
 

Вопросы комплексного экзамена ГАК  

Магистратура, профиль: “Источниковедение” 

 

1. Категории исторического фактов: факты исторической 

действительности, факты исторического источника, научно-

исторические факты 

Тарыхый фактылардын категориялары: тарыхый чындыктын 

фактылары, тарыхый булактын фактылары, илимий жана тарыхый 

фактылар 

2. Теория локальных цивилизаций О. Шпенглера 

О.Шпенглердин локалдык цивилизациялар теориясы 

3. И.Д. Ковальченко -основатель квантитативной истории  

И.Д. Ковальченко - сандык тарыхтын негиздөөчүсү 

4. Понятие массового источника и особенности их источниковедческого 

анализа 

Массалык булак жөнүндө түшүнүк жана алардын булактык анализинин 

өзгөчөлүктөрү 

5. Возникновение географического и демографического детерминизма 

Географиялык жана демографиялык детерминизмдин пайда болушу 

6. Основные направление применение количественных методов в 

исторических исследованиях 

Тарыхый изилдөөлөрдө сандык методдорду колдонуунун негизги 

багыты 

7. Формирование видового многообразия письменных источников в новое 

и новейшее время 

Азыркы жана азыркы мезгилде жазма булактардын түрдүүлүгүнүн ар 

түрдүүлүгүнүн калыптанышы 

8. Измерение ценности интернет ресурсов:содержательные 

критерии,правовые критерии 

Интернет ресурстарынын баалуулугун өлчөө: материалдык 

критерийлер, укуктук критерийлер 

9. Теория культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского 

Маданий-тарыхый типтер теориясы Н.Я. Данилевский 

10. Поиск и выявление источников. Роль вспомогательных дисциплин 

разрабатывающие специальной методики работы по поиску и 

выявлению источников и их уровень междисциплинарности 

Булактарды издөө жана аныктоо. Булактарды издөө жана аныктоо 

боюнча иштин атайын методдорун иштеп чыгуучу көмөкчү 

сабактардын ролу жана алардын дисциплиналар аралык деңгээли 

11. ИКТ как основа для реализации традиционных и инновационных 

образовательных методик и форм обучения 

АКТ салттуу жана инновациялык билим берүү методдорун жана 

билим берүү формаларын ишке ашыруунун негизи катары 

12. Актуальные вопросы междисциплинарных подходов исторических 



исследований  

Тарыхый изилдөөлөрдүн дисциплиналар аралык мамилелеринин 

актуалдуу маселелери. 

13. Вклад советских историков в формировании как отдельного 

направления исторической науки (Саар Г.П., Тихоморов М.Н., 

Черноморский М.Н., Стрельский и др.) 

Советтик тарыхчылардын тарых илиминин өзүнчө багыты катары 

калыптанышына кошкон салымы (Саар Г.П., Тихоморов М.Н., 

Черноморский М.Н., Стрельский ж.б) 

14.Теория циклического развития человечества Полибей, Ибн Халдун,  

Дж. Вико 

Адамзаттын циклдик өнүгүү теориясы Полибей, Ибн Халдун, Дж. 

Вико 

15.Специально-научные, проблемно-тематические и общие ресурсы 

ИКТ 

Атайын илимий, тематикалык жана жалпы маалыматтык-

коммуникациялык ресурстар 

16. Историография эпохи Просвещения 

Агартуу доорунун тарыхнаамасы 

17. Специфика прошлого как объекта познания. Ретроспективный и 

реконструктивный характер исторического познания 

Таануунун объектиси катары өткөндүн өзгөчөлүктөрү. Тарыхый 

билимдин ретроспективдүү жана реконструктивдүү мүнөзү 

18. Анализ электронных ресурсов 

Электрондук ресурстарды талдоо 

19. Пронштейн А.П., Медушевская О.М.,   и д.р.) Разработка теоретических 

вопросов источниковедения в советское и постсоветское время 

(Ковальченко И.Д  Шмидт С.О., Пушкарев Л.И., 

Пронштейн А.П., Медушевская О.М., жана башкалар.) Советтик 

жана постсоветтик мезгилдеги булак таануунун теориялык 

маселелерин иштеп чыгуу (Ковалченко И.Д.Шмидт С.О., Пушкарев 

Л.И., 

20.Понятие «потенциальной информации» и источниковедческий 

синтез 

"Потенциалдуу маалымат" түшүнүгү жана булак синтези 

21. 

22.Мир - системный подход Ф. Бродель, И. Василевский 

Дүйнө - системалуу мамиле Ф.Браудель, И.Василевский 

23. Трансформация типов и видов источников по истории стран СНГ 

вторая половинаXIX-ХХ вв. 

КМШ өлкөлөрүнүн тарыхы боюнча булактардын түрлөрүн жана 

түрлөрүн трансформациялоо, XIX-XX кылымдын экинчи жарымы. 

24. Гуманистическая историография. 

Гуманисттик тарыхнаама. 

 



25. Компьютерное моделирование исторических процессов и явлений 

Тарыхый процесстерди жана кубулуштарды компьютердик моделдөө 

26. Теория пассионарности Л. Гумилева  

Л.Гумилёвдун кумарлануу теориясы 

27. Научные принципы изучения исторических источников 

Тарыхый булактарды изилдөөнүн илимий принциптер 

28. Многомерный статический анализ 

Көп өзгөрүлмө статикалык анализ 

29. Особенности статистических источников в советское и постсоветское 

время 

Советтик жана постсоветтик мезгилдеги статистикалык булактардын 

өзгөчөлүктөрү 

 

30. Цивилизационная теория А. Д. Тойнби 

А. Д. Тойнбинин цивилизация теориясы 

 

31. Базы данных как вид хранения информации в электронной форме 

Маалыматтар базасы маалыматты электрондук түрдө сактоонун бир 

түрү катары 
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