
 

 

 

 

 

1. Республиканын географиялык абалы жана чек арасы. Жаратылыштын  жалпы 

өзгөчөлүктөрү тоолуу рельеф жана аймактын  материк ичиндеги абалы менен 

байланыштуулугу. 

2. Кыргызстанды географиялык изилдөө тарыхы.  

3. Республиканын жаратылышы, калкы, чарбасы  жөнүнүндө географиялык 

түшүнүктөрдүн келип чыгышы жана өөрчүшү.  

4. Кыргызстандын аймагын  изилдөөдө  окумуштуулардын, изилдɵɵчүлɵрдүн кошкон 

салымы.1917-жылдан кийинки географиялык изилдөөлөр.  

5. Кыргыз илимдер Академиясы, Кыргыз мамлекеттик университети, Кыргыз 

географиялык коому ж.б. илимий  мекемелердин  республиканын жаратылыш  

ресурстарын изилдөөгө кошкон салымы. 6. Комплекстүү физико-географиялык 

изилдөөлөр жана эл чарба милдеттерин чечүүдө алардын мааниси. 

6.         Кыргызстандын  геологиялык түзүлүшү жана ɵнүгүү тарыхы. 

7. Геологиялык түзүлүшү жана аймактын геологиялык өнүгүү тарыхынын негизги 

этаптары. Геологиялык түзүлүшүнүн татаалдыгы жана анын рельефке тийгизген 

таасири. 

8.  Минералдык ресурстар жана алардын геологиялык түзүлүшү  менен 

байланышы. 

9. Кыргызстандын геоморфологиялык түзүлүшү. 

10. КРнын орографиясы.  

11. Негизги орографиялык бирдиктерге кыскача мүнөздөмө. Рельефинин 

ɵзгɵчɵлүгү. 12. 

12. Рельефтин ярустуулугу.  

13. Рельефтин негизги формалары менен типтерин мүнөздөө.  

14. Республиканын жаратылышына тоолуу релефтин  тийгизген таасири. 

15.  Кыргызстандын климаттык шарттары.  

16. Климаттын калыптанышына радиациялык жана циркуляциялык 

факторлордун таасири. 17. Климатка жалпы мүнɵздɵмɵ.   

18. Климаттын бийиктик  алкактуулугу.  

19. Жылуулук зоналары. Агроклиматтык  ресурстар. 

20.  Климаттын  чарбага тийгизген таасири. 

21. Мɵнгүлɵр. Азыркы муз каптоо жана анын аянты. Мөӊгүлөрдүн 

таралышы. Кар сызыгы. 22. Мөнгүлөрдүн морфологиялык типтерин мүнөздөө. 

Азыркы муз каптоонун өрчүшүндөгү тенденция. Мөгүлөрдүн мааниси жана андагы 

суунун запасы. Көп жылдык тоң жана ал таралган райондор.   



 

 

 

 

 

23. Мɵнгү жана тоңдордун  чарбага тийгизген таасири. 

24. Кыргызстандын дарыялары.. Дарыялардын гидрологиялык режиминин негизги 

ɵзгɵчɵлүктɵрү жана  куралуу булактары.  

25.  Ири дарыялардын мүнөздөө.  

26. Кара суулар, минералдык булактар. Көлдөр.  

27. Кɵлдɵргɵ гидрологиялык мүнɵздɵмɵ.  

28. Дарыялардын, көлдөрдүн, кара суулардын жана  булактардын чарбалык мааниси. 

29.  КРнын топурак кыртышы. Тоолуу рельеф, геологиялык түзүлүштүн 

климаттын жана башка топурак  пайда кылуучу факторлордун  өзгөчөлүктөрү менен  

байланышкан топурактардын ар түрдүүлүгү.  

30. Топурак кыртышынын  бийиктик зоналдуулугу. Топурактардын  негизги  

типтерин       мүнөздөө.  

31. Топурактардын түшүмдүүлүгүн жогорулатуу боюнча иш чаралар.  

32. Топуракты иштетүүнүн агротехникалык жолдору, мелиорация,суугаруу, 

шамал жана суу эрозиясы, шорлонуу ж.б.менен күрөшүү. 

33. КРнын ɵсүмдүктөрү. Флорасынын байлыгы жана составы. 

34.  Өсүмдүктөрдүн негизги типерине бийиктик  зоналар боюнча мүнөздөө.  

35. Кыргызстандын өсүмдүктөрүн чарбалык жактан баалоо.  

36. Өсүмдүктөрдүн 

адамдын чарбалык аракетинин таасиринен өзгөрүшү. 

37. КРнын жаныбар дүйнөсү. Фаунасынын составы жана пайда болушу. 

38.  Ландшафттардын мүнөзүнө жараша жаныбарлардын таралышы.  

39. Республиканын жаныбарлар дүйиөсүнүи чарбалык мааниси жана 

адамдын ишмердик аракетинин натыйжасында анын өзгөрүшү. 

40.  Жаныбарлардын сейрек жана жоголуп бараткан түрлөрүн коргоо.  

41. ɵзгɵчɵ корголуучу аймактар (Коруктар, корукчалар,резерваттар, улуттук  

парктар,токойчулуктар ж.б.). 

42.  КРнын ландшафттары. 

43. Ландшафтардын бийиктик зоналдуулугу жана анын спектрлери. 

44.  Ландшафттардын негизги типтери. 

45. Кыргызстандын аймагын  физикалык географиялык 

райондоштуруу.  

46.  Райондоштуруунун  принциптери жана методдору.  



 

 

 

 

 

47. Кыргыз Республикасынын физикалык - географиялык областтары жана 

провинциялары. 

48. Теӊир- Тоо областы. 

49.       Түндүк Теӊир - Тоо провинциясы.Чек аралары жана жер бетинин 

түзүлүшү. Жаратылышынын ɵзгɵчɵлүгү. Провинциянын ички  

айырмачылыктары жана жаратылыш  ресурстары. 

50. Ысык –Кɵл провинциясы. Жартылыш шарттарынын ɵзгɵчɵлүгү.  Жаратылыш 

ресурстары. Ысык - Көл - эс алуу зонасын уюштуруунун кɵйгɵйлɵрү. Ысык – Көлдү 

коргоо маселелери. 

51.  Ички Теңир –Тоо провинциясы.  Жаратылышынын ɵзгɵчɵлүгү. Аймактын 

орографиялык туюктугу жана климатынын кургактыгы менен байланышкан 

жаратылышынын айырмачылыктары. Табигый ресурстары жана алардын чарбада 

пайдаланышы. 

52.  Борбордук Теңир - Тоо.  Жаратылышынын ɵзгɵчɵлүгү. Мөнгүлөрү жана 

алардын азыркы учурдагы экологиялык абалы. Жаратылыш ресурстары жана алардын 

чарбада пайдаланышы. 

53.  Түштүк- батыш  Теңир –Тоо провинциясы. Географиялык абалы. 

Жаратылышынын ɵзгɵчɵлүктɵрү. Жаратылыш ресурстарынын ар түрдүүлүгү жана 

пайдаланылышы. ɵзгɵчɵ корголуучу аймактар 

54.. Памир- Алай областы 

              55. Алай – Түркстан провинциясы.  Жаратылыш шарттары. Ландшафттын 

бийиктик зоналдуулугунун структурасы.  Жаратылыш байлыктары жана аларды 

чарбалык пайдаланышы. ɵзгɵчɵ корголуучу аймактар. 

             56. Чоӊ – Алай провинциясы. Бийик тоолуу Алай өрөөнүнүн жана Чоӊ 

Алай тоо кыркасынын түндүк капталдарынын табигатынын 

өзгөчөлүктөрү.Жаратылыш ресурстары жана алардын  пайдаланылышы. 

57.  Кыргызстан – кɵз карандысыз республика. 

58.  Республиканын экономикасынын өнүгүшүнɵ Кыргыз республикасынын 

жаратылыш жана социалдык – экономикалык шарттарынын тийгизген таасири. 

59.  Жаратылыш шарттарын жана ресурстарын экономикалык географиялык  

баалоо.  

60. Административдик –аймактык бɵлүнүшү. 

61. КРнын калкы жана эмгек ресурстары. 

62. Калктын саны жана өсүшү.  

63. Калктын табигый жана механикалык кыймылы, жыштыгы, улуттук 

жана социалдык составы.  



 

 

 

 

 

64. Шаар жана айыл калкынын аймак  боюнча жайгашышы. 

Отурукташуунун типтери. 65. Эмгек ресурстары.  

66. Калктын  жашоо – турмушун жогорулатуу боюнча мамлекеттик  

социалдык саясат. 67. Миграциялык процесстер.  

68. Ички жана тышкы миграция. 

69.  Кыргыз Республикасынын чарбасына жалпы мүнɵздɵмɵ. 

 70. Кыргыз Республикасынын чарбасынын калыптанышынын 

тарыхы.  

71. Революцияга чейинки Кыргызстандын эл чарбасынын 

структурасына кыскача мүнөздөө.  

72. Улуу Октябрь социалисттик революциясынан кийин 

экономиканын өнүгүшү жана кайра жаӊырышы.  

73. Ата - Мекендик согуш учурунда жана андан кийинки жылдарда  

чарбанын географиясындагы өзгөрүштөр.   

74. Базар экономикасынын шартында республиканын чарбасынын 

ɵнүгүшү.  

75. Өндүргүч күчтөрдүн географиясындагы проблемалар жана 

жылыштар, негизги чарба тармактарынын  базар экономикасы  шартында  

структуралык өзгөрүшү. 

  76.  Кыргыз Республикасынын ɵнɵр жайы. 

 77.  Революцияга чейинки Кыргызстандын өнөр жайынын абалы. 

78.  Совет бийлигинин жылдарында республикада болгон өнөр жай 

прогресси.  

79. Өнөр жайдын тармактарын аймактык  жайгашуудагы негизги 

өзгөрүштөр.  

80. Өнөр жайынын структурасы жана тармак байланыштары.  

81. Өнөр жай борборлору жана түйүндөрү.   

82. Базар экономикасы шартында өнөр жайынын тармактык структурасынын 

өзгөрүшү жана келечеги. 

83. Отун энергетика ɵнɵр жайы. Отундун түрлөрү жана алардын 

балансы. Энергия ресурстары жагынан республиканын  Борбордук Азияда   

алган орду.  

84. Кыргызстанда көмүр ресурстарынын, аны казып алуунун жана 

керектөөнүн географиясы.  

85. Көмүр өнөр жайын өнүктүрүүнүн жана жайгаштыруунун  

кɵйгɵйлɵрү.  



 

 

 

 

 

86. Республиканын нефть продуктуларына жана газга болгон 

муктаждыгы. Нефть жана газ өндүрүүчү райондор.  

87. Республиканын отун энергетикалык комплексиндеги  

гидроэнергетиканын салыштырма салмагы.  

88. Электр станцияларынын типтери жана алардын экономикалык 

натыйжалуулугу. Республиканын эӊ ири электростанциялары.  

89. Электр энергиясын өнүктүрүү, жайгаштыруу, гидроэнергетика 

ресурстарын комплекстүү өздөштүрүү кɵйгɵйлɵрү. 

 90. Түстүү металлургия ɵнɵр жайы. Кыргыз республикасында түстүү 

металлургияны өнүктүрүү  кɵйгɵйлɵрү.  

91. Түстүү метал кеңдери  жана металлургиянын жайгаштырылышы.   

Өнүгүү келечеги.. 

92. Машина куруу жана металл иштетүү ɵнɵр жайы . Республикада машина 

куруу тармагынын өнүгүшү. Машина куруунун тармактык структурасы.  

93. Келечекте ɵнүгүү ɵзгɵчɵлүгү. 

94.  Тамак – аш өнөр жайы. Анын жайгашуусу жана өнүгүшү.  Сырьё базасы.  

95. Тамак – аш  өнөр жайынын айыл чарбасы менен байланышы.  

96. Тамак - аш өнөр жайы - Кыргыз республикасынын өнөр жайынын ири 

тармагы. Негизги тармактары (эт, сут, кант, май чыгаруу, консервалоочу, 

кондитердик ж.б.), алардын өнүктүрүлүшү жана республиканын райондору 

боюнча жайгаштырылышы.  ɵнүгүү  келечеги. 

 97. Жеңил ɵнɵр жай тармактары. Жеӊил өнөр жайынын өнүү тарыхы. 

Сырьё базасы. 98. Жеӊил өнөр жайынын негизги тармактары (текстиль, кийим 

тигүүчү, тор кийимдерин токуу, булгаары, бут кийим ж.б.) жана аларды 

жайгаштыруунун өзгөчөлүктөрү.  

99. Кыргыз республикасынын жеӊил өнөр жайынын өнүгүшүнүн 

келечеги  жана тенденциялары. 

100. Курулуш материалдар ɵнɵр жайы. Курулуш  материалдарынын 

негизги түрлөрү. 101. Кыргызстанда курулуштун өнүгүшү жана аны 

жайгаштыруунун ɵзгɵчөлүктөрү. Курулуштун материалдык техникалык 

базасы.  

102. Курулуш материалдар өндүрүшүнүн географиясы.  

103. Курулуш өнөр жайын өнүктүрүү кɵйгɵйлɵрү. 



 

 

 

 

 

 104. ɵнɵр жайдын башка тармактары. (токой өстүрүүчү, жыгач 

иштетүүчү жана целлюлоза - кагаздан буюм жасоо, химиялык буюмдарды 

чыгаруучу). Географиялык жайгашышы. Аларды   келечекте өнүктүрүү 

кɵйгɵйлɵрү. 

105. КРнын айыл чарбасы 

106.  Кыргыз республикасынын айыл чарбасынын жана агро өнөр жай 

комплексин түзүүнүн экономикалык географиялык кɵйгɵйлɵрү. 

107.  Республиканын эл чарба комплексинде айыл чарбасынын алган 

орду. Мурунку жана азыркы кездеги айыл чарбасын кыскача баяндоо.  

108. Жер фондусу. Совет бийлигинин жылдарында айыл чарбасынын 

реконструкцияланышы.  

109. Айыл чарбасынын негизги тармактары жана аларды жайгаштыруу. 

110.  Экономикалык реформа жылдарындагы айыл чарбанын  

тармактарынын өзгөрүшү.  

 111. КРнын мал чарбасы. Мал чарбасынын экономикадагы мааниси.  

112. Мал чарбасынын динамикасы жана структурасы: асылдуулугунун 

өзгөрүшү жана продуктуулугунун жакшырышы.  

113. Жайыттар.  Мал чарбасынын эң негизги тармактары. Бодо мал, 

топоз, эчки, кой, чочко, жылкы, үй куштары, балык өстүрүү чарбаларынын 

географиясы. Аларды жайгаштыруунун ɵзгɵчɵлүктөрү.  

114. мал чарбасын өнүктүрүүнүн кɵйгɵйлɵрү жана келечеги. 

115. Дыйканчылык. Айдоого жарактуу жерлердин аянты жана алардын  

Кыргызстандын  аймактары  боюнча жайгашышы.  

116. Эл чарбасында сугат дыйканчылыгынын мааниси. Кыргызстандагы 

ирригациялык, мелиорациялык иштер.   

117.Кайрак жана суугат дыйканчылыгынын географиясы. Негизги 

тармактары (дан чарбасы, техникалык өсүмдүктөр, картошка, жашылча - 

жемиш өстүрүү, багбанчылык жана жүзүмчүлүк, тоют өсүмдүктөрү). 

118. Республиканын экономикасында дыйканчылыктын мааниси. 

Республикада дыйканчылыкты өнүктүрүүнүн кɵйгɵйлɵрү жана келечеги. 

119. КРнын транспорт комплекси. Республиканын транспортунун эл 

чарбасындагы мааниси.  

121. Революцияга чейинки Кыргызстандын транспортунун  абалы. Совет 

бийлигинин жылдарынын ичинде транспорттун географиясында болгон 

өзгөрүштөр.  

122. Транспорттун негизги түрлөрү. Автомобиль транспорту, темир жол, 

суу , аба, түтүк, троллейбус транспорттору. Ал тармактардын  өнүгүшү жана 

келечеги. 



 

 

 

 

 

123. КРнын туризм жана курорт чарбасы. Рекреациялык  ресурстары.   

124. Минералдык булактары, дары баткактары, климаты, кооз 

ландшафттары. 

 125. Кыргызстандын курортторунун, санаторийлеринин, дем алуу 

үйлөрүнүн жайгаштырылышы.  

126. Туристтик негизги маршруттары.  

127. Курорт чарбасын жана туризмди өнүктүрүүнүн  келечеги. 

128. КРнын тышкы экономикалык байланыштар. Тышкы соода-сатык. 

129.  Эл аралык финансы институттары, мамлекеттер менен 

байланыштар. Жаратылыш ресурстарын биргелешип өздөштүрүү.  

130. Чет элдик инвестиция.  Тышкы экономикалык  кызматташуунун 

келечеги. 

131. Кыргызстандын экономикалык географиялык райондору. 

Ички айырмачылыгы. Экономикалык географиялык  райондоштуруунун 

чарбалык мааниси.  

132. Кыргызстандын экономикалык географиялык ( түндүк - батыш, 

түндүк, чыгыш, борбордук, түштүк) райондору.  

133.Түндүк – батыш экономикалык географиялык району; 

географиялык абалы, калкы,жаратылыш ресурстары,  чарбасынын 

струтурасы, ɵнүгүү  келечеги  

134.  Түндүк экономикалык географиялык району; географиялык 

абалы, калкы, жаратылыш ресурстары, чарбасынын струтурасы, ɵнүгүү 

келечеги  

135.   Борбордук  экономикалык географиялык району; географиялык 

абалы, калкы, жаратылыш ресурстары,чарбасынын струтурасы, ɵнүгүү 

келечеги  

136.   Чыгыш экономикалык географиялык району; географиялык 

абалы, калкы, жаратылыш ресурстары, чарбасынын струтурасы, ɵнүгүү 

келечеги  

137.   Түштүк экономикалык географиялык району; географиялык 

абалы, калкы, жаратылыш ресурстары, чарбасынын струтурасы, ɵнүгүү 

келечеги  
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