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Государственная аттестация магистрантов по направлению 

«Всеобщая история. Западные страны» 

1. Голизм и V Республика во Франции 

    Голизм жана Франциядагы V Республика 

2. Особенности генезиса цивилизации в Европе 

    Европадагы генезистик цивилизациянын өзгөчөлүктөрү 

3. Христианство как духовный стержень европейской культуры 

    Христиан дини Европа маданиятынын руханий негизи катары 

 

1. Деспотия и демократия: предпосылки возникновения 

   Деспотия жана демократия: пайда болуунун өбөлгөлөрү  

2. Основные проблемы развития V Республики в период президентства Франсуа   

Миттерана 

   Президент Франсуа Миттерандын тушундагы V Республиканын негизги өнүгүү    

көйгөйлөрү   

3. Коренное отличие христианства от языческих верований 

 Христианчылыктын бутпарас дининен артыкчылыгы 

 

1. Основные проблемы развития V Республики в период президентства Жака Ширака                   

    Президент Жак Ширактын тушундагы V Республиканын өнүгүсүнүн негизги  

    маселелери  

2. Типология социальных революций 

    Социалдык революциялардын түрлөрү 

3. Исторические предпосылки христианства 

    Христан динин тарыхый өбөлгөлөрү 

 

1. Основные проблемы развития V Республики в период президентства Николя Саркози 

Николя 

      Саркозинин президенттиги мезгилиндеги 5 Республиканын негизги өнүүгү көйгөйлөрү  

2. Парламентаризм – истоки, сущность, типология  

      Парламентаризм- башаты, манызы, түрлөрү 

3. Факторы и предпосылки формирования христианства как мировой религии            

Христианчылыктын дүйнөлүк дин катары калыптанышынын өбөлгөлөрү жана 

факторлору  

 

1. Политические партии Франции на современном этапе  

Азыркы учурдагы Франциянын саясий партиялары 

2. Проблемы цикличности исторического процесса в работе Полибия «Всеобщая 

история»  

Полибийдин “Жалпы тарых” эмгегиндеги тарыхый процесстердин “кайталануу” 

көйгөйлөрү  

3. Значение христианства для развития европейской культуры  

Европа маданиятынын өнүгүшүндөгү христианчылыктын мааниси 

 

 



1. Объединение Германии (1990 г.) 

 Германиянын биригиши (1990 ж.) 

2. Основные концепции европейской истории: циклическая парадигма, 

парадигмаисторического процесса, постмодернистская парадигма 

Европалык тарыхтын негизги концепциялары: кайталанма парадигма, тарыхый 

процесстин парадигмасы, постмодерн парадигмасы  

3. Культура Западной Европы в средние века 

Орто кылымдагы Батыш Европа маданияты 

 

1.Основные проблемы развития ФРГ после объединения  

          ГФР нын бириккенден кийинки негизги өнүгү маселелери  

2.Античная эпоха и возникновение демократии  

        Антикаклык доор жана демократиянын пайда болушу 

    3.Христианское сознание - основа средневекового менталитета  

       Христандык ан сезим- орто кылымдагы менталитеттин негизи 

 

1. Основные проблемы развития ФРГ в период А. Меркель 

   А. Меркелдин учурунда ГФРдин негизги өнүгү маселелери  

2. Греческая политическая система и римская политическая система: сущность и их 

особенности  

  Грек саясий системасы жана рим саясий системасы: манызы жана анын өзгөчөлүктөрү  

3.Особенности возникновения средневековых европейских государств 

   Орто кылымдагы Европа мамлекеттеринин пайда болуу өзгөчөлүктөрү 

 

1. Политические партии ФРГ на современном этапе  

Азыркы мезгилдеги ГФРдин саясий партиялары 

2. Концепции «демократии» Платона и концепции «Политии» Аристотеля – две 

основные модели исторического развития 

 Платондун “демократия” концепциясы жана Аристотелдин “Полития” 

концепциясы – тарыхый өнүгүүнүн эки негизги модели  

3. Художественная культура Средневековой Европы 

 Орто кылымдагы Европа көркөм маданияты 

 

1. Основные этапы становления Европейского  

      Союза Европа Союзунун негизги калыптануу этаптары 

2. Особенности формирования американского государства и американской нации           

     Америка мамлекетинин жана америка улутунун калыптанышын өзгөчөлүктөрү  

3.  Средневековая музыка и театр 

     Орто кылымдагы театр жана музыка 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


