

«Региональная геополитика» (течение, возглавляемое Лакостом во Франции).  

Геополитические методики в региональной геополитике европейских 

политиков. Направлений геополитической мысли Запада: атлантизм, 

мондиализм и прикладная геополитика, геополитика европейских «новых 

правых», выигрыш Западом борьбы с Востоком, конвергенция двух 

противоположных идеологических сторон в нечто единое и установление 

Мирового правительства.  «Геополитика мондиализма» (или геополитика 

нового мирового порядка) в европейском контексте. «Континенталисты» и 

«новые правые». Европейские течении развитой в идеях школы Xaусхоферa.  

Страны-лидеры в Западной Европе. Развитие Европейского Союза и НАТО. 

США и объединенная Европа: геополитические перспективы в XXI в. 

Балканы – «пороховой погреб Европы». Проблема геополитической 

ориентации Восточной Европы. Роль Балкан в геополитических отношениях. 

Объединенная Европа: новый полюс силы. Механизм геополитических 

отношений стран Прибалтики и Скандинавии.  
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Современная геополитика и геостратегия США  

Классические геополитические концепции в США контексте 

биполярного противостояния. Д. Мэйниг, У. Кирк и К. Грей. Саул Коэн 

модель пятиуровневого иерархического членения геополитического 

пространства мира.  

Атлантизм во взглядах последователей и учеников Спикмена. Д. 

Мэйниг об ориентации населения и государства.  С. Коэн, разделение   

геополитической среды мира. Генри Киссинджер.  Доктрина Киссинджера 

действовать «методом кнута и пряника»: «Вьетнаму — война, Китаю — 

сотрудничество».   

Неоатлантизм. Самуэл Хантингтон «Столкновение цивилизаций» - XXI 

столетие век столкновения цивилизаций или религий (1993).  

Мондиализм.  «Мировое правительства».   Геополитика мондиализма 

как доктрина «нового мирового порядка». Бильдербергские группы.  

Мондиалистская структура - «Трехсторонняя комиссия», или «Трилатераль» 

(Trilateral).      

История международных отношений США. Становление 

геополитической доктрины США. Принятие решений об использовании 

американских вооруженных сил в региональных конфликтах конца ХХ века. 

Американские интересы в Средней Азии, на Кавказе, в Индии. Китай в 

геополитике США. Япония в геополитике США. Основные тенденции 

развития российско-американских отношений после окончания холодной 

войны. Итоги и перспективы российско-американских отношений. 

 «Гуманизированная версия геополитики». США в современной 

геополитической структуре мира. Геополитический код США в контексте 

концепции глобального лидерства З. Бжезинского. New Pax Americana или 

упадок?  Риски и угрозы Америки. Геополитические перспективы США в 

XXI в. Противодействие господству. Концепции представителей неореализма 

в геополитических взглядах Генри Киссинджера и Збигнев Бжезинского. 

Цивилизационный подход к геополитике построения Самюэля Хантингтона 

и Элвина Тоффлера. Журнал «Форин афферс».  

 

Геополитика постсоветского пространства 

Тенденции в геополитике постсоветского пространства. Постсоветское 

пространство – территория, находившаяся под культурным и 

цивилизационным влиянием сначала Российской империи, а затем и СССР. 

Региональной интеграции на постсоветском пространства. Модели 

региональной интеграции постсоветского пространства. Геополитические 

перспективы и модели. Схема постсоветской реинтеграции. 

Россия на постсоветском пространстве: сжатие границ 

геополитического влияния. Центральная Азия и Россия: поиск 

геоэкономической стратегии. Модели экономической интеграции в Азии. 

Проект интеграции для Центральной Азии: выбор между Россией, Китаем и 

Индией. Шанхайская организация сотрудничества: конец однополярного 



мира. Создание единой экономической зоны (на примере Таможенного 

союза). Стабильность.  

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС). ГУАМ 

(содружество Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы). Российско-

белорусское сотрудничества и общеполитический климат сотрудничество 

двух стран. ОДКБ. Основные особенности геополитики стран Балтии и СНГ.   

Понятие «энергетической политики» и «энергетической дипломатии» в 

постсоветском пространстве, влияние на геополитику. Геополитические 

интересы России в Центральной Азии, а также геополитические интересы 

США,  ЕС и Китая в странах СНГ. Исторические причины геополитических 

конфликтов на постсоветском пространстве.   

Евразийский экономический союз в новом геополитическом ареале 

постсоветского пространства. 

 

Азиатское направление геополитики  

Геостратегическое лидерство Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Геополитика и общественное развитие Японии. Геополитическая стратегия 

Японии: факторы влияния. Геополитические перспективы Японии. Влияние 

островного положения на геополитику Японии. Проблема «северных 

территорий» и мирного договора с СССР. «Договор безопасности» с США. 

Влияние Японии в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). 

Геополитика современного Китая. Геоэкономическая стратегия Китая: 

через «малое благоденствие» к «зажиточности». Геополитические 

перспективы Китая. Специфические условия развития Китая. Перспективы 

интеграции в «Большой Китай». «Опора на собственные силы». Состояние и 

перспективы российско-китайских отношений. «Один пояс и один путь» - 

выдвинутая инициатива Китая объединённых проектов создания 

«Экономического пояса Шёлкового пути» и «Морского Шёлкового пути XXI 

века». Препятствия на пути к мировому лидерству. Сценарии будущего в 

Азиата-Тихоокеанском регионе. 

Геополитика государств Южной и Юго-Восточной Азии. Индия в 

монополярной геополитической системе. Геополитический код Индии. 

Движение неприсоединения. Цивилизационные основы индийской 

геополитики. Внутриполитический курс Дж. Неру: «достижение общества, 

основанного на принципе равновесия преемственности и перемен». Вызовы и 

угрозы современной Индии. Исламская Республика Пакистан: претензии на 

региональное лидерство. Мечта об исламском государстве. Поиски 

геополитической перспективы. Региональная интеграция как способ 

включения Южной Азии в глобальную экономику и политику.  

Геополитика развивающихся стран: проблемы геополитической 

ситуации в Азии. «Исламское возрождение». Экономические ресурсы 

Ближнего и Среднего Востока. Претензии различных государств на 

лидерство в регионе. Военные конфликты в регионе и пути их разрешения. 

Геополитика мусульманских государств.  Исламский мир в поисках 

собственной геополитической ниши. Идеи "мировой исламской революции" 
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и "мировой арабской империи" Геополитика Ирана и Турции. 

Геополитическое противостояние исламского мира. Исламский мир и Запад. 

Исламский мир на постсоветском пространстве. Фундаментализм как угроза 

глобальной стабильности. Истоки фундаментализма в развивающихся 

странах. Исламский фундаментализм: доктрина. Исламский фундаментализм 

и его организации. Исламизм.  

 

Геополитика современного Казахстана 

Геополитическое положение Казахстана в современном мире. 

Способность контролировать ключевые пространства и географические 

центры. Уникальное географическое положение, находящегося на 

Евразийском континенте между Европой и Азией.   Воздействие Запада 

(посредством России) и Востока на историческое становление Казахстана. 

Бинарный стиль мышления и поведения: восточного и западного.  

«Евразийство». Свободолюбивый образ номадной культуры в современном 

Казахстане.  

Основные векторы геополитического развития Казахстана. 

Необходимость многовекторной внешней политики. Сохранение паритета с 

государствами Центральной Азии, а также Турцией, Ираном, Пакистаном, 

Афганистаном, Азербайджаном.  Установление устойчивых дружественных 

связей с Китаем. Огромный потенциал взаимосотрудничества: от 

обеспечения мира и стабильности в регионе до выхода Казахстана к морским 

портам АТР. Казахстан в системе Шанхайской организации сотрудничества. 

Установление взаимовыгодного сотрудничества, доступ к передовым 

технологиям Японии, США, Западной Европы.  

 Зоны национальных интересов Республики Казахстан. 

Геополитические притязания на постсоветском пространстве и особенно в 

Центральной Азии и на Каспий. Казахстан как новый и энергичный игрок на 

мировой арене при выработке концептуальных основ своей внешней 

политики на долгосрочной перспективе.  Особенности внешнеполитической 

стратегии граничащих с ней мировых держав, в первую очередь Российской 

Федерации.  

Плодотворные инициативы в организации региональных союзов: 

Совещание по Безопасности мерам Доверия в Азии, Евразийский Союз, 

Центральноазиатский союз, Таможенный Союз, Организация 

экономического сотрудничества. Геополитическая стратегия в установлениях 

отношений с исламским миром. Сотрудничество тюркоязычными странами 

мира.  Каспийский регион Казахстана: стратегический   по запасам и продаже 

углеводородов. Обеспокоенность   о статусе Каспийского моря. 

Современное геополитическое положение Казахстана и столкновения 

стратегических интересов Китая, России, европейских стран, США и 

государств «исламского мира» в центральноазиатском регионе.  

Переплетение в государстве различных религии – ислам, христианство, 

представленное различными течениями. Гибкий и многосторонний 



дипломатический подход в соответствии с национальными интересами. 

Сохранение мирных партнерских взаимоотношений с соседними 

государствами. 

 Новая экономическая политики Республики Казахстан и защита 

геополитических интересов. Евразийский Экономический Союз. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ СЕМИНАРСКИХ 

ЗАНЯТИЙ 

1. Географический детерминизм и его роль в формировании начал 

геополитической мысли 

2. Континентальное направление в геополитике 

3. Геостратегия Германии 

4. Баланс сил в мировой политике 

5. Евразийство в русские геополитики 

6. Неоевразийство 

7. Геополитика организаций безопасности (ОБСЕ, НАТО, ОДКБ) 

8. Борьба за углеводороды как основная причина современных 

экспансий 

9. Европейская геополитическая стратегия современного мира 

10. Республиканская доктрина, внешняя политика и геополитика 

США 

11. Геостратегия России в Центральной Азии 

12. Геополитика Ислама 

13. Геополитика и геоэкономика 

14. Геостратегия современного Китая 

15. Евразийский Экономический Союз 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

1. Представление о геополитических кодах 

2. Геополитический код США: сдерживание 

3. Коммунистический Интернационал как основной инструмент 

претворения в жизнь глобального геополитического кода большевиков 

4. Голлистский геополитический код Франции 

5. Геополитический код СССР 

6. Появление новой военной доктрины СССР (доктрина 

Соколовского) 

7. Геополитическая система России и геостратегия системы 

8. Геополитика Ватикана 

9. Геополитика и геостратегия Индии 

10. Новая экономическая политики Республики Казахстан и защита 

геополитических интересов 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Проблема естественных границ на континентальном 

пространстве 

2. Николас Спикмен «Ревизия Макиндера, центральность «rimland» 

3. Граница как категория геополитики 

4. Снижение авторитета ООН и геостратегия США 

5. Вызовы глобализации на современном этапе 

6. Континентальные и морские противоречия в Европе 

7. Геостратегия США в Латинской Америке 

8. Медиакратия как «геополитический фактор» 

9. Геополитика войны 

10. Современный атлантизм и прикладная геополитика  

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Основная: 

1. Гаджиев К.С. Геополитика: учебник для академического 

бакалавриата (ФГОС ВПО).- М.: Юрайт, 2015. 

2. Классики геополитики XIX век (составитель К.Королев). - 

Москва, 2003 

3. Классики геополитики XX век (составитель К.Королев). - 

Москва, 2003 

4. Лукьянович  Н. В. Геополитика: учебник для академического 

бакалавриата. - М: Юрайт, 2015.  

5. Желтов В. В., Желтов М. В. Геополитика: История и теория: 

учебное пособие для ВУЗов. - М: Вузовский учебник, 2014.  

 

Дополнительная:  

1. Ашенкампф Н.Н. Современная геополитика. - Москва, 2005. 

2. Вандам Е.А. Геополитика и геостратегия. - Москва, 2005. 

3. Мироненко В.А. Геополитика и политическая география. - 

Москва, 2005. 

4. Тэтчер М. Искусство управления государством. - Москва, 2005. 

5. Уткин А.И. Мировая «холодная война». - Москва, 2005. 

6. Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. - Москва, 2005. 

7. Хантингтон С. Столкновение Цивилизаций. - Москва, 2005. 

8. Яковец Ю.В. Эпохальные инновации ХХI века. - Москва, 2004. 

9. Якунин В.И. Формирование геостратегий России. Транспортная 

составляющая. - Москва, 2005.  

10. Геополитика: антология, Хрестоматия (составители Н. Н. 

Ашенкампф, С. В. Погорельская). – М.: Академический проект, 2006.  

http://www.arctogaia.com/public/osnovygeo/geopol1.htm#6
http://www.arctogaia.com/public/osnovygeo/geopol2.htm#2
http://www.mdk-arbat.ru/bookcard?book_id=8225490
http://www.mdk-arbat.ru/bookcard?book_id=8225490
http://www.mdk-arbat.ru/bookcard?book_id=8225490


MPP2208 – МИРОВОЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

Объем 3 кредита 

 

Авторы: 

Кукеева Ф.Т. – доктор исторических наук, профессор Казахского 

национального университета им. аль-Фараби 

Малбаков Д.М. – старший преподаватель Казахского национального 

университета им. аль-Фараби 

 

Рецензенты: 

Ауган М.А. –  доктор исторических наук, доцент Казахского 

национального университета им. аль-Фараби 

Шкапяк О.Н. – доктор PhD, Казахстанско-Немецкий университет 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В соответствии с Типовым учебным планам бакалавриата по 

специальности «5B050500 - Регионоведение», устанавливающим требования 

к обязательному минимуму содержания образовательных программ 

бакалавриата по указанной специальности и уровню подготовки ее 

выпускников, дисциплина «Мировой политический процесс» представляет 

собой основной обязательный компонент.  

Знание научных основ мирового политического процесса необходимы 

квалифицированному специалисту для выработки рациональной, научно 

обоснованной стратегии в развитии политики, экономики и региональной 

политики, для развития у будущих профессиональных регионоведов 

способности к системному видению общества, пониманию целостности и 

своеобразия политической сферы, выявлению логики текущих политических 

событий и их адекватной компетентной. 

В соответствии с требованиями государственного образовательного 

стандарта структура и содержание курса ориентированы на изучение 

специфики основных политических феноменов на современном этапе 

развития общества, на раскрытие содержания основных категорий, 

принципов, теоретико-методологических подходов и формирование навыков 

овладения продуктивными моделями. 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны:  

знать: закономерности возникновения актуальных политических 

проблем, требующих разрешения в рамках мирового, регионального и 

национального политического процесса; современные закономерности и 

тенденции развития  политического процесса. 

уметь: четко разбираясь в фактическом материале; анализировать 

современные общественные явление; прогнозировать и моделировать 

политические ситуации, овладеть необходимым категориальным аппаратом, 

определять уровень актуальных проблем, степень их остроты и акторов, 
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призванных осуществлять процесс их разрешения. 

обладать навыками: анализа политических процессов современных 

международных отношений на основе изучения фактов и документов по 

данной теме; знать механизмы, предлагаемые глобальными и региональными 

организациями и национальными институтами для решения политических 

проблем современности,  владеть практическими навыками использования  

методологии и инструментария анализа и прогнозирования основных 

факторов и тенденций развития мировых политических процессов. 

Содержание обучения, формирование компетенций определяется, 

главным образом, предметной областью деятельности. Учитывается  

приоритетность регионов и стран, специфика процессов глобализации и 

интеграции, международного бизнеса, структура спроса на регионоведов-

международников.  

Для эффективного усвоения дисциплины «Мировой политический 

процесс» бакалаврам необходимы теоретические и практические знания по 

следующим дисциплинам:  

Пререквизиты: Политология, История стран Европы и Америки; 

История международных отношений.  

Постреквизиты: Введение в геополитику; Современные 

интеграционные процессы и международные региональные организации; 

Современные проблемы регионов в системе международных  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название темы 

 Введение 

1 Предмет и методы исследования мирового политического процесса 

Основные концептуальные подходы к изучению политического 

развития мира.  

2 Политический процесс: понятие, структура, акторы. Методологические 

подходы к анализу политических процессов. 

3 Особенности политического  структурирования современного мира 

4 Основные тенденции мирового политического развития в начале ХХI 

века Субъекты мирового политического процесса  

5 Основные проблемы мирового политического процесса в условиях 

глобализации  

Однополярность и многополярность современных международных 

отношений 

6 Регулирование современных международных отношений и мировых 

политических процессов  

7 Становление и развитие современной системы международных 

отношений. 

8 Основные тенденции мирового политического развития в начале ХХI 

века 



9 Основные проблемы мирового политического процесса в условиях 

глобализации 

10 Новые вызовы в сфере международной безопасности.  

11 Экономический фактор в мировой политике и международных 

отношениях в условиях глобализации. 

12 Политико-географический фактор регионализма. Региональная 

политическая власть.   

13 Субъекты современного  мирового политического процесса 

14 Глобализация и регионализация мирового сообщества 

 Модели современного мира  

 

  

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Предмет «Мировой политический процесс» представляет собой 

основной обязательный компонент. 

Целью дисциплины «Мировой политический процесс» - является 

развитие у студентов личностных качеств и формирование общекультурных 

(общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

nрофессиональных комnетенций в соответствии с Государственным 

общеобязательным стандартом на основе изучения студентами основных 

тенденций и факторов, влияющих на формирование мировых политических 

процессов, ключевых проблем мировой политики  и международных 

отношений, основных способов их разрешения в рамках мирового 

политического процесса. 

Задачи: Изучаемый курс направлен на развитие у студентов умения: 

проводить сравнительный анализ актуальных проблем мировой политики; 

применять теоретические подходы к их изучению международных 

политических процессов; оценивать географическое и геополитическое 

положение регионов, выявлять тенденции дальнейшего развития мирового 

процесса; изучать пути разрешения актуальных политических проблем 

современного мира; определять региональные и глобальные интересы 

Республики Казахстан, а так же место и роль РК в современном мировом 

политическом процессе.  

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Предмет и методы исследования мирового политического процесса 

Основные концептуальные подходы к изучению политического 

развития мира 
Возникновение международных отношений как науки в начале ХХ 

столетия. Дискуссии о междисциплинарном характере международных 

отношений и методах исследования. Предмет и методы современных 

международных отношений. Исследование межгосударственных 
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взаимодействий. Мировая политика как область исследований, 

ориентированная на изучение государственных и негосударственных акторов  

на мировой арене. Война развития парадигм современной политики. 

Международные отношения и мировая политика в системе социальных 

наук. Основные теории анализа международных отношений.  

 

Политический процесс: понятие, структура, акторы. 

Методологические подходы к анализу политических процессов. 

Понятие политического процесса. Политический процесс как одна из 

базовых категорий политического анализа. Политическая действительность и 

политический процесс. Сущность мирового политического процесса, 

основные формы его существования. Структура и акторы мирового 

политического процесса. Параметры политического процесса. Факторы 

политического процесса: «внутренние» и «внешние». Основные этапы и 

фазы политического процесса. “Классический набор” фаз Г. Алмонда и 

Г. Пауэла.  

Новые региональные и глобальные вызовы, угрозы и риски. 

Центральная Азия и Казахстан в рамках «Новой Большой Игры». 

Роль методологии в исследовании политического процесса. Основные 

подходы к определению понятия политический процесс: 

институциональный, бихевиоральный, структурно-функциональный. 

Институциональный подход. Бихевиоральный подход. Структурно-

функциональный подход. Теория рационального выбора. Дискурсный 

подход. 

 

Особенности политического  структурирования современного мира 

Основные факторы изменений политической структуры мира  в ХХI 

столетии. Дискуссии по формированию новой системы международных 

отношении. Модели мира: однополярный, биполярный, могополярный, 

полицентричный. Представления о формировании «однородной» 

политической структуры мира (взгляды Ф.Фукуямы и их критика). Теории 

раскола мира и хаоса (С.Хантингтон, И Валлерстайна, В.Л.Иноземцева и др.). 

«Сетевая» модель мира Дж. Розенау. Множественность субъектов на 

современной международной арене (государства, международные 

организации, НПО, ТНК и т.п.). Роль государства как главного актора на 

мировой арене. Роль международных межгосударственных и 

негосударственных организаций в политическом структурировании 

современного мира. 

 

Основные тенденции мирового политического развития в начале 

ХХI века. Субъекты мирового политического процесса 

Главные тенденции мирового развития и их влияние на изменения 

политической структуры мира. Глобализация мира в конце  ХХ столетия как 

ключевая тенденция мирового развития. Дискуссии по проблемам 



глобализации. Новая демократическая волна, геоэкономика и геополитика, 

новое измерение военной безопасности, мультикультурализм и 

транкультурная безопасность, интеграция, регионализация.   

 

Основные проблемы мирового политического процесса в условиях 

глобализации 

Глобальные проблемы современности (окружающая среда, голод и 

бедность, ресурсы, демография, терроризм). Проблемы международной и  

национальной безопасности. Национализм и особенности современных 

конфликтов. Правовое измерение современного мира (проблема прав 

человека, гуманитарной интервенции, национального суверенитета, 

территориальной целостности, права наций на самоопределения и другие). 

Экономический фактор в мировой политике и международных отношениях в 

условиях глобализации.  

 

Регулирование современных международных отношений и 

мировых политических процессов 

Межгосударственное взаимодействие: новая роль и возможности 

дипломатии. Межправительственные международные организации. 

Проблема взаимодействия государственных и негосударственных участников 

при регулировании современных международных отношений. 

Международные режимы. 

 

Становление и развитие современной системы международных 

отношений 

Природа и закономерности современных международных отношений. 

Современные региональные системы международных отношений. 

Космополитизация мировой политики. Экономизация мировой политики и 

дипломатии. Общие глобальные проблемы. Роль межгосударственного 

сотрудничества и международных организаций. Региональные проблемы 

международных отношений. Новые вызовы для формирования совремнной 

системы международных отношений.  

 

Основные тенденции мирового политического развития в начале 

ХХI века 

Главные тенденции мирового развития и их влияние на изменения 

политической структуры мира. Глобализация мира в конце  ХХ столетия как 

ключевая тенденция мирового развития. Экспертные дискуссии по 

проблемам глобализации. Демократизация, интеграция и регионализация 

мира, неравномерность  мирового развития (экономическая, социальная, 

демографическая и т.п.) в качестве  тенденций мирового развития. 

Основные проблемы мирового политического процесса в условиях 

глобализации 

Глобальные проблемы современности (окружающая среда, голод и 
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бедность, ресурсы, демография, терроризм). Проблемы международной и  

национальной безопасности. Национализм и особенности современных 

конфликтов. Правовое измерение современного мира (проблема прав 

человека, гуманитарной интервенции, национального суверенитета, 

территориальной целостности, права наций на самоопределения и другие). 

Экономический фактор в мировой политике и международных отношениях в 

условиях глобализации.  

 

Новые вызовы в сфере международной безопасности.  

Основные глобальные и региональные угрозы. Вызовы, угрозы и риски 

стабильности в мире. Структуры коллективной и кооперативной 

безопасности в XXI веке. Экономическая безопасность как фактор мировой 

политики. Новые измерения военной безопасности. Экологическая 

безопасность. Фактор оружия массового уничтожения (ОМУ). Безопасность 

развитых и развивающихся стран. Перспективы и проблемы формирования 

новой модели глобальной безопасности в современном мире. 

 

Экономический фактор в мировой политике и международных 

отношениях в условиях глобализации. 

Профиль современной мировой экономики. Постиндустриальная 

модель производства. Транснациональные компании. Нефть, 

продовольствие, водные ресурсы, экология. Либерализация экономики. 

Мировая торговля. ВТО. Перспективы и проблемы. Мировая финансовая 

система. Инвестиционные потоки. МВФ, МБ, «G-8», «G-20». Проблемы 

менеджмента. Влияние экономического глобализма на мировую политику. 

 

Политико-географический фактор регионализма. Региональная 

политическая власть. Модели многополярного мира. 

Глобализм и регионализм. Региональные интеграционные процессы и 

либерализм. ЕС, АСЕАН, АТЭС, НАФТА, МЕРКОСУР, СНГ и др. 

Понятие «Запад и Восток», «Север и Юг» и проблема их отношений. 

Государства богатые и бедные. Разрыв между ними в производстве на душу 

населения. Развивающиеся страны  южной Азии, Африки и Латинской 

Америки. Причины голода, нищеты и болезней. Зоны эпидемий и 

социальных конфликтов.  

Программа ООН по оказанию помощи развивающимся странам. 

Гуманитарная помощь и благотворительность.  Деятельность Красного 

Креста и Красного полумесяца. Трансформация понятия «суверенитет» в 

условиях глобализации. Функции национального государства и их 

трансформация в условиях глобализации. 

 

Субъекты современного  мирового политического процесса 

Государства как субъекты мирового политического процесса. 

Транснациональные корпорации. Неправительственные организации. 



Теневые структуры. Транснациональные элиты. 

Новые структуры управления мировым политическим процессом начала 21 

века. Характер, структура и направления взаимодействия между 

транснациональными, государственными акторами и обществом. 

Универсальные и функциональные межправительственные организации. 

Функциональные межправительственные организации с ограниченным и 

неограниченным членством.  

 

Глобализация и регионализация мирового сообщества 

Содержание понятия и исторические корни глобализации. 

Политическая глобализация, глобализация экономики, духовная 

глобализация. Производственно-технические, экономические, 

информационные, научно-технологические, социологические, политические 

и экологические факторы глобализации. Последствия глобализации. 

Причины конфликтогенности глобализационных процессов. Глобализация и 

вестернизация. Глобализация и социально-экономическая дифференциация и 

поляризация стран мира. Позитивные аспекты глобализационных процессов. 

Альтерглобализм и плюрализм цивилизаций. 

 

Модели современного мира 

Модель однополярного мира. Роль США в международных 

отношениях в 21 веке. Полицентричная модель мира. Идеи Еоэна, Р. Кляйна 

о гетерогенности и сбалансированности мирового порядка. Биполярный мир. 

К. Уолтс и О. Арин о преимуществах биполярного мира.  

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ СЕМИНАРСКИХ 

ЗАНЯТИЙ 

 

1. Место  международных исследований политической науке. 

2. Меняющиеся и неизменные компоненты в мировой политической 

системе на протяжении исторического пути ее развития. 

3. Факторы, определяющие мировые политические процессы в 

современном мире. 

4. Мировая и внутренняя политика: их взаимовлияние. 

5. Сравнительный анализ неореалистической и неолиберальной 

теоретических школ в исследованиях международных отношений и мировой 

политики 

6. Постмодернизм в исследованиях международных отношений и 

мировой политики. 

7. Роль негосударственных акторов в современных международных 

отношениях. 

8. Глобализация: миф или реальность? 

9. Вклад Интернета и компьютерных технологий в политическое 

развитие современного мира. 
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10. Является ли терроризмом новым вызовом миру? 

11. Трудности в урегулировании современных конфликтов. 

12. Место и роль дипломатии в современном мире. 

13. Вклад теории в формирование мировой политики. 

14. Роль экономики и права в современных международных 

отношениях и мировой политике. 

15. Мировая политическая система ХХ1 века: ее основные черты? 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ СРС И СРСП 

 

1. Предмет и методы исследования мирового политического 

процесса  

2. Мировая политика, международные отношения: развитие 

предметных областей. 

3. Предыстория развития политической системы мира. 

4. Основные концептуальные подходы к изучению политического 

развития мира 

5. Методы международных исследований. 

6. Основные теоретические школы в  международных 

исследованиях. 

7. Неомарксизм в международных исследованиях. 

8. Либеральный подход в международных исследованиях. 

9. Реалистическая школа в международных исследованиях. 

10. Неореалистическая школа в международных исследованиях. 

11. Постмодернизм в международных исследованиях. 

12. Теории «раскола» и хаоса при описании новой политической 

структуры мира. 

13. Основные тенденции мирового политического развития в начале 

ХХI века 

14. Основные черты и эволюция развития Вестфальской модели 

мира. 

15. Основные этапы развития международных отношений в годы 

холодной войны. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 
1. Международные  отношения: теории, конфликты, движения, 

организации. Учебное пособие.  Под ред.П.А. Цыганкова.  М.2015.  

2. Мировая политика в условиях кризиса: учеб. пособие для 

студентов вузов / под ред. С. В. Кортунова. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 463, 

3. Современная мировая политика. Прикладной анализ [Текст] : 

учеб. пособие / отв. ред. А. Д. Богатуров ; ред. А. А. Байков. - 2-е изд., испр. и 

доп. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 591, 



Дополнительная: 

1. Актуальные проблемы современного политического процесса: 

Материалы международной научной конференции. Санкт-Петербург, 15 

февраля 2007 г. В 2-х ч. / Балт. гос. техн. ун-т. СПб., 2007. Ч.1. 293 с., Ч. 2. 

294 с. 

2. Балуев и др. Информационно-коммуникационные измерения 

политических процессов. Под общ. ред. академика О.А. Колобова. - 

Н.Новгород: ННГУ, 2006. -107 с.  

3. Лебедева М.М. Мировая политика. Учебник для вузов. – М.: 

Аспект Пресс, 2006. 

4. Богатуров А.А. Современная мировая политика: прикладной 

анализ. – М.: Аспект-Пресс, 2010. – 592 с. 

5. Внешнеполитический процесс в странах Востока. — М.: Аспект 

Пресс, 2011. - 336 с. 

6. Европейский союз и "Группа восьми": совместная 

ответственность за глобальное общественное благо / О. Н. Баранов, В. Н. 

Зуев, В. А. Картамышев и др. — M.: Высшая школа экономики Министерства 

науки,выс.школы и технич.политики Росс.Фед., 2011. - 415 с. 

7. Китай в мировой и региональной политике. История и 

современность. Вып. XV: ежегодное издание.- М.: Институт Дальнего 

Востока РАН, 2010. - 247 с. 

8. Кулагин В.М. Международная безопасность. – М.: Аспект-пресс, 

2007. – 318с. 

11. Модернизация и политика в XXI веке / отв. ред. Ю. С. Оганисьян; 

Ин-т  

социологии РАН. – М.: Российская политическая энциклопедия 

(РОССПЭН), 2011. – 336 с. 

12.  Фридман Д. Следующие 100 лет: прогноз событий ХХI века/ пер. 

с англ. А. Калинина. – М.: ЭКСМО, 2010. – 336 с. 
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KvSRO 3301 - КАЗАХСТАН В СИСТЕМЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

Объем 3 кредита 

 

Авторы: 

Губайдуллина М.Ш. – доктор исторических наук, профессор, 

Казахского национального университета им. аль-Фараби 

Макашева К.Н. – доктор исторических наук, профессор, Казахского 

национального университета им. аль-Фараби 

 

Рецензенты: 

Султанов Б.К. – доктор исторических наук, профессор Казахстанско-

немецкого университета 

Мовкебаева Г.А. – доктор исторических наук, профессор Казахского 

национального университета им. аль-Фараби 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Внешняя политика Республики Казахстан является неотъемлемой 

частью курса государства, направленного на утверждение суверенитета и 

отстаивание национальных интересов республики во внешнем мире. От 

качества подготовки специалистов-международников во многом зависит 

облик нового Казахстана в XXI веке. В условиях, когда Республика 

Казахстан усиливает сотрудничество и взаимодействие с другими 

государствами и международными организациями на региональном и 

глобальном уровнях, высокая квалификация специалиста в сфере 

международных отношений подразумевает умение быстро воспринимать и 

правильно оценивать новые явления за пределами страны, применять 

зарубежный опыт. В этой связи возрастает роль и значение дисциплины 

«Казахстан в системе региональных отношений», которая является базовой и 

занимает основное место среди дисциплин специальности «международные 

отношения», имеющих теоретико-прикладной характер. 

Изучение дисциплины «Казахстан в системе региональных 

отношений» способствует подготовке конкурентоспособных 

профессиональных кадров, обладающих необходимыми компетенциями в 

сфере международных отношений, внешней политики и дипломатии 

Республики Казахстан. Для освоения дисциплины «Казахстан в системе 

региональных отношений» необходимы знания основ социально-

общественных и политических наук – «Основы философии», «Политология», 

формирующих методологию познания международных отношений и 

внешней политики государства. В ходе изучения дисциплины студент 



вырабатывает компетентностный подход в своей профессиональной 

деятельности. 

Для этого студент должен: 

- иметь представление о концептуальных основах внешней политики 

РК, этапах становления и эволюцию в условиях развития современного 

политического процесса и процессов глобализации;  

- знать организацию и деятельность внешнеполитического ведомства 

РК; 

- владеть понятийным аппаратом и лексикой дисциплины;  

- владеть методами сопоставительного анализа в сфере международных 

процессов, мировой и внешней политики; 

- иметь навыки мыслить широко и научно;  

- уметь связывать отдельные знания по внешней политике воедино, 

оценивать роль внешней политики РК в мировом сообществе; анализировать 

международные процессы в регионе ЦА; объективно излагать и оценивать 

проводимую Казахстаном внешнюю политику. 

Пререквизиты: История стран и регионов мира в новое иии новейшее 

 время, Системная история международных отношений в новое и 

новейшее время. 

Постреквизиты: Актуальные проблемы регионов. 

Типовая программа базируется на первых изданиях типовой 

программы «Внешняя политика Республики Казахстан» 1998 и 2004 годов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название темы 

1 Введение 

2 Казахстан и Организация Объединенных Наций (ООН) 

3 Отношения Республики Казахстан с организацией по безопасности и 

сотрудничеству в европе (ОБСЕ) и североатлантическим альянсом 

(НАТО) 

4 Казахстан и региональные организации 

5 Казахстан и Содружество Независимых Государств (СНГ) 

6 Отношения Казахстана с Российской Федерацией, с Украиной и 

Республикой Беларусь 

7 Взаимоотношения Казахстана с республиками Центральной Азии (ЦА) и  

и Закавказья 

8 Отношения Казахстана с государствами Южной и Юго-Восточной  

Азии  

9 Внешняя политика Казахстана на Ближнем и Среднем Востоке 

10 Отношения со странами арабского мира 

11 Отношения Казахстана с США и Канадой  

12 Отношения Казахстана с государствами Латинской Америки 

13 Казахстан и Европейский Союз 
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14 Отношения Казахстана со странами Балтии, Скандинавии и Восточной 

Европы 

15 Инициативы Казахстана по обеспечению региональной безопасности 

16 Экологические проблемы, каспийский регион и казахстанская дипломатия 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Вхождение Республики Казахстан в международное сообщество. 

Процесс политико-дипломатического признания Казахстана международным 

сообществом. Формирование внешнеполитической концепции Республики 

Казахстан. Концептуальные основы внешней политики РК, принципы и 

основные направления. Особенности внешней политики Республики 

Казахстан: многовекторность и сбалансированность. Становление 

дипломатической и консульской службы Республики. Политико-правовое 

оформление внешнеполитической деятельности  Республики Казахстан. 

Направления внешней политики РК. Внешнеполитическое ведомство РК. 

«Закон о дипломатической службе Республики Казахстан». Источники и 

литература. Текущий архив МИД РК. Казахстанские и зарубежные научные 

институты и центры, изучающие внешнюю политику РК. 

Цель курса: выработка у студентов навыков осмысления современной 

внешней политики РК в сопоставлении с задачами внутренней модернизации 

страны. Преподавание дисциплины включает основные и специальные 

задачи:  

- знакомство студентов с отечественными и зарубежными 

публикациями по проблематике курса;  

- расширение знаний о фактах, событиях и явлениях международной 

жизни и внешней политики Казахстана, их систематизация;  

- изучение важнейших направлений внешнеполитического курса; 

- определение места и роли Казахстана в международном сообществе;  

 - знание ключевых документов по внешней политике РК;  

- изучение базовых двусторонних и многосторонних договоров РК;  

- изучение результатов международной реализации казахстанских 

инициатив и проектов (ОБСЕ, ШОС, ОИС, ЕврАзЭС и др.) и др. 

Объектом изучения дисциплины «Казахстан в системе региональных 

отношений» является внешнеполитический курс Республики Казахстан в 

условиях современных международных отношений.  

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Казахстан и Организация Объединенных Наций (ООН) 

Вступление Казахстана в ООН (1992). Казахстан на саммите 

тысячелетия ООН. Выступления Н. Назарбаева на сессиях ГА ООН. Роль 



казахстанских дипломатов и дипломатии в ООН. Расширение диалога между 

руководством Казахстана и Секретариатом ООН. Визиты Генеральных 

секретарей ООН в Казахстан (Кофи Аннан, Пан Ги Мун).  

Глобальные и региональные проблемы безопасности, инициативы 

Казахстана. Лиссабонский протокол к Договору СНВ-1 (1992). 

Присоединение РК к Договору о нераспространении ядерного оружия 

(ДНЯО), обязательства по безъядерному статусу. Международный день 

действий против ядерных испытаний (29 августа) - инициатива Казахстана на 

64-й сессии ГА ООН. 

Позиция РК в ООН по вопросам региональных и международных 

кризисов. Казахстанские предложения в ООН «О принятии мер по решению 

афганской проблемы». Позиция Казахстана в вопросе реформирования ООН.  

Постоянное представительство РК при ООН в Нью-Йорке и в Женеве. 

Многостороннее сотрудничество Казахстана с органами, 

специализированными учреждениями, программами ООН. Участие 

Казахстана в работе Главных Комитетов и Комиссиях ООН.  

 

Отношения Республики Казахстан с Организацией по безопасности 

и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и с Североатлантическим альянсом 

(НАТО) 

Казахстан – член СБСЕ/ОБСЕ. Программа скоординированной помощи 

новым членам СБСЕ/ОБСЕ. Итоги саммита ОБСЕ в Будапеште 1993 г. 

Меморандум о гарантиях безопасности Казахстану. Программа совместных 

действий ОБСЕ и Казахстана. Меры по укреплению доверия. Венские 

документы: ВД-92 и ВД-94. Сотрудничество РК и ОБСЕ в рамках концепции 

«всеобъемлющей безопасности». Казахстан и концепция евразийской 

безопасности. Казахстанская программа гуманитарной помощи по 

восстановлению Афганистана. 

Экологическая безопасность. Экономическая безопасность и 

сотрудничество. Сотрудничество в гуманитарной области. Казахстан и 

БДИПЧ/ОБСЕ по продвижению демократических реформ и прав человека. 

Деятельность омбудсмана в РК. Выборный процесс в Казахстане и 

наблюдатели ОБСЕ. Гендерное равенство.   

Деятельность Центра ОБСЕ в Астане. Представительство Казахстана в 

ОБСЕ в Вене. Казахстан в руководящей «Тройке» председателей ОБСЕ 

(2009-2011). Программа председательства РК в ОБСЕ в 2010 г. Разделение 

ответственности за безопасность всего пространства ОБСЕ. Саммит ОБСЕ в 

Астане (2-3 декабря 2010). Астанинская декларация «На пути к сообществу 

безопасности». 

Политика и стратегия НАТО в ХХI веке. Развитие отношений между 

Казахстаном и НАТО. Вступление РК в Совет евроатлантического 

партнерства (СЕАП). Программа “Партнерство во имя мира” (ПВМ) и 

обязательства Казахстана. Открытие офиса Республики Казахстан в Группе 

по координации партнерства по линии НАТО в 1996 г. (Монс, Бельгия). 

Открытие представительства Казахстана в НАТО. Миссия РК при НАТО в 
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Брюсселе (1998). Расширение договорно-правовой базы сотрудничества РК и 

НАТО. Военное сотрудничество и обучение в военно-учебных заведениях 

НАТО. Совместные региональные учения «Центразбат». 

Казахстан и ПИМ по планированию действий в чрезвычайных 

ситуациях. Активизация экологического сотрудничества. Сотрудничество РК 

с программой НАТО «Наука ради мира». Приоритеты и перспективы 

сотрудничества НАТО и Республики Казахстан. 

 

Казахстан и региональные организации 

Казахстан и крупнейшая межправительственная мусульманская 

международная Организация Исламского Сотрудничества (ОИК/ОИС). 

Процесс вступления в Организацию (1995). Исламский фактор во внешней 

политике РК. Взаимные интересы. Официальные визиты и встречи высших 

руководящих деятелей. Участие Казахстана в работе Саммитов ОИК (1997, 

2000). Проблемы Аральского моря и Семипалатинского ядерного полигона в 

решениях СМИД ОИК (резолюции). Казахстан как один из лидеров в сфере 

защиты религиозной свободы. Съезды мировых и традиционных религий.  

Развитие сотрудничества с финансовыми структурами ОИК.   

Перспективные направления сотрудничества. Новый Устав ОИК, Дакар 

(2008). Председательство Казахстана в СМИД ОИК (2011), новый механизм 

для ОИК «Диалог цивилизаций». 38-ая сессия СМИД ОИК в Астане, 

инициатива РК по переименованию организации (ОИС) и новой эмблеме 

Организации. Вклад Казахстана в укрепление системы региональной 

безопасности в ОИК. Программа на 2015 г.: г. Алматы - «столица исламской 

культуры».  

Развитие связей с международными и региональными экономическими 

организациями. Поворот к «экономизации» внешней политики. Казахстан – 

получатель технической помощи ТАСИС. Специальная региональная 

программа ООН (СПЕКА) для экономики стран ЦА. Совместная программа 

для ЦА с целью экономической интеграции стран региона ЭСКАТО.  

Переговорный процесс по вступлению Казахстана в ВТО.  

Вступление Казахстана в  Организацию Экономического 

Сотрудничества (1992). Основные направления развития сотрудничества. 

Перспективы сотрудничества Казахстана и ОЭС. 

Сотрудничество с международными финансовыми организациями. 

Казахстан – член Международного Валютного Фонда (МВФ, 1992). 

Программа финансирования системных преобразований (1993). Соглашения 

о резервных кредитах “Стэнд-бай” (1994, 1995). Программа расширенного 

кредитования МВФ (1996).  Погашение обязательств перед МВФ (2000). 

Партнерство Всемирного банка с Правительством Казахстана, 

основные направления. Казахстан и Международный Банк Реконструкции и 

Развития (МБРР). Казахстан - член Европейского банка реконструкции и 

развития (ЕБРР, 1993), Азиатского банка развития (АБР, 1994). Основные 

направления деятельности ЕБРР и АБР в Казахстане. Финансовая и 



техническая помощь ЕБРР и АБР Казахстану (1994-2000).  Развитие малого и 

среднего бизнеса. Казахстан – член Исламского банка развития. Учреждение 

и деятельность в Казахстане регионального представительства ИБР (1996).  

 

Казахстан и Содружество Независимых государств (СНГ) 

Казахстан и формирование Содружества Независимых государств.  

Алма-Атинская Декларация и образование СНГ (1991). Этапы и пути 

развития СНГ. Формирование правовой основы отношений. Юридическая 

природа СНГ. Особенность интеграционных процессов на постсоветском 

пространстве. Саммит СНГ в Астане (2004). Предложение Н. Назарбаева о 

реформировании Содружества, программа Казахстана. Инициатива РК о 

новом принципе деятельности СНГ, «один год – одна тематика» (2007).  

Экономические аспекты интеграции государств СНГ. Идея 

Таможенного союза и Единого экономического пространства СНГ (1999). 

Формирование системы коллективной безопасности СНГ. Концепция 

дальнейшего развития СНГ. Процесс создания Евразийского 

Экономического Сообщества ЕврАзЭС). 

 

Отношения Казахстана с Российской Федерацией, с Украиной и 

Республикой Беларусь 

Формирование договорно-правовой основы отношений. Становление 

отношений: этапы. Базовый Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной 

помощи между РК и РФ. Принципы добрососедства. Политическое 

сотрудничество. Углубление отношений в период президентства В. Путина и 

Д.Медведева. Значение консульств РК (Астрахань) и РФ (Уральск).  

Двусторонние отношения в рамках СНГ. Установление режима 

государственных границ. Сферы экономического и торгового 

сотрудничества. Проблема Каспия в казахстано-российских отношениях. 

Энергетические вопросы. Урегулирование вопроса о статусе Байконура. 

Военно-политическое и военно-техническое сотрудничество. Приграничное 

сотрудничество регионов Казахстана и России. Культурно-гуманитарное 

сотрудничество. Казахстан и Россия в ЕврАзЭС. Строительство 

транспортного коридора Западный Китай – Западная Европа. Приграничное 

сотрудничество с Россией. Проблема трансграничных рек. Казахстанско-

российские совместные энергетические проекты, в атомной сфере. 

Совместные проекты по развитию транспортно-коммуникационной 

инфраструктуры. Перспективы сотрудничества.  

Отношения Казахстана с Украиной и Республикой Беларусь. 

Договорно-правовая основа двустороннего сотрудничества. Экономическое 

сотрудничество. Развитие двусторонних отношений в нефтегазовой области,  

военно-технической и космической областях. Гуманитарно-культурное 

сотрудничество. Украинская диаспора в Казахстане и казахская диаспора в 

Украине. Расширение взаимодействия в области образования.  

Вопросы политического и межгосударственного сотрудничества 

Казахстана и Беларуси, оформление договорно-правовой базы. Контакты на 
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высшем уровне. Казахстан и Беларусь в рамках СНГ, в ЕврАзЭС и 

экономическое сотрудничество. Соглашение о свободной торговле. 

Формирование Таможенного союза. Проблемы промышленного 

сотрудничества между Казахстаном и Беларусью. Развитие отношений в 

области сельского хозяйства. Военное сотрудничество между РК и РБ. 

Культурно-гуманитарное сотрудничество. Белорусская диаспора в 

Казахстане. Молодежная политика двух стран.  

  

Взаимоотношения Казахстана с республиками Центральной Азии 

(ЦА) и  Закавказья 

Роль Казахстана в ЦА. Основные задачи РК в отношениях с 

республиками ЦА. Договорно-правовая база сотрудничества. Различия в 

уровнях и темпах экономических реформ в странах ЦА. Основные 

направления двустороннего торгово-экономического сотрудничества. 

Таможенный союз трех государств. Проблема безопасности в Центральной 

Азии. Сотрудничество в гуманитарной и культурной областях. 

Казахстан и Узбекистан в проекте возрождения Великого Шёлкового 

пути, проект транспортного коридора Европа – Кавказ – Азия (ТРАСЕКА).  

Казахстанская дипломатия и делимитация государственной границы с 

Узбекистаном. Казахская диаспора в Узбекистане.  

Отношения Казахстана и Кыргызстана. Политико-правовая база 

двусторонних отношений. Принципы, направления и этапы двустороннего 

сотрудничества. Торгово-экономические и научно-технические связи. 

Водохозяйственные сооружения межгосударственного пользования на реках 

Чу и Талас, проблемы, решения. Идея создания водно-энергетического 

консорциума. Сотрудничество в военной области. Экологическая 

безопасность в регионе. Совместная деятельность в гуманитарной и 

культурной областях. 

Отношения Казахстана и Таджикистана. Роль Казахстана в переговорах 

по установлению межтаджикского диалога и прекращению гражданской 

войны. Политико-правовая база отношений. Сотрудничество  в военной 

области и  вопрос об охране границ. Участие Казбата в охране таджико-

афганской границы. Проблема беженцев из Таджикистана и Афганистана в 

Казахстане. Таджикистан и урегулирование ситуации в Афганистане (2001).  

Отношения Казахстана с Туркменистаном. Принципы и основные 

направления двусторонних отношений. Вопрос о делимитации 

государственной границы. Объединение усилий по восстановлению 

экологической системы Арала. Вопросы Каспия в двусторонних отношениях. 

Сотрудничество в области нефтегазовой промышленности, энергетики, 

транспорта, связи и коммуникаций. Взаимные поставки сырья, природного 

газа. Совместное строительство дорог.  

Казахстан и Закавказские республики. Роль Азербайджана, Грузии и 

Армении в Закавказском регионе. Проблема добычи и транспортировки 

нефти в Каспийском море. Участие Казахстана в создании Евроазиатского 



транспортного коридора (ТРАСЕКА). Значение Транскавказского 

транспортного коридора.  

Экономические и политические интересы Казахстана и Азербайджана. 

Договорно-правовой процесс оформления двусторонних отношений. 

Уровень экономического сотрудничества между двумя странами. 

Сотрудничество в нефтегазовой сфере и транспортировке энергоресурсов. 

Сотрудничество в сфере нефти и газа, вопрос о транспортировке 

казахстанской нефти в черноморские порты Грузии и турецкий порт 

Джейхан. Казахстан и проект «Баку-Тбилиси-Джейхан». Позиции двух стран 

в определении правового статуса Каспийского моря. Культурное 

сотрудничество.  

Дипломатические отношения между Казахстаном и Грузией. Развитие 

экономического сотрудничества. Сотрудничество в области культуры, 

образования, здравоохранения, окружающей среды. Интересы Казахстана во 

взаимоотношениях с Арменией. Внешняя политика Армении в Центральной 

Азии. Факторы, сдерживающие рост взаимных связей. Торгово-

экономическое и гуманитарное партнёрство. Роль армянской диаспоры в 

Казахстане.  

 

Отношения Казахстана с государствами Южной и Юго-Восточной 

Азии 

Развитие отношений Казахстана с Индией и Пакистаном. Установление 

политико-дипломатических отношений, политические переговоры, 

страновые особенности. Формирование договорно-правовой базы 

сотрудничества. Проблемы азиатской безопасности, ядерный фактор в 

регионе Южной Азии и позиция Казахстана. Кашмирский вопрос и позиция 

Казахстана. Направления казахстанско-индийских отношений. Торгово-

экономическое сотрудничество. Сотрудничество Казахстана с Индией и 

Пакистаном в рамках ОЭС. Отношения РК с Исламской Республикой 

Пакистан. Декларация о принципах взаимоотношений между РК и 

Пакистаном.  

Сфера образования, науки и культуры в отношениях Казахстана с 

Индией и Пакистаном. Афганистан во внешней политике РК.  

Развитие отношений между Казахстаном и Китаем. Договорно-

правовая база сотрудничества. Сотрудничество Казахстана и Китая в ООН, 

СВМДА по проблемам безопасности. Военно-политическое сотрудничество 

в рамках ШОС. Проблема этнического сепаратизма в СУАР, позиция 

Казахстана.  

Казахстан и региональные форумы государств Юго-Восточной Азии. 

Особенности внешней политики Казахстана в Юго-Восточной Азии. 

Проблема вовлечения Казахстана в интеграционные процессы в Юго-

Восточной Азии.  

Договорно-правовая база сотрудничества. Основные  направления и 

принципы взаимоотношений. Участие РК в работе региональных форумов. 

Инвестиционное сотрудничество. Активизация торгово-экономических 



235 

 

связей. Страны АСЕАН и выход Казахстана на внешние рынки. 

Сотрудничество в области новых технологий, освоения космического 

пространства.  

Внешнеполитическая деятельность Казахстана в странах Юго-

Восточной Азии. Казахстанско-японские отношения. Отношения Казахстана 

с Республикой Корея. Взаимодействие РК и Кореи в международных 

организациях. Перспективы сотрудничества Казахстана с двумя корейскими 

государствами. Развитие отношений Казахстана с Малайзией, Вьетнамом, 

Индонезией, Королевством Таиланд, Сингапуром. Расширение 

дружественных отношений с Монголией. Проблема этнических казахов в 

Монголии. Договорно-правовая база  репатриации. 

 

Внешняя политика Казахстана на Ближнем и Среднем Востоке 

Государства Ближнего и Среднего Востока в сфере 

внешнеполитических интересов Казахстана. Приоритетные задачи 

казахстанской дипломатии в регионе. Развитие договорно-правовой базы 

сотрудничества. 

Казахстанско-турецкое сотрудничество, этапы развития. Двусторонние 

торгово-экономические отношения. Перспективы транспортировки 

казахстанской нефти через территорию Турции. Проблема юридического 

статуса Каспия. Вопросы безопасности и борьбы с международным 

терроризмом. Турция и продвижение ею интересов Казахстана в ОБСЕ, ОЭС, 

ОИК. Поддержка инициатив СВМДА. Сотрудничество в культурно-

гуманитарной области. 

Казахстанско-иранские отношения. Новый этап в укреплении 

отношений между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Иран. 

Торгово-экономическое сотрудничество. Сотрудничество в области добычи, 

переработке и транспортировке нефти, промышленности, строительства, 

торговли, банковского дела, сельского хозяйства. Позиция Казахстана и 

Ирана по решению каспийской проблемы. 

 

Отношения со странами арабского мира 

Факторы, определяющие сближение Казахстана со странами арабского 

мира. РК и Государство Израиль. Специфика внешней политики РК в 

отношениях с Израилем и Палестиной. Казахстанская дипломатия в вопросе 

ближневосточного урегулирования. Исламский фактор. Особенность 

отношений Казахстана с арабскими странами. 

Установление отношений Казахстана с арабскими государствами 

Магриба и Персидского залива. Специфика договорных отношений.  

Отношения Казахстана с Арабской Республикой Египет (АРЕ). 

Договорная база сотрудничества. Торгово-экономические связи. Культурно-

гуманитарные контакты двух стран. Политическое взаимодействие 

Казахстана и Египта в рамках международных организаций. 



Уровень отношений Казахстана с Королевством Саудовская Аравия. 

Политические контакты Казахстана с КСА по региональным проблемам. 

Поддержка мирного процесса на Ближнем Востоке. Основные области 

сотрудничества. Саудовский бизнес в Казахстане.  

Основные направления развития двусторонних связей Казахстана и 

Государства Израиль. Особенности политических и гуманитарных связей. 

Торговые и экономические отношения. Позиция Казахстана по 

палестинскому вопросу.   

Развитие  отношений Казахстана с Иорданией, Ливией, Марокко, 

Тунисом и Ливаном. Кувейт, Бахрейн, Оман, Катар во внешней политике РК. 

Взаимодействие Казахстана в рамках ОИК, ЛАГ, ОАПЕК. Перспективы 

отношений.  

 

Отношения Казахстана с США и Канадой 

Американское направление внешней политики РК, общая 

характеристика, специфика. Основные этапы развития отношений между РК 

и США. Политико-экономический интерес США к Казахстану. 

Стратегическое партнерство. Базовые документы. Сотрудничество в области 

ядерной безопасности и разоружения (ДНЯО). Статус наблюдателя США в 

СВМДА. Военно-политическое сотрудничество. Взаимодействие в 

обеспечении региональной стабильности и борьбе с международным 

терроризмом в рамках НАТО.  

Сотрудничество во внешнеэкономической деятельности РК и США. 

Техническая помощь США в вопросе вступления РК в ВТО. 

Образовательные программы США в РК. ЮСАИД в РК. 

Казахстанско-канадские отношения. Декларация о принципах 

сотрудничества между РК и Канадой (1995). Торгово-экономическое и 

нефтяное сотрудничество. Канадские корпорации в РК. Совместные 

инвестиционные проекты. Сотрудничество в рамках программы НАТО 

“Партнёрство во имя мира”.  

 

Отношения Казахстана с государствами Латинской Америки 

Опыт экономического и политического реформирования стран 

Латинской Америки для Казахстана. Казахстан – наблюдатель в Организации 

Американских Государств (ОАГ). Подключение Казахстана к программам и 

проектам Межамериканского банка развития – МАБР. 

Особенность дипломатических отношений со странами латинской 

Америки. Отношения Казахстана с Кубой, Мексикой, Колумбией, 

Аргентиной, Уругваем, Чили, Бразилией, Панамой,  Венесуэлой, Коста-

Рикой. Парламентские связи. Сфера высоких технологий. Перспектива 

развития в рамках многостороннего сотрудничества в области торговли, 

экономики, финансов и культуры со странами Латинской Америки.  

Казахстан и Европейский Союз 
Европейское направление внешней политики РК, характеристика. РК в 

отношениях с ЕС, этапы, результаты. Неоднородность интересов 
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европейских стран по отношению к Казахстану. Их условия и требования в 

процессе создания договорно-правовой базы с   республиками   СНГ   и  

Казахстаном. 

Деятельность Представительства КЕС. Договорные отношения между 

Казахстаном и ЕС. Развитие  внешнеэкономических  связей. Соглашение о 

партнерстве и сотрудничестве между ЕС и РК (СПС, 1995).  

Межпарламентские связи. ЕС – крупнейший торгово-экономический партнер 

РК. Режим наибольшего благоприятствования в отношениях с ЕС. 

Инвестиционная политика ЕС по отношению к Казахстану. Интересы ЕС в 

энергетическом секторе РК.  

Совместные проекты, их реализация. Европейская программа 

“ТАСИС” в Казахстане. Комитет “РК – ЕС”. Проект транзитной магистрали 

“ИНОГЕЙТ” и “ТРАСЕКА”. Программы “ИНТАС”, “TEMPUS” в 

Казахстане. Взаимодействие между ЕС и РК по контролю за наркотиками.  

Ежегодные мероприятия в рамках Дней Европы в Казахстане.  

Стратегия ЕС для ЦА на 2007-2013 гг. «Европейский Союз и 

Центральная Азия: стратегия нового партнерства». Программа Президента 

РК Н. Назарбаева «Путь  в Европу». 

Отношения Казахстан с Германией, Францией, Великобританией и 

государствами Бенилюкс. Отношения Казахстана со странами Центральной и 

Южной Европы.  

 

Отношения Казахстана со странами Балтии, Скандинавии и 

Восточной Европы 

Прибалтийские государства во внешней политике Казахстана. 

Углубление сотрудничества со странами Балтийского региона, расширение 

договорно-правовой базы. Открытие посольств. Экономические интересы  и 

сотрудничество между Казахстаном и  Латвией.  Договор о взаимопонимании 

и сотрудничестве  между  Казахстаном  и  Эстонией. Вопрос о транзите 

казахстанских грузов через морские порты стран Балтии. Использование 

портов Литвы для переработки и транспортировки казахстанских грузов. 

Поставки зерна, сырья и продукции черной металлургии страны Балтии.  

Казахстан и страны Северной Европы. Перспективы сотрудничества. 

Восточная Европа во внешней политике РК. Основные направления 

развития сотрудничества. Дипломатические отношения. Правовая база 

партнерских отношений с Венгрией, Польшей, Чехией, Болгарией, Румынией 

и др. Поддержка взаимных инициатив. Развитие двусторонних и 

многосторонних связей. Товарооборот с Казахстаном и совместные 

предприятия. Опыт транзитных государств, моделей рыночных отношений 

ЦВЕ и процесс демократизации для Казахстана. Роль польской, румынской 

диаспор в сближении с Казахстаном.  

Инициативы Казахстана по обеспечению региональной 

безопасности 



Казахстан как составной элемент региональной системы коллективной 

безопасности. Подходы Казахстана к проблеме нераспространения оружия 

массового уничтожения. Специфика отношений Казахстана с ядерными 

государствами. Превентивная дипломатия в Азии.  

РК и определение позиции по вопросам ядерного разоружения. 

Процесс ядерного разоружения в Казахстане. Конверсия военно-

промышленного комплекса (ВПК). Семипалатинский ядерный полигон в 

международных отношениях.   

Совещание по Взаимодействию и Мерам Доверия в Азии (СВМДА). 

Этапы и механизм осуществления СВМДА. Казахстан и ОДКБ. Договор о 

Коллективной Безопасности (ДКБ). Контроль над вооружениями, 

разоружение и нераспространение оружия массового уничтожения. 

Координационный совет ОДКБ. Проведение оперативных мероприятий с 

участием сил внутренних дел, национальной безопасности, пограничных, 

таможенных служб. Региональная антинаркотическая операция «Канал». 

Казахстан в создании Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР, 

2009). Роль и значение дипломатии в обеспечении безопасности.  

Казахстан и Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС). 

ШОС и взаимодействие Казахстана в рамках субрегионального 

партнерства. Интересы Казахстана в ШОС, главные задачи. РК и 

двусторонние отношения в рамках ШОС. Вклад Казахстана в укрепление 

системы региональной безопасности в ШОС. Совещание министров обороны 

государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (Астана, 2011). 

Приоритеты Казахстана на посту Председателя ШОС (2011).  

 

Экологические проблемы, каспийский регион и казахстанская 

дипломатия  
Экологическое состояние Казахстана. Концепция экологической 

безопасности и устойчивого развития РК. Экологическая  безопасность как 

компонент национальной безопасности. Экологическая программа. 

Принципы Рио-де-Жанейрской Декларации по окружающей среде и 

развитию. Приоритетные направления Повестки Дня ООН на XXI век. 

Проблемы глобального изменения климата (Йоханнесбург, ЮАР, 2002). 

Международное сотрудничество РК в области охраны окружающей 

среды. Проблема загрязнения окружающей среды. Проблема водных 

ресурсов. Аральская экологическая катастрофа во внешней политике РК. 

Участие Казахстана в международной конвенции по борьбе с 

опустыниванием, ее ратификация. Инициатива ООН "Каспийское море". 

Проблема охраны биоразнообразия в ЦА. Проекты международных 

организаций.  

Экологические и антиядерные движения в Казахстане.  

Стратегический характер внешней политики Казахстана по вопросу о 

Каспии. Казахстан и позиции Азербайджана, России, Туркменистана и Ирана 

о правовом режиме Каспийского моря в переговорном процессе. 
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Противоречия и сближение. Ресурсы углеводородного сырья региона 

Каспийского моря и интересы мировых держав.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Конституционные основы Внешней политики Республики 

Казахстан.  

2. Процесс принятия внешнеполитических решений.  

3. Роль Казахстана в международных организациях: инициативы в 

ООН, ОБСЕ, НАТО  

4. Политика Республики Казахстан в рамках СНГ.  

5. Отношения Казахстана с республиками ЦА в двустороннем и 

многостороннем формате 

6. Казахстанско-российские отношения  

7. Внешняя политика Казахстана на Среднем Востоке: Турция и Иран 

8. Казахстан и отношения с арабскими странами 

9. Европейский вектор внешней политики РК: страны и направления 

10. Отношения Казахстана с Францией, Великобританией, странами 

Восточной Европы 

11. Казахстан и страны АТР 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

1. Евразийская идея Н.Назарбаева: интеграционные проекты   

2. Деятельность Казахстана в ШОС 

3. Казахстан на международных экономических и политических 

форумах АТР, АТЭС и АСЕАН 

4. Казахстан и создание эффективной системы безопасности в Азии 

(СВМДА). 

5. Сотрудничество с международными финансовыми организациями 

6. Внешнеполитическая деятельность Казахстана в странах Юго-

Восточной Азии 

7. Прибалтийские государства во внешней политике Казахстана 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Дипломатия РК в процессе Председательствования в ОБСЕ 

2. Дипломатия Казахстана и инициативы в ОИК/ОИС 

3. Экологические проблемы и казахстанская дипломатия 

4. Внешняя политика Республики Казахстан и актуальные проблемы 

международной безопасности: проекты по решению афганской проблемы 



5. Подходы Казахстана к проблеме нераспространения оружия 

массового уничтожения 

6. ШОС и взаимодействие Казахстана в рамках субрегионального 

партнерства 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Арыстанбекова А.Х. Глобализация мировой политики. – Алматы, 

2007 

2. Внешняя политика Республики Казахстан. Учебник для вузов / 

колл. авторов под ред. К.И.Байзаковой. - Алматы 2007  

3. Внешнеполитическая деятельность Президента Республики 

Казахстан Н.А. Назарбаева в 2009 году. – Алматы, 2009 

4. Казахстан: 20 лет независимости / Под общ. ред Б.К.Султанова. – 

Алматы КИСИ при Президенте РК, 2009. – 408 с. 

5. Казахстан и ОБСЕ / Под ред. Султанова Б.К. – Алматы, 2009 

6. Первый саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия 

в Азии (СВМДА). – Астана, 2003. 

7. Политика и интересы мировых держав в Казахстане. – Алматы, 

2002 

 

Дополнительная : 

1. Акимбеков С.М. Афганский узел и проблемы безопасности 

Центральной Азии. – Алматы, 2003   

2. Лаумулин М.Т. Казахстан в современных международных 

отношениях: безопасность, геополитика, политология. - Алматы, 2000. 

3. Токаев К.К. Дипломатия Республики Казахстан. - Астана, 2001  

4. Центральная Азия: 1991 – 2009 гг. – Алматы, 2010 

5. Закон о дипломатической службе Республики Казахстан от 7 марта 

2002 г. N 299-II. - Алматы, 2002 

6. Мансуров Т.А. Казахстанско-российские отношения.1991-2001. – М., 

2001 

7. Европейский Союз и Центральная Азия / колл. авторов под ред. Ж.У. 

Ибрашева. - Алматы, 2000 

8. Сборник документов по международному праву/Под общей ред. 

К.К.Токаева. Т.1 - 4. Алматы: САК, 1998-2000 
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SPRSMO 3302 – СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ В 

СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Объем 2 кредита 

 

Авторы: 

Мовкебаева Г.А. – доктор исторических наук, профессор КазНУ им. 

аль-Фараби 

Кошербаев Ж.Д. – кандидат исторических наук,  КазНУ им. аль-

Фараби 

 

Рецензенты: 

Губайдуллина М.Ш. – доктор исторических наук, профессор, КазНУ 

имени Аль-Фараби, 

Иембекова М.О. – кандидат исторических наук, доцент университета 

«Нархоз» 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В соответствии с Типовым учебным планом бакалавриата по 

специальности 5В050500 -Регионоведение, устанавливающим требования к 

обязательному минимуму содержания образовательных программ 

бакалавриата по указанной специальности и уровню подготовки ее 

выпускников, дисциплина «Современные проблемы регионов в системе 

международных отношений» представляет собой основной обязательный 

компонент.  

Знание современных проблем регионов в системе международных 

отношений необходимы квалифицированному специалисту для выработки 

рациональной, научно обоснованной стратегии в развитии экономики и 

региональной политики.    

В результате изучения данной дисциплины студенты должны влять 

нижеследющими компетенциями:  

- инструментальные: владение основными методами и приемами 

публичного выступления, техникой дискуссии, умение доводить собственные 

выводы, предложения, аргументы до специалистов и неспециалистов; 

- межличностные: понимание и уважение гражданских прав, свобод и 

обязанностей личности в различных странах и культурах, готовность 

работать в многонациональном и поликультурном коллективе, толерантное 

отношение к межкультурным и межрелигиозным различиям; 

- системные: умение самостоятельно планировать время, расставлять 

приоритеты, организовывать познавательную и профессиональную 

деятельность коллектива; 



понимание основных принципов развития информационной среды, 

умение самостоятельно осваивать новые средства коммуникации и работы с 

информационными потоками. 

- предметные компетенции: понимание внутренних причин и динамики 

региональных процессов  в современном мире, умение дать комплексный 

анализ их истоков, внутренних противоречий, реальных и потенциальных 

последствий, владение категориальным аппаратом региональных 

исследований, свободную ориентацию в источниках и научной литературе по 

предмету; способность выделить основные параметры и тенденции 

экономического, политического и социального развития регионов. 

Для эффективного усвоения дисциплины «Современные проблемы 

регионов в системе международных отношений» бакалаврам необходимы 

теоретические и практические знания по следующим дисциплинам: 

Пререквизиты: История Азии и Африки; История международных 

отношений; Мировой политический процесс. 

Постреквизиты: Методологические основы исследований в 

регионоведении, Современные интеграционные процессы и международные 

региональные организации, Региональная безопасность и проблемы 

разрешения конфликтов.  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Название темы 

1 Введение. Общая характеристика региональных и глобальных 

проблем и региональных аспектов международных отношений 

2 Проблема безопасности и стабильности в международных 

отношениях 

3 Правовая база контроля над вооружением.  Международные режимы 

контроля над оружием массового уничтожения (ОМУ). 

4 Глобализация, регионализация, регионализм 

5 Детерминанты новой мировой политики   

6 Влияние средств массовой информации на мировую политику.   

Особенности национальной психологии и её влияние на 

формирование внешней политики 

7 Проблема регулирования международных отношений. Национальные 

интересы 

8 Проблема защиты прав человека. 

9 Проблема Севера и Юга 

10 Мировые центры и ведущие страны в мировой политике. Проблемы 

мировой и региональной интеграции   

11 Международные отношения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Международные отношения в Южной Азии. 

12 Латинская Америка в международных отношениях. 

13 Ближневосточная подсистема международных отношений. Средний 
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Восток. 

14 Международные отношения на постсоветском пространстве. 

Центральная Азия как относительно самостоятельная 

субрегиональная (под)система международных отношений. 

15 Африка как региональная подсистема международных отношений 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель курса: дать анализ современным проблемам регионов.  

Основными задачами курса являются: рассмотреть новые тенденции в 

развитии межгосударственных отношениях, в характере мировых 

хозяйственных  связей, во взаимоотношениях разных политических систем, 

дать межстрановый, комплексный анализ проблем, связанных с пониманием 

закономерностей функционирования экономических, социокультурных, 

идеологических отношений; раскрыть узловые проблемы социально –

экономического и политического развития зарубежных стран, 

международных отношений, глобальных проблем современности; 

подготовить специалистов, способных ориентироваться в фактическом 

материале, обладающих навыками теоретических и прикладных  

исследований, умеющих  прогнозировать и моделировать политические 

ситуации; формировать в процессе преподавания курса идейно-нравственные 

убеждения, необходимые для активной гражданской позиции.  

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Общая характеристика региональных и глобальных проблем и 

региональных аспектов международных отношений.  
Международные проблемы, их особенность. Место региона в системе 

международных отношений, его экономические, геополитические, 

цивилизационные характеристики. Регионы и комплексы региональных и 

двусторонних отношений. Соотношение между национальными, 

региональными и глобальными проблемами. Регионы и региональные 

подсистемы, критерии их вычленения. Понятие региональных подсистем 

международных отношений. Цивилизации и региональные подсистемы. 

Вызовы – угрозы современного мира. Разница в структуре угроз для 

высокоразвитых и развивающихся стран, регионов. Роль традиционных и 

нетрадиционных субъектов международных отношений в нейтрализации 

«новых угроз»: государство, регион, международные организации, ТНК, 

НПО и др.  

Понятие глобализации и регионализации. Соотношение понятий 

«регионализация» и «регионализм». Основные геоэкономические регионы. 



«Открытый» и «закрытый» регионализм.  Национальная, региональная и 

глобальная экономика.  

Глобальные и региональные конфликты и кризисы.  

Проблема многополярности и доминант региональной подсистемы 

международных отношений. Проблема структуры современных 

международных отношений: монополярность, биполярность, 

многополярность. Новые социальные, политические модели развития и 

международных отношений. Региональные территориальные споры и 

глобальная безопасность. Соотношение сил в регионе и региональные 

режимы безопасности. Региональные геостратегические и геоэкономические 

треугольники. Соотношение сил в регионе. Национальная, региональная и 

глобальная безопасность. Трансформация понятия стратегической 

безопасности. Сочетание в нем военно – политических и социально – 

экономических факторов. 

 

Проблема безопасности и стабильности в международных 

отношениях 

 Проблема обеспечения безопасности на современном этапе. 

Специфика глобального и регионального контекста безопасности на 

современном этапе. Угрозы и вызовы региональной и национальной 

безопасности. Геополитические факторы региональной и национальной 

безопасности. Соотношение военных, политических, экономических, 

экологических, культурных, информационных факторов безопасности на 

современном этапе. Гуманитарные аспекты безопасности. Понятие и 

структура приоритетов национальной безопасности. Соотношение 

национальной, региональной, международной и глобальной безопасности, 

безопасность и сотрудничество. Коллективная безопасность. Условия ее 

создания и проблемы. Институционализация международной безопасности 

(военные блоки, союзы, организации). Понятие международной 

стабильности. Соотношение безопасности и стабильности. Взаимосвязь 

внутренней и международной стабильности. Пути стабилизации мировой и 

региональной политики. Национальные, региональные, глобальные 

механизмы обеспечения безопасности. 

 

Правовая база контроля над вооружением.  Международные 

режимы контроля над оружием массового уничтожения (ОМУ). 

Пути, средства и методы контроля над вооружением. Нормы 

международного права. Взаимный и оперативный обмен достоверной 

информацией о производстве и накоплении запрещённых видов вооружения. 

Взаимный контроль. Проблемы контроля над обычными вооружениями в 

работе Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ. 

Расширение НАТО на восток и проблема адаптации Договора по обычным 

вооруженным силам в Европе (ДОВСЕ). Позиция РФ по проблеме адаптации 

ДОВСЕ. Перспективы выхода России из ДОВСЕ. Вопросы контроля над 

обычными вооружениями в рамках урегулирования региональных 
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конфликтов. Меры укрепления доверия. Военные учения в рамках различных 

программ международного сотрудничества в области безопасности и меры 

доверия. 

Контроль над обычными вооружениями и меры доверия в АТР. 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и региональный режим 

контроля над обычными вооружениями. 

Меры доверия в работе Азиатского Регионального Форума по 

безопасности АСЕАН.  

 Распространение ОМУ и средств его доставки как главная военная 

угроза безопасности в постбиполярный период. Понятие международных 

режимов контроля над ОМУ как совокупности международных 

договоренностей о запрещении распространения, производства, 

использования ОМУ и уничтожении его запасов; механизмов осуществления 

этих договоренностей. Конференция по разоружению как главный 

многосторонний переговорный механизм для разработки международных 

договоренностей о контроле над ОМУ. Состояние проблемы ядерного 

разоружения на современном этапе. Роль политики ядерного сдерживания на 

современном этапе: позиции ядерных и неядерных государств. Региональные 

аспекты проблемы ядерной безопасности. Ядерные программы Северной 

Кореи и Ирана. Роль безъядерных зон в обеспечении ядерной безопасности. 

Состояние процесса создания безъядерных зон в постбиполярный период: 

Договор о безъядерной зоне в Юго-Восточной Азии (Бангкокский договор – 

1995 г.) и Договор о безъядерной зоне в Африке (договор Пелиндаба – 1996 

г.). Перспективы создания безъядерных зон в Центральной Европе и в 

Центральной Азии: позиции региональных и внерегиональных держав. 

Проблема неразмещения ядерного оружия на территории новых государств-

членов НАТО. Проблемы ядерной безопасности на Ближнем и Среднем 

Востоке, в Южной и Северо-Восточной Азии. 

 

Глобализация, регионализация, регионализм 
Основные предпосылки, движущие силы и характеристики процесса 

глобализации. Процессы глобализации международных отношений 

(политический, экономический, военный, экологический, культурный, 

информационный аспекты). Соотношение тенденций глобализации и 

диверсификации в современных международных отношениях. Глобализация, 

регионализация и интеграция в современном мире. Подходы к глобализации: 

страны развитой рыночной демократии, новые индустриальные страны Азии, 

развивающиеся государства и Китай.  Глобализация и процесс изменения 

границ в международных отношениях.  

Глобальная трансформация системы международных экономических 

отношений.  Усиление экономического компонента во внешнеполитическом 

мышлении. Глобализация, регионализация и региональная интеграция. 

Глобализация и регионализация. Интеграция и дезинтеграция. Интеграция и 

регионализм. Экономическая глобализация: концепции и подходы. 



Открытый и закрытый регионализм. Динамика экономического развития 

центров мирового хозяйства и потребности структурной перестройки в 

центрах мировой экономики. 

Соотношение мировой политики и мировой экономики. Региональные 

диспропорции. Причины кризиса: объективные экономические противоречия 

и субъективные ошибки правительств. Кризис финансовый или 

региональный? Геополитическая версия финансового кризиса. Финансовый 

кризис и динамика региональных отношений. Влияние кризиса на 

региональную и мировую экономику. Влияние кризиса на региональные 

подсистемы международных отношений. Региональные и глобальные внеш-

неполитические последствия кризиса: региональный аспект.  

Глобальная (мировая) культура. Становление ноосферы, сферы разума. 

Изменение форм, содержания, методов образования. Формирование 

элементов новой этики. Развитие культурного  сотрудничества как важная 

черта современного общественного прогресса. Проблема национально-

культурного развития и взаимодействия культур на региональном и 

глобальном уровнях. Ускорение темпов социального и духовного развития 

народов и регионов.   

  

Детерминанты новой мировой политики   

Общие изменения в демографической структуре общества.  Различия в 

динамике роста населения Земли. Особенности воспроизводства и 

пространственной динамики населения Земли. Тенденция территориальных 

сдвигов в пользу регионов Африки, Южной и Юго-Восточной Азии. 

Политические аспекты современных демографических процессов в мире. 

Демографические диспропорции и новые конфликты.  

Миграционные процессы. Влияние интенсивных миграций на 

изменение национального состава многих стран, на нравы и обычаи, рынок 

труда. Миграционная политика в разных странах. Проблема миграции, 

«политических беженцев», вынужденных   беженцев. Проблемы 

трансграничных регионов и нелегальная иммиграция. Нелегальная 

иммиграция и проблема безопасности.  

Экологические проблемы современной цивилизации. Экологические 

последствия комплексных экономических преобразований в странах 

Центральной и Восточной Европы, Латинской Америки, странах СНГ, 

тихоокеанского региона и т. д.Формирование и реализация экологической 

политики во всех странах и регионах.  

Проблема охраны здоровья.  Индивидуальный и глобальный уровни 

здоровья человека. СПИД, его распространение в мире и борьба с ним в 

рамках международного сообщества. Наркомания. Курение. Алкоголизм.  

Продовольственная проблема.  Борьба за продовольственные ресурсы как 

фактор конфликтности.  

Международная организованная преступность как угроза для 

безопасности. Мафия и наркобизнес на современном этапе. Структура и 

деятельность мафии. Новые виды преступлений.  
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Международный терроризм. Виды терроризма. Опыт международного 

сотрудничества в борьбе с терроризмом.  

 

Влияние средств массовой информации на мировую политику.   

Особенности национальной психологии и её влияние на формирование 

внешней политики 

Формирование единого информационно-телекоммуникационного 

пространства. СМИ и мировая политика. Характеристика единой 

пространственно-временной инфраструктуры мирового сообщества. 

Культурная и информационная глобализация. Информатизация СМИ. 

Экспансия СМИ в сфере международных политических отношений. 

Разработка и широкое внедрение компьютерных сетей в СМИ для ведения 

политики. Влияние средств массовой информации на мировую политику. 

Интернет и всемирная сеть WWW (World wide web). «Твиттерские» 

революции. 

Роль информационно-пропагандистских служб, телевидения и 

телевизионных компаний в формировании общественного мнения.  

 

Проблема регулирования международных отношений. 

Национальные интересы  

Нормы международно-правового регулирования взаимодействий 

государств. Взаимодействие права и морали в международных отношениях. 

Единство и взаимодействие международно-правовых и моральных норм в 

регулировании международных отношений. Приоритеты в системе 

национально-государственных интересов. Основные и второстепенные 

интересы, коренные национальные интересы. Политика национальных 

интересов в современном мире. Специфика проявления интересов в 

различных сферах жизнедеятельности человека, общества и государства. 

Экономический, социокультурный, геополитический факторы национального 

интереса. Влияние религиозного фактора.  

Концептуальные модели формирования внешней политики. 

Взаимосвязь внутренней, внешней, региональной и мировой политики. 

Формы проявления национально-государственного интереса во 

внешней политике США, России, азиатских и арабских государств. 

 

Проблема защиты прав человека   

Права  человека  как  основополагающий принцип международного 

права.  Всеобщая декларация прав человека. Международные пакты о правах 

человека. Пакт об экономических, гражданских и культурных правах. 

Международный пакт о гражданских и политических правах. Контроль за  

соблюдением  прав  человека  государствами-участниками Пактов. 

Деятельность ООН по защите прав человека.  Комиссия по  правам человека. 

Вопросы защиты прав и основных свобод человека в деятельности Совета 

Европы, ОБСЕ, Европейского Союза. Деятельность неправительственных  



организаций в деле защиты прав и свобод человека. Влияние процесса  

интернационализации  на основные права человека. Сила и ограниченность 

системы защиты прав человека.  Права человека  и международное 

гуманитарное право. 

 

Проблема Севера и Юга 

Государства богатые и бедные. Разрыв между ними в производстве на 

душу населения. Развивающиеся страны  южной Азии, южной части Африки 

и Латинской Америки. Экономические шансы в странах Южной Африки. 

Причины голода, нищеты, болезней. Зоны эпидемий и социальных 

конфликтов.  

Гуманитарная помощь. Программа ООН долгосрочной поддержки в 

развитии производительных сил. Внешнеполитические программы развитых 

стран по оказанию помощи развивающимся странам (США, Германия, 

Франция, Япония и др.). Деятельность Красного Креста и Красного 

полумесяца. Благотворительность.  

 

Мировые центры и ведущие страны в мировой политике. 

Проблемы мировой и региональной интеграции   

 Новые тенденции постиндустриального мира и региональные 

проблемы международных отношений. Типы международных акторов. 

Сущность и роль государства как участника международных отношений. 

Негосударственные участники международных отношений. Роль ООН в 

современных международных отношениях. Проблемы функционирования и 

реформы ООН в 2000 -е годы. СБСЕ/ОБСЕ в 2000 -е  годы: роль и место в 

европейской подсистеме МО, эволюция институциональной структуры 

основные направления деятельности. Новые функции ОБСЕ. Совет  Европы  

Место и роль Совета Европы в европейской подсистеме. Россия-СЕ, РК и СЕ: 

основные этапы и проблемы взаимодействия. НАТО  в  меняющемся мире. 

Проблема расширения НАТО на Восток. Интерпол и Европол. Деятельность 

«Большой семерки (восьмерки)». США, ЕС и АТР. Германия, Франция. 

Великобритания, Италия, Япония. СНГ. Страны Латинской Америки. Восток 

— Запад: конфликт или взаимодействие. Региональные геостратегические 

треугольники. Многополярность и региональные подсистемы междуна-

родных отношений. Дихотомии: центр — периферия. Запад — Восток, Север 

— Юг. Евразийство и региональные проблемы международных отношений. 

 Общие проблемы мировой и региональной интеграции. Причины и 

движущие силы интеграции, её сущность. ЕЭС/ЕС на новом этапе 

европейской интеграции.  Европейская интеграция в 1990-е годы: создание и 

развитие Европейского Союза. ЕС. Отношения ЕС-Россия: основные 

направления и механизмы. НАФТА  и североамериканская интеграция.  Роль 

НАФТА в системе современного экономического взаимодействия. 

Евразийская  интеграция   и   СНГ. 
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Международные отношения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Международные отношения в Южной Азии.  

Место и роль подсистемы АТР в современных МО. Основные этапы и 

факторы формирования подсистемы. Принципы и правила взаимодействия 

государств АТР. Региональная система ценностей. Позиции основных 

игроков: КНР, Япония, США, государства АСЕАН. Развитие 

субрегиональных структур в АТР. Особенности генезиса и развития 

субрегиональных группировок. Взаимозависимость региональных, 

глобальных и локальных процессов в Азиатско-Тихоокеанском регионе как 

детерминанта региональных угроз и вызовов. Принцип единого Китая и 

проблема Тайваня в двусторонних китайско-американских отношениях. 

Территориальные споры в зоне Южно-Китайского моря. Проблема 

объединения Кореи. Отношения Россия-Япония: проблемы и перспективы. 

Шестисторонние переговоры по Северной Корее как новая структура 

безопасности в АТР. 

Внешнеполитические интересы и ресурсы для осуществления политики 

ведущих держав в регионе. Стратегическая безопасность АТР. Юго-

Восточная Азия (ЮВА) как географический и «цивилизационный» ареал. 

Специфика интеграционных процессов в ЮВА. Политическая интеграция и 

безопасность в ЮВА. Процессы экономической интеграции в ЮВА. Место и 

роль региональных организаций в политической и экономической жизни 

АТР (межправительственного форума Азиатско-Тихоокеанского 

экономического сотрудничества – АТЭС, Тихоокеанского экономического 

сотрудничества – ТЭС, Ассоциации стран Юго-Восточной Азии - АСЕАН, 

Шанхайской организации сотрудничества - ШОС и т.д.).  

Уровень автономности и взаимозависимость внутрирегио-нальных 

центров силы (Китай, Тайвань, Вьетнам, Малайзия, Сингапур, Индонезия). 

Подсистема МО в Южной Азии в 2000-е годы: основные 

характеристики, факторы развития, участники. СААРК. Оценка разногласий 

между государствами-членами СААРК и причин региональной 

нестабильности (индо-пакистанский конфликт, фактор наличия ядерного 

оружия у Индии и Пакистана, противостояние Индии и Китая). Социальная 

политики и борьба за мир в регионе – главные направления деятельности 

СААРК. 

 

Латинская Америка в международных отношениях.  

Международные отношения в Латинской Америке в 2000-е годы: 

основные характеристики, факторы развития, участники  

Интеграционные процесс на Американском континенте: НАФТА, 

МЕРКОСУР. Проекты межрегионального взаимодействия ЕС-МЕРКОСУР.  

Специфические интересы стран Латинской Америки. Формирование единого 

торгово-экономического и инвестиционного пространства в Западном 

полушарии. Региональная интеграция: ОАГ, ЛАЭС, ЛАИ. 



Проблемы сотрудничества и безопасности (группа РИО, деятельности 

межамериканская система безопасности). Латиноамериканские страны и 

США. Движение неприсоединения и Совет по тихоокеанскому 

экономическому сотрудничеству. Латиноамериканские страны и ООН, 

помощь финансовых международных организаций странам Латинской 

Америки. 

Сотрудничество со странами Европы. Общерегиональная политика со 

странами Латинской Америки.  

 

Ближневосточная подсистема международных отношений. 

Средний Восток. 

Ближний Восток в глобальной системе международных отношений. 

Геополитическая роль региона. Влияние нефтяного фактора на характер 

взаимоотношений Ближнего Востока с внешним миром. Особенности 

функционирования Лиги арабских государств как интеграционного 

объединения. Проблема исламской радикализации. Фактор ОМУ на БСВ.  

Особенности арабского мира и формирование идеи «арабского 

единства». Лига Арабских Государств. Организация Исламская 

Конференция: цели, задачи, направления деятельности. 

Баланс сил в Персидском заливе и проблемы регионального 

сотрудничества. Совет Сотрудничества Арабских Государств Персидского 

Залива. Роль ССАГПЗ в военных конфликтах в регионе. Многоуровневый 

характер ближневосточного конфликта, его эволюция и структура. 

Перспективы урегулирования ближневосточного конфликта. Результаты 

ближневосточного урегулирования (позитивные и негативные) как особый 

региональный опыт и как путь к поиску универсальных подходов к 

разрешению затяжных конфликтов современности. 

Роль средневосточного региона в современной мировой 

геополитической конфигурации.  

Современное состояние и перспективы региональной подсистемы 

международных отношений на Ближнем и Среднем Востоке. Проблема 

Афганистана: этапы развития ситуации, воздействие на сопредельные 

государства, возможность мирного урегулирования. Позиции ведущих стран 

по Афганистану. Геостратегическая значимость Ирана. Влияние Ирана на 

политические процессы в регионе. Ядерная программа Ирана. Западная 

политика в отношении Ирана. Турция как член НАТО, но не член ЕС и др. 

Курдская проблема и ситуация в области прав человека. Исламский фактор в 

мировой и региональной политике.  

 

Международные отношения на постсоветском пространстве. 

Центральная Азия как относительно самостоятельная субрегиональная 

(под)система международных отношений. 

Евразийское геополитическое и экономическое пространство. 

Дезинтеграция и реинтеграция евразийского пространства. Мероприятия по 

укреплению безопасности и сотрудничеству в евроатлантическом и 
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евразийском регионах. Коллективная безопасность и военно-политическое 

сотрудничество государств-членов СНГ. Экономическое сотрудничество. 

СНГ и права человека. Сотрудничество по охране внешних границ СНГ, 

предотвращение и урегулирование конфликтов.  

 Сотрудничество стран СНГ в сфере науки и техники, охраны 

окружающей среды, образования, культуры и информации. Таможенный 

союз, договор четырех. Социально-гуманитарное и правовое сотрудничество. 

 Взаимодействие государств СНГ в сфере обороны и безопасности: 

основные документы и их реализация.  Феномен «многоформатной и 

разноскоростной интеграции». Формы интеграции:  этапы, документы, 

проблемы и направления интеграции. Казахстан как ядро евразийской 

цивилизации, геополитическая идентичность, геоэкономическая общность, 

гарант равновесия и безопасности в постсоветском пространстве. 

Таможенный союз. ЕвразЭС. Создание ЕАС. Принципы и механизмы 

формирования ЕАС. 

 Конфликтность пост-советского пространства. Проблема 

урегулирования конфликтов. Миротворчество в СНГ. Международно-

правовые механизмы, мировой опыт и постсоветские реалии. Грузино-

абхазский конфликт, Таджикский, Нагорно-Карабахский, Приднестровский, 

Юго-осетинский.  

 Центральная Азия как относительно самостоятельная субрегиональная 

(под)система международных отношений. Основные вызовы безопасности в 

регионе Центральной Азии (экстремизм, исламский радикализм, 

наркотрафик, нелегальная миграция и др.).  Включение центральноазиатских 

стран в международные, региональные и субрегиональные структуры 

экономического, финансового и военно-политического взаимодействия. 

Интеграционные процессы в Центральной Азии. Развитие всестороннего 

регионального сотрудничества, в том числе в рамках Центральноазиатского 

Роль внешних сил в Центральной Азии. Формирование системы 

национальной безопасности, построенной на сбалансированном присутствии 

российского, западного и регионального влияния. Участие в программе 

«Партнерство ради мира». 

  

Африка как региональная подсистема международных отношений. 

Африка в современных международных отношениях: основные 

экономические показатели и социальные проблемы. Причины 

экономического, политического кризиса большинства африканских 

государств, их неспособность решать свои внутренние проблемы. Причины и 

последствия ослабления интереса промышленно развитых государств к 

Африке. Появление региональных центров силы — Нигерия и ЮАР. 

Современная роль ОАЕ и субрегиональных организаций. Отношений 

африканских государств с промышленно развитыми странами мира. 

Межафриканские отношения на современном этапе. Африканский Союз: 



история создания, задачи и перспективы деятельности. Экономические 

программы АС. Формирование новых региональных центров силы. 

 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Проблема безопасности и стабильности в международных 

отношениях 

2. Правовая база контроля над вооружением.   

3. Проблема  вооружений  и  нераспространения  ядерного  оружия  в 

современном  мире  

4. Проблемы современной европейской внешней политики и политики 

безопасности.  

5. Проблема Севера и Юга 

6. Проблема защиты прав человека 

7. Глобализация культуры и экологических проблем 

8. Мировые центры и ведущие страны в мировой политике 

9. Центральная Азия как субрегиональная (под)система международных 

отношений 

10.  Ближневосточная подсистема международных отношений. 

Внешняя политика на Ближнем Востоке 

11.  Международные отношения на постсоветском пространстве.  

12.  Процессы интеграции и регионализации в современных 

международных отношениях  

13.  Подсистема МО в Южной Азии: основные характеристики, 

факторы развития, участники.  

14. Латинская Америка в международных отношениях. 

15.   Африка в международных отношениях 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ  ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 

1. Составление таблицы по типологизации глобальных проблем. 

2. Составить сравнительную таблицу  основных теоретических 

подходов к определению международной  безопасности: название школы, 

представители, основные положения. 

3. Составить таблицу  основных договоров заключенных в области 

разоружения и контроля над вооружениями по следующим пунктам: год 

подписания, названия договора, страны подписавшие. 

4. Написание рецензии на статью по проблемам регионов 

5. Презентация по какой-либо проблеме региона. 

6. Страны и регионы мира в современных международных 

отношениях. По данной теме необходимо ознакомиться  с  новейшей 
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литературой  по данной  проблеме. Выявить наиболее дискуссионные 

вопросы, сделать ивент-анализ 3 статей по выбранным проблемам. 

7. Написание эссе по теме: «Формирование нового мирового 

порядка и роль регионов» 

8. Место и роль США в современном мире. Основные направления 

и приоритеты внешней политики США. 

9. Проблема политического ислама и исламского экстремизма. 

10. Ядерный фактор в Южной Азии.  

11. Региональные проблемы Южной Азии.  

12. Проблемы регрессирующего развития. 

13. Европейский Союз в международных отношениях.  

14. Перспективы глобального развития и место Африки в новом 

мире 

15. Возрастание мобильности населения мира как одна из 

глобальных тенденций. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ  ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Регион как самостоятельная политическая единица 

2. Проблема определения «европейской идентичности» на рубеже ХХ и 

ХХ1 веков. Характер различий между Западом и Востоком Европы. 

3. Особенности проявления процессов глобализации и диверсификации 

в Европе в постбиполярный период: соотношение тенденций к объединению 

и к «субрегионализации». 

4. Проблемы и перспективы расширения ЕС. 

5. Интеграционные процессы в СНГ. 

6. Проблемы формирования Евразийского союза. 

7. Проблемы соотношения глобальных и региональных усилий в 

операциях по поддержанию мира. 

8. Новые факторы влияния в международных отношениях.  

9. Роль регионов в современной системе международных отношений.  

10.  Современная эволюция и региональные различия в современной 

Латинской Америке 

11. Современная эволюция и региональные различия в Южной Азии  

12. Комплексная характеристика региональных процессов в странах 

Магриба. 

13.  Место и роль региональных организаций в системе 

международных отношений в Восточной Азии. 

14.  Геополитическое положение региона (страны) как фактор 

регионального развития. 

15.   Комплексная характеристика региональных процессов в странах 

Ближнего и Среднего Востока. 
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