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КИРИСИЎ 

 

- 5110500 – География оқытыў методикасы тәлим бағдары – педагогика 

тараўындағы бағдар болып, География пәнниң мазмуны, мәниси, мақсети 

ҳәм ўазыйпалары, география пәнлери системасы, космос ҳаққындағы 

тийкарғы түсиниклер, географиялық қабықтың өзгешеликлерин, дүзилисин, 

ондағы ҳәрекетлерди, географиялық қабықтың раўажланыў тарийхын,  

географиялық пәнлер раўажланыўының тийкарғы басқышларын,  космостың 

жерге тәсирин, географиялық қабықтың тийкарғы өзгешеликлерин, көнделең 

ҳәм вертикал дүзилилсин, географиялық қабықтағы ҳәрекетлер себеплерин, 

географиялық қабықтағы тийкарғы нызамлықларды анықлай алыў 

көнликпелерине ийе болады.  

- тәлим ҳаққындағы нызамды, география тәлими стандарты ҳәм 

бағдарламасын, география оқытыў методикасының раўажланыўындағы 

тийкарғы басқышларды ҳәм олардың илимий нәтийжелерин, география 

оқытыў методикасының изертлеў усыларын, жоқары ҳәм орта билим ҳәмде 

академиялық лицейлерде ҳәм кәсип-өнер коллежлеринде география 

тәлиминиң дүзилисин ҳәм мазмунын оқытыў усылларын ҳәм оларды таңлаў 

методологиясын, түрли тәлим түрлеринде қолланылатуғын бақлаў 

усылларын, жаңа  педагогикалық ҳәм информациялық технологияларды ҳәм 

оларды қоллаў мәселелерин үйренеди. 

Дүнья сиясий картасындағы мәмлекетлер, олардың жайласыўы, 

өзгешеликлери, ресурслары, халқы, мәмлекетлик дүзими, хожалығы, санаат 

тармақлары, аўыл xожалығы ҳәм транспорты, сыртқы экономикалық 

байланыслар, Жәҳән экономикасында тутқан орны ҳаққындағы түсиникке 

ийе болыўы лазым. Буннан тысқары талабалар графикалық ҳәм жазыўсыз 

карталар менен ислеў, диаграммалар дүзиў, схематикалық карталар менен 

ислеў, статистикалық мағлыўматларды анализлей алыў, компьютерлер 

менен Жәҳән хожалығы тармақлары бойынша ҳәмде халық жан басына 



ислеп шығарылған жалпы санаат өнимлерин анализлеў, қосымша 

әдебиятлар, карталар ҳәмде Интернет сайтларынан пайдаланып, 

мәмлекетлердеги өзгерис, хожалық тармақлары көрсеткишлерин қураллар, 

усыллар, методлар ҳәм услыллардың комплексин толық өз ишине алады. 

5110500 – География оқытыў методикасы тәлим бағдарының негизидеги 

5А110501   -  Анық ҳәм тәбийий пәнлерди оқытыў методикасы (география) 

магистратура қәнигеликлерине кириўши талабалар ушын тәлим бағдары 

оқыў режесине тийкарланып 10 улыўмакәсиплик пәннлер бойынша: 

“География оқытыў методикасы”, “Улыўма жер билими”, “Геология”, 

“Топырақлар географиясы”, “Топография ҳәм картография тийкарлары”,“ 

Тәбийий география”, “Туризм ҳәм рекреацион география”,“ Экономикалық 

ҳәм социаллық география”, “Картографиялық информацион системалар”, 

“Халықлар географиясы ҳәм демография тийкарлары” пәнлеринен тест 

сораўлары дүзилген. Бул пәнлер өз ишине алған мағлыўматлар төменде 

толық келтирилген.    

 

ГЕОГРАФИЯ ОҚЫТЫЎ МЕТОДИКАСЫ пәни бойынша: 

География оқытыў методикасы предмети, пән сыпатында оның 

келешеги. Оқыў предмети сыпатында оның мақсет ҳәм мазмуны. Тийкарғы 

дидиактикалық принциплер. Улыўма орта билимлендириў мектеплери, 

академиялық лицейлер ҳәм кәсип-өнер коллежлеринде география тәлими 

мақсети, мазмуны ҳәм ўазыйпалары. География пәни оқытыўын 

шөлкемлестириў усыллары. Географияны оқытыўда илимий методлар 

(бақлаў ҳәм тәжирийбе, салыстырыў ҳәм аналогия, анализ ҳәм синтез, 

индукция, дедукция, улыўмаластырыў, абстракция). География оқытыў 

қураллары. География оқытыў методлары (машқалалы, эвристикалық, 

бағдарланған, блоклы, модулли, картографиялық). Оқыўшылардың 

географиялық ойлаўын раўажландырыў мәселелери. Географияда кластан 

тыс жумыслардың структурасы ҳәм оны шөлкемлестириў методикасы. 



География майданшасы. География сабақларында экскурсиялардың 

әҳмийети.  

 

УЛЫЎМА ЖЕР БИЛИМИ пәни бойынша: 

Жер ҳәм космос. Космос ҳаққында тийкарғы түсиниклер. Қуяш 

системасы. Қуяш системасының пайда болыўы ҳаққындағы гипотезалар. 

Жердиң өлшемлери ҳәм ҳәрекети ҳәмде олардың географиялық ақыбетлери. 

Географиялық қабық ҳәм оның вертикал ҳәм горизонтал бағдарда болыўы. 

Литосфера. Жердиң ишки дүзилиси. Жер қабығы. Жер қабығының қурамы 

(таў жыныслары). Геохронологиялық кесте. Тийкарғы таў пайда болыў 

басқышлары. Платформалар, геосинклиналлар. Релъеф. Тегисликлер, таўлар. 

Жаға релъефи. Гипсографиялық иймек сызық. Гидросфера. Гидросфераның 

қурамлық бөлимлери. Дүнья океаны. Океан суўларының өзгешеликлери ҳәм 

ҳәрекети. Океан түби релъефи. Океандағы тиришилик. Қурғақлық суўлары: 

дәрьялар, көллер, батпақлар, музлықлар, жер асты суўлары. Атмосфера. 

Оның вертикал ҳәм горизонтал дүзилиси, атмосфераның қурамы. Биосфера. 

Организмлердиң тарқалыўы, экологиялық факторлар. Биогеоценозлар. 

Биомасса. Географиялық қабықтың горизонтал дүзилиси: ыссылық ҳәм 

климат пояслары, тәбият зоналары, ландшафт дүзилислери, географиялық 

қабықтағы ҳәрекетлер. Географиялық қабықтың раўажланыўы. Планетарлық  

процеслерди басқарыў. Географиялық прогноз тийкарлары. 

 

ГЕОЛОГИЯ пәни бойынша:  

 

Динамикалық ҳәм тарийхый геология. Эндоген процеслер. Интрузив 

ҳәм эффузив магматикалық процеслер ҳәм олар менен байланыслы болған 

магматикалық затлар. Тектоникалық ҳәрекетлер ҳәм олардың нәтийжелери. 

Метаморфизм процеси, метаморфизм процесиниң түрлери, олар менен 



байланыслы болған таў жыныслары ҳәм пайдалы қазылма байлықлары. 

Экзоген геологиялық процеслер. Гипергенез-уныраў процеслери, уныраў 

өнимлери. Таў жыныслары ҳәм пайдалы қазылма байлықлары. Уныраў 

процесинен алынатуғын пайдалы қазылмалар. Самаллардың геологиялық 

искерликлери. Музлықлардың, жер асты ҳәм жер үсти ағын суўларының, көл 

ҳәм батпақлықларының геологиялық искерликлери. Теңиз океанлардың 

геологиялық искерликлери. Шөгинди таў жыныслары ҳәм шөгинди жоллар 

менен пайда болған пайдалы қазылма байлықлар классификациясы. Пайдалы 

қазылмалардың металлогениясы, олардың географиялық жайласыўы ҳәмде 

олардың геологиялық дәўирлерде тарқалыў нызамлықлары.  

  

ТОПЫРАҚЛАР ГЕОГРАФИЯСЫ пәни бойынша: 

Топырақлар географиясы пәниниң үйрениў объекти. Тәбиятта затлар 

алмасыўы ҳәм топырақ. Топырақтың тәбият зоналары ҳәм бәлентлик 

пояслары бойынша тарқалыў нызамлықлары ҳәм олардың ҳәр түрлилиги. 

Гипергенез процесс ҳәм топырақ пайда етиўши ана жынысларының пайда 

болыўы. Топырақ пайда болыўының биологиялық тийкарлары. Топырақтың 

механикалық қурамы ҳәм оның классификациясы. Топырақтың физикалық 

өзгешеликлери. Топырақтың физикалық-механикалық өзгешеликлери. 

Топырақтың түрлери. Топырақлар географиясы ҳәм оның тәбийий-

географиялық тийкарланыўы. Топырақтың түрлери. Топырақлар 

географиясы ҳәм оның тәбийий-географиялық тийкарланыўы. Топырақ 

карталары ҳәм олардың тәбийий, экономикалық әҳмийети. Өзбекстан 

топырақлары. Топырақ карталарының экономикада ҳәм басқа илимий 

мақсетлерде қолланылыўы. 

 

ТОПОГРАФИЯ ҲӘМ КАРТОГРАФИЯ ТИЙКАРЛАРЫ пәни бойынша: 



Топография ҳәм картография тийкарларының география 

оқытыўшылары ушын әҳмийети. Орынларды карталастырыў ҳәм оның 

түрлери. Ҳәр түрли геодезиялық әсбаплар тийкарында режели 

карталастырыў. Бәлентлик ҳәм пәслик ноқатларын белгилеў ҳәм анықлаў 

усыллары. Орынларда ориентрлеў усыллары. Теодолит, тахометрик 

(карталастырыў) сүўретлеў, нивелирлеў ҳәм олардың усыллары. Көз бенен 

шамалап сүўретлеў. Дистацион сүўретлеў ҳаққында түсиник. 

Аэрофототопографиялық карталастырыў. Аэрокосмикалық сүўретлеў 

методлары ҳәм олардың экономикадағы әҳмийети. Картографияның 

математикалық тийкарлары ҳаққында тийкарғы түсиниклер. Масштаблар 

ҳаққында түсиник. Картографиялық проекциялар ҳәм оларды таңлаў 

классифмкациясы. Картографиялық номенклатуралар. Картографиялық 

генерализация. Картографияда қолланылатуғын шәртли белгилер. 

Географиялық карталар классификациясы. Географиялық атласлар. Майда 

масштаблы карталар ҳәм оларды қоллаў. География пәни менен байланыслы 

болған мектеп пәнлери (предметлер). Карталардың география, тарийх, 

астрономия, экономикалық билимлерин үйрениўдеги әҳмийети. География 

пәнин оқытыў процесинде картография ҳәм топографияның роли ҳәм 

әҳмийети. Мектепте, лицей ҳәм коллежлерде қолланылатуғын карталар, 

олардың мазмуны. 

 

ТӘБИЙИЙ ГЕОГРАФИЯ пәни бойынша: 

Геосфераның тийкарғы өзгешеликлери. Оның вертикал ҳәм горизонтал 

дүзилиси. Тәбият зоналары жайласыўының планетар модели. Материклердиң 

географиялық жайласыўы, үйренилиў тарийхы, геологиялық шараяты, 

релъефи ҳәм пайдалы қазылмалары, климаты ҳәм ишки суўлары, 

топырақлары, өсимлик ҳәм ҳайўаныт дүньясы, географиялық пояслары, 

антропоген комплекслери, тәбийий географиялық районлары. Океанлардың 

географиялық жайласыўы, тийкарғы өзгешеликлери, үргенилиў тарийхы, 



түбиниң геологиялық дүзилиси ҳәм релъефи, суўлардың тийкарғы 

өзгешеликлери, ағыслары, органикалық дүньясы, географиялық пояслары, 

тәбийий географиялық районлары. Океанлар тәбиятин қорғаў.  

Орта Азия тәбийий географиясы. Тәбиятты қорғаў, тәбийий 

ресурслардан ақылға муўапық пайдаланыў, оларды оптималластириўдағы 

әҳмийети. Орта Азия географиялық орнының тәбийий шараятлары 

қәлиплесиўине тәсири. Орта Азияның майданы ҳәм тәбийий шараятының ҳәр 

түрлилиги, релъефи, тектоникалық дүзилиси, геологиялық раўажланыў 

тарийхы, пайдалы қазылмалары, климаты, ишки суўлары, топырақлары, 

өсимлик қапламы ҳәм ҳайўанат дүньясы.  Орта Азияның тәбият зоналары 

ҳәм бәлентлик пояслары. Өз алдына қорғалатуғын аймақлар (қорықхана, 

миллий бағ, буйыртпа). Орта Азия тәбийий географиялық районлары. 

Өзбекстан майданы, шегаралары, географиялық орны, оның Орта 

Азиядағы орны. Өзбекстан тәбияты ҳәм тәбийий ресурсларын үйрениў 

тарийхы. Оның тектоникалық дүзилиси, орографиясы, тәбийий байлықлары, 

климат шараяты, топырақ, өсимлик қапламы ҳәм ҳайўанат дүньясы. 

Республика аймағын тәбийий географиялық районластырыў. 

 

ТУРИЗМ ҲӘМ РЕКРЕАЦИОН ГЕОГРАФИЯСЫ пәни бойынша: 

"Туризм ҳәм рекреацион географиясы" пәниниң теориялық тийкарлары. 

Туризм ҳәм рекреацион географиясы пәниниң үйрениў мақсет ҳәм 

ўазыйпалары, объекти, предмети. Туризм ҳәм рекреация тараўындағы 

изертлеўлер дәўирлер даўамында алдынғы ҳәм ҳәзирги ҳәмде 

заманамыздағы алып барылған жумыслар менен байланыслы түрде 

раўажланыўы. Рекреацион искерликтиң классификациясы. Рекреацион 

географияның раўажланыў факторлары. рекреацион раўажландырыўда 

туристлик шөлкемлердиң әҳмийети. Туризм-системасы үйрениў объекти 

сыпатында. Туризм мәниси. Туризм классификациясы. Туристлик 



бағдарлардың қәлиплесиўи. Туристлик ағым статистикасы. Туристлик 

дәрамат ҳәм қәрежетлер статистикасы. Туристлик базарды сегинентлеў. 

Туризм түрлери.  Туристлик талап географиясы. Туристлик талабтың ҳәзирги 

заман бағдарлары. Туристлик индустрияның өзгешеликлери ҳәм тарийхы. 

Туризм сиясаты тийкарлары. Мәмлекетлердиң туризм тараўындағы сиясаты 

ҳәм бирге ислесиўи. Өзбекстанда тарийхый мәдений туризм тараўының 

раўажланыўы. Өзбекстандағы әййемги тарийхый ҳәм мәдений туристлик 

объектлер әҳмийети көрсетиледи. Өзбекстанда рекреация ресурсларының 

раўажланыўы. Өзбекстандағы туризмди раўажландырыўдың экономикалық 

нәтийжелиги. 

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҲӘМ СОЦИАЛЛЫҚ ГЕОГРАФИЯ пәни бойынша: 

Сиясий, экономикалық, социаллық география түсиниклери. 

Изертлеўдиң тийкарғы илимий ҳәм әмелий усыллары. Жәҳән сиясий картасы. 

Мәмлекетлер ҳәм олардың түрлери. Жәҳән тәбийий ресурслары: климат, суў, 

минерал, жер, биологиялық ҳәм рекрацион ресурслары. Жәҳән халқы: 

жайласыўы, көбейиўи, тығызлығы, қурамы. Раўажланған ҳәм раўажланып 

атырған мәмлекетлердиң демографиялық жағдайы. Миграцион процеслер. 

Пән революциясы, оның тийкарғы ҳәм қурамлық бөлимлери. Халықаралық 

географиялық мийнеттиң бөлиниўи. Жәҳән санаат географиясы: жанылғы-

энергетика, металлургия, машинасазлық, жеңил санаат, азық-аўқат санааты. 

Жәҳән аўыл хожалығы. Ҳәр бир аймақтың экономикалық ҳәм социаллық 

географиясы: географиялық жайласыўы, сиясий картасы, мәмлекетлери, 

тәбийий ресурслары, халқы, хожалығының тийкарғы тармақлары,  регионал 

айырмашылықлары. Ҳәр бир мәмлекеттиң экономикалық ҳәм социаллық 

географиясы: экономикалық ҳәм геосиясий орны, ресурслары, халқы, 

хожалығы, транспорты, сыртқы экономикалық байланыслары, экономикалық 

районлары.  

“Орайлық Азия” экономикалық-географиялық түсиниги. Оның 

майданы, шегаралары, экономикалық географиялық орны. Орайлық 



Азиядағы ҳәзирги сиясий ҳәм экономикалық жағдайы. Регионның тәбийий 

шараяты ҳәм ресурслар менен тәмийинленгенлик дәрежеси ҳәм жәҳәнде 

тутқан орны. Орайлық Азия халқы ҳәм мийнет ресурслары. Тийкарғы 

экономикасы комплекслери, раўажланғанлық дәрежеси, қәнигелесиў 

өзгешелиелери ҳәм ҳәзирги дәўирдеги раўажланыў машқалалары. Қазақстан, 

Қырғызстан, Тәжикстан ҳәм Түркменстан мәмлекетлериниң ҳәр бирине 

сиясий ҳәм экономикалық географиялық орны, тәбийий шараяты ҳәм 

ресурслары, халқы ҳәм мийнет ресурслары бойынша сыпатлама. 

Хожалықтың  социаллық раўажланыў өзгешеликлери. Санааттың тийкарғы 

тармақлары географиясы, агросанаат комплекслери географиясы. 

Транспорты хәм сыртқы экономикалық байланыслары. 

Өзбекстанда мәмлекетшилик тарийхы, аймағы ҳәм шегаралары. 

Экономикалық географиялық орны. Сиясий-административлик бөлиниўи ҳәм 

дүзилиси. Тәбийий шараяты ҳәм ресурсларын экономикалық географиялық 

баҳалаў. Халық ҳәм мийнет ресурслары. Хожалығы. Оның раўажланғанлық 

дәрежеси, қәнигелесиўи ҳәм өзине тән өзгешеликлери. Тийкарғы санаат, 

агросанаат, транспорт экономикасы комплекслери, ислеп шығарыў 

тармақлары, сыртқы экономикалық байланыслары. Экономикалық районлар. 

 

КАРТОГРАФИЯЛЫҚ ИНФОРМАЦИЯЛЫҚ СИСТЕМАЛАР пәни 

бойынша: 

Географиялық информациялық системалары ҳаққында улыўмалық 

түсиниклер.  ГИС структурасы. ГИС системасын картографияда қолланыў 

методикасы. ГИС жәмийетин аймақлық шөлкемлестириў ҳәм қоршаған 

орталықты басқарыўда оларды анализлеў, баҳалаў, болжаў ҳәм  

инвентаризация қылыўдың илимий ҳәм әмелий шешимин табыў. ГИСтиң 

классификациясы. Географиялық информациялық системалар (ГИС) 

ҳаққындағы улыўмалық мағлыўмат. Географиялық информацияның 



өзгешеликлери.  Географилық информацияны топлайтуғын ҳәм ол менен 

ислейтуғын технологиялар. Ислетилетуғын қуралларға көре тийкарғы 3 

группасы, географиялық  информациялық системаның тийкарғы 

өзгешеликлери.  ГИСке функсионал талаплар: космослық анализ, 

мағлыўматларды басқарыў.  Дәстүрий тәмийнат: системалы, базалық ҳәм 

әмелий. Географиялық информациялық системаның техникалық дүзилиси. 

Заманагөй дәстүрлер: MapInfo, АrcGIS, Панорама, Gооglе Еаrth ҳәм басқалар. 

Объектлерди санлы түрге айландырыў процеси ҳәм редактор. ГИСтиң 

раўажланыў тарийхы. Географиялық информациялық системалардың 

раўажланыўы. Мағлыўматларды киритиў ҳәм мағлыўматлар базасын 

жаратыў. Географиялық, картографиялық мағлыўматлар – геодезиялық дала 

өлшем нәтийжелери, карта, план, аеро ҳәм космослық сүўретлер. 

Мағлыўматлады тексериў ҳәм дурыслаў жоллары. Мағлыўматлар базасын 

басқарыў. Мағлыўматлар базасын редакторлаў ҳәм жаңалаў. 

Мағлыўматларды визуализация етиў.  Мағлыўматларды визуализация етиў 

методлары: растрлы ҳәм векторлы графика.  Електрон санлы карта ҳәм 

атласларды жаратыўдың әҳмийети. Космослық ҳәм аймақлық географиялық 

сүўретлердиң сүўретлениўи.  Електрон карталар бойынша әмелий 

мәселелерди шешиў. Майданлы объеклерди көриў оның үстиндк 

географиялық излениўлер алып барыў. Ландшафтларды үйрениў, тәбиятта 

болып атырған ўақыя ҳәм ҳәдийселерди үйренип оларды анализлап болжаў 

жолларын көрип шығыў. 

 

ҲАЛЫҚЛАР ГЕОГРАФИЯСЫ ҲӘМ ДЕМОГРАФИЯ ТИЙКАРЛАРЫ 

пәни бойынша: 

 Халықлар географиясы ҳәм демографияның изертлеў усыллары. 

Халықлар раўажланыўы ҳәм оның демографиялық процеслери көлемине 

тәбийий, экономикалық, сиясий-социаллық ҳәм илимий-техникалық 

факторлардың тәсири. Халықлардың демографиялық ҳәм социал 



раўажланыўының тийкарғы нызамлары. Халықлардың жайласыўын 

аймақлық шөлкемлестириў ҳәм басқарыўға байланыслы социаллық 

нызамлар, принциплер ҳәм факторлар олардың базар экономикасына өтиў 

дәўириндеги характери. Халықлардың саны, динамикасы, оның қәйта 

толысыў өзгешеликлери, халықларды есапқә алыў зәрүрлиги.   Халықлар 

саны хәр қандай аймақ ислеп шығарыў күшлерин раўажландырыўдың бас 

факторы екенлиги. Сол себепли халықлар санын есапқә алыў зәрүрлиги ҳәм 

оның тарихыйлығы. Халықлар дизимлери, оның тарийхый социаллық 

әҳмийетлери. Халықлар дизими ҳәм халықларды есапқа алыўдың парқы. 

Халықлар саны ҳәм динамикасы. Халықлар динамикасы хаққында түсиник. 

Халықлар динамикасының дәўирлик ҳәм аймақлық сыпатламасы ҳәм 

олардың өзгешеликлери. ХХ әсирдиң 2-ши ярмында жәҳән халықлары 

динамикасы. «Демографиялық партлаў» ҳәм ол ҳаққында түсиник. 

Раўажланған ҳәм раўажланып атырған мәмлекетлерде, ҒМДА ҳәм 

Өзбекстанда халықлар динамикасы ортасындағ айырмашылықлар, олардың 

базар экономикасына өтиў дәўирине тән өзгешеликлери. Халықлардың сан 

жағынан өзгериўине алып келетуғын демографиялық (тәбийий) ҳәм 

социаллық (миграция) ҳәрекетлери. Олардың халықлардың қайта толысыўы 

ҳәм динамикасын белгилеўде тийкарғы процесс екенлиги. Халықлардың 

тәбийий ҳәрекети, ол ҳаққында түсиник, Бу процесте туўылыў ҳәм өлим 

ҳәдийселери. Туўылыў ҳәм өлимниң обьектив ҳәм биологиялық процесс 

екенлиги, олар ортасындағы қалдықтың халықлар таза тәбийий көбейиўинен 

ибарат екенлиги. Туўылыў, өлим ҳәм тәбийий көбейиў көрсеткишлерин анық 

есапқа плыўдың зәрүрлиги. Олардың коэффициентлери. «Балалар өлими», 

«Орташа өмир көриў» түсиниклери. Туўылыў, өлим ҳәм тәбийий көбейиў 

ҳалатына тәбийий тәсир ететуғын факторлар. Экономикалық, социал, миллий 

этникалық, диний сыяқлы факторлардың өз ара байланысы.  Туўылыў ҳәм 

өлим көрсеткишлери менен байланыслы болған халықлардың қайта толысыў 

типлери, олардың аймақлық, регионал ҳәм мәмлекетлер ара көрсеткишлери. 

Халықлардың қайта толысыў көрсеткишлеринде ўақыт, дәўир ҳәм аймақ 



көрсеткишлери. «Демографиялық жағдай» түсиниги. Халықлардың 

механикалық (миграция) ҳәрекети ҳаққындағы түсиник, халықлар 

миграциясының тәбийий ҳәм тарийхый объектив процесс екенлиги. 

Халықлардың миграцион ҳәрекетиниң себеп ҳәм ақыбетлери. Халықлар 

миграциясигына тәсир етиўши факторлар. Миграция көрсеткишлерин  есапқә 

алыў, ол менен байланыслы түсиниклер: миграция дәрежеси, миграция 

коэффициенти, миграция балансы ҳәм сальдосы ҳәм басқалар. Халықлар 

миграциясының типлери ҳәм түрлери. Сыртқы ҳәм ишки халықлар 

миграциясы, олардың тарийхый дәўирлер даўамындағы тийкарғы 

бағдардлары ҳәм көлеми. Дүнья халықлары миграциясы. Олардың тийкарғы 

географиялық өзгешеликлери.        Халықлардың қурамы ҳаққында түсиник, 

оның биологиялық, тарийхый, социаллық объективлиги. Халықлардың 

демографиялық ҳәм социаллық (миллий- этникалық, диний) қурамлары.  
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