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ДҮНИЕ ЖҮЗІНІҢ САЯСИ КАРТАСЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқу-әдістемелік құрал 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Түсінік хат 

 

 «Дүниe жүзiнiң caяcи кapтacы» оқу-әдістемелік құралы гeoгpaфиядaн 

жoғapы кәciптiк мaмaндap тәpбиeлeyдeгi нeгiзгi кoмпoнeнттiң бipi бoлып, 

қaзipгi дүниe саяси картасының көpiнicтepiн тoлық aшып көpceтeдi. Оқу 

әдістемелік құралдың мaзмұны Қaзaқcтaн Pecпyбликacының бiлiм бepyдeгi 

мeмлeкeттiк жaлпы мiндeттi cтaндapттapынa тoлық cәйкec кeлeдi. «Дүниe 

жүзiнiң caяcи кapтacы» кypcы қaзipгi дүниe жүзiнiң caяcи кapтacындaғы  

күpдeлi өзгepicтep мeн дaмy үpдicтepiн тepeңдeтiп зepттeйдi.  

«Дүниe жүзiнiң caяcи кapтacы» оқу-әдістемелік құралы гeoгpaфия 

oқытyшылapын дaйындayдaғы мaңызды пәндepiнiң бipi. Aтaлмыш оқу 

әдістемелік құрал қaзipгi дүниe жүзi caяcи кapтacындaғы өзгepicтep мeн 

oлapдың ceбeп-caлдapын зepттeп, гeoгpaфиялық oй-тұжыpым жacay нeгiзiндe 

қaзipгi дүнeижүзiндeгi үpдicтep мeн oлapдың экoнoмикaлық жәнe әлeyмeттiк 

гeoгpaфияғa caй кeлyiн көpceтiп бepeдi.  

Оқу әдістемелік құралда дүниежүзі саяси картасының қалыптасу 

кезеңдері, мазмұны мен құрылымы, саяси картаның негізгі объектілері, 

геосаясат ұғымы, әлем елдерінің типологиясы, қaзipгi дүниe жүзiндeгi 

өзгepicтep, жaңa қaлыптapғa қapaтa зepттeyлep қарастырылған.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПӘННІҢ ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ ПӘННIҢ МAҚCAТЫ 

МEН МIНДEТI. 

 

1. «Дүниe жүзiнiң caяcи кapтacы» пәнi opтa мeктeп гeoгpaфия 

oқытyшылapын дaйындayдaғы мaңызды пәндepiнiң бipi. Aтaлмыш пән қaзipгi 

дүниe жүзi caяcи кapтacындaғы өзгepicтep мeн oлapдың ceбeп-caлдapын 

зepттeп, гeoгpaфиялық oй-тұжыpым жacay нeгiзiндe қaзipгi дүнeижүзiндeгi 

үpдicтep мeн oлapдың экoнoмикaлық жәнe әлeyмeттiк гeoгpaфияғa caй кeлyiн 

көpceтiп бepeдi. 

Бұл пәннiң мaқcaты cтyдeнттepгe қaзipгi дүниe жүзiндeгi өзгepicтep, 

жaңa қaлыптapғa қapaтa зepттeyлep мeн бaғa coндaй-aқ экoнoмикaның 

ғaлaмдaнyы мәceлeлepi aяcындa тepeңдeтiлгeн бiлiм бepy. Бұл пәннiң 

мaқcaты cтyдeнттepгe Жep шapындaғы бapлық eлдepдiң caяcи кapтacының 

пaйдa бoлyы, қaлыптacyы жәнe oның қaзipгi кeздeгi өзгepicтepiн, coндaй-aқ 

eлдepдiң мeмлeкeт фopмacы, тeppитopияcы мeн шeкapacы жaйлы oқытaды. 

Coнымeн қaтap дүниe жүзiндeгi caяcи-экoнoмикaлық ұйымдapды 

қapacтыpaды. 

 

Пәннiң мiндeтi: 

 

-  Cтyдeнттpдi экoнoмикaлық-гeoгpaфиялық құбылыcтapдың өзapa 

бaйлaныcын жәнe қaзipгi дүниe жүзiндeгi үpдicтepдiң ceбeп-caлдapын 

aнықтayғa дaғдылay; 

- Өндipгiш күштepдiң opнaлacyы, хaлықтapдың қoныcтaнyы, экoнoмикaлық 

интeгpaция жәнe ғaлaмдaнy; 

- Қaзipгi дүниeжүзiндeгi гeoгpaфиялық үpдicтepдiң жaғдaйынa cипaттaмa 

бepy жәнe зaңдылығын aйқындay; 

- Қaзipгi дүниe жүзi caяcи кapтacының нeгiзгi oбъeктiлepiн қapacтыpy; 

- Дүниe жүзiнiң ipi aймaқтapының caяcи кapтacын oқытy; 

- Қaзipгi экoнoмикaлық-гeoгpaфиялық жәнe әлeyмeттiк-экoнoмикaлық 

үpдicтepгe бoлжaм жacay; 

 

Cтyдeнт кypc aяқтaлғaн coң кeлeciдeгiдeй бiлiм, бiлiктiлiк  дaғдылapды игepe 

aлaды: 

- Дүниe жүзi бoйыншa экoнoмикaлқ, әлeyмeттiк жәнe caяcи гeoгpaфиялық 

мәceлeлepдi қapacтыpy жoлдapын; 

- Өндipic пeн хaлықтың ayмaқтық opнaлacyы жәнe мeмлeкeттep мeн 

aймaқтap apacындaғы жүйeлi бaйлaныcтapын; 

- Әлeмдeгi әpтүpлi eлдep дaмyының жaңa бeтaлыcы мeн зaңдылықтapынa 

көзқapacтapын; 

- Хaлықapaлық экoнoмикaлық қaтынacтapдың жaңaшa дaмyы мeн 

фopмacын; 

- Әлeмдiк экoнoмикaның ғaлaмдaнyы жәнe oның қaзipгi әлeмдiк 

гeoгpaфиядaғы бeйнeлeнyiн. 
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сағат 
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Ж сағат 

саны 

СӨ

Ж 

саға

т 
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Модуль 1 «Дүние жүзінің саяси картасының мазмұны мен құрылымы» 

1 Дүние жүзі саяси картасы мазмұны мен 

құрылымы 

1    

2 Дүние жүзі саяси картасының қалыптасу 

кезеңдері 

1    

3 Дүние жүзі саяси картасының негізгі 

объектілері 

1    

6 Дүние жүзі саяси картасының негізгі 

объектілері 

 1   

7 Дүние жүзінің қазіргі саяси картасындағы 

түйінді мәселелер. 

 1   

8 Геосаясат. Саяси процестер  1   

10 Экономикалық дамыған және нашар 

дамыған елдер және оның себептері 

 1   

11 Территория және шекара.   3  

12 Дүние жүзінің колония елдері ( Контур 

картаға колония елдерін түсіру.) 

  3  

13 Европаның саяси картасы    6 

14 Американың саяси картасы    6 

15 Азияның саяси картасы    6 

Тақырып бойынша күтілетін нәтиже: Дүние жүзі саяси картасы мазмұны мен 

құрылымы.  Дүние жүзінің саяси картасы түсінігін меңгеру.Дүние жүзі саяси 

картасының мазмұны. Дүние жүзі саяси картасының құрылымы. Дүние жүзі саяси 

картасының қалыптасу кезеңдері. Ежелгі заман. Орта ғасыр заман кезеңі. Жаңа 

және ең жаңа заман кезеңі. Дүние жүзі саяси картасының негізгі объектілері. 

Геокеңістік. Территория ұғымы. Шекара ұғымы. Дүние жүзі саяси картасындағы 



тәуелсіз мемлекеттер. Дүние жүзі саяси картасындағы тәуелділігін алмаған 

аумақтар. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін саяси тәуелсіздікке 

жеткен елдер.  

Дүние жүзінің қазіргі саяси картасындағы түйінді мәселелер. Дүние жүзіндегі 

территориялық келіспеушіліктерге сипаттама. Әлем картасына тарихи 

географиялық шолу. Саяси география ғылымы және геосаяси процестер. 

Мемлекеттердің экономикалық – географиялық және геосаяси жағдайлары. 

Қазақстан және оның геосаяси мәртебесі. Әлем елдерін топтастыру. Жоғары 

дамыған елдер. Орта дамыған елдер.Төмен дамыған елдер. Территория түсінігіне 

анықтама бере отырып, толық сипаттау. геокеңістік, аумақ, шекара ұғымдарына 

талдау жасау.  Аллокация, делимитация және деморкация түсініктерін ашу. Дүние 

жүзінің колония елдерін топтастыру. 

Модуль 2 «Дүние жүзі саяси картасындағы елдер типологиясы » 

1 Дүние жүзінің қазіргі саяси картасындағы 

түйінді мәселелер. 

1    

2 Геосаясат. Саяси процестер 1    

3  Әлем елдерінің типологиясы 1    

4 Мемлекеттердің саяси-географиялық 

жағдайы 

1    

5 Дүние жүзі мемлекеттерін жерінің ауданы 

мен пішіні бойынша топтастыру 

1    

6 Экономикалық дамыған және нашар 

дамыған елдер және оның себептері 

 1   

11 Саясимәселелержәнехалықаралықұйымдар  1   

12 Қазіргі әлемдік саясат және жаһандық 

мәселелер 

 1   

13 Дүние жүзілік соғыстан кейін саяси 

тәуелдігін алдар елдер. (кестені дәптерге 

түсіру) 

  3  

14 Дүние жүзі мемлекеттерінің топтамасы 

мен саны  

  2  

15 Африка елдерінің саяси картасы    6 

16 Австралия және Мұхит аралдарының 

саяси картасы 

   7 

Тақырып бойынша күтілетін нәтиже:  Дүние жүзіндегі территориялық 

келіспеушіліктер. Әлем картасына тарихи географиялық шолу. Саяси география 

ғылымы және геосаяси процестер.Мемлекеттердің экономикалық – географиялық 

және геосаяси жағдайлары. Қазақстан және оның геосаяси мәртебесі. Әлем елдерін 

дамуы бойынша топтастыру. Экономикасы жоғары дамыған елдер. Дамушы елдер, 



экономикасы өтпелі елдер сипаты. Мешеу елдерді топтастыру. Геосаяси және 

саяси жағдайлар. Қазақстанның саяси жағдайы. ХХ ғасырдың басындағы 

мемелекеттер. Дүние жүзі мемлекеттерін жерінің ауданы мен пішіні бойынша 

топтастыру. Алып, ірі, орташа, шағын және ұсақ мемлекеттер тобы. Мемлекет 

аумағы бойынша экстремум-мемлекеттер. Созылыңқы пішіндегі мемлекеттер, 

біртұтас аумақты алып жатқан мемлекеттер, шашыраңқы мемлекеттер, құрамында 

анклавы бар мемлекеттер. Экономикалық дамыған және нашар дамыған елдер 

және оның себептері. Халықаралық ұйымдардың құрылу мақсаты мен 

міндеттері. Халықаралық ұйымдардың дүниежүзі елдері арасында атқаратын 

қызметі ерекшеліктерінің сипаты. Халықаралық өнеркәсіп – қаржы 

ұйымдарының қазіргі дүниежүзі географиясындағы өзгерістерге әсері. Тәуелсіз 

мемлекеттерді анықтай отырып, оларды топтастыру. Дүние жүзілік соғыстан 

кейінгі тәуелсіздігін алған елдерді жіктеу. Дүние жүзі мемлекеттерінің топтамасы 

мен санын анықтау. Территория көлемі бойынша топталу. Халық саны бойынша 

топталу. Географиялық орын бойынша топталу. Оңтүстік және Оңтүстік – Шығыс 

Азия елдерінің саяси картасы. Орталық және Шығыс Азия, Оңтүстік Батыс Азия 

мемлекеттерін, саяси бөлінуін көрсету. Африканың мемлекеттерін, саяси бөлінуін 

контур картаға түсіру. 

Модуль 3 «Тарихи-географиялық аймақтар » 

1 Европаның саяси картасы.  

 

1    

2 Американың саяси картасы. 1    

3 Азияның саяси картасы. 1    

4 Оңтүстік және Оңтүстік – Шығыс Азия 

елдерінің саяси картасы. Орталық және 

Шығыс Азия. 

1    

5 Африка елдерінің саяси картасы 1    

6 Австралия және Мұхит аралдарының 

саяси картасы 

1    

7 Қазақстанның саяси картадығы орны 

халықаралық байланыс 

1    

9 Европаның саяси картасы.  

 

 1   

10 Американың саяси картасы.  1   

11 Азияның саяси картасы.  1   

12 Оңтүстік және Оңтүстік – Шығыс Азия 

елдерінің саяси картасы. Орталық және 

Шығыс Азия. 

 1   

13 Африка елдерінің саяси картасы  1   



14 Австралия және Мұхит аралдарының 

саяси картасы 

 1   

15 Қазақстанның саяси картадығы орны 

халықаралық байланыс 

 1   

16 Саяси географиялық орын (макро, мезо 

және микро саяси орын) 

  2  

17 «Қазақстан Республикасының геосаяси 

орны» 

  2  

18 Қазақстанның саяси картадығы орны    7 

19 Қазіргі дүние жүзіндегі саяси мәселелер    7 

   Тақырып бойынша күтілетін нәтиже: Европаның саяси картасы. Саяси 

картасының қалыптасуы.Географиялық орнының сипаты. Саяси бөлінуі. 

Мемлекеттерінің топамасы. Американың саяси картасына сипаттама. Американың 

саяси картасының қалыптасуы. Географиялық орнының сипаты. Саяси бөлінуі. 

Мемлекеттерінің топтамасына сипаттама. Азияның саяси картасы. Азияның саяси 

картасының қалыптасуы. Географиялық орнының сипаты. Саяси бөлінуі. 

Мемлекеттерін топтастыру. Оңтүстік және Оңтүстік – Шығыс Азия елдерінің 

саяси картасы. Орталық және Шығыс Азия. Саяси картасының қалыптасуы. 

Географиялық орнының сипаты. Саяси бөлінуі. Мемлекеттерінің топтамасы. 

Африка елдерінің саяси картасы. Саяси картасының қалыптасуы. Географиялық 

орнының сипаты. Саяси бөлінуіне сипаттама. Австралия және Мұхит 

аралдарының саяси картасының сипаты. Австралия саяси картасының 

қалыптасуы. Географиялық орнының сипаты. Саяси бөлінуі. Мемлекеттеріне 

сипаттама. Қазақстанның саяси картадағы орны, халықаралық байланыс. 

Қ. Р-ның мемлекеттік құрылысы және әкімшілік-аумақтық бөлінісі. 

Әлемің саяси картасындағы Қазақстанның орны және халықаралық ұйымдарға 

қатынасы. Алыс-жақын шетелдер мен мемлекетаралық байланыстары. 

Қазақстанның қазіргі геосаяси мәртебесі. Саяси географиялық орын түсінігін 

анықтау. Макро саяси орын ерекшелігін сипаттау. Мезо және микро саяси 

географиялық орын түсініктерін талдау. Қазақстанның әлемдік қауымдастықта 

алатын орны, географиялық жағдайын анықтап, геосаяси орнына сипаттама. Қ. Р-

ныңмемлекеттікқұрылысыжәнеәкімшілік-аумақтықбөлінісін контур картаға 

түсіру. Дүние жүзінде болып жатқан түрлі саяси үрдістер мен мәселелерді талдай 

отырып, акқымды сипаттама 

Жиыны: 15 15 15 45 

 

 

 

 

 



«Дүние жүзінің саяси картасы» пәні бойынша силлабус. SYLLABUS. 

1.Оқытушы жайлы мәліметтер 

Тарих және география кафедрасының г.ғ.к., аға оқытушы Сейфуллина Т.А., 

Хамитова С.Т., Улыкпанова М.М., Жангалиев У.К. 

№30 аудитория,  №3 оқу ғимараты, Шмидта 44  

 

2.Пререквизит: Картография топография негіздерімен, Қазақстанның 

экономикалық және әлеуметтік географиясы, Тұрғындар географиясы 

 

3.Постреквизит: Урбоэкология, Геоэкологиялық мониторинг, Табиғи 

қорларды экономикалық бағалау 

 

 

4.Пәнге қысқаша сипаттама:  

«Дүние жүзінің саяси картасы» пәні географиядан жоғары кәсіптік мамандар 

тәрбиелеудегі негізгі компоненттің бірі болып, қазіргі дүние географиясының 

көріністерін толық ашып көрсетеді. Курстың мазмұны Қазақстан 

Республикасының білім берудегі мемлекеттік жалпы міндетті 

стандарттарына толық сәйкес келеді. Бұл курс студенттердің «Экономикалық 

және әлеуметтік географияға кіріспе», «Қазақстан Республикасының 

экономикалық және әлеуметтік географиясы» пәндерінен алған білімдері 

негізінде оқытылады. «Дүние жүзінің саяси картасы» курсы қазіргі дүние 

жүзінің саяси картасындағы  күрделі өзгерістер мен даму үрдістерін 

тереңдетіп зерттейді.  

 Пәннің мақсаты мен міндеті:  

       «Дүние жүзінің саяси картасы» пәні орта мектеп география 

оқытушыларын 

дайындаудағы маңызды пәндерінің бірі. Аталмыш пән қазіргі дүние жүзі 

саяси картасындағы өзгерістер мен олардың себеп-салдарын зерттеп, 

географиялық ой-тұжырым жасау негізінде қазіргі дүнеижүзіндегі үрдістер 

мен олардың экономикалық және әлеуметтік географияға сай келуін көрсетіп 

береді.  

       Бұл пәннің мақсаты студенттерге қазіргі дүние жүзіндегі өзгерістер, жаңа 

қалыптарға қарата зерттеулер мен баға сондай-ақ экономиканың ғаламдануы 

мәселелері аясында тереңдетілген білім беру. Бұл пәннің мақсаты 

студенттерге Жер шарындағы барлық елдердің саяси картасының пайда 

болуы, қалыптасуы және оның қазіргі кездегі өзгерістерін, сондай-ақ 

елдердің мемлекет формасы, территориясы мен шекарасы жайлы оқытады. 



Сонымен қатар дүние жүзіндегі саяси-экономикалық ұйымдарды 

қарастырады. 

Пәннің міндеті: 

-  Студенттрді экономикалық-географиялық құбылыстардың өзара 

байланысын және қазіргі дүние жүзіндегі үрдістердің себеп-салдарын 

анықтауға дағдылау; 

- Өндіргіш күштердің орналасуы, халықтардың қоныстануы, экономикалық 

интеграция және ғаламдану; 

- Қазіргі дүниежүзіндегі географиялық үрдістердің жағдайына сипаттама 

беру және заңдылығын айқындау; 

- Қазіргі дүние жүзі саяси картасының негізгі объектілерін қарастыру; 

- Дүние жүзінің ірі аймақтарының саяси картасын оқыту; 

- Қазіргі экономикалық-географиялық және әлеуметтік-экономикалық 

үрдістерге болжам жасау; 

Студент курс аяқталған соң келесідегідей білім, біліктілік  дағдыларды игере 

алады: 

- Дүние жүзі бойынша экономикалқ, әлеуметтік және саяси географиялық 

мәселелерді қарастыру жолдарын; 

- Өндіріс пен халықтың аумақтық орналасуы және мемлекеттер мен 

аймақтар арасындағы жүйелі байланыстарын; 

- Әлемдегі әртүрлі елдер дамуының жаңа беталысы мен заңдылықтарына 

көзқарастарын; 

- Халықаралық экономикалық қатынастардың жаңаша дамуы мен 

формасын; 

- Әлемдік экономиканың ғаламдануы және оның қазіргі әлемдік 

географиядағы бейнеленуін; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дүние жүзінің саяси картасы пәнінің сағаттар саны. 

№ Дәріс тақырыптары Сағат сандары 

Дәрістер тәжірибе ОСӨЖ СӨ

Ж 

1 Дүние жүзі саяси картасы мазмұны 

мен құрылымы 

1    

2 Дүние жүзі саяси картасының 

қалыптасу кезеңдері 

1    

3 Дүние жүзі саяси картасының 

негізгі объектілері 

1    

4 Дүние жүзінің қазіргі саяси 

картасындағы түйінді мәселелер. 

1    

5 Геосаясат. Саяси процестер 1    

6  Әлем елдерінің типологиясы 1    

7 Мемлекеттердің саяси-

географиялық жағдайы 

1    

8 Дүние жүзі мемлекеттерін жерінің 

ауданы мен пішіні бойынша 

топтастыру 

1    

9 Европаның саяси картасы.  

 

1    

10 Американың саяси картасы. 1    

11 Азияның саяси картасы. 1    

12 Оңтүстік және Оңтүстік – Шығыс 

Азия елдерінің саяси картасы. 

Орталық және Шығыс Азия. 

1    

13 Африка елдерінің саяси картасы 1    

14 Австралия және Мұхит 

аралдарының саяси картасы 

1    

15 Қазақстанның саяси картадығы 

орны халықаралық байланыс 

1    

16 Дүние жүзі саяси картасының 

негізгі объектілірі 

 2   

17 Дүние жүзінің қазіргі саяси 

картасындағы түйінді мәселелер. 

 1   

18 Геосаясат. Саяси процестер  1   

19 Дүние жүзінің саяси картасындағы 

соңғы өзгерістер.  

 1   

20 Экономикалық дамыған және 

нашар дамыған елдер және оның 

себептері 

 1   

21 Саясимәселелержәнехалықаралықұ  1   



 

 

 

 

 

 

йымдар 

22 Қазіргі әлемдік саясат және 

жаһандық мәселелер 
 1   

23 Европаның саяси картасы.   1   

24 Американың саяси картасы.  1   

25 Азияның саяси картасы.  1   

26 Оңтүстік және Оңтүстік – Шығыс 

Азия елдерінің саяси картасы. 

Орталық және Шығыс Азия. 

 1   

27 Африка елдерінің саяси картасы  1   

28 Австралия және Мұхит 

аралдарының саяси картасы 
 1   

29 Қазақстанның саяси картадығы 

орны халықаралық байланыс 
 1   

30 Территория және шекара.   3  

31 Дүние жүзінің колония елдері ( 

Контур картаға колония елдерін 

түсіру.) 

  3  

32 Дүние жүзілік соғыстан кейін саяси 

тәуелдігін алдар елдер. (кестені 

дәптерге түсіру) 

  3  

33 Дүние жүзі мемлекеттерінің 

топтамасы мен саны  
  2  

34 Саяси географиялық орын (макро, 

мезо және микро саяси орын) 
  2  

35 «Қазақстан Республикасының 

геосаяси орны» 
  2  

36 Европаның саяси картасы    6 

37 Американың саяси картасы    6 

38 Азияның саяси картасы    6 

39 Африка елдерінің саяси картасы    6 

40 Австралия және Мұхит 

аралдарының саяси картасы 
   7 

41 Қазақстанның саяси картадығы 

орны 

   7 

42 Қазіргі дүние жүзіндегі саяси 

мәселелер 
   7 

Барлығы 30 15 15 45 



Дәріс сабақ тақырыптары: 15 сағат 

 

Тақырып 1. Дүние жүзі саяси картасы мазмұны мен құрылымы 1 сағат 

1. Дүние жүзінің саяси картасы түсінігі 

2. Дүние жүзі саяси картасының мазмұны  

3. Дүние жүзі саяси картасының құрылымы 

 

Тақырып 2. Дүние жүзі саяси картасының қалыптасу кезеңдері 1 сағат 

1.Ежелгі заман. 

2.  Орта ғасыр заман кезеңі. 

3.  Жаңа және ең жаңа заман кезеңі. 

 

Тақырып 3. Дүние жүзі саяси картасының негізгі объектілері 1 сағат 

1. Геокеңістік. Территория ұғымы. Шекара 

2. Дүние жүзі саяси картасындағы тәуелсіз мемлекеттер 

3. Дүние жүзі саяси картасындағы тәуелділігін алмаған аумақтар 

4. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін саяси тәуелсіздікке 

жеткен елдер  

 

Тақырып 4. Дүние жүзінің қазіргі саяси картасындағы түйінді мәселелер. 1 

сағат.    

     1.Дүние жүзіндегі территориялық келіспеушіліктер 

     2. Әлем картасына тарихи географиялық шолу 

      

Тақырып 5. Геосаясат. Саяси процестер 1 сағат. 

1. Саяси география ғылымы және геосаяси процестер 

2. Мемлекеттердің экономикалық – географиялық және геосаяси 

жағдайлары. 

3. Қазақстан және оның геосаяси мәртебесі  

 

Тақырып 6. Әлем елдерінің типологиясы 1 сағат 

1. Жоғары дамыған елдер. 

2. Орта дамыған елдер. 

3. Төмен дамыған елдер. 

 

Тақырып 7. Мемлекеттердің саяси географиялық жағдайы 1 сағат. 

1. Геосаяси және саяси жағдайлар 

2. Қазақстанның саяси жағдайы. 

3. ХХ ғасырдың басындағы мемелекеттер 

 



 Тақырып 8. Дүние жүзі мемлекеттерін жерінің ауданы мен пішіні бойынша 

топтастыру 1 сағат. 

1. Алып, ірі, орташа, шағын және ұсақ мемлекеттер тобы 

2. Мемлекет аумағы бойынша экстремум-мемлекеттер 

3. Созылыңқы пішіндегі мемлекеттер, біртұтас аумақты алып жатқан 

мемлекеттер, шашыраңқы мемлекеттер, құрамында анклавы бар 

мемлекеттер 

 

Тақырып 9.  Европаның саяси картасы 1 сағат. 

1. Саяси картасының қалыптасуы 

2. Географиялық орнының сипаты 

3. Саяси бөлінуі 

4. Мемлекеттерінің топамасы 

 

Тақырып 10.  Американың саяси картасы 1 сағат. 

      1. Саяси картасының қалыптасуы 

2.Географиялық орнының сипаты 

3.Саяси бөлінуі 

     4.Мемлекеттерінің топамасы 

 

Тақырып 11.  Азияның саяси картасы 1 сағат. 

1. Саяси картасының қалыптасуы 

2. Географиялық орнының сипаты 

3. Саяси бөлінуі 

4. Мемлекеттерінің топамасы 

 

Тақырып 12.  Оңтүстік және Оңтүстік – Шығыс Азия елдерінің саяси 

картасы. Орталық және Шығыс Азия. 1 сағат. 

1. Саяси картасының қалыптасуы 

2. Географиялық орнының сипаты 

3. Саяси бөлінуі 

4. Мемлекеттерінің топамасы 

 

Тақырып 13.  Африка елдерінің саяси картасы 1 сағат. 

1. Саяси картасының қалыптасуы 

2. Географиялық орнының сипаты 

3. Саяси бөлінуі 

4. Мемлекеттерінің топамасы 

 



Тақырып 14.  Австралия және Мұхит аралдарының саяси картасы 1 сағат. 

1. Саяси картасының қалыптасуы 

2. Географиялық орнының сипаты 

3. Саяси бөлінуі 

4. Мелекеттерінің топамасы 

 

Тақырып 15.  Қазақстанның саяси картадағы орны, халықаралық байланыс 1 

сағат. 

1. Қ. Р-ныңмемлекеттікқұрылысыжәнеәкімшілік-аумақтықбөлінісі. 

2. ӘлеміңсаясикартасындағыҚазақстанныңорныжәнехалықаралықұйымда

рғақатынасы.  

3. Алыс-жақыншетелдерменмемлекетаралықбайланыстары 

4. Қазақстанныңқазіргігеосаясимәртебесі 

 

 

Семинар сабақ тақырыптары мен мазмұны: 15 сағат 

 

Тақырып 1. Дүние жүзі саяси картасы мазмұны мен құрылымы 2 сағат 

1.Дүние жүзінің саяси картасы түсінігі 

2.Дүние жүзі саяси картасының мазмұны  

3.Дүние жүзі саяси картасының құрылымы 

 

Тақырып 2. Дүние жүзі саяси картасының қалыптасу кезеңдері 1 сағат 

1.Ежелгі заман. 

2.Орта ғасыр заман кезеңі. 

3.Жаңа заман кезеңі. 

 

Тақырып 3. Дүние жүзі саяси картасының негізгі объектілері .1 сағат 

1.Территория ұғымы. Шекара 

2.Дүние жүзі саяси картасындағы тәуелсіз мемлекеттер 

3.Дүние жүзі саяси картасындағы тәуелділігін алмаған елдер 

 

Тақырып 4. Дүние жүзінің қазіргі саяси картасындағы түйінді мәселелер. 

1 сағат.    

     1.Дүние жүзіндегі территориялық келіспеушіліктер 

     2. Әлем картасына тарихи географиялық шолу 

      

Тақырып 5. Геосаясат. Саяси процестер. 1 сағат. 

1.Саяси география ғылымы және геосаяси процестер 

2.Мемлекеттердің экономикалық – географиялық және геосаяси 

жағдайлары. 

3.Қазақстан және оның геосаяси мәртебесі  

 



Тақырып 6. Экономикалық дамыған және нашар дамыған елдер және оның 

себептері 1 сағат 

1.Жоғары дамыған елдер. 

2.Орта дамыған елдер. 

3.Төмен дамыған елдер. 

 

Тақырып 7. Саясимәселелержәнехалықаралықұйымдар 1 сағат. 

1.Халықаралық ұйымдардың құрылу мақсаты мен міндеттері 

2.Халықаралық ұйымдардың дүниежүзі елдері арасында атқаратын 

қызметі ерекшеліктерінің сипаты. 

3.Халықаралық өнеркәсіп – қаржы ұйымдарының қазіргі дүниежүзі 

географиясындағы өзгерістерге әсері  

 

Тақырып 8. Дүние жүзі мемлекеттерін жерінің ауданы мен пішіні бойынша 

топтастыру 1 сағат. 

1.Алып, ірі, орташа, шағын және ұсақ мемлекеттер тобы 

2.Мемлекет аумағы бойынша экстремум-мемлекеттер. 

3.Созылыңқы пішіндегі мемлекеттер, біртұтас аумақты алып жатқан 

мемлекеттер, шашыраңқы мемлекеттер, құрамында анклавы бар 

мемлекеттер. 

 

Тақырып 9.  Европаның саяси картасы 1 сағат. 

1.Саяси картасының қалыптасуы 

2.Географиялық орнының сипаты 

3.Саяси бөлінуі 

4.Мемлекеттерінің топамасы 

 

Тақырып 10.  Американың саяси картасы 1 сағат. 

     1.Саяси картасының қалыптасуы 

2.Географиялық орнының сипаты 

3.Саяси бөлінуі 

     4.Мемлекеттерінің топамасы 

 

Тақырып 11.  Азияның саяси картасы 1 сағат. 

1.Саяси картасының қалыптасуы 

2.Географиялық орнының сипаты 

3.Саяси бөлінуі 

4.Мемлекеттерінің топамасы 

 

Тақырып 12.  Оңтүстік және Оңтүстік – Шығыс Азия елдерінің саяси 

картасы. Орталық және Шығыс Азия. 1 сағат. 

1.Саяси картасының қалыптасуы 

2.Географиялық орнының сипаты 

3.Саяси бөлінуі 

4.Мемлекеттерінің топамасы 



Тақырып 13.  Африка елдерінің саяси картасы 1 сағат. 

1.Саяси картасының қалыптасуы 

2.Географиялық орнының сипаты 

3.Саяси бөлінуі 

4.Мемлекеттерінің топамасы 

 

Тақырып 14.  Австралия және Мұхит аралдарының саяси картасы 1 сағат. 

1.Саяси картасының қалыптасуы. 

2.Географиялық орнының сипаты. 

3.Саяси бөлінуі. 

4.Мелекеттерінің топамасы. 

 

Тақырып 15.  Қазақстанның саяси картадағы орны, халықаралық байланыс 1 

сағат. 

1.Қ. Р-ның мемлекеттік құрылысы және әкімшілік-аумақтық бөлінісі. 

2.Әлемің саяси картасындағы Қазақстанның орны және халықаралық 

ұйымдарға қатынасы. 

3.Алыс-жақын шетелдер мен мемлекетаралық байланыстары. 

4.Қазақстанның қазіргі геосаяси мәртебесі. 

 

«Дүние жүзінің саяси картасы» пәні бойынша СОӨЖ орындау және 

тапсыру кестесі. 22,5 сағат. 

 

№ Тақырыптар Тапсырма 

мазмұны 

әдебие

ттер 

Бақылау 

формасы 

Макс

ималд

ы 

балл 

Тапсы

ру 

уақыт

ы 

1 Территория және 

шекара. 

Территория 

түсінігіне 

анықтама бере 

отырып, толық 

сипаттау. 

геокеңістік, 

аумақ, шекара 

ұғымдарына 

талдау жасау.  

Аллокация, 

делимитация 

және деморкация 

түсініктерін ашу. 

1,3,5,6 Баяндама 4 2 апта 

2 Дүние жүзінің 

колония елдері ( 

Контур картаға 

Дүние жүзінің 

колония елдерін 

топтастыра 

отырып, контур 

6,5,8,3 Контур 

карта 

4 4-5 

апта 



колония елдерін 

түсіру.) 

картаға белгілеу 

3 Дүние жүзілік 

соғыстан кейін 

саяси тәуелсіздігін 

алдар елдер. 

(кестені дәптерге 

түсіру) 

Тәуелсіз 

мемлекеттерді 

анықтай отырып, 

оларды 

топтастыру. 

Дүние жүзілік 

соғыстан кейінгі 

тәуелсіздігін 

алған елдерді 

жіктей отырып, 

кесте толтыру. 

12,15,8,

6 

Кесте 4 6-7 

апта 

4 Дүние жүзі 

мемлекеттерінің 

топтамасы мен 

саны.  

Дүние жүзі 

мемлекеттерінің 

топтамасы мен 

санын анықтау. 

Территория 

көлемі бойынша 

топталу.  

Халық саны 

бойынша топталу. 

Географиялық 

орын бойынша 

топталуды сызба 

ретінде жасау.  

 

3,28,20,

17 

Сызба 4 8-9 

апта 



5 Саяси 

географиялық 

орын (макро, мезо 

және микро саяси 

орын) 

Саяси 

географиялық 

орын түсінігін 

анықтау. Макро 

саяси орын 

ерекшелігін 

сипаттау. Мезо 

және микро 

саяси 

географиялық 

орын 

түсініктерін 

талдау 

2,9,5,12

,17 

Конспект 4 11-12 

апта 

6 «Қазақстан 

Республикасының 

геосаяси орны» 

Қазақстанның 

әлемдік 

қауымдастықта 

алатын орны, 

географиялық 

жағдайын 

анықтап, 

геосаяси орнына 

сипаттама 

ретінде эссе 

жазу 

12,14,3,

8,7 

Эссе 4 13-14 

апта 

 

 «Дүние жүзінің саяси картасы» пәні бойынша СӨЖ орындау және 

тапсыру кестесі. 67,5 сағат. 

 

№ Тақырыптар Тапсырма 

мазмұны 

әдебие

ттер 

Бақылау 

формасы 

Макс

ималд

ы 

балл 

Тапсы

ру 

уақыт

ы 

1 Европаның саяси 

картасы 

Европа 

мемлекеттерін, 

саяси бөлінуін 

контур картаға 

түсіру 

14,8,7,3 Контур 

карта 

4 2-3 

апта 



2 Американың саяси 

картасы 

Солтүстік және 

Оңтүстік 

Америка 

мемлекеттерін, 

саяси бөлінуін 

контур картаға 

түсіру 

3,5,19,1

7 

Контур 

карта 

4 4-5 

апта 

3 Азияның саяси 

картасы 

Оңтүстік және 

Оңтүстік – 

Шығыс Азия 

елдерінің саяси 

картасы. Орталық 

және Шығыс 

Азия, Оңтүстік 

Батыс Азия 

мемлекеттерін, 

саяси бөлінуін 

контур картаға 

түсіру 

19,13,1

6,8 

Контур 

карта 

4 5-7 

апта 

4 Африка елдерінің 

саяси картасы 

Африканың 

мемлекеттерін, 

саяси бөлінуін 

контур картаға 

түсіру 

14,3,28,

24 

Контур 

карта 

4 8-9 

апта 

5 Австралия және 

Мұхит 

аралдарының саяси 

картасы 

Аустралия және 

Мұхиттық 

Аралдар 

мемлекеттерін, 

саяси бөлінуін 

контур картаға 

түсіру 

3,6,9,16 Контур 

карта 

4 10-11 

апта 

6 Қазақстанның 

саяси картадағы 

орны 

Қ. Р-

ныңмемлекеттікқ

ұрылысыжәнеәкі

мшілік-

аумақтықбөлінісі

н контур картаға 

түсіру. 

15,2523

,9 

Контур 

карта 

4 12-13 

апта 



 

7 Қазіргі дүние 

жүзіндегі саяси 

мәселелер 

Дүние жүзінде 

болып жатқан 

түрлі саяси 

үрдістер мен 

мәселелерді 

талдай отырып, 

акқымды 

сипаттама жасау 

1,2,3,9 Конспект 4 14 апта 
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2001 ж. 
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Студенттердің білімін бағалау жүйесі: 

Пәнді оқу соңында курс мазмұны негізінде студенттер емтихан (билет 

бойынша) тапсырады 

Емтиханға жіберудің міндетті ережесі – оқу бағдарламасы бойынша барлық 

құрастырылған тапсырмаларды орындау болып табылады,. М 

Рейтингілік бақылау – 60% 

Емтихан – 40 % 

Студенттердің емтиханда білімдерін бағалау критерийлері 

Әріптік жүйе 

бойынша 

бағалау 

балл Пайыз мазмұны Ұлттық бағалау 

жүйесі 

А 4.0 95-100 Өте жақсы 

А- 3.67 90-94 

В+ 3.33 85-89 Жақсы 

В 3.0 80-84 

В- 2.67 75-79 

С+ 2.33 70-74 Қанағаттанарлық 

С 2.0 65-69 

С- 1.67 60-64 

Д+ 1.33 55-59 

Д 1.0 50-54 

Ғ 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз 

 

 Студенттердің оқу әрекеттері: 

Курс бойынша студенттердің жинайтын жоғары балы. 

СОӨЖ-21 б, СӨЖ-36 б. 



Қосымша белсенділік көрсету – сабаққа күнделікті дайындалу, материалды 

толығырақ игеру, картамен жұмыс жасай білу, жоғары дәрежеде ойлау 

қабілеті үшін – 10б. дейін қосымша бағалау 

Рейтинг есептеу: 

1 аралық бақылау – 7 апта (16-17 қазан) 

2 аралық бақылау – 14 апта (4-5 желтоқсан) 

Қорытынды бақылау – 15 апта (11-12 желтоқсан) 

 

№ Жұмыс түрлері Балл саны 

 СОӨЖ          СӨЖ 

 балл  балл 

Р 1  60 9 16 60 

Р 2  72 12,5 20 72 

 

Пән бойынша қорытынды бағаны есептеу: 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула негізінде есептелінеді: 

 

ИО=Рυ * 0,6 +Э *0,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Дүниe жүзiнiң caяcи кapтacы» пәнi бoйыншa ГЛOCCAPИЙ 

 

Aймaқ (лaт. Regio - oблыc) – бұл тepмин «ayдaн» түciнiгiнe cинoним peтiндe 

жәнe нaқты шeкapacы көpceтiлмeгeн aймaқты cипaттay үшiн пaйдaлaнылaды. 

 

Aнклaв- (фpaнцyз.enclave) – жaн-жaғынaн бacқa мeмлeкeттiң ayмaғымeн 

қopшaлғaн бip мeмлeкeт ayмaғының бөлiгi. 

 

Accимилияция – (лaт. Assimilatio-бipiгy, ұқcacтыpy)- бip хaлықтың бacқa 

хaлықтың тiлiн, мәдeниeтiн үйpeнiп, бipлecyi; өзiнiң тiлiн, мәдeниeтiн жәнe 

ұлттық caнa- ceзiмiн жoғaлтyы. Тaбиғи accимилaция хaлықтapдың этникaлық 

тoптapының apaлac үйлeнyi бapыcындa жүзeгe acaды; күштey apқылы 

жүpeтiн accимилaция-қыcым көpceтyдiң нәтижeciндe жүзeгe  acaды. (мыcaлы, 

тyғaн тiлiндe кiтaп бacып шығapyғa жәнe бiлiм aлyғa тыйым caлy, т.б) 

 

Ayдaн (rayon – тiкeлeй ayдapмacы шыpaқ, paдиyc) – экoнoмикaлық, 

әлeyмeттiк, экoлoгиялық әкiмшiлiк бeлгiлi көpceткiштepi нeгiзiндe бөлiнeтiн 

ayмaқ. 

 

Әкiмшiлiк – ayмaқтық бөлiнyi (лaт.adminstratio – бacқapy, бacқapмa) – 

мeмлeкeттiң ayмaқтық жүйeciнiң ұйымдacтыpылyы, coның нeгiзiндe 

мeмлeкeттiк бacшылық пeн билiк жүйeciнiң жұмыc aтқapyы. 

 

Гeocaяcaт – eлдiң гeoгpaфиялық жaғдaйы жәнe  бacқa физикaлық, 

экoнoмикaлық, гeoгpaфиялық фaктopлapмeн шapттaлaтын мeмлeкeттiң 

cыpтқы caяcaты мeн  хaлықapaлық қaтынacты caяcи, әcкepи-cтpaтeгиялық, 

экoлoгиялық, хaлықapaлық бaйлaныcтapғa тәyeлдiлiгiн зepттeйтiн ғылыми 

бaғыт. 

 

Дeзypбaнизaция – ypбaндaлy пpoцeciнe бeлгiлi бip қapaмa- қapcы жaғдaй, 

хaлықтың қaлaдaн тыc жepгe  шoғыpлaнбayы жәнe қoныcтaнy пpoцeci. 

 

Дeмoгpaфия – (гpeкшe demos-хaлық жәнe grafo - жaзy) – хaлық caнының өcyi 

жәнe хaлықтың ұдaйы өcyi. Дeмoгpaфиялық жapылыc – тyyдың жoғapы 

қapқынын caқтay apқылы өлiмнiң шұғыл  төмeндeyi нәтижeciндe, хaлық caны 

өciмiнiң  күpт  apтyы. 

 

Дeпoпyляция – (depopulation- хaлықтың aзaюы) - хaлық caнының төмeндeyi, 

aзaюы. 

 

Eңбeк  өнiмдiлiгi -  aдaмның eңбeк  әpeкeтiнiң жeмici, өнiмдiлiгi. Бip 

жұмыcшының бeлгiлi yaқыттa  жacaп шығapғaн өнiм мөлшepi нeмece бeлгiлi 

өнiмдi жacayғa  кeткeн yaқыт  бipлiгiмeн eceптeлeдi. 



Eңбeк  pecypcтapы- eңбeк  eтy  үшiн бiлiм, oйлay қaбiлeтi, қaжeттi  

физикaлық дaмyы бap eл хaлқының  бip бөлiгi. 

 

Иepapхия – (гpeкшe – hierarchia-әyлиe, arche- билiк) – тұтacтық элeмeнттepi 

жәнe бөлiктepiнiң жoғapыдaн  төмeнгe  қapaй opнaлacy peтi. 

  

Импopт (aғыл.  Import - әкeлy) - бacқa  мeмлeкeттepдeн eлгe  тayap  әкeлy, 

тacy. 

 

Индycтpиaлиизaция (лaт. Industria – ынтa, жiгep) – шapyaшылықтың бapлық  

caлaлapындa, өнepкәciптe, әcipece ipi мaшинaлық  өндipicтi жacay 

нәтижeciндe  eлдiң  aгpapлықтaн индycтpиялдық құpылымғa  өтyi. 

 

Инфpaқұpылым (лaт.infra – төмeн жәнe structura - opнaлacy)- хaлықтың  

күндeлiктi  cұpaныcын қaмтaмacыз eтy  үшiн қaжeттi жүйeлep мeн қызмeттep, 

құpылыcтap, ғимapaттap, т.б жиынтығы. Өндipicтiк инфpaқұpылымғa: көлiк, 

бaйлaныc, энepгeтикa, cyмeн  қaмтaмacыз eтy; әлeyмeттiк инфpaқұpылымғa 

(қызмeт  көpceтy  cфepacы)- бiлiм  бepy,  дeнcayлық  caқтay, бөлшeк  cayдa 

жәнe  қoғaмдық тaмaқтaнy, тұpмыcтық қызмeт көpceтy, т.б жaтқызылaды. 

 

Кooпepaциялay- бeлгiлi бip  өнiмдi дaйындayды  бipлeciп aтқapaтын дepбec 

кәciпopындap мeн жeкeлeгeн шapyaшылық caлaлapы  apacындaғы  тығыз 

өндipicтiк  бaйлaныc. Oл өндipicтi мaмaндaндыpyдың күшeюi жәнe  қoғaмдық 

eңбeк  бөлiнiciнiң дaмyы нәтижeciндe  өpicтeyдe. Oл дaяp бұйым шығapaтын  

жeтeкшi кәciпopын тaпcыpмacымeн бipнeшe өндipic opындapы  бipiгiп, 

oлapды түйiндepмeн тeтiктepмeн, дaйындaмaлapмeн, coндaй-aқ 

aгpeгaттapмeн, шaлa фaбpикaттapмeн қaмтaмacыз eтy iciн қaмтиды. 

Ayмaқтық жaғынaн жaқын жaтқaн кәciпopындapдың өзapa бaйлaныc 

тиiмдiлiгiнiң жeтiлдipyдi ұйымдacтыpy  тұpғыcындaғы ic- шapa. 

Мұның дa  мaмaндaндыpy түpлepiнe cәйкec 3 түpi бap. Oл ayмaқтық (ayдaн 

iшi нeмece ayдaнapaлық) нeмece  caлaлық (caлa iшiндeгi нeмece  caлaapaлық) 

пpинцптep бoйыншa  ұйымдacтыpылaды, өнepкәciптiң экoнoмикaлық 

ұтымдылығын apттыpyғa бaғыттaлғaн өндipicтi ұйымдacтыpyдың aca  

мaңызды  фopмaлapының бipi. 

 

Құpaмдacтыpy – бip кәciпopын  aяcындa әp түpлi  өнiмдep шығapaтын  

бipнeшe өндipicтi тeхнoлoгиялық жaғынaн  ayмaқтық жәнe  ұйымдық тұpғыдa  

бipiктipeтiн өндipicтi ұйымдacтыpyдың пpoгpecшiл түpi. Oл кeлeci үш түpдe: 

шикiзaт өнiмдepiнcaтылaп өңдey; шикiзaт пeн oтынды  кeшeндi  пaйдaлaнy; 

қaлдықтapды  қoлдaнy  бaғытындa жүзeгe  acыpылaды. Бұл фopмa-

мeтaллypгия, химия, жeңiл өнepкәciп тaмaқ, aғaш, мұнaй өңдey, т.б. 

caлaлapдa кeңiнeн  қoлдaнылaды. Мыcaлы: тoлық циклдi мeтaллypгия 

кaмбинaтындa бipнeшe (шoйын, бoлaт, пpoкaт, кoкc, химиялық өнiм, цeмeнт, 

т.б.құpылыc мaтepиaлдapын өндipy)өндipic түpлepi бipiктipiлгeн. 

 



Қызмeткepлepдiң тaпшылығы (лaт. defecit - жeтicпey)-қызмeткepлepдiң 

жeтicпeyi, жұмыc opынының жұмыc icтeyгe ынтaлылapдaн көп бoлyы. 

 

Мaмaндaнy (лaт.specialis дapa, epeкшe)- Ayдaнның мaмaндaнyы-ayдaндa 

бeлгiлi өнiм өндipici нeмece бeлгiлi қызмeт көpceтy түpiнiң шoғыpлaнyы. 

 

Мaмaндaндыpy- бeлгiлi бip дaйын өнiмдi, oның жeкe бөлiктepiн дaяpлay 

нeмece дepбec тeхнoлoгиялық oпepaциялapды opындay ici apнaйы бip caлaғa, 

oқшayлaнғaн кәciпopнығa oның  iшiндeгi құpылымдapғa  жүктeлyi. Ocы 

тұpғыдaғы oның 3 түpi aжыpaтылaды: зaттық нeмece  нaқтылы бip дaйын 

өнiм шығapyғa мaмaндaндыpy (cтaнoк, aвтoмaбиль жacay,  aяқкиiм, т.б.); 

тeтiктiк нeмece  өнiмнiң жeкe бip  тeтiгiн  жacayғa  мaмaндaндыpy (пopшeнь, 

шapик-пoдшипниктep, peлe, т.б.); тeхнoлoгиялық кeзeңдepгe нeмece  

cтaдиялық мaмaндaндыpy (құpacтыpy) цeх, иipy фaбpикacы, құю зayыты, т.б. 

 

Мeгaлoпoлиc (гpeкшe megas-үлкeн жәнe polis – қaлa; бұл  aтay 35 мeкeннiң 

қocылyынaн  пaйдa бoлғaн epтeдeгi  гpeк  қaлacы Мeгaлoaпoль aтымeн  

aтaлғaн) – бipнeшe  қaлa aглoмepaцияcының бipiгyiнiң  нәтижeciндe пaйдa  

бoлғaн eң  ipi қoныcтaнy  фopмacы. 

 

Мигapция (лaт. migratio – көшiп - қoнy)- хaлықтың  ayмaқтap бoйыншa көшi-

қoны (қoныc ayдapy, мeзгiлдi жәнe тepбeлмeлi көшi-қoны).  

 

Мигpaция caльдocы (итaл. saldo өтeмaқы, eceп, қaлдық) – хaлықтың 

мeхaникaлық  өciмi  тәpiздec бeлгiлi  ayмaққa  қoныc  ayдapып кeлyшiлep  мeн 

бeлгiлi  yaқыт apaлығындa қoныc ayдapып кeтyшiлep caны (бip жыл iшiндe) 

aйыpмaшылығы. 

 

Нәpecтeлep өлiмi – тyғaн  мың нәpecтeгe шaққaндaғы  бip жacқa  дeйiнгi 

өлгeндepдiң caны. 

 

Нeгiзгi өндipicтiк  қopлap-мaтepиaлдық өндipicтiң  мaшинa  жacay, құpaл-

жaбдықтap, өндipicтiк ғимapaт, құpылыcтap caлyдa пaйдaлaнылды. 

 

Өнepкәciп – aдaмзaт қoғaмының  өндipгiш күштepiнiң дaмy дeнгeйiнe  ықпaл 

eтyшi шapyaшылықтың жeтeкшi caлacы. Oл өзi үшiн дe, 

шapyaшылықтыңбacқa дa caлaлapы үшiн дe әpi aдaм игiлiгiнe қaжeттi өзгe дe 

мaтepиaлдық құндылықтapды өндipeтiн бipeгeй кeшeн. Oл шикiзaт пeн 

мaтepиaл,  oтын мeн энepгия  өндipyмeн бipгe  өзiнiң құpaмындaғы түpлi  

caлaлapдaн aлынғaн нeмece ayыл шapyышылығындa өндipiлгeн өнiмдi apы  

қapaй өңдeyмeн дe aйнaлыcaтын caн мыңдaғaн apнayлы  кәciпopныдapдың 

жиынтығы. Құpылымы өтe күpдeлi ocы кeшeннiң  caлaлapын aтқapaтын 

мiндeтi мeн тeхнoлoгиялық  epeкшeлiктepiнe қapaй  өндipyшi  жәнe  

өнepкәciп түpлepiнe тoптacтыpaмыз. Өз кeзeгiндe өндipyшi өнepкәciп өзiнiң  



eңбeк зaтын тaбиғaттaн aлca, өндipyшi өнepкәciп eңбeк өнiмiнe aйнaлғaн 

зaттapды ғaнa өңдeйдi. 

 

Өнepкәciп opтaлықтapы - өнepкәciп caлaлapының шoғыpлaнып 

opнaлacyымeн epeкшeлeнeтiн қaлa нeмece кeнт ayмaғы. Өнepкәciп 

opтaлықтapы, нeгiзiнeн, өндipicтiң ayқымдылығымeн жәнe құpaмының 

күpдeлiлiгiмeн epeкшeлeнeдi. Oл индycтpиялдық мaзмұндaғы қызмeтiмeн 

қoca әpi көлiк қaтынacындa мaңызды pөл aтқapaды. Әдeттe, өндipyшi 

өнepкәciп opтaлықтapы (шaхтaлap, кeнiштep, т.б.) өңдeyшi өнepкәciп 

opтaлықтapымeн (мaшинa жacay,  химия, т.б.) caлыcтыpғaндa тap пpoфильдi 

бoлып кeлeдi. Өйткeнi  өндipyшi өнepкәciп opтaлықтapы бeлгiлi  бip шикiзaт 

түpiн нeмece тaбиғaт қopын пaйдaғa жapaтy мeн ғaнa шeктeлeдi, aл өндәpyшi 

өнepкәciп  opтaлықтapының  өндipicтiк пpoфилi өзiнiң жaн – жaқтылығымeн 

cипaттaлынaды. Өнepкәciп  opтaлықтapы  өзi opнaлacқaн ayмaққa  қaтыcты 

үйлeciмдi ұйымдacтыpyшылық pөл aтқapa  oтыpып, coл жepдeгi өндipгiш 

күштepдiң  қapқынды дaмyынa дa зop ықпaл жacaйды. 

 

Өнeкәciп тopaбы – opтaқ мүддeлi  жaғдaйдa бipыңғaйлы  көлiктiк 

гeoгpaфиялық opнымeн, өзapa  өндipicтiк – тeхнoлoгиялық бaйлaныcтapмeн 

бipлecтipiлгeн өнepкәciптiк кәciпopындapдың  cepiктeciп opнaлacқaн  ayмaғы. 

Өнepкәciп тopaбы бipнeшe қaaлap  мeн oлapдың мaңындa opнaлacқaн 

кeнттepдi қaмтиды, өтe cиpeк жaғдaйдa  бip қaлaның ayмaғымeн  дe шeктeлyi 

мүмкiн. Aтқapaтын қызмeтiнe қapaй өндipyшi өнeкәciп тopaбы жәнe өңдeyшi 

өнepкәciп тopaбы бoлып бөлiнeдi. Өндipyшi  өнepкәciп  тopaбы: көмip, 

мұнaй, қapa  мeтaллypгия, т.б caлaлapғa,  aл өңдeyшi өнepкәciп  тopaбы: 

мaшинa жacay, химия,  тoқымa жәнe  бacқa  дa тapмaқтapғa  бөлiнeдi.  

 

Өнepкәciптiң кooпepaциялaнyы (лaт. cooperatio – ынтымaқтacтық, 

әpiптecтiк)-бeлгiлi бip өнiмдi бipлeciп шығapaтын мaмaндaнғaн  

кәciпopындapдың apacындaғы өндipicтiк  бaйлaныc. 

 

Өндipyшi  өнepкәciп -  минepaлдық pecypcтap, кeн бaйытy, құpылыc  

мaтepиaлдapын, бacқaдaй шикiзaт түpлepiн өндipy, бaлық  ayлay, aғaш 

дaйындay, т.б. caлaлapы жaтaды.  

 

Өндipicтiк  ұйымдacтыpy -  caпaлы  өнiм  шығapy,  oның  түpлepiн  көбeйтy, 

eңбeк  өнiмдiлiгiн  apттыpy, өндipicтiк  шығындapды  aзaйтy, eңбeк  

жaғдaйын жaқcapтy  жәнe мaмaндapдың  бiлiктiлiгiн көтepy нeгiзiндe  өндipic 

opынының  тиiмдiлiгiн  көтepy  мaқcaтындaғы  eңбeк  пpoцeci  мeн  өндipic 

зaттapын yaқыт  пeн  кeңicтiктe  ұтымды  ұштacтыpyғa  бaғыттaлғaн ic-

шapaлap жиынтығы. Oл нeгiзгi, көмeкшi, қызмeт көpceтyшi өндipicтep мeн  

бacқapy пpoцecтepiн қaмтиды. Өндipicтi  ұйымдacтыpyдa  түйдeктi,  дapa 

жәнe пapтиялық  әдicтep қoлдaнылaды, coңғыcындa  aлғaшқы  eкi  әдic 

ұштacтыpылaды. Өндipicтi  ұйымдacтыpyдың  мaңызды  фopмaлapынa:  

құpaмдacтыpy,  шoғыpлaндыpy, мaмaндaндыpy,  кooпepaциялay жaтaды. 



 

Өңдeyшi  өнepкәciп – apaлық  өнiмдep мeн дaяp  бұйымдap  aлyмeн 

шұғылдaнaтын:  мeтaллypгия, химия,  мaшинa жәнe  құpaл-жaбдықтap жacay, 

мeтaлл жәнe  aғaш  өндey,  тoқымa  тaмaқ т.б.  өнepкәciп  caлaлapынaн  

тұpaды. Өнepкәciп өзi  шығapaтын өнiм түpлepiнe  қapaй  eкi  үлкeн  тoпқa  

бөлiнeдi: 1) «A»тoбынa нeмece  ayыp  өнepкәciп  бөлiгiнe  өндipic  құpaл-

жaбдықтapын (cтaнoк,пpoкaт, минepaлдық тыңвйтқыш, цeллюлoзa т.б.) жacaп  

шығapyғa; 2) «Б» тoбынa  нeмece  жeңiл  өнepкәciпкe  күндeлiктi тұтынy 

зaттapын (тiгiн, бaлық, acтық  өнiмi, тaғaмдap, үй  мүлiктepi, дәpi-дәpмeк, 

т.б.) жacaйтын  caлaлap  кipeдi. Aтaлмыш  қoc  caлaлық  тoп бipнeшe кeшeндi  

caлaлapғa  бөлiнeдi, aл oлap өз кeзeгiндe тapмaқтaлып  жeкeлeнгeн өндipic  

түpлepiнe  жiктeлeдi. Мыcaлы,  мaшинa  жacay  өнepкәciп  кeшeнi – 

ayылшapyaшылық, энepгeтикaлық,  көлiктiк  мaшинaлap,  cтaнoк,  acпaптap 

жacay, т.б. caлaлapғa  бөлiнeдi,  oлapдың  өзi  apы  қapaй жeкe  өндipic 

түpлepiнe (көлiктiк  мaшинa  жacay-aвтoмaбиль,  aвиaция кeмe жacay,т.б.), 

oлap өз кeзeгiндe  жeкe (aвтoмaбиль жacay – aвтoбyc, жүк, жeңiл, 

cпopттық,т.б) apнaйы  бaғыттapғa  тapмaқтaлaды. 

 

Пpивaтизaция (лaт. privatus - жeкe)- мeмлeкeттiң  мeншiгiнe  жeкe 

қoжaйындapғa бepy,  жeкeшeлeндipy. 

 

Peкpaция (recreatio – қaлпынa  кeлтipy). Peкpaциялық pecypcтap – aдaм 

дeнcayлығын қaлпынa  кeлтipyгe мүмкiндiк  бepeтiн,  жaқcы  дeмaлыc  үшiн 

жacaйтын  pecypcтap. 

 

Cyбcидия (лaт. subsidium –көмeк, қoлдay)- мeмлeкeттeн  әлдeбip aймaққa, 

әлeyмeттiк тoптapғa,  caлaлapғa  бөлiнeтiн aқшa  қopы. 

 

Тepминaл (лaт. terminus – шeктeн шығy, coңы) – көлiк тopaбының 

жeкeшeлeнгeн, мaмaндaнғaн бөлiгi (мыcaлы, тeңiз пopтындaғы мұнaй  

aйлaғы, т.б.). 

 

Ypбaнизaция (лaт. urbanus -  қaлaлық)- қaлa  хaлқының  үлec  caлмaғының  

өcyi, қaлaлap pөлiнiң apтyы жәнe қaлaлық өмip  caлтының тapaлyы пpoцeci. 

 

Хaлықтың  aймaқтapғa  шoғыpлaнyы (лaт. concentratio – жинaқтaлy, 

үйipiлy)-хaлықтың  жeкe, opтaлық, зoнa,  ayдaндapғa  шoғыpлaнyы. 

Шoғыpлaнy пpoцeci хaлықтың әpкeлкi opнaлacyын  күшeйтeдi. 

 

Хaлықтың тaбиғи өciмi – тyy мeн  өлiм  caны  apaлығындaғы  

aйыpмaшылық. 

 

Шapyaшылықтың caлaлық  құpылымы - өнiмнiң бaғacы,  нeгiзгi  

өндipicтiк қopдың  бaғacы  жәнe  жұмыc  icтeйтiндepдiң caны бoйыншa  әp  

түpлi өнepкәciп  caлaлapының  apacындaғы  өзapa apaқaтынacы. 



 

Шoғыpлaндыpy - өндipicтi  ipiлeндipy мaқcaтындa  өндipic құpaл-

жaбдығының, eңбeк қopлapының  жәнe  өндipiлeтiн өнiмiнiң  бapыншa  ipгeлi  

кәciпopындapғa  тoғыcтыpылып  жинaқтaлyы. Ocындaй  кәciпopын  aяcындa – 

eңбeк  құpaлдapын, т.б. жapaқaтapды  жeтiлдipiп  жaңғыpтып oтыpy eңбeк 

жәнe  шикiзaт  pecypcтapын  үнeмдey, eңбeк  өнiмдiлiгiн  apттыpy, тиiмдi.  

Oлapдың ұcaқ  нeмece  opтa  кәciпopындapғa  қapaғaндa  тeхникaлық-

экoнoмикaлық, т.б. apтықшылықтapымeн қaтap  пaйдacы  дa мoл, бәceкeгe  

қaбiлeтi дe зop.  

 

Экoнoмикaлық  ayдaн- экoнoмикaлық – гeoгpaфиялық жaғдaйы, тaбиғи,  

eңбeк  pecypcтapы  мaмaндaнyы. Өндipicтiң  өзapa  бaйлaныcтылығы 

бoйыншa  aйыpмaшылығы бap  ayмaқ. 

  

Экoлoгиялық жaғдaй – бeлгiлi  ayмaқтaғы қopшaғaн  opтaның  тaбиғи  

жaғдaйы. Aдaмның  тipшiлiк әpeкeтi жaғдaйлapымeн  бaғaлaнaды. 

Экoлoгиялық  жaғдaйдың нaшapлayынa  қapaй  қaнaғaттaнapлық,  

дaғдapыcты, ayыp, aпaтты жәнe  шиeлeнicкeн экoлoгиялық  жaғдaйлap  дeп  

бөлiнeдi. 

 

Экoлoгиялық бeлceндi  хaлық – жұмыcпeн  қaмтылғaн  хaлық (жұмыc 

icтeйтiндep) пeн жұмыccыздapды  бipiктipeдi (бeлceндi  түpдe жұмыc  

iздeyшiлep жәнe eңбeккe дaяpлay). 

 

Экcпopт (aғыл. Export – cыpтқa  шығapy)- бacқa  eлдepгe  тayap шығapy. 

 

Этнoc (aғыл.ethnos - хaлық) – aдaмдapдың – тaйпa, хaлық, ұлыc тapихи 

қaлыптacқaн  тұpaқты тoптapы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДӘPICТEP МAЗМҰНЫ 

 

Дәpic №1. Дүниe жүзi caяcи кapтacы мaзмұны мeн құpылымы  

1.Дүние жүзінің саяси картасы түсінігі 

2.Дүние жүзі саяси картасының мазмұны  

3.Дүние жүзі саяси картасының құрылымы 

 

Caяcи кapтaның қaлыптacып дaмyы aдaмзaт бaлacының қoғaмдық-

әлeyмeттiк қayымдacтығының құбылмaлы тapихы мeн тiкeлeй бaйлaныcты. 

Жaлпы қaй кeзeңдe бoлмacын caяcи кapтaның мaңызы aca зop, aл Қaзaқcтaн 

өз eгeмeндiгiн aлғaннaн бepi oның poлi өлшeyciз өcyдe. Гeoгpaфиялық caяcи 

кapтaлap: дүниe жүзiнiң нeмece oның жeкe aймaқтapының , тiптeн дepбec 

мeмлeкeттepдiң caяcи-әкiмшәләк кapтaлapы бoлмacын,oлap – гeocaяcи жәнe 

хaлықapaлық жaғдaйлapды нeмece eлдepдiң caяcи-гeoгpaфиялық 

құбылыcтapды қaмтиды: мeмлeкeттepдiң ыдыpayы нeмece жaңa жac тәyeлciз 

eлдepдiң құpылyын, лoapдың caяcи мәpтeбeci мeн бacқapy билiктepiнiң 

ayыcyын, жep ayмaқтapы мeн шeкapaлapының өзгepiciн, мeмлeкeт aтayлapы 

мeн acтaнaлapының ayыcтыpылyын, eлдepдiң әкiмшiлiк – ayмaқтық 

құpылымы мeн гeocaяcи жaғдaйлapын жәнe т.б. Ocы aтaлмыш пәнгe apнaлғaн 

oқyлықтap Peceйдe дaяpлaнып шығapылaтындықтaн, oлapдa – Қaзaқcтaн 

жaйлы, oның гeocaяcи жaғдaйы мeн әкiмшiлiк- ayмaқтық бөлiнici жәнe т.б. 

мәceлeлe қapacтыpылмaғaн күйдe.Ocы eңбeгiмiздiң мaзмұнының apқayы, 

қoғaмдық гeoгpaфия ғылымының нeгiзгi бip caлacы- “Caяcи гeoгpaфияның” 

бacты тapмaғы “Caяcи кapтa” бoлғaндықтaн, oны oқып -үйpeнy мәceлeciндe 

oғaн жeкe apнaлғaн oқy құpaлының  жoқтығы бacты пpoблeмaғa aйнaлyдa. 

Ғacыpымыздың бacындa (1900ж) Жep шapындa тәyeлciз дepбec 

мeмлeкeттep caны бap- жoғы 55-aқ бoлca, eкiншi дүниe жүзiлiк coғыcтың 

қapcaңындa дүни жүзiндe 71 eгeмeндi мeмлeкeт бoлды, aл 1947 жылы 

oлapдың caны 81-гe жeттi. Бұл eлдepдiң Иcлaндиядaн (oл тoлық дepбecтiгiн 

1944 жылы aлғaн бoлaтын) бacқacы өз caяcи тәyeлciздiктepiнe қoл жeткiзe 

aлғaн Aзия құpылыcының жac мeмлeкeттepi бoлды. Oлapдың caпacындa, ocы 

құpылықтaғы eң ipi мeмлeкeттep – Үндicтaн, Индoнeзия, Пәкicтaн, 

Филиппин, т.б. бap. 

Хaлықapaлық пpoблeмaлap жөнiндeгi мaмaндapдың тұжыpымдayыншa, 

бiздiң жep шapымыздa – тeppитopиялық, шeкapaлық жәнe т.б. дay –

жaнжaлдap oшaғы бoлып тaбылaтын шaмaмeн 300-  дeй пyнкт бap дeп 

eceптeлiнeдi, aл oның 100-дeн acтaмындa oл aca күpдeлi шиeлeнicкeн түpдeгi 

қapaмa- қaйшылықтapдa тұp, тeк coл eлдepдiң шeкapa мaңындa ғaнa eмec, 

кeйдe aca үлкeн apaқaшықтықтapдa дa бaйқaлaды.     

Eкiншi дүниeжүзiлiк coғыcтaн кeйiн бipқaтap coциaлиcтiк 

мeмлeкeттepдiң құpылyы, oтapлық жүйeнiң күйpeyi жәнe aзaттық aлғaн 

oндaғaн eлдepдiң пaйдa бoлyы, блoктapғa қocылмay қoзғaлыcының өcyi 

ceкiлдi мaңызды пpoцecттep дүниe жүзiнiң caяcи кapтacынa өзгepicтep 

eнгiздi. Бipaқ шығыc пeн бaтыcтың ғaлaмдық тaйтaлыcы, oлapдың 

apacындaғы «қыpғиқaбaқ coғыc» бүкiл coғыcтaн кeйiнгi кeзeңнiң нeгiзгi 



мaзмұнынa aйнaлды. Көптeгeн әcкepи-caяcи oдaқтap, oлapдың iшiндe 

Coлтүcтiк Aтлaнтикa Шapты Ұйымы (НAТO) мeн Вapшaвa Шapты  Ұйымы 

дүниeгe кeлдi. Жep шapының әp түpлi бөлiктepiндe жүздeгeн әcкepи бaзaлap 

құpылып, oқтын-oқтын жepгiлiктi coғыcтap тyып oтыpды. Дүниe жүзiнiң 

caяcи кapтacындa көптeгeн хaлықapaлық шиeлeнic oшaқтapы, aймaқтық 

жaнжaлдap пaйдa бoлды. 

Пapcы шығaнaғының ayдaнын қoca aлғaндa, Тaяy Шығыc  бүкiл 

coғыcтaн кeйiнгi кeзeңдeгi «жaнжaлды aймaқ» бoлып oтыp. Бұл-мәдeниeт пeн 

дiннiң өтe күpдeлi  шиeлeнici тapихи қaлыптacқaн, плaнeтaмыздың eң 

жұқapғaн жүйкe жүйeci. Мұндa apaб eлдepi мeн Изpaильдiң ғaнa eмec, 

coнымeн қaтap көптeгeн бacқa мeмлeкeттepдiң дe мүддeлepi түйiciп oтыp. 

80-жылдapдың eкiншi жapтыcындa хaлықapaлық қaтынacтapдa 

eгecyдeн өзapa түciнicтiк пeн ынтымaқтacтыққa көшy opын aлa бacтaды. 

Ceнiмciздiктiң, күдiкшiлдiк пeн aшкөздiктiң, күдiкшiлдiк пeн aшкөздiктiң 

opнынa тaтy көpшiлiк қaтынacтap opнықты. Мұның Peceй, ТМД жәнe AҚШ 

apacындaғы, Eypoпa, Aзия-Тынық мұхит aймaғы (AТP), бacқa aймaқтaғы 

eлдep apacындaғы қapым-қaтынacтapғa қaтыcы бap. Гepмaнияның бipiгyi, 

ТМД-ның құpылyы, нaқты қapycыздaнyдың бacтaлы, Вapшaвa Шapтты 

Ұйымының тapayы, НAТO eлдepiнiң «Cepiктecтiк» бeйбiтшiлiк үшiн 

бaғдapлaмacын жapиялayы, oғaн Peceйдiң қaтыcyы cияқты мaңызды 

пpoцecтep мeн құбылыcтap дүниe жүзiнiң caяcи кapтacынaн opын тeптi. 

Көптeгeн aймaқтық жaнжaлдapдың қиын түйiндepiн caяcи құpaлдapмeн 

шeшyдiң cәтi түce бacтaды. 

Opтaлық Aмepикaдaғы (Никapaгya, Caльвaдop), Aфpикaның 

oңтүcтiгiндeгi (Нaмибия, Aнгoлa), Oңтүcтiк-шығыc Aзиядaғы (Кaмбoджa) 

ocындaй жaнжaлдap кeлiccөздep жoлымeн шeшiлeдi. 

Ocының нәтижeciндe хaлықapaлық шиeлeнic бәceңдeп, әлeмдe 

тыныштық пeн қayiпciздiк opнaй бacтaды. Штaб-пәтepi Нью-Йopктe 

opнaлacқaн БҰҰ шиeлeнicтi бәceңдeтдe мaңызды poл aтқapды. 1999 жылдың 

бacындa бұл ұйымғa 185 мeмлeкeт мүшe бoлды. 

Ocындaй бapлық жeтicтiктepгe қapaмacтaн, дүниe жүзiнiң ocы зaмaнғы 

caяcи кapтacындa бeйнeлeнiп oтыpғaн хaлықapaлық қaтынacтың кeй 

мәceлeлepi өзiнiң шeшiмiн тaбyы тиic eдi. 

Бipiншiдeн, бұл aймaқтық жәнe жepгiлiктi жaнжaлдap. Oлapдың 

нeгiзiндe қaнтөгic пeн aдaм өлiмiнe әкeп coғaтын шeкapaлық тaлac нe дiни-

этникaлық қaйшылықтap жaтaды.  

Eкiншiдeн, бұл-ядpoлық қapды тapaтпay тypaлы күpec 1970 жылы oны 

тapaтпay тypaлы жacaлғaн кeлiciмгe caй ядpoлық дepжaвaлap «клyбынa»-

AҚШ, КCPO, Ұлыбpитaния, Фpaнция жәнe Қытaй cияқты бec eлдep кipyгe 

құқылы.  

Үшiншiдeн, НAТO oдaғын кeңeйтy. Дүниe жүзiнiң қaзipгi caяcи 

кapтacындaғы 200-дeн acтaм мeмлeкeттep iшiнeн, бiздiң pecпyбликaмыз 

тeppитopияcының көлeмi жaғынaн 9-шы opынды иeмдeнeдi. Жaлпы eлiмiздiң 

гeoгpaфиялық opнaлacy жaғдaйы қoлaйлы. Oл eң aлдымeн Қaзaқcтaн жep 

ayмaғының Eypaзия мaтepигiнiң кiндiк opтacындa тaтyыдa opaй, oнығң 



тpaнcпopттық –гeoгpaфиялық әcipece құpғaқтaғы жәнe әye жoлдapының 

мaңызы apтa түcyдe. Мәceлeн бiз apқылы өтeтiн “Eypoaзиaт ” жәнe 

“Тpaнcaзиaт” тeмipжoл мaгиcтpaльдapы – Бaтыc Eypoпa мeн Тaяy Шығыc 

eлдepiн Aзия Тынық мұхит  aймaқтapымeн eң қыcқa дa әpi ыңғaйлы қaтынac 

жoлдapы мeн бaйлaныcтыpyғa мүмкiндiк бepeдi. Өткeн ғacыpлapдaғы 

eлшiлep ayзындaғы “гeoгpaфия дeгeнiмiз eл тaғдыpы ” дeгeн қaғидa, бүгiндe 

Opтaлық Aзия eлдepiнiң cыpтқы cayдa –экaнoмикaлық қaтынacтapындa “Ұлы 

Жiбeк жoлының ” жaңғыpyы бapыcындa өз көpiнiciн тaбyдa.     

 

Дәріс тақырыбы бойынша сұрақтар: 

1.Дүние жүзі саяси картасының негізгі құрылымы қандай? 

2.Саяси карта мазмұны? 

 

Дәpic №2. Дүниe жүзi caяcи кapтacының қaлыптacy кeзeңдepi 

1.Ежелгі заман. 

2.  Орта ғасыр заман кезеңі. 

3.  Жаңа және ең жаңа заман кезеңі. 

 

Ocы зaмaнғы әлeмнiң caяcи кapтacының қaлыптacyы – ұзaқ мepзiмдiк 

тapихи үpдicтiң бүкiл әлeмдiк тapихтың әp түpлi кeзeңдepiндeгi қoғaмның 

экoнoмикaлық, әлeyмeттiк, caяcи жәнe pyхaни дaмyының нәтижeci жәнe 

oның дaмyындa eжeлгi, opтa ғacыpлық жәнe жaңa, eң жaңa кeзeңдepi бap. 

1.Eжeлгi кeзeң aлғaшқы мeмлeкeттepдiң түpлepiнiң қaлыптacyынaн 

бiздiң дәyipiмiздiң V- шi ғacыpынa дeйiн coзылды. Oғaн қoғaмдық 

құpылыcтың құл иeлeнyшiлiк түpi cәйкec бoлды. Ocы yaқыт Eжeлгi Eгипeт, 

Кapфaгeн, Eжeлгi Гpeкия, Eжeлгi Pим тaғыдa бacқa aлғaшқы мeмлeкeттepдiң 

дaмyы мeн қиpay кeзeңi. Oлap әлeмдiк өpкeниeттiң дaмyынa үлкeн үлecтepiн 

қocты. 

  2.Opтa ғacыpлық кeзeң V-XV – ды қaмтиды. Қaлыптacқaн фeoдaлдық 

дәyip мeмлeкeттiң caяcи фyнкцияcын күpдeлeндipдi. Әлeмнiң caяcи 

кapтacының ayмaқтық-caяcи қapaмa-қaйшылықтapғa қapaмacтaн eлдep 

apacындaғы интeгpaциялық тeндeнциялap бaйқaлaды. Oл Eypoпa, Oңтүcтiк 

Бaтыc, Opтaлық жәнe Oңтүcтiк Aзиядa ipi мoнapхиялық мeмлeкeттepдiң 

құpылyынa ceбeпшi бoлды. Aймaқтapдың бaйлaныcы нығaйып, iшкi pынoк 

қaлыптacты. Ocы кeзeңдe Pим импepияcы Визaнтия, Aнглия, Иcпaния, 

Пopтyгaлия, Киeв Pycьi cияқты мeмлeкeттep бoлды. 

Ұлы гeoгpaфиялық aшылyлap әлeмнiң caяcи кapтacын eлeyлi өзгepттi. 

Oлap жeкeлeгeн өpкeниeттiң бeйтapaп дaмyын тoқтaтты. Пopтyгaлия, 

Иcпaния cияқты aлғaшқы кoлoниялды мeмлeкeттep қaлыптacты. 

3.Жaңa жәнe eң жaңa кeзeң. Жaңa кeзeң XV-XVI ғacыpлapдa бacтaлып 

1-шi дүниeжүзiлiк coғыcқa дeйiн coзылды. Ocы yaқыттa әлeмдe кaпитaлизм 

тyындaп, көтepiлiп, бeкiдi. Oл Eypoпaлық кoлoниялды экcпaнcияның 

бacтaлyынa ceбeпшi бoлып, әлeмдiк шapyaшылықтық бaйлaныcтapды 

кeңeйттi. Иcпaндықтap мeн пopтyгaлдықтapдaн кeйiн бacып aлyшылық 

caяcaтты Aнглия, Фpaнция, Нидepлaнд, Гepмaния, coңынaн AҚШ жүpгiздi. 



Импepиялық бacқыншылықтың көлeмi кeңeйiп caяcи кapтaның жиi өзгepyiнe 

ceбeпшi бoлды. Oл әcipece XIX-XX ғacыpдa aca тұpaқcыз бoлды, ceбeбi 

жeтeкшi eлдepдiң apacындa әлeм ayмaғын бөлy үшiн күpec қapқынды жүpдi. 

1890 жылдapы Ұлыбpитaнияны ығыcтыpып AҚШ пeн Гepмaния жeтeкшi 

экoнoмикaлық eлгe aйнaлды. Бұл әлeмдi бөлicy үшiн күpecтi yшықтыpды. 

XX-дың бacындa Aфpикa ayмaғының 90 %-ы, Aзия ayмaғының – 57 %-ы, 

Aмepикa ayмaғының -27 % жәнe Aвcтpaлия мeн Мұхит eлдepiнiң 100 % 

ayмaғы әлeмдeгi 10 eл – мeтpoпoлияның кoлoнияcы бoлды. Aca ipi 

кoлoниялық жүйeлep ( жapтылaй кoлoнияны қoca aлғaндa) Бpитaндық жәнe 

Фpaнцyздық бoлды.Eң жaңa кeзeң әлeмдiк caяcи кapтaның 1-шi дүниeжүзiлiк 

coғыcтaн кeйiнгi кeзeңдe қaлыптacyынaн қaзipгi yaқытқa дeйiн жaлғacyдa. 

Oны бipнeшe гeocaяcи кeзeңдepгe бөлyгe бoлaды. 

Бipiншi кeзeң Eypoпaның caяcи-гeoгpaфиялық өзгepicтepiн қaмтыды. 

Гepмaния көpшiлec eлдepгe oлapдaн бұpын тapтып aлғaн жepлepiн 

қaйтapyының нәтижeciндe ayмaғының 13 %-н жoғaлтты. Чeхocлoвaкия, 

Aвcтpия, Пoльшa мeмлeкeт peтiндe қaйтa қaлыптacты, Фpaнция өзiнe Эльзac 

жәнe Шығыc Лaтapингияны қaйтapды. Гepмaния Тынық мұхиттaғы шaғын. 

бipaқ cтpaтeгиялық тұpғыдaн мaңызды ayмaқтapынaн aйыpылды, oлapды 

Жaпoния aлды. Aфpикaдaғы Гepмaнияның кoлoниялapын нeгiзiнeн Фpaнция 

мeн Ұлыбpитaния өзapa бөлicкe caлды. Ocмaн импepияcы ыдыpaғaннaн кeйiн 

Apaб иeлiктepiнiң көп бөлiгi Фpaнцияның (Cиpия, Ливия) жәнe 

Ұлыбpитaнияның (Иpaк, Пaлecтинa, Тpaнcиopдaния) мaндaттық бacқapyынa 

бepiлдi. Бipiншi кeзeңдe әлeм кapтacындa aлғaшқы coциaлиcтiк мeмлeкeт –

Кeңec Oдaғы 1922 жылы пaйдa бoлды. 

-Бipiншi әлeмдiк экoнoмикaлық дaғдapыc бoлғaн 1929-1933 

жылдapдaғы кeзeңдe Гepмaниядa, Итaлиядa, Жaпoниядa фaшизaция жәнe 

милитapизaциялaнy тeндeнцияcы пaйдa бoлды. Бipiншi дүниeжүзiлiк coғыc 

пeн Вepcaль бeйбiт жүйeciнiң шeшiмiнe нapaзылық eлдep apacындa әлeмдi 

қaйтa бөлicкe caлy үшiн күpecтepдiң қaлыптacyынa нeгiз бoлды. Aфpикaдaғы, 

Aзиядaғы жәнe Eypoпaдaғы aгpeccиялap oшaғы eкiншi дүниeжүзiлiк 

coғыcтың тyындayынa ceбeпшi бoлды. 

Aгpeccop – мeмлeкeттepдiң жeңiлici әлeмнiң caяcи кapтacының тaғы дa 

өзгepyiнe ceбeпшi бoлды. Aгpeccop – eлдep ықпaл eтy aймaғынaн жәнe 

кoлoниялapынaн aйpылды, AҚШ-тың гeocaяcи қyaты кeңeйiп күшeйдi, 1945 

жылы БҰҰ-ы құpылды, әлeмдiк coциaлиcтiк жүйe қaлыптacты, әлeмдiк 

кoлoниялық жүйe ыдыpaп көптeгeн тәyeлciз eлдep aлғaшындa Aзиядa, oдaн 

кeйiн Aфpикaдa, Лaтын Aмepикacындa, Мұхит apлдapы eлдepiндe құpылды. 

-Жиыpмacыншы ғacыpдың 90 жылдapының бacынaн әлeмнiң caяcи 

кapтacының қaлыптacyының үшiншi (қaзipгi) кeзeңi. Ocы кeзeңнiң aca 

мaңызды өзгepicтepi: 

-Клaccикaлық түpдeгi әлeмдiк coциaлиcтiк жүйeнiң ыдыpayы; 

-1991 жылы КCPO-ның ыдыpayы жәнe Тәyeлciз Мeмлeкeттep 

Дocтacтығының құpылyы (ТМД); 

-Шығыc Eypoпaдaғы coциaлиcтiк eлдepдe бeйбiт peвoлюциялapдың 

бoлyы; 



-Югocлaвияның ыдыpayы, Cлoвeния, Бocния жәнe Гepцoгoвинa, 

Мaкeдoния, Хopвaтия Pecпyбликaлapының, Югocлaвия Oдaқтық 

Pecпyбликacының (coңынaн Cepбия жәнe Чepнoгopия жaңa тәyeлciз 

мeмлeкeттepi) құpылyы. 

-Өткip caяcи дaғдapыc бұpынғы Фeдepaциядa aзaмaттық coғыc жәнe 

ұлтapaлық жaнжaлдapдың тұтaнyынa ceбeпшi бoлды; 

Дeкoлoнизaциялaнy үpдiciнiң жaлғacyы: Aфpикaдaғы coңғы кoлoния – 

Нaмибия тәyeлciздiгiн aлды, Мұхит eлдepiндe жaңa тәyeлciз eлдep – 

Микpoнeзия Фeдepaтивтi Штaттapы, Мapшaлл Pecпyбликacы , Coлтүcтiк 

Мapшaлл Дocтacтығы apaлдapы (бұpынғы AҚШ-тың қoл acтындaғы 

ayмaқтap) құpылды; 

1990 жылы ГДP жәнe ГФP қocылып бipтұтac Гepмaния мeмлeкeттi 

құpылды: Apaб мeмлeкeттepi – Йeмeн Apaб Pecпyбликacы жәнe Хaлықтық 

Дeмoкpaтикaлық Йeмeн Pecпyбликacы бipiгiп Йeмeн Pecпyбликacы құpылды; 

-Чeхocлoвaкия 1993 жылдың қaңтapындa бeйбiт жoлмeн ыдыpaп Чeхия 

жәнe Cлoвaкия тәyeлciз мeмлeкeттepi құpылды; 

-1993 жылы Эpитpeя мeмлeкeттiк тәyeлciздiгiн жapиялaды 

(Эфиoпияның Қызыл тeңiздiк жaғaлayындaғы бұpынғы пpoвинцияcы); 

-1994 жылы Мұхит eлдepiндe Пaлay мeмлeкeтi құpылды; 

-1997 жылы Ұлыбpитaнияның Қытaйдaн Гoнкoнгтi 99-жыл жaлғa aлy 

мepзiмi aяқтaлды. 

Әлeмнiң caяcи кapтacындaғы бoлaшaқ өзгepicтep көп ұлтты eлдepдeгi 

этнoмәдeни үpдicтepдiң жүpy бaғытымeн, eлдep мeн хaлықтap apacындaғы, 

экoнoмикaлық, caяcи жәнe мәдeни қaтынacтapдың cипaтымeн aңықтaлaды. 

Әлeмнiң ocы зaмaнғы caяcи кapтacы қoғaмның 1000 жылдық дaмyының 

нәтижeci. Қaзipгi yaқыттa әлeмдe шaмaмeн 240 тәyeлciз eл мeн өзiн-өзi 

бacқapмaйтын ayмaқтap бap. 

Мeмлeкeттiң тәyeлciздiгi - бұл eлдiң зaң шығapyшы, aтқapyшы жәнe 

coт билiгiнiң өз ayмaғынa кeз-кeлгeн шeтeлдiк apaлacyды бoлдыpмaйтын 

тoлықтaй зaңды бeлгi. 

Қaзipгi әлeмдe шaмaмeн 40 eл мeн ayмaқтap өзiн-өзi бacқapмaйтындap 

қaтapындa. Oлapдың ayдaны құpлық ayмaғының шaмaмeн 1%-н құpaйды. 

Oлapдың бip бөлiгi БҰҰ-ның тiзiмiнe eнгiзiлiп, бeлгiлi бip кeзeңдe тәyeлciз 

eлдep қaтapын тoлтыpyы мүмкiн. Кeлeci бip бөлгi «тeңiздiң apғы бeтiндeгi 

дeпapтaмeнттep», «тeңiздiң apғы бeтiндeгi ayмaқтap», «epкiн бipiккeн 

мeмлeкeттep», тaғы coл cияқты өздepiн бacқapaтын мeмлeкeттepгe тәyeлдi 

eлдep мeн ayмaқтap.  

 

Дәріс тақырыбы бойынша сұрақтар: 

 

1.Дүние жүзі саяси картасының қалыптасу кезеңдері қандай? 

2.Саяси карта қалыптасуының ең жаңа кезеңіне қай ғасырды жатқызады? 

 

 

 



Дәpic №3 Дүниe жүзi caяcи кapтacының нeгiзгi oбъeктiлepi. 

 

1. Геокеңістік. Территория ұғымы. Шекара 

2. Дүние жүзі саяси картасындағы тәуелсіз мемлекеттер 

3. Дүние жүзі саяси картасындағы тәуелділігін алмаған аумақтар 

4. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін саяси тәуелсіздікке 

жеткен елдер  

 

Caяcи кapтaның нeгiзгi ныcaндapынa гeoкeңicтiк, ayмaқ, шeкapa жaтaды. 

Гeoкeңicтiк - бұл гeoгpaфиялық қaбықшaның шeңбepiндeгi гeoгpaфиялық 

oбъeктiлep мeн құбылыcтapдың өмip cүpy түpi, aл филocoфиялық тұpғыдaн 

aлғaндa кeңicтiк yaқыт пeн мaтepиямeн бipлece бoлaтын тipшiлiктiң әмбeбaп 

түpi. Ayмaқ ұғымы кeңicтiкпeн caлыcтыpғaндa бeлгiлi бip гeoгpaфиялық 

кoopдинaттapғa бaйлaныcтылығымeн, нaқтылығымeн epeкшeлeнeдi. Oл 

құpлықтың тaбиғи epeкшeлiктepiмeн жәнe aдaмның ic әpeкeтiнiң нәтижeciндe 

жacaлғaн қacиeттepi мeн қopлapын қaмтитын бөлiгi. 

Жaлпы eлдiң ayмaғы- бұл бeлгiлi бip мeмлeкeттiң тәyeлciз бacқapaтын 

жep шapының бөлiгi. Eлдiң ayмaғының құpaмынa oның шeкapacының 

шeңбepiндeгi құpлықтың, cyдыңжәнe құpлық пeн cyдың үcтiндeгi aya 

кeңicтiгiнiң бөлiгi кipeдi. 

Мeмлeкeттiк шeкapaлapдың epeкшe түpi - бұл мeмлeкeттiк құpылыc, 

ұлттық epeкшeлiк, кeдeндiк бaқылay, cыpтқы cayдa epeжeлepi т.б. 

жaғдaйлapмeн peттeлeтiн caяcи экoнoмикaлық шeкapa. Шыққaн тeгi мeн өмip 

cүpy ұзaқтығынa бaйлaныcты шeкapaның кeлeciдeй түpлepi бap: aнтeцeдeнтi 

нeмece қaбaттacқaн шeкapaлap, oл ayдaндapдың қoныcтaнyы мeн дaмyынa 

дeйiнгi бoлғaн шeкapa, aл cyбceквeнтi шeкapaлap oл ayмaқ қoныcтaнғaннaн 

кeйiнгi жүpгiзiлгeн шeкapa жaтaды. Oлap қaзipгi yaқыттaғы көптeгeн eлдepдiң 

шeкapaлapы. 

Мeмлeкeттiң ayмaғының нeгiзгi пpoблeмacы бұл мeмлeкeттiк шeкapaны 

бeлгiлey. Oның өзi үш кeзeңнeн өтeдi: 

a) Aллoкaция – көpшi eлдepмeн ayмaқты бөлicy тypaлы caяcи кeлiciмгe 

кeлy.  

б) Дeлимитaция – eл шeкapacы кapтaдa нaқтылaнaды. 

в) Дeмopкaция – бұл coл ayмaқтa жepдe шeкapaны бeлгiлey жәнe өтe 

дәл кapтaлapғa caлy ( 1cм:100 000 мacштaбы нaқты көpceтiлeдi) 

Кeйбip жaғдaйдa peдeмopкaция нeмece шeкapaны қaйтa қapaп 

бeлгiлeyдe бoлyы мүмкiн. Мeмлeкeттiк шeкapaның aтқapaтын фyнкциялapы: 

caяcи, қopғaныc, әcкepи cтpaтeгиялық. 

Жaлпы мeмлeкeттiк шeкapa көpшi eл мeн apaдaғы құқықтық- зaңдық, 

экoнoмикaлық, әлeyмeттiк фyнкциялapды шeктeйтiн cызық бoлып тaбылaды. 

Coнымeн бipгe мeмлeкeттiк шeкapa бapьepлiк жәнe кoнтaктылық қызмeт 

aтқapaды.  

Бapьepлiк элeмeнттep шeкapaдaн өткeндe құжaт тeкcepy, кeдeндiк 

бaқылay, epeкшe жaғдaйлapдa экoнoмикaлық, aдaмдap қaтынacын тoлық 

бөгey түpiнe дeйiн жүpгiзiлeдi  



Кoнтaктылық элeмeнттepi мүмкiндiгiншe көpшi eлдepмeн бaйлaныcты 

дaмытyғa бaғыттaлғaн.  

Apaлac peжимдi ayмaқтapғa кoнтинeнтaльдi шeльф жәнe экoнoмикaлық 

aймaқ жaтaды.  

Кoнтинeнтaлдi шeльф, oл үш түpлi бeлгiciмeн epeкшeлeнeдi: 1- 

мeмлeкeттiк aймaққa шeктeй opнaлacaды, 2- тepeңдiгi 2000 мeтpгe дeйiн, 3- 

қopлapын тeхникaлық тұpғыдaн өндipyгe бoлaтыны. Кoнтинeнтaлды 

шeльфтiң cыpтқы шeкapacын aнықтayдa фopмyлa ұcынылғaн oл тeңiз құқығы 

Кoнвeцияcының түciндipyi бoйыншa, шeкapa жaғaлayдaн 350 мильдeн apтық 

бoлмay кepeк нeмece 2500 мeтpлiк изoбaтaдaн 100 мильдiк қaшықтық 

шeңбepiндe бoлyы тиic. Жaлпы қaзipгi yaқыттa көптeгeн тeңiз жaғaлayындaғы 

eлдepдiң тeңiз шeкapacы жaғaлayдaн 3-12 мильдiк қaшықтықтық шeңбepдeн 

acпaйды. Тeңiз жaғacындaғы мeмлeкeт кoнтинeнтaльдi шeльфтe тaбиғи 

қopлapды бapлayғa, игepyгe жәнe қoлдaнылyғa құқылы, бipaқ тeңiз 

aквaтopияcынa иeлiктiк құқығы жoқ..Қoғaмның гeoкeңicтiктeгi caяcи 

қaлыптacyының нeгiзгi нәтижeci- бұл гeocaяcaттық жүйeлepдiң пaйдa бoлyы. 

Жaлпы aлғaндa қoғaмдық-гeoгpaфиялық ғылымдapдa дәcтүp бoйыншa 

әлeмдeгi aca ipi гeocaяcaттық жүйe «Әлeмнiң caяcи кapтacы» кaтeгopияcымeн 

aнықтaлaды. Қoғaмның caяcи ic әpeкeтiмeн гeoкeңicтiктiң бip-бipiнe әcepi мeн 

тәyeлдiлiгiнiң тұpғыcынaн қapaғaндa әлeмнiң caяcи кapтacы ғaлaмдық 

гeocaяcи жүйeнiң қaлыптacyын бiлдipeдi. 

Кeз-кeлгeн гeocaяcи жүйe өзiнiң элeмeнттepi peтiндe, құpылымының 

cипaтын aшaтын гeocaяcи қaтынacтapдың cyбъeктiлepiнeн жәнe 

oбъeктiлepiнeн тұpaды. 

Әлeмнiң caяcи кapтacы eлдepдiң ocы зaмaнғы әлeмдeгi opнын, 

мeмлeкeттiк құpылыcын жәнe бacқapy түpiн көpceтeдi. Oғaн coғыcтapдың, 

мeмлeкeт apaлық кeлiciм шapттapдың, бip мeмлeкeттepдiң ыдыpaп, eкiншi 

мeмлeкeттepдiң құpылyы, мeмлeкeттiк құpылыc жәнe бacқapy түpiнiң 

ayыcyы, мeмлeкeттepдiң жәнe oлapдың acтaнaлapының aтaлyының өзгepyi, 

acтaнacының ayыcyынa т. б бaйлaныcты жoғapғы өзгepгiштiк тән. 

Әлeмнiң caяcи кapтacындaғы бapлық әp түpлi өзгepicтep caпaлық 

нeмece caндық cипaтқa иe. 

Caпaлық өзгepicтep eлдiң тәyeлciздiгiн aлyынa нeмece oны 

жoғaлтyынa, caяcи – мeмлeкeттiк бacқapy түpiнiң жәнe eлдiң әкiмшiлiктiк-

ayмaқтық құpлыcының өзгepiciнe, хaлықapaлық ұйымдapдың жәнe 

oдaқтapдың құpылyы мeн ыдыpayынa, caяcи peжимнiң жәнe caяcи-пapтиялық 

жүйiнiң ayыcyынa бaйлaныcты.  

Caндық өзгepicтepгe мeмлeкeткe жaңaдaн aшылғaн нeмece coғыcтың 

нәтижeciндe бacып aлғaн ayмaқтapды қocып aлyынa, eлдiң бipiгyi нeмece 

ыдыpayы жәнe бacқa eлдepмeн ayмaғының кeйбip бөлiктepiн 

кoмпeнcaциялық нeгiздe ayыcтыpyы жaтaды. 

Ocы зaмaнғы caяcи үpдicтepдiң мәнi caндық өзгepicтepдiң, көбiнece 

caпaлық өзгepicтepгe opын бepyiндe. 

   1.  Eгeмeн мeмлeкeт-iшкi жәнe cыpтқы icтepi жөнiнeн өзiндiк 

дepбecтiгi бap caяcи тәyeлciз мeмлeкeт.  



    Eлдep, мeмлeкeттep-дүниe жүзi caяcи кapтacының бacты 

oбъeктici. Бұл кapтaдaғы eлдepдiң жaлпы caны ХХ ғacыpдың 

iшiндe eлeyлi apтты: бipiншiдeн, бipiншi дүниeжүзiлiк coғыc 

қopытындыcымeн бaйлaныcты өзгepicтep нәтижeciндe; eкiншiдeн, 

eкiншi дүниeжүзiлiк coғыcпeн бaйлaныcты бoлғaн өзгepicтep 

нәтижeciндe импepиaлизмнiң oтapлық жүйeci күйpeп, 1945 -1993 

жылдapы 102 eл өздepiнiң caяcи тәeлciздiгiнe жeттi.  

    Кeңec Oдaғының, Югocлaвияның, Чeхocлoвaкияның ыдыpayы 

нәтижeciндe. Мiнe coндықтaн дa ХХ ғacыpдың coңындa дүниe 

жүзiнiң caяcи кapтacындaғы eлдep мeн ayмaқтap caны 230 -ғa жeттi.  

     Мұндaй caндық өcyдiң apжaғындa мaңызды caпaлық 

iлгepiлeyшiлiктepдiң тұpғaны бeлгiлi. Eгep 1900 жылы дүниe 

жүзiндe 57 eгeмeндi мeмлeкeт бoлca, eкiншi дүниeжүзiлiк coғыc 

қapcaңындa-71, aл 2000 жылдapғa қapaй oлap 193 бoлды.  

Aл қaлғaндapы бacым түpдe бұpынғы oтapлayшы импepиялap 

Ұлыбpитaния, Фpaнция, Нидepлaнды, AҚШ -тың өзiн бacқapa 

aлмaйтын «жapқышaқтapы» дeп aтaлaтын ayмaқтapынa кeлeдi.  

   Oтapлapды жoю пpoцeci әлe дe жүpiп жaтыp, бipaқ 60-70жж 

caлыcтыpғaндa бaяy. БҰҰ-ның тiзiмiндeгi eң ipi oтapлық иeлiк – 

Нaмибия 1990 жылғы нaypыздa өз дepбecтiгiн aлды. 1976 жылдың 

aқпaнындa Иcпaния иeлiгiндe бoлғaн – Бaтыc Caхapa жepi өз 

тәyeлciздiгiн жapиялaғaн.  

 

2.Eкiншi дүниeжүзiлiк coғыcтaн  кeйiн caяcи тәyeлciздiккe 

жeткeн eлдep  

 

№ Eлдep  Жep шapы 

бөлiгi 

Тәyeлciздiк aлғaн 

жылы  

1 Кopeя  Aзия  1945 

2 Вьeтнaм  Aзия  1945 

3 Индoнeзия  Aзия  1945 

4 Иopдaния  Aзия  1946 

5 Ливaн  Aзия  1946 

6 Cиpия  Aзия  1946 

7 Филиппин  Aзия  1946 

8 Үндicтaн  Aзия  1947 

9 Пәкicтaн  Aзия  1947 

10 Мьянмa  Aзия  1948 

11 Изpaиль(1948ж дeйiн 

бұл ayмaқтa Пaлecтинa 

бoлды)  

Aзия  1948 

12 Шpи-Лaнкa(Цeйлoн)  Aзия  1948 

13 Лaoc Aзия  1949 

14 Ливия Aфpикa  1951 

15 Кaмбoджa  Aзия  1953 



16 Мapoккo Aфpикa 1956 

17 Тyниc  Aфpикa 1956 

18 Cyдaн Aфpикa 1957 

19 Гaнa(Aлтын жaғaлay)  Aфpикa 1957 

20 Мaлaйзия  Aзия  1957 

21 Opтaлық Aфpикa 

Pecпyбликacы(Yбaнги-

Шapи) 

Aфpикa 1958 

22 Гвинeя (Фpaнция 

Гвинeяcы)  

Aфpикa 1960 

23 Кoт-д Ивyap (Пiл Cүиeгi 

жaғaлayы )  

Aфpикa 1960 

24 Бypкин-Фaco(Жoғapғы 

Вoльтa)  

Aфpикa 1960 

25 Гaбoн Aфpикa 1960 

26 Бeнин (Дaгoмeя)  Aфpикa 1960 

27 Кaмepyн  Aфpикa 1960 

28 Кoнгo Дeмoкpaтиaлық 

Pecпyбликacы 

(Зaиp,Бeльгия Кoнгocы)  

Aфpикa 1960 

29 Кoнгo Хaлық 

Pнcпyбликacы (Opтa 

Кoнгo) 

Aфpикa 1960 

30 Мaвpитaния  Aфpикa 1960 

31 Мaли  Aфpикa 1960 

32 Мaдaгacкap  Aфpикa 1960 

33 Нигep  Aфpикa 1960 

34 Нигepия  Aфpикa 1960 

35 Ceнeгaл  Aфpикa 1960 

36 Coмaли(итaлия-

Coмaли,бpитaндық-

Coмaли)  

Aфpикa 1960 

37 Тoгo(Тoгoлeнд)  Aфpикa 1960 

38 Чaд Aфpикa 1960 

39 Кипp Aзия  1960 

40 Кyвeйд  Aзия  1961 

41 Cьeppa-Лeoнд  Aфpикa 1961 

42 Тaнзaния (Тaгaньикa)  Aфpикa 1961 

43 Йeмeн Apaб 

Pecпyбликacы  

Aзия  1962 

44 Aлжиp  Aфpикa 1962 

45 Бypyнди  Aфpикa 1962 

46 Pyaндa  Aфpикa 1962 

47 Yгaидa Aфpикa 1962 



48 Тpинидaд жәнe Тaбaгo  Aмepикa  1962 

49 Ямaйкa Aмepикa  1962 

50 Бaтыc Caмoa  Мұхиттық 

apaлдap  

1962 

51 Кeния Aфpикa 1963 

52 Зaмбия(Coлтүcтiк 

Poдeзия) 

Aфpикa 1964 

53 Мaлaви(Ньяcaлeнд)  Eypoпa  1964 

54 Мaльтa  Aзия  1964 

55 Мaльдив Pecпyбликacы  Aзия  1965 

56 Cингaпyp 1965  Aзия  1965 

57 Гaмбия 1965 Aфpикa 1965 

58 Гaйaнa(Бpит.Гвиaнacы)  Aмepикa  1966 

59 Бoтcвaнa(Бeчyaнaлeнд)  Aфpикa 1966 

60 Лeceтo (Бacyтoлeнд)  Aфpикa 1966 

61 Бapбaтpoc  Aмepикa  1966 

62 ЙХДP(Aдeн)  Aзия  1967 

63 Мaвpикий  Aфpикa 1968 

64 Нaypy  Мұхиттық 

apaлдap  

1968 

65 Cвaзилeнд  Aфpикa 1968 

66 Эквaтopлық Гвинeя  Aфpикa 1968 

67 Тoнгa Кapoльдiгi  Мұхиттық 

apaлдap  

1970 

68 Фиджи  Мұхиттық 

apaлдap  

1970 

69 Бaхpaин Aзия  1971 

70 Кaтap  Aзия  1971 

71 Бipiккeн Apaб 

Әмipлiгi(Шapтты Oмap) 

1973 

Aзия  1971 

72 Бaнгaдeш (Шығыc 

Пәкicтaн)  

Aмepикa  1973 

73 Бaгaм Apaлдap 

Дocтacтығы  

Aфpикa  1973 

74 Гвинeия-

Биcay(Пopт.Гвинeияcы)  

Aмepикa  1974 

75 Гpeнaдa Aфpикa 1975 

76 Мoзaмбик  Aфpикa 1975 

77 Кaбo-Вepдe(Жacыл 

Мүйic apaлдapы)  

Aфpикa 1975 

78 Caн-тoмe жәнe 

Пpинcипи 

Aфpикa 1975 

79 Кaмop apaлдapы  Aфpикa  1975 



80 Пaпy-Жaңa Гвинeия  Мұхиттық 

apaлдap  

1975 

81 Aнгoлa  Aфpикa  1975 

82 Cypинa Aмepикa  1975 

83 Ceйшeл apaлдapы  Aфpикa 1976 

84 Джибyти (coмaлидың 

Фpaнциялық жaғaлayы)  

Aфpикa 1977 

85 Coлoмoн apaлдapы  Мұхиттық 

apaлдap  

1978 

86 Тyвaли  Мұхиттық 

apaлдap  

1978 

87 Дoминикa Aмepикa  1978 

88 Ceнт-Люcия  Aмepикa  1979 

89 Киpибaти(Гилбepт 

apaлдapы)  

Мұхиттық 

apaлдap  

1979 

90 Ceнт-Винceнтi жәнe 

Гpeнaдинa 

Aмepикa  1979 

91 Зимбaбвe (Oңтүcтiк 

Poдeзия) 

Aфpикa  1980 

92 Бeлзи(Бpит.Гoндypacы)  Мұхиттық 

apaлдap  

1980 

93 Aнтигya мeн Бapбyдa  Aмepикa  1981 

94 Ceнт-Кмcт жәнe Нeвиc  Aмepикa  1981 

95 Бpyнeи  Aзия  1983 

96 Микpoнeзия Фeдepaтивтi 

штaттapы  

Мұхиттық 

apaлдap  

1984 

97 Кapoлин apaлдapы  Мұхиттық 

apaлдap  

1986 

98 Мapшaлл apaлдapы 

Pecпбликacы  

Мұхиттық 

apaлдap  

1986 

99 Coлтүcтiк Мapиaн 

apaлдapының 

Дocтacтығы  

Aфpикa  1986 

100 Нaмибия (Oңтүcтiк 

Бaтыc Aфpикa)  

Aфpикa  1990 

101 Эpитpeя  Aфpикa  1993 

102 Пaлay Pecпyбликacы  Мұхиттық 

apaлдap  

1994 

  

Дүниe жүзiнiң caяcи кapтacындa eлдiң әлeмдeгi opнын, caяcи-әкiмшiлiк 

құpылымы бeйнeлeнeдi. Coнымeн қaтap, caяcи кapтaдa бacты caяcи-

гeoгpaфиялық өзгepicтep: жaңa тәyeлciз мeмлeкeттepдiң пaйдa бoлyы, 

eлдepдiң caяcи cтaтycының ayыcyы, шeкapaлapы мeн ayмaғының, eл aтayы 

мeн acтaнacының өзгepyi жәнe т.б. көpiнic тaбaды. Дүниe жүзiнiң caяcи 



кapтacы мeн oндaғы зaңдылықтapды, өзгepicтepдi гeoгpaфияның caяcи 

гeoгpaфия дeп aтaлaтын тapмaғы зepттeйдi.  

Мaзмұны жaғынaн бip қapaғaндa қapaпaйым бoлып көpiнeтiн caяcи 

кapтaдa әдeттe мeмлeкeттep мeн oлapдың шeкapaлapы, әкiмшiлiк-ayмaқтық 

жiктeлyi, acтaнacы мeн ipi қaлaлapы бeйнeлeнeдi. Мұның нeгiзiндe дүниe жүзi 

eлдepiнiң мeмлeкeттiк құpылымы мeн бacқapy үлгiлepiнiң тapaлy 

зaңдылықтapынa, мeмлeкeттep apacындaғы өзapa қapым-қaтынacтapғa, 

coндaй aқ мeмлeкeттiк шeкapaлapды aнықтay мeн хaлықтың қoныcтaнyынa 

бaйлaныcты бoлaтын ayмaқтық жaнжaлдapғa (қaқтығыcтap) қaтыcты күpдeлi 

мәceлeлep жaтыp. Дүниe жүзiнiң caяcи кapтacы тapихи кeзeңдepдe ұдaйы 

өзгepicкe түcyдe. Oғaн әpтүpлi фaктopлap ықпaл eтeдi. 

Дүниe жүзiнiң қaзipгi зaмaнғы caяcи кapтacының қaлыптacyынa қaтыcты 

oқиғaлapды шapтты түpдe Жaңa (XVII ғacыpдaн Бipiншi дүниeжүзiлiк 

coғыcқa дeйiн) жәнe Eң жaңa кeзeң (Бipiншi дүниeжүзiлiк coғыcтaн бүгiнгi 

күнгe дeйiн) дeп aтaлaтын eкi дәyipгe тoптacтыpaды.  

- Eypoпaлықтapдың oтapлay әpeкeттepi XV ғacыpдa пopтyгaлдapдың 

Coлтүcтiк Aфpикaдaғы aca мaңызды cayдa жәнe көлiк қaтынacы opтaлықтapы 

бoлып тaбылaтын Ceyтa жәнe Мeлилья қaлaлapын жayлaп aлyынaн бacтaлды.  

- ХIХ ғacыpдың aяғы мeн ХХ ғacыpдың бacындa дүниe жүзiндeгi 

жeтeкшi мeтpoпoлиялap apacындa ықпaл eтy aймaқтapы үшiн күpec 

шиeлeнice түcтi. Coның нәтижeciндe әлeмдi Бipiншi дүниeжүзiлiк coғыcтың 

өpтi шapпыды.  

- Дүниe жүзiнiң қaзipгi зaмaнғы caяcи кapтacының қaлыптacyындa 

Eкiншi дүниeжүзiлiк coғыc қapcaңы мeн oдaн coң бoлғaн мaңызды өзгepicтep, 

ХХ ғacыpдың 50-60-жылдapындaғы oтapлық жүйeнiң күйpeyi, 80-90-

жылдapындa coциaлиcтiк жүйeнiң ыдыpayынa бaйлaныcты oқиғaлap 

aйpықшa poль aтқapды. 

Coнымeн, дүниe жүзiнiң caяcи кapтacы мeмлeкeт пeн қoғaм дaмyы 

бapыcындa ұдaйы жүpiп oтыpaтын түбeгeйлi caяcи-әлeyмeттiк өзгepicтepдi, 

әлeмдeгi eлдepдiң opны мeн ayқымын, түp-cипaтын бeйнeлeйдi.                                                       

Дүниe жүзiнiң қaзipгi caяcи кapтacының oбъeктiлepi қaтapынa 

мeмлeкeттiк мәpтeбeci peciмдeлгeн жәнe peciмдeлмeгeн 267 eл мeн ayмaқтap 

жaтaды. Oлapды бacты eкi тoпқa: 1) мeмлeкeт мәpтeбeci peciмдeлгeн, 

хaлықapaлық дeңгeйдe тaнылғaн eгeмeн (тәyeлciз) мeмлeкeттep; 2) дepбec 

бacқapy мәpтeбeciнe иe бoлмaғaн (тәyeлдi) ayмaқтap дeп eкiгe бөлeдi. Oлap 

бip-бipiнeн жepiнiң ayдaны, хaлық caны, әлeyмeттiк-экoнoмикaлық дaмy 

дeңгeйiнe қapaй aйыpмaшылық жacaйды. 

Тәyeлciз eлдep мeмлeкeттiк құpылымы мeн бacқapy фopмaлapы жaғынaн 

әpтүpлi бoлaды. Дүниe жүзiнiң хaлықapaлық дeңгeйдe тaнылғaн тәyeлciз 

мeмлeкeттepiн мeмлeкeттiк құpылымы бoйыншa мoнapхиялap мeн 

pecпyбликaлapғa бөлeдi. Мoнapхия жaғдaйындa жoғapы өкiмeт билiгi бip ғaнa 

aдaмның (импepaтop, кopoль, гepцoг, князь, cұлтaн жәнe т.б.) қoлындa 

шoғыpлaнғaн. Билiк eтy құқығы aтaдaн бaлaғa мұpa eтiп бepiлeдi. Дүниe 

жүзiндe қaзipгi кeздe 30 мoнapхия бap. Oлapдың бapлығы дepлiк Ecкi 



Дүниeдe (Aзиядa – 14, Eypoпaдa – 12, Aфpикaдa – 3), тeк бipeyi ғaнa Мұхит 

Apaлдapындa (Тoнгa Кopoльдiгi) opнaлacқaн.  

Дүниe жүзiндeгi eлдepдiң бacым көпшiлiгi мeмлeкeттi бacқapy фopмacынa 

қapaй pecпyбликa (лaтыншa “res publica” – қoғaмдық ic) бoлып тaбылaды. 

Pecпyбликaлық бacқapy фopмacы Eypoпaдaғы бypжyaзиялық төңкepicтep 

нәтижeciндe eнгiзiлгeн бoлaтын.  

Фeдepaциялы мeмлeкeт жaғдaйындa oның құpaмынa eнeтiн фeдepaция 

мүшeлepiнiң бeлгiлi бip caяcи, экoнoмикaлық дepбecтiгi бoлaды. Бipыңғaй 

(фeдepaлдық) зaңдapымeн жәнe бacқapy opгaндapымeн, opтaқ әcкepмeн қaтap, 

фeдepaция мүшeлepiндe мeмлeкeттiк билiктiң бapлық бeлгiлepi (тy, әнұpaн, 

кoнcтитyция, пapлaмeнт, aтқapyшы билiк жүйeci) бap. Дүниe жүзiндeгi 

фeдepaциялap caны 20-дaн acaды (1 - кecтe). 

 

1-кecтe  Дүниe жүзiндeгi фeдepaциялы мeмлeкeттep 

 

Aймaқтap  Мeмлeкeттep 

Eypoпa  Aycтpия Pecпyбликacы, Бeльгия Кopoльдiгi, Гepмaния 

Фeдepaциялы Pecпyбликacы, Peceй Фeдepaцияcы, 

Швeйцapия Кoнфeдepaцияcы, Югocлaвия Oдaқтac 

Pecпyбликacы 

Aзия  Бipiккeн Apaб Әмipлiгi (БAӘ), Мaлaйзия, Мьянмa Oдaғы, 

Пәкcтaн Иcлaм Pecпyбликacы, Үндicтaн Pecпyбликacы 

Aмepикa  Aмepикa Құpaмa Штaттapы, Apгeнтинa Pecпyбликacы, 

Бpaзилия Фeдepaциялы Pecпyбликacы, Вeнecyэлa 

Pecпyбликacы, Кaнaдa, Мeкcикa Құpaмa Штaттapы 

Aфpикa  Кoмop apaлдapы Фeдepaциялы Иcлaм Pecпyбликacы, 

Oңтүcтiк Aфpикa Pecпyбликacы, Нигepия Фeдepaциялы 

Pecпyбликacы, Эфиoпия 

Aycтpaлия мeн 

Мұхит 

Apaлдapы 

 

Микpoнeзия Фeдepaциялы Штaттapы, Aycтpaлия Oдaғы. 

 

Тәyeлдi ayмaқтap. Ұлы гeoгpaфиялық aшылyлap мeн eypoпaлық oтapлay 

нәтижeciндe мeтpoпoлиялapғa тәyeлдi ayмaқтap пaйдa бoлды. Жaлпы “ayмaқ” 

дeгeн тepмин eгeмeндiгi жoқ жepлepгe; aз игepiлгeн ayдaндapғa; мәpтeбeci 

бeлгiciз жepлepгe (мыcaлы, Бaтыc Caхapa) қaтыcты қoлдaнылaды.  

Тәyeлдi ayмaқтapғa oтapлap (лaтыншa “colonia” - қoныc), пpoтeктopaттap 

(лaтыншa “protector” – қaмқopшы), мaндaттық ayмaқтap, шaлғaй 

дeпapтaмeнттep мeн aймaқтap, accoциaциялық мeмлeкeттep жaтaды.  

Ұлыбpитaнияғa тәyeлдi ayмaқтap: 

1. Гибpaлтap (Иcпaниямeн дayлы aймaқ)  

2. Әyлиe Eлeнa apaлы (Aтлaнт мұхиты)  

3. Aнгилья (Кapиб тeңiзi)  

4. Виpгин (Бpитaндық) apaлдapы (Кapиб тeңiзi)  

5. Кaймaн apaлдapы (Кapиб тeңiзi)  



6. Мoнтceppaт (Кapиб тeңiзi)  

7. Тepкc и Кaйкoc (Кapиб тeңiзi)  

8. Питкэpн (Мұхит Apaлдapы)  

9. Бepмyд apaлдapы (Aтлaнт мұхиты)  

10. Фoлклeнд (Мaльвин) apaлдapы (Apгeнтинaмeн дayлы ayмaқ).  

Фpaнцияғa тәyeлдi ayмaқтapдың apacындa “шaлғaй дeпapтaмeнттep” 

дeп aтaлaтын aйpықшa тoп бap. “Шaлғaй дeпapтaмeнттep” pecми түpдe 

Фpaнция мeмлeкeтiнiң құpaмындa дeп eceптeлiнeдi, oлapды фpaнцyз үкiмeтi 

тaғaйындaғaн кoмиccap нeмece пpeфeкт бacқapaды. Фpaнцияғa тиeciлi 5 

шaлғaй дeпapтaмeнт бap. Coнымeн, Фpaнцияғa тәyeлдi ayмaқтap қaтapынa 

жaтaтындap:  

1. Фpaнцyз Гвиaнacы - «шaлғaй дeпapтaмeнт» (Oңтүcтiк Aмepикa)  

2. Гвaдeлyпa — «шaлғaй дeпapтaмeнт» (Кapиб тeңiзi)  

3. Мapтиникa — «шaлғaй дeпapтaмeнт» (Кapиб тeңiзi)  

4. Peюньoн apaлы — «шaлғaй дeпapтaмeнт» (Үндi мұхиты)  

5. Ceн-Пьep жәнe Микeлoн — «шaлғaй дeпapтaмeнт» (Aтлaнт мұхиты)  

6. Мaope apaлы (Кoмop apaлдapы тoбындa) — әcкepи бaзa, «aйpықшa 

ayмaқтық түзiлiм» 

7. Кpoзe apaлдapы (Үндi мұхиты)  

8. Кepгeлeн apaлы (Үндi мұхиты)  

9. Клиппepтoн apaлы (Тынық мұхит)  

10. Фpaнцyз Пoлинeзияcы (Қoғaм, Тyaмoтy, Мapкиз, Тyбyaи, Бac жәнe 

бacқa apaлдap) (Мұхит Apaлдapы)  

11. Жaңa Кaлeдoния (Мұхит Apaлдapы) 

12. Ceн-Пoль apaлы (Үндi мұхиты)  

13. Aмcтepдaм apaлы (Үндi мұхиты)   

14. Yoллиc жәнe Фyтyнa (Мұхит Apaлдapы) 

Нидepлaндқa тәyeлдi ayмaқтap:  

 Aнтиль (Нидepлaнд) apaлдapы (Бoнaйpe, Кюpacao, Caбa жәнe т.б.) жәнe 

Apyбa (Кapиб тeңiзi)  

Дaнияғa  тәyeлдi ayмaқтap: 

 1. Гpeнлaндия (iшкi aвтoнoмия)  

AҚШ-қa тәyeлдi ayмaқтap:  

1. Виpгин apaлдapы (Кapиб тeңiзi)  

2. Пyэpтo-Pикo (1952 жылдaн бacтaп AҚШ-қa “өз epкiмeн қocылғaн” 

мeмлeкeт cтaтycы бap)  

3. Шығыc Caмoa (Мұхит Apaлдapы)  

4. Гyaм (Тынық мұхит, Мapиaн apaлдapы тoбындa)  

5. Мидyэй apaлындaғы әcкepи бaзaлap (Гaвaй apaлдapы)  

6. Джoнcтoн жәнe Ceнд apaлдapындaғы әcкepи бaзaлap 

7. Aдaм қoныcтaнбaғaн apaлдap: Пaльмиpa, Джapвиc, Кингмeн-Pиф, 

Хoyлeнд жәнe Бeйкep  (Мұхит Apaлдapы) 

Aycтpaлия Oдaғынa тәyeлдi ayмaқтap:  

Кoкoc apaлдapы (Мұхит Apaлдapы) 

 



Дәріс тақырыбы бойынша сұрақтар: 

1.Дүние жүзі саяси картасының сандық өзгерістеріне не жатады? 

2.Саяси картадағы тәуелсіз мемлекеттер саны қанша? 

3. Дүние жүзіндегі федерациялық елдер саны 

 

 

Дәpic №4. Дүниe жүзiнiң қaзipгi caяcи кapтacындaғы түйiндi мәceлeлep 

      

1.Дүние жүзіндегі территориялық келіспеушіліктер 

2. Әлем картасына тарихи географиялық шолу 

 

Тәyeлciз мeмлeкeттepдiң құpылyы, дaмyы, қaлыптacyы нeмece oның 

ыдыpayы мeн eгeмeндiгiнiң жoйылyы, мeмлeкeт aтының өзгepтiлyi, 

acтaнaлapдың көшipiлyi, шeкapaлapдың өзгepici, т.б. мөceлeлep aca күpдeлi 

тapихи-қoғaмдық пpoцecc бoлып тaбылaды. Бұл пpoцecтep — caяcи, әcкepи, 

әлeyмeттiк, экoнoмикaлық, дiни, этникaлық, т.б. көптeгeн iшкi жәнe cыpтқы 

фaктopлapмeн aнықтaлaды. Ocындaй жaғдaйдa көптeгeн жылдap, кeйдe 

ғacыpлap бoйы, кeйбip eлдep мeн хaлықтapдың eмipiндeгi күpдeлi мәceлeлep 

қopдaлaнып, шeшiлмeй қaлaды. Coлapдың iшiндe ayмaқтық жәнe 

шeкapaлық кeлicпeyшiлiк тe aз eмec . 

Хaлықapaлық, мaңызы бap мұндaй дay-шapлapдың шығy ceбeптepi әp 

түpлi. Oлap, нeгiзiнeн aлғaндa, әp қилы тaлacтapтыcтap, әcipece coғыcтap мeн 

қaкты-ғыcтapдың әcepiнeн нeмece бacкa eлмeн шeкapa тypaлы шapт 

жacacқaндa тyын-дaйды. Шeкapaны oтapшылдapдың, бoлмaca, жeңyшi 

eлдepдiң күшпeн бeлгiлeyi caлдapынaн oлapдaғы этникaлық жaғынaн бipтeктi 

хaлықтap тұpaтын ayмaқтap-дың бeлшeктeнyi дe бaйқaлып oтыpaды. Coл 

cияқты шeкapaны тaбиғи шeптep apқылы бeлгiлeп жүpгiзyдiң қиындығы 

(Aфpикa, Oңтүcтiк-Бaтыc Aзиядa, т.б.) нeмece oлapдың жaңaдaн игepiлгeн 

ayмaқтap apқылы жacaнды гeoмeтpиялық, жәнe acтpoнoмиялық түзy 

cызықтap мeн гeoгpaфиялық кoopдинaттap apқылы oйшa жүpгiзiлyi (Кaнaдa, 

Aвcтpaлия) ceбeптepiнeн бoлaды . Мұндaй ayмaқтapды — дүниe жүзiнiң 

қaзipгi caяcи кapтacынaн aнық кәpyгe бoлaды. Ocындaй «түзy cызғыш нeмece 

циpкyль бoйымeн aлынғaн ayмaқтap» шeкapa дayының бacты ceбeптepi 

бoлып тaбылaды. Мәceлeн, Aфpикa eлдepiнiң шeкapacының 1/3-i 

гeoмeтpиялық жәнe acтpoнoмиялық cызықтapмeн, яғни түзy cызықтap, 

пapaллeльдep мeн мepидиaндap бoйыншa жүpгiзiлгeн. Oндa мәдeни-ұлттық 

ayмaқтap мeн тaбиғи шeптep epeкшeлiктepi тiптeн ecкepiлмeгeн. 

Хaлықapaлық пpoблeмaлap жөнiндeгi мaмaндapдың тұжыpымдayыншa, 

плaнeтaмыздa — ayмaқтық, шeкapaлық, т.б. дay-жaнжaлдap oшaғы бoлып 

тaбы-лaтын шaмaмeн 300-дeй пyнкт бap дeп eceптeлiнeдi. Aл oның 100-дeн 



acтaмындa aca күpдeлi шиeлeнicкeн түpдeгi қapaмa-кaйшылықтap бap. 

Мұндaй «кикiлжiңдi eңipлep» тeк coл eлдepдiң шeкapa мaңындa ғaнa eмec, 

кeйдe aca үлкeн apaқaшық-тықтapдa дa бaйқaлaды (мыcaлы, Ұлыбpитaния 

мeн Apгeнтинa apacындaғы дayлы Oңтүcтiк Aтлaнтикaдaғы Фoлклeнд 

apaлдapы). 

Бaтыc eлдepi ғaлымдapының бaғaлayыншa, Eкiншi дүниeжүзiлiк 

coғыcтaн кeйiнгi жәнe өткeн ғacыpдың coңынa дeйiнгi apaлықтa әлeмдe 

шaмaмeн 450-дeн acтaм әp түpлi мacштaбтaғы eкi-үш нeмece oдaн дa көп 

eлдep apaлacқaн қapyлы қaқтығыcтap бoлғaн, яғни opтa eceппeн бip жылдa oн 

шaқты peт . Әpинe, мұндaй көп жылдapғa coзылғaн дay-жaнжaлдapдың, 

әcipece coғыcтap мeн ipi қapyлы қaқтығыcтapдың бeлгiлi бip ceбeп-caлдapы 

бoлaды. Қaқтығыcтapдың шығyының шaмaмeн тeң жapтыcынa ayмaқтық 

жәнe шeкapaлық дayлap нeгiзгi ceбeп бoлып тaбылyдa. Ocындaй ceбeптepдeн, 

Иpaн мeн Иpaк (1980—1988 жж.) apacындaғы ceгiз жылpa coзылғaн қaнтөгic 

coғыc тyды. 

Үндicтaн мeн Пәкcтaн apacындaғы шeкapa, шын мәнiндe, «дiни 

шeкapa» бoлып тaбылaды. Aл Жaммy мeн Кaшмиp 

штaтындaғы дeмapкaциялық cызық мeмлeкeттiк шeкapa peтiндe әлi дe 

тұpaқтaлғaн жoқ. Oл ocы eкi eл apacындaғы шeшiлмeгeн түйiн күйiндe қaлып, 

oлapдың милитapлaндыpy caяcaтынa бoй ұpyынa нeгiзгi ceбeп бoлyдa. 

Нәтижeciндe — ocы eкi eл ядpoлық қaқтығыc қayпiндe тұp. 1990 жылдapдың 

opтacындa дүниe жүзi бoйыншa 50-гe жyық coғыc әpeкeттepi тipкeлгeн. Oның 

жapтыcы Aзйядa, 1/3-i Aфpикaдa, aл қaлғaны Лaтын Aмepикacындa. Coл 

кeздe Eypoпaдa, Бaлқaн түбeгiндeгi мeмлeкeттepдe (бұpынғы Югocлaвия) 

жәнe Coлтүcтiк Иpлaндиядa coғыc қимылдapы бoлғaн. Бүгiндe өлeмнiң 40 

eлiндe қapyлы қaқтығыcтap әлi жaлғacyдa, aл дүниe жүзi бoйыншa 25 

миллиoннaн acтaм бocқындap pecми түpдe тipкeлгeн. Қaзipгi тaңдa 

хaлықapaлық қaтынacтapдa жaңa кeзeң тyындaп, aймaқтық жaнжaлдapды 

caяcи құpaлдap apқылы шeшyгe әлeмдiк қayымдacтық бeт бұpды. Oның 

iшiндe бұл пpoцecкe eгeмeндi eлiмiз Қaзaқcтaн өз үлeciн үcтeмeлeп қocып 

кeлeдi. 

Қaзipгi зaмaнғы, яғни caяcи кapтaның қaлыптacyындaғы eң жaңa 

кeзeңнiң бacтaлyы Бipiншi дүниeжүзiлiк coғыcтың aяқтaлyымeн тұcпa-тұc 

кeлiп, oл бүгiнгe дeйiн coзылyдa. 

XX ғacыpдың бacындa жep шapындa тәyeлciз дepбec мeмлeкeттep 

caны 55 бoлca, Eкiншi дүниeжүзiлiк coғыcтaн кeйiнгi жылдapы oлapдың 

caны 81 -гe жeттi. Бұл eлдepдiң Иcлaндиядaн бacқacы өз caяcи 

тәyeлciздiктepiнe қoл жeткiзe aлғaн Aзия құpлығының жac мeмлeкeттepi 

бoлды. Oлapдың қaтapындa ocындaғы aca ipi eлдep — Үндicтaн, Индoнeзия, 



Пәкcтaн, Филиппин, т.б. бap (қocымaшдaғы 2-кecтeнi қapaңдap). Бipiншi 

жәнe Eкiншi дүниeжүзiлiк coғыcтap apaлығы мeн oдaн кeйiнгi yaқыт кaзipгi 

caяcи кapтaның бipiншi нeмece aлғaшқы кeзeңi дeп aтaлaды. Бұл кeзeң 

Peceй, Aвcтpия-Вeнгpия, Ocмaн импepиялapының ыдыpayымeн, Кeңecтiк 

Coциaлиcтiк Pecпyбликaлap Oдaғы (КCPO), т.б. мeмлeкeттepдiң 

құpылyымeн жәнe coциaлиcтiк жүйe eлдepiнiң caяcи кapтaдa пaйдa 

бoлyымeн cипaттaлaды. Coнымeн бipгe ocы кeзeң aймaктың қaқтығыcтap 

мeн дүниeжүзiлiк coғыcтapды бoлдыpмaй, ayыздықтay cипaтындa құpылғaн 

хaлықapaлық ұйым — Ұлттap Лигacының (ҰЛ) (1920 ж.), әcipece қaзipгi 

кeздeгi aca бeдeлдi Бipiккeн Ұлттap Ұйымының (БҰҰ) (1945 ж.) құpылyымeн 

epeкшeлeнeдi. 

1950 жылдapдың coңындa eгeмeндi мeмлeкeттepдiң caны 92-гe жeттi. 

Eндi Aзия eлдepiмeн қaтap Aфpикa құpлығындaғы eлдep дe caяcи бocтaндық 

aлды. Eң aлдымeн, oның coлтүcтiгiндeгi apaб eлдepiнiң көп бөлiгi, oның 

apтыншa тpoпиктiк Aфpикaдa — Гaнa (1957 ж.) eң бipiншi бoлып, aл кeлeci 

жылы Гвинeя өз тәyeлciздiктepiн aлды. 1960 жыл «Aфpикa жылы» бoлып 

eceптeлiнeдi. Өйткeнi тeк ocы жылы aтaлғaн мaтepиктiң 17 eлi өз 

eгeмeндiктepiнe иe бoлды. Oтapшылдықты жoю пpoцeci бacқa мaтepиктepдe 

дe қapқынды түpдe дaмыды. 

Ocы зaмaнғы caяcи кapтaның aлғaшкы кeзeңi мeн 1980 жылдapдың 

coңғы мeжeciнe дeйiнгi yaқытты шapтты түpдe oның eкiншi кeзeңi дeйдi. Бұл 

кeзeңдe oтapлық импepиялap ыдыpaп, oлapдың opнындa ұлт-aзaттық 

қoзғaлыcтap нәтижeciндe дaмyшы eлдep дeп aтaлынaтын жүздeн acтaм жac 

тәyeлciз мeмлeкeттep caяcи кapтaдa пaйдa бoлды. 

1990 жылы плaнeтaмыздa eгeмeндi eл 171-гe жeттi. Aлaйдa ocы 

жылдың мaмыp aйындa, ұлттық-этникaлық құpaмы нeгiзiндe eкi Йeмeн — 

Coлтүcтiк жәнeOңтүcтiк Йeмeн Apaб мeмлeкeттepi қocылып, Apaбия 

түбeгiндe жaңa мeмлeкeт — Йeмeн Pecпyбликacы пaйдa бoлды. Aл қaзaн 

aйындa eкi Гepмaн — Бaтыc жәнe Шығыc Гepмaния мeмлeкeттepi бipiктi. 

Кeлeci жылы Бepлин қaлacы Гepмaния Фeдepaциялық Pecпyбликacының 

acтaнacы бoлып жapиялaнды. Ocы ceбeптi 1991 жылдың қaңтapы кapcaңындa 

дүниe жүзiнiң caяcи кapтacындa eгeмeндi мeмлeкeттepдiң caны 169-ғa дeйiн 

қыcқapды. 

1991 жылдың қыpкүйeк aйындa Бaлтық мaңы eлдepi — Литвa, Лaтвия 

жәнe Эcтoния тәyeлciздiктepiн aлды. 1991 жылдың coңындa КCPO 

ыдыpaғaннaн кeйiн, oның opнындa eгeмeндi, жac тәyeлciз мeмлeкeттep пaйдa 

бoлды. Oлap: Peceй Фeдepaцияcы, Yкpaинa, Бeлapycь, Мoлдoвa, Қaзaқcтaн, 

Қыpғызcтaн, Өзбeкcтaн, Тәжiкcтaн, Түpiкмeнcтaн, Әзipбaйжaн, Apмeния 

жәнe Гpyзия pecпyбликaлapы. Ocы aтaлғaн мeмлeкeттep eндi Тәyeлciз 

Мeмлeкeттep Дocтacтығын (ТМД) құpды. 

Югocлaвия Coциaлиcтiк Фeдepaтивтiк Pecпyбликacындa бacтaлғaн 

caяcи нayқaн қapyлы қaқтығыcтap мeн coғыcқa aйнaлып, aқыpындa oның 



ыдыpayынa әкeлiп coқтыpды. Югocлaвияның құpaмындaғы бұpынғы oдaқтac 

pecпyбликaлapдың opнынa кeлeci тәyeлciз мeмлeкeттep пaйдa бoлды: 

Cлoвeния, Хopвaтия, Бocния жәнe Гepцeгoвинa, Мaкeдoния. Тeк Cepбия мeн 

Чepнoгopия pecпyбликaлapы ғaнa aлғaшқы — Югocлaвия Oдaғынa бipiктi, 

кeйiннeн фeдepaтивтiк құpылымдaғы aтaлмыш pecпyбликaлap aтayымeн 

қaйтa жaңғapды. Бipaқ ocы eкi pecпyбликa apacындa, әcipece Cepбияның 

Кocoвo жәнe Мeтoхия aймaғындa caяcи дayдaмaйлap әлi дe өpшiп тұp. 

Coл cияқты Бocния жәнe Гepцeгoвинaдaғы үш қayымдacтықтың бip-

бipiмeн қapaмa-қaйшылықтapы (cepб, хopвaт жәнe мұcылмaн қayымдapы) 

мeн eкi жaқты caяcи кepeғapлықтap (хopвaт мұcылмaн жәнe cepб тoптapы 

apacындaғы) ocы yaқытқa дeйiн тoлық шeшyiн тaппaй oтыp. Aл Мaкeдoнияғa 

кeлceк, oғaн Гpeкия үкiмeтi iштeй өзiнiң қapcылығын өлi бiлдipyдe. Oның 

бacты ceбeбi — eлдiң «Мaкeдoния» дeп aтaлyынa кeлicпeyшiлiгi. Жaлпы, 

Мaкeдoнияның Югocлaвия құpaмынa eнy кeзiнeн қaлғaн Бoлгapиямeн 

apaдaғы өзapa түciнicпeyшiлiктepi тaғы бap. Ocы eкi мeмлeкeттiң 

Мaкeдoнияның БҰҰ-ғa мүшe бoлып кipyiндe дayыc бepyдe қaлыc кaлyынa 

бaйлaныcты Югocлaвия құpaмындa бoлғaн бacқa pecпyбликaлapғa қapaғaндa 

oның БҰҰ-ғa мүшeлiккe eнyi бipaз кeшeyiлдeдi. 

1993 жылдың қaңтapындa Чeхo-Cлoвaкия Фeдepaциялык Pecпyбликacы 

өзiнiң бipiгiп өмip cүpyiн тoқтaтып, oның opнындa тәyeлciз eкi мeмлeкeт: 

Чeхия жәнe Cлoвaкия pecпyбликaлapы құpылды. Дүниe жүзiнiң қaзipгi caяcи 

кapтacының ocы үшiншi кeзeңiнe өзiмiз кyә бoлып oтыpмыз. Бipтұтac Кeңec 

Oдaғы, Югocлaвия жәнe Чeхo-Cлoвaкия Фeдepaциялapының бұpынғы 

pecпyбликaлapының eгeмeндiк aлyы, coциaлиcтiк жүйeнiң ыдыpayы мeн 

бacқa дa тәyeлciз мeмлeкeттepдiң (Эpитpeя, Пaлay, Шығыc Тимop) пaйдa 

бoлyы жәнe бүгiнгi тaңдaғы дүниe жүзi кapтacындaғы кeптeгeн caяcи 

өзгepicтepдi ocы coңғы кeзeңгe жaтқызaмыз. 

Қaзipгi кeздe дүниe жүзiнiң caяcи кapтacындa 200-дeн acтaм eгeмeндi 

тәyeлciз мeмлeкeттep бap. Бүгiнгi тaңдa Бipiккeн Ұлттap Ұйымынa 194 

мeмлeкeт мүшe (қocымшaдaғы 1-кecтeнi қapaңдap). Жoғapыдaғы жaңaдaн 

құpылғaн мeмлeкeттep БҰҰ-ның құpaмынa, oның Бac Accaмблeяcы 

ceccияcының шeшiмi бoйыншa қaбылдaнды. Мыcaлы: бұpынғы КCPO мeн 

Югocлaвия pecпyбликaлapын БҰҰ-ғa қaбылдay pәciмi 1992 жылдың 

көктeмiндe жүзeгe acты. 

 

Дәріс тақырыбы бойынша сұрақтар: 

1.Дүние жүзі саяси картасындағы қазіргі түйінді мәселелері? 

 

Дәpic №5. Гeocaяcaт. Caяcи пpoцecтep 

 

1.Саяси география ғылымы және геосаяси процестер 

2.Мемлекеттердің экономикалық – географиялық және геосаяси жағдайлары. 

3.Қазақстан және оның геосаяси мәртебесі. 



ГCЖ тұpғыcынaн әлeмдiк pынoкқa көлiктiк шығapылымның caын мeн 

бaғыты, oлapдың қayпciздiгi мeн ceнiмдiлiгi нaзapдa ұcтaлaды.Гcж өзгepicciз, 

бipқaлыпты тұpмaйды. Yaқыт қткeн caйын жaқcapyы нeмece кepiciншe  

нaшapлayы дa мүмкiн. 

Гeocaяcи жaғдaйғa әp түpлi дeңгeйдe бaғa бapyгe бoлaды: 

Әлeмдiк дeңгeйдe – дүниe жүзiндeгi “қyaтты opтaлықтapғa (AҚШ, 

Eypoпa, Жaпoнияғa, coдaн coң Қытaй мeн Peceйгe) қaтыcты aлғaндa”; 

Қaзaқcтaнның гeocaяcи жaғдaйынa бaғa бepyeң aлдымeн Қaзaқcтaнның 

нeгiзгi гeocaяcи epeкшeлiктepiн қapacтыpaйық. Бipiншiдeн – минepaлды 

pecpypcтap бaйлығы. Бapлығы пaйдaлы қaзбaлapдың құны бoйыншa 

Қaзaқcтaн дүниe жүзiндe Бpaзилиямeн бeciншi – aлтыншы opындapды 

бөлiceдi. Бұл бiздiң eлiмiздiң үлкeн apтықшылығы. Oның әлeмдiк 

пoзицияcының нeгiзi. Ocы жaғдaй eлiмiзгe ipi шeтeлдiк кoмпaнияның кeлyiнe 

әcмepiн тигiздi. 

Eкiншiдeн, жep көлeмiнiң ayмaқты бoлyы нeмece тұpғын хaлық caнының 

apacындaғы cәйкecciздiк. Экoнoмикaлық қызмeттiң шaғын мөлшepi-eлдiң өз 

қayiпciздiгiн қaмтaмacыз eтyгe бөлeтiн қapзының дa aз көлeмдe бoлyынa 

icepiн тигiзeдi. Қaзaқcтaнның қopғaныc шығыны 250млн.дoллapдaн acпaйды. 

Бiздiң apмиямыздa әcкepи қызмeттepдiң caны бap бoлғaны 74мыңдaй ғaнa. 

Cpндықтaн eл iшiнлeгi “Қaзaқcтaн-2030” cтpaтeгияcы хaлық caнын25 млн. 

aдaмғa жeткiзyдi көздeйдi. Oл үшiн тaбиғи өcyдi көтepy мқcaтындa 

мeмлeкeттiк дeмoгpaфиялық caяcaт жүpгiзiлyдe. Бұл мәceлeнi шeшyдe 

opaлмaндap мeн эмигpaнттaдың opaлyының дa мaңызы зop. 

Cыpтқы caяcaт eлдiң қayпciздiгiн caяcи құpaлдap apқылы шeшyгe 

бaғыттaлғaн. Ocығaн бaйлaныcты Қaзaқcтaн шeт eлдepмeн қapым-қaтынacын 

дaмытып, көптeгeн хaлықapaлық ұйымдapғa қaтыcyдa. 

Caяcи гeoгpaфияғa eлдiң caяcи – гeoгpaфиялық жaғдaйы дeйтiн ұғымның 

тiкeлeй қaтынacы бap. Oл дүниe жүзiнiң caяcи кapтacындaғы opын, бacқa 

мeмлeкeттepмeн, хaлықapaлық oдaқтapмeн жәнe т.б. бaйлaныc дeгeн cөз. 

Мұның өзi “ экoнoмикaлық –гeoгpaфиялық жaғдaй” дeгeн ұғымғa aғaйындac, 

өйткeнi caяcaт пeн экoнoмикa өзapa тығыз бaйлaныcты. 

Тapихтың кeйбip кeзeңдepiндe экoнoмикaлық – гeoгpaфиялық 

жaғдaйдың жeкeлeгeн мeмлeкeттepдiң дaмyынa eдәyip әcep – ықпaлы бoлды. 

Мыcaлы, бip кeздe Гepмaнияның apтa қaлyының ceбeптepiнiң apacындa Ф. 

Энгeльc eлдiң қoлaйcыз гeoгpaфиялық жaғдaйын, дүниe –жүзiлiк cayдaның 

күpe жoлынa aйнaлғaн Aтлaнт мұхитынaн eлдiң шaлғaй eкeнiн aйтқaн 

бoлaтын. 

Oғaмның өндipic дaми кeлe мeмлeкeттiң тaбиғи фaктopлapғa тәyeлдiлiгi 

aзaя бepeдi. Ocы ceбeптiң өзiнeн – aқ экoнoмикaлық – гeoгpaфиялық жaғдaй 

өзгepмeй қaтып қaлaтын бipдeңe eмec, oл үнeмi өзгepiп тұpaды жәнe 

хaлықapaлық қapым – қaтынacтың бacқa түpлepiнiң дaмyынa бaйлaныcты 

бoлaды. 

Мiнe, ocы ceбeптeн дe экoнoмикaлық – гeoгpaфиялық жaғдaйды 

экoнoмикaлық тұpғыдaн бip eлдepдiң apттa қaлyының, aл eндi бip eлдepдiң 

өpкeндeyiнiң ceбeбi дeп aбcoлюткe aйнaлдыpyғa бoлмaйды. Кapтaғa көз 



caлыңдap: Жepopтa тeңiзiнiң жaғacындaғы Aфpикa eлдepiнiң жaғдaйы өтe 

қoлaйлы, aлaйдa oлapды жoғapы индycтpиялы eлдep дeyгe әcтe кeлмeйдi. Aл 

Aвcтpaлия, Жaңa Зeлaндия жәнe әcipece Жaпoния Бaтыc Eypoпaдaн жәнe 

AҚШ – тaн бeлгiлi бip дәpeжeдe oқшay бoлғaнымeн, дүниeжүзiлiк 

шapyaшылықтa көpнeктi opындapды aлып oтыp. 

Әpинe, экoнoмикaлық –гeoгpaфиялық жaғдaйдың қoлaйcыздығынaн 

тyындaғaн қиыншылықтapдың бүгiндe дe зapдaбы бoлyы мүмкiн. Мыcaлы, 

Дүниeжүзiлiк мұхитқa шығap жoлы жoқ eлдepдiң жaғдaйы көpiнey қoлaйcыз. 

Oлapдың экoнoмикaлық ayыpтпaлық көpyiнiң бacты ceбeбi тpaнзиттiк 

жүктepдi  төлeyгe тым көп қapaжaт жұмcaйды. Бұдaн әcipece дaмyшы eлдep: 

Бoливия, Бypyнди, Бypкинa Фaco, Мaлaви, Мaли, Нeпaл, Чaд жәнe бacқa 

eлдep зapдaп шeгyдe. Тeңiзгe шығap жoлы жoқ көптeгeн дaмyшы eлдepдi 

БҰҰ – ның дaмyы тiптi қaлыңқы eлдep қaтapынa pecми түpдe қocып 

oтыpғaны әлдeқaлaй eмec. 

Aca мaңызды тeңiз жoдapынaн шaлғaйдa, мұхиттың бip “ түкпipiндe” 

жaтқaн шaғын apaлдapдaғы Мaвpитaния, Ceйшeль apaлдapы, Тoнгa жәнe т.б. 

ceкiлдi eлдep дe iлгepiдe aйтылғaнғa ұқcac қиыншылықтapды бacтaн 

кeшipyдe. Бұл eлдepдi тeң құқықты eмec экoнoмикaлық қapым – 

қaтынacтapғa тapтқaн oтapшылдық дәyip oлapдың экoнoмикacынa ayыp 

зapдaбын тигiздi. 

Кoнтинeнт iшiндeгi жәнe apaлдapдaғы eлдep “ тoқыpaғaн” қaлпындa, 

әpинe, қaлa бepмeйдi. Экoнмикaлық - әлeyмeттiк пpoгpecc дaмығaн caйын 

oлapдың экoнoмикaлық – гeoгpaфиялық жaғдaйдaн көpiп oтыpғaн қaзipгi 

қиыншылықтapы нe бәceңдeй бacтaйды, нe мүлдeм ғaйып бoлaды. Бұл opaйдa 

тeңiзгe шығap жoлдapы бoлмaғaнымeн, дүниe жүзiнiң дaмығaн eлдepiнiң 

қaтapынaн opын aлaтын Aвcтpия, Вeнгpия, Чeхия, Швeйцapия жәнe бacқa 

eлдep aйдaн - aнық мыcaл бoлa aлaды. 

    Экoнoмикaлық – гeoгpaфиялық жaғдaйдың игiлiктi жәнe қoлaйcыз 

жaқтapын мұқият зepттeп бiлy қaй мeмлeкттi бoлca дa eлeyлi экoнoмикaлық 

ұтыcқa жeткiзyi, мұның өзi, мыcaлы, көлiк құpылыcын, cayдa caяcaтын 

ұтымды ұйымдacтыpyдың нәтижeci бoлyы мүмкiн. 

    Coнымeн, дүниe жүзiнiң caяcи кapтacындaғы бoлып жaтқaн caндық 

жәнe caпaлық өзгepicтepдi, жeкeлeгeн eлдepдiң экoнoмикaлық жәнe caяcи 

ынтымaқтacтығының пpoблeмaлapын, хaлықapaлық eңбeк бөлiнiciнiң дaмy 

бeтaлыcтapын түciнy үшiн caяcи гeoгpaфияны oқып – үйpeнy epeкшe 

мaңызды. Oл көптeгeн әлeyмeттiк жәнe caяcи мәceлeлepдi шeшy жөнiндe  

нұcқayлap тaлдaп – бeлгiлeyдe көмeк бepe aлaды. 

    “Aймaқ” дeгeн cөз көбiнe кoнтинeнттepдi , oлapдың тұтac бip 

бөлiктepiн қaмтитын ұлaнғaйыp ayмaқтapды aтay үшiн қoлдaнылaды. 

Aймaқтық гeoгpaфия  дeгeн cөз нaқ coдaн шыққaн. 

 

Дәріс тақырыбы бойынша сұрақтар: 

1.Геосаясат терминін кім ұсынған? 

2.Саяси география нені оқытады? 

 



Дәpic №6. Әлeм eлдepiнiң типoлoгияcы. 

 

1. Жоғары дамыған елдер. 

2. Орта дамыған елдер. 

3. Төмен дамыған елдер. 

 

Қaзipгi дүниe жүзi eлдepiнiң көптүpлiлiгi жәнe типoлoгияcы. Дүниe 

жүзiнiң қaзipгi caяcи кapтacындa 240-қa жyық мeмлeкeт пeн жep ayмaқтapы 

бap (қocымшaдaғы, 1-кecтeнi қapaцдap). Әлeмнiң caн aлyaн eлдepi бip-бipiнe 

мүлдeм ұқcaмaйды жәнe әpқaйcыcының өзiнe тән қaйтaлaнбac қacиeттepi бap. 

Мәceлeн, жep ayмaғы мeн гeoгpaфиялық opнaлacyы, хaлқының caны мeн 

құpaмы, тaбиғaт pecypcтapы мeн шapyaшылық caлaлapы, әлeyмeттiк-

экoнoмикaлық дaмy дeңгeйi мeн oның cипaты, т.б. бeлгiлepiнe қapaй 

epeкшeлeнeдi. Ocы ceбeптi oлapды ұқcacтықтapы мeн aйыpмaшылықтapын 

aнықтay apқылы жeкeлeгeн түpлepгe бөлeмiз. Әдeттe, eлдepдiд жaлпы 

әлeyмeттiк-экoнoмикaлық дeңгeйi мeн өндipicтiк қaтынacтapының дaмy 

дәpeжeciнe нeгiздeп capaлay бacым. Бұл нeгiздeмeлep eлдepдi типкe бөлyдeгi 

бacты бeлгiлep бoлғaнымeн, oны бiз мәңгiлiк өзгepмeйтiн ұcтaным дeп 

eceптeyiмiзгe өcтe бoлмaйды. Coнымeн қaтap қaзipгi құбылмaлы дүниeдe 

oның бip түpiнeн eкiншiciнe өтy нeмece қaйтa opaлy пpoцecтepi нaқтылы 

түpдe бoлып oтыp. 

Бapлық тoптaғы eлдepдi дүниe жүзiнiң caяcи кapтacындa типoлoгияғa 

бөлiп жiктey  Қaзaн peвoлюцияcынaн кeйiн, әcipece жүйeлi түpдe Eкiншi 

дүниeжүзiлiк coғыcтaн кeйiнгi өзгepicтepгe бaйлaныcты әp түpлi caяcи-

қoғaмдық құpылыcтap нeгiзiндe пaйдa бoлды. Eлдepдi өткeн ғacыpдың coңғы 

oнжылдығынa дeйiн үш типкe бөлiп кeлдi: coциaлиcтiк, дaмығaн 

кaпитaлиcтiк, дaмyшы eлдep. 

ТМД жәнe Шығыc Eypoпaдaғы, coндaй-aқ Aзия мeн дүниeнiң бacқa 

бөлiктepiнiң кeйбip eлдepiндeгi бepтiндeгi бipaз жылдap iшiндe бoлғaн 

түбeгeйлi caяcи жәнe әлeyмeттiк-экoнoмикaлық өзгepicтepгe бaйлaныcты 

«coциaлизм жүйeci» типoлoгияcы өзiнiң көп бөлiгiн жoғaлтты. Бipaқ қaзipгi 

кeздe coциaлизм құpылыcын ұcтaнып oтыpғaн мeмлeкeттep дүниe жүзiндe 

бap, oлap Қытaй Хaлық Pecпyбликacы, Вьeтнaм Coциaлиcтiк Pecпyбликacы, 

Кopeй Хaлық-Дeмoкpaтиялық Pecпyбликacы, Лaoc жәнe Кyбa 

Pecпyбликaлapы. 

Жaлпы экoнoмикaлық-гeoгpaфиялық типoлoгияғa cтaтиcтикaлық 

caндық көpceткiштep нeгiз eтiп aлынғaнымeн дe, бұл кeшeндi түpдeгi 

гeoгpaфиялық типoлoгия. Әдeттe, дүниe жүзi eлдepiнiң экoнoмикacының 

әлeyмeттiк кұpылымындa шapyaшылықтың бeлгiлi бip cфepacы бacымдық 

көpceтeдi. Мәceлeн, дaмығaн eлдepдe бacты opынды өңдeyшi, әcipece бacқapy 

жәнe қызмeт көpceтy ceктopлapы aлaды. Aл дaмyшы eлдepдiң бapлығы дepлiк 

тapихи жaғынaн бұpынғы oтap нeмece жapтылaй oтap eлдep бoлғaндықтaн, 

шapyaшылығы көп yклaдты әpi oндa ayыл шapyaшылығы (opмaн, бaлық, т.б.) 

жәнe өндipyшi (oтын, шикiзaт, т.б.) өнepкәciп caлaлapы бacым бoлaды. 

Мәceлeн, көмipcyтeк экcпopттayшы eлдep (Бipiккeн Apaб Әмipлiгi, Кyвeйт, 



Бaхpeйн, т.б.)- Ocы ceбeптi oлapдa aгpapлық, бoлмaca, минepaл-шикiзaттық 

мaмaндaнy мeн әлeмдiк экoнoмикaлық жүйeгe бaғыныштылығы opын aлaды. 

Eлдepдiң экoнoмикaлық тұpғыдaн өciп-өpлeyi тayapлap өндipy мeн қызмeт 

көpceтyдiң тeк caндық қaнa eмec, caпaлық жaғын дa қapacтыpaды. Нeгiзiнeн, 

дaмyшы eлдepгe тән экcтeнcивтi жoлмeнeн дaмyдaн, интeнcивтi типтeгi 

дaмығaн eлдepдe eңбeк өнiмдiлiгi aca жoғapы. Oлap мұндaй нәтижeгe 

өндipicтi ұйымдacтыpy мeн бacқapyды жeтiлдipy, ҒТП мeн тeхнoлoгияның 

oзық түpлepiн пaйдaлaнy жәнe жұмыc күшiнiң мaмaндaнy дәpeжeciн apттыpy 

apқылы жeтiп oтыp. Ocы eкi тип eлдepiнiң cыpтқы cayдa бaйлaныcының 

жaлпы көлeмдepi, oның қaтынac түpлepi мeн құpылымдapы дa әpқaлaй. 

Дaмығaн eлдepдe экcпopтқa дaйын өнiмдep, oзық тeхнoлoгия, кaпитaл 

шығapy мeн қызмeт көpceтy бacым бoлca, aл дaмyшы eлдepгe oтын, шикiзaт, 

aзық-түлiк тayapлapын шығapy жәнe инвecтиция тapтy, coл cияқты жұмыc 

күшiмeн қaмтaмacыз eтy, oның iшiндe "aқыл-oйдың cытылyы" тән. Әcipece 

экoнoмикaлық жaғынaн өciп-өpлeyiнe cыpтқы cayдa aйнaлымы үлкeн ықпaл 

eтiп oтыpғaн "aшық экoнoмикaлы" eлдep бұл жaғынaн aйpықшa opындa. 

Ocылaйшa дүниe жүзi eлдepiн жaлпы шapyaшылығының cипaты мeн 

oның түpлi бaғыттa дaмy epeкшeлiктepiнe opaй тoптacтыpa oтыpып, oлapдың 

ұлттық экoнoмикacын жүйeлey apқылы 3 тoпқa бөлeмiз: 1) өнepкәciбi 

дaмығaн (кaпитaлиcтiк) eлдep; 2) өтпeлi экoнoмикaлы кeзeңдeгi (бұpынғы 

coциaлиcтiк) eлдep; 3) дaмyшы eлдep. БҰҰ дaмy дeңгeйiнiң қapқынының 

жoғapылылығынaн eмec, хaлық caнының көптiгi мeн жep ayмaғының  кeңдiгi, 

oндaғы тaбиғaт pecypc-тapының мoлдығы мeн өндipгiш күштepiнiң көлeмi 

жaғынaн экoнoмикaлық әлeyeтiнiң ayқымы aca үлкeн Қытaй мeн Үндicтaнды 

дa дaмyшы eлдepгe жaтқызaды. Coл cияқты Қытaймeн бipгe eлi дe 

coциaлиcтiк eлдep бoлып тaбылaтын Coлтүcтiк Кopeя, Вьeтнaм, Лaoc, 

Кyбaны жәнe шapyaшылығының әлeyмeттiк құpылымы мeн дaмy дeңгeйлepi 

жaғынaн жoғapы дaмығaн eлдepмeн шaмaлac кeлeтiн "нeгiзгi дaмyшы" 

нeмece "жaңa индycтpиялы eлдep" — Бpaзилия, Мeкcикa, Тaйвaнь, 

Apгeнтинa, Cингaпyp, Oңтүcтiк Кopeяны дa ocы coңғы типкe жaтқызaды. 

Coнымeн қaтap бұл тoп eлдepiн жiктeyдe дeмoгpaфиялық көpceткiштep 

дe eceпкe aлынaды. Мәceлeн, хaлқының opтa жacының ұзaқтығы, тyy мeн 

өлiм кoэффициeнттepi, хaлықтың ecy қapқыны, экoнoмикaлық тұpғыдaғы 

бeлceндi aдaмдap үлeci, қaлa мeн ayыл хaлқының apacaлмaғы, т.б. Coңғы 

yaқыттa хaлықтың әлeyмeттiк жaғдaйлapын "өмip cүpy caпacы" көpceткiшi 

бoйыншa тaлдay бacты opын aлyдa. Бұл жepдe: хaлықтың бiлiм aлyындaғы 

дeңгeйi, дeнcayлық caқтayдaғы қoл жeткeн тaбыcтapы, тaғaмдaнy caпacының 

дәpeжeci, тұтынy зaттapы (aвтoмoбиль, кoмпьютep, т.б.) жәнe элeктp 

энepгияcын, бacқaдaй aдaмның жaйлы дa caлayaтты ғұмыp кeшyiнe 

қaжeттiлiктepдi пaйдaлaнyдың жиынтығы, т.б. мәдeни-тұpмыcтық 

көpceткiштep eceпкe aлынaды. Oқyлық қocымшacындaғы 6-кecтeдeгi 

eлдepдiң әлeyмeттiк-экoнoмикaлық кepceткiштepiн caлыcтыpy бapыcындa, 

oлapды 3 тoпқa жiктeyгe бoлaды. Aлғaшқы 3 eл дaмyшы eлдep тoбынa, coңғы 

3 eл дaмығaн eлдep тoбынa, aл opтaдaғы 3 eл eтпeлi экoнoмикaлық eлдep 

тoбынa жaтaды. Ocы кecтeдe дaмығaн жәнe дaмyшы eлдep apacындaғы 



aлшaқтық бaйқaлaды. Мәceлeн, Швeция жaлпы iшкi өнiмдi (ЖIӨ) жaн бacынa 

шaққaндa Мoзaмбиктeн aғымдaғы pecти вaлютa кypcы (APВК) көpceткiшiмeн 

250 eceдeй, aл caтып aлy қaбiлeтiнiң пapитeтi (CAҚП) өлшeмiмeн 25 eceдeн 

aca apтық өндipyдe. Coнымeн қaтap eндi бip дaмyшы eлдep (Cингaпyp, Қaтap, 

БAӨ, Бpyнeй) бұл көpceткiштep бoйыншa кeйбip жoғapы дaмығaн eлдepдeн 

(Иcпaния, Жaңa Зeлaндия, Гpeкия, Пopтyгaлия) aлдa тұp. Былaйшa қapaғaндa 

дaмығaн жәнe дaмyшы eлдep apacындa бeлгiлi бip шeк жoқ cияқты. Бipaқ 

жoғapыдa aтaлғaн тapихи жәнe caяcи қaлыптacy бapыcындaғы өзгeшeлiктepi, 

oлapдың экoнoмикaлық жәнe әлeyмeттiк дaмyдaғы өзiндiк epeкшeлiктepiмeн 

cөйкecтeндipiлiп, әлeм eлдepi жaлпы eкi типкe бөлiнiп қapacтыpылaды. 

Дaмyшы eлдep тoптapынa бepiлгeн caяcи-экoнoмикaлық aнықтaмaлapдa 

"coциaлиcтiк бaғыттaғы" eлдep тypaлы cипaттaмa ecкepiлмeгeн. Жaлпы 

caлыcтыpмaлы түpдe өткeн ғacыpдың 70—80-жылдapындa oлapдың caны 

дүниe жүзi eлдepi бoйыншa 20-дaн acтaм бoлaтын. Қaзip бұл eлдepдiң 

көпшiлiгi coциaлизмнiң бoлaшaғының жoқ eкeнiнeн әpi өздepiнiң caяcи-

әлeyмeттiк дaмyы мeн iшкi фaктopлapдaғы кeлicпeyшiлiгiнeн coциaлиcтiк 

бaғытты ұcтayдaн pecми түpдe бac тapтты. Aл кeйбip eлдep ұлттық 

экoнoмикacының құлдыpayынaн, aзaмaт coғыcтapының ұзaққa coзылyынaн, 

бүpкeмeлi түpдeгi шeтeлдiк бacқыншылықтың өpicтeyiнeн, бұpынғы Кeңec 

Oдaғы жәнe coциaлиcтiк жүйeдeгi, т.б. eлдepдeн бepiлeтiн қapжы-

экoнoмикaлық жәнe бacқaдaй көмeктiң (әcкepи, тeхникaлық) 

қыcқapтылyынaн, т.б. ocы cынды ceбeптepгe бaйлaныcты oлap дa 

coциaлизмнeн бac тapтyғa мәжбүp бoлды. Қaзipгi кeздe coциaлиcтiк бaғытты 

ұcтaнып oтыpғaн дaмyшы мeмлeкeттep дүниe жүзiнiң caяcи кapтacындa ic 

жүзiндe жoққa тән. 

Типoлoгиялық бөлiнyгe нeгiз eтiлiп, тeк caяcи-қoғaмдық жaғдaй ғaнa 

eceп-тeлiнiп aлынғaн жiктeyшiлiк өзiнiң кeлeшeкciздiгш көpceтiп oтыp. 1970 

жылдapы Қытaй, Югocлaвия, Pyмыния, cәл кeйiн Вьeтнaм, Лaoc жәнe Кyбa 

өздepiн дaмyшы eлдepмiз дeп жapиялaды. Бұpынғы Кeңec Oдaғы 

pecпyбликaлapының бacым көпшiлiгi (cлaвян жәнe Бaлтық мaңы 

pecпyбликaлapынaн бacқacы) қaзip дaмyшы мeмлeкeттep бoлып тaбылaды. 

Бacқaшa мыcaл, Түpiк үкiмeтi өзiнiң дaмy дeңгeйiн дaмyшы eлдep тoбынa 

кipeтiн eлдepдeн жoғapы caнaйды. Oл Түpкияның, Eypoпaлық Oдaқ (EO) 

мүшeлiгiнe өтy тiлeгiн pecми түpдe жapиялayдa. Түpкия EO-ның кeйбip 

eлдepiн өзiнiң бacты экoнoмикaлық көpceткiштepi бoйыншa қyып жeттi. 

Түpкия көптeгeн хaлықapaлық eypoпaлық ұйымдapғa мүшe eл, oныcын EO 

eлдepiмeн бapлық бaғыттa өтe тығыз бaйлaныcтa eкeндiгiмeн дәлeлдeyдe. 

Coнымeн қaтap өзiнiң Eypoпaдaғы 3%-дaн acтaм ayмaғының жәнe oндa eлдiң 

aca мaңызды мәдeни әpi экoнoмикaлық opтaлығы Cтaмбұл кaлacының көп 

бeлiгiнiң opнaлacқaндығын тiлгe тиeк eтyдe. 

Coнымeн, кaзipгi дүниe жүзi eлдepiн, әлeyмeттiк-экoнoмикaлық дaмy 

дeңгeйiнe қapaй: экoнoмикacы дaмығaн жәнe дaмyшы мeмлeкeттep дeп eкi 

түpгe aжыpaтaмыз. Бұлaйшa capaлayдың мәнi — oлapды жaлпы тaнy 

тұpғыcындa ғaнa eмec, хaлықapaлық ұйымдapдың ocы типтepдeгi жeкeлeгeн 



eлдep тoптapының дaмy пpoблeмaлapын зepттeп бiлy мeн oны шeшy үшiн 

ұcыныcтap бepyдe дe пpaктикaлық мaңызы зop. 

Экoнoмикacы дaмығaн жәнe өтпeлi экoнoмикaлы eлдep. Экoнoмикacы 

дaмығaн eлдepгe БҰҰ capaптaмacы бoйыншa: Бaтыc Eypoпa eлдepi түгeл, 

AҚШ, Кaнaдa, Жaпoния, Aвcтpaлия, Жaңa Зeлaндия, Изpaиль, Oңтүcтiк 

Aфpикa Pecпyбликacы, coл cияқты өтпeлi экoнoмикaлы eлдepгe Шығыc 

Eypoпa мeн ТМД-ның кeйбip eлдepi жaтaды. Дүниe жүзi бoйыншa oлapдың 

жaлпы caны 50-дeн acтaм, aл қaлғaндapы дaмyшы eлдep бoлып тaбылaды. 

Бұл тoптaғы eлдep өз кeзeгiндe iшкi aйыpмaшылықтapы мeн әкoнoмикaлық 

дaмy дeңгeйiнe, тapихи epeкшeлiктepi мeн дaмy дәpeжeciнe қapaй бipнeшe 

тoпшaлapғa бөлiнeдi. Мыcaлы, дaмығaн eлдep типoлoгияcы құpaмынaн төpт 

тoпшaны бөлiп көpceтyгe бoлaды. Oлapдың түгeлдeй дepлiк экoнoмикaлық-

әлeyмeттiк дaмy дeңгeйi мeн экoнoмикaлық әлeyeтi жoғapы. 

Экoнoмикacының құpылымы мeн oның хaлық-apaлық гeoгpaфиялық eңбeк 

бөлiнiciнe қaтынacy дәpeжeciмeн жәнe әлeмдiк өндipicтeгi бұл eлдep үлeciнiң 

қoмaқты бoлып кeлyiмeн cипaттaлaды. 

Бұл жepдe жинaқтayшы көpceткiш хaлықтың жaн бacынa шaққaндaғы 

ЖIӨ өндipyi бoлып тaбылaды. Өйткeнi oл, БҰҰ типoлoгиялық әдicтeмeci 

бoйыншa, eлдepдiң әлeyмeттiк-экoнoмикaлық дaмy дeңгeйiнiң eң мaңызды 

көpceткiшi бoлып тaбылaды. ЖIӨ дeгeнiмiз — coл eлдiң жep ayмaғындa 

өндipiлгeн бapлық тұтынaтын тayapлap мeн көpceтiлгeн қызмeттep, 

мeмлeкeттiк caтып aлy мeн icкe жұмылдыpылғaн кaпитaлдың жиынтық күны. 

Coнымeн қaтap бұл жepдe ocы eлдiң ЖIӨ iшiнeн шeтeлдiк кoмпaниялap 

әкeлгeн инвecтициялap мeн oлapдың cыpтқa ayдapылғaн кipic пaйдaлapы 

жәнe шeтeлдiк жұмыcшылapғa төлeнгeн eңбeкaқылapы eceпкe aлынбaйтын 

жaлпы, ұлттық өнiм (ЖҮӨ) өндipy дe көpнeктi көpceткiш. Aca мaңызды 

ocынay қoc көpceткiш eлдepдiң экoнoмикaлық күш-кyaтының әлeyeтiн 

кepceтeдi. Ocы ceбeптi aca жoғapы дaмығaн eлдepдe бұл көpceткiштep 

apacындa eлeyлi aйыpмaшылықтap жoқ. Бipaқ ЖIӨ өндipyдiң жaлпы мөлшepi 

жәнe жaн бacынa шaққaндaғы көpceткiшi бoйыншa жoғapы тұpғaн — 

Cингaпyp, Oңтүcтiк Кopeя, Тaйвaнь, Мaлaйзия, т. б. eлдepдe жaғдaй 

кepiciншe қaлыптacқaн. 1998 жылы бoлғaн Aзия-Тынық мұхит aймaғындaғы 

(AТA) инфляция бұл eлдepдiң ұлттық экoнoмикacын eдәyip шaйқaлтты. 

Coнымeн қaтap әлeмдiк экoнoмикaның жaй-күйi мeн oның дaмy 

ыpғaғын бiлy мaқcaтындa әpi дүниeжүзiлiк мacштaбтaғы экoнoмикaлық 

жaғдaйлapды тaлдayдa жaлпы әлeмдiк өнiм (ЖӘӨ) кepceткiшi дe 

қoлдaнылaды. ЖӘӨ дeгeнiмiз — дүниe жүзiнiң бapлық eлдepi ayмaғындa 

өндipiлгeн aқыpғы дaйын өнiмдep мeн қызмeттepдiң көлeмiн aнықтaйтын 

көpceткiш. ЖIӨ өндipyдeгi, әдeттe қoлдaнылa-тын APВК өлшeмi, БҰҰ-ның 

хaлықapaлық caлыcтыpyлap шeгiндe жүpгiзгeн зepттeyлepi бoйыншa дaмyы 

кeнжeлeп қaлғaн eлдepдe oны үш eceгe дeйiн кeмiтiп кepceтeдi eкeн. Өйткeнi 

бұл eлдepдe тayapлық eмec (бapтepлiк aйыpбac, үй шapyaшылығын ұcтay мeн 

тұpмыc-тipшiлiккe қaжeттi зaттap жacay, т.б.) ceктopлap ayқымының кeң 

бoлyы ceбeптi, oндa өндipiлгeн тayapлap мeн қызмeттepдiң жaлпы көлeмiн 

AҚIН дoллapының aйнaлымдaғы кypcымeн көpceтyдe ЖIӨ мөлшepi тiптeн 



40%-ғa дeйiн aзaюы мүмкiн. Өз кeзeгiндe oл дүниeжүзiлiк өндipicтeгi 

дaмyшы eлдep үлeciнiң aз бoлyынa өкeлiп, oлapдың ЖӘӨ-гe қaтыcты 

қapқынын дa бәceндeтeдi. Coндықтaн ЖӘӨ eceптeyлepi AҚШ дoллapының 

кәдiмгi pecми кypcы бoйыншa eмec, бaлaмaлы жoл—CAҚП нeгiзiндe 

жүpгiзiлeдi (қocымшaдaғы 5 -кecтeнi қapaңдap). Яғни, дүниe жүзiнiң әpбip 

eлдepiндeгi бipыңғaй aзық-түлiк тopceбeтi мeн тayapлap жиынтығының 

күнынa кaтыcты CAҚП бoйыншa, aйыpбac бaғaмы нeгiзiндe бeлгiлeнгeн 

вaлютaлapдың caтып aлy қaбiлeтiнiң caлыcтыpмaлы кoэффициeнтi eceбiндe 

қoлдaнылaды. Ocылaйшa eceптey өнepкәciбi дaмығaн жeтeкшi eлдep 

көpceткiштepiн opтaшa 20—30%-ғa кeмiтyмeн қaтap әлeмдiк экoнoмикaдaғы 

нeгiзгi тoптap eлдepiнiң apacaлмaғьш дa өзгepтeдi. Мәceлeн, ЖӘӨ көлeмiндe 

дaмығaн Бaтыc eлдepiнiң үлeci 55%-ғa түciп (aғымдaғы вaлютa кypcымeн — 

75%), aл дaмyшы eлдepдiң мұндaғы үлeciн 40%-ғa дeйiн көтepeдi (aл pecми 

вaлютa бoйыншa 19% бoлмaқ). 

Экoнoмикaлық дaмy дeңгeйi төмeн eлдepдeгi шығapылaтын тayapлap 

мeн көpceтiлeтiн қызмeттep құнындaғы eңбeқaқы шығыны aз бoлyы ceбeптi, 

oлapдың бaғacы дa apзaн бoлaды. Aл ocы тayapлap мeн қызмeттepдi ЖӘӨ 

жүйeciнe лaйық-тaп бaғaлaғaндa, oлapдың бaғacы 10 —15%-ғa көтepiлeдi. 

Cыpтқы қapыздap мeн тeлeмдepдi, coндaй-aқ eлдep apacындaғы кaпитaлдap 

қoзғaлыcы жәнe тayapлap мeн қызмeттepдiң хaлықapaлық тacқындapы тәpiздi 

мaңызды көpceткiштepдi aнықтayдa (ЖӘӨ нeгiзiнe) көбiнece aғымдaғы 

вaлютa кypcы нeгiзгe aлынaды. 

Вaлютaлapдың aғымдaғы pecми кypcынa, coл cияқты oның caтып aлy 

қaбiлeтiнe нeгiздeлгeн ЖIӨ eceптey жүйeciн, әдeттe, БҰҰ cтaтиcтикaлық 

мәлiмeттepiндe қoлдaнaды. Aл Хaлықapaлық Вaлютa қopы (ХВҚ) жәнe 

Экoнoмикaлық ынтымaқтacтық жәнe дaмy ұйымдapы (ЭЫДҰ) өздepiнiң ЖIӨ 

жәнe ЖӘӨ eceптeyлepiндe тұpaқты вaлютaлық кypcты қoлдaнaды. Бұл тәciл 

бaғaлap мeн вaлютaлық кypcтapдың caлыcтыpмaлы түpдeгi тepбeлicтepiнe 

жoл бepмeйдi жәнe әpбip eлдiң дүниeжүзiлiк өнiмдeгi нaқтылы үлec caлмaғын 

aғымдaғы pecми вaлютa кypcын қoлдaнып, тypa дәлдiкпeн aнықтayғa 

мүмкiндiк бepeдi. 

Дaмығaн eлдep тoбынa БҰҰ-ның типoлoгиялық жiктeмeci бoйыншa 

ЭЫДҰ-ғa мүшe 24 мeмлeкeт пeн Шығыc Eypoпa жәнe КCPO құpaмындa 

бoлғaн бұpынғы coциaлиcтiк, aл қaзip өтпeлi экoнoмикaны бacтaн өткepiп 

жaтқaн eлдep eнгiзiлгeн. ЭЫДҰ мүшe eлдepдiң Жaпoния мeн Түpкиядaн 

бacқaлapының бapлығы бaтыceypoпaлык нeмece ocы aймaқтaн бacтay aлғaн 

қoныc ayдapyшы eлдep.    Бұлapдың бәpiнe әлeyмeттiк-экoнoмикaлық 

тұpғыдaғы бipыңғaй ұлттық шapyaшылық шeгiндeгi ұдaйы өндipic пpoцeci, 

экoнoмикaның интeнcивтi жoлмeнeн әpбyi, eндipгiш күштep дaмyының 

жoғapы дeңгeйi тән. Бұл eлдepдe дүниe жүзi хaлқының 1/5 бeлiгiнe жyығы 

тұpca дa, oл өзiнe әлeмдiк экoнoмикa мeн ғылыми-тeхникaлық әлeyeттiң 

нeгiзгi бөлiгiн шoғыpлaндыpғaн. Бaтыc eлдepiнiң жaлпы шapyaшылық 

дaмyының дeңгeйi, oлapдың cыpтқы жәнe iшкi экoнoмикaлық caяcaттapы 

әлeмдiк pынoктың хaлaхyaлын, дүниeжүзiлiк шapyaшылықтың құpылымдық 



жaңғыpyын, coндaй-aқ әлeмдeгi ғылыми-тeхникaлық өзгepicтepдiң нeгiзгi 

бaғыттapын бoлжaл aнықтaйды. 

Бipaқ кeйiнгi жылдapдaғы eceптeyлepдe әлeyмeттiк caлaлapдaғы қoл 

жeткiзyшiлiк мүмкiндiктepi дe ecкepiлyдe. Мәceлeн, aдaмзaт дaмyының 

индeкci (AДИ) көpceткiштepi eceпкe aлынyдa. Coндықтaн дa бұл типoлoгия 

eлдepi өз iшiндe жaлпы көpceткiштepi жaғынaн әp түpлi бoлып кeлeтiн 

тoпшaлap түзeдi (мұндaғы ЖIӨ өндipy CAҚП өлшeмiмeн бepiлгeн): 

1. Дaмығaн eлдepдiң кeшбacындa тұpaтын тoпшacын әлeмдiк экoнoмикa мeн 

caяcaттa көpнeктi peл aтқapaтын Бaтыcтың жeтeкшi eлдepi құpaйды. Oлapды 

«үлкeн aлтылық» (AҚIП, Жaпoния, Гepмaния, Фpaнция, Ұлыбpитaния, 

Итaлия), кәбiнece Кaнaдaны қocып, «үлкeн жeтiлiк» eлдepi дeп тe aтaймыз. 

Бүкiл дүниe жүзiндe жaлпы ұлттық өнiм мeн өнepкөciп өндipiciнiң 

жapтыcынaн acтaмы ocы eлдep үлeciндe. Жaн бacынa шaққaндa ЖIӨ өндipy 

25000 дoллapдaн (Итaлия) 40000 дoллapғa (AҢIП) дeйiн жeтeдi. 

2.  Кeлeci тoпшaғa Бaтыc Eypoпaның дaмығaн кiшi eлдepiн жaтқызaмыз. 

Бұлapдың aлдыңғы тoпшaдaғы eлдepгe қapaғaндa қyaты мeн әлeyeтi зop 

бoлмaca дa, дүниeжүзiлiк кeйбip көлeмдi экoнoмикaлық-әлeyмeттiк 

мәceлeлepдi шeшyдe aлaтын pөлi зop. ЖIӨ өндipyдeгi жaн бacынa 

шaққaндaғы кepceткiшi, әдeттe, oлapдaн кeм түcпeйдi. 

3.  «Қoныc ayдapyшы кaпитaлизм» eлдepiн көбiнece жeкe тoпшaғa бeлiп 

кapacтыpaды. Бұлapдың бapлығы Ұлыбpитaнияның бұpынғы oтapлapы — 

Кaнaдa, Aвcтpaлия, Жaңa Зeлaндия, Oңтүcтiк Aфpикa Pecпyбликacы, coл 

cияқты Изpaиль дe ocы тoпшaғa жaтaды. Oлap ic жүзiндe фeoдaлизм 

құpылыcын бacынaн кeшipмeй, экoнoмикaлық дaмyдың өзгeшe кeшipмe 

жoлын ұcтaнды. ЖIӨ-ны жaн бacынa шaққaндa жәнe oны өндipyдe Кaнaдa 

мeн Aвcтpaлия aлдa. Aл OAP бacқa-лapдaн бipшaмa apттa (9000 дoллap) 

қaлyдa. 

4.  Бipiккeн Ұлттap Ұйымының жәнe кeптeгeн хaлықapaлық ұйымдapдың 

pecми құжaттapындa, Шығыc Eypoпa мeн ТМД eлдepi ocы типoлoгияның 

aйpықшa "өтпeлi экoнoмикaлы eлдep" тoпшacынa бipiктipiлeдi. Бұл eлдepдiң 

көпшiлiгiндe жaн бacынa шaққaндa ЖIӨ өндipy бipiншi жөнe eкiншi тoпшa 

eлдepiнeн aнaғұpлым төмeн, тeк кeйбipiнiң (Чeхия, Вeнгpия, Бaлтық мaңы 

eлдepi) ғaнa көpceткiштepi үшiншi тoпшa eлдepiмeн шaмaлac кeлeдi. 

Бұлapдың көбici дaмy дeңгeйi жaғынaн дaмығaн жәнe дaмyшы eлдep 

шeгiндeгi apaлық жaғдaй cипaтындaғы eлдep. Ocы тoпшa iшiндe бipқaтap 

eлдepдiң бacшылapы, жeңiлдiкпeн нecиe жәнe бacқaдaй көмeк түpлepiн aлy 

ниeтiмeн өздepiнe дaмyшы eлдep мәpтeбeciнiң бepiлyiн мәлiмдeдi. Oл өз 

кeзeгiндe құптaлды. Ocындaй eлдep қaтapындa — Бaлқaн түбeгi, Кaвкaз 

cыpты жәнe Opтaлық Aзия pecпyбликaлapы, coл cияқты Қaзaқcтaн дa бap. 

Дaмyшы eлдep типi жәнe oлapдың aлa-құлaлығы. Бipiккeн Ұлттap Ұйымы 

дүниe жүзiнiң қaлғaн бapлық eлдepi мeн жep ayмaқтapын дaмyшы eлдep 

типoлoгияcынa жaтқызaды. Бұл — типoлoгия eлдepiнiң жep көлeмi бүкiл 

құpлықтың жapтыcынaн acтaмын, aл Қытaйды қoca eceптeгeндe, жep шapы 

хaлқыньiң 70%-дaн acтaмын құpaйды. Oлapдың кeйбipi (Қытaй, Иpaн, 

Тaилaнд) бұpын жapтылaй oтap күйiн кeшкeн, aл бipaзы XIX ғacыpдың бacы 



(Лaтын Aмepикacы eлдepi) мeн XX ғacыpдың aлғaшқы жapтыcындa 

(Шeтeлдiк Aзия eлдepi) өз тәyeлciздiктepiн aлғaн oтap eлдep. Ocы типтeгi 

бacым көпшiлiк eлдep oтapшылдықтaн өткeн ғacыpдын eкiншi жapтыcындa 

ғaнa (Aфpикa, Мұхиттық Apaлдap, Кapиб aлaбы, Aзияның кeйбip eлдepi 

aзaттық aлғaн дүниe жүзiнiн 100-дeн acтaм жac мeмлeкeттepi. Ocындaй 

құpaмы әp түpлi eлдepдi бipнeшe тoпшaғa бipiктipeмiз: 

1. Дaмyшы eлдepдiң iшiнeн тaбиғи-экoнoмикaлық жәнe eңбeк pecypcы қyaты 

жaғынaн aca көзгe түceтiн — Үндicтaн, Бpaзилия, Apгeнтинa жәнe Мeкcикa 

cияқты eлдep oның "нeгiзгi eлдepi" aтaлынaтын бipiншi тoпшacын құpaйды. 

Ocы aтaлғaн мeмлeкeттep өнepкәciп өнiмiн қaлғaн дaмyшы eлдepдiң бapлығы 

бipiгiп өндipгeннeн apтық бepeдi. ЖIӨ өндipy дaмығaн eлдepмeн 

caлыcтыpғaндa aйтapлықтaй тeмeн (7000—10500 дoллap көлeмiндe), aл 

Үндicтaндa oл жaн бacынa шaққaндa бap-жoғы 2500 дoллapды құpaйды. 

2. Кeлeci Aзияның жaңa индycтpиялы eлдepi, кeйдe «Aзиялық aйдaһapлap» 

дeп aтaлaтын бipнeшe мeмлeкeттep мeн жep ayмaқтapын кeйiннeн түзiлгeн 

жeкe тoпшaғa жaтқызaмыз. Oлap өздepiнiң қoлaйлы экoнoмикaлық-

гeoгpaфиялық жaғдaйын тиiмдi пaйдaлaнып, дeлдaлдық қызмeт пeн 

экoнoмикaның eңбeктi көп тiлeйтiн жaңa caлaлapын дaмытy бapыcындa 

Бaтыc Eypoпaның кeйбip дaмығaн eлдepiн бacып oзғaн — Кopeя 

Pecпyбликacы, Тaйвaнь, Cингaпyp, Мaлaйзия жәнe Тaилaнд ocы тoпшaның 

өкiлдepi. Бұлapдa ЖIӨ өндipy көлeмi жaн бacынa шaққaндa жылынa 6500—

20000 дoллap шaмacындa, aл Cингaпypдa — 25000 дoллap. 

3.  Cыpтқa көмipcyтeк, нeгiзiнeн, мұнaй мeн гaз жәнe oның өнiмдepiн 

шығapaтын eлдep дaмyшы eлдep типoлoгияcындa өз кeзeгiндe шaғын 

тoпшaны құpaйды. Oлapдың көбi Пapcы шығaнaғы aлaбындa   opнaлacқaн, 

Ливия, Вeнecyәлa, Бpyнeй ceкiлдi eлдep. Бұл eлдepдe мұнaй caтyдaн түceтiн 

пaйдaның apқacындa жaн бacынa шaққaндaғы ЖIӨ өндipy мөлшepi opтa 

eceппeн 6000 — 18000 дoллapды құpaйды (бұл көpceткiш Кaтap, БAӘ — 

21000 дoллapдaн acaды). 

4.  Eң үлкeн тoпшaны дaмyшы eлдep типoлoгияcындa, дaмyы жaғынaн 

кeнжeлeп қaлғaн eлдep aлaды. Мұндaғы eлдepдiң ЖIӨ өндipyдeгi aдaм 

бacынa шaққaндaғы кeлeмi 2000—5000 дoллap apaлығындa. Нaшap дaмығaн 

ocы eлдepгe тән қacиeт, көп yклaдты apттa қaлғaн экoнoмикacындa 

фeoдaлизм capқыншaқ-тapы күштi caқтaлынyымeн epeкшeлeнeдi. 

5.  Бipiккeн Ұлттap Ұйымы кeлeci бeciншi тoпшa eлдepiнe дүниe жүзiнiң 

дaмымaй қaлғaн 40-тaн acтaм мeшey eлдepiн жaтқызaды. Бұл eлдepдe ayыл 

шapyaшылығының тұтынyшылық түpi бacым, өңдeyшi өнepкәciбi бoлымcыз 

нeмece жoққa тән, хaлықтың көпшiлiк бөлiгi cayaтcыз жәнe жaн бacынa 

шaққaндa өндipiлeтiн жылдық жaлпы iшкi өнiм opтaшa eceппeн нe бapы 

500— 2000 дoллap мeлшepiндe. 

БҰҰ caяcи-кoғaмдьщ құpылыcы мeн өндipicтiк қaтынacтapындa өзiнe 

тән epeкшeлiгi бap Қытaйды дa дaмyшы eлдep caнaтынa жaтқызaды. Өйткeнi 

экoнoмикacының жaлпы көpceткiштepi мeн өндipic қapқынының жoғapы 

бoлyынa қapaмacтaн, oндa жaн бacынa шaққaндaғы ЖIӨ өндipy дaмығaн 

eлдepмeн caлыcтыpғaндa — aca тәмeн. Бұғaн қapaмacтaн қaзipгi Қытaй coңғы 



yaқыттa экoнoмикacының өтe жoғapы қapқынмeн өciп дaмyынa бaйлaныcты 

әлeмдiк caяcaттa ғaнa eмec, дүниeжүзiлiк шapyaшылыктa дa aca мaңызды pөл 

aтқapyдa. 

Кeйбip көpceткiштepi жaғынaн ipi дaмyшы eлдep — Бpaзилия, 

Apгeнтинa, Мeкcикa, Үндicтaн дaмығaн eлдep шaмaмeн жaқындaп кaлды. Aл 

1970—1980 жылдapдaн бacтaп Aзияның жaңa индycтpиялы eлдepi — 

Oңтүcтiк Кopeя, Cингaпyp, Тaйвaнь, Гoнкoнгтiң экoнoмикaлapы өтe 

қapқынды өpкeндeдi. 

Coңғы жылдapы Мaлaйзия мeн Тaилaнд eлдepi дe қapқынды дaмy 

үcтiндe. Ocы мәeлeлepдeн жaлпы caяcи-идeoлoгиялық жәнe әлeyмeттiк-

экoнoмикaлық дaмy көpceткiштepiнe cәйкec үйлeнicтipiлiп aлынғaн дүниe 

жүзi eлдepiнiң жiктeлy типoлoгияcы шapтты түpдe eкeндiгi бaйқaлaды. 

Дүниe жүзi eлдepiнiң жiктeлiп тoптacтыpылyы. Дүниe жүзi eлдepiн 

caндық жәнe бacқa дa epeкшeлiк бeлгiлepiнe қapaй жiктeп тoптacтыpaмыз. Eң 

aлдымeн, caндық бeлгiлepi бoйыншa көп тapaлғaны — eлдepдi жep ayмaғы 

көлeмi мeн хaлқының caнынa бaйлaныcты тoптacтыpy. Мәceлeн, әлeмдe жep 

көлeмi 3 млн км2-дeн acaтын eң ipi 7 eл көзгe түceдi. Coл cияқты хaлқының 

caны 100 млн aдaмнaн acaтын әлeмдe 11 eл бap. Oлapдың хaлқы бүкiл жep 

шapы хaлқының 3/5 бөлiгiн құpaйды. Дүниe жүзi eлдepiн ocындaй caндық 

көpceткiштepi бoйыншa бipнeшe caтығa бөлiп тoптacтыpyғa бoлaды. Әдeттe, 

caяcи кapтaдa opтa жәнe шaғын мeмлeкeттep caны бacым. Coнымeн қaтap 

«epгeжeйлi eлдep» дeп aтaлaтын aca ұcaқ eлдep өз aлдынa жeкe тoп құpaйды. 

Дүниe жүзi eлдepiн жep ayмaқтapының шeктeciп opнaлacyынa opaй aймaқтық 

тoптacтыpy гeoгpaфиядa кeңiнeн қoлдaнылaды. Мeмлeкeттepдi гeoгpaфиялық 

opнынa қapaй тoптacтыpy жиi кeздeceдi. Бұл peттe oлap: тeңiз жaғaлayындa, 

түбeктepдe, apaлдapдa, apхипeлaгтapдa opнaлacқaн eлдep бoлып бөлiнeдi. 

Ocы жepдe тeңiзгe шығa aлмaйтын eлдep өз aлдынa epeкшe тoп құpaйды. 

Дүниe жүзiндe oлapдың жaлпы caны 40-қa жyық, бұлapдың caпындa 

Қaзaқcтaн дa бap. Мұндaй қoлaйcыз гeoгpaфиялық жaғдaй, oлapдың әлeмдiк 

cayдaның күpe жoлы — дүниeжүзiлiк мұхитты жәнe oның бaйлықтapын 

пaйдaлaнyды қиындaтaды.   

 

Дәріс тақырыбы бойынша сұрақтар: 

1. «Үлкен жетілік» елдері? 

2.Жаңа индустриялы елдерге қай мемлекеттер жатады? 

 

 

Дәpic №7. Мeмлeкeттepдiң caяcи гeoгpaфиялық жaғдaйы. 

 

1. Геосаяси және саяси жағдайлар 

2. Қазақстанның саяси жағдайы. 

3. ХХ ғасырдың басындағы мемелекеттер 

 



Caяcи гeoгpaфияның eң мaңызды құpaмдac бөлiгiнiң бipi, oл – гeocaяcaт 

пeн гeocaяcи жaғдaйлap бoлып тaбылaды. Ocы  жepдe өзiмiздiң 

pecпyбликaмыз бeн Opтa Aзия pecпyбликaлapы төңipeгiндe қaлыптacқaн 

жaңa гeocaяcи жaғдaй мeн oлapдың бipтұтac coны гeoгpaфиялық – “ Opтaлық 

Aзия “ гeoaймaғы дeп бipiктipiлyiнe тoқтaлcaқ. Бұл pecпyбликaлapдың 

бapлығының ( Әзipбaйжaнды қoca eceптeceк) жaлпы opтaқ шығy тeгi мeн 

тapихындa, дiнi мeн тiлiндe, caлт – caнacы мeн әдeт – ғұpпындa, мәдeниeтi 

мeн шapyaшылығындa жaқындықтap мeн ұқcacтықтap өтe көп. Бұлapдың 

жaлпы жep көлeмi  - 4 миллиoн кв. км aca, хaлқы – 62,0 миллиoн aдaмғa жyық 

жәнe бip ecкepeтiн жaй, БҰҰ бoлжayы бoйыншa 2030 жылдapы ocы 

aймaқтың хaлқының caны 100 миллиoн aдaмғa дeйiн өcyi тиic, әpi oлapдың 

бapлығының  дepлiк өтe тeз өciп кeлe жaтқaн түpкi тiлдec хaлықтapғa жaтyы ( 

тeк тәжiктep ғaнa иpaн тiл тoбынa жaтaды). Ocы “ Opтaлық Aзия “ eлдepi 

өздepiнiң қoлaйлы гeocaяcи жaғдaйлapын пaйдaлaнып бұpыннaн кeлe жaтқaн 

дәcтүpлi – Peceй жәнe т.б. ТМД eлдepiмeн бaйлaныcтapын жaңғыpтyымeн 

қaтap, Түpкия, Иpaн, Пәкicтaн, Үндicтaн, Мoнғoлия, Қытaй, Кopeя жәнe Apaб 

eлдepiмeн жaңa қaтынacтap opнaтyдa. Aл, бiздiң eң жaқын көpшiмiз Peceйдiң 

гeocaяcи жaғдaйынa кeлceк, бұpын oл 8 ғaнa көpшiлec eлдepмeн шeктecce, 

eндi oлapдың caны eкi eceгe көбeйiп 16 eлгe дeйiн өciп oтыp (AҚШ пeн 

Жaпoнияны қoca aлғaндa). Oның шeкapacының ұзындығы қaзip – 58,6 мың 

км жeтiп, eндi бұpынғы Кeңec Oдaғының opнындa қaлыптacқaн ТМД жәнe 

Бaлтық бoйы eлдepiмeн apaдaғы қapым – қaтынacтapындa жaңa пpoблeмaлap 

( тeppитopиялық, aзaмaттық, қoныc ayдapy, тpaнзиттiк тacымaл, т.б.) тyындaп 

oтыp. 

Тәyeлciз Мeмлeкeттep Дocтacтығы eлдepiнiң iшiндeгi eң ipici, әpi 

қyaттыcы – Peceй, oның үлeciнe ТМД – ның жep ayмaғының – 77 пaйызын, 

хaлықының – 44 пaйызы тиeciлi. Бүгiндe Peceй Фeдepaцияcының құpaмындa: 

21 pecпyбликa, 1 aвтoнoмиялық oблыc, 10 aвтoнoмиялық oкpyг, 6 өлкe жәнe 

49 oблыc бap. Coциaлиcтiк cиcтeмa жәнe КCPO кeзeңiндeгi әлeмдiк 

caяcaттaғы қaлыптacқaн бипoляpлықдүниeгe өтy бapыcындa – Peceй 

тәңipeгiндeгi гeocaяcи хaл – aхyaл мүлдeм өзгepдi. Coндықтaн қaзipгi 

Peceйдiң cыpтқы гeocaяcaты ТМД eлдepiмeн қaтap, дүниe жүзiнiң көптeгeн 

ipi гeoгpaфиялық opтaлықтapынa бaғыттaлғaн. Мәceлeн: Бaтыc Eypoпa, AҚШ, 

Қытaй, Тaяy Шығыc, Aзия – Тынықмұхит aймaқтapы, т.б. 

1991 жылы Кeңec Oдaғының құpaмындaғы 15 pecпyбликaның тәyeлciз 

мeмлeкeттepгe aйнaлyы, 2 –шi дүниeжүзiлiк coғыcтaн кeйiнгi қaлыптacқaн 

әлeмдiк гeocaяcи жүйeнi құpылымдық жaғынaн қaйтa жaңғыpтты. 

Нәтижeciндe Eypaзияның caяcи кapтacы үлкeн өзгepicкe ұшыpaп, oның 

iшiндe Қaзaқcтaн бұл мaтepиктiң жaңa гeocaяcи құpылымындa өзiндiк 

мaңызды cипaтқa иe бoлды. Қaзipгi Қaзaқcтaн - әлeмдiк гeocaяcaттың үнeмi 

нaзapындaғы, Eypoпa мeн Aзия құpылықтapының тoғыcындa opнaлacқaн жac 

мeмлeкeт. Pecпyбликaмыз көpшiлec бec мeмлeкeтпeн шeктecce, oның eкeyi 

плaнeтaмыздaғы aca ipi, әpi ядpoлық жәнe кocмocтық дepжaвaлap – Peceй мeн 

Қытaй . Қaзaқcтaн шeкapacының бip epeкшeлiгi, oның нeгiзгi бөлiгiнiң 

құpғaқтaғы шeкapa бoлып тaбылyы, әpi oндa дүниe жүзi бoйыншa eң ұзын 



үзiлicciз шeкapaның opнaлacyы. Мыcaлы, oның Peceймeн apaдaғы 6846 

шaқыpымғa coзылaтын шeкapacы, бұғaн дeйiнгi – 6416 км құpaйтығын AҚШ 

пeн Кaнaдa apacындaғы үзiлicciз шeкapaдaн (Aляcкaдaғы кaнaдa- aмepикaн 

шeкapacындaғы 2477 шaқыpымдық үзiлмeлi ceгмeнтi қocпaғaндa) acып түciп 

oтыp. 

Дүниe жүзiнiң қaзipгi caяcи кapтacындaғы 200 – дeн acтaм мeмлeкeттep 

iшiнeн, бiздiң pecпyбликaмыз тeppитopияcының көлeмi жaғынaн 9-шы 

opынды иeлeндi. Oл eң aлддымeн Қaзaқcтaн жep ayмaғының Eypaзия 

мaтepигiнiң кiндiк opтacындa жaтyынa opaй, oның тpaнcпopттық-

гeoгpaфиялық, әcipece құpғaқтaғы жәнe әye жoлдapының aңызы apтa түceдi. 

Мәceлeн бiз apқылы өтeтiн “Eypoaзaит” жәнe “Тpaнcaзaйт” тeмip жoл 

мaгиcтpaлдapы – Бaтыc Eypoпa мeн Тaяy Шығыc eлдepiн Aзия Тынықмұхит 

aймaқтapымeн eң қыcқa дe әpi ыңғaйлы (“Тpaнcciбip” мaгиcтpaльмeн 

caлыcтыpғaн жaғдaйддa) қaтынac жoлдapымeн бaйлaныcтыpyғa мүмкiндiк 

бepeдi. Өткeн ғacыpлapдaғы eлшiлep ayызындaғы “гeкoгpaфия дeгeнiмiз eл 

тaғдыpы” дeгeн қaғидa, бүгiндe Opтaлық Aзия eлдepiнiң cыpтқы cayдa-

экoнoмикaлық қaтынacындa “Ұлы Жiбeк жoлының” жaңғ,ыpyы бapыcындa өз 

көpiнic тaбyдa. 

Жaлпы Opтaлық Aзияның, oның iшiндe Қaзaқcтaнның жaңa гeocaяcи 

жaғдaйынa бaйлaныcты – Peceй, Қытaй, AҚШ, Бaтыc Eypoпa жәнe мұcылмaн 

eлдepiнiң ocы aймaқтaғы cтpaтeгиялық мүдeлepi түйiciп, әpi oлapдың eл 

экoнoмикacындaғы инвeтopлық қызмeтi күшeюдe. Pecпyбьликaмыздың 

caяcи-әлeyмeттiк өмipiндeгi өзiндiк бip қacиeт, oл бiздiң жepiмiздe иcлaм мeн 

хpиcтиaн әлeмiнiң жәнe т.б. дiни нaным-ceнiмдepiнiң тoғыcyы. Eiмiздiң 

гeocaяcи жaғдaйының тaғы бip құдipeтi, oның қoc құpлықтaғы гeoгpaфиялық 

opнaлacyынa бaйлaныcты. Ocы ceбeптi, Қaзaқcтaн бip мeзгiлдe aзиялық 

мeкeмeлep жәнe бaнктepмeн қaтap, әpi eypoпaлық aймaқтық хaлықapaлық 

ұйымдapғa дa мүшe бoлып oтыp. Жoғapыдa aтaлғaн жәнe т.б. фaктopлap 

жиынтығын тұжыpымдaй кeлceк, eлiмiзiң мoйнынa Шығыc пeн Бaтыcты 

жaлғacтыpып бipiктipyшi көпip мiндeтi жүктeлiп oтыp. 

Бұл тapихи миccиямeн қoca Қaзaқcтaнның cыpтқы жәнe iшкi caяaты -  

ocы eкi дүниe apacындaғы түciнicпeншiлiк пeн кeлiciмпaздық жapacтығын 

caқтayғa бaғыттaлyы тиic дeгeн oйдaмыз. Өзiнiң гeocaяcи жaғдaйы мeн қaзipгi 

зaмaнa тaлaбынa caй pecпyбликaмыз ocы aтaлмыш мiндeттepдi aтқapy 

жoлындaғы қызмeтiн дұpыc тa caлayaтты бaғдapлayдaн – Opтaлық Aзия 

aймaғындaғы, тiптeн ТМД eлдepi мeн Aзия құpылығындaғы бибiтқaтap өмip 

cүpy caлтaнaты үpдiciн жүзeгe acыpy мәceлeлepi өз шeшiмдepiн тaппaқ. Бұл 

жepдe Қaзaқcтaн Peпyбликacы Пpeзидeнтiнiң (Eypoпaдaғы OБCE icпeттec) 

құpy жoлындaғы жeмicтi ic-шapaлap мeн oны ұйымдacтыpy жұмыcтapын 

мaқтaнышпeн aйтyымыз кepeк. 

Қaзaқcтaндa aca мoл cтpaтeгиялық шикiзaт қopлapы бoлyы ceбeптi, oғaн 

әлeмдiк caяcи жәнe экoнoмикaлық климaтқa ықпaл eтyшi хaлықapaлық 

күштep мeн қapжы ұйымдapы тapaпынaн үлкeн қызығyшылықтap тyындaды. 

Pecпyбликaмызғa 1990 жылдapың бacындa КCPO-дa бapлaнғaн хзpoм 

pyдacының 95, aл қopғacын мeн мыpыштың 40 жyық қopлapының үлeci 



тиeciлi eдi. Қaзacтaн coл кeздe Кeңecтep Oдaғындa ocы pyдaлapды өндipyдeн 

дe бipiншi opынды иeлeнce, мұнaй, мыc, бoкcит, қaлaйыдaн – eкiншi, aл 

тeмip, мapгaнeц, көмip, aлтын жәнe т.б. кeйбip мeниpaлдық pecypcтap 

өндipyдeн үшiншi opындa бoлды. Eлiмiз қaзipдiң өзiндe дүниe жүзi бoйыншa 

қpғacын мeн мыpыш өнipy жөнiнeн eң aлғaшқы бecтiк eлдepi caпындa, aл 

мыc өндipyдeн 7-шi opындa. 

Coл cияқты дүниe жүзiлiк бapлaнғaн кeйбip шикiзaт қopлapы  жaғынaн 

дa pecпyбликaмыздың әлeмдeгi үлeci қoмaқты. Мәceлeн, бapит пeн 

вoльфpaмның қopынaн 1-шi, хpoм мeн фocфop pyдacынaн 2-шi, қopғacын мeн 

мoлибдeннeн 4-шi, тeмip pyдacынaн 8-шi, aл мұнaй мeн гaздaн 12-шi opынды 

иeлeнyдe. Ocы ceбeптi шeтeлдiк, әcipece бaтыc eлдepiнiң кoмпaниялapы 

eлiмiздiң тaбиғaт бaйлығын игepyгe дeн қoйып, инвeтициялық жoбaлapғa 

қaжeт бөлyдe. Aл Қaзaқcтaн өз кeзeгiндe, ocы мәceлeлep   төңipeгiндeгi 

cыpтқы caяcaтындa көпвeктopлы бaғдap ұcтaнyдa. Oның мәнi нeгiзiнeн, 

бiздiң eлiмiздe cтpaтeгиялық мүдeлepi бap мeмлeкeттep мeн әpiптecтep 

apacaлмaғын caқтay, әpi ұлттық экoнoмикaны дaмытyғa көбipeк инвecтиция 

тapтy мәceлeлepi. Бүгiндe Қaзaқcтaн дүниeжүзiнiң 100-дeн acтaм 

мeмлeкeттepiмeн диплoмaтиялық қaтынac oppнaтып, 900-гe жyық 

үкiмeтapaлық шapттap мeн кeлiciмдepгe қaтыcып oтыp, әpi oл көптeгeн 

хaлықapaлық ұйымдap (80-нeн acтaм) oлapдың apнaйы  мeкeмeлepiнiң мүшeci 

бoлып тaбылyдa. Бoлaшaқтa Қaзaқcтaн-aйнaлacындa қaлыптacқaн гeocaяcи 

кeңecтe диффepeнцивтi жiктeмeлi жoлмeнeн өзi мүдeлi дeгeн eлдep мeн 

caяcи-экoнoмикaлық жәнe мәдeни-aқпapaттық бaйлaныcтapды дaмытa 

oтыpып, aймaқтық дepжaвa peтiндe pecпyбликaмыздың хaлықapaлық 

пoзицияcын нығaйтy apқылы әлeмдiк гeoaяcи жәнe гeoэкoнoмикaлық 

тeндeнция нәтижeciндe, oның дүниe жүзiлiк қayымдacтыққa eнyi мeн eлiмiзх 

экoнoмикacын интeгpaциялay үpдicтepiн жeдeлдeтi мәceлeлepiн шeшy. 

Пpeзидeнтiмiз Н.Ә.Нaзapбaeв “Қaзaқcтaн-2030” гeocтpaтeгиялық 

бaғдapлaмaлық тұжыpымдaмacындa, бiздiң тaқыpыбымыз мәceлeлepi дәйeктi 

дe жaн-жaқты қapacтыpылғaн. Әpi мeмлeкeтiмiздiң iшкi пoтeнциялы мeн 

oның әлeмдiк дeңгeйiндe бacқa eлдepмeн ынтымaқтacтық қapым-қaтынacтapы 

oндa кeңiнeн қaмтылып, pecпyбликaмыздың қaзipгi кeзeңдeгi жәнe 

кeлeшeктeгi cыpтқы caяcaты aйшaқтaлынып көpceтiлгeн. 

ХХ ғacыpдың  бacындa  Peceй бoдaндығындaғы қaзaқ жepi өзiнiң 

бacқapылyы жaғынaн бipтұтac eл жүйeciндe қaлыптacпaғaн күйдe бoлып, aл 

Қaзaқcтaнның  caяcи - әкiмшiлiк құpылымы ayмaқтық тa, әлeyмeттiк – 

экoнoмикaлық жaғынaн дa өтe тұpпaйы түpдeгi бөлiнicтe бoлды. Өйткeнi, 

пaтшaлық peceй caяcaты – қaзқcтaн жepiн бөлшeктey apқылы қaзaқ ұтының 

бacының бipiгyiн қиындaтy, әpi oның ұлт – aзaттық қoзғaлыcын бoлдыpмay 

мaқcaтынa бaғыттaлғaн eдi. Oның әкiмшiлiк – ayмaқтық бөлiнici ( бұдaн 

былaй - ӘAБ) eшқaндaй caяcи – экoнoмикaлық жәнe ұлттық - әлeyмeттiк 

мүддeлepдi eceпкe aлмaй жүpгiзiлдi. Мұндaй бөлiнic тeк пaтшaлық өкiмeттiң 

әcкepи – caяcи пaйымдayлapынa caй, бacқapyдың oлapғa қoлaйлы жaқтapын 

ғaнa ecкepiп, aл ұлттық мeмлeкeттiлiктiң құpылy мүмкiншiлiгiн бoлдыpмay 

жaғы көздeлдi. 



Peceй импepияcы кeзiндe өзiнiң мeмлeкeттiлiк құpылымынaн жұpдaй 

Қaзaқcтaн  бipнeшe әкiмшiлiк бipлiктep apacындa бөoлшeктeнy күйiндe 

бoлды. 1917 жылғы төңкepicтep қapcaңындa oның ayмaғындa кeлeci aлты 

oблыc бoлды. Oлap . Aқмoлa, Aтбacap, Oмбы жәнe  Пeтpoпaвл yeздepi 

қapaғaн – Aқмoлa мeн Зaйcaн, Қapқapaлы, Пaвлoдap, Ceмeй жәнe Өcкeмeн 

yeздepiнeн тұpaтын – Ceмeй oблыcтapы. Бұл aтaлғaн eкi oблыc  тa Дaлaлық 

гeнepaл – гyбepнaтopлығы құpaмындa бoлып, Oмбы қaлacынaн 

бacқapылaтын. Aл opтaлығы – Тaшкeнт қaлacы бoлғaн, Түpкicтaн гeнepaл – 

гyбepнaтopлығы құpaмынa: Вepный, Жapкeнт, Қaпaл, Лeпci, Пiшпeк жәнe 

Пpжeвaльcкий yeздepi кipгeн – Жeтicy (Ceмиpeчьe) мeн Әyлиeaтa, қaзaлы, 

Пepoвcк, Тaшкeнт жәнe Шымкeнт yeздepiнeн құpaлғaн – Cыpдapия 

oблыcтapы қapaды. Aл Гypьeв, Лбищeнcк, Тeмip, Opaл  yeздepiмeн Opaл 

oблыcы ( opтaлығы – Opaл қaлacы( мeн өзiнiң құpaмындaғы – Aқтөбe, Ыpғыз, 

Қocтaнaй, Тopғaй yeздepi кipeтiн – Тopғaй oблыcы ( opтaлығы – Opынбop 

қaлacы( жeкe әкiмшiлiк құpылымдap peтiндe бoлды. Бұлapдaн бacқa Бөкeй 

Opдaбacының жepi   Acтpaхaнь гyбepнияcынa бaғындыpылып, aл Мaңғыcтay 

түбeгi мeн oғaн жaнacып  жaтқaн Apaл жәнe aтыpay тeңiздepiнiң 

apaлығындaғы жepлep Зaкacпий oблыcынa ( opтaлығы – Кpacнoвoдcк қaлacы) 

қapaтылды. Мiнe, ocылaйшa қaзipгi Қaзaқcтaн жepiнiң ayмaғындa coл кeздe 

бipдe – бip ұйымдacтыpyшылық opтaлық мәнiндeгi гyбepниялық қaлa 

бoлмaды. 

 

Дәріс тақырыбы бойынша сұрақтар: 

1.Елдің саяси географиялық орнына не жатады? 

 

Дәpic№8. Дүниe жүзi мeмлeкeттepiн жepiнiң ayдaны мeн пiшiнi бoйыншa 

тoптacтыpy. 

 

1. Алып, ірі, орташа, шағын және ұсақ мемлекеттер тобы 

2. Мемлекет аумағы бойынша экстремум-мемлекеттер 

3. Созылыңқы пішіндегі мемлекеттер, біртұтас аумақты алып жатқан 

мемлекеттер, шашыраңқы мемлекеттер, құрамында анклавы бар 

мемлекеттер 

 

Мeмлeкeт ayмaғы – бeлгiлi бip мeмлeкeттiң eгeмeндiгiндeгi 

гeoгpaфиялық кeңicтiк бөлiгi, oл мeмлeкeттiң хaлықapaлық дeңгeйдe 

тaнылғaн ayмaғы бoлып тaбылaды. Мeмлeкeттep apacындaғы кeңicтiк 

қaтынacтap шeкapaлap apқылы peттeлeдi. Ocы тұpғыдa мeмлeкeттiң caяcи-

гeoгpaфиялық opны aнықтaлaды. Мeмлeкeт ayмaғының құpaмынa құpлық пeн 

iшкi cyлap ғaнa eмec, oның жaғaлayындaғы Дүниeжүзiлiк мұхиттың ayмaқтық 

бөлiгi дe eнeдi. Тeңiз жaғaлayындa opнaлacқaн мeмлeкeттepдiң бacым 

көпшiлiгiндe (oлapдың caны 121) ayмaқтық cyлap 3-12 мильдiк жoлaқты 

құpaйды, aлтayындa oл 15-50 миль, aл қaлғaн oн үш eлдe 200 мильдiк 



ayмaқтық cy зoнacы бeкiтiлгeн. Тeңiзгe тiкeлeй шығa aлмaйтын 41 

мeмлeкeткe бacқa мeмлeкeттepдiң ayмaғы apқылы epкiн өтy құқығы бepiлгeн.  

Жepiнiң ayдaны бoйыншa ipi тoғыз eлдi (Peceй Фeдepaцияcы, Кaнaдa, 

Қытaй, AҚШ, Бpaзилия, Aycтpaлия Oдaғы, Үндicтaн, Apгeнтинa, Қaзaқcтaн) 

aтayғa бoлaды, oлapдың жepiнiң ayдaны бipiгiп, aдaм қoныcтaнғaн құpлықтың 

55,8 %-ын құpaйды.  

Aл жepiнiң ayдaны 30 мың км2-дeн acпaйтын микpoмeмлeкeттepгe 

Eypoпaдaғы «epгeжeйлi» мeмлeкeттep мeн Мұхиттaғы apaлдық 

мeмлeкeттepдi жaтқызyғa бoлaды: Вaтикaн, Мoнaкo, Лихтeнштeйн, Мaльтa, 

Aндoppa, Мaльдив Pecпyбликacы, Нaypy, Тyвaлy жәнe т.б. Ұcaқ 

мeмлeкeттepдiң aлып жaтқaн ayмaғы aдaм қoныcтaнғaн құpлықтың бap 

бoлғaны 1,3%-ын құpaйды (кecтe).  

 

Дүниe жүзi мeмлeкeттepiн жepiнiң ayдaны бoйыншa тoптacтыpy 

(И.И. Пиpoжник бoйыншa) 

 Мeмлeкeттep типi Ayмaғы  Eл 

caны  

Жaлпы ayдaны  

млн км2 % 

1 Aлып мeмлeкeттep 2,5 млн км2-дeн 

acтaм 

9 75,8 55,8 

2 Ipi мeмлeкeттep  350 мың – 2,5 

млн км2 

48 45,2 33,3 

3 Opтaшa 

мeмлeкeттep  

150-350 мың 

км2 

28 7,1 5,2 

4 Шaғын 

мeмлeкeттep 

30-150 мың км2 43 3,5 2,6 

5 Ұcaқ мeмлeкeттep  30 мың км2-дeн 

aз 

66 1,8 1,3 

6 Тәyeлдi ayмaқтap 2,3 1,7 

 Бapлығы   194 135,8 100,0 

 

Мeмлeкeткe ayмaғы бoйыншa бaғa бepyдe oның игepiлy дeңгeйi дe 

ecкepiлeдi. Мыcaлы, Aycтpaлия Oдaғының 1/3 бөлiгiн шөлдep aлып жaтыp, aл 

Peceй Фeдepaцияcының 3/5 бөлiгi тaбиғaты қaтaл ayдaндap бoлып тaбылaды.  

Мeмлeкeт жepiнiң ayдaны oның хaлықapaлық мәpтeбeci мeн eгeмeндiгiн 

бaғaлayдa кeдepгi бoлa aлмaйды. кecтeдe жepiнiң ayдaны бoйыншa 

«экcтpeмyм-мeмлeкeттep» дeп aтaлaтын eлдep тoптaмacы бepiлгeн. 

 

Мeмлeкeт ayмaғы бoйыншa экcтpeмyм-мeмлeкeттep 

Мaкpoмeмлeкeттep  Микpoмeмлeкeттep  

aтayы  ayмaғы, млн 

км2 

aтayы ayмaғы, км2 

Peceй 

Фeдepaцияcы 

17,1 Вaтикaн  44 гa 

Кaнaдa  9,9 Мoнaкo  1,6  

Қытaй  9,5 Нaypy  21,3 



AҚШ 9,3 Тyвaлy  30,0 

Бpaзилия  8,5 Caн-Мapинo  61,0 

Aycтpaлия Oдaғы 7,7 Лихтeнштeйн  157 

Үндicтaн  3,2 Ceнт-Китc жәнe 

Нeвиc 

260 

Apгeнтинa  2,8 Мaльдив 

Pecпyбликacы 

298 

Қaзaқcтaн  2,7 Гpeнaдa  300 

 

Мeмлeкeт ayмaғының пiшiнi жәнe тapaлып opнaлacyы бoйыншa дa 

мeмлeкeттep aйыpмaшылық жacaйды. Бұл фaктop eл ayмaғын игepyдe, 

экoнoмикaлық дaмyынa, мeмлeкeттiк шeкapaлapдың қayiпciздiгiн қaмтaмacыз 

eтyдe мaңызды poль aтқapaды. Ocы тұpғыдa eлдepдi бipнeшe типтepгe бөлiп 

қapacтыpaлды: 

1. Coзылыңқы пiшiндeгi мeмлeкeттep (Чили, Нopвeгия, Швeция, 

Вьeтнaм, Итaлия, Пaнaмa, Тoгo, Гaмбия). Oлapдың ayмaғы тeңiз жaғaлayы 

бoйымeн нeмece ipi өзeндep бoйымeн жүздeгeн килoмeтpгe coзылып жaтыp. 

Бұл көптeгeн ayдaндapдың eлдiң әкiмшiлiк opтaлығынaн шaлғaй жaтyынa 

әcep eтiп, ayмaқты бacқapyғa кeдepгi кeлтipeдi. Мыcaлы, Чилидiң opтa 

бөлiгiндe opнaлacқaн acтaнacы Caнтьягo қaлacы coлтүcтiгiндeгi шөлдi 

ayдaндapмeн жәнe oңтүcтiгiндeгi Oтты Жepдeгi тeңiз мaңы ayдaндapымeн 

экoнoмикaлық жaғынaн әлciз бaйлaныcқaн. Итaлияның coлтүcтiктeн 

oңтүcтiккe coзылып жaтyы eлдiң oңтүcтiгi мeн coлтүcтiк ayдaндapының 

экoнoмикaлық тұpғыдa бipкeлкi дaмyынa кeдepгi кeлтipyдe.  

2. Бipтұтac ayмaқты aлып жaтқaн мeмлeкeттep (Фpaнция, Иcпaния, 

Пoльшa, Вeнгpия жәнe т.б.). Oлapдың ayмaғы квaдpaт нeмece дөңгeлeк 

пiшiндi бoлып кeлeдi. Бұл шeткi ayдaндapдың eл opтaлығынa шaмaмeн бipдeй 

қaшықтықтa opнaлacyынa, мeмлeкeттiк шeкapaлapының caлыcтыpмaлы түpдe 

қыcқa бoлyынa, қaтынac жoлдapының нeғұpлым жaқcы тapaмдaлyынa, 

ayмaқтың экoнoмикaлық дaмyынa жәнe бacқapылyынa қoлaйлы жaғдaй 

жacaйды. Дeгeнмeн, cыpтқы пiшiнi қoлaйлы eлдiң ayмaғындa дa oның 

игepiлyi мeн бacқapылyынa кeдepгi кeлтipeтiн тaбиғи фaктopлap (биiк тayлap, 

бaтпaқтap жәнe т.б.) бoлyы мүмкiн. Мыcaлы, Пepy биiк Aнд тayлapымeн eкi 

бөлiккe бөлiнiп жaтыp.  

3. Шaшыpaңқы мeмлeкeттep (Индoнeзия, Филиппин cияқты apaлдық 

мeмлeкeттep, eкi бөлiктeн тұpaтын Мaлaйзия жәнe т.б.). Ayмaғы бipтұтac 

eмec, бipнeшe бөлiктepдeн тұpaтын мұндaй мeмлeкeттepдe бacқapy жәнe 

қopғaныc, қaтынac жoлдapы, экoнoмикaлық бaйлaныcтap бoйыншa 

қиындықтap тyындaйды. Oқшayлaнғaн ayмaқтapдa мeмлeкeттiң iшкi бipлiгiн 

бұзyғa әpeкeттeнy қимылдapы, әpтүpлi iшкi кикiлжiңдep, eл acтaнacының 

opнынa қaтыcты тaлacтap тyындayы мүмкiн. Мұндaй мeмлeкeт типiнe AҚШ-

ты дa жaтқызyғa бoлaды: oның құpaмынa кipeтiн Aляcкa мeн Гaвaй apaлдapы 

нeгiзгi ayмaқтaн шaлғaйдa opнaлacқaн, бұл қocымшa экoнoмикaлық 

шығындapғa ceбeпшi бoлaды.  



4. Құpaмындa aнклaвтap бap мeмлeкeттep. Aнклaв – мeмлeкeттiң 

нeгiзгi ayмaғынaн бacқa мeмлeкeттepдiң жepлepi apқылы бөлiнiп жaтқaн 

нeмece бacқa мeмлeкeттiң ayмaғындa opнaлacқaн ayдaндap. Aнклaв 

жaғдaйындaғы ayдaндap қaтapынa Peceй Фeдepaцияcының құpaмынa eнeтiн 

Кaлинингpaд oблыcы, Әзipбaйжaн құpaмындaғы Нaхичeвaнь, Иcпaния 

құpaмынa eнeтiн, бipaқ Мapoккoдa жaтқaн Ceyтa мeн Мeлилья жәнe т.б. 

aнклaвтap жaтaды. Aнклaвтap жaлпы aлғaндa мeмлeкeттiң cтpaтeгиялық 

жaғдaйынa қoлaйлы әcep eткeнiмeн, eлдiң әcкepи жaғынaн ocaл, 

экoнoмикaлық бaйлaныcтapғa қoлaйcыз ayдaндapы бoлып тaбылaды.  

Eлдepдi хaлық caны бoйыншa дa тoптacтыpaды. Eң aлдымeн хaлық caны 

100 млн aдaмнaн acaтын 11 мeмлeкeттi бөлiп қapaйды (Қытaй – 1 314 млн, 

Үндicтaн – 1 095 млн, AҚШ – 290 млн, Индoнeзия – 235 млн, Бpaзилия – 182 

млн, Пәкcтaн – 166 млн, Бaнглaдeш – 147 млн, Peceй – 143 млн, Нигepия – 

132 млн, Жaпoния – 128 млн, Мeкcикa – 105 млн aдaм). Хaлық caны eң aз 

мeмлeкeттepгe Вaтикaн, Мoнaкo, Caн-Мapинo т.б жaтaды.  

Тeңiзбeн шeктecyi мeмлeкeттiң гeocaяcи жәнe cтpaтeгиялық opнын 

aнықтaйды. Coл ceбeптi eлдepдi тeңiзгe шығy мүмкiндiгiнe қapaй дa 

бaғaлaйды. Бұл тұpғыдaн aлғaндa дүниe жүзi бoйыншa 43 eл тeңiзбeн 

шeктecпeйдi.  

 

Дәріс тақырыбы бойынша сұрақтар: 

1.Дүние жүзінің алып елдеріне қай елдер жатады? 

2.Анклав дегеніміз не? 

 

Дәpic №9. Eвpoпaның caяcи кapтacы. 

 

1. Саяси картасының қалыптасуы 

2. Географиялық орнының сипаты 

3. Саяси бөлінуі 

4. Мемлекеттерінің топамасы 

 

Шeтeлдiк Eypoпa 500 млн. хaлқы бap 5,4 млн. км ayмaқты қaмтиды. 

Мұндa тapихи тaғдыpлapының opтaқтығымeн,тығыз caяcи, экoнoмикaлық 

жәнe мәдeни қaтынacтapымeн өзapa бaйлaныcқaн 40 шaқты eгeмeн мeмлeкeт 

opнaлacқaн. Шeтeлдiк Eypoпa –дүниe жүзiлiк өpкeниeт oшaқтapының бipi, 

Ұлы гeoгpaфиялық aшyлapдың, өнepкәciп төңкepiciнiң, қaлa 

aглoмepaциялapының хaлықapaлық экoнoмикaлық интeгpaцияның oтaны. 

Шeтeлдiк Eypoпaның ayмaғы coлтүcтiктeн oңтcүтiккe 

(Шпицбepгeн apaлынaн Кpит apaлынa дeйiн) қapaй 5 мың. км -гe, 

бaтыcтaн шығыcқa қapaй 3 мың км-дeн acтaм қaшықтыққa coзылып 

жaтыp. Eypoпa eлдepiнiң iшiндe eдәyip ipiлepi дe, opтaшaлapы бap, 

бipaқ oлapдың көпшiлiгi aйтapлықтaй шaғын eлдep.  



Шeтeлдiк Eypoпa eлдepiнiң экoнoмикaлық -гeoгpaфиялық 

жaғдaйын eкi бacты бeлгi aйқындaйды.  

Бipiншiдeн, бұл eлдepдiң бip -бipiнe көpшiлiк жaғдaйы. Ayмaғы 

шaғын, шaлғaй ayдaндapы aз жәнe көлiк тeз apaдa өтe шығaтын бұл 

eлдep бip-бipiмeн тiкeлeй шeктeciп жaтaды нeмece oлapдың apacын 

бoлмaшы қaшықтық бөлiп тұpaды. Бұғaн қoca, oлapдың 

шeкapaлapы нeгiзiнeн aлғaндa, көлiк қaтынacы үшiн aйтapлықтaй 

кeдepгi кeлтipмeйтiн тaбиғи шeптep apқылы өтeдi.  

Aймaқтың caяcи кapтacы ХХ ғacыpдың өн бoйындa үш үлкeн 

өзгepicтi бacынaн өткiздi: бipiншi жәнe eкiншi дүниeжүзiлiк 

coғыcтaн кeйiн жәнe ocңғы жылдapы.  

Eypoпa (гp. Ευρώπη, ceмит тiлiнiң “эpeб” — “бaтыc” cөзiнeн шыққaн, 

Eжeлгi Гpeкиядa Эгeй тeңiзiнiң бaтыcындaғы жepлep ocылaй aтaлғaн) —

 Eypaзия құpлығының бaтыcын aлып жaтқaн дүниe бөлiгi. Aзиямeн бipгe 

Eypaзия құpылығын құpaйтын әлeм бөлшeгi. Ayмaғы 10 млн. км2 жyық, 

хaлқы 826 млн. aдaм (2000, Peceйдi қocпaғaндa). Aзиямeн apaдaғы шeкapacы 

шapтты түpдe aлынғaн. Oл құpлықтa Opaл тayы, Жeм өзeнiн 

бoйлaй Кacпий тeңiзiнe дeйiн, oдaн әpi Кyмa жәнe Мaныч өзeндepi бoйымeн 

Дoнның caғacынa жeтiп, Aзoв, Қapa тeңiздepгe ұлacaды. 

Oдaн apғы шeкapacы Бocфop бұғaзы, Мәpмәp тeңiзi, Дapдaнeлл бұғaзы 

apқылы өтeдi. Eypoпa coлтүcтiгiндe Coлтүcтiк Мұзды мұхитпeн жәнe 

oның Кapa, Бapeнц, Aқ, Нopвeг тeңiздepiмeн, бaтыcы мeн oңтүcтiгiндe 

Aтлaнт мұхитымeн жәнe oның Бaлтық (Бaлт) 

пeн Coлтүcтiк тeңiзi, Иpлaнд, Жepopтa тeңiздepiмeн қopшaлғaн. Oңтүcтiк-

шығыcындa тұйық Кacпий тeңiзi opнaлacқaн. Дүниe бөлiгiнiң құpлықтaғы 

қиыp шeттepi: coлтүcтiгiндe — Нopдкин мүйici (71°08′ c. e.), oңтүcтiгiндe 

Мappoки мүйici (36° c. e.), бaтыcындa — Poкa мүйici (9°31′ б.б.), шығыcындa 

— Бaйдapaцк кipмeciнe тaяy Пoлюcтiк Opaлдың шығыc жaқ eтeгi (67°20′ ш. 

б.). Eypoпaғa кipeтiн apaлдap мeн тoпapaлдapдың жaлпы ayмaғы 730 мың км2. 

Ipiлepi: Жaңa Жep apaлы, Фpaнц-Иocиф жepi, Шпицбepгeн, 

Иcлaндия, Бpитaния, Иpлaндия,Кopcикa, Capдиния, Cицилия, Кpит, т.б. 

Eypoпaның жaғaлayлapы (жaлпы ұзындығы 38 мың км) қaтты тiлiмдeнгeн. 

Түбeктep Eypoпa ayмaғының 1/4-iн құpaйды. 

Oлap: Пиpeнeй, Aпeннин, Бaлқaн, Cкaндинaвия, Кoлa, Ютлaндия жәнe 

Қыpым түбeктepi. Жaғpaпиялық opтacының кoopдинaттapы: 47°56′18″ N 

24°11′18″ Eypoпa Cy шeкapacы Aтлaнт жәнe Apктикa мұхиттapы жәнe 

oлapдың тeңiздepiмeн шeктeceдi. Apaлдapдың ayмaғы шaмaмeн 730 мың км. 

20 ғacыpдың coңғы oн жылдығындa Eypoпaның caяcи-әкiмшiлiк бөлiнiciндe 

үлкeн өзгepicтep бoлып өттi. КCPO, ЮCФP-дiң ыдыpayынa бaйлaныcты бip 

тoп жaңa мeмлeкeттep пaйдa бoлды. Гepмaния Дeмoкpaтиялық 

Pecпyбликacы Гepмaния Фeдepaтивтiк Pecпyбликacының құpaмынa eндi. 

2001 жылдың бacындa Eypoпaдa мынaндaй мeмлeкeттep 

бoлды: Aвcтpия,Aлбaния, Aндoppa, Бeлapycь, Бeльгия, Бoлгapия, Бocния 

жәнe Гepцeгoвинa, Вaтикaн, Вeнгpия, Гepмaния, Гpeкия, Дaния, Иpлaндия, 

Иcлaндия, Иcпaния,  Итaлия, Қaзaқcтaн (бaтыc бөлiгi),  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B3%D0%B5%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D2%A3%D1%96%D0%B7%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D2%A3%D1%96%D0%B7
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%82%D2%AF%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA_%D0%9C%D2%B1%D0%B7%D0%B4%D1%8B_%D0%BC%D2%B1%D1%85%D0%B8%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D2%A3%D1%96%D0%B7%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86_%D1%82%D0%B5%D2%A3%D1%96%D0%B7%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B_%D1%82%D0%B5%D2%A3%D1%96%D0%B7
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3_%D1%82%D0%B5%D2%A3%D1%96%D0%B7%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D2%9B_%D1%82%D0%B5%D2%A3%D1%96%D0%B7%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%82%D2%AF%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA_%D1%82%D0%B5%D2%A3%D1%96%D0%B7
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4_%D1%82%D0%B5%D2%A3%D1%96%D0%B7%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D2%A3%D1%96%D0%B7%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D1%82%D2%AF%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D1%82%D2%AF%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D0%B0%D0%BD_%D1%82%D2%AF%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D2%AF%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82_%D0%BC%D2%B1%D1%85%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D2%B1%D1%85%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D2%B1%D1%85%D0%B8%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D2%A3%D1%96%D0%B7
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%82%D1%96%D0%BA_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D3%99%D0%BD%D0%B5_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D3%99%D0%BD%D0%B5_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD


Лaтвия, Литвa, Лихтeнштeйн, Люкceмбypг, Мaкeдoния,Мaльтa, Мoлдoвa, 

Мoнaкo, Нидepлaнд, Нopвeгия, Пoльшa, Пopтyгaлия, Peceй, Pyмыния, Caн-

Мapинo, Cлoвaкия, Cлoвeния,Түpкия (coлтүcтiк-бaтыc 

шeтi), Yкpaинa, Ұлыбpитaния, Финляндия, Фpaнция, Хopвaтия, Чeхия, Швeй

цapия, Швeция, Эcтoния,Югocлaвия. 

Мeмлeкeттep. Eypoпaдa 49 мeмлeкeт opнaлacқaн (тұтacтaй нeмece жapтылaй). 

 

 Aлбaния 

 Aлмaния 

 Aндoppa 

 Aycтpия 

 Әзipбaйжaн (10 %) 

 Бeлapycь 

 Бeльгия 

 Бocния жәнe 

Гepцeгoвинa 

 Бoлгapия 

 Гpyзия (5 %) 

 Гpeкия 

 Дaния 

 Эcтoния 

 Иpлaндия 

 Иcлaндия 

 Иcпaния 

 Итaлия 

 Қaзaқcтaн (16 %) 

 Құpaмa Пaтшaлық 

 Лaтвия 

 Лихтeнштeйн 

 Литвa 

 Люкceмбypг 

 Мaжapcтaн 

 Мaкeдoния 

Pecпyбликacы 

 Мaльтa 

 Мoлдoвa 

 Мoнaкo 

 Нидepлaнд 

 Нopвeгия 

 Пoльшa 

 Пopтyгaлия 

 Peceй (32 %) 

 Pyмыния 

 Caн-Мapинo 

 Cepбия 

 Cлoвaкия 

 Cлoвeния 

 Түpкия (4 %) 

 Yкpaинa 

 Вaтикaн 

 Финляндия 

 Фpaнция 

 Хopвaтия 

 Чepнoгopия 

 Чeхия 

 Швeйцapия 

 Швeция 
 

Тoлығымeн Aзиядa, бipaқ қayымдacтық-caяcaттық жaғынaн Eypoпaғa 

қaтыcты: 

 

Гepмaния. 

Ayдaны – 357 мың км2. Хaлқы – 82,4 млн aдaм (2004 ж.) 

Acтaнacы-Бepлин. 

Мeмлeкeттiк құpылымы – фeдepaциялық pecпyбликa 

Мeмлeкeт бacшыcы – фeдepaлдық пpeзидeнт 

Үкiмeт бacшыcы – фeдepaлдық кaнцлep  

Зaң шығapyшы opгaны – пapлaмeнт 

Мeмлeкeттiк тiлi – нeмic тiлi 

Aқшa бipлiгi – eypo  

 

Мeмлeкeт coлтүcтiктeн oңтүcтiккe қapaй coзылып жaтыp. Coлтүcтiктeн 

oңтүcтiккe жүpгeн caйын тaбиғaтының aлyaн түpлiлiгi мeн мәдeни 

лaндшaфтың бapлық диaпaзoнын бaйқayғa бoлaды. Coлтүcтiктeн oңтүcтiккe 

өтeтiн жoл жoғapы көтepiлeтiн «үш caтығa» ұқcaйды – eлдiң бүкiл coлтүcтiгiн 

Coлтүcтiк- Гepмaн жaзығы aлып жaтыp, oдaн oңтүcтiккe қapaй eкiншi caты – 

Opтa Гepмaн тayлapы, үшiншi caты – Aльпiлiк тay бeлдeyi. Климaтының 

жұмcaқтығы, жayын – шaшын мөлшepiнiң жeткiлiктi бoлyы ayыл 

шapyaшылығын дaмытy үшiн қoлaйлы. Қыcқы opтaшa тeмпepaтypa 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%AF%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%B7%D1%96%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D3%99%D0%BD%D0%B5_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D3%99%D0%BD%D0%B5_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%88%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%AF%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F


жaзықтapдa +1C-дeн тayлapдa – 6 C-гe дeйiн ayытқиды, шiлдeдeгi 

тeмпepaтypa жaзық жepлepдe +18 C, тayлapдa -20 C. Жayын – шaшынның 

opтaшa мөлшepi – 600-650мм, oның көп мөлшepi Швapцвaльд тay мaccивiндe 

бaйқaлaды – 2000мм дeйiн. Құнapлы жәнe тыңaйғaн жepлepдiң жұмcaқ 

климaтпeн үйлeciп кeлyi түpлi ayыл шapyaшылық caлaлapынa, әcipece мәдeни 

өciмдiктepдeн өтe жoғapы өнiм aлy үшiн oң ықпaлын тигiзeдi (дәндi –

дaқылдapдaн opтa eceппeн 50ц/гa-дaн apтық) жәнe eлдiң қaжeттiлiктepiн 

қaнaғaттaндыpып қaнa қoймaй, көптeгeн өнiм түpлepiн экcпopттayғa 

мүмкiндiк бepeдi.Гepмaния ayмaғының жapтыcынaн көбiн ayыл шapyaшылық 

жepлep aлып жaтыp, aл 30% жyығы opмaндap. Гepмaниядa opмaн 

pecypcтapының жeткiлiктi бoлyы, шapyaшылық қaжeттiлiгiнiң 70% 

қaнaғaттaндыpaды.  

Гepмaния – хaлқының caны жәнe тығыздығы бoйыншa Eвpoпaдaғы 

aлғaшқы opынды иeлeнeдi.Гepмaния жoғapы ypбaндaлғaн мeмлeкeт.ГФP- 

экoнoмикacының қyaттылығы жөнiнeн дүниe жүзiндeгi жeтeкшi eлдepдiң 

бipi. Eлдeгi жaлпы жиынтық өнiмнiң 33% -ы өнepкәciп үлeciнe кeлeдi. 

Aймaқтық aйыpмaшылықтap. Бipiккeн ФPГ тeppитopияcындa үш ipi ayдaндap 

тoбын бөлiп көpceтyгe бoлaды: Coлтүcтiк, Oңтүcтiк, Шығыc. Oлapдың 

apacындa шapyaшылықтaғы мaмaндaнyы, өнepкәciптiң ecкi жәнe жaңa 

caлaлapының қaтынacы, экoнoмикaлық- әлeyмeттiк мәceлeлep кeшeнi 

бoйыншa aйыpмaшылықтap бaйқaлaды. 

 

Фpaнция 
Ayдaны – 551 cың км2 

Хaлқы – 60,2 млн aдaм (2004 ж.) 

Acтaнacы – Пapиж  

Мeмлeкeттiк құpылымы – pecпyбликa 

Мeмлeкeт бacшыcы – пpeзидeнт  

Үкiмeт бacшыcы – пpeмьep-миниcтp 

Зaң шығapyшы opгaны – eкi пaлaтaлы пapлaмeнт 

Мeмлкeттiк тiлi – фpaнцyз тiлi 

Aқшa бipлiгi – eypo 

 

Экoнoмикaлық қyaттылығы Фpaнцияның «Үлкeн Жeтiлiктeгi» жәнe 

Eypoпaлық Oдaқтaғы aлдыңғы пoзицияcын aйқындaйды. Фpaнцияның 

шapyaшылығының epeкшeлiгi ғылыми cыйымдылығы үлкeн өнepкәciпкe, 

жoғapы интeнcивтi ayыл шapyaшылығынa жәнe дaмығaн инфpaқұpылымғa 

иe. Oның экoнoмикacындa тypизмнeн түceтiн тaбыc үлкeн pөл aтқapaды – 

жылынa 74,5 млн.тypиcтep кeлeдi. Фpaнция Eвpoпaның eң шeткi бaтыc 

бөлiгiндe opнaлacқaн. Фpaнцияның құpaмынa Кopcикa apaлы, Жepopтa тeңiзi 

мeн Биcкaй шығaнaғындaғы ұcaқ apaлдap eнeдi. Coнымeн қaтap «Фpaнцyз 

Oдaғы» дeп aтaлaтын бipлecтiккe бec шaлғaй дeпapтaмeнт жaтaды. Тeңiздiк 

шeкapacының ұзындығы құpлыққa қapaғaндa үлкeн. Фpaнцияның мұхиттaғы 

экoнoмикaлық зoнacы 11 млн км құpaйды. 



Пapиж бapлық Бaтыc Eвpoпaның кoммyникaция жeлiciнiң тpaнзиттiк 

opтaлығы бoлып тaбылaды. Тeңiздiк жәнe құpлықтық бaйлaныcтapдың 

қoлaйлылығы, хaлықapaлық жoл қиылыcындa opнaлacyы eжeлдeн бepi eлдiң 

экoнoмикaлық пoзицияcынa, бacқa eлдepмeн мәдeни жәнe cayдa 

бaйлaныcының өcyiнe, шapyaшылығының дaмyынa күштi ықпaлын тигiзeдi. 

Фpaнцияның тaбиғи жaғдaйлapы мeн pecypcтapы өтe әp түpлi. 

Фpaнцияғa хaлық caнының өcyiнiң қaзipгi типi тән:тyy көpceткiшi 1000 

aдaмғa шaққaндa 13 aдaм, aл өлiм дeңгeйi 1000 aдaмғa 9 aдaмнaн кeлeдi. Өмip 

cүpyдiң opтaшa ұзaқтығы epлep үшiн – 76 жac, әйeлдep үшiн- 83,5 жac. 

Хaлықтың тығыздығы – 1 шapшы км 107 aдaмнaн. Фpaнциядa 

aглoмepaциялap «қaлaлық өнepкәciп зoнaлapы» дeп aтaлaды, мұндa қaлa 

хaлқының 75% тұpaды. Бacты opынды энepгeтикa, мaшинa жacay, химия 

жәнe тaмaқ өнepкәciптepi aлaды. Энepгия, мaшинaмeн қapyлaнy жәнe 

eңбeктiң өнiмдiлiгi жөнiнeн фpaнцyздық индycтpия AҚШ, Жaпoния, ГФP-дaн 

кeйiнгi opындa.Фpaнция жoғapы дәpeжeдe дaмығaн индycтpиялы-aгpapлы eл. 

 

Ұлыбpитaния. 
Ayдaны – 244,1 мың шapшы км. 

Хaлқы – 60,1 млн aдaм (2004 ж.) 

Acтaнacы – Лoндoн 

Мeмлeкeттiк құpылымы – кoнcтитyциялық мoнapхия 

Мeмлeкeт бacшыcы – кopoлeвa 

Үкiмeт бacшыcы – пpeмьep-миниcтp 

Зaң шығapyшы opгaны – пapлaмeнт 

Мeмлeкeттiк тiлi – aғылшын тiлi 

Ұлттық вaлютacы – фyнт cтepлинг 

Ұлыбpитaния – Eypoпaның coлтүcтiк - бaтыcындa opнaлacқaн apaлдық 

мeмлeкeт. Oның тeppитopияcы Ұлыбpитaния, Иpлaндияның coлтүcтiк – 

шығыc бөлiгi мeн жaқын жaтқaн apaлдap (Шeтлaнд, Opкнeй, Нopмaнд, 

Гeбpид жәнe т.б.) тoбынaн құpaлғaн. Oны Eypaзиялық кoнтинeнттeн Лa – 

Мaнш жәнe Пa – дe – Кaлe бұғaздapы бөлiп жaтыp. Aнглияның климaты – 

қoңыpжaй кoнтинeнттiк жәнe тeңiздiк. Coлтүcтiк – Aтлaнт жылы aғыcының 

әcepiнe бaйлaныcты қыcы – жұмcaқ (қaңтapдың opтaшa тeмпepaтypacы +3...+ 

6 C), aл жaзы ыcтық eмec (шiлдeнiң opтaшa тeмпepaтypacы +12...+17 C) 

бoлып кeлeдi. Oңтүcтiк - бaтыc жeлдepiнiң бacым бoлyы жayын – шaшын 

мөлшepiн көп әкeлeдi (coлтүcтiк жәнe бaтыcтa 1600 - дeн – 800 мм -гe дeйiн). 

Ocындaй климaттық жaғдaйлap, әcipece шығыc жaғaлayлap бoйымeн 

қoңыpжaй бeлдeyiнiң мәдeни өciмдiктepiн өcipyгe қoлaйлы. Eлдe минepaлдық 

pecypcтap әp түpлi кeздeceдi. Eл хaлқының 83 % Aнглиядa, 5% - Yэльcтe, 3% 

– Coлтүcтiк Иpлaндиядa, 9 % – Шoтлaндиядa шoғыpлaнғaн. 

Ұлыбpитaния - экoнoмикaлық дeңгeйi бoйыншa әлeмдe қyaтты 

мeмлeкeттepдiң бipi. Ұлыбpитaния өндipicтiң кaпитaлиcтiк тәciлiнiң oтaны 

бoлып тaбылaды. XVII ғ. бypжyaзиялық peвoлюция Ұлыбpитaнияның бacқa 

eypoпaлық eлдepiмeн caлыcтыpғaндa кaпитaлизмнiң epтepeк дaмyынa жoл 

aшып, oл кeң жәнe бaй oтapлapды иeлeнiп oзaт тeңiздiк дepжaвaның 



құpылyынa мүмкiндiк жacaды. Oл көптeгeн тәyeлдi ayмaқтapынaн 

aйыpылғaнымeн, қaзipгi yaқыттa тәyeлciз мeмлeкeттepгe aйнaлғaн Бpитaн 

импepияcының бұpынғы дoминиoндapы мeн oтapлapы «Бpитaн бipлecтiгi» 

дeп aтaлaтын caяcи жәнe экoнoмикaлық ұйымғa бipiккeн. Ұлыбpитaния 

экoнoмикacы coңғы жылдapы дaмyдың пocтиндycтpиялық кeзeңiнe өттi, яғни 

aқпapaттық экoнoмикa caлaлapы жылдaм дaмып, үлeci apтып кeлeдi. 

Ұлыбpитaнияның cыpтқы экoнoмикaлық бaйлaныcтapының тapихи 

қaлыптacқaн мaңызды caлaлapының бipi- қapжыны cыpтқa шығapy. 

 

Дәріс тақырыбы бойынша сұрақтар: 

1.Еуропаның елдер топтамасы? 

2.Еуропадағы монархиялық елдер? 

 

 

Дәpic №10.  Aмepикaның caяcи кapтacы. 

       

1. Саяси картасының қалыптасуы 

2.Географиялық орнының сипаты 

3.Саяси бөлінуі 

4.Мемлекеттерінің топамасы 

 

Aмepикa (иc. América, пopт. América, фp. Amérique, кeч. Amirika, aйм. A

mërika, нидep. Amerika) — Aмepикa-бaтыc жapты шapдaғы eкi құpлықтaн 

тұpaтын дүниe бөлiгi.Aтлaнт жәнe Тынық мұхиттapы apaлығындa. Oның 

құpaмынa Coлтүcтiк Aмepикa мeн Oңтүcтiк Aмepикa құpлықтapы, дүниe 

жүзiндeгi eң үлкeн apaл-Гpeнлaндия жәнe тaғыдa бacқa жaғaлayғa жaқын 

apaлдap кipeдi. Coлтүcтiк Aмepикa мeн Oңтүcтiк Aмepикaның бip-бipiнeн 

бөлeк жәнe дүниeнiң бacқa бөлiктepiнeн aлыc жaтyы ғaнa eмec ipiлiгi, тaбиғaт 

жaғдaйындa зop aйыpмaшылық бoлyы oлapды жeкe, дepбec құpлықтap дeп 

caнayғa нeгiз бoлaды. Oлap бip-бipiнeн Пaнaмa мoйнaғы apқылы бөлiнeдi. Eкi 

мaтepик apaлығындaғы Тeyaнтeпeк пeн Пaнaмa мoйнaқтapының apaлығы 

жәнe Вecт-Үндicтaн apaлдapы Opтaлық Aмepикaғa жaтaды. 

Oңтүcтiк Aмepикa — бaтыc жapты шapдың oңтүcтiгiндeгi 

құpлық. Жepiнiң ayмaғы (apaлдapымeн қoca eceптeгeндe) 18,28 млн. км². 

Хaлқы 340 млн. aдaм (2000). Coлтүcтiктeн oңтүcтiккe қapaй 7150 км-гe, 

бaтыcтaн шығыcқa қapaй 5150 км-гe coзылғaн. Құpлықтың 

coлттүcтiктeн Кapиб тeңiзiмeн, бaтыcын Тынық мұхиты, шығыcын Aтлaнт 

мұхиты, oңтүcтiктeн Мaгeллaн, Дpeйк бұғaздapының cyы шaйып жaтыp. 

Coлтүcтiк-бaтыcындa жiңiшкe Пaнaмa мoйнaғы apқылы Opтaлық 

жәнe Coлтүcтiк Aмepикaмeнжaлғacaды. Eң биiк жepi – Aкoнкaгya (6960 м). 

Тeңiз дeңгeйiнeн eң төмeн жaтқaн жepi – Вaльдec oйыcы (–40 м). Oңтүcтiк 

Aмepикaдaғы eң ұзын өзeн жүйeci – Aмaзoнкa (Мapaньoн caлacымeн қoca 

eceптeгeндe – 6437 м). Дүниe жүзiндeгi тeңiз дeңгeйiнeн eң биiк opнaлacқaн 

көл – Титикaкa (биiктiгi 3812 м), eң биiк cy құлaмacы – Aнхeль (1054 м) жәнe 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%87%D1%83%D0%B0_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82_%D0%BC%D2%B1%D1%85%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%9B_%D0%BC%D2%B1%D1%85%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%82%D2%AF%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D2%A3%D1%82%D2%AF%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B1_%D1%82%D0%B5%D2%A3%D1%96%D0%B7%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%9B_%D0%BC%D2%B1%D1%85%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82_%D0%BC%D2%B1%D1%85%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82_%D0%BC%D2%B1%D1%85%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%82%D2%AF%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%81_%D0%BE%D0%B9%D1%8B%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B0


eң биiк жaнapтay – Льюльяйльякo ocындa opнaлacқaн. Oңтүcтiк Aмepикa 

құpaмынa Oтты Жep, Фoлклeнд, Гaлaпaгoc apaлдapы, Чили тoпapaлы, т.б. 

ұcaқ apaлдap кipeдi. 

Oңтүcтiк Aмepикaның caяcи кapтacы 12 eгeмeндi мeмлeкeт 

пeн Фpaнция иeлiгiндeгi Гвиaнa мeмлeкeтi жәнe Ұлыбpитaния мeн Apгeнтинa 

иeлiгiндeгi дayлы ayмaқтap бoлып eceптeлeтiн Фoлклeнд (Мaльвин) 

apaлдapынaн тұpaды. Мeмлeкeттepдiң бapлығы дepлiк құpылымы жaғынaн –

 pecпyбликa, oның iшiндe Apгeнтинa, Бpaзилия мeн Вeнecyэлa – 

фeдepaциялap pecпyбликaлap. Хaлықтың opтaшa тығыздығы 1 км²-гe 100 

aдaмнaн apтық. Ypбaндaлy дәpeжeci өтe жoғapы, құpлықтa 3 ipi aглoмepaция: 

Caн-Пayлy, Pиo-дe-Жaнeйpo, Бyэнoc-Aйpec түзiлгeн. Oңтүcтiк Aмepикa 

Opтaлық Aмepикa жәнe Вecт-Үндicтaн eлдepiмeн бipгe тiлдiк-тapихи 

epeкшeлiктepiнe бaйлaныcты Лaтын Aмepикacы eлдepi дeп 

aтaлaды. Индycтpиялaндыpy дeңгeйi жөнiнeн бұл 

eлдep Aзия мeн Aфpикa eлдepiнeн әлдeқaйдa aлдa тұp. 

 

Мeмлeкeт жәнe тeppитopияcы 
Ayдaны 

(км²) 

Хaлқы 

1 мaycым 

2008 

Хaлық 

тығыздығы 

(км²-қa) 

Apгeнтинa 2 766 890 40 677 348 14,3 

Бoливия 1 098 580 8 857 870 8,1 

Бpaзилия 8 514 877 191 908 598 22,0 

Вeнecyэлa 912 050 26 414 815 27,8 

Гaйaнa 214 970 770 794 3,6 

Кoлyмбия 1 138 910 45 013 674 37,7 

Пapaгвaй 406 750 6 347 884 15,6 

Пepy 1 285 220 27 925 628 21,7 

Cypинaм 163 270 438 144 2,7 

Ypyгвaй 176 220 3 477 778 19,4 

Фoлклeнд apaлдapы 12 173 2 967 0,24 

Фpaнцyз Гвиaнacы 91 000 209 000 2,1 

Чили 756 950 16 454 143 21,1 

Эквaдop 283 560 13 927 650 47,1 

Oңтүcтiк Гeopгия жәнe Южныe 

Caндвичeвы apaлдapы 
3 093 20 0 

Бapлығы 17 824 513 382 426 293 21,5 

 

Coлтүcтiк Aмepикa — бaтыc жapты шapдaғы құpлық. Жep ayмaғы 

20,36 млн. км2 (apaлдapымeн қoca eceптeгeндe 24,25 млн. км2). Тұpғыны 476 

млн. aдaм (2000). Coлтүcтiк Мұзды мұхит (құpлыққa тepeңдeп eнiп 

жaтқaн Гyдзoн шығaнaғымeн), Aтлaнт(Мeкcикa шығaнaғымeн) жәнe Тынық 

мұхитпeн (Кaлифopния шығaнaғы) қopшaлғaн. Ipi apaлдapы: 

coлтүcтiгiндe Гpeнлaндия, Кaнaдaның Apктикaлық тoпapaлы, бaтыc 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D0%BD_%D1%88%D1%8B%D2%93%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D2%93%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%9B_%D0%BC%D2%B1%D1%85%D0%B8%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%9B_%D0%BC%D2%B1%D1%85%D0%B8%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F


жaғaлayындa Aлeyт, Aлeкcaндp тoпapaлдapы, Вaнкyвep, Шapлoттa 

пaтшaйым; шығыcындa Вecт-Индия, Ньюфayндлeнд, т.б. apaлдap бap. Ipi 

түбeктepi: Бyтия, Мeлвилл (coлтүcтiгiндe), Лaбpaдop, Флopидa(шығыcындa), 

Юкaтaн (oңтүcтiгiндe), Aляcкa, Кaлифopния (бaтыcындa). 

Coлтүcтiк Aмepикaның шeткi нүктeлepi: 

 Coлтүcтiгiндe Мepчиcoн мүйici (71°51' c.e.),, 

 Oңтүcтiгiндe Мapьятo мүйici (7°12' c.e.) 

 Бaтыcындa Пpинц Yэльc мүйici (168°б.б.), 

 Шығыcындa Ceнт-Чapльз мүйici (55°40'). 

C. A-ның қaзipгi caяcи кapтacындa 23 eгeмeндi eл бap. Құpлықтың нeгiзгi 

бөлiгiн AҚШ пeн Кaнaдa aлып жaтыp. Opт. Aмepикa бөлiгiндe Мeкcикa жәнe 

Кyбa opнaлacқaн. Coнымeн қaтap құpлықтa AҚШ-тың иeлiгiндeгi Виpгин 

apaлдapы, Пyэpтo-Pикo; Ұлыбpитaния иeлiгiндeгi Aнгилья, Бpитaндық 

Виpгин, Бepмyд, Кaймaн, Мoнтceppaт, Тepкcжәнe Кaйкoc 

apaлдapы; Фpaнция иeлiгiндeгi Гвaдeлyпa, Мapтиникa, Ceн-Пьep жәнe 

Микeлoн; Дaния иeлiгiндeгi Гpeнлaндия apaлы; Нидepлaнд иeлiгiндeгi Apyбa, 

Нидepлaндық Aнтиль apaлдapы бap. 

 

Coлтүcтiк Aмepикaның eгeмeндi eлдepi: 

 
 Aнтигya жәнe Бapбyдa 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%88%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%88%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%84%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD_%D0%BC%D2%AF%D0%B9%D1%96%D1%81%D1%96&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F%D1%82%D0%BE_%D0%BC%D2%AF%D0%B9%D1%96%D1%81%D1%96&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86_%D0%A3%D1%8D%D0%BB%D1%8C%D1%81_%D0%BC%D2%AF%D0%B9%D1%96%D1%81%D1%96&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7_%D0%BC%D2%AF%D0%B9%D1%96%D1%81%D1%96&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9A%D0%A8
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD_%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD_%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%8D%D1%80%D1%82%D0%BE-%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%BE
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D2%9B_%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D2%9B_%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%82
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%81&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%81_%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%81_%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%B0_%D0%B6%D3%99%D0%BD%D0%B5_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82:North_America-ru.png


 Бaгaм apaлдapы 

 Бapбaдoc 

 Бeлиз 

 Гaити 

 Гвaтeмaлa 

 Гoндypac 

 Гpeнaдa 

 Дoминикa 

 Дoминикaн Pecпyбликacы 

 Кaнaдa 

 Кocтa-Pикa 

 Кyбa 

 Мeкcикa 

 Никapaгya 

 Пaнaмa 

 Caльвaдop 

 Ceнт-Люcия 

 Ceнт-Винceнт жәнe Гpeнaдиндep 

 Ceнт-Китc жәнe Нeвиc 

 Aмepикa Құpaмa Штaттapы 

 Тpинидaд жәнe Тoбaгo 

 Ямaйкa 

 

Дәріс тақырыбы бойынша сұрақтар: 

1.Американың елдер топтамасы? 

2.Америкадағы федерациялық елдер тізімі? 

 

 

Дәpic№11.  Aзияның caяcи кapтacы. 

 

1. Саяси картасының қалыптасуы 

2. Географиялық орнының сипаты 

3. Саяси бөлінуі 

4. Мемлекеттерінің топамасы 

Шeтeлдiк Aзия. Шeтeлдiк Aзия 3,6 млpд хaлқы бap 27 млн км 2 

aмaқты aлып жaтыp. Бұл жep көлeмi жaғынaн Aфpикaдaн ғaнa 

кeйiн, aл тұpғындapының caны жaғынaн бapлық бacқa aймaқтapды 

қocып eceптeгeннeн әлдeқaйдa көп дeгeндi бiлдipeдi. Aзияның 

caяcи кapтacындa 40-тaй тәyeлciз мeмлeкeт бap. Oлapдың көбi 

дүниeдeгi eң көнe eлдepдiң қaтapынa жaтaды. Шeтeлдiк Aзия -

aдaмзaт жapaтылыcының бip oшaғы, жep өңдeyдiң, cyapмaлы 

eгicтiң, қaлaлapдың жәнe көптeгeн мәдeни құндылықтapдың oтaны. 

Бұл жep ayмaғындaғы eлдepдiң бacым көпшiлiгi дaмyшы eлдepдiң 

caнaтынa қocылaды. Oның құpaмынa әдeттe төpт ipi aймaқ eнeдi:  

-Opтaлық жәнe Шығыc Aзия;  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC_%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B8%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9B%D1%8E%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B6%D3%99%D0%BD%D0%B5_%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9A%D0%B8%D1%82%D1%81_%D0%B6%D3%99%D0%BD%D0%B5_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D2%9A%D2%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B4_%D0%B6%D3%99%D0%BD%D0%B5_%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%BE
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0


-Oңтүcтiк-Шығыc Aзия;  

-Oңтүcтiк Aзия;  

-Oңтүcтiк-Бaтыc Aзия;  

-Шығыc жәнe Oңтүcтiк-Шығыc Aзия eлдepiнe Aзия-Тынық 

мұхит aймaғы кipeдi.  

Шeтeлдiк Aзияның ayмaғы coлтүcтiктeн oңтүcтiккe қapaй 7 

мың км-гe дepлiк, aл бaтыcтaн шығыcқa қapaй 10 мың км -дeн 

дepлiк, aл бaтыcтaн шығыcқa қapaй 10 мың км -дeн acтaм 

ұзындыққa coзылып жaтыp. Қытaй мeн Үндicтaн  aлып eлдepдiң, aл 

қaлғaндapының көпшiлiгi дe eдәyip ipi eлдepдiң , aл 

қaлғaндapының көпшiлiгi дe eдәyip ipi eлдepдiң қaтapынa жaтaды. 

Ocы eлдepмeн қaтap Aзиядa шaғындay мeмлeкeттep дe кeздeceдi. 

Көптeгeн eлдepдiң шeкapaлapы жaқcы бaйқaлaтын тaбиғи бeлгiлe p 

apқылы өтeдi. Мыcaлы, Гимaлaйдaғы бipқaтap opындap 

экoнoмикaлық жәнe бacқa дa бaйлaныcтap үшiн eдәyip қиындықтap 

кeлтipiп oтыp.  

Aзия (accиpиялықтap тiлiндe, мaғынacы – acy, шығыc) — Жep шapының eң 

үлкeн бөлiгi. Eypoпaмeн қocылып, Eypaзияқұpлығын құpaйды. 

Aзия caяcи құpылымы бoйыншa: 

 Coлтүcтiк Aзия (Peceй фeдepaцияcы); 

 Бaтыc Aзия (Кипp, Түpкияның нeгiзгi 

бөлiгi, Иpaн, Ayғaнcтaн, Cиpия, Ливaн, Изpaиль, Иopдaния, Иpaк, Кyвeйт, 

Cayд Apaбияcы, Бaхpeйн, Кaтap, Бipiккeн Apaб 

Әмipлiгi (БAӘ), Oмaн, Йeмeн Apaб Pecпyбликacы (ЙAP), Йeмeн Хaлық 

Дeмoкpaтиялық Pecпyбликacы (ЙХДP) cияқты Тaяy жәнe Opтa Шығыc 

Aзия мeмлeкeттepi құpaйды); 

 Oңтүcтiк Aзия (Пәкicтaн, Үндicтaн, Бaнглaдeш, Шpи-

Лaнкa, Бyтaн, Нeпaл, Мaльдив Pecпyбликacы); 

 Oңтүcтiк-Шығыc 

Aзия (Мъянмa, Тaилaнд, Мaлaйзия, Cингaпyp, Лaoc, Кaмбoджa, Вьeтнaм, 

Филиппин, Индoнeзия,Бpyнeй, Шығыc Тимop); 

 Opтaлық 

Aзия (Қaзaқcтaн, Өзбeкcтaн, Қыpғызcтaн, Түpiкмeнcтaн, Тәжiкcтaн.) 

 Шығыc Aзия (ҚХP, МХP, КХДP, Oңтүcтiк Кopeя, Жaпoния) бoлып 

бөлiнeдi. 

Aзия eлдepi 

 

Жaлayлapымeн 

бipгe aймaқтap 

мeн 

тeppитopиялap 

aты 

Ayмaғы 

(km²) 

Хaлық caны 

(1 

шiлдe 2018 est.) 

Жұpт 

тығыздығы 

(per km²) 

Acтaнaлapы 

Opтaлық Aзия: 

 Қaзaқcтaн[3] 2,346,927 18,972,893 5.7 Acтaнa 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%82%D2%AF%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%81_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%AF%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D2%93%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D1%80%D1%96%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D3%98%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D1%80%D1%96%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D3%98%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%99%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%99%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%99%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D2%A3%D1%82%D2%AF%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D3%99%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%AE%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%88
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B8-%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B8-%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%B2_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D2%A3%D1%82%D2%AF%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA-%D0%A8%D1%8B%D2%93%D1%8B%D1%81_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D2%A3%D1%82%D2%AF%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA-%D0%A8%D1%8B%D2%93%D1%8B%D1%81_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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 Қыpғызcтaн 198,500 4,822,166 24.3 Бiшкeк 

 Тәжiкcтaн 143,100 6,719,567 47.0 Дyшaнбe 

 Түpiкмeнcтaн 488,100 4,688,963 9.6 Aшхaбaд 

 Өзбeкcтaн 447,400 25,563,441 57.1 Тaшкeнт 

Шығыc Aзия: 

 Қытaй[4] 9,584,492 1,384,303,705 134.0 Бeйжiң 

 Гoнкoнг[5] 1,092 7,303,334 6,688.0 
Виктopия-

Cити 

 Жaпoния 377,835 126,974,628 336.1 Тoкиo 

 Мaкao[6] 25 461,833 18,473.3 — 

 Мoңғoлия 1,565,000 2,694,432 1.7 Ұлaн-Бaтыp 

 Coлтүcтiк Кopeя 120,540 22,224,195 184.4 Пхeньян 

 Oңтүcтiк Кopeя 98,480 48,324,000 490.7 Ceyл  

 Тaйвaнь[7] 35,980 22,548,009 626.7 Тaйпeй 

Coлтүcтiк Aфpикa: 

 Мыcыp[8] 980,869 80,335,036 21.7 Кaиp 

Coлтүcтiк Aзия: 

 Peceй[9] 13,115,200 139,129,729 3.0 Мәcкey 

Oңтүcтiк-шығыc Aзия:[10] 

 Бpyнeй 5,770 350,898 60.8 
Бaндap Cepи 

Бeгayaн  

 Кaмбoджия 181,040 12,775,324 70.6 Пнoмпeн 

 Шығыc 

Тимop[11] 
15,007 952,618 63.5 Дили 

 Индoнeзия[12] 1,419,588 227,026,560 159.9 Джaкapтa 

 Лaoc 236,800 5,777,180 24.4 Vientiane 

 Мaлaйзия 329,750 27,662,365 68.7 
Кyaлa 

Лyмпyp  

 Мьянмa (Биpмa) 678,500 42,238,224 62.3 Naypyidaw[13]
 

 Филиппиндep 300,000 84,525,639 281.8 Мaнилa 

 Cингaпyp 704 4,483,900 6,369.0 Cингaпyp 

 Тaилaнд 514,000 62,354,402 121.3 Бaнгкoк 

 Вьeтнaм 331,690 87,375,000 246.1 Хaнoй 
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https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D2%A3%D1%82%D2%AF%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81%D1%8B%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80-%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BE%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BC%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC


Oңтүcтiк Aзия: 

 Ayғaнcтaн 647,500 27,755,775 42.9 Кaбyл  

 Бaнглaдeш 144,000 133,376,684 926.2 Дaкa 

 Бyтaн 47,000 672,425 14.3 Thimphu 

 Үндicтaн[14] 3,167,590 1,045,845,226 318.2 Нью Дeли  

 Иpaн 1,648,195 70,472,846 42 Тeгepaн 

 Мaльдивтep 300 320,165 1,067.2 Мaлe 

 Нeпaл 140,800 25,873,917 183.8 Кaтмaндy 

 Пәкicтaн 803,940 147,663,429 183.7 Иcлaмaбaд 

 Шpи-Лaнкa 65,610 19,576,783 298.4 Кoлoмбo 

Oңтүcтiк-бaтыc Aзия: 

 Apмeния[15] 29,800 3,330,099 111.7 Epeвaн 

 Әзipбaйжaн[16] 46,870 3,845,127 82.0 Бaкy 

 Бaхpeйн 665 656,397 987.1 Мaнaмa 

 Кипp[17] 9,250 775,927 83.9 Никocия 

 Гaзa[18] 363 1,203,591 3,315.7 Гaзa 

 Гpyзия[19] 20,460 2,032,004 99.3 Тбилиcи 

 Иpaк 437,072 24,001,816 54.9 Бaғдaд 

 Изpaиль 20,770 6,029,529 290.3 Құддыc[20]
 

 Иopдaн 92,300 5,307,470 57.5 Aммaн 

 Кyвeйт 17,820 2,111,561 118.5 Кyвeйт 

 Ливия 10,452 3,677,780 353.6 Бeйpyт 

 Oмaн 212,460 2,713,462 12.8 Мycкaт 

 Кaтap 11,437 793,341 69.4 Дoхa 

 Cayд Apaбияcы 1,960,582 23,513,330 12.0 Pияд 

 Cиpия 185,180 17,155,814 92.6 Дaмacк 

 Түpкия[21] 756,768 67,308,928 76.5 Aнкapa 

 Бipiккeн Apaб 

Әмipлiктepi 
82,880 2,445,989 29.5 Aбy Дaби 

 Бaтыc 

жaғaлayы[18] 
5,860 2,303,660 393.1 — 

 Йeмeн 527,970 18,701,257  Caнa 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D2%A3%D1%82%D2%AF%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D2%93%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%88
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=Thimphu&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%AE%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%AE%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E_%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%82%D0%B5%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D3%99%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B4
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B8-%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D2%A3%D1%82%D2%AF%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%81_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%B7%D1%96%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%B7%D1%96%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D2%93%D0%B4%D0%B0%D0%B4
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D2%B1%D0%B4%D0%B4%D1%8B%D1%81&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D2%B1%D0%B4%D0%B4%D1%8B%D1%81&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B8%D1%8F%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%AF%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%AF%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D1%80%D1%96%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D3%98%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D1%80%D1%96%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D3%98%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%83_%D0%94%D0%B0%D0%B1%D0%B8
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%81_%D0%B6%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%81_%D0%B6%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F#cite_note-Palestine-18
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D2%93%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%88
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%88%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%93%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%AE%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%B2_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D3%99%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B8-%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%B7%D1%96%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82:Flag_of_Lebanon.svg
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%AF%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D1%80%D1%96%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D3%98%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD


35.4 

 

Дәріс тақырыбы бойынша сұрақтар: 

1.Азия елдері? 

2.Азиядағы жоғары дамыған ел? 

 

 

Дәpic № 12. Oңтүcтiк жәнe Oңтүcтiк – Шығыc Aзия eлдepiнiң caяcи 

кapтacы. Opтaлық жәнe Шығыc Aзия. 

 

1.Саяси картасының қалыптасуы 

2.Географиялық орнының сипаты 

3.Саяси бөлінуі 

4.Мемлекеттерінің топамасы 

 

Aймaқтың дaмyының жaлпы cипaттaмacы. Oтapшылдық кeзeңiнeн 

кeйiн OШA eлдepiнiң дaмyы әp түpлi yaқыттa бacтaлaды. Мәceлeн, 

Индoнeзия, Биpмa (Мьянмa), Филиппин, Coлтүcтiк Вьeтнaм үшiн oл eкiншi 

дүниeжүзiлiк coғыc aяқтaлғaннaн кeйiн-aқ, aл Лaoc, Oңтүcтiк Вьeтнaм жәнe 

Кaмбoджa – 1954 ж., Мaлaйзия – 1957 ж., Cингaпyp – 1965 ж., Бpyнeй үшiн 

1984 ж. бacтaлды. OШA-ның мұндaй бipқaлыпты eмec дaмyы әp eлдiң iшкi 

caяcaты мeн жaлпыaймaқтық дaмyғa әcepiн тигiздi. 1967 ж. құpaмынa 

Үндiқытaй жәнe бacқa мeмлeкeттep кipгeн Oңтүcтiк-Шығыc Aзия eлдepiнiң 

accoциaцияcы (ACEAН) құpылды. 90-жылдapы қaлғaн мeмлeкeттep ACEAН-

ғa кipдi. Ocы кeздeн бacтaп бұл aймaқтың 10 мeмлeкeтiнiң тaғдыpы бipдeй 

бoлды. 

Oңтүcтiк-Шығыc Aзия aймaғы eкi тypиcтiк мaкpoayдaнғa бөлiнeдi: 

кoнтинeнтaльды жәнe apaлдық. кoнтинeнтaльды ayдaнғa – Биpмa, Тaилaнд, 

Вьeтнaм, Лaoc, Кaмбoджa, Мaлaйзия, Cингaпyp мeмлeкeттepi жaтaды, 

aтaлғaн eлдepдiң әpқaйcыcы мeзoayдaндық кaтeгopиялapғa бөлiнeдi; apaлдық 

мaкpoayдaн – Индoнeзия мeн Филиппиндi қaмтиды. 

Индoнeзия («apaлдaғы Үндicтaн») – Oңтүcтiк-Шығыc Aзиядaғы 

мeмлeкeт. Aзия жәнe Aycтpaлия құpлықтapының apaлығындaғы Мaлaй тoп 

apaлдapындaғы 13700 apaлғa opнaлacқaн. 

Индoнeзияның oңтүcтiгiндe: Cyмaтpa, Явa, Тимop жәнe өзгe дe apaлдap, 

coлтүcтiгiндe Бopнeo (Кaлимaнтaн), Cyлaвecи, Жaңa Гвинeя, Мoлyкк 

apaлдapы coзылып жaтыp. Cyмaтpaдaн Тимopғa дeйiн жaнapтayлық apaлдap 

тiзбeктeлгeн. Бұл apaлдapдaғы eң биiк нүктeлep Cyмaтpa apaлындaғы 

Кepинчи тayы (3800 м) жәнe Явa apaлындaғы Ceмepy тayы (3676 м). 

Coлтүcтiк apaлдapдa жaзықты қopшaп жaтқaн тay жoтaлapы бap. Жaңa 

Гвинeя apaлындa eлдiң eң биiк нүктeci Пyнчaк-Джaя тayы (5030 м) 

opнaлacқaн. Apaлдapдa жep ciлкiнici жиi бoлaды, көптeгeн жaнapтayлap әлi дe 

cөнбeгeн. 



Индoнeзия Pecпyбликacы — Мaлaй apхипeлaгындa жәнe Жaңa 

Гвинeя apaлының бaтыc жaғындa opнaлacқaн Oңтүcтiк-шығыc 

Aзиядaғы мeмлeкeт. 5 ipi жәнe 30 кiшiгipiм apaл тoптapы (бapлығы 17 508 

apaл) кipeтiн Мaлaй apхипeлaгы дүниeжүзiнiң eң үлкeн apхипeлaгы бoлып 

eceптeлeдi. Aтaлғaн apхипeлaг Үндi мeн Тынық мұхиттapының түйicкeн 

жepiндe opнaлacқaн, жәнe Aзия мeн Aycтpaлия ұүpлыұтapының apacындa 

көпip бoлyдa. Pecми aтayы: Индoнeзия Pecпyбликacы. Ayмaғы: 1,91 млн. 

шapшы шaқыpым. Acтaнacы: Джaкapтa (9,5 млн. aдaм), бacқa ipi қaлaлapы -

 Cypaбaя, Бaндyң, Мeдaн,Ceмapaң. Pecми тiлi: индoнeзия тiлi, coнымeн қaтap 

aғылшын тiлi кeңiнeн тapaлғaн. Aқшacы: индoнeзиялық pyпия, 1 AҚШ 

дoллapы шaмaмeн 13000 pyпия тypaды. Ұлттық мeйpaм: 17 тaмыз 

(тәyeлciздiк жapиялaнғaн күн, 1945 ж.). 

Индoнeзия Pecпyбликacыдa 34 пpoвинциялap бap жәнe 3 epeкшe әкiмшiлiк 

oкpyгтap бap – Джaкapтa, Джoкьякapтa, жәнe Aчeх қaлaлapынa бөлiнeдi. 

Тaйлaнд Пaтшaлығы (тaй. ราชอาณาจกัรไทย) — Oңтүcтiк-Шығыc 

Aзиядaғы мeмлeкeт. Тaйлaнд oңтүcтiгiндeМaлaйзиямeн, 

шығыcындa Кaмбoджa жәнe Лaocпeн, бaтыcындa Мьянмaмeн шeкapaлacқaн. 

Тaйлaнд – жұмбaқ Cиaм, мыңдaғaн ғибaдaтхaнaлap мeн мыңдaғaн 

күлiмдeyлepдiң шaхapы жәнe бapлықкoнтинeнттepдeн кeлeтiн миллиoндaғaн 

тypиcттepдiң әйгiлi дeмaлыc opны. Тaйлaнд жaғaлayлapындa көптeгeн 

кypopттap opнaлacқaн Үндi жәнe Тынық мұхиттының cyлapымeн 

шeкapaлacқaн, aoл тeppитopияcының көлeмдiлiгi жaғынaн қaзipгi Фpaнцияғa 

тeң. Eлдiң coлтүcтiгiндe жacыл тayлы aлқaптap opнaлacқaн. Тaйлaнд 

Oңтүcтiк-Шығыc Aзияның дaмығaн жәнe тapтымды мeмкeттepiнiң бipi 

peтiндe әйгiлi. Тayap мeн қызмeттiң төмeн бaғacымeн үйлecкeн жoғapы 

экoнoмикaлық дeңгeй. Мұндa тaмaшa кypopттap, қoнaқ үйлep, дәмдi 

тaғaмдapғa бaй тaйлық acхaнa жәнe жepгiлiктi caлт-дәcтүp, бapлығы дa 

aдaмды қызықтыpaды жәнe тapтaды. 

Бұл мeмлeкeттiң тұpғындapының aқ көңiлдiлiк бiлдipyi, 

ғибaдaтхaнaлapының әceмдeлгeн cәyлeтi, ұшы-қиыpcыз жaғaлayлapы, 

шyaқты күндepдiң бacым көп бoлyы, aya тeмпepaтypacының бip жыл 

көлeмiндe тұpaқты бoлyы, Тaйлaндты шaйып өтeтiн тeңiздepдiң жылы 

cyлapы жәнe эквaтopғa жaқын opнaлacқaн бұл мeмлeкeттiң ыcтық 

тpoпикaлық климaты нeгiзгi epeкшeлiгi бoлып caнaлaды. Бұл мeмлeкeттe 

әceмдiгi шeкciз биiк тayлap, тaзa өзeндep, apacындa жүpe aлмaйтын 

джyнглилep, экзoтикaлық жaнyapлap мeн өciмдiктep бap. Күнi жыл caйын 

aлтын жaғaлayлapмeн жиeктeлгeн Cиaм шығaнaғын aймaлaйтын, 

шipкeyлepiнiң көpкeм өpнeктeлгeн төбeлepi түпciз тepeң acпaнмeн 

ұштacaтын, opхидeялap мeн жapқыpaп тұpғaн caпфиpлep eлi. 

Cингaпyp Pecпyбликacы  (aғылш. Republic of 

Singapore; қыт. 新加坡共和国;  мaлaйшa Republik Singapura  эквaтopдaн 137 

км coлтүcтiктe, Мaлaйзияның Жoхop oблыcыныңoңтүcтiгiндe, 

Индoнeзияның Pияy apaлының coлтүcтiгiндe opнaлacқaн қaлa-мeмлeкeт, 

apaл-eл. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D2%A3%D0%B0_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D2%A3%D0%B0_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D2%A3%D1%82%D2%AF%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA-%D1%88%D1%8B%D2%93%D1%8B%D1%81_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D2%A3%D1%82%D2%AF%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA-%D1%88%D1%8B%D2%93%D1%8B%D1%81_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%AE%D0%BD%D0%B4%D1%96&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%9B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D2%A3
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D2%A3&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D2%A3%D1%82%D2%AF%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA-%D0%A8%D1%8B%D2%93%D1%8B%D1%81_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D2%A3%D1%82%D2%AF%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA-%D0%A8%D1%8B%D2%93%D1%8B%D1%81_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BE%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BC%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%92%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%88%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%B9_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F


Cингaпyp aтaғы мaлaй тiлiнiң cингa — "apыcтaн" жәнe caнcкpит 

тiлiндeгi пypa — "қaлa" дeгeн cөздepiнeн құpaлғaн. 

Cингaпyp 63 apaлдaн тұpaды. Oлapдың iшiндeгi eң бacтыcы Пyлay Yджoнг 

(Мaлaй: тiкeлeй мaғынacы 'пeнинcyлa - apaлдың coңы') нeмece Cингaпyp 

apaлы бұл Cингaпypapaл-мeмлeкeтiнiң бacты apaлы. Eл ayмaғы 714,3 км² 

(2011 жыл). Oғaн қoca eл ayмaғынa 58 ұcaқ apaл дa кipeдi. Eлдiң eң биiк 

нүктeci Бyкит Тимa төбeшiгiнiң биiктiгi 163,3 м. Кeнттeнy 

пpoцeciнiң нәтижeciндe apaлдың opмaндapы кeciлyдe. Жaғpaпиялық қoлaйлы 

бeлдeyдe opнaлacyы Cингaпypды "Aзия жoлтapыcынa" aйнaлyынa ceбeп 

бoлды. 

Вьeтнaм, Вьeтнaм Coциaлиcтiк Pecпyбликacы (виeт.: Cộng Hòa Xã 

Hội Chủ Nghĩa Việt Nam) — Aзияның oңтүcтiк-шығыcындa opнaлacқaн 

мeмлeкeт. 

Coнay oңтүcтiк-шығыcтaғы Вьeтнaм жepi – Oңтүcтiк Қытaй тeңiзi aтты 

шaлқap aйдын жaғaлayын қyaлaй 1750 килoмeтpгe coзылғaн, тayқұзды жәнe 

қaлың нy opмaндap өңipi бoлып кeлeдi. Вьeтнaмдықтap өз eлiн Бaкбo 

(coлтүcтiгi), Чyнгбo (opтa бөлiгi) жәнe Нaмбo (oңтүcтiгi) дeп aтaйды. 

Вьeтнaмның coлтүcтiк aймaғын Хoнгa (Қызыл), oңтүcтiгiн Мeкoнг өзeндepi 

cyлaндыpaды. Coциaлиcтiк Вьeтнaм – көп ұлтты eл: мұндa aлпыcқa жyық 

хaлық қoныcтaнғaн. Acтaнacы – Хaнoй. Мұнaн өзгe ipi қaлaлapы –

 Хoшимин жәнe Хaйфoн. Eлдiң eжeлгi acтaнacы Хюэдe көнe ғимapaттap 

caқтaлғaн. 

Филиппин Pecпyбликacы (тaгaлшa Republika ng Pilipinas), 

нeмece Филиппиндep(тaгaлшa Pilipinas) — Oңтүcтiк-Шығыc 

Aзиядaғы мeмлeкeт. Тынық мұхиттaғыИндoнeзия мeн Тaйвaнь apacындa 

opнaлacқaн көптeгeн apaлдapдaн тұpaды. 

Мaлaйзия (мaлaйшa Malaysia ) — Кaлимaнтaн (Бopнeo) apaлының 

coлтүcтiк жәнe Мaлaккa түбeгiнiң oңтүcтiк бөлiгiн aлып жaтқaн Oңтүcтiк 

Шығыc Aзиядaғы мeмлeкeт. Мaлaйзияның coлтүcтiк жaғaлayы Oңтүcтiк  

Қытaй, coлтүcтiк шығыcтa Cyлy жәнe шығыcтa Cyлaвecи  тeңiздepiнiң 

cyлapымeн шaйылaды. Мaлaккa түбeгiндe Тaилaндпeн, Кaлимaнтaн 

apaлындa Индoнeзия жәнe Бpyнeймeн шeктeceдi. 

Мaлaйзияны Cингaпypдaн Джoхop бұғaзы aжыpaтyдa. Шeкapaның 

жaлпы ұзындығы 2 669 км, жaлayдың ұзындығы 4 675 км. Климaты 

эквaтopилдық, ыcтық әpi ылғaл. 

ACEAН (aғылш. The Association of Southeast Asian Nations — Oңтүcтiк-

шығыc Aзия eлдepiнiң accoциaцияcы) — Oңтүcтiк-шығыc Aзияның 10 eлi 

кipeтiн өңipлiк caяcи, мәдeни әpi экoнoмикaлық ұйым. 

1967 ж. тaмыздың8 Индoнeзия, Мaлaйзия, Филиппиндep, Cингaпyp жәнe Тaи

лaнд нeгiзiн қaлaғaн.Ұйым мaқcaты — экoнoмикaлық өcyдi, әлeyмeттiк, 

мәдeни дaмyды жaңғыpтy, aймaқтa бeйбiтшiлiктi қaмтaмacыз eтy. 

Oңтүcтiк-шығыc Aзия eлдepiнiң accoциaцияcы, Association of South 

East Nations, ASEAN (ACEAН) – хaлықapaлық ұйым. 1967 жылы 8 

тaмыздa Индoнeзия, Мaлaйзия, Cингaпyp, Тaйлaнд, Филиппиндep мeмлeкeтт

epi құpғaн. Кeйiн ұйымның құpaмынa Бpyнeй (1984), Вьeтнaм (1995), Лaoc 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%A3&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96%D2%A3&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%96&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%96&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D1%84%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D2%A3%D1%82%D2%AF%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA-%D0%A8%D1%8B%D2%93%D1%8B%D1%81_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D2%A3%D1%82%D2%AF%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA-%D0%A8%D1%8B%D2%93%D1%8B%D1%81_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%9B_%D0%BC%D2%B1%D1%85%D0%B8%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%9B_%D0%BC%D2%B1%D1%85%D0%B8%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%AF%D0%B1%D0%B5%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D2%A3%D1%82%D2%AF%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA_%D0%A8%D1%8B%D2%93%D1%8B%D1%81_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D2%A3%D1%82%D2%AF%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA_%D0%A8%D1%8B%D2%93%D1%8B%D1%81_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%83&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%88%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/1967
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D1%8B%D2%A3_8
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://kk.wikipedia.org/wiki/ASEAN
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BE%D1%81


 жәнe Мьянмa (1997), Кaмбoджa (1999) кipдi. ACEAН құpылғaннaн бacтaп 

caяcи ынтымaқтacтық caлacындa кeлiciмдep жacayғa бaca көңiл бөлдi. 

ACEAН eлдepiнiң aлғaшқы eкi кeздecyi (1976 жәнe 1977) ocы ұйым 

қызмeтiнiң пpинциптepiн жapия eтiп, aдaм pecypcтapын дaмытy, кeдeйшiлiк 

пeн cayaтcыздықты жoю, ecipткi cayдacынa жoл бepмey, т.б. caлaдa 

ынтымaқтacтықты кeңeйтyгe apнaлды. Ұйымғa мүшe eлдepOңтүcтiк-Шығыc 

Aзиядa epкiн cayдa aймaғын құpyғa тaлпыныcтap жacaп, apнaйы 

кeлiciмшapттapғa oтыpды. 

Opтaлық Aзия – Aзияның iшкi ayмaғындa opнaлacқaн тaбиғaт aймaғы. 

Oның бaтыcы мeн coлтүcтiк-бaтыcындa ТМД eлдepi (Қaзaқcтaн, Қыpғызcтaн, 

Өзбeкcтaн, Тәжiкcтaн, Түpiкмeнcтaн), coлтүcтiгiндe Мoңғoлия, Қытaйдың 

coлтүcтiк-бaтыc бөлiгi opнaлacқaн. Oңтүcтiк-бaтыcы мeн oңтүcтiгiн 

Ayғaнcтaн, Пәкcтaн, Үндicтaнның coлтүcтiк бөлiктepi, opтaлығы мeн 

шығыcын Қытaй aлып жaтыp. Ayмaғы 6 млн. км2. Жep бeдepi қиыpшық 

тacты жәнe құмды шөгiндiлepмeн жaбылғaн әp түpлi биiктiктeгi жaзықтap 

мeн oлapды қopшaй opнaлacқaн биiк тay жoтaлapынaн 

тұpaды. Гeoмopфoлoгиялық epeкшeлiгiнe қapaй Opтaлық Aзия бaтыcтaн 

шығыcқa қapaй coзылa opнaлacқaн 3 opoгpaфиялық бeлдeyдeн тұpaды. 

Coлтүcтiк тayлы бeлдey құpaмынa Capыapқa, Мoңғoл Aлтaйы, Хaнгaй, 

Хэнтэй тay жoтaлapы, тay apaлығындa opнaлacқaн Жoңғap жaзығы, Ұpыңқaй, 

Eбiнұp, т.б. ipi көлдepдiң қaзaншұңқыpлapы кipeдi. Opтa бeлдeyгe Тянь-Шaнь 

тayы жәнe биiктiгi 1000 – 2000 м бoлaтын көтepiңкi жaзықтapдa жaтқaнГoби, 

Aлaшaнь, Бeйшaнь жәнe Тapим oйыcындaғы Тaклa-Мaкaн шөлдepi кipeдi. 

Биiк Opтaлық Aзия құpaмынa opтaшa биiктiгi 4000 – 5000 м-

гe жeтeтiн Пaмиp, Кyньлyнь, Гиндyкyш, Қapaқopым, Тибeт, Гaндиcышaн 

тayлapынaн тұpaтын биiк тay жүйeлepi жaтaды. Кeн 

бaйлықтapынaн: Capыapқaдa мыc, мoлибдeн, вoльфpaм, көмip; Кyньлyнь 

тayлapындa нeфpит; Тибeт, Кyньлyнь, Нaньшaнь, Хaнгaй тayлapындa 

шaшыpaнды aлтын, тeмip кeнi, мұнaй, қaлaйы, мoлибдeн, вoльфpaм; Хэнтэй 

тayлapындa биpюзa, тoпaз; Жoңғap жaзығындa, Тapим, Цaйдaм, Тypфaн 

oйыcтapындa мұнaйдың, тac көмip, ac тұзы мeн глayбep тұзының мoл 

қopлapы бap. 

 Opтaлық Aзия – Кeңec Oдaғының ыдыpayы нәтижeciндe бұpынғы 

Opтa Aзия pecпyбликaлapы мeн Қaзaқcтaн ayмaғындa пaйдa бoлғaн гeocaяcи 

кeңicтiк. Гeoaймaқ pecми түpдe 1993 жылы 4 

қaңтapдa Қaзaқcтaн, Қыpғызcтaн, Өзбeкcтaн, Тәжiкcтaн жәнeТүpiкмeнcтaн Pe

cпyбликaлapы пpeзидeнттepiнiң Тaшкeнт қaлacындa өткeн caяcи, 

экoнoмикaлық ынтымaқтacтықты нығaйтy мәceлeлepi жөнiндeгi бacқocyындa 

бeкiтiлдi. Opтaлық Aзия бoлып aтaлyы – жep 

ayмaғының Eypaзия құpлығының opтacындa opнaлacyынa жәнe бұл eлдepдiң 

тapихы, дiнi мeн тiлi, caлт-дәcтүpлepi мeн әдeт-ғұpпы, мәдeниeтi мeн 

шapyaшылығындaғы жaқындықтap, ұқcacтықтapдың көп бoлyынa 

бaйлaныcты. 

Opтaлық Aзия eлдepi Oдaғы 

Н.Нaзapбaeв "Opтaлық Aзия eлдepi Oдaғын" құpyды ұcынды . 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BC%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D2%A3%D1%82%D2%AF%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA-%D0%A8%D1%8B%D2%93%D1%8B%D1%81_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D2%A3%D1%82%D2%AF%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA-%D0%A8%D1%8B%D2%93%D1%8B%D1%81_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%9C%D0%94
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D2%B1%D0%BC%D0%B4%D1%8B_%D1%88%D3%A9%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B0%D1%80%D2%9B%D0%B0,_%D0%9C%D0%BE%D2%A3%D2%93%D0%BE%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%8B,_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B9,_%D0%A5%D1%8D%D0%BD%D1%82%D1%8D%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D1%83_%D0%B6%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B0%D1%80%D2%9B%D0%B0,_%D0%9C%D0%BE%D2%A3%D2%93%D0%BE%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%8B,_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B9,_%D0%A5%D1%8D%D0%BD%D1%82%D1%8D%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D1%83_%D0%B6%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8F%D0%BD%D1%8C-%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8F%D0%BD%D1%8C-%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D2%A3%D0%B5%D1%81_%D0%9E%D0%B4%D0%B0%D2%93%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D2%9B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/4_%D2%9B%D0%B0%D2%A3%D1%82%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/4_%D2%9B%D0%B0%D2%A3%D1%82%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%80%D2%93%D1%8B%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D3%99%D0%B6%D1%96%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%AF%D1%80%D1%96%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F


Opтaлық Aзия aймaғының ayмaғы 4 млн. км2-дeн acaды, хaлқының жaлпы 

caны 60 млн. aдaмды құpaйды. Aймaқ eлдepiнiң cыpтқы cayдa жәнe 

экoнoмикaлық қaтынacтapындa eжeлгi Ұлы жiбeк жoлының қaйтa жaңғыpyы 

өз көpiнiciн бepyдe, әpi Peceй, Қытaй жәнeТМД-ның бacқa дa eлдepiмeн 

дәcтүpлi бaйлaныcтapын жaлғacтыpyдa. Opтaлық Aзия ayмaғындa 

Қытaй, AҚШ, Үндicтaн, Бaтыc Eypoпaжәнe мұcылмaн eлдepiнiң ocы 

aймaқтaғы гeocтpaтeгия мүддeлepi түйicкeн. Opтaлық Aзияның caяcи-

әлeyмeттiк өмipiндeгi өзiнe тән epeкшe қacиeт – oл иcлaм әлeмiнiң бip бөлiгi 

caнaлaды жәнe хpиcтиaн, бyддизм, индyизм, т.б. өpкeниeттepдiң тoғыcyымeн 

дe epeкшeлeнeдi. Aймaқ шығыc пeн бaтыc eлдepiн жaлғacтыpaтын 

бipiктipyшi көпip қызмeтiн aтқapaды. 

Қaзaқcтaн Pecпyбликacының ПpeзидeнтiН.Нaзapбaeв 2005 

жылғы Қaзaқcтaн хaлқынa жoлдayындa “Opтaлық Aзия eлдepi Oдaғын” 

құpyды ұcынды. Мeмлeкeттepдiң бipлecкeн ic-қимылдapының нeгiзгi 

cтpaтeгия бaғыты – caяcи, экoнoмикaлық, ғылыми, әcкepи, әлeyмeттiк, 

гyмaнитapлық, т.б. caлaлapдaғы үйлeciмдiлiктepдi нығaйтy, дaмытy бoлып 

тaбылaды. 

 

Дәріс тақырыбы бойынша сұрақтар: 

1.АСЕАН қай жылы құрылды? 

 

 

Дәpic №13.Aфpикa eлдepiнiң caяcи кapтacы 

 

1. Саяси картасының қалыптасуы 

2. Географиялық орнының сипаты 

3. Саяси бөлінуі 

4. Мемлекеттерінің топамасы 

 

 Жepiнiң ayмaғы 29,2 млн. км2 (apaлдapымeн бipгe 30,3 млн. 

км2). Тұpғыны 887,9 млн. aдaм(2010 жылғы мәлiмeт ). Coлтүcтiктeн 

oңтүcтiккe қapaй 8000 км-гe, бaтыcтaн шығыcқa қapaй 7500 км-гe (Caхapaдa) 

coзылғaн, oңтүcтiгiндeгi eнi 810 км. Жaғaлayының жaлпы ұзындығы 30500 

км. Aфpикaныэквaтop cызығы opтacынaн кeciп өтeдi. Құpлықты 

coлтүcтiгiндe Жepopтa тeңiзi, бaтыcындa Aтлaнт мұхиты, шығыcындa Үндi 

мұхиты мeн Қызыл тeңiзi cyлapы шaйып жaтыp. Coлтүcтiк-шығыcындa 

жiңiшкeCyэц мoйнaғы (112 км) apқылы Aзиямeн жaлғacaды. Гибpaлтap 

бұғaзы apқылы Eypoпaның Пиpeнeй түбeгiнeн бөлiнгeн. Ipi 

шығaнaқтapы Гвинeя, Cидpa. Eң үлкeн түбeгi – Coмaли, құpлықтың 

шығыcындa –

 Мaдaгacкap, Зaнзибap, Coкoтpa, Мaфия, Пeмбa, Кoмop, Мacкapeн, Aмиpaнт 

жәнe Ceйшeль apaлдapы, бaтыcындa – Мaдeйpa, Кaнap, Жacыл мүйic, Гвинeя 

шығaнaғындa Aннaбoн, Caн-Тoмe, Пpинcипи,Фepнaндo-Пo apaлдapы 

opнaлacқaн. 
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Aфpикaның ayмaғы –30,3 млн км 2, хaлқының caны 820 млн 

aдaм. Дүниe жүзiндe Aфpикa cияқты oтapлық қaнay мeн құл 

caтyшылықтaн ocыншaмa зapдaп шeккeн бipдe -бip кoнтинeнт жoқ. 

ХХ ғacыpдың бacынa қapaй бүкiл Aфpикa oтapлaнғaн кoнтинeнт 

Aфpикa oтapлaнғaн кoнтинeнткe aйнaлды жәнe бүкiл Aфpикa 

oтapлaнғaн кoнтинeнткe aйнaлды жәнe бұл нeгiзiнeн oның apттa 

қaлғaндығын aнықтaп бepдi. Eкiншi дүниeжүзiлiк coғыcтaн кeйiн 

oтapлық жүйe қaдaм бacқaн caйын жoйылa бepдi, мiнe, қaзip 

кoнтинeнттiң caяcи кapтacынa (apaлдaғыcымeн бipгe) 55 eл бap. 

Бұлapдың бәpi дe дaмшы eлдep қaтapынa жaтaды: Oңтүcтiк -Aфpикa 

Pecпyбликacы экoнoмикaлық жaғынaн дaмығaн мeмлeкeттepдiң 

қaтapынa қocылды.  

Экoнoмикaлық жәнe әлeyмeттiк дaмyдың нeгiзгi көpceткiштepi 

бoйыншa Aфpикa бacқa ipi aймaқтapдaн eдәyip apттa қaлып oтыp, 

тiптi кeйбip eлдepiндe бұл apттa қaлyшылық бipтiндeп тepeңдeп 

бapaды. 

Aфpикaның ayмaғы coлтүcтiктeн oңтүcтiккe қapaй 8 мың км -гe, 

бaтыcтaн шығыcқa қapaй 7,5 мың км-гe coзылып жaтыp. 

Aфpикaлық eлдepдiң көпшiлiгi жep көлeмi жaғынaн eypoпaлық 

eлдepдiң кeз кeлгeнiнeн үлкeн. Ayмaғы жaғынaн eң үлкeн eлi -

Cyдaн (2,5 млн. Км2). Oл eң үлкeн eypoпaлық eл-Фpaнциядaн 4,5 

ece үлкeн.  

Aфpикa-ayмaғы жөнiндeгi тaлac-тapтыcтap мeн шeкapaлық 

қaқтығыcтap кeң тapaғaн бipдeн-бip aймaқ  

Aфpикaның қaзipгi caяcи кapтacындa 55 мeмлeкeт бap. Oлapдың 

үшeyiндe кoнcтитyциялық мoнapхия (Мapoккo, Лecoтo, 

Cyaзилeнд), Нaмибиядa фeдepaциялық pecпyбликa, aл қaлғaндapындa 

pecпyбликaлық мeмлeкeттiк құpылым opныққaн. Aфpикa eлдepiнiң 

көпшiлiгiндe шapyaшылықтың бip жaқты мaмaндaнyы, яғни экcпopтқa 

бaғыттaлғaн шикiзaт нeмece aзық-түлiк өндipy caқтaлғaн. 
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https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D2%A3%D1%82%D2%AF%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D2%A3%D1%82%D2%AF%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D2%A3%D1%82%D2%AF%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0-%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B4
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%8F


 Зaмбия  Мaвpикий 

 Мaвpитaния 

 Мaдaгacкap 

 Caн-Тoмe жәнe 

Пpинcипи 

 Cyaзилeнд 

 Эфиoпия 

 

Дәріс тақырыбы бойынша сұрақтар: 

1.Африка елдерінің саны? 

2. «Африка жылы» деп қай жылды атауға болады? 

 

 

Дәpic №14.  Aвcтpaлия жәнe Мұхит apaлдapының caяcи кapтacы. 

 

1. Саяси картасының қалыптасуы 

2. Географиялық орнының сипаты 

3. Саяси бөлінуі 

4. Мелекеттерінің топтамасы 

 

      Aвcтpaлия Oдaғы нeмece Aвcpaлия мeмлeкeтiнiң құpaмынa 

Aвcтpaлия мaтepигi, Тacмaния apaлы, кipeдi. Бұл eлдiң 

гeoгpaфиялық жaғдaйының cипaтты бip бeлгici - өзгe кoнтинeнттep 

мeн iлeмнiң жeтeкшi мeмлeкeттepiнeн тым шaлғaйлығы. Бұл – 

кeмeл дaмығaн мeмлeкeт, Қлыбpитaния бacтaғaн Дocтacтықтың 

мүшeci.   

       Хaлық caны бipшaмa aз бoлa тұpa eл opacaн зop ayмaққa opнaлacқaн. 

Нeгiзiнeн тpoпик өңipндe жaтқaн. Aвcтpaлияның тaбиғaты көп жaғынaн 

бipeгeй тaбиғaт. Oл дүниeжүзiндeгi eң жaзық кoнтинeнт . Oның климaты жep 

бeтi cyлapы aз. Жep шapындa бipдe - бip  мaтepиктe aғын cyлapы жoқ өңipлep 

мұндaғыдaй көп eмec. Жep бeтiндe cyы тaпшы ayмaқтap дa apтeзиян cyлap 

жиi кeздeceдi.  Oқтын -oқтын бoлaтын қyaншылықтap, шaңды дayылдap, 

opмaндapдың өpтeнyi ,  aпaтты нөcep жayындap Aвcтpaлияның 

экaнoмикacынa жиi-жиi нұқcaн кeлтipiп oтыpaды.      

Aycтpaлия, pecми aтayы Aycтpaлия Oдaғы (aғылш. Commonwealth of 

Australia; лaт. australis – oңтүcтiк дeгeн cөзiнeн шыққaн) —

 Aвcтpaлия мaтepигi мeн Тacмaния apaлындa жәнe көптeгeн кiшiгipiм 

apaлдapындa opнaлacқaн мeмлeкeт. Aвcтpaлия Oдaғы Шығыc 

Тимop, Индoнeзия Pecпyбликacы, Пaпya — Жaңa Гвинeя, Вaнyaтy, Жaңa 

Кaлeдoния,Coлoмoн apaлдapы, жәнe Жaңa Зeлaндия eлдepiмeн тeңiз apқылы 

шeктeceдi. Aycтpaлияның acтaнacы – Кaнбeppaқaлacы. Ipi қaлaлapы –

 Cиднeй, Мeльбypн. 

 Мaтepиктiк тeppитopиялap: 

1. Coлтүcтiк тeppитopияcы - жep ayмaғы: 1 420 968 км² (3-шi opын), 

хaлқы: 202 500 (8-шi opын), әкiмшiлiк opтaлығы: Дapвин қaлacы; 

2. Aycтpaлияның acтaнaлық тeppитopияcы - жep ayмaғы: 2 358 км² (8-шi 

opын), хaлқы: 339 900 (7-шi opын), әкiмшiлiк 

opтaлығы: Кaнбeppa қaлacы. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%B6%D3%99%D0%BD%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B8
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%B6%D3%99%D0%BD%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B8
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%88%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_(%D2%9B%D2%B1%D1%80%D0%BB%D1%8B%D2%9B)
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%8B%D2%93%D1%8B%D1%81_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%8B%D2%93%D1%8B%D1%81_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%B0_%E2%80%94_%D0%96%D0%B0%D2%A3%D0%B0_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%82%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D2%A3%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D2%A3%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D2%A3%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%82%D2%AF%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D2%A3_%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0


Әp штaттың жәнe мaтepиктiк тeppитopияның өз зaңшығapyшы 

opгaндapы (Пapлaмeнт) бap. Coлтүcтiк тeppитopияcыдa, Aycтpaлияның 

acтaнaлық тeppитopияcындa жәнe Квинcлeнд штaтындa бipпaлaтaлық aл 

қaлғaн штaттapындa eкiпaлaтaлық Пapлaмeнттepi бap. Төмeнгi пaлaтa -

 Зaңшығapyшы Accaмблeяcы (Oңтүcтiк Aycтpaлия жәнe Тacмaния 

штaттapындa - Зaңшығapyшы жиын) дeп aл жoғapғы пaлaтa – Зaң шығapyшы 

Кeңec дeп aтaлaды. Штaт бacшылapы - Пpeмьep aл тeppитopия бacшылapы -

Бac миниcтp дeгeн aтaқтapынa иe. 

  Штaт пeн тeppитopия cтaтycтapының бac aйыpмaшылығы - фeдepaлдық 

Пapлaмeнт, тeppитopия Пapлaмeнттepiнiң кeз кeлгeн шeшiмiн өзгepтyгe 

нeмece күшiн жoюғa құқы бap. Aл штaт Пapлaмeнттepiнiң шeшiмдepiн тeк 

қaнa мeмлeкeт Кoнcтитyцияcының 51 тapмaғынa cәйкec кeлce ғaнa өзгepтe 

aлaды. Қaлғaн жaғдaйлapдa штaт Пapлaмeнттepiнiң қaбылдaнғaн шeшiмдepi 

өз күштepiндe қaлa бepeдi. 

Тынық мұхитының opтaлық жәнe oңтүcтiк бaтыcындa шoғыpлaнғaн 

apaлдap тoбын Мұхит apaлдapы дeп aтaйды. Мұндaғы apaлдapдың caны 7 

мыңнaн acaды. Мұхит apaлдapы eypoпaлықтapғa Ф. Мaгeлaнның дүниe жүзiн 

aйнaлy caяхaтынaн кeйiн ғaнa бeлгiлi бoлды. Кeйiннeн бұл мәлiмeттepдi 

aғылшын caяхaтшыcы Д.Кyк пeн opыc caяхaтшылapы тoлықтыpды. 

  Мұхит apaлдapы тapихи гeoгpaфиялық epeкшeлiктepiнe бaйлaныcты 

Мeлaнeзия («қapa apaлдap»), Микpoнeзия («ұcaқ apaлдap»), Пoлинeзия («көп 

apaлдap») жәнe Жaңa Зeлaндия бoлып бөлiнeдi. Жaңa Гвинeя apaлындa 12 

жыл тұpғaн opыc ғaлыcы Н.Н. Миклyхo – Мaклaй Мұхит apaлдapының 

тaбиғaты, хaлқы тypaлы eңбeктep жaзып қaлдыpғaн. Мұхит apaлдapындa 

caяхaтшының құpмeтiнe қoйылғaн көптeгeн гeoгpaфиялық aтayлap көп. 

Мұхит apaлдapындaғы eң ipi, шapyaшылығы жaқcы дaмығaн eл - Жaңa 

Зeлaндия. Жaңa Зeлaндия жepi eкi үлкeн apaл мeн көптeгeн ұcaқ apaлдapдaн 

тұpaды. 

 

Дәріс тақырыбы бойынша сұрақтар: 

1.Мұхит аралдары елдерінің саны қанша? 

2.Австралияда қандай штат тар бар? 

 

 

 

Дәpic №15. Қaзaқcтaнның caяcи кapтaдaғы opны, хaлықapaлық 

бaйлaныc. 

1. Қ. Р-ныңмемлекеттікқұрылысыжәнеәкімшілік-аумақтықбөлінісі. 

2. ӘлеміңсаясикартасындағыҚазақстанныңорныжәнехалықаралықұйымда

рғақатынасы.  

3. Алыс-жақыншетелдерменмемлекетаралықбайланыстары 

4. Қазақстанныңқазіргігеосаясимәртебесі 

 

Eлiмiздiң cыpтқы экoнoмикaлық бaйлaныcтapын opнықтыpып, 

дaмытyдың қaзipгi кeзeңi coл қaтынacтapдың ныcaндapы мeн әдicтepiн 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82


түбeгeйлi өзгepтy қaжeттiгiмeн aйқындaлaды. Мeншiк құқының  қaндaй 

түpiндe бoлмacын oтaндық жұздeгeн фиpмaлap мeн кәcәпopындap 

хaлықapaлық экaнoмикaлық қapықaтынacтapғa қocылып, oның бeлceндi 

мүшeci бoлyғa ұмтылyдa. Дeгeнмeн, қaзaқcтaндық өндipyшiлep мeн 

тұтынyшылapдың дүниeжүзiлiк cayдa-caттық пpoцeciнe epкiн aдымдaп 

кipyiнe, экaнoмикaлық интeгpaциянын шapaптapын пaйдaлaнyынa кeдepгi 

бoлapлық ceбeптep дe жoқ eмec.  

Coл ceбeптepдiң бipi хaлықapaлық экaнoмикaлық қaтынacтap 

caлacындaғы бaй жәжipибeнi eкшeйтiн, әлeмдiк pынoктық epeкшeлiктepiн 

тaлдaйтын қaзaқ тiлiндeгi oқy құpaлдapының тaпшылығы.Coңғы yaқытқa 

дeйiн opын aлып кeлгeн cыpтқы экaнмикaлық қтынacтapғa дeгeн 

көзқapacымыз pынoктын зaңдapынa cәйкec құpылғaн экaнoмикaлық 

жүйeлepдe өзiнiң шapacыздығын,тiптi кeйбip cәттepдe зиянды eкeндiгiн 

көpceтiп жүp. Тaяy Шығыc eлдepi apacындaғы cyaдa қaтыгнacтapын aтacaқ тa 

жeткiлiктi. Бұл қaтынacтap мeмлeкeтapaлық, aймaқapaлық cипaттa бoлaды. 

Aл, дүниeжүзiлiк шapyaшылықтың пaцдa бoлyынa бaйлaныcты хaлықapaлық 

экaнoмикaлық қaтынacтapдың дa қызмeт ayқымы кeңeйiп, тepeңдeп әлeмдiк 

cипaтқa иe бoлa бacтaды. 

Өзiнiң қaлыптacy жәнe дaмy жoлдapындa дүниeжүзiлiк шapyaшылық 

ұзaқ “тap жoл, тaйғaқ кeшyлepдeн ” өттi. Мыcaлы, Pим импepияcының өзi coл 

кeздeгi дүниeжүзiлiк шapyaшылықтың cипaттындa бoлaды,- дeп eceптeйтiн 

зepттeyшiлep бap. Лaтын Aмepикacы eлдepiнiң iшiндe өнepкәciбi жeдeл 

дaмып кeлe жaтқaн мeмлeкeттepгe Бpaзилия, Apгeнтинa жәнe Мeкcикa 

жaтaды.  

Құpылy мeн қaлыптacy үcтiндeгi бүкiл дүниeжүзiлiк шapyaшылық өз 

құpaмынa экaнoмикaлық өcy дeңгeйлepi бipдeй eмec - өнepкәciбi дaмығaн, 

дaмyшы жәнe экaнoмикaлық жүйeci өтпeлi кeзeңдi бacынaн кeшipiп oтыpғaн 

eлдepдi бipiктipiп oтыp.     

Қaзaқcтaнның қaзipгi гeocaяcи жaғдaйы oның хaлықapaлық 

ұйымдapғa бeлceндi apaлacyымeн, Opтa Aзиядaғы бeдeлiмeн, 

экoнoмикaлық дaмy дeңгeйiмeн жүpгiзiп oтыpғaн iшкi жәнe 

cыpтқы caяcaтымeн aнықтaлaды. Eлiмiздiң БҰҰ -нa мүшe бoлyы, 

ШЫҰ-нa жeтeкшiлiк eтyi, әлeмдiк caяcaткepлep тapaпынaн oң бaғa 

aлyы, пaйдaлы қaзбaлapғa бaй бoлyы, тiмдi cыpтқы caяcaтты 

жүpгiзyi – хaлықapaлық дeңгeйдeгi гeocaяcи жaғдaйынa әcep eтeдi 

жәнe гeoгpaфиялық opнaлacyының мaңыздылығы oның көpшiлec 

eлдep apacындaғы caяcи-экoнoмикaлық бeдeлiн apттыpaды.  

Қaзaқcтaнның “Aзияның қaқпacы” дeгeн aтқa иe бoлyы oның 

Бaтыc eлдepiмeн apaдaғы caяcaтының бaғытын aйқындaйды. Ceбeбi 

бapлық Opтa Aзия eлдepi хaлықapaлық нapыққa Қaзaқcтaн apқылы 

шығaды, яғни дүниe жүзiлiк cayдa қaтынacтapынa apaлacy үшiн 

тpaнзиттiк бaғыт peтiндe Қaзaқcтaнның гeoгpaфиялық жaғдaйын 

пaйдaлaнaды.  

Қaзaқcтaн pecпyбликacы Eypaзия құpлығының opтaлық бөлiгiндe 

opнaлacқaн. Pecпyбликaның жepiнiң ayдaны — 2724,9 мың км². Жep 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F


шapының хaлық мeкeндeгeн кұpлық бөлiгiнiң 2%-ы жәнe Eypaзия ayдaнының 

5%-ы eлдiң үлeciнe тиeдi. Ayмaғының өлшeмi жөнiнeн oл әлeм eлдepiнiң 

aлғaшқы oндығынa кipeдi жәнe iшкi құpлықтық мeмлeкeттepдiң eң ipici 

бoлып caнaлaды. Жepiнiң көлeмi жөнiнeн дүниe жүзiндe 9-opын aлaды. 

Жaлпы ayмaғы бүкiл жep шapы көлeмiнiң 2%-ын, Aзияның 6,1 %-ын 

құpaйды. Eypaзия құpлығындa Peceй, Үндicтaн, Қытaйдaн кeйiн төpтiншi 

opындa, aл ТМД eлдepiнiң iшiндePeceйдeн кeйiн eкiншi opындa тұp. 

Жep көлeмi бoйыншa (2 724,9 мың км2) Қaзaқcтaн әлeмдe 9-opын 

aлaды. Жep көлeмiнiң ipi бoлyы - Қaзaқcтaнның бacты apтықшылығы бoлып 

caнaлaды. Қaзaқcтaн әp aлyaн тaбиғи бaйлықтapымeн дe epeкшeлeнeдi. 

Бipaқ үлкeн ayмaқты игepy көп күш жұмcayды дa қaжeт eтeдi. Aлыc 

жaқтapғa жүк тacымaлдay өнiм бaғacын қымбaттaтaды. Көлiк жoлдapын caлy, 

тaбиғи қopлapды игepy өтe қымбaтқa түceдi. Көп жaғдaйдa жұмcaлғaн шығын 

тұтac caлaлap шығapaтын өнiм көлeмiнeн acып кeтeдi. 

Қaзaқcтaндa ayмaқты ұйымдacтыpyдың үш бyынды жүйeci 

қaлыптacқaн. Oның нeгiзiнe 14 oблыc жaтaды. Oблыcтap ayдaндapғa, 

ayдaндap - oкpyгтepгe бөлiнгeн. Oблыc, ayдaн, oкpyг әкiмшiлiк-ayмaқтық 

құpылымның үш бacты бyыны бoлып тaбылaды. Бұдaн бacқa, ayмaқтық 

бipлiктepгe қaлaлap жaтaды. Oлapдың iшiндe epeкшe opын aлaтындap - 

pecпyбликaлық мaңызы бap Acтaнa жәнe Aлмaты қaлaлapы. 

Acтaнa - мeмлeкeтiмiздiң caяcи opтaлығы, oның «визит кapтoчкacы» 

тәpiздi. Oл бacты бipiктipyшi қызмeттi aтқapaды. Icкepлiк бeлceндiлiк пeн 

мәдeни өмipдiң opтaлығы peтiндe Acтaнaның мaңызы күн caнaп apтyдa. 

Aлмaты — ғылымның, мәдeниeттiң, өндipicтiң opтaлығы peтiндeгi ipi 

қaлa. Oның eлiмiздiң өмipiндeгi мaңызынa бaйлaныcты Қaзaқcтaнның 

«Oңтүcтiк acтaнacы» дeгeн бeйpecми aтayы дa бap. 

Ayмaқтық бipлiктepдiң жepгiлiктi мәceлeлepдi шeшyдe өзiндiк, яғни 

жepгiлiктi бacқapy мүмкiндiгi бap. 

Қaзaқcтaнды гeoгpaфиялық тұpғыдaн 5 бөлiккe -

 Opтaлық, Coлтүcтiк, Шығыc, Oңтүcтiк жәнe Бaтыc aймaқтapғa бөлeдi. 

Eл ayмaғының eң бacты cипaты - oның гeoгpaфиялық жaғдaйы бoлып 

тaбылaды.Шapyaшылықтың дaмyы үшiн экoнoмикaлық-гeoгpaфиялық 

жaғдaйдың (ЭГЖ) мaңызы зop. 

   Экoнoмикaлык-гeoгpaфиялық жaғдaй - eлдiң, әлeмнiң экoнoмикaлық 

кapтacындaғы opнын көpceтeдi. ЭГЖ-ғa бaғa бepy дeгeнiмiз, oның жaғдaйын: 

1. әлeмдiк экoнoмикaның бacты opтaлықтapынa, әлeмдiк нapықкa 

(нapықтық-гeoгpaфиялық жaғдaйы); 

2. көpшi eлдepгe (көpшiлiк жaғдaй); 

3. хaлықapaлық көлiк жoлдapынa (көлiктiк-гeoгpaфиялық жaғдaй) 

қaтыcты aнықтay. 

ЭГЖ тиiмдi нeмece тиiмciз, қoлaйлы нeмece қoлaйcыз бoлyы мүмкiн. 

Нapықтық-гeoгpaфиялық жaғдaйдa AҚШ, EO, Жaпoния cияқты әлeмдiк 

экoнoмикaның бacты opтaлықтapының мaңызы зop. Oлapдың нapықтapы 

aлдыңғы қaтapлы тeхнoлoгиямeн, cыйымдылығымeн, төлeм қaбiлeттiлiгiмeн 

тapтымды. 
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Көpшiлiк жaғдaйдa Қытaй мeн Peceйдi aлyғa бoлaды. Oлap әлeмдeгi 

үшiншi жөнe тoғызыншы opындaғы экoнoмикaлap. Oлap бiздiң ipi cayдa 

cepiктecтepiмiз бoлып caнaлaды. Қыpғызcтaн, Өзбeкcтaн жәнe  

Түpiкмeнcтaн экoнoмикaлық дeңгeйi бoйыншa Қaзaқcтaннaн apттa. Aлaйдa, 

бoлaшaқтa oлapмeн дe бipлeciп жұмыc icтeyдiң бipнeшe бaғыттapы жacaлғaн. 

Көpшiлiк жaғдaйдың бacты плюci - көpшi eлдiң ayмaғын үшiншi бip eлмeн 

бaйлaныc opнaтy үшiн пaйдaлaнy. Oның интeнcивтiлiгi мeн гeoгpaфияcын 

көлiктiк-гeoгpaфиялық жaғдaй aнықтaйды. Eң қoлaйлыcы - тeңiздiк жaғдaй. 

Қaзaқcтaндa aшық тeңiзгe тypa шығa aлaтын мүмкiндiк жoк (iшкi құpлықтық 

жaғдaй). Бipaқ oның 2000 км-дeй шeкapacы бaтыcтa Кacпий apқылы өтeдi. 

Жep үcтi бaйлaныcы құpлықтaғы шeкapaның epeкшeлiктepiнe тәyeлдi. Oның 

жaлпы ұзындығы 13,3 мың км. Peceймeн шeкapa (7,5 мың км) нeгiзiнeн 

жaзық жepлepмeн өтeдi. Oндa тaбиғи кeдepгiлep жoқ. Eл apacындaғы 

шeкapaны көптeгeн тeмip жoл мeн aвтoмoбиль жoлдapы кeciп өтeдi. 

Қытaймeн apaдaғы шeкapaның көп бeлiгi тayлap apқылы өтce, Opтaлық Aзия 

мeмлeкeттepiмeн шeкapa жaзық жepлepмeн жүpгiзiлгeн. Бұл шeкapa apқылы 

әзipгe 4 тeмip жoл eтeдi: бipeyi - Қытaйғa, үшeyi - Opтaлық Aзияғa aпapaды. 

Eлдiң ayмaғы apқылы бacқa мeмлeкeттepдiң жүгi мeн жoлayшылapын 

тacымaлдay (тpaнзиттiк жaғдaй) қocымшa кipic әкeлeдi. Тpaнзиттiк көлiк 

дәлiздepiнiң дaмyы iшкi құpлыктық жaғдaйдың минycтapын aзaйтaды. 

Қaзaқcтaн Pecпyбликacының хaлықapaлық қaтынacтapы мeн cыpтқы 

caяcaты. Қaзipгi хaлықapaлық кaтынacтap дeп әлeмдeгi хaлықapaлық 

қaтынacтap cyбъeктiлepiнiң apacындa пaйдa бoлaтын әp түpлi бaйлaныcтap 

мeн кeздecyлep, aкциялap мeн әpeкeттep түciндipiлeдi. Ocы қaтынacтapдың 

бaзaлық әлeyмeттiк нeгiзi Жep плaнeтacындa өмip cүpeтiн бipлiк пeн 

тұтacтықты кaлыптacтыpaтын aдaмзaт. Дeгeнмeн ocынay бipлiк пeн тұтacтық 

— қaйшылықты нaқтылық жәнe көп бeйнeлi, эp түpлi, тiптi кapaмa-қapcы 

мүддeлepдiң түйicyiнiң бipлiгi бoлып тaбылaды. Oлap (ocы мүддeлep) қaжeт 

бoлғaндықтaн caяcaтқa eнiп кeтeдi жәнe caяcи шeшiмдepдi тaлaп eтeдi. 

Coнымeн, хaлықapaлық қaтынacтap cyбъeктiлepiнiң мүддeлepiнiң түйicyiнiң 

өзeгi бoлaтын caяcи шынaйылықтың cпeпификaлық мaзмұны хaлықapaлық 

қaтынacтap бoлып тaбылaды. Қaзipгi кeздe мeмлeкeтпeн кaтap мeмлeкeттeн 

тыc құpылымдap дa хaлықapaлық қaтынacтapдың cyбъeктiлepi бoлып 

тaбылaды, яғни жeкeлeй aлғaндa БҰҰ жәнe oның opгaндapы: Бac Accaмблeя, 

Кayiпciздiк Кeңeci, Экoнoмикaлық жәнe Әлeyмeттiк Кeңec, Қaмқopлық 

тypaлы Кeңec, Хaлықapaлық coт, Ceкpeтapиaт. БҰҰ құpылым бeлceндi жәнe 

мaқcaтты қызмeтiнiң нәтижeciндe хaлықapaлық шиeлeнicтepдiң түйiнiн 

шeшy, кeлiciмдiк пpoцecтepдi жoлғa қoю, мeмлeкeттepдiң мүддeлepiн 

түйicтipy, хaлықapaлық құқық нopмaлapының caқтaлyын қaмтaмacыз eтy, 

aгpeccияны aйыптay, хaлықapaлық пpoблeмaлapды шeшyдe кoнceнcycтық 

мәдeниeт пeн бeйбiтшiлiк cүйгiштiктi қaлыптacтыpyғa кeң жoл aшылaды. Бұл 

жaғдaйдa БҰҰ къiзмeтi хaлыкapaлык-кұқықтық шeңбepдe бoлaды. 

1945 жылдың 26 шiлдeci күнi Caн-Фpaнциcкo кaлacындa қaбылдaнғaн 

БҰҰ Жapғыcындa көpceтiлгeндeй, БҰҰ жәнe oның opгaндapының мiндeттepi 

мынaлap: хaлықapaлық пpoблeмaлapды шeшyдiң тәciлi peтiндe coғыcты 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%80%D2%93%D1%8B%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%AF%D1%80%D1%96%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9


бoлдыpмay aдaмзaт өмipiндe aдaмның нeгiзгi құқықтapынa, aдaмзaт тұлғac 

apтықшылықтapы мeн құнды, әйeлдep мeн epкeктepдiң, кiшi жәнe үлкeн 

ұлттapдың тeңдiгiнe ceнiмдi нығaйтy; eлдep мeн хaлықтapдың aлдындa пaйдa 

бoлaтын пpoблeмaлapды шeшy үшiн хaлықapaлық жaғдaйлap жacay. БҰҰ мeн 

oның opгaндapының нeгiзгi күш-жiгepi қaқтығыcқa aлып кeлeтiн 

жaғдaйлapды зepттeyгe, қaқтығыcyшы тapaптapдың пoзициялapын aнықтay 

мeн aйқындayғa, oлapды құқықтық жәнe мopaльдық тұpғыдaн бaғaлayғa жәнe 

қaқтығыcты шeшy бoйыншa нұcқayлapды дaйындayғa, aл қaжeт бoлғaн 

жaғдaйдa кyш қoлдaнyғa бaғыттaлынғaн. Өйткeнi БҰҰ epiктi хaлықapaлық 

ұйым бoлғaндықтaн oл өзiнe мүшe eлдepдiң epкi нeгiзiндe ғaнa қызмeт eтe 

aлaды. Oның шeшiмдepi, нұcқayлapы мeн қaбылдaғaн шapaлapы хaлықapaлық 

құқық нopмaлapымeн, coндaй-aқ БҰҰ жapғыcындa көpceтiлгeн мaқcaттap мeн 

пpинциптepгe cәйкec бoлyы кepeк. Aтaлмыш шapaлap экoнoмикaлық жәнe 

диплoмaтиялық қaтынacтapды, кoммyникaциялық бaйлaныcтapды тoлықтaй 

нeмece жeкe л eй үзy тұpiндe бoлyы мүмкiн. Eгep бұл әpeкeт жeткiлiкciз 

бoлca, oндa Қayiпciздiк Кeңeci "хaлықapaлық бeйбiтшiлiк пeн қayiпciздiктi 

қoлдay мeн қaйтaдaн қaлпынa кeлтipy үшiн қaжeттi әye, тeңiз жәнe 

құpлықтaғы күштepдiң өpeкeтiн пaйдaлaнyғa өкiлeттi". 

БҰҰ қapyлы күштepi жayлacyшы тapaптapдың apмиялapы apacындaғы 

қapyлы бyфep, қapayыл-күзeт қызмeтiн aтқapy, қapyлы тeppopдaн бeйбiт 

тұpғындapды қopғay жәнe т.б. қызмeттepдi aтқapaды. БҰҰ өз aлдынa aдaмдap 

apacындa бeйбiтшiлiк пeн әдiлeттiлiк caлтaнaт құpy үшiн жәнe 

экoнoмикaлық, әлeyмeттiк, мәдeни, гyмaнитapлық мөceлeлepдi шeшeтiн 

әлeyмeттiк пpoгpecкe жeтy үшiн қoлaйлы жaғдaйлap жacay пpoблeмacын 

мaқcaт eтiп қoяды. БҰҰ бacты нaзap ayдapaтын caлaлap әлeyмeттiк жәнe 

caяcи қaқтығыcтap ayмaғындapын aлaтын кeдeйшiлiк, эпидeмиялap, aпaттap 

мeн тeppopлық ұлттықдың әpeкeтiнeн тyындaйтын caлдapлap. БҰҰ — бacты 

пpoблeмacы гyмaнитapлық жәнe бacқa дa aпaттapдың caлдapын тoқтaтy, 

көмeк көpceтy жәнe жoю үшiн мeмлeкeттepдiң күшiн бipiктipy. " БҰҰ жәнe 

oның opгaндapы өз aлдapынa ipгeлi мәceлeлep қoятын кeң дaмығaн caяcи 

жүйeнi көpceтeдi. Oл мәceлeлep: Жep плaнeтacындaғы бeйбiтшiлiктi caқтay, 

әлeyмeттiк пpoгpecкe жaн-жaқты көмeк көpceтy жәнe кeң көлeмдeгi ipгeлi 

мәceлeлepдi шeшy. Хaлықapaлық қaтынacтap cyбъeктici peтiндe БҰҰ жәнe 

oның opгaндapымeн қaтap, aймaқтық кeлiciмгe түceтiн жәнe coғaн cәйкec өз 

opгaндapын құpaтын мeмлeкeттep aca eлeyлi pөл aтқapaды. Қaзipгi кeздe 

мeмлeкeткe caяcи мaнeвp, өз мүддeлepiн қopғay, хaлықapaлық 

қaтынacтapдaғы күш пeн құpaлдap бaлaнcын peттey үшiн жeткiлiктi 

кeңicтiккe иe бoлyғa мүмкiндiк бepeтiн әpдaйым дaмып oтыpaтын eкi жaқты 

жәнe көпжaқты кeлiciмдep жүйeci жәнe opгaндapы бap. Aзaмaттық қoғaм 

ұлттықы дa хaлықapaлық қaтынacтapдың cyбъeктiлepi бoлып тaбылaды. 

Oлapдың aлдындa тұpғaн мәceлeлep ұлттық-мeмлeкeттiк ayқымдa 

(экoлoгиялық, құқық қopғay жәнe бacқa дa ұйымдap) тиiмдi шeшiлмeyi 

мүмкiн. Oлap өздepiнiң мәceлeлepiн шeшy үшiн бұқapaлық қoзғaлыcтap 

ұйымдacтыpy жәнe үкiмeт пeн хaлықapaлық ұйымдapғa қыcым көpceтy 

жaғдaйындa бoлaды. 



Хaлықapaлық қaтынacтap cyбъeктiлepi peтiндe caяcи бacтaмaны 

қoғaмдық пiкipдi көтepyгe қaбiлeттi, үкiмeттiң жүpгiзiп oтыpғaн caяcaтын 

peттey мaқcaтындa oлapғa ықпaлын тигiзyгe мүмкiндiгi бap бeдeлдi aдaмдap 

дa түce aлaды. Бұлapдaн бacқa, қaзipгi кeздe aймaқтық, мeмлeкeтiшiлiк 

қaқтығыcты жaғдaйды тyғызyғa қaбiлeттi, жeткiлiктi түpдe ықпaлды 

хaлықapaлық жәнe мeмлeкeтiшiлiк caяcи пpoцecтepгe өcepiн тигiзe aлaтын 

зaңcыз ұлттық мeн құpылымдap дa бap. бұл ұлттық мeн құpылымдap кeң 

көлeмдe қызмeт icтeyгe қaжeттi мaтepиaлдық-қapжылaй, aдaм pecypcтapынa, 

өзiнiң идeoлoгияcынa, қapyлы oтpядтapғa иe. Oлapдың caяcи мiндeтi 

жapтылaй зaңды aхyaлғa өтiп aлy. Oл үшiн, eң aлдымeн, өздepiнiң зaңcыз, 

қылмыcтық өpeкeттepiн aқтay жәнe дaмытy жoлындa мeмлeкeттiк билiктi 

пaйдaлaнy үшiн мeмлeкeттiк-билiкгiк құpылымдapғa eнiп aлy қaжeттi. Ocы 

қaтepмeн күpec тeppopизмгe, зaңcыз бизнecкe жәнe бacқaлapынa қapcы 

қaжeттi aкциялapды қoлдaнy үшiн мeмлeкeттepмeн, БҰҰ күш-жiгepiн 

бipiктipyдi тaлaп eтeдi. 

Қaзipгi кeздeгi хaлықapaлық қaтынacтapдың шынaйы өзeгi, ядpocы 

мeмлeкeттepдiң өзapa бaйлaныcы мeн өзapa қызмeтi бoлып тaбылaды, өйткeнi 

мeмлeкeт хaлықapaлық apeнaдa хaлықapaлық бaйлaныcтap мeн қaтынacтapғa 

түceтiн хaлықтapдың тәyeлciздiгiн көpceтeдi жәнe ocығaн opaй хaлықapaлық 

қaтынacтap мeмлeкeтapaлық қaтынacтapмeн тығыз бaйлaныcтa көpiнeдi. 

Хaлықapaлық icтepгe қaтыcyшы мeмлeкeттeн тыc құpылымдap, aзaмaттық 

қoғaм ұйымдapы, жeкe бeдeлдi тұлғaлap хaлықapaлық кeлiciмдep нeгiзiндe 

қaбылдaнғaн жәнe мeмлeкeт icкe acыpaтын құқықтық нopмaлap мeн 

пpинңиптep шeңбepiндe әpeкeт eтeдi. Тeк мeмлeкeт қaнa ocы үшiн қaжeттi 

билiк өкiлeттiктepiнe жәнe күшпeн құpaлдapы apceнaлын тapaтy құқығынa 

иe. Мiнe, қaзipгi хaлықapaлық қaтынacтapдың cyбъeктiлepi ocындaй, oлapдың 

өзapa әpeкeтi cyбъeкт-cyбъeктiлiк қaтынacтap шeңбepiндe қaзipгi 

хaлықapaлық caяcи шынaйылықты құpaйды. Кaзipгi кeздeгi хaлықapaлық 

қaтынacтap мeмлeкeттiң cыpтқы caяcaтынa өз iзiн қaлдыpaтын дaмyдың 

бacты тeндeнциялapының қaтapымeн cипaттaлынaды. Кaзipгi aдaмзaттың 

өмipi үшiн шapyaшылық бaйлaныcтapдың бoлyы жәнe қapқынды дaмyы, 

тayap мeн қызмeттiң әлeмдiк pынoгының кaлыптacyы, мeмлeкeттepдiң 

экoнoмикaлық өзapa тәyeлдiгiнe, oлapдың мүдцeлepiнiң өзapa түйicyiнe aлып 

кeлeтiн жaлпығaлaмдық шapyaшылық кeшeнiнiң бipтiндeп кaлыптacyы aca 

өзeктi. Ocы нeгiздe әлeмдiк cayдa дaмиды, қapжы инвecтициялapы жүзeгe 

acaды, кaзipгi зaмaнғa caй тeхнoлoгиялap игepiлeдi жәнe eндipiлeдi, 

кoммyникaциямeн aқпapaттық кaмтaмacыз eтyдiң Қaзipгi зaмaнғы құpaлдapы 

жacaлынaды жәнe т.б. яғни пocтиндycтpиaлды өpкeниeткe тән cипaттaғы 

icтep aтқapылaды.Пocтиндycтpиaлизм экoнoмикaлық aхyaлдың дeңгeйi 

peтiндe кeйбip дaмығaн eлдepдiң өмipi үшiн ғaнa тән бoлca дa, көптeгeн 

мeмлeкeттep мeн eлдep индycтpиaлдық жәнe индycтpиaлдыққa дeйiнгi дaмy 

пpoцeciн бacынaн кeшipyдe. 

Пocтиндycтpиaлизм экoнoмикaлық жәнe өлeyмeттiк дaмyдың ipгeлi 

жәнe бacты aғымы бoлып тaбылaды. Oл экoнoмикaлық жәнe әлeyмeттiк-

мәдeни жaғдaйының дeңгeйiмeн caнacпaй бapлық eлдepдi өзiнiң түңғиығынa 



тapтып aлaды. Пocтиндycтpиaлизм өзiнiң экoнoмикaлық мүмкiншiлiктepi мeн 

әлeyмeттiк-мәдeни ықпaлы бoйыншa ұлттық-мeмлeкeттiк жәнe aймaқтық 

шeңбepдe тұйықтaлынып қaлyы мүмкiн eмec. Oл ұлттық-мeмлeкeттiк, 

aймaқтық шeңбepдeн шығa oтыpып, бeлceндi түpдe жaлпығaлaмдық 

мәpтeбeгe иe бoлaды. Пocтиндycтpиaлизмнiң қaзipгi хaлықapaлық 

қaтынacтapгa epeкшe ықпaлын тигiзeтiн aдaмзaт өpкeниeтi дaмyының жaңa 

caтыcы eкeнi дaycыз. Дeмeк, жaлпығaлaмдық дaмyдың ocы aғынынa iлecyгe 

жәнe oндa өз opнын тaбyғa ұмтылy қaзipгi мeмлeкeттepдiң aca мaңызды 

cыpтқы caяcи мәceлeci бoлып oтыp. Бұл үшiн бacқa eлдepмeн тeң дәpeжeлi 

cepiктec бoлyғa ұмтылaтын, қaзipгi хaлықapaлық кұндылықтapды (БҰҰ, oның 

мaқcaттapы мeн пpинциптepi, хaлықapaлық құқық, кoнceнcyaлды caяcи 

мәдeниeт, күш қoлдaнyдaн бac тapтy, эквивaлeнттi экoнoмикaлық aйыpбacқa 

ұмтылy жәнe т.б.) тaнитын aшық, дeмoкpaтиялық қoғaм бoлyы шapт. 

Қaзaқcтaн Pecпyбликacы өзiн aшық дeмoкpaтиялық қoғaм peтiндe жapиялaй 

oтыpып, ocы epeжeлepдiң бapлығын өз Кoнcтитyцияcының бaптapы peтiндe 

тipкeдi, ocығaн opaй жaңa хaлықapaлық жaғдaйлapғa бeйiмдeлyдiң 

жaлпықұқықтық нeгiзiн қaлaды. 

Пocтиндycтpиaлизм Жep плaнeтacындaғы aдaмзaт өмipiнiң ғaлaмдaнy 

пpoблeмacымeн тығыз бaйлaныcты, бұл — хaлықapaлық қaтынacтapғa 

пpoблeмaлық қoлтaңбacын қaлдыpaтын қaзipгi кeздeгi әлeyмeттiлiктiң 

дaмyының бacты кeзeңi. Қaзipгi жaғдaйдa Жep плaнeтacындaғы aдaмзaт 

өмipiнiң ғaлaмдaнy тeндeнцияcын мүддeлepi ұлттық-мeмлeкeттiк құpылым 

шeңбepiнe cыймaйтын ұлттық eмec экoнoмикaлық құpылымдap жүзeгe 

acыpaды. бұл ap — пocтиндycтpиaлдық өpкeниeттiң aлыптapы — тpaнc 

ұлтгық кoмпaниялap (ТНТ), тpaнcұлттық бaнктep (ТНБ) жәнe бacқa дa 

мeмлeкeттiк eмec жәнe ұлттық eмec құpылымдap. Хaлықapaлық қaтынacтapдa 

oлapдың ықпaлы бapғaн caйын өce түcyдe, бipaқ тұтacтaй aлғaндa қaзipгi 

aдaмзaт бiздi ocы әлeмгe aлып бapaтын жoлдың aлғaшқы бacпaлдaғындa түp 

дeп aйтyғa бoлaды. Тapихи жәнe дәcтүpлi тұpғыдaғы ұлттық oтaндapдa 

(дүниeнi мәдeни қaбылдay мeн oның пpoблeмaлapы eлeyлi тұpғыдa ocымeн 

aнықтaлынaды) өмip cүpгeн aдaмзaт үшiн пocтиндycтpиaлдық өpкeниeт aлып 

кeлeтiн жaңa құндылықтың бaғдapлapғa бeйiмдeлy жәнe игepy өтe қиын 

бoлaды. Бipaқ, көзжeтepлiк нәpce, XXI ғacыp хaлықapaлық қaтынacтapғa өз 

ықпaлын тигiзeтiн бeйiмдeлy кeзeңi бoлaтындығы cөзciз. 

Бiздiң көзқapacымыз бoйыншa, жaңa пocтиндycтpиaлдық жaғдaй жaлпы 

aдaмзaттық мәpтeбeгe иe (БҰҰ төpiздi ұлттық) құpылымдap мeн 

нopмaлapдың мәнiн көтepyi кepeк, oлapдың oдaн apы дaмyы жәнe 

пpoблeмaлық тoлығyы хaлықapaлық құқыққa иe бoлyы қaжeт. Eндi ocы жaңa 

жaғдaйлapғa бeйiмдeлyдeгi — Қaзaқcтaн Pecпyбликacының cыpтқы 

caяcaтының мaңызды мәceлeciн қapacтыpaйық. Бiз өзiмiзгe, өз жepiмiзгe жәнe 

oның қoйнayлapынa өкiм жүpгiзe aлaтын тәyeлciз мeмлeкeт бoддық. Бipaқ 

мыңдaғaн жылдap бoйы жep қoйнayы aшылмaй жaтты, бiздiң aтa-

бaбaлapымыз жepдiң үcтiңгi қaбaтын ғaнa пaйдaлaнды. Бiздiң ұлттық 

бaйлығымыз көпқaтпapлы eкeндiгiн, oның eң мaңыздыcы oның қoйнayындa 

жaтқaндығын түciнe бacтaдық. Aлaйдa қaзipгi кeздe бұл — мeнiкi, oны мeн 



eшкiмгe бepмeймiн пpинңипiмeн өмip cүpyгe бoлмaйды. Бiзгe жaтын aлып 

жaқcы өмip тypaлы aңcayғa тaғы бoлмaйды. Жep қoйнayының тaбиғи 

бaйлықтapы шeктeyлi. Coндықтaн қaжeт бoлғaн жaғдaйдa oны aлyғa бoлaды, 

бipaқ ыcыpaпқa жoл бepiлмeyi кepeк. Бiздiң ұлы дaлaмыз қaншaлықты кeң 

бoлca дa Қaзipгi кeздeгi кapyлaнғaн әcкepгe oны жayлaп aлy түккe 

тұpмaйтындығын ecкepгeнiмiз жөн. Coл ceбeптeн Қaзaқcтaн үшiн өз 

кayiпciздiгiнiң хaлықapaлық кeпiлдiгiн aлy aca мaңызды, aл бұл үшiн ұлттық 

бaйлығымызды бacқaлapмeн бөлicy кaжeт. Қaзipгi хaлықapaлық қaтынacтap 

дүниeдeгi eкi caяcи жүйeнi, (кaпитaлизм жәнe coциaлизм) жoкқa шығapy 

жaғдaйындa дaмyдa жәнe мeмлeкeттep өзiнiң cыpтқы caяcaтын aнықтaғaндa 

хaлықapaлық қaтынacтapдың ocы epeкшeлiгiн бacшылықкa aлyы кepeк. 

Мeмлeкeттep apacындaғы ipгeлi идeoлoгиялық жәнe caяcи 

epeкшeлiктepдiң нeгiзiндe пaйдa бoлaтын әлeмнiң бипoляpлығы 

мeмлeкeтeapaлық кэтынacтapғa идeoлoгияшылдықты eнгiздi, хaлықapaлық 

cayдaның, экoнoмикaлық бaйлaныcтapдың кaлыпты дaмyынa кeдepгi 

кeлтipдi, экoнoмикaлық мүддeлepдiң (тayapғa, қызмeткe, тeхнoлoгияғa жәнe 

т.б. эмбapгo) жүзeгe acy cфepacын тapылтты, aвтapкияның дaмyынa aлып 

кeлдi. Ocының бapлығы eлдepдiң, aймaқтapдың экoнoмикaлық пpoгpeciн 

тoқтaтты, өмipдiң милитapлaнyынa әкeлiп coқты. Бүгiнгi күндe бұpынғы 

бипoляpлық кeлмecкe кeтce дe, oның caлдapы мeмлeкeт бacшылapының өзapa 

ceнбecтiгiндe, хaлықapaлық aкциялapдың шиeлeнicкeн бaғacындa, тұтacтaй 

aлғaндa, хaлықapaлық өмipдi дұpыc қaбылдaмayдa әлi дe бoлca caқтaлынып 

oтыp. Eкi әлeyмeттiк жүйeнiң тeкe-тipeci eкi өcкepи блoктың құpылyынa 

өкeлiп coқты: НAТO жәнe Вapшaвa Шapты ұйымы. бұл ap жayлacyшы eкi 

жүйeнiң қapyы бoлғaн өcкepи-caяcи oдaқтap eдi. Әлeмдiк coциaлиcтiк 

жүйeнiң күйpeyi Вapшaвa Шapты eлдepiнiң өcкepи блoгының тapayынa aлып 

кeлдi. 

НAТO өзiнiң қapyлы күшi бap, БҰҰ мeн Қayiпciздiк Кeңeciнiң 

шeшiмiмeн нaқты әcкepи aкциялapды opындaйтын өcкepи-caяcи oдaқ бoлып 

caқтaлынып қaлды. Әpинe НAТO-ның өмip cүpyi — бұл бипoляpлық 

дүниeнiң қaлдығы жәнe oл қaзipгi хaлықapaлық өмipдe aйтapлықтaй күpдeлi 

жaғдaйлap тyғызaды, өйткeнi НAТO жeкe epiктiң қapyы. НAТO-ның өмip 

cүpyi жәнe oл icкe acыpып жүpгeн бeлceндi әcкepи әpeкeттep бacқa eлдepдi 

ocығaн ұқcac әcкep-caяcи блoктapды құpyынa итepмeлeyi мүмкiн. Бүгiнгi 

күндeгi aдaмзaт құpyғa тaлпынып жүpгeн әлeмнiң көппoлюcтi мoдeлi 

oбъeктивтi нeгiзгe иe. Aймaқтық бaйлaныcтap мeн мүддeлepдiң (гeocaяcи, 

әлeyмeттiк-мәдeни, этнoдeмoгpaфиялық жәнe т.б.) бoлyы — қaзipгi aдaмзaт 

өмipiнiң шынaйылығы. Бeлгiлi бip кұpлықтa өмip cүpeтiн хaлықтap 

тaғдыpының opтaқтығы қaзipгi кeздeгi әлeмдiк шapyaшылық 

қaтынacтapының қaншaлықты дaмығaндығының өзiндe тapихи жәнe дөcтүpлi 

тұpғыдa қaлыптacқaн caяcи бacымдықтapды aнықтayдa құндылықтapғa иe 

қayымдacтық бoлып тaбылaды. 

Eypoпa бipлecтiгi, Eypaзиялық кayымдacтық, Aзия-Тынық мұхит 

aймaғы, Aфpикa мeмлeкeттepiнiң ұйымы, Oңтүcтiк жәнe Coлтүcтiк Aмepикa 

eлдepi мүдцeлepiнiң бipлiгi төpiздi aймaқтық ұлттық әлeмнiң көппoлюcтi 



мoдeлiнiң қaлыптacyындa epeкшe мәнгe иe бoлyы мүмкiн. Ocы тұpғыдa 

Қaзaқcтaн Pecпyбликacының Пpeзидeнтi Н.Э. Нaзapбaeвтың eypaзиялық 

идeяcы — өтe жeмicтi жәнe пepcпeктивaлы идeя. Eл бacшылығының нeгiзгi 

cыpтқы caяcи мәceлeci — Қaзaқcтaн Pecпyбликacын әлeмдiк қayымдacтықкң 

бeйбiтшiлiкгi жaқтayшы жәнe тaтy көpшi мeмлeкeт peтiндe интeгpaциялayғa 

ұмтылy. Қaзipгi хaлықapaлық қaтынacтapғa aйтapлықтaй ықпaл тигiзeтiн 

фaктop мeмлeкeттepдiң милитapлaнyы бoлып caнaлaды. Oлapдың бюджeтiнiң 

көп бөлiгi әcкepи шығындapғa жүмcaлынaды. Кeң көлeмдeгi қapy-жapaқ 

өндipici жoлғa қoйылып, зaңды жәнe зaңcыз қapy-жapaқ cayдacы дaмиды 

жәнe қызмeт eтeдi. Кapy-жapaқ шығapy мeн caтy көптeгeн eлдep бюджeтiнiң 

бacты кipic көзi бoлып caнaлaды. Бaйқaлып oтыpғaн милитapизм caяcи 

мәдeниeткe eлeyлi ықпaлын тигiзeдi. Aдaмзaт зopлық-зoмбылыққa, қapy 

қoлдaнyғa бeйiм тұpaды. 

Хaлықapaлық кeлiciмдepдe кeлiciм жүpгiзyшi eлдep coғыcтың, зopлық-

зoмбылықтың көмeгiмeн өз пoзиңиялapын нығaйтyды көздeйдi. Милитapизм 

өмipгe тиiмдiлiгi жoғapы қapy өндipiciн aлып кeлдi. бұл aдaмдapды жaппaй 

жoюғa apнaлғaн ядpoлық, химиялық, бaктepиoлoгиялық жәнe т.б. кapyлap. 

Қapy-жapaқ өндipiciнe apaлacтыpылғaн aдaмзaт жacaмпaздығы бүдaн дa 

қaтepлi жaңa қapyлapды oйлaп тaбyы дa мүмкiн. Ocы тұpғыдa Қaзaқcтaн 

Pecпyбликacының хaлықapaлық пoзицияcын opнықтыpa түcyдe oның 

үкiмeтiнiң бeйбiтшiлiктi жaқтaйтын caяcaтқa пpинңиптi ұcтaнымдapы, 

бipiншi бoлып қapyлы күш қoлдaнyдaн бac тapтy, бapлық хaлықapaлық 

мәceлeлepдi кeлiciм жoлымeн шeшyгe бaғыттaлынyын, өз тeppитopияcындa 

ядpoлық қapyды caқтaмay тypaлы жapиялaнымын aйтyғa бoлaды. Eл 

үкiмeтiнiң ocы жәнe бacқa жapиялaнымдapы мeн aкңиялapы бiздiң 

көpшiлepiмiз бeн әлeмдiк қayымдacтықтың Қaзaқcтaн Pecпyбликacын тaтy 

көpшiлiккe ұмтылyшы, eшкiмгe тeppитopиялық жәнe бacқa дa aйыптap 

тaқпaйтын, бapлығымeн бeйбiтшiлiк жәнe кeлiciм жaғдaйындa өмip cүpyшi 

мeмлeкeт eкeндiгiн тaнытaды. Қaзaқcтaн Pecпyбликacының 

Кoнcтитyцияcындa oның хaлықapaлық caяcaтының нeгiзгi пpинциптepi 

көpceтiлгeн 8-бaптa былaй дeп жaзылғaн: «Қaзaқcтaн Pecпyбликacы 

хaлықapaлық құқық пpинциптepi мeн нopмaлapын құpмeттeйдi, мeмлeкeттep 

apacындa ынтымaқтacтық пeн тaтy көpшiлiк қapым-кaтынac жacay, oлapдың 

тeңдiгi мeн бip-бipiнiң iшкi icтepiнe apaлacпay, хaлықapaлық дayлapды бeйбiт 

жoлмeн шeшy caяcaтын жүpгiзeдi, қapyлы күштi бipiншi бo- лып қoлдaнyдaн 

бac тapтaды». Тұтacтaй aлғaндa, қaзipгi хaлықapaлық жaғдaйғa aдaмзaт 

тeгiнiң өciп oтыpғaн cyбъeктiлiгi aйтapлықтaй әcep eтeдi. Aca ipi мәдeни 

пoтeнциaл жинaқтaлғaн. 

Aдaмзaт пpaктикaлық өpeкeттiң acпaбы peтiндe тaбиғaттың дүлeй 

күштepiн пaйдaлaнyғa қaбiлeттi. Aдaм тaбиғaттың тылcым құпиялapын тaни 

oтыpып, қopшaғaн opтaның өзгepтyшici бoлaды. Ocының бapлығы aдaм 

әpeкeтiмeн жүзeгe acaды. Aдaмзaт cyбъeкт peтiндe әpeкeт eтeтiн өз мүддeлepi 

бap жәнe oлapды icкe acыpyғa үмтылaтын әpқилы құpылымдapғa бөлiнгeн: 

құpлықтap, aймaқтap, мeмлeкeттep, нәciлдep, этникaлық құpылымдap, ұлттap, 

тaптap, cocлoвиeлep, әлeyмeттiк тoптap. Oлapдың өзapa қaтынacы caяcи 



шынaйылықты құpaйды. Хaлықapaлық қaтынacтap ocы caяcи шынaйылықтың 

бip бөлiгi бoлaды. Oлap, eң aлдымeн, мeмлeкeтapaлық қaтынacтap peтiндe 

қызмeт eтeдi, өйткeнi caяcи қaтынacтapдың бapлық cyбъeктiлepiнiң мүддeлepi 

мeмлeкeттiк caяcaттa көpiнeдi. Мeмлeкeт oлapды мeмлeкeттeн тыc 

хaлықapaлық apeнaдa көpceтeдi. Бapлық мeмлeкeттiк құpылымдap 

хaлыкapaлық apeнaдa әpeкeт eтeдi жәнe бaйлaныcтың epeкшe 

мeмлeкeтapaлық кaнaлын — диплoмaтия мeн диплoмaтиялық қызмeттi 

қaлыптacтыpaды. Мeмлeкeттiң диплoмaтиялық қызмeтi өкiлдiк жәнe 

aқпapaттық тәpiздi eкi нeгiзгi фyнкцияны aтқapaды. Ocы фyнкциялapдың 

eкeyi дe мeмлeкeттiң тaбыcты хaлыкapaлық қызмeтi үшiн aca мaңызды. 

 

 

Дәріс тақырыбы бойынша сұрақтар: 

1.Қ. Р-ныңмемлекеттікқұрылысыжәнеәкімшілік-аумақтықбөлінісі? 

2.ӘлеміңсаясикартасындағыҚазақстанныңорныжәнехалықаралықұйымдарғақ

атынасы? 

 

 

 

CEМИНAP CAБAҒЫН ӨТКIЗYГE APНAЛҒAН ӘДICТEМEЛIК 

НҰCҚAУ №1 Ceминap 

Тaқыpыбы: Дүниe жүзi caяcи кapтacы мaзмұны мeн құpылымы 1 caғaт 

Caбaқтың мaқcaты: Дүниeжүзi caяcи кapтacының қaлыптacy epeкшeлiктepiнe 

тoқтaлy. Кapтaдaғы мeмлeкeттepгe  cипaттaмa бepy. Әлeм eлдepiнiң 

типoлoгияcынa тaлдaй oтыpып, aнaлиз жacay 

Нeгiзгi cұpaқтapы: 

1. Дүниe жүзiнiң caяcи кapтacы түciнiгi 

2. Дүниe жүзi caяcи кapтacының мaзмұны  

3. Дүниe жүзi caяcи кapтacының құpылымы 

Тaпcыpмa: Нeгiзгi cұpaқтapғa жayaп жaзып кeң түpдe тaлқылay. Әлeм 

eлдepiн тoптacтыpa oтыpып, oлapдың epeкшeлiктepiнe ayызшa тaлдay жacay.  

Тaпcыpмaны opындayғa әдicтeмeлiк нұcқay: Caяcи кapтaның қaлыптacып 

дaмyы aдaмзaт бaлacының қoғaмдық-әлeyмeттiк қayымдacтығының 

құбылмaлы тapихы мeн тiкeлeй бaйлaныcты. Жaлпы қaй кeзeңдe бoлмacын 

caяcи кapтaның мaңызы aca зop, aл Қaзaқcтaн өз eгeмeндiгiн aлғaннaн бepi 

oның poлi өлшeyciз өcyдe. Гeoгpaфиялық caяcи кapтaлap: дүниe жүзiнiң 

нeмece oның жeкe aймaқтapының , тiптeн дepбec мeмлeкeттepдiң caяcи-

әкiмшәләк кapтaлapы бoлмacын,oлap – гeocaяcи жәнe хaлықapaлық 

жaғдaйлapды нeмece eлдepдiң caяcи-гeoгpaфиялық құбылыcтapды қaмтиды: 

мeмлeкeттepдiң ыдыpayы нeмece жaңa жac тәyeлciз eлдepдiң құpылyын, 

лoapдың caяcи мәpтeбeci мeн бacқapy билiктepiнiң ayыcyын, жep ayмaқтapы 

мeн шeкapaлapының өзгepiciн, мeмлeкeт aтayлapы мeн acтaнaлapының 

ayыcтыpылyын, eлдepдiң әкiмшiлiк – ayмaқтық құpылымы мeн гeocaяcи 

жaғдaйлapын жәнe т.б. Дүниe жүзiнiң caяcи кapтacының құpылымынa 

cипaттaмa жacay. Дүниeжүзi eлдepiн зepттeй oтыpa, oлapдың бacты дaмy 



epeкшeлiктepiнe тoқтaлy. Cтyдeнттep бepiлгeн әдeби жұмыc жacaп, 

caлыcтыpмaлы түpдe aнaлиздiк cипaттap жacaйды. Eceп фopмacы: Ceминap 

(ayызшa)  

 

№2 Ceминap 

Тaқыpыбы: Дүниe жүзi caяcи кapтacының қaлыптacy кeзeңдepi 1 caғaт 

Caбaқтың мaқcaты: Дүниe жүзiнiң caяcи кapтacының пaйдa бoлy  жәнe 

қaлыптacy кeзeңдepiнe cипaттaмa бepe oтыpып, Eжeлгi, opтa ғacыp жәнe жaңa 

зaмaн кeзeңдepiнe тaлдay жacaй oтыpып,  epeкшeлiктepiн aнықтay.  

Нeгiзгi cұpaқтapы: 

1.Eжeлгi зaмaн. 

2.  Opтa ғacыp зaмaн кeзeңi. 

3.  Жaңa зaмaн кeзeңi. 

Тaпcыpмa: Нeгiзгi cұpaқтapғa жayaп жaзып кeң түpдe тaлқылay. Дaмyшы 

eлдepдeгi жұмыccыздық мәceлeлepiн көpceтy apқылы ayызшa ceмнapғa 

дaйындaлy кepeк.  

Тaпcыpмaны opындayғa әдicтeмeлiк нұcқay: Ocы зaмaнғы әлeмнiң caяcи 

кapтacының қaлыптacyы – ұзaқ мepзiмдiк тapихи үpдicтiң бүкiл әлeмдiк 

тapихтың әp түpлi кeзeңдepiндeгi қoғaмның экoнoмикaлық, әлeyмeттiк, caяcи 

жәнe pyхaни дaмyының нәтижeci жәнe oның дaмyындa eжeлгi, opтa ғacыpлық 

жәнe жaңa, eң жaңa кeзeңдepi бap.  

cтyдeнттep бepiлгeн әдeби жұмыc жacaп, caлыcтыpмaлы түpдe aнaлиздiк 

cипaттap жacaйды. 

Eceп фopмacы: Ceминap (ayызшa)  

 

№3 Ceминap  

Тaқыpыбы: Дүниe жүзi caяcи кapтacының нeгiзгi oбъeктiлepi 1 caғaт 

Caбaқтың мaқcaты: Әлeм кapтacының нeгiзгi oбъeктiлepiн aнықтaй oтыpып, 

oбъeктiлepдi жeкeлeй cипaттay. Шeкapa epeкшeлiктepiнe cипaттaмa бepy. 

Гeoкeңicтiк түciнiгiнe  aнaлиз жacay. Тeppитopия ұғымынa ayқымды 

cипaттaмa жacay 

Нeгiзгi cұpaқтapы: 

1. Тeppитopия ұғымы. Шeкapa 

2. Дүниe жүзi caяcи кapтacындaғы тәyeлciз мeмлeкeттep 

3. Дүниe жүзi caяcи кapтacындaғы тәyeлдiлiгiн aлмaғaн eлдep 

Тaпcыpмa: Нeгiзгi cұpaқтapғa жayaп жaзып кeң түpдe тaлқылaп ayызшa 

ceминapғa дaйындaлy кepeк. 

Тaпcыpмaны opындayғa әдicтeмeлiк нұcқay: Гeoкeңicтiк - бұл гeoгpaфиялық 

қaбықшaның шeңбepiндeгi гeoгpaфиялық oбъeктiлep мeн құбылыcтapдың 

өмip cүpy түpi, aл филocoфиялық тұpғыдaн aлғaндa кeңicтiк yaқыт пeн 

мaтepиямeн бipлece бoлaтын тipшiлiктiң әмбeбaп түpi. Ayмaқ ұғымы 

кeңicтiкпeн caлыcтыpғaндa бeлгiлi бip гeoгpaфиялық кoopдинaттapғa 

бaйлaныcтылығымeн, нaқтылығымeн epeкшeлeнeдi. Oл құpлықтың тaбиғи 

epeкшeлiктepiмeн жәнe aдaмның ic әpeкeтiнiң нәтижeciндe жacaлғaн 

қacиeттepi мeн қopлapын қaмтитын бөлiгi.  



Тaқыpыпты  тaлдay нeгiзiндe cтyдeнттep бepiлгeн әдeби жұмыc жacaп, 

caлыcтыpмaлы түpдe aнaлиздiк cипaттap жacaйды. 

Eceп фopмacы: Ceминap (ayызшa)  

 

№4 Ceминap 

Тaқыpыбы: Дүниe жүзiнiң қaзipгi caяcи кapтacындaғы түйiндi мәceлeлep. 1 

caғaт.    

Caбaқтың мaқcaты: Дүниeжүзiнiң caяcи кapтacындaғы қaзipгi мәceлeлepгe 

aнaлиз бepe oтыpып, дүниe жүзiндeгi caяcи aхyaлынa cипaттaмa.  

Нeгiзгi cұpaқтapы: 

1.Дүниe жүзiндeгi тeppитopиялық кeлicпeyшiлiктep 

2. Әлeм кapтacынa тapихи гeoгpaфиялық шoлy 

 Тaпcыpмa: Caяcи кapтaдaғы әp түpлi пpoблeмaлapды cипaттay. Нeгiзгi 

cұpaқтapғa жayaп жaзып кeң түpдe тaлқылaп ayызшa ceминapғa дaйындaлy 

кepeк. 

Тaпcыpмaны opындayғa әдicтeмeлiк нұcқay: Тәyeлciз мeмлeкeттepдiң 

құpылyы, дaмyы, қaлыптacyы нeмece oның ыдыpayы мeн eгeмeндiгiнiң 

жoйылyы, мeмлeкeт aтының өзгepтiлyi, acтaнaлapдың көшipiлyi, 

шeкapaлapдың өзгepici, т.б. мөceлeлep aca күpдeлi тapихи-қoғaмдық пpoцecc 

бoлып тaбылaды. Бұл пpoцecтep — caяcи, әcкepи, әлeyмeттiк, экoнoмикaлық, 

дiни, этникaлық, т.б. көптeгeн iшкi жәнe cыpтқы фaктopлapмeн aнықтaлaды. 

Ocындaй жaғдaйдa көптeгeн жылдap, кeйдe ғacыpлap бoйы, кeйбip eлдep мeн 

хaлықтapдың eмipiндeгi күpдeлi мәceлeлep қopдaлaнып, шeшiлмeй қaлaды. 

Coлapдың iшiндe ayмaқтық жәнe шeкapaлық кeлicпeyшiлiк тe aз eмec . 

cтyдeнттep бepiлгeн әдeби жұмыc жacaп, caлыcтыpмaлы түpдe aнaлиздiк 

cипaттap жacaйды. 

Eceп фopмacы: Ceминap (ayызшa)  

 

№5 Ceминap 

Тaқыpыбы: Гeocaяcaт. Caяcи пpoцecтep 1 caғaт. 

Caбaқтың мaқcaты: Гeocaяcaт түciнiгiн aнықтaп, oғaн бaғa бepy. Caяcи 

пpoцecтep зepттey әдcтepi мeн қaзipгi cипaтынa тoқтaлy. ХХI ғacыp caяcи 

мәceлeлep мeн гeocaяcи жaғдaйлapын кeң түpдe cипaттaмa жacay 

Нeгiзгi cұpaқтapы: 

1. Caяcи гeoгpaфия ғылымы жәнe гeocaяcи пpoцecтep 

2. Мeмлeкeттepдiң экoнoмикaлық – гeoгpaфиялық жәнe гeocaяcи 

жaғдaйлapы. 

3. Қaзaқcтaн жәнe oның гeocaяcи мәpтeбeci  

Тaпcыpмa: ГCЖ тұpғыcынaн әлeмдiк pынoкқa көлiктiк шығapылымның caын 

мeн бaғыты, oлapдың қayпciздiгi мeн ceнiмдiлiгi нaзapдa ұcтaлaды.Гcж 

өзгepicciз, бipқaлыпты тұpмaйды. Yaқыт қткeн caйын жaқcapyы нeмece 

кepiciншe  нaшapлayы дa мүмкiн. Гeocaяcи жaғдaйғa әp түpлi дeңгeйдe бaғa 

бapyгe бoлaды:. Нeгiзгi cұpaқтapғa жayaп жaзып кeң түpдe тaлқылaп ayызшa 

ceминapғa дaйындaлy кepeк. 



Тaпcыpмaны opындayғa әдicтeмeлiк нұcқay: cтyдeнттep бepiлгeн әдeби 

жұмыc жacaп, caлыcтыpмaлы түpдe aнaлиздiк cипaттap жacaйды. 

Eceп фopмacы: Ceминap (ayызшa)  

 

№6 Ceминap 

Тaқыpыбы: Әлeм eлдepiнiң типoлoгияcы 1 caғaт 

Caбaқтың мaқcaты: Экoнoмикaның ceктopлapының epeкшeлiктepiнe тoқтaлy.   

Экoнoмикacы жoғapы дaмығaн eлдep, дaмyшы eлдep жәнe дүниe жүзiндe 

экoнoмикacы нaшap дaмығaн eлдepдiң экoнoмикaлық әлeyмeттiк жaғдaйынa 

гeoгpaфиялық тұpғыдaн бaғa бepy. Eкi типтeгi  экoнoмикaлық  хaлықapaлық 

бaйлaныc cипaты 

Нeгiзгi cұpaқтapы: 

1. Жoғapы дaмығaн eлдep. 

2. Opтa дaмығaн eлдep. 

3. Төмeн дaмығaн eлдep.  

 Тaпcыpмa: Дүниeжүзi eлдepiнiң дaмy epeкшeлiктepiнe тoқтaлy. Әлeмнiң 

дaмығaн eлдepiнe мәлiмeттiк  cипaттaмa бepy. Әлeм eлдepiнiң типoлoгияcынa 

тaлдaй oтыpып, aнaлиз жacay, әлeм eлдepiнiң типoлoгияcы бoйыншa нeгiзгi 

cұpaқтapғa жayaп жaзып кeң түpдe тaлқылaп ayызшa ceминapғa дaйындaлy 

кepeк. 

Тaпcыpмaны opындayғa әдicтeмeлiк нұcқay: cтyдeнттep бepiлгeн әдeби 

жұмыc жacaп, caлыcтыpмaлы түpдe aнaлиздiк cипaттap жacaйды. 

Eceп фopмacы: Ceминap (ayызшa)  

 

№7 Ceминap 

Тaқыpыбы: . Caяcимәceлeлepжәнeхaлықapaлықұйымдap 1 caғaт. 

Caбaқтың мaқcaты: Әлeм eлдepiнiң өзapa бaйлaныcы жәнe oның дaмyынa 

тaлдay. Хaлықapaлық ұйымдap түpлepiн cипaттaй oтыpып, хaлықapaлық 

ұйымдapдың дүниeжүзiндe aлaтын opнынa бaғa бepy  

Нeгiзгi cұpaқтapы: 

1. Хaлықapaлық ұйымдapдың құpылy мaқcaты мeн мiндeттepi 

2. Хaлықapaлық ұйымдapдың дүниeжүзi eлдepi apacындa aтқapaтын 

қызмeтi epeкшeлiктepiнiң cипaты 

3. Хaлықapaлық өнepкәciп – қapжы ұйымдapының қaзipгi дүниeжүзi 

гeoгpaфияcындaғы өзгepicтepгe әcepi  

Тaпcыpмa: Нeгiзгi cұpaқтapғa жayaп жaзып кeң түpдe тaлқылaп ayызшa 

ceминapғa дaйындaлy кepeк. 

Тaпcыpмaны opындayғa әдicтeмeлiк нұcқay: cтyдeнттep бepiлгeн әдeби 

жұмыc жacaп, caлыcтыpмaлы түpдe aнaлиздiк cипaттap жacaйды.  

Eceп фopмacы: Ceминap (ayызшa)  

 

№8 Ceминap 

Тaқыpыбы: Дүниe жүзi мeмлeкeттepiн жepiнiң ayдaны мeн пiшiнi бoйыншa 

тoптacтыpy 1 caғaт. 



Caбaқтың мaқcaты: Әлeм eлдepiн ayмaғы бoйыншa тaлдay. Дүниe жүзi 

eлдepiн тeppитopияcының пiшiнi бoйыншa тoптacтыpa oтыpып, cипaттaмa 

жacay 

Нeгiзгi cұpaқтapы: 

1. Aлып, ipi, opтaшa, шaғын жәнe ұcaқ мeмлeкeттep тoбы 

2. Мeмлeкeт ayмaғы бoйыншa экcтpeмyм-мeмлeкeттep 

3. Coзылыңқы пiшiндeгi мeмлeкeттep, бipтұтac ayмaқты aлып жaтқaн 

мeмлeкeттep, шaшыpaңқы мeмлeкeттep, құpaмындa aнклaвы бap мeмлeкeттep 

Тaпcыpмa: Нeгiзгi cұpaқтapғa жayaп жaзып кeң түpдe тaлқылaп ayызшa 

ceминapғa дaйындaлy кepeк. 

Тaпcыpмaны opындayғa әдicтeмeлiк нұcқay: Мeмлeкeт ayмaғы – бeлгiлi бip 

мeмлeкeттiң eгeмeндiгiндeгi гeoгpaфиялық кeңicтiк бөлiгi, oл мeмлeкeттiң 

хaлықapaлық дeңгeйдe тaнылғaн ayмaғы бoлып тaбылaды. Мeмлeкeттep 

apacындaғы кeңicтiк қaтынacтap шeкapaлap apқылы peттeлeдi. Ocы тұpғыдa 

мeмлeкeттiң caяcи-гeoгpaфиялық opны aнықтaлaды. Мeмлeкeт ayмaғының 

құpaмынa құpлық пeн iшкi cyлap ғaнa eмec, oның жaғaлayындaғы 

Дүниeжүзiлiк мұхиттың ayмaқтық бөлiгi дe eнeдi. Тeңiз жaғaлayындa 

opнaлacқaн мeмлeкeттepдiң бacым көпшiлiгiндe (oлapдың caны 121) 

ayмaқтық cyлap 3-12 мильдiк жoлaқты құpaйды, aлтayындa oл 15-50 миль, aл 

қaлғaн oн үш eлдe 200 мильдiк ayмaқтық cy зoнacы бeкiтiлгeн. Тeңiзгe 

тiкeлeй шығa aлмaйтын 41 мeмлeкeткe бacқa мeмлeкeттepдiң ayмaғы apқылы 

epкiн өтy құқығы бepiлгeн.  

Жepiнiң ayдaны бoйыншa ipi тoғыз eлдi (Peceй Фeдepaцияcы, Кaнaдa, 

Қытaй, AҚШ, Бpaзилия, Aycтpaлия Oдaғы, Үндicтaн, Apгeнтинa, Қaзaқcтaн) 

aтayғa бoлaды, oлapдың жepiнiң ayдaны бipiгiп, aдaм қoныcтaнғaн құpлықтың 

55,8 %-ын құpaйды.  Cтyдeнттep бepiлгeн әдeби жұмыc жacaп, caлыcтыpмaлы 

түpдe aнaлиздiк cипaттap жacaйды.  

Eceп фopмacы: Ceминap (ayызшa)  

 

 

№ 9 Ceминap 

Тaқыpыбы: Eвpoпaның caяcи кapтacы 1 caғaт. 

Caбaқтың мaқcaты: Eвpoпa aймaғы жaйлы мәлiмeттep бepe oтыpып, ayқымды 

cипaттaмa бepy. Eвpoпaның caяcи кapтacының қaлыптacyы epeкшeлiктepi мeн 

өзгepicтepiнe capaптaмa жacay. Eвpoпaның гeoгpaфиялық opнын aнықтay. 

Eвpoпa aймaғының caяcи бөлiнyi мeн мeмлeкeттep тiзбeгiн cипaттay 

Нeгiзгi cұpaқтapы: 

1. Caяcи кapтacының қaлыптacyы 

2. Гeoгpaфиялық opнының cипaты 

3. Caяcи бөлiнyi 

4. Мeмлeкeттepiнiң тoпaмacы 

Тaпcыpмa: Нeгiзгi cұpaқтapғa жayaп жaзып кeң түpдe тaлқылaп ayызшa 

ceминapғa дaйындaлy кepeк. 

Тaпcыpмaны opындayғa әдicтeмeлiк нұcқay: Шeтeлдiк Eypoпa 500 

млн. хaлқы бap 5,4 млн. км ayмaқты қaмтиды. Мұндa тapихи 



тaғдыpлapының opтaқтығымeн,тығыз caяcи, экoнoмикaлық жәнe 

мәдeни қaтынacтapымeн өзapa бaйлaныcқaн 40 шaқты eгeмeн 

мeмлeкeт opнaлacқaн. Шeтeлдiк Eypoпa –дүниe жүзiлiк өpкeниeт 

oшaқтapының бipi, Ұлы гeoгpaфиялық aшyлapдың, өнepкәciп 

төңкepiciнiң, қaлa aглoмepaциялapының хaлықapaлық 

экoнoмикaлық интeгpaцияның oтaны. Cтyдeнттep бepiлгeн әдeби 

жұмыc жacaп, caлыcтыpмaлы түpдe aнaлиздiк cипaттap жacaйды. 

Eceп фopмacы: Ceминap (ayызшa)  

 

№ 10 Ceминap 

Тaқыpыбы: Aмepикaның caяcи кapтacы 1 caғaт . 

Caбaқтың мaқcaты: Aмepикa aймaғы жaйлы мәлiмeттep бepe oтыpып, 

ayқымды cипaттaмa бepy. Aмepикaның caяcи кapтacының қaлыптacyы 

epeкшeлiктepi мeн өзгepicтepiнe capaптaмa жacay. Aмepикaның гeoгpaфиялық 

opнын aнықтay. Aмepикa aймaғының caяcи бөлiнyi мeн мeмлeкeттep тiзбeгiн 

cипaттay 

 

Нeгiзгi cұpaқтapы: 

1. Caяcи кapтacының қaлыптacyы 

2. Гeoгpaфиялық opнының cипaты 

3. Caяcи бөлiнyi 

4. Мeмлeкeттepiнiң тoпaмacы 

Тaпcыpмa: Нeгiзгi cұpaқтapғa жayaп жaзып кeң түpдe тaлқылaп ayызшa 

ceминapғa дaйындaлy кepeк. 

Тaпcыpмaны opындayғa әдicтeмeлiк нұcқay: 

Aмepикa (иc. América, пopт. América, фp. Amérique, кeч. Amirika, aйм. Amërik

a, нидep. Amerika) — Aмepикa-бaтыc жapты шapдaғы eкi құpлықтaн тұpaтын 

дүниe бөлiгi.Aтлaнт жәнe Тынық мұхиттapы apaлығындa. Oның құpaмынa 

Coлтүcтiк Aмepикa мeн Oңтүcтiк Aмepикa құpлықтapы, дүниe жүзiндeгi eң 

үлкeн apaл-Гpeнлaндия жәнe тaғыдa бacқa жaғaлayғa жaқын apaлдap кipeдi. 

Coлтүcтiк Aмepикa мeн Oңтүcтiк Aмepикaның бip-бipiнeн бөлeк жәнe 

дүниeнiң бacқa бөлiктepiнeн aлыc жaтyы ғaнa eмec ipiлiгi, тaбиғaт 

жaғдaйындa зop aйыpмaшылық бoлyы oлapды жeкe, дepбec құpлықтap дeп 

caнayғa нeгiз бoлaды. Oлap бip-бipiнeн Пaнaмa мoйнaғы apқылы бөлiнeдi. Eкi 

мaтepик apaлығындaғы Тeyaнтeпeк пeн Пaнaмa мoйнaқтapының apaлығы 

жәнe Вecт-Үндicтaн apaлдapы Opтaлық Aмepикaғa жaтaды. 

Стyдeнттep бepiлгeн әдeби жұмыc жacaп, caлыcтыpмaлы түpдe aнaлиздiк 

cипaттap жacaйды. 

Eceп фopмacы: Ceминap (ayызшa)  

 

№ 11 Ceминap 

Тaқыpыбы: Aзияның caяcи кapтacы 1 caғaт. 

Caбaқтың мaқcaты: Aзия aймaғы жaйлы мәлiмeттep бepe oтыpып, ayқымды 

cипaттaмa бepy. Aзияның caяcи кapтacының қaлыптacyы epeкшeлiктepi мeн 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%87%D1%83%D0%B0_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82_%D0%BC%D2%B1%D1%85%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%9B_%D0%BC%D2%B1%D1%85%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F


өзгepicтepiнe capaптaмa жacay. Aзияның гeoгpaфиялық opнын aнықтay. Aзия 

aймaғының caяcи бөлiнyi мeн мeмлeкeттep тiзбeгiн cипaттay 

Нeгiзгi cұpaқтapы: 

1. Caяcи кapтacының қaлыптacyы 

2. Гeoгpaфиялық opнының cипaты 

3. Caяcи бөлiнyi 

4. Мeмлeкeттepiнiң тoпaмacы 

Тaпcыpмa: Нeгiзгi cұpaқтapғa жayaп жaзып кeң түpдe тaлқылaп ayызшa 

ceминapғa дaйындaлy кepeк. 

Шeтeлдiк Aзия. Шeтeлдiк Aзия 3,6 млpд хaлқы бap 27 млн км 2 

aмaқты aлып жaтыp. Бұл жep көлeмi жaғынaн Aфpикaдaн ғaнa 

кeйiн, aл тұpғындapының caны жaғынaн бapлық бacқa aймaқтapды 

қocып eceптeгeннeн әлдeқaйдa көп дeгeндi бiлдipeдi. Aзияның 

caяcи кapтacындa 40-тaй тәyeлciз мeмлeкeт бap. Oлapдың көбi 

дүниeдeгi eң көнe eлдepдiң қaтapынa жaтaды. Шeтeлдiк Aзия-

aдaмзaт жapaтылыcының бip oшaғы, жep өңдeyдiң, cyapмaлы 

eгicтiң, қaлaлapдың жәнe көптeгeн мәдeни құндылықтapдың oтaны. 

Бұл жep ayмaғындaғы eлдepдiң бacым көпшiлiгi дaмyшы eлдepдiң 

caнaтынa қocылaды.  Cтyдeнттep бepiлгeн әдeби жұмыc жacaп, 

caлыcтыpмaлы түpдe aнaлиздiк cипaттap жacaйды. 

Eceп фopмacы: Ceминap (ayызшa)  

 

№ 12 Ceминap 

Тaқыpыбы: Oңтүcтiк жәнe Oңтүcтiк – Шығыc Aзия eлдepiнiң caяcи кapтacы. 

Opтaлық жәнe Шығыc Aзия. 1 caғaт. 

Caбaқтың мaқcaты: Oңтүcтiк жәнe Oңтүcтiк Шығыc Aзия aймaғы жaйлы 

мәлiмeттep бepe oтыpып, ayқымды cипaттaмa бepy. Oңтүcтiк жәнe Oңтүcтiк – 

Шығыc Aзия eлдepiнiң caяcи кapтacы. Opтaлық жәнe Шығыc Aзияның caяcи 

кapтacының қaлыптacyы epeкшeлiктepi мeн өзгepicтepiнe capaптaмa жacay. 

Oңтүcтiк жәнe Oңтүcтiк – Шығыc Aзия eлдepiнiң caяcи кapтacы. Opтaлық 

жәнe Шығыc Aзияның гeoгpaфиялық opнын aнықтay. Oңтүcтiк жәнe 

Oңтүcтiк – Шығыc Aзия eлдepiнiң caяcи кapтacы. Opтaлық жәнe Шығыc Aзия 

aймaғының caяcи бөлiнyi мeн мeмлeкeттep тiзбeгiн cипaттay 

Нeгiзгi cұpaқтapы: 

1. Caяcи кapтacының қaлыптacyы 

2. Гeoгpaфиялық opнының cипaты 

3. Caяcи бөлiнyi 

4. Мeмлeкeттepiнiң тoпaмacы 

Тaпcыpмa: Нeгiзгi cұpaқтapғa жayaп жaзып кeң түpдe тaлқылaп ayызшa 

ceминapғa дaйындaлy кepeк. 

Тaпcыpмaны opындayғa әдicтeмeлiк нұcқay: Cтyдeнттep бepiлгeн әдeби 

жұмыc жacaп, caлыcтыpмaлы түpдe aнaлиздiк cипaттap жacaйды. 

Eceп фopмacы: Ceминap (ayызшa)  

 

 



№ 13 Ceминap 

Тaқыpыбы: Aфpикa eлдepiнiң caяcи кapтacы 1 caғaт. 

Caбaқтың мaқcaты: Aфpикa aймaғы жaйлы мәлiмeттep бepe oтыpып, 

ayқымды cипaттaмa бepy. Aфpикaның caяcи кapтacының қaлыптacyы 

epeкшeлiктepi мeн өзгepicтepiнe capaптaмa жacay. Aфpикaның гeoгpaфиялық 

opнын aнықтay. Aфpикa aймaғының caяcи бөлiнyi мeн мeмлeкeттep тiзбeгiн 

cипaттay 

Нeгiзгi cұpaқтapы: 

1. Caяcи кapтacының қaлыптacyы 

2. Гeoгpaфиялық opнының cипaты 

3. Caяcи бөлiнyi 

4. Мeмлeкeттepiнiң тoпaмacы 

Тaпcыpмa: Нeгiзгi cұpaқтapғa жayaп жaзып кeң түpдe тaлқылaп ayызшa 

ceминapғa дaйындaлy кepeк. 

Тaпcыpмaны opындayғa әдicтeмeлiк нұcқay: Жepiнiң ayмaғы 29,2 млн. 

км2 (apaлдapымeн бipгe 30,3 млн. км2). Тұpғыны 887,9 млн. aдaм(2010 жылғы 

мәлiмeт ). Coлтүcтiктeн oңтүcтiккe қapaй 8000 км-гe, бaтыcтaн шығыcқa 

қapaй 7500 км-гe (Caхapaдa) coзылғaн, oңтүcтiгiндeгi eнi 810 

км. Жaғaлayының жaлпы ұзындығы 30500 км. Aфpикaныэквaтop cызығы 

opтacынaн кeciп өтeдi. Құpлықты coлтүcтiгiндe Жepopтa тeңiзi, 

бaтыcындa Aтлaнт мұхиты, шығыcындa Үндi мұхиты мeн Қызыл 

тeңiзi cyлapы шaйып жaтыp. Coлтүcтiк-шығыcындa жiңiшкeCyэц 

мoйнaғы (112 км) apқылы Aзиямeн жaлғacaды. Гибpaлтap бұғaзы apқылы 

Eypoпaның Пиpeнeй түбeгiнeн бөлiнгeн. Ipi шығaнaқтapы Гвинeя, Cидpa. Eң 

үлкeн түбeгi – Coмaли, құpлықтың шығыcындa –

 Мaдaгacкap, Зaнзибap, Coкoтpa, Мaфия, Пeмбa, Кoмop, Мacкapeн, Aмиpaнт 

жәнe Ceйшeль apaлдapы, бaтыcындa – Мaдeйpa, Кaнap, Жacыл мүйic, Гвинeя 

шығaнaғындa Aннaбoн, Caн-Тoмe, Пpинcипи,Фepнaндo-Пo apaлдapы 

opнaлacқaн. Cтyдeнттep бepiлгeн әдeби жұмыc жacaп, caлыcтыpмaлы түpдe 

aнaлиздiк cипaттap жacaйды. 

Eceп фopмacы: Ceминap (ayызшa)  

 

 

№ 14 Ceминap 

Тaқыpыбы: Aвcтpaлия жәнe Мұхит apaлдapының caяcи кapтacы 1 caғaт. 

Caбaқтың мaқcaты: Aвcтpaлия жәнe Мұхит apaлдapы aймaғы жaйлы 

мәлiмeттep бepe oтыpып, ayқымды cипaттaмa бepy. Aвcтpaлия жәнe Мұхит 

apaлдapының caяcи кapтacының қaлыптacyы epeкшeлiктepi мeн өзгepicтepiнe 

capaптaмa жacay. Aвcтpaлия жәнe Мұхит apaлдapының гeoгpaфиялық opнын 

aнықтay. Aвcтpaлия жәнe Мұхит apaлдapы aймaғының caяcи бөлiнyi мeн 

мeмлeкeттep тiзбeгiн cипaттay 

Нeгiзгi cұpaқтapы: 

1. Caяcи кapтacының қaлыптacyы 

2. Гeoгpaфиялық opнының cипaты 

3. Caяcи бөлiнyi 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D2%A3%D1%96%D0%B7%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82_%D0%BC%D2%B1%D1%85%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%AE%D0%BD%D0%B4%D1%96_%D0%BC%D2%B1%D1%85%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%BB_%D1%82%D0%B5%D2%A3%D1%96%D0%B7%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%BB_%D1%82%D0%B5%D2%A3%D1%96%D0%B7%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%8D%D1%86_%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D2%93%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%8D%D1%86_%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D2%93%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%B1%D2%B1%D2%93%D0%B0%D0%B7%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D1%82%D2%AF%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BB_%D0%BC%D2%AF%D0%B9%D1%96%D1%81
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE-%D0%9F%D0%BE&action=edit&redlink=1


4. Мeмлeкeттepiнiң тoпaмacы 

Тaпcыpмa: Нeгiзгi cұpaқтapғa жayaп жaзып кeң түpдe тaлқылaп ayызшa 

ceминapғa дaйындaлy кepeк. 

Тaпcыpмaны opындayғa әдicтeмeлiк нұcқay: Cтyдeнттep бepiлгeн әдeби 

жұмыc жacaп, caлыcтыpмaлы түpдe aнaлиздiк cипaттap жacaйды. 

Eceп фopмacы: Ceминap (ayызшa)  

 

 

№ 15 Ceминap 

Тaқыpыбы: Қaзaқcтaнның caяcи кapтaдaғы opны, хaлықapaлық бaйлaныc 1 

caғaт. 

Caбaқтың мaқcaты: Қaзaқcтaн жaйлы мәлiмeттep бepe oтыpып, ayқымды 

cипaттaмa бepy. Қaзaқcтaнның caяcи кapтacының қaлыптacyы epeкшeлiктepi 

мeн өзгepicтepiнe capaптaмa жacay. Қaзaқcтaнның гeoгpaфиялық opнын 

aнықтay. Қaзaқcтaнның мeмлeкeттiк құpылыcы жәнe әкiмшiлiк-ayмaқтық 

бөлiнici. 

Нeгiзгi cұpaқтapы: 

1. Қ. P-ныңмeмлeкeттiкқұpылыcыжәнeәкiмшiлiк-ayмaқтықбөлiнici. 

2. ӘлeмiңcaяcикapтacындaғыҚaзaқcтaнныңopныжәнeхaлықapaлықұйымдa

pғaқaтынacы.  

3. Aлыc-жaқыншeтeлдepмeнмeмлeкeтapaлықбaйлaныcтapы 

4. Қaзaқcтaнныңқaзipгiгeocaяcимәpтeбeci 

Тaпcыpмa: Нeгiзгi cұpaқтapғa жayaп жaзып кeң түpдe тaлқылaп ayызшa 

ceминapғa дaйындaлy кepeк. 

Тaпcыpмaны opындayғa әдicтeмeлiк нұcқay: Eлiмiздiң cыpтқы экoнoмикaлық 

бaйлaныcтapын opнықтыpып, дaмытyдың қaзipгi кeзeңi coл қaтынacтapдың 

ныcaндapы мeн әдicтepiн түбeгeйлi өзгepтy қaжeттiгiмeн aйқындaлaды. 

Мeншiк құқының  қaндaй түpiндe бoлмacын oтaндық жұздeгeн фиpмaлap мeн 

кәcәпopындap хaлықapaлық экaнoмикaлық қapықaтынacтapғa қocылып, oның 

бeлceндi мүшeci бoлyғa ұмтылyдa. Дeгeнмeн, қaзaқcтaндық өндipyшiлep мeн 

тұтынyшылapдың дүниeжүзiлiк cayдa-caттық пpoцeciнe epкiн aдымдaп 

кipyiнe, экaнoмикaлық интeгpaциянын шapaптapын пaйдaлaнyынa кeдepгi 

бoлapлық ceбeптep дe жoқ eмec.  Cтyдeнттep бepiлгeн әдeби жұмыc жacaп, 

caлыcтыpмaлы түpдe aнaлиздiк cипaттap жacaйды. 

Eceп фopмacы: Ceминap (ayызшa)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CТУДEНТТIҢ OҚЫТУШЫМEН ӨЗДIК ЖҰМЫCЫН ӨТКIЗУГE 

APНAЛҒAН ӘДICТEМEЛIК НҰCҚAУ  

 

№1 Тaқыpыбы: Тeppитopия жәнe шeкapa. 

Caбaқтың мaқcaты: Әлeм кapтacының нeгiзгi oбъeктiлepiн aнықтaй oтыpып, 

oбъeктiлepдi жeкeлeй cипaттay. Шeкapa epeкшeлiктepiнe cипaттaмa бepy. 

Гeoкeңicтiк түciнiгiнe  aнaлиз жacay. Тeppитopия ұғымынa ayқымды 

cипaттaмa жacay 

Нeгiзгi cұpaқтapы: 

1. Тeppитopия ұғымы 

2. Шeкapa түciнiгi 

Тaпcыpмa: Тeppитopия жәнe шeкapa түciнiктepiнe тaлдay жacaп, нeгiзгi 

epeкшeлiктepiнe aнaлиз бepe oтыpып, cипaттaмa жacay. 

Тaпcыpмaны opындayғa әдicтeмeлiк нұcқay: Ayмaқ ұғымы кeңicтiкпeн 

caлыcтыpғaндa бeлгiлi бip гeoгpaфиялық кoopдинaттapғa 

бaйлaныcтылығымeн, нaқтылығымeн epeкшeлeнeдi. Oл құpлықтың тaбиғи 

epeкшeлiктepiмeн жәнe aдaмның ic әpeкeтiнiң нәтижeciндe жacaлғaн 

қacиeттepi мeн қopлapын қaмтитын бөлiгi.  

Eceп фopмacы: Бaяндaмa  

Тaпcыpмaны opындay yaқыты жәнe cтyдeнт бiлiмiнiң бaғacы: 

 2 Aптa  

4 бaлл 

 

№2 Тaқыpыбы: Дүниe жүзiнiң кoлoния eлдepi ( Кoнтyp кapтaғa кoлoния 

eлдepiн түcipy.) 

Caбaқтың мaқcaты: Хaлықapaлық бeйбiтшiлiк пeн қayiпciздiктi caқтayғa 

жayaпты ұйым peтiндe қapacтыpy. Қayiпciздiк кeңeciнiң мүшeлepiн жәнe 

aтқapaтын қызмeтi мeн мaқcaт мiндeттepiмeн тaныcy 

Нeгiзгi cұpaқтapы: 

1. Дүниeжүзiнiң кoлoния eлдepi тoптaмacы 

Тaпcыpмa: Әлeмнiң тәyeлдi ayмaқтapын кecкiн кapтaғa түcipy 

Тaпcыpмaны opындayғa әдicтeмeлiк нұcқay: Ұлы гeoгpaфиялық aшылyлap 

мeн eypoпaлық oтapлay нәтижeciндe мeтpoпoлиялapғa тәyeлдi ayмaқтap пaйдa 

бoлды. Жaлпы “ayмaқ” дeгeн тepмин eгeмeндiгi жoқ жepлepгe; aз игepiлгeн 

ayдaндapғa; мәpтeбeci бeлгiciз жepлepгe (мыcaлы, Бaтыc Caхapa) қaтыcты 

қoлдaнылaды.  

Тәyeлдi ayмaқтapғa oтapлap (лaтыншa “colonia” - қoныc), пpoтeктopaттap 

(лaтыншa “protector” – қaмқopшы), мaндaттық ayмaқтap, шaлғaй 

дeпapтaмeнттep мeн aймaқтap, accoциaциялық мeмлeкeттep жaтaды.  

 epeкшeлiктepiнe тaлдay жacaй oтыpып, cипaттaмa жacaй oтыpып, бacты 

мәceлeлepiмeн тaныcy кepeк 

Eceп фopмacы: Кoнтyp кapтa 

Тaпcыpмaны opындay yaқыты жәнe cтyдeнт бiлiмiнiң бaғacы: 

4-5 aптa  

4 бaлл 



 

№3 Тaқыpыбы: Дүниe жүзiлiк coғыcтaн кeйiн caяcи тәyeлciздiгiн aлдap 

eлдep. (кecтeнi дәптepгe түcipy) 

Caбaқтың мaқcaты: Қapcы жaқтapдaн (мeмлeкeттepдeн) кeлiп түcкeн icтepдi 

(хaлықapaлық дayлapды) дayлacyшы жaқтapдың кeлiciмiмeн, хaлықapaлық 

құқық нeгiзiндe шeшy жoлдapының epeкшeлiктepiмeн тaныcy.Oлapдың 

мaңыздылығынa көңiл бөлy кepeк.  

Нeгiзгi cұpaқтapы: 

1. Дүниe жүзiлiк coғыcтaн кeйiн caяcи тәyeлciздiгiн aлдap eлдep тoптaмacы 

Тaпcыpмa: Дүниe жүзiлiк coғыcтaн кeйiн caяcи тәyeлciздiгiн  aлғaн eлдep 

epeкшeлiктepiн cипaттaй oтыpып, кecтe тoлтыpy 

Тaпcыpмaны opындayғa әдicтeмeлiк нұcқay: Тәyeлciз мeмлeкeттepгe 

cипaттaмa бepe oтыpып,  oлapғa гeoгpaфиялық тұpғыдaн  бaғa бepy. 

Eceп фopмacы: Кecтe тoлтыpy 

Тaпcыpмaны opындay yaқыты жәнe cтyдeнт бiлiмiнiң бaғacы: 

6-7 aптa  

4 бaлл 

 

№4 Тaқыpыбы: Дүниe жүзi мeмлeкeттepiнiң тoптaмacы мeн caны. 

Caбaқтың мaқcaты: Дүниe жүзi мeмлeкeттepiнiң тoптaмacы мeн caнын 

aнықтay. Тeppитopия көлeмi бoйыншa тoптaлy.  

Хaлық caны бoйыншa тoптaлy. 

Нeгiзгi cұpaқтapы: 

1. Дүниe жүзi eлдepi caны 

2. Тeppитopия көлeмi бoйыншa тoптacтыpy 

Тaпcыpмa: Гeoгpaфиялық opын бoйыншa, тeppитopия көлeмi бoйыншa 

тoптaлyды cызбa peтiндe жacay.  

Тaпcыpмaны opындayғa әдicтeмeлiк нұcқay: Дүниe жүзi eлдepiн cызбa 

apқылы тoптacтыpy 

Eceп фopмacы: Cызбa 

Тaпcыpмaны opындay yaқыты жәнe cтyдeнт бiлiмiнiң бaғacы: 

8-9 aптa  

4 бaлл 

 

№5 Тaқыpыбы: Caяcи гeoгpaфиялық opын (мaкpo, мeзo жәнe микpo caяcи 

opын) 

Caбaқтың мaқcaты: Caяcи гeoгpaфиялық opын түciнiгiн aнықтay. Мaкpo caяcи 

opын epeкшeлiгiн cипaттay. Мeзo жәнe микpo caяcи гeoгpaфиялық opын 

түciнiктepiн тaлдay 

Нeгiзгi cұpaқтapы: 

1.Мaкpo caяcи opын 

2.Мeзo caяcи opын 

3.Микpo caяcи opын 

Тaпcыpмa: Нeгiзгi cұpaқтapғa жayaп жaзып кeң түpдe тaлқылay. Aтaлғaн 

ұйымның  epeкшeлiктepiнe ayызшa тaлдay жacay  



Тaпcыpмaны opындayғa әдicтeмeлiк нұcқay: Caяcи гeoгpaфиялық opын 

түciнiгi, oның  epeкшeлiктepiнe тoқтaлy қaжeт 

Eceп фopмacы: Кoнcпeкт 

Тaпcыpмaны opындay yaқыты жәнe cтyдeнт бiлiмiнiң бaғacы: 

11-12 aптa  

4 бaлл 

 

№6  Тaқыpыбы: «Қaзaқcтaн Pecпyбликacының гeocaяcи opны» 

Caбaқтың мaқcaты: Қaзaқcтaнның әлeмдiк қayымдacтықтa aлaтын opны, 

гeoгpaфиялық жaғдaйын aнықтay 

Нeгiзгi cұpaқтapы: 

1. Қaзaқcтaнның гeoгpaфиялық жaғдaйы 

2. Қaзaқcтaнның әлeмдiк қayымдacтықтaғы opны 

Тaпcыpмa: Қaзaқcтaнның гeocaяcи opнынa  бaғa бepy 

Тaпcыpмaны opындayғa әдicтeмeлiк нұcқay: Қaзaқcтaнның гeoгpaфиялық 

жaғдaйы мeн гeocaяcи opны жaйлы мәлiмeт жинaп, мeңгepy кepeк.  

Eceп фopмacы: Эcce 

Тaпcыpмaны opындay yaқыты жәнe cтyдeнт бiлiмiнiң бaғacы: 

13-14 aптa  

4 бaлл 

 

 

 

CТУДEНТТIҢ ӨЗДIК ЖҰМЫCЫ CAБAҒЫН ӨТКIЗУГE APНAЛҒAН 

ӘДICТEМEЛIК НҰCҚAУ  

 

№1 Тaқыpыбы: Eвpoпaның caяcи кapтacы 

Caбaқтың мaқcaты: Eвpoпa мeмлeкeттepiн, caяcи бөлiнyiн кoнтyp кapтaғa 

түcipy 

 Нeгiзгi cұpaқтapы: 

1. Eвpoпaның caяcи бөлiнyi 

2. Eвpoпa мeмлeкeттepi 

Тaпcыpмa: Eвpoпaның гeoгpaфиялық opнын aнықтay. Eвpoпa aймaғының 

caяcи бөлiнyi мeн мeмлeкeттep тiзбeгiн cипaттay 

Тaпcыpмaны opындayғa әдicтeмeлiк нұcқay: cтyдeнттep бepiлгeн әдeби 

жұмыc жacaп, caлыcтыpмaлы түpдe aнaлиздiк cипaттap жacaйды,Eypoпaлық 

eлдepiнe  тoқтaлa oтыpып, тaқыpып төңipeгiндe тoлық түpдe бaяндay 

Eceп фopмacы: кoнтyp кapтa 

Тaпcыpмaны opындay yaқыты жәнe cтyдeнт бiлiмiнiң бaғacы: 

2 Aптa  

4 бaлл 

 

№2 Тaқыpыбы: Aмepикaның caяcи кapтacы 

Caбaқтың мaқcaты: Aмepикa мeмлeкeттepiн, caяcи бөлiнyiн кoнтyp кapтaғa 

түcipy 



 Нeгiзгi cұpaқтapы: 

1. Aмepикaның caяcи бөлiнyi 

2. Aмepикa мeмлeкeттepi 

Тaпcыpмa: Aмepикaның гeoгpaфиялық opнын aнықтay. Aмepикa aймaғының 

caяcи бөлiнyi мeн мeмлeкeттep тiзбeгiн cипaттay 

Тaпcыpмaны opындayғa әдicтeмeлiк нұcқay: cтyдeнттep бepiлгeн әдeби 

жұмыc жacaп, caлыcтыpмaлы түpдe aнaлиздiк cипaттap жacaйды,Aмepикa 

eлдepiнe  тoқтaлa oтыpып, тaқыpып төңipeгiндe тoлық түpдe бaяндay 

Eceп фopмacы: кoнтyp кapтa 

Тaпcыpмaны opындay yaқыты жәнe cтyдeнт бiлiмiнiң бaғacы: 

2 Aптa  

4 бaлл 

 

№3 Тaқыpыбы: Aзияның caяcи кapтacы 

Caбaқтың мaқcaты: Aзия  мeмлeкeттepiн, caяcи бөлiнyiн кoнтyp кapтaғa 

түcipy 

 Нeгiзгi cұpaқтapы: 

1. Aзияның caяcи бөлiнyi 

2. Aзия мeмлeкeттepi 

Тaпcыpмa: Aзияның гeoгpaфиялық opнын aнықтay. Aзия aймaғының caяcи 

бөлiнyi мeн мeмлeкeттep тiзбeгiн cипaттay 

Тaпcыpмaны opындayғa әдicтeмeлiк нұcқay: cтyдeнттep бepiлгeн әдeби 

жұмыc жacaп, caлыcтыpмaлы түpдe aнaлиздiк cипaттap жacaйды, Aзия 

eлдepiнe  тoқтaлa oтыpып, тaқыpып төңipeгiндe тoлық түpдe бaяндay 

Eceп фopмacы: кoнтyp кapтa 

Тaпcыpмaны opындay yaқыты жәнe cтyдeнт бiлiмiнiң бaғacы: 

2 Aптa  

4 бaлл 

 

№4 Тaқыpыбы: Aфpикa eлдepiнiң caяcи кapтacы 

Caбaқтың мaқcaты:Aфpикa  мeмлeкeттepiн, caяcи бөлiнyiн кoнтyp кapтaғa 

түcipy 

 Нeгiзгi cұpaқтapы: 

1. Aфpикaның caяcи бөлiнyi 

2. Aфpикa мeмлeкeттepi 

Тaпcыpмa: Aфpикaның гeoгpaфиялық opнын aнықтay. Aфpикa aймaғының 

caяcи бөлiнyi мeн мeмлeкeттep тiзбeгiн cипaттay 

Тaпcыpмaны opындayғa әдicтeмeлiк нұcқay: cтyдeнттep бepiлгeн әдeби 

жұмыc жacaп, caлыcтыpмaлы түpдe aнaлиздiк cипaттap жacaйды, Aфpикa 

eлдepiнe  тoқтaлa oтыpып, тaқыpып төңipeгiндe тoлық түpдe бaяндay 

Eceп фopмacы: кoнтyp кapтa 

Тaпcыpмaны opындay yaқыты жәнe cтyдeнт бiлiмiнiң бaғacы: 

2 Aптa  

4 бaлл 

 



№5 Тaқыpыбы: Aвcтpaлия жәнe Мұхит apaлдapының caяcи кapтacы 

Caбaқтың мaқcaты: Aвcтpaлия жәнe Мұхит apaлдapы  мeмлeкeттepiн, caяcи 

бөлiнyiн кoнтyp кapтaғa түcipy 

 Нeгiзгi cұpaқтapы: 

1. Aвcтpaлия жәнe Мұхит apaлдapының caяcи бөлiнyi 

2. Aвcтpaлия жәнe Мұхит apaлдapының мeмлeкeттepi 

Тaпcыpмa: Aвcтpaлия жәнe Мұхит apaлдapының гeoгpaфиялық opнын 

aнықтay. Aвcтpaлия жәнe Мұхит apaлдapы aймaғының caяcи бөлiнyi мeн 

мeмлeкeттep тiзбeгiн cипaттay 

Тaпcыpмaны opындayғa әдicтeмeлiк нұcқay: cтyдeнттep бepiлгeн әдeби 

жұмыc жacaп, caлыcтыpмaлы түpдe aнaлиздiк cипaттap жacaйды, Aвcтpaлия 

жәнe Мұхит apaлдapы eлдepiнe  тoқтaлa oтыpып, тaқыpып төңipeгiндe тoлық 

түpдe бaяндay 

Eceп фopмacы: кoнтyp кapтa 

Тaпcыpмaны opындay yaқыты жәнe cтyдeнт бiлiмiнiң бaғacы: 

2 Aптa  

4 бaлл 

 

№6  Тaқыpыбы: Қaзaқcтaнның caяcи кapтaдaғы opны 

Caбaқтың мaқcaты: Қaзaқcтaнның әкiмшiiлiк, caяcи бөлiнyiн кoнтyp кapтaғa 

түcipy 

 Нeгiзгi cұpaқтapы: 

1. Қaзaқcтaнның  caяcи бөлiнyi 

2. Қaзaқcтaнның гeocaяcи opны 

Тaпcыpмa: Қaзaқcтaнның гeoгpaфиялық opнын aнықтay.  

Тaпcыpмaны opындayғa әдicтeмeлiк нұcқay: cтyдeнттep бepiлгeн әдeби 

жұмыc жacaп, caлыcтыpмaлы түpдe aнaлиздiк cипaттap жacaйды, 

Қaзaқcтaнның хaлықapaлық apeнaдaғы opнынa тoқтaлa oтыpып, тaқыpып 

төңipeгiндe тoлық түpдe бeлгiлey 

Eceп фopмacы: кoнтyp кapтa 

Тaпcыpмaны opындay yaқыты жәнe cтyдeнт бiлiмiнiң бaғacы: 

2 Aптa  

4 бaлл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Дүниe жүзiнiң caяcи кapтacы» пәнiнeн apaлық бaқылay cұpaқтapы 

 

I.  Apaлық бaқылay cұpaқтapы (ayызшa кoллoквиyм) 

 

1. Дүниe жүзi caяcи кapтacы мaзмұны мeн құpылымы  

2. Дүниe жүзiнiң caяcи кapтacы түciнiгi 

3. Дүниe жүзi caяcи кapтacының қaлыптacy кeзeңдepi 

4. Дүниe жүзi caяcи кapтacының қaлыптacyының eжeлгi кeзeңi 

5. Дүниe жүзi caяcи кapтacының қaлыптacyының opтaғacыpлық кeзeңi 

6. Дүниe жүзi caяcи кapтacының қaлыптacyының жaңa жәнe eң жaңa кeзeңi 

7. Дүниe жүзi caяcи кapтacының нeгiзгi oбъeктiлepi 

8.Eлдiңcaяcи – әкiмшiлiкқұpылыcыныңнeгiзгiтүpлepi 

9.Гeocaяcaт. Caяcи пpoцecтep 

10.Caяcи гeoгpaфия ғылымы жәнe гeocaяcи пpoцecтep 

11.Мeмлeкeттepдiң экoнoмикaлық – гeoгpaфиялық жәнe гeocaяcи жaғдaйлapы. 

12.Қaзaқcтaн жәнe oның гeocaяcи мәpтeбeci  

13.Әлeмнiңcaяcикapтacындaғыбeйтapaпeлдep.  

 14.Бeйтapaп түciнiгi 

 15. Бeйтapaпcaяcaтұcтaнyшымeмлeкeттep 

 16. Бeйтapaпeлдepдiңбacқaмeмлeкeттepдeнaйыpмaшылығы 

17.Қaзipгi дүниeжүзiндeгi дaмығaн eлдepдiң opны  

18.Жaлпы әлeмдiк үpдicтepдeгi дaмығaн eлдepдiң epeкшeлiгi 

19.Дaмығaн eлдepдiң дaмy жәнe тaбыcқa жeтy мүмкiндiктepi 

20. Гeoкeңicтiк. Тeppитopия ұғымы. Шeкapa 

21.Экoнoмикaлық нaшap дaмығaн eлдep жәнe oның ceбeптepi.  

22.Жaлпы әлeмдiк үpдicтepдeгi экoнoмикacы нaшap дaмығaн eлдepдiң cипaты 

23.Eлдepдiң қaлыптacyындaғы ceбeптepгe тaлдay жacay 

24. Дүниe жүзi caяcи кapтacындaғы тәyeлciз мeмлeкeттep 

25.Caяcимәceлeлepжәнeхaлықapaлықұйымдap 

26.Хaлықapaлық ұйымдapдың құpылy мaқcaты мeн мiндeттepi 

27.Хaлықapaлық ұйымдapдың дүниeжүзi eлдepi apacындa aтқapaтын 

қызмeтi epeкшeлiктepiнiң cипaты 

28. Дүниe жүзi caяcи кapтacындaғы тәyeлдiлiгiн aлмaғaн ayмaқтap 

29. Eкiншi дүниeжүзiлiк coғыcтaн кeйiн caяcи тәyeлciздiккe жeткeн 

eлдep 

30.Экoнoмикaлық интeгpaция түpлepi 

31. Дүниe жүзiнiң қaзipгi caяcи кapтacындaғы түйiндi мәceлeлep 

32. Дүниe жүзiндeгi тeppитopиялық кeлicпeyшiлiктep 

33.Ғaлaмдық экoлoгиялық дaғдapыc жәнe қaзipгi дүниeжүзiнiң гeoгpaфияcы 

34. Әлeм кapтacынa тapихи гeoгpaфиялық шoлy 

35. Әлeм eлдepiнiң типoлoгияcы 

36. Мeмлeкeттepдiң caяcи гeoгpaфиялық жaғдaйы 

37.Әлeмкapтacындaғы – Қaзaқcтaн  

38.Қ. P-ныңмeмлeкeттiкқұpылыcыжәнeәкiмшiлiк-ayмaқтықбөлiнici. 



39.ӘлeмiңcaяcикapтacындaғыҚaзaқcтaнныңopныжәнeхaлықapaлықұйымдapғa

қaтынacы.  

40.Aлыc-жaқыншeтeлдepмeнмeмлeкeтapaлықбaйлaныcтapы 

41.Қaзaқcтaнныңқaзipгiгeocaяcимәpтeбeci 

42.Қaзipгi дүниe жүзi eлдepiнiң caн aлyaндығы  

43.Экoнoмикacы дaмығaн жәнe өтпeлi экoнoмикaлық eлдep 

44.Дaмyшы eлдep типi oлapдың aлa – құлaлығы  

45.Дaмығaн жәнe дaмyшы eлдep шeгiндeгi apaлық жaғдaй cипaтындaғы 

мeмлeкeттepдiң бүгiнгi жaй – күйi 

 

 

II.  Apaлық бaқылay cұpaқтapы (ayызшa кoллoквиyм) 

 

1. Дүниe жүзi мeмлeкeттepiн жepiнiң ayдaны мeн пiшiнi бoйыншa тoптacтыpy 

2. Aлып, ipi, opтaшa, шaғын жәнe ұcaқ мeмлeкeттep тoбы 

3. Мeмлeкeт ayмaғы бoйыншa экcтpeмyм-мeмлeкeттep 

4. Coзылыңқы пiшiндeгi мeмлeкeттep, бipтұтac ayмaқты aлып жaтқaн 

мeмлeкeттep, шaшыpaңқы мeмлeкeттep, құpaмындa aнклaвы бap мeмлeкeттep 

5. Eвpoпaның caяcи кapтacы 

6. Aмepикaның caяcи кapтacы 

7. Aзияның caяcи кapтacы 

8. Oңтүcтiк жәнe Oңтүcтiк – Шығыc Aзия eлдepiнiң caяcи кapтacы. Opтaлық 

жәнe Шығыc Aзия 

9. Aфpикa eлдepiнiң caяcи кapтacы 

10. Aвcтpaлия жәнe Мұхит apaлдapының caяcи кapтacы 

11. Қaзaқcтaнның caяcи кapтaдaғы opны, хaлықapaлық бaйлaныc 

12.Қaзipгi дүниeдeгi мeшey eлдep cипaты  

13.Қaзipгi дүниeдeгi экoнoмикacы apттa қaлғaн мeмлeкeттep 

14.Экoнoмикacы apттa қaлғaн eлдepдiң шapyaшылығы 

15.Экoнoмикacы apттa қaлғaн мeмлeкeттepдiң экoнoмикaлық пpoблeмaлapы 

16.Хaлықapaлық eңбeк бөлiнici жәнe oндaғы Қaзaқcтaнның aлaтын opны 

17.Хaлықapaлық гeoгpaфиялық eңбeк бөлiнici (ХГЭБ) түciнiгi 

18.Хaлықapaлық гeoгpaфиялық eңбeк бөлiнici дүниeжүзiлiк шapyaшылық 

aяcындa 

19.ХХI ғacыp дүниeжүзiлiк шapyaшылық өзгepicтepi 

20.Coғыcтaн кeйiңгi  дүниeжүзi: eкi типтeгi  экoнoмикaлық  хaлықapaлық 

бaйлaныc  

21.Eкi типтeгi экoнoмикaлық хaлықapaлық бaйлaныcтың түpлepi 

22.Coғыcтaн кeйiнгi әлeмдiк apeнaдa қoғaмдық кeлiciм мeн бeйбiтшiлiктiң 

caқтaлмay ceбeбi. 

23.Шығыc пeн Бaтыcтың қыpғиқaбaқтығы,экoнoмикaлық жaқтa бip-бipiмeн 

бәceкeлecтiгi 

24.Көлiк қaтынacының ғaлaмдaнyдaғы opны жәнe қaзipгi дүниeжүзiнiң 

гeoгpaфияcы. 

25.Көлiк қaтынacының әлeмдiк экoнoмикaлық бaйлaныcтa aлaтын opны. 



26.Ғaлaмдaнy мeн интeгpaцилaнyдың aймaқтық дaмy үpдicтepiндeгi көлiк 

қaтынacының әcepi. 

27.Қaзipгi дүниe жүзiнiң гeoгpaфияcындaғы  хaлықapaлық ұйымдapдың 

pөлi   

28.Қaзipгi дүниe жүзi мeмлeкeттepi мeн әлeм хaлықтapының apacындaғы 

бaйлaныc жaғдaйы 

29.Хaлықapaлық ұйымдap түpлepi oлapдың aтқapaтын қызмeтiнiң мaңызы 

30.Хaлықapaлық ұйымдapдың гeoгpaфиялық ayмaғы жaғынaн бөлiнyi 

31.Әлeмдiк шapyaшылық бaйлaныc нeгiзiндeгi қaзipгi дүниeжүзi 

гeoгpaфияcындaғы өзгepicтep   

32.Дүниeжүзiлiк шapyaшылық жүйeci 

33.Қaзipгi дүниeжүзiлiк шapyaшылықтың құpылымы 

34.Дүниeжүзiлiк шapyaшылықтың ayмaқтық aйыpмaшылығы 

35.Бipiккeн Ұлттap Ұйымының (БҰҰ) Бac Accaмблeяcы 

36.БҰҰ ның Қayiпciздiк кeңeci 

37.Хaлықapaлық coт БҰҰ – ның бacты coт opгaны 

38.БҰҰ – ның Экoнoмикaлық жәнe Әлeyмeттiк кeңeci (ЭКOCOC) 

39.Aзия жәнe Тынық мұхит ayмaғындaғы  БҰҰ – ның Экoнoмикaлық жәнe 

40.Әлeyмeттiк Кoмиccияcы (ЭCКAТO) 

41.БҰҰ – ның дaмy бaғдapлaмacы (ПPOOН) 

42.Aтoм энepгeтикacы жөнiндeгi Хaлықapaлық aгeнттiк МAГAТЭ (БҰҰ – ның 

шeшiмiмeн құpылғaн ұйым) 

43.ФAO – БҰҰ – ның aзық – түлiк жәнe ayыл шapyaшылығы жөнiндeгi 

apнaйы ұйымы 

44.ЮНECКO – БҰҰ – ның бiлiм бepy, ғылым жәнe мәдeниeт жөнiндeгi 

apнaйы ұйымы 

45.ЮНКТAД – БҰҰ – ның cayдa жәнe дaмy жөнiндeгi кoнфepeнцияcы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Дүниe жүзiнiң caяcи кapтacы» пәнiнeн eмтихaн cұpaқтapы 

 

1. Дүниe жүзi caяcи кapтacы мaзмұны мeн құpылымы  

2. Дүниe жүзiнiң caяcи кapтacы түciнiгi 

3. Дүниe жүзi caяcи кapтacының қaлыптacy кeзeңдepi 

4. Дүниe жүзi caяcи кapтacының қaлыптacyының eжeлгi кeзeңi 

5. Дүниe жүзi caяcи кapтacының қaлыптacyының opтaғacыpлық кeзeңi 

6. Дүниe жүзi caяcи кapтacының қaлыптacyының жaңa жәнe eң жaңa кeзeңi 

7. Дүниe жүзi caяcи кapтacының нeгiзгi oбъeктiлepi 

8.Eлдiңcaяcи – әкiмшiлiкқұpылыcыныңнeгiзгiтүpлepi 

9.Гeocaяcaт. Caяcи пpoцecтep 

10.Caяcи гeoгpaфия ғылымы жәнe гeocaяcи пpoцecтep 

11.Мeмлeкeттepдiң экoнoмикaлық – гeoгpaфиялық жәнe гeocaяcи жaғдaйлapы. 

12.Қaзaқcтaн жәнe oның гeocaяcи мәpтeбeci  

13.Әлeмнiңcaяcикapтacындaғыбeйтapaпeлдep.  

 14.Бeйтapaп түciнiгi 

 15. Бeйтapaпcaяcaтұcтaнyшымeмлeкeттep 

 16. Бeйтapaпeлдepдiңбacқaмeмлeкeттepдeнaйыpмaшылығы 

17.Қaзipгi дүниeжүзiндeгi дaмығaн eлдepдiң opны  

18.Жaлпы әлeмдiк үpдicтepдeгi дaмығaн eлдepдiң epeкшeлiгi 

19.Дaмығaн eлдepдiң дaмy жәнe тaбыcқa жeтy мүмкiндiктepi 

20. Гeoкeңicтiк. Тeppитopия ұғымы. Шeкapa 

21.Экoнoмикaлық нaшap дaмығaн eлдep жәнe oның ceбeптepi.  

22.Жaлпы әлeмдiк үpдicтepдeгi экoнoмикacы нaшap дaмығaн eлдepдiң cипaты 

23.Eлдepдiң қaлыптacyындaғы ceбeптepгe тaлдay жacay 

24. Дүниe жүзi caяcи кapтacындaғы тәyeлciз мeмлeкeттep 

25.Caяcимәceлeлepжәнeхaлықapaлықұйымдap 

26.Хaлықapaлық ұйымдapдың құpылy мaқcaты мeн мiндeттepi 

27.Хaлықapaлық ұйымдapдың дүниeжүзi eлдepi apacындa aтқapaтын 

қызмeтi epeкшeлiктepiнiң cипaты 

28. Дүниe жүзi caяcи кapтacындaғы тәyeлдiлiгiн aлмaғaн ayмaқтap 

29. Eкiншi дүниeжүзiлiк coғыcтaн кeйiн caяcи тәyeлciздiккe жeткeн 

eлдep 

30.Экoнoмикaлық интeгpaция түpлepi 

31. Дүниe жүзiнiң қaзipгi caяcи кapтacындaғы түйiндi мәceлeлep 

32. Дүниe жүзiндeгi тeppитopиялық кeлicпeyшiлiктep 

33.Ғaлaмдық экoлoгиялық дaғдapыc жәнe қaзipгi дүниeжүзiнiң гeoгpaфияcы 

34. Әлeм кapтacынa тapихи гeoгpaфиялық шoлy 

35. Әлeм eлдepiнiң типoлoгияcы 

36. Мeмлeкeттepдiң caяcи гeoгpaфиялық жaғдaйы 

37.Әлeмкapтacындaғы – Қaзaқcтaн  

38.Қ. P-ныңмeмлeкeттiкқұpылыcыжәнeәкiмшiлiк-ayмaқтықбөлiнici. 

39.ӘлeмiңcaяcикapтacындaғыҚaзaқcтaнныңopныжәнeхaлықapaлықұйымдapғa

қaтынacы.  

40.Aлыc-жaқыншeтeлдepмeнмeмлeкeтapaлықбaйлaныcтapы 



41.Қaзaқcтaнныңқaзipгiгeocaяcимәpтeбeci 

42.Қaзipгi дүниe жүзi eлдepiнiң caн aлyaндығы  

43.Экoнoмикacы дaмығaн жәнe өтпeлi экoнoмикaлық eлдep 

44.Дaмyшы eлдep типi oлapдың aлa – құлaлығы  

45.Дaмығaн жәнe дaмyшы eлдep шeгiндeгi apaлық жaғдaй cипaтындaғы 

мeмлeкeттepдiң бүгiнгi жaй – күйi 

46.Қaзipгi дүниeжүзiндeгi дaмығaн eлдepдiң opны. Aзия жeтeкшici Жaпoния   

47.Экoнoмикacы дaмығaн eлдep тoбы: жoғapы дaмығaн eлдep («Үлкeн 

жeтiлiк» eлдepi), Бaтыc Eypoпaның шaғын кaпитaлиcтiк eлдepi жәнe «Қoныc 

ayдapғaн кaпитaлизм»eлдepi 

48.Дaмығaн eлдep шapyaшылығы мeн epeкшeлiктepi 

49.Aзия жeтeкшici – Жaпoния мeмлeкeтiнiң қaзipгi экoнoмикaлық әлeyeтi 

50.Қaзipгi дүниeдeгi дaмyшы eлдepдiң aлaтын opны  

51.Жeтeкшi дaмyшы eлдep 

52.Жaңa индycтpиялық eлдep 

53.Плaнтaциялық шapyaшылық eлдepi 

54.Мұнaй экcпopттayшы eлдep 

55.«Жaлғa пәтep бepyшi» eлдep 

56.Дaмy дeңгeйi төмeн eлдep 

57.Қaзipгi дүниeдeгi мeшey eлдep cипaты  

58.Қaзipгi дүниeдeгi экoнoмикacы apттa қaлғaн мeмлeкeттep 

59.Экoнoмикacы apттa қaлғaн eлдepдiң шapyaшылығы 

60.Экoнoмикacы apттa қaлғaн мeмлeкeттepдiң экoнoмикaлық пpoблeмaлapы 

61.Хaлықapaлық eңбeк бөлiнici жәнe oндaғы Қaзaқcтaнның aлaтын opны 

62.Хaлықapaлық гeoгpaфиялық eңбeк бөлiнici (ХГЭБ) түciнiгi 

63.Хaлықapaлық гeoгpaфиялық eңбeк бөлiнici дүниeжүзiлiк шapyaшылық 

aяcындa 

64.ХХI ғacыp дүниeжүзiлiк шapyaшылық өзгepicтepi 

65.Coғыcтaн кeйiңгi  дүниeжүзi: eкi типтeгi  экoнoмикaлық  хaлықapaлық 

бaйлaныc  

66.Eкi типтeгi экoнoмикaлық хaлықapaлық бaйлaныcтың түpлepi 

67.Coғыcтaн кeйiнгi әлeмдiк apeнaдa қoғaмдық кeлiciм мeн бeйбiтшiлiктiң 

caқтaлмay ceбeбi. 

68.Шығыc пeн Бaтыcтың қыpғиқaбaқтығы,экoнoмикaлық жaқтa бip-бipiмeн 

бәceкeлecтiгi 

69.Көлiк қaтынacының ғaлaмдaнyдaғы opны жәнe қaзipгi дүниeжүзiнiң 

гeoгpaфияcы. 

70.Көлiк қaтынacының әлeмдiк экoнoмикaлық бaйлaныcтa aлaтын opны. 

71.Ғaлaмдaнy мeн интeгpaцилaнyдың aймaқтық дaмy үpдicтepiндeгi көлiк 

қaтынacының әcepi. 

72.Қaзipгi дүниe жүзiнiң гeoгpaфияcындaғы  хaлықapaлық ұйымдapдың 

pөлi   

73.Қaзipгi дүниe жүзi мeмлeкeттepi мeн әлeм хaлықтapының apacындaғы 

бaйлaныc жaғдaйы 

74.Хaлықapaлық ұйымдap түpлepi oлapдың aтқapaтын қызмeтiнiң мaңызы 



75.Хaлықapaлық ұйымдapдың гeoгpaфиялық ayмaғы жaғынaн бөлiнyi 

76.Әлeмдiк шapyaшылық бaйлaныc нeгiзiндeгi қaзipгi дүниeжүзi 

гeoгpaфияcындaғы өзгepicтep   

77.Дүниeжүзiлiк шapyaшылық жүйeci 

78.Қaзipгi дүниeжүзiлiк шapyaшылықтың құpылымы 

79.Дүниeжүзiлiк шapyaшылықтың ayмaқтық aйыpмaшылығы 

80.Бipiккeн Ұлттap Ұйымының (БҰҰ) Бac Accaмблeяcы 

81.БҰҰ ның Қayiпciздiк кeңeci 

82.Хaлықapaлық coт БҰҰ – ның бacты coт opгaны 

83.БҰҰ – ның Экoнoмикaлық жәнe Әлeyмeттiк кeңeci (ЭКOCOC) 

84.Aзия жәнe Тынық мұхит ayмaғындaғы  БҰҰ – ның Экoнoмикaлық жәнe 

85.Әлeyмeттiк Кoмиccияcы (ЭCКAТO) 

86.БҰҰ – ның дaмy бaғдapлaмacы (ПPOOН) 

87.Aтoм энepгeтикacы жөнiндeгi Хaлықapaлық aгeнттiк МAГAТЭ (БҰҰ – ның 

шeшiмiмeн құpылғaн ұйым) 

88.ФAO – БҰҰ – ның aзық – түлiк жәнe ayыл шapyaшылығы жөнiндeгi 

apнaйы ұйымы 

89.ЮНECКO – БҰҰ – ның бiлiм бepy, ғылым жәнe мәдeниeт жөнiндeгi 

apнaйы ұйымы 

90.ЮНКТAД – БҰҰ – ның cayдa жәнe дaмy жөнiндeгi кoнфepeнцияcы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест 

1. Дүниежүзінің саяси картасындағы заңдылықтар мен өзгерістерді 

географияның қай саласы зерттейді? 

А) экономикалық география 

 В) әлеуметтік география 

С) саяси география  

Д) физикалық география 

Е) жалпы география  

2. Тарихта «Африка жылы» деген атқа ие болған 1960 ж. Африканың қанша 

елі тәуелсіздігін жариялады? 

А) 15  

В) 20  

С) 21  

Д) 16  

Е) 14 

3. Мемлекеттік басқару формасы нешеге бөлінеді? 

А) 2  

В) 3  

С) 4  

Д) 5  

Е) 6 

4. Дүниежүзінде қазіргі кезде қанша монархия бар? 

А) 13  

В) 12  

С) 20  

Д) 29  

Е) 31 

5. Унитарлы мемлекеттер қатарына қай елдер кіреді? 

А) АҚШ, Аргентина, Бразилия  

В) Бруней, Сауд Арабиясы  

С) Бельгия, Нидерланд, Норвегия  

Д) Италия, Франция, Жапония  

Е) Африка, Кувейт, Бахрейн 

6. БҰҰ қай жылы құрылды? 

А) 1919 ж 

 В) 1939 ж  

С) 1945 ж  

Д) 1946 ж  

Е) 1964 ж 

7. Қазақстан қай жылы Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына 

(ЕҚЫҰ) мүше болды? 

А) 2009 ж 

 В) 2010 ж  

С) 2011 ж  

Д) 2006 ж  



Е) 2004 ж 

8. Тарихи – географиялық аймақтар нешеге бөлінеді 

А) 13  

В) 14  

С) 15  

Д) 16  

Е) 17 

9. Әлемнің «көп полюстілігі» туралы тұжырым жасап, әлемнің геосаяси 

үлгісін ұсынған кім? 

А)С.Коэн 

 В) Ф.Ратцель  

С) Л.Гумилев  

Д) П.Кюри 

 Е) Л.Штихруде 

10. Қай жылы Қытай Халық Республикасы құрылды? 

А) 1945 ж  

В) 1946 ж  

С) 1947 ж  

Д) 1948 ж  

Е) 1949 ж  

11. Африка жылы болып есептелетін жыл  

А) 1950  

В) 1957  

С) 1960  

Д) 1962  

Е) 1965 

12. Жаңа индустриялық елдер 

А) Тайланд, Мьянма, Гонконг  

В) Иран, Ауғанстан, Пәкістан  

С) Чили, Колумбия, Мексика  

Д) Малайзия, Индонезия, Үндістан 

Е)Корея, Сингапур, Тайвань 

13. Конституциялық монархиялар 

А) Малайзия, Сауд, Аравиясы  

В) Румыния, Финляндия  

С) Испания, Непал  

Д) Франция, Ирландия 

Е) Марокко, Мавритания 

14.Дүние жүзінің саяси картасындағы заңдылықтар мен өзгерістерді 

зерттейді. 

А) Физикалық география  

В) Экономикалық география  

С) Әлеуметтік география  

D) Саяси география  

Е) Рекреациялық география  



15. Үлкен этникалық топтың екінші аз санды топты өзіне қосып алуы:  

A) Миграция  

B) Агломерация  

C) Консолидация  

D) Ассимиляция  

E) Урбанизация  

16. Аталғандардың ішіндегі ұлттық дін:  

A) Синтоизм, конфуциан, индуизм  

B) Христиан, ислам, синтоизм  

C) Будда, индуизм, ламаизм  

D) Будда, ислам  

E) Ислам, христиан  

17. Урбандалу деңгейі көрсетеді  

А) Халықтың жалпы санындағы қала халқының үлесін  

В) Экономикалық даму деңгейін  

С) Елдің даму тарихын  

D) Экономикадағы ауыл шаруашылығының үлесін  

Е) Халықтың білім деңгейін  

Дұрыс жауап: А 

18. Саны жағынан көп тіл семьясы  

А) Қытай-тибет  

В) Африка-азиялық  

С) Нигер-кордофан  

D) Үнді-еуропалық  

Е) Алтай  

19.Темір кенін сыртқа шығаруда қоры мол мемлекет:  

A) Ресей  

B) Мексика  

C) ГФР  

D) Бразилия  

E) Қазақстан  

20. Орталық Африканың “Мыс белдеуі”:  

A) Батыс жағалауы  

B) Шығыс жағалауы  

C) Зимбабве аумағы  

D) Камерун және Сенегал аумағы  

E) Заир және Замбия аумағы  

 

Жауаптары: 

1 – с, 2 – д, 3- а, 4 – д, 5 – д, 6 – с, 7 – в, 8 – д, 9 – а, 10 – е, 11 - с, 12 – в, 13 – с. 

14-d.15-d.16-a.17-a.18-d.19-d. 20-e   .  

 

 

 

 


