рметті студент!
2017 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.

2

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 байланыстарды +зілуі:
A) Елді мемлекеттік билігіні жоғары органдары т+сіретін біржа ты
тəртіп ар ылы орындалады
B) Дипломатиялы акт, яғни осыған дейінгі дипломатиялы
байланыстарды то татылуы
C) Дипломатиялы акт, яғни мемлекетаралы байланыстарды
шиеленісуімен жалғасуы
D) Геосаяси ахуалды згеруін сипаттайды
E) Барлы байланыстарды бірден +зеді
F) Дипломатиялы акт, яғни осыған дейінгі мемлекеттерді кілдеріні
жеке байланыстарыны то татылуы
2. Сырт ы арым- атынастарды орталы органдары:
A) Парламент
B) Саудалы кілдік
C) Консулды мекеме
D) 1кімет
E) Сырт ы істер министрлігі
3. «Дуайен»:
A) Дипломатиялы корпусты басшысы
B) %абылдаушы мемлекетті ішкі істеріне араласуға ) ығы жо
C) Дипломатиялы арым- атынастарды сипатын реттеу ) ығы бар
D) Халы аралы конференцияда т раға
E) Дипломатиялы миссиясыны бастығы
F) Елді - айма ты к шбасшы дипломатиялы миссиясыны басшысы
4. 3йым жанындағы т)ра ты кілдік ғимаратына:
A) кілдік орналас ан елді билігі кілдік басшысыны р) сатымен
кіреді
B) жасалынатын кез-келген атерден кілдік орналас ан елді билігі
орғауға міндетті
C) кілдік орналас ан елді билігі з алауы бойынша кіре алады
D) кілдік орналас ан елді билігі з алауына орай тінту ж+ргізеді
E) шабуыл жасалған жағдайда кілдік орналас ан елді билігі
кінəлілерді іздестірмейді
F) атер т нген жағдайда оны орғауға міндетті емес
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5. %аза стан Республикасыны нормативтік актілілеріне сəйкес визалар
беріледі:
A) %орғаныс министрлігіні ба ылау бас армасы ар ылы
B) Президент 5кімшілігі
C) Миграциялы ызмет ар ылы
D) Жергілікті мемлекеттік бас ару органдары ар ылы
E) Министрлік жəне ведомстволарды халы аралы б лімдері ар ылы
6. 6кiлдiк басшысыны негiзгi мiндетi:
A) орналас ан мемлекетiндегі халы аралы )йымны iшкi саясатына
араласу
B) %абылдаушы елді ішкі ісіне араласу
C) орналас ан мемлекетiні билігіне на ты н)с ау беру
D) %аза стан Республикасы азаматтарыны ) ы тарын барлы за ды
жолдармен орғау
E) халы аралы ) ы ты нормаларын орындамау
F) %аза стан азаматтарыны м+дделерiн за сыз жолдармен орғау
7. К+ндізгі абылдауларға жатады:
A) А- ля фуршет
B) Кешкі ас
C) Коктейль
D) Шампан бокалы
E) Т+скі ас
F) Т+скі ас - буфет
8. Халы аралы мəслихат делегацияларыны
)рамындағы сырт ы
істер министрлігіні жетекшілік аппараты кіліні болу ажеттілігі:
A) делегациялар ол оятын халы аралы шартты талап а сай болуын
адағалайды
B) делегация м+шелеріні отырыс а кешікпеуін ба ылайды
C) делегация м+шелері арасында шиеленісті ушы пауын адағалау
D) отырыс барысында барлы делегация м+шелерін ауыстыра алады
E) халы аралы мəселеде тəжірибелері аз делегация м+шелерін
мəселеге атысты ажетті арнаға салу
9. Халы аралы )йым ше берінде тетін мəслихат а келген шетелдік
ресми делегациялар:
A) шектеулі к ші- он шараларынан босатылмайды
B) жеке иммунитетке ие болады
C) шетелдік ретінде к ші- он мекемесінде тіркелуге тиіс
D) жеке иммунитетке ие болмайды
E) дипломаттарға атысты белгіленген валюталы же ілдікке ие
болмайды
5
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10. Вербальді нотаны т+рлері:
A) К пжа ты
B) Жеке
C) Келісімді
D) Барабар
E) Екіжа ты
F) Музыкалды
G) 3жымды
11. Бірлескен Декларация:
A) аса жоғары де гейдегі ресми сапарларды нəтижесінде ол
ойылатын )жат т+рі
B) дипломатиялы )жаттарды бекіту рəсімі
C) дипломатиялы орытынды )жаттарды т+рі
D) халы аралы атынастарды міндетті ағидасы
E) уағдаласушы тараптарды бір арнадан шы ан ниеттеріні
жариялануы
12. 2010 жыл %аза стан Республикасыны дипломатиялы тəжірибесіне
атысты о иғалар:
A) Астанадағы ШЫ3 мемлекет басшыларыны кездесуіні ткізілуі
B) М)сылман жəне батыс мемлекеттеріні сырт ы істер министрлеріні
Форумына атысуы
C) Халы аралы мəдениеттерді жа ындасу жылын жариялау
D) Ислам Конференциясы 3йымыны сырт ы істер министрлері
Ке есіне т рағалы етуі
E) %аза станны Е%Ы3 т рағалы етуі
F) Жетінші Д+ниеж+зілік Ислам экономикалы форумыны ткізуі
G) Астана аласында Е%Ы3 Саммитіні ткізілуі
13. Консенсус тəсілі білдіреді:
A) Кездесуді атысушылары арасындағы келісімге тез арада келу
ы ыласы
B) Форумны аса белсенді атысушыларды б ліп шығару
C) «К пшілікті к з арасы»
D) Бəсекелестік
E) Шешім абылдаушыларды белсенді жəне те ) ы ты атысуы
F) «Ниет білдірушілік, ымырашылды »
G) Мəселені шешудегі к з арастарды біры ғай болу тілегі
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14. %Р дипломатиялы ызметкерлеріні негiзгi дипломатиялы
дəрежелері:
A) Дуайен
B) І сыныпты Т тенше жəне 6кілетті Уəкіл
C) 1шінші хатшы
D) ІІ сыныпты екінші хатшы
E) І сыныпты +шінші хатшы
F) Референт
15. Сəйкес нота (Identic Note) вербальді нотаны т+рі ретінде:
A) Бірнеше елді кілдерімен бір данада дайындалады жəне кездесу
барысында тапсырылады
B) Б лек на ты мəселе бойынша бірнеше елдерді кілдеріні атынан
дайындалады жəне кейбір мəселелер бойынша айырмашылы тары
болуы м+мкін
C) Бірнеше елдерді кілдеріні келісілген )станымын амтиды
D) Б лек на ты мəселе бойынша бірнеше елдерді кілдеріні атынан
дайындалады жəне белгілі мəселеге атысты зіні
з арастарын
к рсетеді
E) %абылдаушы елдегі за дағы згертулер туралы хабарландырады
F) %арапайым баспаханада басылады
G) Курьер ар ылы тапсырылады
16. Дипломатиялы сапар санатына кірмейді:
A) 1кімет м+шелеріні сапары
B) %оғамды )йым жетекшілеріні сапары
C) Сырт ы істер министріні сапары
D) Бизнесмендерді сапары
E) Саясаткерлерді сапары
F) Университет профессорларыны сапары
17. Дипломатиялы сапар т+рі:
A) Кездейсо
B) Ты шылы
C) 5леуметтік
D) Экономикалы
E) Ресми
F) Іскерлік
G) Протоколды
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18. «Топтама» тəсіліні мəні:
A) Келісс з аяғында жа а )сыныстар осу
B) Тал ыланатын мəселе )рамына серіктес +шін олайсыз немесе
тиімсіз шешімді енгізу
C) Аздаған мəні бар )сыныстарда ызығушылы білдіру
D) 6зіндік )станымды əсте-а ырын, адаммен ашу
E) Тал ылауға бірнеше )сыныстар )сынылады
F) Шешімге серіктес +шін тартымды жəне аздап тиімді )сыныстар
енгізіледі
19. %ата келісс здер ж+ргізу кезіндегі тактикалы əдістер:
A) «Бəліш» тактикасы
B) Мəселені шешуді орта зонасын іздеу
C) Кету тактикасы
D) Екі мағыналы т+сінік беру əдісі
E) Жалған акценттерді пайдалану
20. Жапонияны дипломатиялы
ызметіні кадрлы саясатыны
ерекшеліктері:
A) Дипломатиялы бағытты іске асырудағы басты )станым
B) Дипломатиялы ызмет – сырт ы саяси бағытты іске асыру
)ралыны бірі
C) Непотизм )станымын іске асыру
D) Саяси тағайындауды жоғары пайызы
E) Психологиялы факторлы ескеру
F) Кадрлы саясатты меритократиялы сипаты
21. «%Р дипломатиялы ызмет туралы За ына» сəйкес бірінші рет
дипломатиялы ызметке т+скен т)лғалар:
A) Орнатылған мерзімнен б)рын немесе дəрежені беру кезегін са тамай
дəрежесін к тере алады
B) 6зіні кəсіби жəне тіл дəрежесін к теру керек
C) 1ш айға дейін міндетті сына мерзімін тейді
D) Ж)мыс а кіріскен кезден-а шетелдік дипломатиялы ызмет
органдарына ж)мыс а жіберіле алады
E) Шетелдік сырт ы істер ведомствосына ж)мыс а жіберіле алады
F) Е бека ы алмайды
G) Алты айға дейін міндетті сына мерзімін тейді
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22. Мемлекеттік ту протоколы бойынша:
A) Бірнеше мемлекет туларыны аспанға к терілуі барысында з
мемлекет туы о жа та болуы тиіс
B) Тулар жекелеген флагштоктарда к теріледі жəне бір де гейде
жайғастырылады
C) 5лемні жетекші мемлекеттеріні тулары əр ашан )рметті орында
жайғасады
D) Тулар жекелеген флагштоктарда к теріледі жəне əрт+рлі де гейде
жайғастырылады
E) %она мемлекеттерді тулары геосаяси бірізділікпен
жайғастырылады
F) %она мемлекет туына )рметті орын беріледі (флагштокты о
жағы)
G) %она тарды абылдайтын мемлекетті туы əр ашан )рметті орында
жайғастырылады
23. Дипломатиялы тəжірибеде альтернат дегеніміз:
A) дипломатиялы )жатты са тау жəне атысушы елдерге м р
ойылған к шірмені жіберу тəртібі
B) шартты əрт+рлі н)с асындағы ол ою реттілігіні кезектілігін
реттейтін тəртіп
C) шарт жобасымен алмасу тəртібі
D) мемлекетті жоғарғы билігіні шартты т+пкілікті бекіту +рдісі
E) дайын келісім жобасына кілетті уəкілдерді ыс аша ол ою
тəртібі
F) шартты əрт+рлі н)с асындағы мерзімін )зарту тəртібі
G) халы аралы келісімшарт а атысушыларды те дестік ағидасы
24. %азіргі кездегі дипломатиялы тəжірибе бойынша ілтипаттылы
жазылмайтын дипломатиялы )жат:
A) 1кімет тарапынан дайындалынған вербальді нота
B) Жартылай ресми сипаттағы жеке хат
C) 3сыныс жасайтын СІМ-ні вербальді нотасы
D) Жеке нота
E) %олма- ол тапсырылатын жадынамалы жазба
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25. %азіргі кездегі тəжірибеде %Р Сырт ы істер министрлігіні міндеті:
A) Шетелге шы ан ел азаматтарын баспанамен амтамасыз ету
B) %аза станға келген оралмандарды ауіпсіздігін амтамасыз ету
C) %аза стан Республикасыны сырт ы саяси бағытын іске асыру
D) %аза станға келетін шетелдіктерді баспанамен амтамасыз ету
E) %аза стан Республикасыны сырт ы экономикалы саясатын ж+зеге
асыруға жəне халы аралы беделін нығайтуға жəрдемдесу
Дипломатиялы жəне консулды
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Халы аралы

атынастарды жа а заман тарихы

атынастарды жа а заман тарихы

1. Жа а заманны бастап ы кезе індегі Латын Америкасында отарлы
иеліктері бар еуропалы мемлекеттер:
A) Голландия
B) Италия
C) Англия
D) Бельгия
E) Франция
F) А%Ш
2. А%Ш-ты тəуелсіздігін мойындау ж ніндегі бейбіт келісім-шарт а
атысушы-мемлекеттер:
A) Италия
B) Англия
C) Ресей
D) Дания
E) Испания
F) Франция
G) Португалия
H) Голландия
3. XVIII ғ. Французды дарынды министрлер мен дипломаттар:
A) Добрынин
B) Аббат
C) Вержен
D) XV Людовик
E) III Вильгельм
F) Шуазель
G) Д′Аржансон
H) Горчаков
4. %асиетті Ода ты конгрестері:
A) 1878ж. Берлин конгресі
B) 1822ж. Верон конгресі
C) 1821ж. Либерец конгресі
D) 1815 ж. Вена конгресі
E) 1820ж. Прага конгресі
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5. 1654 ж. Кромвель сауда келісімін жасас ан Англия +шін аупі аз
мемлекеттер:
A) Голландия
B) Швеция
C) Дания
D) Италия
E) Франция
F) Португалия
G) Ресей
H) Испания
6. 1827 жылғы «грек мəселесі» бойынша Лондон конвенциясына ол
ойған мемлекеттер:
A) Ресей
B) Греция
C) Австрия
D) Франция
E) Т+ркия
F) Пруссия
G) Англия
7. XVIII ғ. Т+ркияны бірт)тастығын са тап алуға )мтылды:
A) Греция
B) Австрия
C) Пруссия
D) Англия
E) 1ндістан
F) Ресей
G) Франция
H) Египет
8. ХІХ – ХХ ғғ. тоғысында экономикалы дамуымен алға шы ты:
A) Англия
B) А%Ш
C) Испания
D) Германия
E) Жапония
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9. «%асиетті Ода ты » Верон конгресінде испан революциясын
тал андау жоспарын олдаған мемлекеттерге кіреді:
A) Польша
B) Грекия
C) Швеция
D) Франция
E) Пруссия
F) Ресей
10. Еуропалы державалар Цинь империясына арсы «апиын
соғыстарын» )йымдастырған кезе дер:
A) 1844-1848 жж.
B) 1854-1856 жж.
C) 1858-1860 жж.
D) 1848-1850 жж.
E) 1850-1854 жж.
F) 1840-1842 жж.
G) 1856–1858 жж.
11. XV-XVII ғ.ғ. О т+стік Манжурия %ытай жерлеріні
енгеннен кейінгі салынған )рылыс орындары:
A) Мектептер
B) Сарайлар
C) К пірлер
D) Сауда алалары
E) Бекіністер
F) Фабрикалар
G) %амалдар

атарына

12. XVIII ғ. аяғы – XIX ғ. басында аза жерлеріні басым б лігі
жауланды:
A) 1ндістанмен
B) Б) ара хандығымен
C) %ырым хандығымен
D) Армениямен
E) Грузиямен
F) %ытай императорымен
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13. 1841 ж. ағылшын-иран келісіміне сəйкес Англия з сауда агенттерін
)стау ) ығына ие болды:
A) Тегеранда
B) Бендер-Буширде
C) Пенджабта
D) Шанхайда
E) Гератта
14. XIX ғ. 40-50 жж. американды экспансия тарады:
A) Тыны М)хитына
B) Мексикаға
C) Батыс Еуропаға
D) Ресейге
E) Орталы Азияға
F) Шығыс Азияға
G) Таяу Шығыс а
15. XIX ғ. А%Ш- а жерлерін сат ан мемлекеттер:
A) Пруссия
B) Ресей
C) Мексика
D) Австралия
E) Голландия
16. XIX ғ. 40 жж. Италияны бірігуіндегі кедергілер:
A) Елдегі билеушілерді ала ауыздығы
B) Католик шіркеуі Германиямен ода тастыруды к здеді
C) Тарихи-географиялы жағынан жа ын орналасуы
D) Тарихи дербестіктер мен дəст+рді айырмашылығы
E) Елдегі саяси-əлеуметтік бытыра ылы
F) Католик шіркеуіні басшысы папа бірігуді аламады
17. Отто фон Бисмарк:
A) «Отарлаушы канцлер»
B) Германияны «темір жəне анмен» біріктіруші
C) «%арапайым прусс солдаты»
D) Испан та м)рагері
E) «З)лым канцлер»
F) Германияны «тал андаушы»
G) «%ор а канцлер»
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18. 1878 жылғы Сан-Стефан келісіміне сəйкес толы тəуелсіздікке ие
болған мемлекеттер:
A) Босния жəне Герцеговина
B) Румыния
C) Македония
D) Сербия
E) Хорватия
F) Черногория
G) Грекия
19. 1875-1878 жж. Бал ан дағдарысын реттеуге белсенді атысушы:
A) Горчаков
B) Рузвельт
C) Наполеон III
D) Кавур
E) Андраши
F) Бисмарк
20. XIX ғ. со ғы отыз жылдығы - XX ғ. басындағы халы аралы
атынастар сипатталады:
A) Сауда +стемдігі +шін к+респен
B) Мемлекетаралы айшылы тарды тере деуімен
C) Халы аралы атынастарды Вена ж+йесіні алыптасуымен
D) Мемлекеттерді оғамды - саяси дамуыны біркелкі болмауымен
E) Мемлекеттерді əлеуметтік- экономикалы дамуыны біркелкі
болмауымен
21. 1792 жылы орын алған ма ызды о иға:
A) Аустерлиц шай асы
B) Ағылшын-испан ода тасты келісім-шартына ол ойылу
C) Вальми т)сындағы )рыс
D) Бірінші антифранцузды коалицияны )рылуы
E) Австро-пруссиялы ода тасты келісім-шарт а ойылу
22. Бірінші д+ниеж+зілік соғыс арса ында Германияны )рған
жоспарлары:
A) Азиядағы орасан зор территорияларды з ы палына бағындыру
B) «3лыра Британияны» )ру жоспары
C) Жерорта те ізі бассейнінде з гегемониясын орнату
D) «Орталы Еуропаны» )ру
E) Африкада к лемді отарлы империяны )ру
F) Бал андағы з саяси жəне əскери +стемдігін орнату
G) Тироль, Триест, Албанияны зіне бағындыру
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23. Бірінші д+ниеж+зілік соғыс арса ында Францияны
жоспарларыны бірі:
A) Эльзас пен Лотарингияны айтару
B) Рур бассейнін жаулап алу
C) Тироль, Триест, Албанияны зіне бағындыру
D) Тыны м)хиты бассейнінде к лемді отарлы империяны )ру
E) «Орталы Еуропаны» )ру
F) Жерорта те ізі бассейнінде з гегемониясын орнату
24. Бірінші д+ниеж+зілік соғыс кезе індегі Батыс майдандағы негізгі
о иғаларды бірі:
A) Болгария мен Т+ркияны капитуляциясы
B) Герман əскерлеріні Бельгия мен Францияға басып кіруі
C) Ресейдегі %азан əскери к терілісі
D) Брест бітіміні абылдануы
E) Шығыс майданыны ыдырауы
F) Германияны алғаш рет əскери уландырғыш газдарды олдануы
25. 1914 ж. 23 тамызында Жапония Германияға соғыс жариялап, басып
алды:
A) Фукусима аласын
B) Сунин темір жолын
C) Жапонияны сол кездегі астанасын
D) Тыны м)хиттағы аралдарды
E) Киао- Чаоны
Халы аралы

атынастарды жа а заман тарихы
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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1. Н.5.Назарбаев Е%Ы3 -ны саммиттеріні ж)мысына атысты:
A) Белград (1977)
B) Хельсинки (1992)
C) Стокгольм (1984)
D) Лиссабон (1996)
E) Вена (1986)
F) Мадрид (1980)
G) Париж (1990)
2. 1992 жылы %аза стан мына елдермен бірге Е%Ы3- м+шесі болды:
A) 6збекстан
B) %ырғызстан
C) Босния
D) Сербия
E) Македония
F) Тəжікстан
G) Черногория
3. ШЫ3 м+ше-мемлекеттері:
A) %ХР, Ресей
B) Бельгия, Жапония, Иран
C) А%Ш, Германия, 3лыбритания
D) Тəжікстан, 6збекстан
E) %аза стан, %ырғызстан
4. %аза стан Республикасы м+ше емес халы аралы )йымдар:
A) ТМД
B) Азия тыны м)хиты елдеріні экономикалы ауымдастығы
C) НАТО
D) Б33
E) ИЫ3
F) А6СШК
5. 1991 ж. 21 желто санда Алматыда ТМД )ру туралы хаттамаға
басшылары ол ойған мемлекеттер:
A) Ресей, Латвия
B) Грузия, Эстония
C) %аза стан, Украина
D) Латвия, Грузия
E) Армения, Ресей
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6. ТМД-ны ма саттары мен ағидаттары ж ніндегі «Алматы
декларациясына» ол ойған елдер:
A) Белоруссия, %аза стан жəне Иран
B) %ырғызстан, Молдавия, Ресей, Тəжікстан
C) 5зербайжан, Армения жəне Турция
D) 5зербайжан, Армения, Белоруссия, %аза стан
E) Т+ркменстан, 6збекстан жəне Украина
7. ТМД -ны )йымды сипаты:
A) Кəсіпода )рылысыны орталығы
B) Айма ты мемлекет аралы бірлестік
C) 5скери альянс
D) Федерация
E) Халы аралы денсаулы )йымы
8. %аза станда тіркелген Француз компаниялары:
A) Шламбержер
B) Аджип
C) Хитачи
D) Токио
E) Шеврон
F) Данон
G) Самсунг
9. Беларусьті %аза станға атысты ызығушылы танытатын
салалары:
A) Трактор жасау
B) Же іл неркəсіп саласы
C) Машина жасау саласыны німдерін жеткізу
D) Жа а технологиялар саласы
E) %аза станды т+сті жəне ара метталургия саласы
F) Ауыл шаруашылы жəне м)най салалары
G) Космодром
10. Синельково аласында (Украина) 2005 жылы ткен шара:
A) Ауыл шаруашылығы туралы келісім жасалды
B) Экономикалы ынтыма тасты туралы келісім жасалды
C) %Р- мəдени к+ндері тті
D) О.С+лейменов а ескерткіш ойылды
E) К шеге Жамбыл аты берілді
F) Елшілік +йі ашылды
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11. Армения Президенті Роберт Кочерянны 1909 ж. 2 ырк+йекте
Астанаға ресми сапары барысында ол ойылған )жаттар:
A) М)най-кен орындарын барлау туралы келісім
B) Гуманитарлы əріптестік келісімі
C) %)рылыс саласындағы ынтыма тасты шарты
D) Бірлескен əскери те із базасын )ру
E) Сауда саласындағы ынтыма тасты
12. %аза стан Республикасы жəне Каспий те ізі жанындағы елдері
кіретін )йымдар:
A) Е%Ы3
B) Экономикалы Ынтыма тасты 3йымы
C) 5лемдік сауда )йымы
D) АСЕАН
E) ЕО
13. Орталы Азия елдерін біріктіріп жат ан басты факторлар:
A) м)най саласындағы əріптестік
B) экономикалы м+дделер
C) саяси ж+йені ) састығы
D) те ізге шығатын жол
E) бір айма тағы )йымға кіруі
F) космос саласындағы серіктестік
14. %ХР- сырт ы саясаттағы ресми )станымы:
A) Орталы Азиядағы +стемдікке жету
B) Екі жа ты ынтыма тасты негізіндегі саясатты )стау
C) 5скери салада з )станымын жоғары ою
D) Азиялы ауіпсіздікті са тау
E) Ода тар мен əскери блоктарға кірмеу
15. 1992 ж. азанда %Р-ны Президентіні Т+ркияға алғаш ы ресми
сапары барысында Анкара аласында ткен т+ркі тілдес елдері ке есіне
атыс ан мемлекеттер:
A) Армения, Т+ркменстан
B) Т+ркия, 5зірбайжан
C) Грузия, Белорусь
D) Украина, Молдавия
E) БАЭ, Египет
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16. %аза стан мен Т+ркия арасындағы білім-ғылым саласындағы
жетістікті бір дəлелі:
A) %аза -т+рік фармацевтика зауытыны салынуы
B) Т+рік ғалымдары аза тарихын жазуы
C) %аза -т+рік бірлестігіні ашылуы
D) %аза -т+рік архитектура институтыны ашылуы
E) С.Демирель атындағы университет
F) Яссауи атындағы аза -т+рік университеті ашылуы (Т+ркістанда)
G) %аза стан Республикасындағы аза -т+рік лицейлеріні ашылуы
17. %Р Президенті Н.5.Назарбаевты 2006 ж 13-19 а панда БА5-ға
барған сапары барысында ол ойылған іс- имыл жоспарында
арастырылған мəселе:
A) %Р-ны Бас Консульдығын ашу
B) Ғарыш аймағын жалға беру
C) Медициналы орталы
D) %аза стан елшілігін БА5-де ашу
E) М)най химиялы кешен салу
F) Алтын неркəсібі
18. %аза стан Республикасы Президентіні 1997 ж. 31 тамыз бен 1
ырк+йек арасында Кувейт мемлекетіне ресми сапарыны
орытындысы бойынша:
A) Ғарыш аймағын жалға беру
B) Парламент депутаттарымен кездесу
C) 5скери саласында келісімге ол ойылуы
D) Халы аралы теміржол )рылысына аржы б лу
E) 5скери блок )рылуы
F) Инвестицияларды зара орғау мен ынталандыру туралы
меморандумға ол ойылуы
19. %аза стандағы энергия секторына ызығушылы таныт ан
Канадалы компаниялар:
A) «Нэйшнс Энерджи»
B) «Газпром»
C) «Саймонс групп»
D) «Панасоник»
E) «Мерседес Бенз»
F) «Самсунг»
G) «Аджип»
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20. %аза стан Республикасыны Президенті Сырт ы істер министріні
)сынуы бойынша берген дипломатты дəрежелер:
A) Атташе
B) І сыныпты ке есшi
C) ІІ сыныпты ке есшi
D) І сыныпты бірінші хатшы
E) ІІ сыныпты Т тенше жəне кілетті уəкіл
F) І сыныпты Т тенше жəне кілетті уəкіл
G) ІІ сыныпты екінші хатшы
21. %Р мен Бразилия екіжа ты атынастарыны шартты - ) ы ты
базасындағы келісімдер:
A) Трансшекаралы зендерді олдану туралы коммюнике
B) Бразилияда кəсіпкерліктерді ашылуы ж ніндегі нота
C) Дипломатиялы жəне ызмет т л )жат иелеріні визалы
талаптардан босатылуы ж ніндегі келісім
D) Сауда экономикалы серіктестік туралы Келісім
E) %ауіпсіздік саласындағы біріккен саясатты ж+зеге асыру ж ніндегі
уағдаласты
F) %ылмыскерлерді беру ж нінде мəлімдеме
G) Бразилия жəне %Р арасындағы атынастары принциптері туралы
Декларация
22. ЕО мен %аза стан арасында ядролы салада абылданған
келісімдер:
A) ЕО аумағында ядролы алды тарды утилизациясы ж ніндегі
шешім
B) Ядролы ауіпсіздік бойынша Келісім
C) Ба ылаудағы термоядролы ерітпелер саласындағы ынтыма тасты
ж ніндегі Келісім
D) Ядролы материалдарды тасымалдау ж ніндегі мəмілеге келу
E) %аза стан аумағында ядролы алды тарды утилизациясы
ж ніндегі уағдаласты
F) Атомды реаторларды ауіпсіздігін амтамасыз ету, радиобелсенді
орғаныс, ядролы алды тарды утилизациясы, ядролы
)рылғыларды демонтажы мен дезактивациясы, ядролы
материалдарды за сыз тасымалдауыны алдын алу бойынша
зерттеулерге бағытталған жобалар
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23. 1994 ж. 27 мамырда %аза стан мен НАТО арасындағы келісім:
A) Бас а елдерге бірлесіп əскер енгізу
B) «Бейбітшілік +шін əріптестік» бағдарламасы
C) Никарагуа Республикасымен дипломатиялы атынас орнату
хаттамасы
D) НАТО - стандарты бойынша əскери дайынды ткізбеу
E) Экстремизм, ланкестікке арсы бірлесу
F) НАТО мен бірлесіп бейбітшілік +шін к+ресу
24. «%аза стан 2030» стратегиясындағы сырт ы саясат а байланысты
басты басымдылы :
A) 3лтты ауіпсіздік
B) Толерантты мəселесі
C) Жолдар салу
D) Ауыл шаруашылығын дамыту
E) Айма ты жəне əлемдік т)ра тылы
F) Т)рғын +й )рылысын дамыту
25. Ш лейттенумен к+ресті ж+зеге асыруды )лтты жоспары
олдауымен жасалған )йымдар:
A) Б+кілəлемдік банк
B) НАТО
C) Б33-ны (ЮНЕП) экологиялы бағдарламалары
D) Финляндия басшылығы
E) ВТО
F) Е%Ы3
аза стан Республикасыны сырт ы саясаты
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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К-пжа ты дипломатия

1. Версаль əлемі кезінде Г.Никольсон «Жа а дипломатияны » əкесі деп
бағалаған т)лға мен ел жəне əдіс:
A) Отто фон Бисмарк
B) Шарль Морис Талейран
C) В.Вильсон
D) «Еуропалы концерт»
E) Америка
F) «Американды əдіс»
G) Генри Джон Темпл-Палмерстон
H) Франция
2. Халы аралы +кіметтік емес )йымдар:
A) Африкалы Ода
B) МАГАТЭ
C) Латын Америка Экономикалы Ж+йесі
D) Пагоуш %озғалысы
E) Халы аралы амнистия
3. 3лттар Лигасы арусыздану комиссиясы )сынған арусыздануды
барлы т+рлерін біртіндеп ыс арту туралы конвенцияға ол ойған
мемлекеттер:
A) КСРО мен Польша
B) Румыния мен Эстония
C) Франция мен Германия
D) Англия мен Т+ркия
E) КСРО мен Германия
4. %ауіпсіздік Ке есіні əрекет етуіне т+рткі болады:
A) 3лттаралы келісімге бағытталған шаралар
B) За б)зушылы тар халы аралы ауіпсіздік пен бейбітшілікке ауіп
т ндірсе
C) Мемлекетаралы ынтыма тасты
D) Нормаларды б)зылуы мен гуманитарлы ) ы ж ніндегі келісімшарттарды б)зылуына атысты Б33-ны арнайы миссиялары мен Бас
хатшыны елшілерімен табылған на ты деректер
E) Мемлекетішілік мəселелер
F) Президент сайлауы
G) Айма ты интеграция
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5. Адам ) ы тары ж ніндегі Жоғарғы комиссар з міндеттерін
орындау кезінде əрекет етеді:
A) %ауіпсіздік Ке есіні шешімімен
B) Бас Ассамблеяны кілеттілігі мен шешімі ар ылы
C) Халы аралы Сотты р) сатымен
D) Б33-ны ылмыс пен əділдік с)ра тары бойынша Халы аралы
ғылыми-зерттеу институтыны шешімімен
E) Бас Хатшыны р) сатымен
F) Экономикалы жəне əлеуметтік ке естік )зыретінде
G) %ам орлы Ке есіні аулысымен
H) Адам ) ы тары ж ніндегі комиссия ше берінде
6. Е%ЫК %орытынды Актісіне
делегат саны аз болған елдер:
A) Люксембург
B) Тайланд
C) Лихтенштейн
D) Шотландия
E) Ирландия
F) Дания
G) Бельгия

ол

ойған 35 мемлекетті

ішінде

7. Е%ЫК %орытынды Актісінде экологиялы сала бойынша
абылданған мəселелер:
A) 1кіметтік емес )йымдарды дамыту
B) За мен адағалау
C) Салы салу
D) %оршаған ортаны орғау
E) Нəтижелерін тексеру
F) Азаматтарға айыпп)л т лету
8. Халы аралы ауіпсіздік мəселелері бойынша идеалистік парадигма
)ғымдары:
A) Территориялы б+тіндік
B) Жаппай арусыздану
C) Соғыс ашу
D) 3жымды ауіпсіздік
E) 1рейлендіру
F) %)рылымды ағидаларды орындалуы
G) %ысым жасау
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9. Е%Ы3 адам ) ығын орғау мен амту жолындағы на ты серпіліс
берген орытынды )жаттар:
A) Хельсинки (1992)
B) Копенгаген (1990)
C) Москва (1991)
D) Париж (1990)
E) Будапешт (1994)
10. Еуропалы Ода ты институттары:
A) Саммиттер
B) Еуропалы Ода ты Соты
C) Евроатом
D) Халы аралы Сот
E) Халы аралы трибунал
11. Процедуралы функциялар:
A) Регламентті орындамау
B) Тал ылауды то тату
C) Т+сініктеме беруді талап етпеу
D) 6кілдерге с з беру
E) Отырысты ашу, жабу жəне кейінге алдыру
12. Халы аралы келісім-шарттты абылдау формалары:
A) пролонгация
B) визалау
C) ол ою
D) парафирлеу
E) аккламация
F) денонсация
13. Парафирлеу:
A) келісім-шарт а алдын-ала ол ою
B) келісім-шартты за ды к+шінен айыру
C) кілетті уəкілді келісімшарт мəтініні толы дайындығын бекітуі
D) келісім-шартт а толы ол ою уа ытша м+мкін емес болғанда
олданылады
E) келісім-шартты абылдау формасы
F) келісім-шартты за ды к+шін шектеу
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14. Халы аралы конференцияны ма саты:
A) халы аралы келісімді талдау жəне ескерту жасау
B) белгілі бір мəселе бойынша комиссия ша ыру жəне сол комиссияны
ж)мысын ты дау
C) есеп беру, сараптама жасау ар ылы конференция кілдеріні
ж)мысына баға беру
D) бірлесе отырып жаJанды мəселені талдау жəне соған атысты
а параты тасымалдау
E) белгілі бір зекті халы аралы мəселелерді тал ылау немесе
бірлескен мəлімдемені абылдау
F) халы аралы келісім мəтінін дайындау жəне абылдау
15. Халы аралы )йым органыны сипаттары:
A) )зіреті, ызметі мен функцияларға ие, біра ішкі )рылымы жо ,
белгілі бір )рамы бар
B) орган )рылтай )жатыны негізінде )рылып, біра шешім
абылдау тəртібі жо
C) )сынысты сипаты бар
D) орган халы аралы )йымны )рылтай актіні негізінде )рылып,
шешім абылдауды арнайы тəртібі бар
E) )зіреті, ызметі мен функцияларға ие, ішкі )рылымы бар, белгілі
бір )рамы бар
F) халы аралы )йымны )рамдас жəне )рылымды б лімі
16. 5лемде туындаған экологиялы дағдарысты негізгі белгілері:
A) Суды к беюі
B) 6ндірісті азаюы
C) Жерді , ауа жəне су бассейніні ластануы
D) Климатты жаJанды згеруі
E) «%ыш ылды жауындарды » зен мен к лдерді ластауы
17. К пжа ты дипломатиядағы конверсия мəселесін шешу жолдары:
A) Адамдар санасын згерту
B) Соғысты аупін азайту
C) %оғамдағы ж)мыстарды к бейту
D) %ару жара ты к бейту
E) 5скери шығындарды азайту
F) Билік мəселесін арастыру
G) Агрессиялы жолмен шешу

26

К пжа ты дипломатия

21

18. Экономикалы жəне əлеуметтік ке есті т)ра ты комитеті:
A) %) ы ты
B) Халы аралы ауіпсіздік мəселесі бойынша
C) 5кімшілік жəне бюджет ж ніндегі
D) %арусыздану бойынша
E) Дамуды жоспарлау ж ніндегі
F) Арнайы саяси
19. Марксисттік т)рғыдан бюрократияны пайда болу к здері:
A) Даралылығыны минимумдығы
B) Бағынушыларды саныны к беюі
C) 5леуметтік-тапты антагонизмдер
D) 5леуметтік паразиттік ағза ретінде мір с+руі
E) %айшылы тарды нəтижесі
20. Вена ж+йесіні халы аралы атынастар тəжірибесінде алғаш рет
ке інен олданған институттары мен механизмдері:
A) Империалистік саясатты к+шеюі
B) %)пия дипломатияны ке таралуы
C) Дипломатиялы рангтар жəне консулды мемекемелерді
ж+йелендірілуі мен унификациясы
D) Христианды монархтар одағыны )рылуы
E) Еуропада )жымды ауіпсіздік ж+йесіні )рылуы
F) Буржуазиялы дипломатияны пайда болуы
G) К пжа ты дипломатияны т)ра ты негізде олданылуы
21. Контактілік топтарды пайда болуына ы пал ететін жағдайлар:
A) Мемлекеттер мен халы аралы )йымдар бірігіп əрекет етуі
B) Айма ты )йымдар араласуы
C) Шиеленістерді то татуды бастап ы əрекеттері сəтті болуы
D) Гуманитарлы к мектер к рсетілуі
E) Мемлекеттер халы аралы )йымдарды к мегіне ж+гінуден бас
тартуы
F) 3йымдар 1997 жылғы Албанияда болған о иғада сия ты мəселені
шешуге араласуы
22. 1лкен сегіздікке енетін мемлекеттер:
A) Франция, Италия, 3лыбритания
B) А%Ш, Жапония, ГФР
C) А%Ш, Нидерланды
D) Франция, О т+стік Корея
E) Канада, Испания
F) Сауд Арабиясы, Иран
G) Канада, Ресей
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23. Конференцияны со ында т рағаны əрекеті:
A) атысушыларды таныстырады
B) атысушыларға алғыс білдіреді
C) жалпы с з с йлейді
D) орытынды с з с йлейді
E) )тты тау с з с йлейді
F) ж)мысты орытындысын шығарады
G) конференция ж)мысымен таныстырады
24. 2010 ж. «Астана декларациясында» )йымны белгіленген
міндеттері:
A) адам ) ығын орғауға, за ны +стемдігін амтамассыз ету
B) алдын ала бай алған дағдарысты алдын алу
C) орта халы аралы ауымдасты та біріге ж)мыс істеу
D) жауапкершілікті айма тарда орын алып отырған а тығыстарды
реттеуде к+ш-жігерді арттыру
E) жоғарғы де гейдегі басшыларды бас осуын амту
F) «м)хиттан м)хит а де гейі»
G) )йымны к+ш-жігерін жəне ауіпсіздікті нығайтуды
25. Т+ркия президенті А.Г+л Исламофобиямен атар атап ткен
ағымдар:
A) антисемитизм
B) экстремизм
C) ксенофобия
D) национализм
E) вандализм
F) дискриминация
G) антиисламизм
H) расизм
К-пжа ты дипломатия
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