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Примерные вопросы государственного экзамена по предмету  

«История Кыргызстана»  за 2019-2020  учебный год 

 
1.Укажите имя манапа иссык-кульских кыргызов, по инициативе которого племя Бугу в 1855 г. 

приняло подданство Российской империи: 
2. Туркестанское генерал-губернаторство было образовано в…. 

3. Сын известного манапа, один из руководителей восстания 1916 года в Кыргызстане. 

4. Правитель алайских кыргызов, который активно участвовал в политической жизни Кокандского 

ханства: 

5. Характер восстания 1916 г. в Кыргызстане: 

6. Процесс присоединения к России Южного Кыргызстана от Северного отличался… 

7. Русская армия под командованием М. Скобелева присоединила алайских кыргызов к России.. 

8. Укажите главу племени Сарыбагыш, отправившего первое посольство в Россию в конце XVIII века. 

9. Какое иностранное государство соперничало с Россией в завоевании Средней Азии в сер. XIX века? 

10. Кто возглавлял восстание чуйских  кыргызов против Кокандского ханства в 1862 году? 

11. Какие новые классы зародились в Кыргызстане в конце XIX в. под влиянием развития капитализма 

в России? 

12. Первое восстание трудящихся юга Кыргызстана против русских колонизаторов: 

13. Время формирования кыргызского народа: 

14.Тюркологи, впервые прочитавшие в 1893-1894 гг. Орхоно-Энисейскую надпись на камнях? 

15. Кыргызский эпос "Манас" возник в IX-X вв., а славянская поэма "Слово о полку Игореве" в XII в. 

Что общего в этих литературных произведениях ? 

16. Видный государственный деятель, дипломат и крупный военноначальник Тюргешского каганата, 

при котором государство достигло своего могущества…. 

17. Наука, изучающая происхождение человека по костным останкам: 

18. В 1950-1961 гг. первым секретарем ЦК КП Кыргызской ССР был…… 

19. Первый президент Кыргызской Республики: 

20. Известный сказитель эпоса «Манас» 50-70 гг. XX века? 

21. Где находилась столица Усуньского государства? 

22. Самая знаменитая «наскальная галерея» (петроглифы) древности на территории Кыргызстана: 

23. Кто является основателем Кокандского ханства: 

24. Крупный манап племени Сарыбагыш, который в 40-х гг. XIX в. объявил себя ханом кыргызов:   

25. Где располагалась ставка (орда) Мухаммеда Кыргыза (Тагай-бия) в нач. XVI в.: 

26. Самый древний народ в Средней Азии: 

27. Когда возникло «Кыргызское Великодержавие»: 

28. Столица государства Хайду: 

29. Вначале XVI века кыргызские племена «правого» и «левого» крыла объединились под руководством: 

30. Темучжин был провозглашен «великим ханом»: 

31. Основное занятие племен Чустской культуры: 

32. Историческое произведение Т. Касымбекова о событиях XIX века: 

33. Кто является основателем Караханидского каганата: 

34. Кто из русских ученых-путешественников побывавших в XIX в. в Кыргызстане, впервые записал 

отрывок из эпоса «Манас» («Поминки Кукетея»): 

35. Политический лидер енисейских кыргызов, который вступил в борьбу за гегемонию в Центральной 

Азии: 

36. Первый президент Академии Наук Кыргызской ССР: 

37. Укажите общего предка кыргызских племен «Левого крыла»: 

38. 16 апреля 1945 г. начался штурм Берлина. В этом сражении принимал участие политрук 

батальона… 



39. Укажите дату образования СНГ и вхождения Кыргызской Республики в это содружество? 

40. Кто ввел в историческую науку понятие «Кыргызское Великодержавие»:  

41. В какой стране дальнего зарубежья проживает самая многочисленная диаспора кыргызов? 

42. Воин-кыргызстанец, который закрыл амбразуру вражеского дзота в годы Великой Отечественной 

войны: 

43. Кыргызстанец-Герой Советского Союза, начавший свой путь в Сталинградской битве: 

44. Воин-кыргызстанец-дважды Герой Советского Союза: 

45. Укажите авторов текста гимна Кыргызской Республики: 

46. Когда праздновалось 1000-летие эпоса «Манас»? 

47. Талантливая кыргызская советская балерина 50-60-х годов XX века… 

48. Видный писатель Кыргызстана, который первым из кыргызских писателей стал лауреатом 

Государственной премии СССР, а в 1997 году стал «Героем Кыргызской Республики»:  

49. Столица Караханидского каганата: 

50. На перевале Санташ (Восточное побережье Иссык-Куля) возвышаются два холма. По легенде один 

из них насыпан из речного камня воинами, отправившимися в поход, другой вернувшимися из него. 

Эти своеобразные памятники живым и мертвым были сложены воинами: 

51. В каком году был создан первый ВУЗ республики – Кыргызский государственный педагогический 

институт?  

52. Первая декада кыргызского искусства и литературы в Москве проходила в… 

53. Известный киноактер и художник Кыргызстана во второй половине XX в. … 

54. Первый кыргызский историк, автор трудов «Мухтасар тарых Кыргызия» и «Тарых кыргыз 

Шадмания», изданных в городе Уфе в 1913-1914-гг. … 

55. Промышленная продукция, выпускаемая в 1970-х годах в Кыргызстане, которая стала эталоном 

качества на международном рынке…. 

56. Составитель «Кыргызско-русского словаря», лауреат Государственной премии СССР: 

57. Автор исторического труда, посвященного истории кыргызского народа «Кыргызы и их 

этногенетические, историко-культурные связи»: 

58. Укажите предприятия Кыргызстана по добыче сурьмы и ртути, которые в годы Великой 

Отечественной войны стали основными поставщиками сырья для оборонной промышленности СССР: 

59. Какое иностранное государство первым открыло посольство в Бишкеке? 

60. Какую должность занимал Турдакун Усубалиев в 1961-1985-гг.? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ж.Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университети 

Кесиптик колледж  

 

 «Кыргызстандын тарыхы» сабагынан 2020-2021-окуу жылына карата 

мамлекеттик экзамендин болжолдуу суроолору 
1. 1855-ж. Бугу уруусунун Россия империясынын курамына киришине зор салым кошкон, ыссык-көлдүк 

кыргыздардын башкы манабын белгиле: 

2. Түркстан Генерал Губернаторлугу качан түзүлгөн 

3. Белгилүү манаптын уулу, 1916-ж. Кыргызстандагы элдик көтөрүлүштүн жетекчилеринин бири: 

4. Кокон хандыгынын саясий турмушуна активдүү аралашкан, алайлык кыргыздардын башкаруучусу:  

5. Кыргызстандагы 1916-жылдагы көтөрүлүштүн мүнөзү: 

6. Түштүк Кыргызстандын Орусияга кошулуу процесси Түндүк Кыргызстандыкынан эмнеси менен 

өзгөчөлөнөт: 

7. М. Скобелев жетектеген орус аскерлери алай кыргыздарын Орусияга качан  караткан 

8. XVIII к. аягында Орусияга алгачкы элчиликти жөнөткөн Сарыбагыш уруусунун жол башчысы: 

9. XIX к. ортосунда Орто Азияны басып алууда Орусияга кайсы мамлекет атаандаш болгон? 

10. 1862-жылдагы чүй кыргыздарынын Кокон хандыгына каршы көтөрүлүшүн ким жетектеген? 

11. XIX к. аягында Россиядагы капитализмдин өнүгүшүнүн таасири астында Кыргызстанда  

кандай жаңы таптар пайда болду: 

12. Кыргызстандын түштүгүндөгү эмгекчилердин XIX к. аягында орус колонизаторлоруна каршы 

багытталган алгачкы көтөрүлүшү: 

13. Кыргыз элинин калыптаныш мезгили: 

14. 1893-1894-жж. Орхон-Энесай таш жазууларын алгач чечмелеген түркологдор:  

15. "Манас" эпосу IX-X-кк. түзүлгөн, ал эми славяндардын "Слово о полку Игореве" поэмасы XII к. 

таандык. Аталган тарыхий чыгармалардын жалпылыгы эмнеде?  

16. Түргөш каганатынын атактуу мамлекеттик ишмери, дипломат жана чыгаан аскер башчы. 

 Анын учурунда Түргөш мамлекети күч-кубаттуулукка жеткен.                                                                                                          

17. Адамдын келип чыгышын сөөк калдыктары боюнча изилдеген илим:  

18. 1950-1961-жж. Кыргыз ССР КП БКсынын биринчи катчысы: 

19. Кыргыз Республикасынын биринчи президенти: 

20. XX кылымдын 50-70-жылдарындагы белгилүү «Манас» айтуучу: 

21. Усун мамлекетинин борбору кайсы аймакта жайгашкан? 

22. Кыргызстандын аймагындагы байыркы доордо аскага чегилген атактуу «аска галереясы» 

(петроглифтер): 

23. Кокон хандыгын ким негиздеген: 

24. XIXк. 40-жж. Өзүн кыргыздардын ханы деп жарыялаган Сарбагыш уруусунун ири манабы: 

25. XVI к. башында Мухаммед Кыргыздын (Тагай бийдин) Ордосу жайгашкан жер: 

26. ОртоАзиядагы эң байыркы эл: 

27. «Улуу Кыргыз державасы» качан түзүлгөн:  

28. Хайду мамлекетинин борбору: 

29. XVI к. башында кыргыздын «Оң канат» жана «Сол канат» уруулары…жетекчилиги астында 

биригишкен. 

30. Темучжин  «улуу хан» болуп жарыяланган: 

31. Чуст маданиятындагы уруулардын негизги чарбачылыгы: 

32. Т. Касымбековдун  XIX кылымдын тарыхый окуяларын чагылдыргын чыгармалары: 

33. Караханийлер каганатын ким негиздеген: 

34. XIX к. Кыргызстанга келген кайсы орус окумуштуу-саякатчысы биринчи жолу «Манас» эпосунан 

үзүндүнү («Көкөтөйдүн ашын»)  жазып алган: 

35. Борбордук Азиядагы үстөмдүк үчүн күрөшкөн енисей кыргыздарынын саясий ишмери: 



36. Кыргыз ССР Илимдер Академиясынын биринчи Президенти: 

37. Кыргыздардын «Сол канат» уруу бирикмекмесинин түпкү тегин белгиле: 

38. 1945-ж. 16-апрелде Берлинди штурмалоо башталган. Ал салгылашууга катышып, эрдик көрсөткөн 

батальондун саясий жетекчиси… 

39. КМШнын түзүлгөн учурун  жана бул уюмга Кыргыз Республикасынын киришин белгиле: 

40. «Улуу Кыргыз Дөөлөтүнүн доору» түшүнүгүн тарых илимине киргизген илимпоз: 

 41. Кайсы чет мамлекетте кыргыздардын эң көп сандуу диаспорасы жашайт?  

42. Улуу Ата Мекендик согушта душмандын дзотун денеси менен тоскон Кыргызстандык  

жоокер: 

43. Сталинград салгылашуусунда эрдик көрсөткөн жана согуштук жолун баштаган Кыргызстандык 

жоокер-Советтер Союзунун Баатыры: 

44. Советтер Союзунун Баатыры наамын эки ирээт алган кыргызстандык жоокер: 

45. Кыргыз Республикасынын гимнинин сөздөрүн кимдер жазган? 

46. «Манас» эпосунун 1000 жылдык салтанаты качан белгиленген? 

47. XX к. 50-60-жж. таланттуу советтик кыргыз балеринасы: 

48. Кыргыз жазуучуларынан биринчи болуп СССР Мамлекеттик сыйлыгын, 1997-жылы «Кыргыз 

Республикасынын Баатыры» наамын алган көрүнүктүү жазуучу: 

49. Караханийлер каганатынын ордосу: 

50. Ысык-Көлдүн чыгыш жээгиндеги Санташ ашуусунда эки дөбө бар. Уламыш боюнча алардын 

бирин сай таштарынан жортуулга кетип бара жаткан жоокерлер үйүп кетишкен, экинчисин, согуштан 

кайтып келген жоокерлер үйгөн делет. Бул тирүүлөр менен өлгөндөрдүн бөтөнчө эстеликтерин түзгөн 

жоокерлер кайсы жол башчыга таандык болгон: 

51. Республикадагы биринчи жогорку окуу жайы-Кыргыз мамлекеттик педагогикалык институту 

качан ачылган?  

52. Кыргыз искусствосунун жана адабиятынын Москвадагы биринчи декадасы качан өткөн? 

53. XX к. экинчи жарымындагы кыргыздын  белгилүү киноактёру жана сүрөтчүсү….  

54. Кыргыздын биринчи тарыхчысы, 1913-1914-жж. Уфа шаарында жарык көргөн «Мухтасар тарых 

Кыргызия» жана «Тарых кыргыз Шадмания» эмгектеринин автору: 

55. 1970-жж. Кыргызстандын өнөр жайында иштелип чыккан, сапаты боюнча дүйнөлүк рынокто 

эталон болуп саналган өнөр жай продукциясы… 

56. «Кыргызча-орусча сөздүктүн» түзүүчүсү, СССРдин мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты: 

57. Кыргыз элинин тарыхына арналган «Кыргыздар жана алардын этногенетикалык, тарыхый-маданий 

байланыштары» деген тарыхый эмгектин автору: 

58. Улуу Ата Мекендик согуш жылдарында СССРдин коргонуу өнөр жайы үчүн сурьма жана сымапты 

өндүргөн Кыргызстандын өнөр жай ишканалары: 

59. Бишкекте биринчи болуп кайсы мамлекеттин элчилиги ачылган? 

60. Турдакун Усубалиев 1961-1985-жж. кандай мамлекеттик кызматта эмгектенген? 

 

 

 


