рметті студент!
2018 жылы «Гуманитарлы ғылымдар - 1» бағытындағы маманды тар
тобыны бітіруші курс студенттеріне О у жетістіктерін сырттай бағалау 4 пəн
бойынша ткізіледі.
Жауап пара шасын з мамандығы ызды пəндері бойынша кестеде
к рсетілген орын тəртібімен толтыры ыз.
Маманды
шифры
5B020200

Маманды ты
атауы
«Халы аралы
атынастар»

Жауап парағыны 6-9 секторларындағы
пəндер реті
1. Дипломатиялы жəне консулды
ызмет
2. Халы аралы атынастарды жа а
заман тарихы
3. %аза стан Республикасыны сырт ы
саясаты
4. К пжа ты дипломатия

1. С)ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т)рады:
1. Дипломатиялы жəне консулды ызмет
2. Халы аралы атынастарды жа а заман тарихы
3. %аза стан Республикасыны сырт ы саясаты
4. К пжа ты дипломатия
2. Тестілеу уа ыты – 180 минут.
Тестіленуші +шін тапсырма саны - 100 тест тапсырмалары.
3. Та даған жауапты жауап парағындағы пəнге сəйкес секторды
д гелекшесін толы бояу ар ылы белгілеу керек.

тиісті

4. Есептеу ж)мыстары +шін с)ра кітапшасыны бос орындарын пайдалануға
болады.
5. Жауап парағында к рсетілген секторларды м) ият толтыру керек.
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6. Тест ая талғаннан кейін с)ра
кезекшісіне ткізу ажет.

кітапшасы мен жауап парағын аудитория

7. - С)ра кітапшасын ауыстыруға;
- С)ра кітапшасын аудиториядан шығаруға;
- Аны тама материалдарын, калькуляторды, с здікті, )ялы телефонды
олдануға
ата тиым салынады!
8. Студент тест тапсырмаларында берілген жауап н)с аларынан болжалған
д)рыс жауапты барлығын белгілеп, толы жауап беруі керек. Толы жауапты
та даған жағдайда студент е жоғары 2 балл жинайды. Жіберілген ате +шін 1
балл кемітіледі. Студент д)рыс емес жауапты та даса немесе д)рыс жауапты
та дамаса ателік болып есептеледі.
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1. Дипломатиялы атынастар:
A) Мемлекеттер арасындағы ерікті орнатылған ресми атынастар
B) Азаматтарды арасындағы сауда-меншіктік атынастарды реттейді
C) За ке селерімен алмасуға ) ы береді
D) Халы аралы +дерісті бір жағыны тілегі бойынша орнатылады
E) 0зара келісім бойынша орнатылады
F) Дипломатиялы кілділіктер мен кілдерімен алмасуға ) ы береді
2. Дипломатиялы кілдік:
A) елдегі билікке арсы топтарды ызметін +йлестіруші мекеме
B) дипломатиялы кіл басшылы ететін сырт ы атынастарды ж+зеге
асыратын сырт ы істер министрлігіні шетелдік органы
C) абылдаушы елді азаматтарын саяси иммунитетпен амтамасыз ететін
орган
D) орналас ан еліні əлеуметтік-мəдени мəселесін шешетін мекеме
E) діни миссиямен айналысатын мекеме
F) абылдаушы елді жеке т)лғасын азаматты а абылдайтын мекеме
3. %абылдаушы мемлекетте дипломатиялы корпус:
A) %абылдаушы елді Сырт ы істер министрі бас арады
B) Дуайен бас арады
C) %абылдаушы мемлекетте тіркелген дипломатиялы миссияларды
мəселелерін тез арада шешуге м+мкіндік береді
D) Ода тас елдерді саяси басшылығыны билік органы
E) Мемлекетті əскери-саяси ызметін реттейді
F) Сырт ы атынастарды шетелдік органы
G) %абылдаушы елді əлеуметтік саясатын реттейді
4. Халы аралы )йымдар:
A) 1лтаралы келісім- пікір бірлестігіне жетуге арналған за намалы акт
негізінде )рылған бірлестік
B) Жеке т)лғаларды оғамды -экономикалы м+дделерін орғау жəне
кілдігі ма сатымен )рылған бірлестік
C) Жарғысы жəне бірлескен органдары бар жəне за дəрежесіне ие
мемлекеттерді ауымдастығы
D) К пжа ты дипломатияны жоғары формасы
E) %ызметіне байланысты, ндірісте, ызмет к рсету саласында,
мəдениеттегі ) ы субьектілеріні ерікті бірлестігі
F) Халы аралы келісімдерді негізінде егеменді елдерді бірлестігі
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5. 1963 жылғы Вена конвенциясы:
A) Б11-ны гуманитарлы ) ы тар ж ніндегі конференциясында
абылданды
B) 1967 жылды 9 наурызда к+шіне енді
C) 1964 жылды 24 сəуірінде к+шіне енді
D) 1961 жылды 18 сəуірде абылданды
E) Б11-ны адам ) ы тары туралы конференциясында абылданды
6. Вестфаль бейбіт келісімшарты:
A) XVIII ғасырды екінші жартысында жасалды
B) XVII ғасырды бірінші жартысында жасалды
C) 1698 жылы жасалды
D) Дипломатиялы кілдерді )зіреттілігін аны тады
E) Келісімшарт орыс тілінде жасалды
7. Дипломатиялы «Т+скі ас» абылдауыны ерекшеліктері:
A) абылдау она тарды отырғызусыз теді
B) абылдау сағат 20.00-де басталады
C) абылдау сағат 12.00-де басталады
D) абылдау сағат 17.00-де басталады
E) абылдау она тарды отырғызумен теді
F) салтанатты киім
8. Арнайы мəселелер бойынша келісімдер мен конвенциялар жасау мен
абылдау ма сатында ша ырылған халы аралы конференциялар:
A) 1945 жылғы Потсдам конференциясы
B) 1946 жылғы Париж бейбіт конференциясы
C) 1943 жылғы Тегеран конференциясы
D) 1972-1983 жж. Б11 те із ) ығы ж ніндегі конференциясы
E) 1945 жылғы Біріккен 1лттар Конференциясы
F) 1982 жылғы космос ке істігін зерттеу жəне бейбіт ма сатта олдану
ж ніндегі Б11 Конференциясы
G) 1945 жылғы Ялта конференциясы
9. Біріккен 1лттарды Сан-Франциско Конференциясыны
кілдері:
A) КСРО
B) 1лыбритания жəне А%Ш
C) Жапония жəне Корея
D) Италия жəне Испания
E) Франция
F) Т+ркия
G) <ндістан
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10. Ратификациялауды ажет етпейтiн халы аралы келiсiм:
A) Саяси ода туралы мемлекетаралы шарт
B) Мемлекетті аума ты т)тастығын ай ындайтын шарт
C) Конвенция
D) Ведомствоаралы əріптестік туралы келісім
E) Пакт
F) <кіметаралы мəдени саладағы келісім
G) Білім саласындағы келісім
11. Мемлекетаралы келісімшартты рəсімдеу сатылары:
A) Уағдаласушы тараптарды ол оюы
B) Резолюция
C) Ратификациялау
D) Келісс здер
E) Имплементация
F) Ротация
12. %Р дипломатиялы ызметкелерге берілетін дипломатиялы рангілер:
A) ІІ-сыныпты +шінші хатшы
B) І-сыныпты +шінші хатшы
C) І-сыныпты Кенесші
D) II сыныпты Т тенше жəне 0кiлеттi Уəкiл
E) Бірінші хатшы
F) ІІІ-сыныпты кенесші
G) Атташе
13. %.К. Токаевты ат арған ызметтері:
A) Халы ты -демократиялы «Н)р Отан» партиясы Т рағасыны бірінші
орынбасары
B) %аза стан Республикасы орғаныс министрі
C) %аза стан Республикасы Президенті Aкімшілігіні Басшысы
D) %аза стан Республикасы Парламентіні Мəжілісі Т рағасы
E) %аза стан Республикасы сырт ы істер министрі
F) %аза стан Респбликасы Парламентіні Сенат Т рағасы
G) Б11 Бас хатшысыны орынбасары
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14. %Р дипломатиялы
ызметкерлеріні
дəрежелері:
A) Референт
B) І сыныпты Т тенше жəне 0кілетті Елші
C) ІІІ сыныпты екінші хатшы
D) І сыныпты +шінші хатшы
E) І сыныпты Т тенше жəне 0кілетті Уəкіл
F) ІІ сыныпты екінші хатшы
G) Дуайен

негiзгi

ызмет

дипломатиялы

15. Дипломатиялы ж)мысты негізгі т+рі болып табылатын аккредиттеу:
A) Бір мемлекетті белгілі бір т)лғасына бас а мемлекеттегі
дипломатиялы кілділігіне басшы болып елді танытуы +шін кілдік беру
+рдісі
B) Француз тілінен аударғанда келісуді білдіреді
C) Консулды кілеттілігін ай ындайтын )жат
D) Латын тілінде к+мəнділікті білдіреді
E) Халы аралы а тығыстарды бейбіт негізде шешу əдісі
F) Консулды округтегі консулды иммунитетін белгілейтін дəреже
16. Дипломатиялы с)хбаттар:
A) Дипломатты з )сынысы негізінде абылдаушы елді кілімен
ткізіледі
B) %абылдаушы елді Сырт ы істер министрлігіні ресми ша ыруы
бойынша ткізіледі
C) Дипломатты ж)байыны )сынысы бойынша ткізіледі
D) Дипломатты ж)байыны досымен ткізіледі
E) %абылдаушы елге келген туысыны тініші бойынша ткізіледі
17. Аса жоғары жəне жоғары дəрежедегі сапарды т+рі:
A) Халы аралы )йымны )сынысымен ж+зеге асырылады
B) Мемлекет басшыларыны жеке бастамасымен аны талады
C) 0зара келісім ар ылы ж+зеге асырылады
D) Саяси ажеттілікпен аны талады
E) %атысушы мемлекеттерді біріні шешімімен ж+зеге асырылады
F) %атысушы мемлекеттерді геосаяси жағдаймен байланысы
18. Келісс здерді ж+ргізуде сипатталатын принципиалды əдіс:
A) Ма сат – кез келген жолмен же іске жету
B) %атысушы - достар
C) Ма сат – рационалды шешім
D) Объективті критерийлерді олдану
E) %атысушы – серіктестер

7

Дипломатиялы жəне консулды

21

ызмет

19. «Топтама» тəсіліні мəні:
A) Тал ыланатын мəселе )рамына серіктес +шін олайсыз немесе тиімсіз
шешімді енгізу
B) Келісс з аяғында жа а )сыныстар осу
C) Шешімге серіктес +шін тартымды жəне аздап тиімді )сыныстар
енгізіледі
D) Аздап мəні бар )сыныстар барысында шегіну жолы ар ылы негізгі
)сыныстарды абылдау
E) Тал ылауға бірнеше )сыныстар )сынылады
20. «%Р дипломатиялы ызмет туралы За ына» сəйкес бірінші рет
дипломатиялы ызметке т+скен т)лғалар:
A) Шетелдік сырт ы істер ведомствосына ж)мыс а жіберіле алады
B) Сырт ы істер министрлігіні )рылымды б лімшелерінде бір жыл
ж)мысынан кейін ғана шетелдік мекемелерге ж)мыс а жіберіле алады
C) Алты айға дейін міндетті сына мерзімін тейді
D) Ж)мыс а кіріскен кезден-а шетелдік дипломатиялы ызмет
органдарына ж)мыс а жіберіле алады
E) Орнатылған мерзімнен б)рын немесе дəрежені беру кезегін са тамай
дəрежесін к тере алады
F) Е бека ы алмайды
21. А%Ш дипломатиялы ызметіні кадрлы саясатыны ерекшеліктері:
A) Карьерлік дипломаттарды жоғары пайызы
B) Дипломатиялы ызмет – сырт ы саяси бағытты іске асыру )ралыны
бірі
C) Саяси тағайындауды жоғары пайызы
D) Дипломатиялы бағытты іске асырудағы басты )станым
E) Кадрларды ата конкурсты іріктеу ж+йесі
22. Б11 туыны регламенті бойынша:
A) Б11 туы – жасыл, 1йымны эмблемасы к рсетілген
B) Егер )лтты тулар д геленіп ілінсе, Б11 туы д гелек басында
C) Б11 м+ше-мемлекеттеріні )лтты тулары орыс алфавиті бойынша
ілінеді
D) Егер )лтты тулар д гелетіп ілінсе, Б11 туы д гелек ортасында
E) Б11 м+ше-мемлекеттеріні )лтты тулары ағылшын алфавиті бойынша
ілінеді
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23. Мемлекеттік ту протоколы бойынша:
A) %она мемлекеттерді тулары геосаяси бірізділікпен жайғастырылады
B) Бірнеше мемлекет туларыны аспанға к терілуі барысында з мемлекет
туы сол жа та болуы тиіс
C) %она мемлекет туына )рметті орын беріледі (флагштокты о жағы)
D) %она тарды абылдайтын мемлекетті туы əр ашан )рметті орында
жайғастырылады
E) Тулар жекелеген флагштоктарда к теріледі жəне əрт+рлі де гейде
жайғастырылады
F) Бірнеше мемлекет туларыны аспанға к терілуі барысында з мемлекет
туы о жа та болуы тиіс
24. Алдын алу дипломатиясы:
A) Б)л тараптар арасындағы туындайтын дау-таластарды ескертуге
бағытталған əрекет
B) Бастамасы Францияға тиесілі
C) Б)л тараптарды біріні ызығушылығын озғауға бағытталған əрекет
D) <стемдікті орнатуға бағытталған шараларды орындалуын
ойластырады
E) Сенімділікті орнатуға бағытталған шараларды орындалуын
ойластырады
25. Баспас з-брифингті баспас з-конференциядан айырмашылығы:
A) Бір ғана с)ра а арналады, біржа ты сипат а ие а парат хабарланады
B) Ресмилілік жоғары де гейге ие, )за дайынды ты ажет етеді
C) <лкен саяси резонанс а ие
D) К пшілікке таныс жа алы жеткізіледі, тілшілерді с)ра тарына жауап
беріледі, т+сініктеме жасалады
E) Таныстыру б лімі болмайды, ыс аша а парат )сынылады
F) Ресмилілік аз сипат а ие
G) Шараны мерзімі 2-3 сағат а созылады
Дипломатиялы жəне консулды ызмет
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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атынастарды жа а заман тарихы

атынастарды жа а заман тарихы

1. XVI-XVII ғ. мемлекеттік идеяны алыптастырды:
A) Н.Макиавелии
B) Геродот
C) Ж.Руссо
D) Аристотель
E) Т.Гоббс
F) Д.Дидро
G) ІІ Николай
2. ХІХ ғасырды басында Иранды иемдену +шін к+ресті:
A) Франция
B) Т+ркия
C) Англия
D) Италия
E) Польша
3. XVIII ғ. Американды революция кезе інде Англиямен соғыс а кірген
мемлекет:
A) Австрия
B) Польша
C) Ресей
D) Испания
E) Голландия
4. XVIII ғасырды со ындағы Польшаны екінші жəне +шінші рет
б лінуіне атыс ан мемлекеттерді бірі:
A) Англия
B) Финляндия
C) Пруссия
D) Австрия
E) Швеция
5. 1815 жылы Вена конгресінде жетекші рольге ие болған мемлекеттер:
A) Франция
B) Австрия
C) Бавария
D) Т+ркия
E) Англия
F) Швеция
G) Саксония
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6. 1848 ж. 6 сəуірде прусс əскерлеріне арсы Дания к мек с)рады:
A) Италиядан
B) Швециядан
C) Германиядан
D) Голландиядан
E) Франциядан
F) Англиядан
G) Испаниядан
7. 1818 ж. Аахен конгресіне атыс ан монархтар:
A) І Наполеон
B) І Франц
C) ІІ Генрих
D) І Александр
E) Меттерних
F) ІІІ Фридрих Вильгелм
G) ІІ Наполеон
H) І Петр
8. 1833 ж. 9 мамырда Кютахьеде Египет патшасы М)хамед-Aли
айырылды:
A) Сириядан
B) Палестинадан
C) Ливиядан
D) Киликиядан
E) Мысырдан
F) Тунистен
9. XVIII ғ. со ы - XIX ғ. басында «Шығыс мəселесінде» орын алған
о иғалар:
A) Бал ан т+бегіндегі жергілікті халы ты тəуелсіздікке ол жеткізуі
B) Осман империясы Еуропа мемлекеттерінен тəуелсіз болды
C) Осман империясыны ыдырауы
D) Осман империясыны айта )рылуы
E) Бал ан т+бегі халы тарыны азатты к+ресі
F) Еуропалы мемлекеттерді т+рік иеліктерін б ліске салу +шін к+ресі
10. XV-XVII ғ.ғ. О т+стік Манжурия %ытай жерлеріні
кейінгі салынған )рылыс орындары:
A) К пірлер
B) %оныстар
C) Сауда алалары
D) Фабрикалар
E) %амалдар
11
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11. 1855 ж. орыс-жапон келісіміне сəйкес орыс кемелері +шін ашылған
айла :
A) Киото
B) Хиросима
C) Хакодатэ
D) Симоносеки
E) Симода
F) Канагава
G) Осака
12. XVIII ғ. аяғы – XIX ғ. басында аза жерлеріні басым б лігі
жауланды:
A) Грузиямен
B) Армениямен
C) %о ан хандығымен
D) Хиуа хандығымен
E) Б) ара хандығымен
13. XVII ғ. Ост-<нді компанияларын )рды:
A) А%Ш
B) Франция
C) %ытай
D) Англия
E) Голландия
F) Ресей
G) Жапония
14. XIX ғ. 40-50 жж. американды экспансия тарады:
A) Батыс Еуропаға
B) Ресейге
C) Шығыс Азияға
D) Тыны М)хитына
E) Шығыс Еуропаға
F) Орталы Азияға
15. XIX ғ. А%Ш- а жерлерін сат ан мемлекеттер:
A) Испания
B) Голландия
C) Пруссия
D) Мексика
E) Швеция
F) Австралия
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16. ХІХ ғасырды ортасындағы Италиядағы либералды ағымны басты
ма саттарына енетін идея:
A) Елді «т меннен» біріктіру
B) Сардинияға Ломбардия, Венеция мен Орталы Италияны осу
C) Aлеуметтік реформаларды іске асыру
D) Австриялы тарды уып шығу +шін Францияны тарту
E) Елді революциялы жолмен біріктіру
F) Елді бейбіт жолмен «жоғарыдан» біріктіру
17. Пруссия канцлері О.Бисмаркты е бегі:
A) Германияны дипломатиялы жолмен біріктіргендігінде
B) Германияны «)лыгерманды » жоспар бойынша біріктіргендігінде
C) Германияны «легитимизм» принципі бойынша біріктіргендігінде
D) Германияны « ан мен темір» ар ылы біріктіргендігінде
E) «Неміс буржуазиясыны еркін оны ыр ына арамай
орындағандығында»
18. Французды сырт ы саясатта болаша ода тасы ретінде Ресейді
таныған айраткерлер мен ағартушылар:
A) Д. Дидро
B) М.-Ф. Вольтер
C) Ш. Монтескье
D) А.М. Горчаков
E) Л.А. Тьер
F) О. Бисмарк
19. 1875-1878 жж. Бал ан дағдарысын реттеуге белсенді атысушы:
A) Андраши
B) Гладстон
C) Меньшиков
D) Горчаков
E) Кавур
F) Рузвельт
20. 1901 ж. %ытаймен жасалған %орытынды хаттамаға сəйкес:
A) %ытайға ару-жара саудасына р) сат етілді
B) Англия %ытайдан з əскерін əкетті
C) %ытайға екі жыл бойы ару-жара əкелуге тиым салынды
D) Ресей з əскерін %ытайдан əкетті
E) %ытай 450 миллион таэль контрибуция т леді
F) %ытай тəуелсіз елге айналды
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21. Италияны XIX ғ. 70 жж. негізгі сырт ы саяси ма саттары:
A) Ватиканмен ода орнату
B) Жерорта те ізінде з ба ылауын орнату
C) Ресеймен атынастарды реттеу
D) Франциямен атынастарды реттеу
E) Англия к мегімен Жерорта те ізіндегі тепе- те дікті амтамасыз ету
22. Бірінші д+ниеж+зілік соғыс арса ында Италияны жоспары:
A) Тироль, Триест, Албанияны зіне бағындыру
B) Гибралтарға з ба ылауын орнату
C) Бал андағы з саяси жəне əскери +стемдігін орнату
D) Африкадағы отарлы иеліктерді айта б лу
E) Жерорта те ізі бассейнінде з гегемониясын орнату
23. 1913 ж. Бухарест бітімі бойынша:
A) Ресей – Македонияны алды
B) Сербия - Македонияны болгарлы аймағын алды
C) Т+ркия – зіні бейтараптылығын жариялады
D) Грекия – О т+стік Добруджадан айырылды
E) Болгария - зіні барлы иеліктерін са тап алды
F) Грекия – Солоникамен бірге Македонияны о т+стігінен б лек батыс
Фракия б лігін алды
G) Румыния - О т+стік Добруджаны иемденді
24. 1914 ж. 23 тамызында Жапония Германияға соғыс жариялап, басып
алды:
A) Тыны м)хиттағы аралдарды
B) Токио аласын
C) Киао- Чаоны
D) Сунин темір жолын
E) Фукусима аласын
F) Жапонияны сол кездегі астанасын
G) Циндао мен Цзинань-фу темір жолдарын
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25. Бірінші д+ниеж+зілік соғыс кезе індегі Шығыс майдандағы негізгі
о иғалар:
A) Болгария мен Т+ркияны капитуляциясы
B) Компьен орманында Германиямен бітімге ол ойылуы
C) Герман əскерлеріні Бельгия мен Францияға басып кіруі
D) Ресейдегі %азан əскери к терілісі
E) Шығыс Пруссиямен Галицияда орыс əскерлеріні шабуылы
F) Брест бітіміні абылдануы
G) Шығыс майданыны ыдырауы
Халы аралы атынастарды жа а заман тарихы
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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1. 1994 ж. %аза стан Республикасыны тəуелсіздігі, ауіпсіздігі мен
территориялы т)тастығына кепіл беру туралы Меморандумға ол
ойған мемлекеттер:
A) Иран
B) Бразилия
C) <ндістан
D) 1лыбритания
E) А%Ш
F) Ресей
2. 1992 ж. ядролы аруды таралмауы туралы келісімге осылу туралы
Лиссабон хаттамасына ол ойған постке естік ке істік елдері:
A) 0збекстан
B) Молдова
C) Украина
D) Aзірбайжан
E) Беларусь
F) %аза стан
3. 1998 ж. Е%Ы1 т рағасы Б. Гермекті Орталы Азиядағы сапары
барысында айма та )йымны
орталы тарын ашу туралы шешім
абылданды:
A) Ашхабадта
B) Бішкекте
C) Астанада
D) Душанбеде
E) Ташкентте
F) Семейде
G) Самар анда
4. Экономикалы
мемлекеттер:
A) Пəкістан
B) %аза стан
C) Ауғанстан
D) Т+ркия
E) 0збекстан
F) Иран
G) Тəжікстан

Ынтыма тасты

16

1йымыны
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алаған
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5. ШЫ1 аясындағы ынтыма тасты ты негізгі бағыттары:
A) А парат технологиялар саласы
B) %оршаған ортаны орғау саласы
C) Космосты игеру саласы
D) Экономикалы ынтыма тасты
E) Мəдени жəне гуманитарлы
6. 1992 жылы 1жымды
мемлекеттер:
A) Украина
B) Молдова
C) Тəжікстан
D) Армения
E) %ырғызстан
F) Т+рікменстан

ауіпсіздік туралы шарт а

7. 1995 ж. постке естік ке істікте
салған елдер:
A) %аза стан
B) Тəжікстан
C) Ресей
D) 0збекстан
E) Беларусь

осылмаған

)рылған Кеден Одағыны

негізін

8. 1994 жылы Шолпан-Атадағы кездесуде Бірт)тас экономикалы
ке істікті )руға ол жеткізген мемлекеттер:
A) %ырғызстан
B) %аза стан
C) 0збекстан
D) Тəжікстан
E) Ресей
9. 2001 ж. Украина премьер-министрі В. Ющенконы Астанаға сапары
кезінде ол жеткізілген уағдаласты тар:
A) экономикалы саладағы ынтыма тасты ты тере дету
B) м)най-газ саласындағы ынтыма тасты ты арттыру
C) ядролы аруды алды тарын бірігіп жою
D) украинды ауылшаруашылы техникаларын лизингтік негізде
%аза станға жеткізу
E) мəдени саладағы ынтыма тасты ты дамыту
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10. Президент Н.A. Назарбаевты 1999 ж. Украинаға жасаған сапары
барысында ол жеткізілген уағдаласты тар:
A) Еуропалы Ода а м+ше болуға )мтылыс жасау
B) Aскери саладағы ынтыма тасты ты жеделдету
C) Кеден саласындағы жəне %аржы министрліктері арасындағы
ынтыма тасты
D) Ресейді экономикалы жəне геосаяси ы палын тежеу
E) НАТО-мен ынтыма тасты ты арттыру
F) %аза стан территориясында əскери базалар ашу м+мкіндігі
11. 2008 ж. 0збекстан президенті И. Кəрімовты %аза станға жасаған
ресми сапары барысында ол жеткізген уағдаласты тар:
A) Орталы Азиялы банк )ру
B) М)най-газ саласындағы ынтыма тасты ты арттыру
C) Те негіздегі бизнес орталы тары мен сауда кілдіктерін ашу
D) Айма та ядролы арудан азат зона )ру
E) Терроризм ауіпіне бірігіп арсы т)ру
F) Орталы Азиядағы интеграцияны жеделдету
12. %аза станны 0збекстанға экспорттайтын негізгі тауарлары:
A) асты жəне азы т+лік тауарлары
B) ара жəне т+сті металл
C) уран
D) )с еті
E) ірі ара мал еті
13. 2005 ж. %аза стан мен Aзірбайжан арасында жасалынған стратегиялы
əріптестік пен ода тасты
атынастар туралы келісіммен атар ол
жеткізілген уағдаласты тар:
A) Білім саласындағы ынтыма тасты
B) Есірткі саудасына, терроризмге жəне )йымдас ан ылмыс а арсы
к+рес
C) Ғылым саласындағы ынтыма тасты
D) Университеттер арасында студенттермен алмасуды дамыту
E) Каспий те ізіндегі браконьерлікке арсы бірігіп к+рес ж+ргізу
F) Кедендік комитеттер арасындағы ынтыма тасты ты дамыту
G) Халы ты əлеуметтік жағынан орғау
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14. 1993 ж. <ндістан премьер-министрі Н. Раоны %аза станға сапары
барысында +нді тарапы аза станды кадрларды т мендегі салалар
бойынша тағылымдамадан (стажировка) ткізуге келісті:
A) азаматты авиация
B) дипломатия
C) əскери жəне ауіпсіздік
D) а паратты ауіпсіздік
E) ғарышты игеру
F) кен ндірісі
15. 1996 ж. Президент Н.A. Назарбаевты Иранға жасаған ресми сапары
барысында тал ыланған негізгі мəселелер:
A) А тау-Баку-Мешхед м)най )бырын салу
B) Иран порттары ар ылы %аза стан тауарларын əлемдік нары а шығару
C) Ядролы бағдарламаны дамытуда ынтыма тасу
D) М)най кен орындарын игеру
E) Сауда, неркəсіп жəне білім-ғылым салаларындағы ынтыма тасты
16. 1994 ж. Стамбулда ткен т+ркі тілдес мемлекеттер басшыларыны
кезекті саммитінде тал ыға т+скен басты халы аралы жанжалдар:
A) Тəжікстан жəне Ауғанстан
B) Пəкістан жəне <ндістан
C) Палестин-Израиль
D) %араба
E) Тайвань
F) Солт+стік Кавказ
G) Руанда
17. 1997 ж. Президент Н.A. Назарбаев Парсы шығынағындағы араб
мемлекеттеріне жасаған сапары барысында т мендегі елдерді порттарын
пайдалану м+мкіндігіне ызығушылы білдірді:
A) Кувейт
B) Палестина
C) Йемен
D) Біріккен Араб Aмірліктері
E) Ирак
F) Оман
G) Бахрейн
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18. Сауд Арабиясынан %аза станға экспортталатын негізгі тауарлар:
A) химиялы жəне минералды німдер
B) бағалы тастар
C) м)най німдері
D) жеміс-жидек
E) машина жəне электр жабды тары
F) те із тағамдары
G) газ
19. %аза стан мен Канада екі жа ты ынтыма тасты ты т мендегі
к пжа ты халы аралы )йымдар ше берінде дамытты:
A) Еуропалы Ода
B) Азия-Тыны м)хиты экономикалы ке есі
C) Е%Ы1
D) ТМД
E) НАТО
F) ГУАМ
20. %аза стан Бразилияға экспортайды:
A) Киім
B) %ара металдар
C) Автомобильдер
D) IT-технологияларды
E) С+т німдері
21. Еуропалы Ода ты %аза станмен саяси ынтыма тастығыны ерекше
ма ызға ие болуы т мендегі факторлармен байланысты:
A) Жетекші державалар арасындағы Орталы Азиядағы «<лкен
ойындарға» жол бермеу
B) %аза стандағы тоталитарлы ж+йені алды тарын жойып,
диктатураны орнауына енді жол бермеу
C) %аза стан мен Орталы Азия аумағында Ресейді +стемдігіні айтадан
орнауына жол бермеу
D) Каспий іріні энергетикалы ресурстарына толы з монополиясын
орнатуға )мтылыс
E) %аза стан мен Орталы Азия елдерін Ресеймен етене жа ындасуына
жол бермеу
F) %аза станды саяси жəне ауіпсіздік саласында констуктивті əріптес
ретінде арастыру
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22. 1990-шы жж. %аза стан мен Австрия арасындағы сауда-экономикалы
ынтыма тасты негізделген )жаттар:
A) əуе атынастары туралы келісім
B) екі жа ты мемлекеттік арым- атынастар туралы Декларация
C) металлургия жəне тау-кен ісі саласындағы ынтыма тасты келісімі
D) аграрлы саладағы ынтыма тасты туралы келісім
E) энергетика саласындағы ынтыма тасты ты негіздері
23. Президент Н.A. Назарбаев жаMанды жəне айма ты ауіпсіздікті
негізгі ағидаларын т мендегідей белгіледі:
A) %ауіпсіздік ж+йесі зара сенім, мəміле жəне компромисске негізделуі
тиіс
B) Б11-ны əскери р лін арттыру
C) Ресейді əскери уатына негізделуі тиіс
D) %ытай мен Ресейді ам орлығына ту
E) Aскери-саяси ода тар мен блоктарды толығымен жойып, тарату
F) Батысты экспансиясына арсы алған мемлекеттер зара бірігуі тиіс
24. 1997 ж. Азиядағы 0зара Ы палдасты жəне Сенім Шаралары
ж ніндегі Ке есіне м+ше-мемлекеттерді айма ты ауіпсіздікке атысты
абылдаған негізгі принциптері:
A) сепаратизм, экстремизм жəне терроризмге арсы бірігіп к+ресу
B) барлы келіспеушіліктер мен жанжалдарды тек келісс здер ар ылы
шешу
C) сырт ы ауіп- атерлерге арсы орта əскери іс- имыл орталығын )ру
D) алпауыт державалар арасындағы айшылы тарға осылмау
E) мемлекеттерді əскери к+шті олдану ) ығын мойындау
F) барлы м+ше-мемлекеттерді егемендігін )рметтеу жəне
территориялы т)тасты а кепілдік беру
G) бір-біріні ішкі істеріне араласпау
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25. 1998 ж. Президент Н.A. Назарбаевты Мəскеуге сапары барысында
%аза стан мен Ресей арасында Каспий мəселесіне атысты келісім
жасалынды:
A) Те ізді барлы б лігі мен абаттарын )лтты секторларға б лу
B) Те ізді солт+стік б лігіні ойнауын б лу
C) Балы шаруашылығы мен оршаған ортаны орғауды нормалары
D) Те ізді ) ы ты мəртебесін толы шешу +шін Б11 мен зге де
халы аралы )йымдарды делдал ретінде ша ыру
E) Бес мемлекет арасында 20 пайыздан те дей б лісу
F) Те ізді 35 пайызы Ресейге, 35 пайызы %аза станға тиесілі болады
G) 0зге жағалаудағы мемлекеттермен бірге те ізді ойнауын б лу, біра
те ізді беткі абаты орта пайдалануда болуы тиіс
аза стан Республикасыны сырт ы саясаты
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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К-пжа ты дипломатия
1. «%асиетті ода ты » ерекшеліктері:
A) монархистік тəртіпті жоюға бағытталды
B) ода м+шелеріні міндеттері на ты белгіленген болатын
C) революцияларға арсы болды
D) католиктік монархтарды одағы болды
E) монархистік тəртіпті са тауға бағытталды
2. Халы аралы атынастарда жа адан пайда болған «мессияларға» арсы
т)ру де гейлері:
A) Латын Америкалы де гей
B) Ресейішілік де гей
C) Мысырлы де гей
D) Африкаішілік де гей
E) %ытайішілік де гей
3. Халы аралы +кіметтік емес )йымға жатады:
A) Интерпол
B) ЮНЕСКО
C) ЮНИДО
D) ОПЕК
E) Б11
F) Азияны Тыны м)хит экономикалы ынтыма тастығы
4. 1919 жылғы 28 маусымда Версаль шарты бойынша Германиядан
мандатты ж+йе бойынша алынған жерлер мен оларға ие болған
мемлекеттер:
A) Сирия мен Ливан - Францияға
B) Габсбургтерді иеліктері - Аустрияға
C) Эльзас пен Лотарингия - Францияға
D) Познань мен Померания - Польшаға
E) Саар облысын - 1лттар Лигасына 15 жылға
5. Б11 тарихында Бас Хатшылы ызметінде болған т)лғалар:
A) У. Черчилль
B) Вудро Вильсон
C) Гамаль Абдель Насер 1956-1962 жж.
D) Кофи Аннан (Гана) 1997-2007 жж.
E) Георгий Чичерин 1918-1930 жж.
F) Вячеслав Молотов 1911-1912 жж.
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6. Азаматты жəне саяси ) ы тар туралы пактіге сай мемлекеттерді
міндеттемесіне:
A) азаматты алуға тыйым салмау
B) жасы толмаған азаматтарға олдау к рсету ) ығын орғау
C) з дініне сену мен оны рəсімдерін орындауға тыйым салмау
D) діні мен тілдік азшылығына, этникалы )рамына арамастан бас
тартпау
E) зіні тобыны бас а м+шелерімен з мəдениетін дамытуға р) сат беру
7. Aйелдерді жағдайы ж ніндегі комиссия жобалары негізінде Б11
абылдаған )жаттар:
A) Халы аралы əйелдерді демократиялы федерациясы
B) Aйелдерді саяси ) ы тары туралы конвенция
C) Бала ) ығыны концепциясы
D) Азаптауға жəне бас а да атыгез, адамгершілікке жатпайтын немесе
орлайтын жазалау т+рлеріне арсы концепция
E) Aйелдерге атысты кемсітуді барлы нысандарын жою туралы
конвенция
F) Т)рмыстағы əйелдерді азаматтығы туралы конвенция
8. Хельсинкиде к пжа ты +дерісті
уа ыты:
A) 1972 ж
B) 1978 ж
C) 1977 ж
D) 1975 ж
E) 1971 ж
F) 1976 ж
G) 1973 ж

формальды даму бастамасыны

9. Хельсинки орытынды актыны əскери салада бекіткен принциптері:
A) ядролы сына тар туралы алдын-ала ескерту
B) ядролы соғысты болдырмау
C) ару-жара жарысын то тату
D) жаттығулар мен маневрлер туралы алдын-ала ескерту
E) əскери жаттығуларда ба ылаушыларды болуы

24

К пжа ты дипломатия

21

10. Келісс зге дайынды ты негізгі кезе дері:
A) Кездесуді уа ыты мен жерін та дау
B) %атысатын мемлекеттер санын аны тау
C) Саммит та ырыбына ма ала беру
D) Кездесуді мəзірін та дау
E) Келбетті даярлау
F) К+н тəртібіндегі мəселені аны тау
G) %она тар тізімін та дау
11. Еуропалы Ода м+шелеріне ойылатын экономикалы талаптар:
A) Бюджет дефициті ЖІ0-ні 3 пайызынан аспауы тиіс
B) Мемлекет )лтты валюта бағамын жасанды т+рде олдамауы тиіс
C) Инфляция де гейі Ода м+шелеріні арасындағы е т)ра ты бағалары
бар +ш мемлекетті орташа к рсеткішіні 1,5 пайызынан аспауы тиіс
D) Мемлекет 4 жыл бойы валюта бағамдарыныны механизмдеріне
атысуы тиіс
E) Инфляция де гейі Ода мемлeкеттеріні орташа к рсеткішінен 15
пайызға арты болуы тиіс
F) Мемлекеттік облигацияларды )за мерзімді ставкасы инфляциясы
жоғары мемлекеттерді орташа де гейіні 5 пайызынан аспауы тиіс
12. Халы аралы келісім-шарттты абылдау формалары:
A) парафирлеу
B) ратификация
C) пролонгация
D) осылу
E) визалау
F) денонсация
13. Келісс здер нəтижелі ту +шін са талынатын ағидалар:
A) 0зара )рмет
B) Геноцид
C) 0зара бəсекелестік
D) Компромистен бас тарту
E) Егемендік
F) Жеке пайданы к здеу
G) Мемлекеттерді менсінбеушілік
14. Халы аралы конференциядағы ма ызды процедуралары:
A) ма сатты аны тау, алдын ала келісіп алу
B) бастамалар, к+н тəртібі
C) басты ағида, талап
D) міндеттерді ою, шешу жолын та дау
E) )сыныс, алғы с з
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15. Халы аралы
конференциялар
) ы ты
институт ретінде,
халы аралы )йымдармен бірге орта белгілері:
A) дайын )жаттарды аударып, пошта ар ылы тасымалдайды
B) конференцияға атысушы мемлекеттер орнат ан негізгі ережелерге
бағынады
C) )жаттар əзірленіп, мемлекет кілдеріні кездесулерін )сынады
D) )жаттарды əзірлеп, аударма мен к шірме жасап оны таратады
E) конференцияға атысушыларды к+тіп, сыйлы табыстайды
F) конференцияны ызметін амтамасыз ету +шін ж)мысшы органдарын
)рады (комитеттер, комиссиялар)
G) мемлекет басшыларымен бірлесе келе, орта бір орган )рады
(комитеттер, комиссиялар)
16. Aлемде туындаған экологиялы дағдарысты негізгі белгілері:
A) Жерді , ауа жəне су бассейніні ластануы
B) %алды тар к леміні азаюы
C) Суды к беюі
D) Ормандарды к беюі
E) «%ыш ылды жауындарды » зен мен к лдерді ластауы
F) Жарамсыз жерлерді азаюы
G) 0ндірісті азаюы
17. Мортон Каплан бойынша халы аралы акторларды т+рлері:
A) Ішкі ж+йелер
B) Жергілікті билік органдары
C) Aлемдік )йымдар
D) Тəуелсіз мемлекеттер
E) Транс)лтты компаниялар
18. Дамыған жəне дамушы елдер арасындағы ДС1 ішіндегі принципиалды
келіспеушіліктер:
A) неркəсіп мəселелері
B) аржы т лемдері бойынша
C) «сингапурлы мəселелер»
D) «азиялы мəселелер»
E) ндіріс тауарлары нарығына ену
F) «малайзиялы мəселелер»

26

К пжа ты дипломатия

21

19. Б11 Бас хатшылары:
A) Андерс Фог Расмуссен
B) Жозе Мануэль Баррозу
C) Йозеф Лунс
D) У Тан
E) Пан Ги Мун
F) Курт Вальдхайм
20. Б11-ны тарихында
аума тар:
A) Иран мен Ирак
B) Косова мен Черногория
C) Босния мен Герцеговина
D) Ливан мен Йемен
E) Сомали мен Руана
F) Кипр мен Куба
G) Ауғанстан мен Пəкістан

а тығысты мəжбірлеу ар ылы то тат ан

21. Превентивті дипломатия ж+зеге асатын жағдайлар:
A) Тараптар к мек )сына алса
B) Aр тарап соғыс əзірлігіне к шсе
C) Тараптар дамыған мемлекеттер болса
D) 1 жа келісімге келуден бас тартса
E) Тараптар кепілдеме )сына алса
F) Тараптар артта алған мемлекеттер болса
G) Мəмлегерлік саясат болса
22. Дурбан саммитіне « она » немесе ба ылаушы статусында атыс ан
мемлекеттер:
A) Италия, Канада, Австралия
B) 1лыбритания, А%Ш, Финляндия
C) Австралия, Нидерланды, Тəжікстан
D) Италия, Франция, Эстония
E) Белоруссия, Ресей, Австралия
F) %ытай, Жапония, Солт+стік Корея
23. АСЕАН ше берінде Еркін сауда зонасын )ру ше берінде ж+зеге
асырылған ж)мыстар кешені:
A) Тарифті номенклатура мен кедендік баға келісімдеріні +рдісін тездету
шаралары
B) За намалы ж+йелерді реттеу
C) Сырт ы саяси-экономикалы келісімдер
D) Досты жəне ынтыма тасты туралы саяси келісім
E) Же ілдік тəртіппен сауда зонасын )ру
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24. 2010 ж. Астана Декларациясында ауіпсіздікке атысты амтылған
мəселелер:
A) Е%Ы1 аумағындағы ауіпсіздік
B) Е%Ы1-ны барлы институттарын ба ылау
C) 1йымны ж)мысын жандандырып, тамырына ан ж+гірту
D) 1йымны серіктес мемлекеттері мен айма ты )йымдарымен бірге
ж)мыс жасау
E) Aлемдегі т)ра ты даму мен бейбітшілікті са тауға ы пал жасау
F) 1975 жылы Хельсинкиде абылданған арарларды орындау
G) 1йымға м+ше-мемлекеттердегі созылмалы теке тірестерді бейбіт шешу
мəселелері
25. 2010 ж. Астана Саммитінде %аза станнан кейін Е%Ы1-ға т рағалы
жасайтын елдер ай ындалды:
A) 2017ж- %ырғыз
B) 2012 ж- Ирландия
C) 2016ж-Германия
D) 2017 ж-0збекстан
E) 2011 ж- Литва
F) 2013 ж- Украина
К-пжа ты дипломатия
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