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6D050500 - «Аймақтану» мамандығы бойынша 

ТҮСУ СҰРАҚТАРЫ 
 

1. Макроаймақтық үдерістер және әлемдік саясат: негізгі тәсіл мен оны іс 

жүзінде жүзеге асыру. 

2. Халықаралық аймақтану контексіндегі «Батыс» және «Шығыс» 

категориясы. 

3. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатындағы аймақтық бағыты. 

4. Макроаймақтану және трансаймақтық ынтымақтастық. 

5. Халықаралық аймақтану контексіндегі «Батыс» және «Шығыс» 

категориясы.  

6. Европалық Одақтың аймақтық саясаты. 

7. Аймақтандыру және аймақшылық. 

8. Халықаралық аймақтану теориясындағы «Орталық» және «Периферия» 

түсініктері. 

9. Америка Құрама Штаттарының аймақтық саясаты. 

10.  Аймақтар және аймақтық ішкі жүйелер. 

11.  Аймақтық ахуалды талдау және саяси сараптама. 

12.  Қытайдың аймақтық саясаты. 

13.  Аймақтық құрылымдар түрлері. 

14.  Аймақтық тәртіп ұғымы. 

15.  Ресейдің аймақтық саясаты. 

16.  Аймақтық шиеленістер: сипаттама. 

17.  Шетелдік аймақтанудағы сараптамалық қорытындының рөлі. 

18.  Американдық аймақшылдық  (регионализм). 

19.  Аймақтанудың қолданбалы сараптамалық әдістемесі. 

20.  Аймақтану контекстіндегі «Төртінші әлем» түсінігі. 

21.  Азия-Тынық мұхиттық аймақшылдық (регионализм). 

22.  Аймақтар және екі тараптық қарам-қатынас кешендері. 

23.  Аймақтанудың социологиялық және тарихи негіздері. 

24.  Еуропалық аймақшылдық (регионализм). 

25.  Н.Баранский схемасы: елтануды зерттеу бағдарламасы. 

26.  Аймақты зерттеуде ивент талдау. 

27.  Халықаралық аймақтану теориясындағы аймақтық «күштер орталығы». 

28.  Я.Машбиц схемасына сипаттама. 

29.  Аймақ бейнесі – басты детерминантары. 

30.  Қазірігі заманғы Еуропаның аймақтық құрылымы. 

31.  Аймақты зерттеудегі контент талдау. 

32.  Шекара қазіргі аймақтанудық категиориясы ретінде. 

33.  Қазірігі заманғы Оңтүстік Азияның аймақтық құрылымы. 

34.  Аймақтанудағы зерттеу әдістері. 

35.  Үлкен көпөлшемді кеңістіктер: түсінігі және сипаттамасы. 
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36.  Қазірігі заманғы Орталық Азияның аймақтық құрылымы. 

37.  Географиялық зоналау теориясы. 

38.  Аймақтандыру жаһанданудың тренді ретінде. 

39.  Қазірігі заманғы Таяу Шығыстың аймақтық құрылымы . 

40.  Аймақтанудағы тарихи зерттеу әдісі. 

41.  Аймақтандыру және аймақтық типология. 

42.  Қазақстан Республикасының сыртқы саясатындағы елдік және 

аймақтықбасымдылығы. 

43.  Аймақтанудағы сапалық әдістер. 

44.  Аймақшылдықтың (регионализм) мәдени-өркениеттік аспектілері. 

45.  Қазірігі заманғы Солтүстік Американың аймақтық құрылымы. 

46.  Аймақтанудағы өркениеттік тәсілі. 

47.  Дамудың әлемдік полюстері. 

48.  Қазірігі заманғы Оңтүстік Американың аймақтық құрылымы. 

49.  Халықаралық аймақтық жобалар. 

50.  Аймақ халықаралық қатынастардың субъектісі ретінде. 

51.  Қазақстан Республикасы сыртқы саясатының мақсаты, міндеті және 

басымдылығы. 

52.  «Халықаралық аймақтық саясат» ұғымы. 

53.  Трансаймақтық ынтымақтастық: түрлері, типтері және формалары. 

54.  Қазақстан Республикасы сыртқы саясатының негізгі пинциптері мен 

тәсілдері. 

55.  «Халықаралық аймақтық  саяси партиялар, қозғалыстар және ұйымдар» 

ұғымы. 

56.  Шекаралық аймақтардың ерекшелігі. 

57.  Қазақстан Республикасы сыртқы саясатын іске асыру механизмі мен 

құралдары. 

58.  «Халықаралық аймақтық қауіпсіздік» ұғымы. 

59.  Трансшекаралық аймақтардың ерекшеліктері. 

60.  Қазақстан Республикасы сыртқы саясатындағы Еуразиялық 

Экономикалық Одақ. 

61.  «Аймақтық шиеленіс» ұғымы. 

62.  Халықаралық аймақтық қозғалыстардың ерекшеліктері. 

63.  Еуразиялық интеграциялық қалыптасуы мен дамуы. 

64.  Халықаралық аймақтану және геосаясат. 

65.  Аймақтанудағы әкімшілік-территориялық бөліну. 

66.  Солтүстік және Оңтүстік Америкадағы интеграциялық үрдіс. 

67.  Дүние жүзіндегі аймақтар типологиясы. 

68.  Әлемдік жүйе теориясы, ұлттық және территориялық біркелкілік . 

69. Таяу Шығыстағы шиеленіс: оның аймаққа ықпалы. 

70.  Жаһандану және аймақтандыру әлемдік үрдіс ретінде. 

71.  Аймақтық ерекшелік аймақтық мәселелердің көрінісі. 

72.  Посткеңестік кеңістіктегі этноұлттық қақтығыстар. 

73.  «Жергілікті өркениет» ұғымы. 

74.  Аймақтық өлшемдегі соғыс пен бейбітшілік мәселесі.  
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75.  Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік концепциясы. 

76.  Халықаралық аймақтану нысанасы. 

77.  Аймақтық даму моделдері. 

78.  Кавказдағы аймақтық шиеленіс мәселелері. 

79.  Жаһандық және аймақтық қауіпсіздік жүйесін қалыптастыру мәселелері. 

80.  Жаһандық және аймақтық халықаралық ұйымдар: белгілері және жіктеу. 

81.  Орталық Азиядағы  аймақтық шиеленіс мәселелері. 

82.  Аймақтанудың геоэкономикалық негіздері. 

83.  Халықаралық аймақтық мәселелердің жүйелік анализі. 

84.  Халықаралық лаңкестік географиясы. 

85.  Халықаралық лаңкестік түрлері және типтері. 

86.  Жаһандандану жағдайындағы ақпараттық саясат. 

87.  Әлемдік жүйе теориясы, ұлттық және территориялық біркелкілік пен 

шекара географиясы. 

88.  Әлемдік және аймақтық саясаттың трансұлттық акторлары. 

89.  Федерализмнің теоретикалық модельдері. 

90.  Қазіргі кезеңдегі европалық қауіпсіздікке  қауіп қатер. 

 

 

 

Аймақтану кафедрасының меңгерушісі    ___________ Оспанова А.Н. 

                        

 

 

Халықаралық қатынастар 

факультетінің  деканы          __________________   Жолдасбекова А.Н. 

 

 

 


