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2019-2020 окуу жылы 

Государственная  аттестация магистрантов  по направлению  

«Всеобщая история. История ЕС и европейские исследования » 

«Жалпы тарых. ЕС тарыхы жана европалык изилдөөлөр » адистиги боюнча 

магистранттардын  

Мамлекеттик аттестациясы 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ №  1 

     1. Римские договоры 1957 г. и начало европейской интеграции 

    1957-ж. Рим келишимдери жана европалык интеграциянын башталышы 

2. НАТО: история создания и роль в европейской системе безопасности 

    НАТОнун түзүлүү тарыхы жана европалык коопсуздук системасындагы 

ролу 

3.Европейская Комиссия: ее роль и полномочия  

       Европа Комиссиясы: ролу жана ыйгарым укуктары 

 

Зав. кафедрой _______________           Декан факультета _______________ 

«___» __________2020 г. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ №  2 

  1.План Маршалла и его значение 

         Маршалдын планы жана анын мааниси 

     2.Тэтчеризм и его роль в развитии Великобритании  

         Тетчеризм жана анын Улуу Британиянын өнүгүшүндөгү ролу 

     3. Место и роль ЕС в современных международных отношениях 

         Азыркы учурдагы эл аралык мамилелердеги ЕС ролу жана орду 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ №  3 

1. Античный Рим: особенности развития, основные достижения 

     Античтик Рим: өнүгүшүнүн өзгөчөлүктөрү жана негизги 

жетишкендиктери 

           2. Пятая Республика во Франции: основные тенденции развития 

           Франциядагы Бешинчи Республика: өнүгүшүнүн негизги     

тенденциялары 

       3. Европейское сообщество угля и стали (ЕОУС) 

        Таш көмүр жана болот өндүрүү европалык коомчулугу (ЕОУС) 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ №  4 

1. Эпоха Реформации в Европе, ее влияние на ход мировой истории 

     Европадагы реформация доору жана анын дүйнөлүк тарыхтын 

жүрүшүнө тийгизген таасири 

2. Основные тенденции развития стран Европы после II мировой войны 

     II Дүйнөлүк согуштан кийинки Европа өлкөлөрүнүн өнүгүүсүнүн 

негизги тенденциялары 

3. Европейский парламент и его роль 

    Европа парламенти жана анын ролу 
Зав. кафедрой _______________           Декан факультета _______________ 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ №  5 

1. Первая мировая война: причины, основные блоки и итоги  

Биринчи Дүйнөлүк согуш: себептери, негизги блоктор жана жыйынтыгы 

2. Роль Германии в объединении Европы 

Европанын биригүүсүндөгү Германиянын ролу 

3. Место и роль ЕС в современном мире 

Азыркы учурдагы дүйнөдөгү ЕСдун  орду жана ролу 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ №  6 

1. «Великие географические открытия» и их влияние на мировое развитие 

«Улуу географиялык ачылыштар» жана анын дүйнөлүк өнүгүүгө 

тийгизген таасири 

2. Объединение Германии (1990 г.): причины, итоги и значение 

Германиянын биригуусу (1990-ж.): себептери, жыйынтыгы жана 

мааниси 

3. ОБСЕ и ее роль в современной Европе 

ОБСЕ жана анын азыркы Европадагы ролу 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ №  7 

1. Позднее Средневековье в Европе: особенности, достижения, значение 

Европадагы кеч орто кылым: өзгөчөлүктөрү, жетишкендиктери, мааниси 

2. Версальская система договоров и ее значение для европейских стран  

Версаль келишимдер системасы жана анын европалык өлкөлөр үчүн 

мааниси 

3. Характеристика основных институтов ЕС (Европейский Совет, 

Европейская Комиссия, Европейский парламент) 

ЕСтин негизги институттарынын мүнөздөмөсү (Европалык Кенеш, 

Европалык Комиссия, Европалык  парламент) 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ №  8 

1. Эпоха буржуазных революций в Европе и их значение 

Европадагы буржуазиялык революциялардын доору жана алардын 

мааниси 

2. Основные тенденции развития стран Европы после II мировой войны 

II Дүйнүлүк согуштан кийинки Европа өлкөлөрүнүн негизги өнүгүү 

тенденциялары 

    3. Политика ЕС в области безопасности и обороны 

Коопсуздук жана коргонуу боюнча ЕСтин саясаты 

 
Зав. кафедрой _______________           Декан факультета _______________ 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ №  9 

 

1. Особенности развития античной цивилизации: сущность и содержание 

     Античтик цивилизациянын өнүгүү өзгөчөлүктөрү: манызы жана 

мааниси 

 

2. Ялтинско-Потсдамская система МО в послевоенной Европе 

Согуштан кийинки Европадагы эл аралык мамилелердеги Ялта-Подстам 

системасы 

    3. План Шумана и его значение 

        Шумандын планы жана анын мааниси 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ №  10 

     1. II мировая война и ее влияние на развитие европейской цивилизации 

II Дуйнолук согуш жана анын европа цивилизациясынын онугушуно 

тийгизген таасири 

    2. Сотрудничество ЕС со странами Восточной Европы. Расширение ЕС на     

Восток 

         ЕСтин Чыгыш Европа өлкөлөрү менен кызматташтыгы. ЕСтин 

Чыгышты карай кенейүүсү 

3. Европейский Совет: его роль и полномочия  

Европалык Кенеш: анын ролу жана ыйгарым укуктары 
 

Зав. кафедрой _______________           Декан факультета _______________ 
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