








       

5402.01 «Tarixi coğrafiya, siyasi və rekreasiya coğrafiyası» 

 

Siyasi coğrafiyanın predmeti, obyekti və vəzifələri 

Geosiyasət və onun mənbələri 

.Komfort iqlim 

.Təbiətin nadir obyektləri 

.Tarixi-mədəni rekreasiya ehtiyatlarının təsnifatı 

Rekreasiya fəaliyyətində klaster üsulu 

.Xüsusi mühafizə olunan ərazi rekreasiya ehtiyatlarının tərkib hissəsi kimi 

.Turizmin inkişaf mərhələləri 

.Dövlət təbii qoruqları 

.Qarabağ  iqtisadi rayonunun rekreasiya ehtiyatları 

.Rekreasiya coğrafiyasında müqayisəli metod 

.Komfort iqlim 

Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonunun rekreasiya ehtiyatları 

Ekoloji turizm 

.Tarixi-mədəni rekreasiya ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi  

Rekreasiya coğrafiyasında riyazi metod 

.Rekreasiya və ətraf mühitin mühafizəsi 

.Xüsusi mühafizə olunan ərazilər 

.Dağlıq-Şirvan iqtisadi rayonunun rekreasiya ehtiyatları 

.Turizmin təsnifatı, forma və növləri 

Siyasi sərhədlər və sərhədyanı münaqişələr 

.Rekreasiya coğrafiyası, predmeti və vəzifələri 

.Tarixi mədəni abidələrin təsnifatı 

.Ərazi-rekreasiya sistemi 

.Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunnu rekreasiya ehtiyatları 

.Rekreasiya fəaliyyətində kartoqrafik metod 

.Millli parklar və onların rekreasiya əhəmiyyəti 

3Qarabağ iqtisadi rayonunun rekreasiya ehtiyatları 

Turizmin inkişaf mərhələləri 
Azərbaycanda ekoturizmin vəziyyəti 
Dünyanın müasir siyasi xəritəsi 

Rekreasiya coğrafiyasında riyazi metod 

.Azərbaycanda turizm 2000-ci ildən sonra 

.Naxçıvan iqtisadi rayonunun rekreasiya ehtiyatları 
Ekoloji turizmin növləri 
.Rekreasiya coğrafiyası, predmeti və vəzifələri 

.Ümumdünya irsinə daxil edilmiş təbii abidələr 

.Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonunun rekreasiya ehtiyatları 

.Xüsusi mühafizə olunan ərazilər 

.Komfort iqlim 

.Ölkənin siyasi-coğrafi mövqeyi 

Azərbaycanın rekreasiya zonaları 

.Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunun rekreasiya ehtiyatları 

.Rekreasiya təsərrüfatı 

.Ekoloji turların təşkili 

.Xüsusi mühafizə olunan ərazi rekreasiya ehtiyatlarının tərkib hissəsi kimi 



.Ekoloji turizm 

.Turizm rekreasiya fəaliyyətinin növü kimi 

.UNESKO və irs abidələri 
Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunun rekreasiya ehtiyatları 
.Landşaftın mənzərə yaradan elementləri 

.Geosiyasət və onun mənbələri 

.Təbii biosfer qoruqları 

.Azərbaycanda turizmin inkişaf tarixi 
Bakı- Abşeron iqtisadi rayonunun rekreasiya ehtiyatları 
.Rekreasiya təsərrüfatı 

.Siyasi coğrafiyanın coğrafi elmlər sistemində yeri 

.Azərbaycanda ekoturizmin vəziyyəti 

.Landşaftın cəlbediciliyi və onun qiymətləndirilməsi 

.Naxçıvan iqtisadi rayonunun rekreasiya ehtiyyatları  

.Rekreasiya ehtiyyatı və rekreasiya potensialı  

.Siyasi sərhədlər və sərhədyanı münaqişələr 

.Tarixi mədəni abidələrin təsnifatı  

.Dağlıq-Şirvan iqtisadi rayonunun rekreasiya ehtiyatları 

Ərazi-rekreasiya sistemi anlayışı  

.Rekreasiya və istirahət 

2Rekreasiya yeri və ona xas xüsusiyyətlər 

.Ümumdünya irsinə daxil edilmiş təbii abidələr 

Rekreasiya zonası və ona xas xüsusiyyətlər 
. Ümumdünya irsi siyahısına daxil olma şərtləri 
.Rekreasiya fəaliyyətində kartoqrafik metod 

.Azərbaycanda turizm 2000-ci ildən sonra 

.Rekreasiya-turizm rayonlaşdırılması  

.Landşaftın mənzərə yaradan elementləri 

.Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunun rekreasiya ehtiyatları 

.Milli parklarda funksioanl zonalar 

.Aran iqtisadi rayonunun rekreasiya ehtiyatları 

.Siyasi coğrafiyanın predmeti, obyekti və vəzifələri 

. Rekreasiya ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi meyarları 

.Milli parklar və onların rekreasiya əhəmiyyətləri 

.Gəncə- Qazax iqtisadi rayonunun rekreasiya ehtiyatları 

Təbii abidələr və onların təsnifatı 

. Rekreasiya fəaliyyəti və rekreasiya potensialı 

.Təbiətin nadir obyektləri 

.Tarixi-mədəni rekreasiya ehtiyalarının qiymətləndirilməsi 

.Rekreasiya coğrafiyasında tarixilik və metodlar 

.UNESKO və irs abidələri 

.Lənkəran iqtisadi rayonunun rekreasiya ehtiyatları 

.Azərbaycanda turizmin inkişaf tarixi 

.Rekreasiya rayonu və ona xas xüsusiyyətlər 

.Mədəni irs və onun təsnifatı 

Bakı-Abşeron iqtisadi rayonunun rekreasiya ehtiyatları 
.Ekoloji turların təşkili  
. Ölkənin siyasi-coğrafi mövqeyi 
. Azərbaycanın rekreasiya zonaları 



. Dünyanın müasir siyasi xəritəsi  

.Təbii rekreasiya ehtiyatları və onların təsnifatı 

.Landşaftın cəlbediciliyi və onun qiymətləndirilməsi 

 Ekoloji turizm  

. Turizm rekreasiya fəaliyyətinin növü kimi 
 

 

 
 

 

 


