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“Чөлкөм таануу” багыты боюнча магистранттардын мамлекеттик аттестациалык экзамени 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГАЭ 

 

1. Ааламдашуу жана чөлкөмдөшүү: тенденциялардын катышуусу. 

Глобализация и регионализация: соотношение тенденций. 

2. Версаль-Вашингтон системасындагы келишимдер жана биринчи 

дүйнөлүк согуштан кийинки дүйнөлүк тартип. 

Версальско-Вашингтонская система договоров и миропорядок после 

первой мировой войны. 

3. Дүйнөлүк билимде “Чөлкөм” түшүнүгүн аныктоо ыкмасы. 

Подходы к определению понятия "регион" в мировом знаний. 

2. Ивент-анализ: мүнөздөмөсү жана колдонуу чөйрөсү. 

3. Ивент-анализ: характеристика и сфера применения. 

4. Идеализм жана реализмдин жактоочуларынын ортосундагы талаш-

тартыш. 

Спор между сторонниками идеализма и реализма. 

5. Интеграциялык процесстердин түшүнүгү жана түрлөрү. 

Понятие и виды интеграционных процессов.  

6. Контент-анализ: мүнөздөмөсү жана колдонуу чөйрөсү. 

Контент-анализ: характеристика и сфера применения. 

7. Кырдаалды талдоонун ыкмалары (байкоо, документтерди иликтөө, 

салыштыруу ж.б.). 

Методы анализа ситуации (наблюдение, изучение документов, 

сравнение и т.д.) 

8. Мамлекеттердин аскердик-блоктук саясаты. 

Военно-блоковая политика государств.  

9. "Мезорегион", "субрегион", "глобалдуу регион"түшүнүгү. 

Понятия "мезорегион", "субрегион", "глобальный регион". 

10. Социалдык-экономикалык өнүгүү деӊгээли жана типтери боюнча 

чөлкөмдөрдүн (региондордун) классификациясы. 

Классификация регионов по типу и уровню социально-экономического 

развития. 

11. Чөлкөм таануудагы жалпы илимий ыкмалар. 

Общенаучные методы в регионоведении. 

12. Чөлкөмдүк чыр-чатактар түшүнүгү жана түрлөрү. 

Понятие и виды регионального конфликта. 

13. “Чөлкөмдүк держава” түшүнүгүнө илимий адабиятта баа берилиши. 

"Региональная держава": оценка понятия в научной литературе. 

14. Чөлкөм таануу жана геосаясат. 

Регионоведение и геополитика. 



15. Чөлкөм таануу жана өлкө таануу: өз-ара мамилелер тарыхы. 

Регионоведение и страноведение: история взаимоотношений. 

16. Чөлкөм таануу боюнча “чөлкөм” түшүнүгү илимий жана окуу 

адабияттарында. 

Понятие "регион" в научной и учебной литературе по регионоведению. 

17. Чөлкөм таануу жана регионалистика. 

Регионоведение и регионалистика. 

18. Чыр-чатактардын мааниси, чыр-чатактарды жөнгө салуунун жолу. 

Значение конфликтов, способы урегулирования конфликтов. 

19. Эл аралык жана регионалдык изилдөөнүн атайын ыкмасынын 

маселелери. 

Проблема специальной методологии международных и региональных 

исследований. 

20. Эл аралык чыр-чатактардын типологиясы. 

Типология международных конфликтов.  

21. Эл аралык мамилелер теориясынын өнүгүүсүнүн негизги этаптары. 

Основные этапы развития теории международных отношений. 

22. Эл аралык мамилелердин акторлору (эволюция түшүнүгүнүн 

акторлору). 

23. Акторы международных отношений (эволюция понятия актора). 

Эл аралык мамилелер системасынын түшүнүгү. 

24. Понятие системы международных отношений. 

Эл аралык мамилелер жөнүндө илимдеги азыркы агымдардын 

классификациясы. 

25. Классификация современных течений в науке о международных 

отношениях. 

26. Эл аралык уюмдардын типологиясы. 

Типология международных организаций. 

27. Эл аралык мамилелерди окутуунун актуалдуулугу. 

Актуальность изучения международных отношений. 

28. Эл аралык мамилелердин негизги акторлоруна мүнөздөмө. 

Характеристика основных акторов международных отношений. 

29. Эл аралык жана регионалдык изилдөөдөгү регрессивдүү талдоо. 

Регрессионный анализ в международных и региональных 

исследованиях. 

30. Ялта-Потсдам системасы жана экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки 

дүйнөлүк тартип. 

Ялтинско-Потсдамская система и миропорядок после второй мировой 

войны. 

 
Факультеттин деканы (Декан факультета)____________Сырдыбаев Т. Т. 

 

Кафедра башчысы (Заведующий кафедрой)____________Омурова Ж. О. 


