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1. Понятие «мусульманский Ренессанс» в литературе  

    Адабияттагы «мусулман Ренессансы» түшүнүгү.  

2.Первые исторические сведения о народах Центральной Азии в древний период 

(«Авеста» и другие) 

 Байыркы доордогу Борбор Азия элдери жөнүндөгү алгачкы тарыхый маалыматтар 

(«Авеста» жана башкалар) 

3. Средневековые источники по истории Моголистана и Дешт-и-Кыпчака     

Моголистандын жана Дешт-и-Кыпчактын тарыхы боюнча орто кылымдагы булактар 

 

1. Появление древнетюркской письменности и ее значение.  

    Байыркы түрк жазуусунун пайда болушу жана анын мааниси  

2. Жизнь и деятельность Аль Хорезми.   

    Аль Хорезминин өмүрү жана ишмердүүлүгү 

3. В.П. Наливкин как историк Кокандского ханства  

     В.П.Наливкин Кокон хандыгынын тарыхчысы катары  

 

1. Арабские источники эпохи средневековья.  

    Орто кылым доорундагы араб булактары.  

2. Абу Райхан Беруни. Его научное наследие.  

   Абу Райхан Беруни. Анын илимий мурастары  

3.Освещение истории народов Центральной Азии персо-язычными и тюркоязычными         

авторами VIII-IX вв.  

   VIII-IX кк. түрк тилдүү жана перс тилдүү авторлордун Борбордук Азия элдеринин 

тарыхын чагылдырышы 

 

1. Характеристика источников по истории средневековья.  

   Орто кылымдын тарыхы боюнча булактарга мүнөздөмө.  

2. Абу Насир Фараби. Его научное наследие.  

    Абу Насир Фараби. Анын илимий мурастары.  

3. История восстания Муканны по книге М. Наршахи «История Бухары». 

    М.Наршахинин «Бухаранын тарыхы» китеби боюнча Муканнанын көтөрүлүшүнүн    

тарыхы 

 

1. Жизнь и творческий путь Абу Али ибн Сины.  

    Абу Али ибн Синанын өмүрү жана чыгармачылык жолу.  

2. «Бабур-наме» – как источник по истории и культуре народов Центральной Азии       

    «Бабур-наме» Орто Азия элдеринин тарыхы жана маданияты боюнча булак катары  

3. Принятие ислама народами Центральной Азии.  

    Борбордук Азия элдеринин исламды кабыл алышы 

 

 



1. Китайские источники эпохи раннего средневековья.  

   Эрте орто кылым доорундагы кытай булактары  

2.Жизнь и творчество Омара Хайяма.  

   Омар Хайямдын өмүрү жана чыгармачылыгы  

3. Место и роль «Законов Тимура» в развитии центрально-азиатской историографии в 

период средневековья.  

  Орто кылым мезгилиндеги Борбор Азиялык тарыхнааманын өнүгүшүндөгү «Тимурдун 

мыйзамынын» орду жана ролу 

 

      1. Классификация древнетюркских рунических памятников.  

          Байыркы түрк руна эстеликтеринин классификациясы  

      2. Жизнь, деятельность и творчество А. Рудаки.  

         А.Рудакинин өмүрү, ишмердүүлүгү жана чыгармачылыгы.  

     3. Сочинения Сайф-ад-дина Ахсыкенди «Маджму ат-таварих» о родоплеменных 

структурах народов Центральной Азии.  

        Борбордук Азия элдеринин уруулук түзүлүшү боюнча Сайф-ад-дин Ахсыкендинин 

«Маджму ат-таварих» чыгармасы 

 

1. «Кутадгу билиг» Ю. Баласагына – как исторический источник.  

    Ж.Баласагындын «Кут алчу билим» чыгармасы тарыхый булак катары.  

2. А. Улугбек и его эпоха.  

    А.Улукбек жана анын доору.  

3. Эпоха биографов Амира Тимура: А. Жами, Али Йезди и других  

   Амир Тимур, А.Жами, Али Йезди ж.б. биографтардын доору 

 

1. Тюркоязычные источники эпохи средневековья.  

   Орто кылым мезгилиндеги түрк тилдүү булактар.  

2. Творческий путь А. Фирдоуси. Значение поэмы «Шах-наме».  

  А.Фирдоусинин чыгармачылык жолу. «Шах-наме» поэмасынын мааниси  

3. Источники по истории монгольских ханов эпохи средневековья. 

  Орто кылымдагы монгол хандарынын тарыхы боюнча булактар 

 

1.«Зафар-наме» Шараф ад-Дина Али Йезди – как исторический источник.  

   Шараф ад-Дин Али Йездинин «Зафар-наме» чыгармасы тарыхый булак катары  

2.Средневековые источники по истории Моголистана и Дешт-и-Кыпчака.      

   Моголистандын жана Дешт-и-Кыпчактын тарыхы боюнча орто кылымдагы булактар  

3.Работа Ю. Росселя « Среднеазиатская культура»  

   Ю.Росселдин «Орто Азия маданияты» эмгеги 

 

 


