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1. Примерные вопросы к Государственному экзамену по дисциплине 

«История религиоведения». 

«Дин таануу тарыхы» сабагы боюнча Мамлекеттик сынактын 

болжолдуу суроолору. 

1. Дин таануу теоретикалык билим катары. 
Религиоведение как система теоретического знания. 

2. XIX к. 2 жарымындагы дин таануудагы мифтерди изилдее багыттары. 
Направления изучения мифов в религиоведении 2 половины XIX в. 

3. Диндин тарыхын жана антропологиясын калыптандырууга Э. Тайлор жана 

Д. Фрэзердин эмгектеринин тийгизген мааниси. 
Значение трудов Э. Тайлора и Д. Фрэзера для становления истории и 
антропологии религии. 

4. Р. Оттонун диндин феноменологиясынын калыптануусуна кошкон салымы. 

Р. Отто и его вклад в становление феноменологии религии. 

5. Диндин социологиясынын калыптанышында Э. Дюркгеймдин 

концепциясынын мааниси. 

Значение концепции Э. Дюркгейма для становления социологии религии. 

6. Б.Малиновский жана А. Радклифф-Браундун эмгектеринде диндин 

структуралык-функционалдык талдоосу. 
Структурно-функциональный анализ религии в работах Б.Малиновского и 

А. Радклиффа-Брауна. 

7. О.Конт жана Г.Спенсердин эмгектеринде диндин изилдениши. 

Исследование религии в трудах О.Конта и Г.Спенсера. 

8. Г.Зиммель менен М. Вебердин диндин социологиясы. 
Социология религии Г.Зиммеля, М. Вебера. 
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9. Уильям Джеймс жана анын мектеби: дин маселелери боюнча изилдеенун 

тажрыйбасы. 

, Уильям Джеймс и его школа: исследования по проблемам религиозного 

опыта. 

Ю.Диндин психологиясы З.Фрейдтин психоанализинде. 
Психология религии в рамках психоанализа З.Фрейда. 

11. Диндин психологиясы К.Г. Юнгтун тупкурун психологиясында. 
Психология религии в рамках глубинной психологии К.Г.Юнга. 

12. Дин дин психологиясы Э.Фроммдун гуманистик психологиясында. 

Психология религии в рамках гуманистической психологии Э.Фромма. 

И.Диндин психологиясы С.Грофтун трансперсоналдык психологиясында. 

Психология религии в рамках трансперсональной психологии С.Грофа. 

14.Э.Фромм авторитардык жана гуманисттик диндер женунде. 
Э.Фромм об авторитарных и гуманистических религиях. 

15.Христиандык ритуалдагы икондоштуруу. 
Иконичность в христианском ритуале. 

16.3аманбап дин таануунун онугушу жана келечеги. 
Перспективы развития современного религиоведения. 

2. Примерные вопросы к Государственному экзамену по дисциплине 

«Религия и политика». 

«Дин жана саясат» саба гы боюнча Мамлекеттик сынактын болжолдуу 

суроолору. 

1. Азыркы учурдагы саясаттагы диндин мааниси. 
Роль религии в современной политике. 

2. Кыргыз Республикасындагы дин жана саясат. 
Религия и политика в КР. 

3. Дин менен саясаттын ортосундагы келишпестик. 

Религиозно-политический конфликт. 

4. Дуйнедегу диндер жана глобализация. 
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Глобализация и религии мира. 

5. Диндин согуш жана тынчтыкка карата болгон мамилеси. Отношение 

религии к вопросам войны и мира. 

6. ; Мамлекет женунде суннизм менен шиизмдин кез карашы. 

Представление о государстве в суннизме и шиизме. 

7. Саясий кез караштын исламдагы учурдагы багыттары. Современные 

направления в исламской политической мысли 

8. Араб Халифатынын диний саясаты. 

Религиозная политика Арабского халифата. 

9. Мамлекет менен диндин ортосундагы Кыргыз Республикасынын 

мамилеси. 

Государственно-религиозные отношения в Кыргызской Республике. 

10. Совет мамлекетинин диний саясаты. 

Религиозная политика Советского государства. 

11. Дин менен саясаттын ортосундагы мамилелер женунде ММКнын 

ролу. 

Роль СМИ в религиозно-политических отношениях. 

12. Саясат жана диний уюмдар. 

Политика и религиозные организации. 

13. Искусствонун, диндин, илимдин жана саясаттын оз-ара карым 

катышы. 
Соотношение политики, науки, религии и искусства. 

14. «Дин» жана «саясат» тушунктерунун мааниси жанамацызы. Значение 

и сущность понятий «религия» и «политика». 

15. Дин менен идеологиянын ортосундагы окшоштуктар жана 

айырмачылыктар. 
Сходства и различия между религией и идеологией. 
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16. Терроризм менен диний экстремизм тушунуктерунун мазмуну. Понятие 

и сущность терроризма и религиозного экстремизма. 

3. Примерные вопросы к Государственному экзамену по дисциплине 
«Методика преподования религиоведения в высшей школы». 

«Дин таануу сабагын жогорку окуу жайында окутуунун методикасы» 

сабагы боюнча Мамлекеттик сынактын болжолдуу суроолору. 
f 

1. Билим беруунун азыркы учурдагы маселелери. 

Проблемы современного образования. 

2. Дин таануу сабагын жогорку окуу жайында окутуунун жол-жобосу жана 

милдеттери. 

Предмет и задачи методики преподавания религиоведения. 

3. Лекция окуу процессинин негизги формасы катары. 

Лекция как основная форма учебного процесса. 

4. Дин таануу сабагында далилдео маселелери. Далилдеенун турлеру. 

Проблема аргументации в преподавании религиоведения. Виды 

аргументации. 

5. Семинар жана анын негизги милдеттери. 

Семинар и его основные функции. 

6. Сабак беруудегу инновациянын мааниси. 
Инновация и их роль в преподавании. 

7. Лекция окуунун жана ага даярдануунун жол-жобосу. 
Методика подготовки и чтения лекции. 

8. Жогорку окуу жайында проблемалуу окутуунун жол-жобосу. 

Методика проблемного обучения в вузе. 

9. Жогорку окуу жайында интерактивдуу окутуунун жол-жобосу. 

Интерактивные методы обучения в вузе. 

Ю.Жогорку окуу жайынын мугалиминин укугу жана милдети. 
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Обязанности и права преподавателя в вузе. 

11.Билим беруунун внугушунун XXI кылымдагы стратегиясы. 

Стратегия развития образования в XXI веке. 

' 12.Билим беруунун системасындагы руханий - нравалык тарбия. 

Духовно-нравственное воспитание в системе образования. 

И.Жогорку оку у жайындагы педагогиканын, дидактиканын ез-ара 

карым катышынын жол-жобосу. 

Соотношение педагогики, дидактики и методики в высшей школе. 

14.Дин таанууну окутуунун дуйнелук практикасы. 
Мировая практика преподавания религиоведения. 

15.Окутуунун жол-жобосу жана ыкмалары. 

Методы и приемы обучения. 

16.Кыргызстандагы диний сабырдуулук. 

Религиозная толерантность в Кыргызстане. 

Дин таануу жана теология 

кафедр 

Заведующий кафедрой 

религиовед 

СГИФ деканы/ 

Декан ФСГН: 

 

проф. Омурова Т.О. 

амчыбек уулу М. 
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