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1. Кыргызстандын аймагындагы эрте мамлекеттик түзүлүштөр (б. з. ч. II – б.з. IV к.). 

Ранние государственные образования на территории Кыргызстана (II в. д.н.э. – IV 

н.э.). 

2. Илимий адабияттарда тарыхтын теориялык жана методологиялык маселелерин 

изилдөө. 

Изучение теоретико-методологических проблем истории в научной литературе. 

3. XX кылымдын 1920-50-жылдарындагы революцияга чейинки Кыргызстандын 

негизги көйгөйлөрүн изилдөө. 

Изучение основных проблем дореволюционного Кыргызстана в 1920-50-е годы XX 

века.  

4. Моголстан мамлекеттик бирикмеси жана кыргыздар.  

Государственное объединение Моголистан и кыргызы.  

5. VI-XIII кылымдардагы Кыргызстандын аймагындагы түрк мамлекеттеринин 

тарыхынын тарыхнаамасы. 

    Историография истории тюркских государств на территории Кыргызстана в VI-XIII       

    вв. 

6. 1930-40-жылдардагы кыргыз тарыхчыларынын эмгектеринде XIX кылымдын 

экинчи жарымы - XX кылымдын башындагы кыргыздардын коомдук-саясий 

жашоосу. 

   Общественно-политическая жизнь кыргызов второй половины XIX-начале XX вв. в 

    работах кыргызских историков в 1930-40-е годы.  

7. Ж.Баласагындын "Кутадгу Билиг" жана М. Кашгаринин "Диван лугат ат тюрк " 

аттуу эмгектеринин кыргыз тарыхнаамасындагы орду жана мааниси. 

Место и значение трудов Ж.Баласагына «Кутадгу билиг» и М.Кашгари «Диван 

лугат ат тюрк» в кыргызской историографии . 

8. 1920-50-жылдардагы революцияга чейинки мезгилдеги Кыргызстандын 

маданиятын изилдөөгө тарыхнаамалык сереп. 

Историографический обзор исследования культуры Кыргызстана 

дореволюционного периода в 1920-50-е годы.  

9. Революцияга чейинки Кыргызстандын тарыхы 1960-80-жылдардагы советтик 

тарыхнаамада. 

Советская историография дореволюционного Кыргызстана в 1960-80-е годы. 

10. Кыргыз элинин этногенезинин тарыхнаамасы.  

Историография этногенеза кыргызского народа.  

11. VI-XIII кылымдардагы Енисейдеги Кыргыз мамлекетинин тарыхынын 

тарыхнаамасы.  

Историография истории кыргызского государства на Енисее в VI-XIII вв.  

12. XIII-XV кылымдардагы Кыргызстан тарыхынын тарыхнаамасы.  

Историография истории Кыргызстана в XIII-XV вв.  

13. Кыргыз элинин келип чыгышы жана калыптанышы көйгөйлөрүн чечүүдөгү үч 

багыт . 

Три направления в решении проблем происхождения и формирования кыргызского 

народа . 

14. Кокон хандыгынын тушундагы Кыргызстандын социалдык-экономикалык тутумун 

изилдөө. (В.П. Наливкин, В.М. Плоских, Х.Хасанов, К.У. Усенбаев жана башкалар) 



Исследование социально –экономического строя Кыргызстана в период господства 

Кокандского ханства. (В.П.Наливкин, В.М.Плоских, А.Х. Хасанов, К.У.Усенбаев и 

другие).  

15. Кыргызстандын Орусияга кошулушунун тарыхнаамасы. (Б.Д. Джамгерчинов, А. Х. 

Хасанов жана башкалар). 

Историография присоединения Кыргызстана к России. (Б.Д. Джамгерчинов, 

А.Х.Хасанов и другие).  

16. Россия Империясынын Түштүк Кыргызстанды басып алуусунун тарыхнамасы. 

(К.У. Үсөнбаев, Т. Кененсариев жана башкалар). 

Историография завоевания Южного Кыргызстана Российской империей. 

(К.У.Усенбаев, Т.Кененсариев и другие). 

17. Кыргызстанда Совет бийлигинин орношунун жана чыңдалышынын тарыхнаамасы. 

Историография  установления и упрочения советской власти в Кыргызстане. 

18. 1946-1960-жылдардагы Кыргызстандын тарыхынын тарыхнаамасы. 

Историография истории Кыргызстана 1946-1960 гг. 

19. Кыргызстандын саясий тутумунун түшүнүгү жана функциялары.  

Понятие и функции политической системы Кыргызстана. 

20. Совет бийлигинин биринчи жылдарындагы Кыргызстандын тарыхынын негизги 

көйгөйлөрүн изилдөө үчүн илимий структураларды уюштуруу. (1920-30-жж.) 

Организация научных структур по изучению основных проблем истории 

Кыргызстана в первые годы Советской власти. (1920-30-е годы). 

21. Тарыхтын социалдык функциялары. Тарыхтагы кокустук жана мыйзам 

ченемдүүлүк. 

    Социальные функции истории. Случайность и закономерность в истории. 

22. Кыргызстандагы саясий партиялар, коомдук уюмдар, бирикмелер жана кыймылдар. 

Политические партии, общественные организации, объединения и движения 

Кыргызстана . 

23. 2010-жылдагы окуялардан кийин Кыргызстандын саясий өнүгүүсү: башкаруунун 

парламенттик формасынын келечеги     

Политическое развитие Кыргызстана после событий 2010 года: перспективы 

парламентской формы правления   

24. Кара-Кыргыз автономиялуу областынын түзүлүшү.  

Образования Кара-Кыргызской   автономной области. 

25. Кыргыз АССРинин түзүлүшү. Республиканын биринчи конституциясы.    

Образования Киргизской АССР. Первая конституция республики. 

26. Тарыхты түшүнүүгө цивилизациялык мамиле: мүмкүнчүлүктөр жана чектөөлөр. 

Цивилизационный подход к пониманию истории: возможности и ограничения.  

27. Кыргыз советтик улуттук мамлекетинин түзүлүшүнүн жана өнүгүшүнүн этаптары.     

Этапы формирования и развития кыргызской советской национальной     

государственности. 

28. И.Разаковдун саясий жана мамлекеттик ишмердүүлүгү.  

Политическая и государственная деятельность И.Разакова. 

29. Кыргыз элинин калмактардын кол салуусуна каршы боштондук күрөшүнүн 

тарыхнаамасы.  

Историография освободительной борьбы кыргызского народа против нашествия 

калмыков.  

30. Советтик тарых илиминин теориялык жана методологиялык негиздери. 

Теоретико-методологические основы советской исторической науки. 

31. Кыргызстандын мамлекеттик суверендүүлүгү жөнүндө декларация.  

Декларация о государственном суверенитете Кыргызстана. 

32. Көз каранды эмес Кыргыз Республикасынын түзүлүшү жана дүйнөлүк коомчулук    

тарабынан таанылышы. 

Образования независимой Кыргызской Республики и признание мировым 

сообществом. 



 

 

33. Элдик генеалогия (санжыра) кыргыздардын этникалык жана социалдык-саясий 

тарыхы боюнча булак катары. 

Народная генеалогия (санжыра) как источник по этнической и социально-

политической истории кыргызов. 

34. Кыргыздардын иеарархиялык уруу-уруктук түзүлүшү (бир атанын балдары, урук, 

уруу, уруулук бирикме). 

Иеарархическая родоплеменная структура кыргызов (бир атанын балдары «дети 

одного отца», урук «род», уруу «племя», уруулук бирикме «родоплеменное 

объединение»). 

35. Кыргыз элинин келип чыгышы жөнүндөгү генеалогиялык уламыштар. 

Генеаологические легенды о происхождении кыргызского народа. 

36. Институты государственной власти Кыргызстана.  

Кыргызстандын мамлекеттик институттары. 

37. Кыргыздардын оң канат уруулары жана алардын жайгашуусу. 

    Племена правого (оң канат) крыло кыргызов и их расселение. 

38. Кыргыздардын сол канат уруулары жана алардын жайгашуусу.  

    Племена левого (сол канат) крыло кыргызов и их расселение. 

39. “Маджму ат-таварих” кыргыз элинин генеалогиясы тууралуу булак катары. 

“Маджму ат-таварих” как источник по изучении генеалогии кыргызского народа. 

40. Кол жазма варианттары санжыралар кыргыз элинин генеалогиясын изилдөөнүн             

булагы катары. 

Рукописные варианты санжыры как источник по изучению генеалогии 

кыргызского   народа. 

41. Кыргыз генеалогиясын изилдөөгө С.М. Абрамзондун кошкон салымы. 

Вклад С.М. Абрамзона в изучении кыргызской генеалогии. 

42. Осмоналы Сыдык уулунун кыргыз санжырасы тууралуу эмгектери. 

Труды Осмоналы Сыдыкова по кыргызской генеалогии. 

43. Жарандык коом жана Кыргызстандын БӨУлары  

Гражданское общество и НПО Кыргызстана. 

44. Белек Солтоноевдин кыргыздардын элдик-оозеки тарыхый уламыштарын     

изидөөөгө кошкон салымы. 

Вклад Белека Солтоноева в изучении кыргызских устно-народных преданий. 

45. Кыргызстанда президенттик башкарууунун киргизилиши.  

Ввведение президентского правления в Кыргызстане. 

46. Ч.Валихановдун эмгектериндеги кыргыздардын уруулук түзүлүшү жана санжырасы 

тууралуу маалыматтар. 

Сведения о санжыре и родоплеменном делении кыргызов в трудах Ч.Валиханова. 

47. Кыргыз элинин калыптануу тарыхындагы археологиялык жана жазма булактарды 

изилдөө проблемалары. 

Проблемы изучения археологических и письменных источников в истории 

формирования кыргызского народа. 

48. Кыргызстандагы өнөр жайдын өнүгүшүнүн изилдөө 

Изучение развития промышленности Кыргызстана. 
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