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1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

2. Ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգը (այսուհետև` կարգ) սահմանում է Երևանի 

պետական համալսարանում (այսուհետև` ԵՊՀ) առկա ու հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի և 

մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կանոնները։ 

3. Կարգը ներառում է ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ընթացակարգերը, գիտելիքի 

ստուգման և գնահատման համակարգը, ակադեմիական առաջադիմության չափանիշները և 

այլն։ 

4. Կարգը մշակվել է «Կրթության մասին» և «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական 

կրթության մասին» ՀՀ օրենքներին, ԵՊՀ կանոնադրությանը համապատասխան: 

2. ՈՒՍԱՆՈՂԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԵՎ 

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱԾԱՎԱԼԸ 

4. ԵՊՀ-ում բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերում ուսանողի տարեկան ուսում-

նական բեռնվածությունն առկա ուսուցման համար սահմանվում է 1800 ժամ, որը համարժեք է 

60 ECTS կրեդիտի, իսկ հեռակա ուսուցման համար` 1440 ժամ, որը համարժեք է 48 ECTS կրե-

դիտի։ 1 ECTS կրեդիտը համարժեք է ուսանողի 30 ժամ լրիվ (լսարանային, արտալսարանային 

և ինքնուրույն) ուսումնական բեռնվածությանը: Ուսանողի շաբաթական ուսումնական լրիվ 

բեռնվածության առավելագույն չափը 45 ժամ է, որը համարժեք է 1,5 ակադեմիական կրեդիտի։ 

5. Բակալավրի կրթական ծրագրի լրիվ աշխատածավալը 240 կրեդիտ է, իսկ մագիստրոսի 

կրթական ծրագրինը` 120, 90  և 60 կրեդիտ:  

6. Առկա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրի տևողությունը 4 տարի է (8 կիսամյակ), իսկ 

մագիստրոսի կրթական ծրագրինը՝ 2 տարի (4 կիսամյակ), 1,5 տարի (3 կիսամյակ) և 1 տարի (2 

կիսամյակ): Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 20-շաբաթյա տևողություն, որը 

բաշխվում է հետևյալ հերթականությամբ՝ 8 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ, 1 շաբաթ 

ընթացիկ քննություններ, 7 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ, 1 շաբաթ ընթացիկ քննու-

թյուններ ու ստուգարքներ և 3 շաբաթ եզրափակիչ քննություններ: 

7. Հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրի տևողությունը 5 տարի է (10 կիսամյակ): 

Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 16-շաբաթյա տևողություն, որը բաշխվում է 

հետևյալ հերթականությամբ՝ 4 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ, 1 շաբաթ ինքնուրույն 

աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ քննություններ, 3 շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ 

ընթացիկ քննություններ և 4 շաբաթ եզրափակիչ քննություններ:  

8. Հեռակա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրի տևողությունը 2,5 տարի է (5 կիսամյակ), 

2 տարի (4 կիսամյակ), 1,5 տարի (3 կիսամյակ): Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում 

է 16-շաբաթյա տևողություն, որը բաշխվում է հետևյալ հերթականությամբ՝ 3 շաբաթ 

լսարանային պարապմունքներ, 2 շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ 

քննություններ, 3 շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ քննություններ և 4 շա-

բաթ եզրափակիչ քննություններ:  

9. Մանկավարժի որակավորում ստանալու համար համապատասխան մասնագիտությունների 

ուսանողները լրացուցիչ պետք է կուտակեն 30 կրեդիտ՝ համաձայն «Երևանի պետական 

համալսարանի բակալավրիատի շրջանավարտներին մանկավարժի որակավորում շնորհելու 

կարգի»: 

10. Բակալավրի կրթական ծրագրի յուրաքանչյուր կիսամյակային քննաշրջանում նախատեսվում է 

առավելագույնը 5 քննություն՝ բացառությամբ առաջին կիսամյակի, որտեղ քննությունների 

http://documentation.ysu.am/wp-content/uploads/2015/07/YSU_kanonadrutyun_Nov_201411.pdf
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թիվը չի գերազանցում 3-ը: Մագիստրոսի կրթական ծրագրում այդ քննությունների թիվը 

սահմանվում է ըստ օրինակելի ուսումնական պլանի: 

3. ԱՌՑԱՆՑ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

11. ԵՊՀ կրթական ծրագրերը, ինչպես նաև առանձին դասընթացներ կրթական ծրագրեր 

իրականացնող ստորաբաժանման (ֆակուլտետ, ինստիտուտ, կենտրոն) գիտական խորհրդի 

որոշմամբ և ուսումնական գծով պրոռեկտորի արտոնությամբ կարող են կազմակերպվել 

առցանց եղանակով: 

12. Արտակարգ և ֆորսմաժորային իրավիճակներում (եղանակային անբարենպաստ պայմաններ, 

սուր վարակիչ հիվանդությունների տարածում, տարերային աղետ և այլն) կրթության 

շարունակականությունն ապահովելու համար ԵՊՀ-ում գործող բոլոր կրթական ծրագրերը 

ռեկտորի հրամանով կարող են իրականացվել առցանց եղանակով:  

13. Առցանց ուսուցման մասնակիցները (սովորողները, դասավանդողները) ունեն նույն իրավունք-

ներն ու պարտականությունները, ինչ առդեմ ուսուցման դեպքում: 

14. Առցանց և առդեմ եղանակներով իրականացվող դասընթացների բովանդակությունը և 

կրթական վերջնարդյունքները պետք է լինեն նույնական և համապատասխանեն դասընթացի 

պլանին:  

15. Առցանց ուսուցման էլեկտրոնային միջավայրի տեխնիկական ապահովումն ու վերահսկողու-

թյունն իրականացնում են ԵՊՀ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կրթական և հետազո-

տական (այսուհետև` ՏՏԿՀ) կենտրոնը և տեղեկատվական համակարգերի սպասարկման և 

զարգացման վարչությունը: 

16. Անկախ ուսուցման ձևից (առդեմ, առցանց)՝ դասընթացները պետք է հասանելի լինեն 

Ուսուցման կառավարման համակարգում (այսուհետև՝ ՈՒԿՀ): 

17. Անկախ ուսուցման ձևից (առդեմ, առցանց)՝ ՈՒԿՀ հարթակում յուրաքանչյուր ուսանողի հա-

մար ստեղծվում է անհատական էջ, որտեղ նրան հասանելի են տվյալ կիսամյակի ուսում-

նական պլանով նախատեսված բոլոր դասընթացները, դասընթացներին վերաբերող 

ուսումնամեթոդական նյութերը, ուսանողի ակադեմիական տեղեկագիրը և այլ անհրաժեշտ 

տեղեկատվություն: 

18. Կրթական ծրագրեր իրականացնող բոլոր ստորաբաժանումների (ֆակուլտետ, ինստիտուտ, 

կենտրոն) պատասխանատուները յուրաքանչյուր ուսումնական կիսամյակի մեկնարկից 

առնվազն մեկ շաբաթ առաջ ՈՒԿՀ են մուտքագրում դասընթացների անվանումները, դրանք 

դասավանդող դասախոսների և ուսանողների տվյալները (անուն, ազգանուն, էլ. հասցե, 

լուսանկար և այլն): 

19. ՈՒԿՀ առցանց հարթակում դասընթացը վարողը վերահսկում է ուսանողների մասնակցությու-

նը, տրամադրում դասընթացի ծրագիրը և էլեկտրոնային ուսումնական նյութերը, ըստ 

անհրաժեշտության՝ կազմակերպում խորհրդատվություններ: 

20. Ուսանողներին պաշտոնական միջոցներով (էլեկտրոնային փոստի կամ էլեկտրոնային կապի 

այլ միջոցներով) տրվում է տեխնիկական աջակցություն: 

21. Առցանց քննություններն իրականացվում են բացառապես ՈՒԿՀ համապատասխան հար-

թակում: 

22. Առցանց դասերի, ընթացիկ գնահատումների և քննությունների ողջ ընթացքում ուսանողի և 

դասախոսի տեսախցիկների միացված լինելը պարտադիր է:  
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4. ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ 

 

23. Բակալավրի կրթական ծրագրի կամընտրական դասընթացներ են նախատեսվում ընդհանուր 

կրթական և մասնագիտական կառուցամասերում: 

24. Ընդհանուր կրթական կառուցամասի կամընտրական դասընթացների ցանկից ուսանողն 

ընտրում է երկուսը: 

25. Մասնագիտական կառուցամասում կամընտրական դասընթացներ են նախատեսվում 5-7-րդ 

կիսամյակներում: 

26. 6-7-րդ կիսամյակներում (հեռակա ուսուցման դեպքում՝ 8-9-րդ) նախատեսվում է 15 կրեդիտ 

աշխատածավալով «շարժունության պատուհան», ինչը  հնարավորություն է տալիս ուսա-

նողներին կրթական ծրագրի ղեկավարի համաձայնությամբ ընտրելու դասընթացների կազմը 

ինչպես բակալավրի հարակից կրթական ծրագրերի դասընթացների, այնպես էլ այլ բուհերի 

կողմից առաջարկվող դասընթացների ցանկից: 

27. Մագիստրոսի՝ 120 կամ 90 կրեդիտ աշխատածավալով կրթական ծրագրի կամընտրական 

դասընթացները նախատեսվում են մասնագիտացման դասընթացների կրթամասում, իսկ 60  

կրեդիտի դեպքում՝ ընդհանուր դասընթացների կրթամասում:  

28. Կամընտրական դասընթացներին ուսանողները գրանցվում են կրթական ծրագրեր իրակա-

նացնող ստորաբաժանումում (ֆակուլտետ, ինստիտուտ, կենտրոն), և արդյունքները սահ-

մանված ժամկետում ներկայացվում են Ուսումնամեթոդական վարչություն: 

29. Կամընտրական դասընթացներին ուսանողների գրանցումը կատարվում է նախորդող ուստա-

րում՝ մինչև ապրիլի 1-ը: 90 ECTS կրեդիտատարությամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրի 

կամընտրական դասընթացներին ուսանողների գրանցումը կատարվում է  1-ին կիսամյակում՝ 

մինչև նոյեմբերի 30-ը:  

30. Սահմանված վերջնաժամկետից հետո գրանցումներ չեն կատարվում: 

31. Համալսարանը կարող է չեղարկել ցանկացած կամընտրական դասընթացի իրականացումը, 

եթե դրանում ընդգրկված չեն սահմանված նորմերով նախատեսված բավարար թվով 

ուսանողներ: 

 

5. ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ 

32. Հետազոտական աշխատանքը նախատեսված է տվյալ դասընթացի շրջանակում հետազո-

տություն կատարելու և ներկայացնելու համար: Այն նպատակ ունի խթանելու ուսանողի 

անհատական կամ խմբային հետազոտություն կատարելու ունակությունները և նպաստելու 

նրա մասնագիտական հմտությունների զարգացմանը: Հետազոտական աշխատանքն 

իրականացվում է դասընթացի տեսական կամ գործնական պարապմունքների համար 

նախատեսված ժամերին և ենթադրում է դասավանդող դասախոսի խորհրդատվություն:   

33. Հետազոտական աշխատանք պարունակող մասնագիտական դասընթացների ցանկը սահ-

մանում է ծրագրի ղեկավարը, և հաստատում է ստորաբաժանման (ֆակուլտետ, ինստիտուտ, 

կենտրոն) գիտական խորհուրդը: Հաստատումից հետո այն ներառվում է համապատասխան 

կրթական ծրագրի մասնագրում։ Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերում այդ դաս-

ընթացները նվազագույնը երկուսն են, իսկ առավելագույնը` վեցը։ 

34. Հետազոտական աշխատանքը ներառվում է միայն մասնագիտական դասընթացներում: Հե-

տազոտական աշխատանքը մասնագիտական ոլորտին առնչվող, կիրառական կամ տեսական 
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նշանակություն ունեցող և գործնական խնդիրների լուծմանը միտված ինքնուրույն 

անհատական կամ խմբային հետազոտություն է: Այն անմիջականորեն առնչվում է տվյալ 

մասնագիտական դասընթացի առարկային և խնդիրներին: 

35. Հետազոտական աշխատանքը կատարվում է ուսանողի կամ ուսանողների խմբի (առավելա-

գույնը՝ 4 ուսանող) կողմից՝ դասընթացը վարող դասախոսի ընդհանուր ղեկավարությամբ: 

36. Հետազոտական աշխատանքը կատարվում է գիտական և հետազոտական ժամանակակից 

մեթոդների կիրառմամբ: Աշխատանքի արդյունքում ստացված տվյալները վերլուծվում են, և 

արվում է համապատասխան եզրակացություն1: 

37. Դասընթացի շրջանակում կատարված հետազոտական աշխատանքի արդյունքը հաշվի է 

առնվում տվյալ դասընթացի արդյունարար գնահատականում՝ որպես առանց եզրափակիչ 

գնահատմաններից մեկի գնահատական, որը սահմանվում է ըստ Աղյուսակ 2-ի կամ Աղյուսակ 

3-ի։ Հետազոտական աշխատանքը գնահատվում է ինչպես անհատական, այնպես էլ խմբային 

աշխատանքների կատարման արդյունքում: Վերջինիս դեպքում գնահատումն իրականացվում 

է դասախոսի կողմից ընտրված գնահատման մեթոդաբանությամբ2: 

38. Հետազոտական աշխատանքի գնահատումը դասընթացը վարող դասախոսի հայեցողությամբ 

կարող է իրականացվել այլ դասախոսների մասնակցությամբ: 

39. Հետազոտական աշխատանքը գնահատելու համար ուսանողի կողմից այն բանավոր 

ներկայացնելը պարտադիր է:  

40. Հետազոտական աշխատանք ներառող դասընթացները բակալավրի կրթական ծրագրում կա-

րող են իրականացվել 4-7-րդ կիսամյակներում, իսկ մագիստրոսի կրթական ծրագրում` սկսած 

1-ին կիսամյակից։  

41. Խմբային հետազոտական աշխատանք կատարելու դեպքում խմբերի կազմը հաստատվում է 

դասախոսի կողմից մինչև յուրաքանչյուր կիսամյակի 3-րդ շաբաթվա ավարտը: Հետա-

զոտական աշխատանքի թեմաները դասախոսի կողմից հանձնարարվում են մինչև տվյալ 

կիսամյակի 3-րդ շաբաթվա ավարտը: Հետազոտական աշխատանքը դասախոսին ներ-

կայացվում է տպագիր կամ էլեկտրոնային տարբերակով՝ դասախոսի հայեցողությամբ և նրա 

կողմից սահմանված ժամկետում:  

 

6. ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 

6.1. Գնահատման համակարգի հիմնադրույթները 

42. ԵՊՀ-ում գործում է ուսանողների գիտելիքների պարբերական ստուգման և գնահատման բազ-

մագործոն համակարգը, որի հիմնական նպատակներն են՝ 

1. կազմակերպել ուսումնառության համաչափ գործընթաց և խթանել ուսանողի ինք-

նուրույն աշխատանքը, 

2. ներմուծել հետադարձ կապի մեխանիզմներ` գնահատման արդյունքները դասախոսների 

և ուսանողների կողմից որպես դասավանդման և ուսումնառության շարունակական 

                                                 

Հետազոտական աշխատանքի կառուցվածքի և բաղադրիչների մասին տե՛ս «ԵՊՀ բակալավրի և 

մագիստրոսի կրթական ծրագրերի մասնագիտական դասընթացներում հետազոտական աշխատանքի 

կատարման կարգի» 8-րդ կետը։ 
2 Դասընթացի հետազոտական բաղադրիչի գնահատման չափանիշների և համամասնության մասին 

տե՛ս «ԵՊՀ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերի մասնագիտական դասընթացներում 

հետազոտական աշխատանքի կատարման կարգի» 11-րդ կետը։ 
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բարելավման միջոց օգտագործելու համար:  

43. Գնահատումը ներառում է հետևյալ բաղադրիչները. 

1. դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) ենթաբաժինների յուրացման գնահատում կիսամ-

յակի ընթացքում (2 ընթացիկ քննություն),  

2. դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) առանձին թեմաների ընթացիկ ստուգումներ  

կիսամյակի ընթացքում, 

3.  ծրագրով նախատեսված ինքնուրույն առաջադրանքների կատարման և յուրացման 

ստուգում և գնահատում կիսամյակի ընթացքում (ինքնուրույն աշխատանք), 

4. ծրագրով նախատեսված ինքնուրույն և/կամ խմբային հետազոտական աշխատանքի3 

կատարման գնահատում կիսամյակի ընթացքում (հետազոտական աշխատանք, որը 

փոխարինում է ընթացիկ քննություններից որևէ մեկին), 

 5. դասընթացին մասնակցության գնահատում (մասնակցություն)4, 

6. ամբողջ դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) եզրափակիչ գնահատում քննաշրջանում, 

որը ենթադրում է դասընթացի համար սահմանված կրթական վերջնադյունքների 

ձեռքբերման մակարդակի գնահատում: 

44. Ելնելով կրթական ծրագրի ուսումնական պլանով նախատեսված դասընթացների (ուսումնական 

մոդուլների) աշխատածավալից, պարապմունքի ձևից, դասավանդման մեթոդներից և հաշվի առ-

նելով դասընթացի կարևորությունը ուսանողի մասնագիտական գիտելիքների և կարողություն-

ների ձևավորման մեջ՝ դասընթացները, ըստ գնահատման ձևի, բաժանվում են 4 խմբի՝ 

1. եզրափակիչ գնահատումով,  

2. առանց եզրափակիչ գնահատման, 

3. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման, 

4. ստուգարքային: 

45. ԵՊՀ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման համար կիրառվում է  20-

միավորանոց սանդղակը: 

46. Գնահատման դրական նվազագույն շեմը սահմանվում է 10 միավորը: Գնահատման սանդ-

ղակը ներկայացված է ստորև. 

 

 

 

 

Աղյուսակ 1. 

 

Գնահատման արդյունարար 

միավորը 
Գնահատականը 

18-20 «Գերազանց» 

14-17 «Լավ» 

10-13 «Բավարար» 

                                                 
3 Միայն այն դեպքում, եթե  դասընթացը ներառում է հետազոտական բաղադրիչ: 
4 Մասնակցության գնահատման սանդղակը ներկայացված է Աղյուսակ 5-ում: 
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0-9 «Անբավարար» 

 

6.2 Դասընթացի գնահատումը 

47. Դասընթացի գնահատման բաղադրիչները և դրանց հատկացվող միավորները (արտա-

հայտված տոկոսներով) ընտրում է դասավանդող դասախոսը՝ ելնելով դասընթացի դասա-

վանդման, ուսումնառության ձևերից ու ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքների բնույթից, և 

հաստատում է ամբիոնը: Գնահատումների և քննությունների անցկացման ձևերը նշվում են 

տվյալ կրթական ծրագրի մասնագրում՝ դասընթացի  համառոտագրում: 

48. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի գնահատման պարտադիր բաղադրիչներն են 2 ըն-

թացիկ և եզրափակիչ քննությունները, իսկ մյուս բաղադրիչներից (ընթացիկ ստուգումներ, 

ինքնուրույն աշխատանք, մասնակցություն) առնվազն մեկն ընտրում է դասավանդող 

դասախոսը: 

 

Աղյուսակ 2. 

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի գնահատման բաղադրիչները և հատկացվող 

միավորները 

Գնահատման 

բաղադրիչը 

2 ընթացիկ 

քննություն 

Ընթացիկ 

ստուգում 

(ներ) 

Ինքնուրույն 

աշխատանք 

Մասնակ-

ցություն 

Եզրափակիչ  

քննություն 

Գնահատման 

բաղադրիչի 

կշիռը  

30-40 % 0-30 % 0-30 % 0-15 % 35-45 % 

Հատկացվող  

առավելագույ

ն միավորը 

6-8 0-6 0-6 0-3 7-9 

 

49. Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականն առանձին բաղադրիչ-

ներից (2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում(ներ), ինքնուրույն աշխատանք, մասնակցու-

թյուն, եզրափակիչ քննություն) ստացված միավորների գումարն է: 

50. Առանց եզրափակիչ գնահատման կարող են լինել հիմնականում փոքրածավալ մասնա-

գիտական դասընթացները: 

51. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի գնահատման պարտադիր բաղադրիչներն են 2 

ընթացիկ քննությունները, իսկ մյուս բաղադրիչներից (ընթացիկ ստուգումներ, ինքնուրույն 

աշխատանք, մասնակցություն) առնվազն երկուսն ընտրում է դասավանդող դասախոսը: 

 

Աղյուսակ 3. 

  Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի գնահատման բաղադրիչները և հատ-

կացվող միավորները 

Գնահատման 

բաղադրիչը 

2 ընթացիկ 

քննություն 

Ընթացիկ 

ստուգում 

(ներ) 

Ինքնուրույն 

աշխատանք 

Մասնակ-

ցություն 

Գնահատման 

բաղադրիչի կշիռը  

35-45 

% 
0-40 % 0-40 % 0-15 % 

Հատկացվող  

առավելագույն 
7-9 0-8 0-8 0-3   
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միավորը 

 

52. Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման կարող են լինել հիմնականում փոքրածավալ 

մասնագիտական դասընթացները:  

53. Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթացի գնահատման պարտադիր բաղա-

դրիչ է եզրափակիչ քննությունը, իսկ մյուս բաղադրիչներից (ընթացիկ ստուգումներ, 

ինքնուրույն աշխատանք, մասնակցություն) առնվազն երկուսն ընտրում է դասավանդող 

դասախոսը: 

Աղյուսակ 4. 

Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթացի գնահատման բաղադրիչները և 

հատկացվող միավորները 

Գնահատման 

բաղադրիչը 

Ընթացիկ ստու-

գում(ներ) 

Ինքնուրո

ւյն 

աշխատ

անք 

Մասնա

կցու-

թյուն 

Եզրափա

կիչ  

քննությու

ն 

Գնահատման 

բաղադրիչի կշիռը  
0-40 % 0-40 % 0-15 % 35-45 % 

Հատկացվող 

առավելագույն 

միավորը 

0-8 0-8 0-3 7-9 

 

54. Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը առանձին բաղադրիչ-

ներից (2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում(ներ), ինքնուրույն աշխատանք, 

մասնակցություն) ստացված միավորների գումարն է: 

Աղյուսակ 5. 

Դասընթացին ուսանողի մասնակցության գնահատման սանդղակի օրինակ 

Մասնակցության 

տոկոսը (%) 

Հատկացվող 

միավորը 

91-100 % 3 

81-90 % 2 

71-80 % 1 

 70 % 0 

 

55. Լաբորատոր աշխատանք ներառող դասընթացի ընթացիկ քննություններին ուսանողի մաս-

նակցությունը թույլատրվում է նախորդող ժամանակահատվածում նախատեսված լաբորատոր 

աշխատանքների առնվազն 70 % կատարողականի (փորձերի կատարում և հանձնում) 

դեպքում։ Հակառակ դեպքում ուսանողին չի թույլատրվում մասնակցել ընթացիկ 

քննություններին, իսկ քննական տեղեկագրում նշանակվում է «0» միավոր։ 

56. Դասընթացը կարող է լինել եզրափակիչ գնահատումով միայն այն դեպքում, եթե կիսամյակում 

ունի առնվազն 60 ժամ լսարանային բեռնվածություն: 

57. Կիսամյակում եզրափակիչ գնահատումով դասընթացների թիվը չի կարող գերազանցել հինգը: 

58. Ստուգարքային կարող են լինել բակալավրիատի ընդհանուր կրթական կառուցամասի դաս-

ընթացները, մագիստրատուրայի ընդհանուր դասընթացները, ինչպես նաև մագիստրա-

տուրայի «Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները» մասնագիտական դասընթացը: 
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6.2. Գնահատման գործընթացի կազմակերպումը 

59. Կիսամյակի առաջին երկու շաբաթվա ընթացքում դասախոսը ուսանողներին տեղեկացնում է 

գիտելիքների ստուգման ձևերի, հարցաշարերի և ժամկետների, ինչպես նաև գնահատման մե-

թոդների ու չափանիշների մասին։ 

60. Կրթական ծրագրեր իրականացնող ստորաբաժանումները (ֆակուլտետ, ինստիտուտ, կենտ-

րոն) կազմում են քննաշրջանների ժամանակացույցները, որոնք հաստատում է ուսումնական 

գծով պրոռեկտորը։ Հաստատված ժամանակացույցի մեկ օրինակը հանձնվում է 

Ուսումնամեթոդական վարչություն, իսկ ուսանողներին տեղեկացվում է նրանց 

համալսարանական էլեկտրոնային փոստի միջոցով: 

61. Ընթացիկ քննություններն իրականացվում են առկա ուսուցման համակարգում՝ ուսումնական 

կիսամյակի 9-րդ և 17-րդ շաբաթներում, իսկ հեռակա ուսուցման համակարգում՝ 6-7-րդ և  11-

12-րդ շաբաթներում (այդ շաբաթներում դասեր չեն նախատեսվում):   

62. Եզրափակիչ քննություններն առկա ուսուցման համակարգում անցկացվում են կիսամյակային 

քննաշրջաններում` 18-20-րդ շաբաթներում, իսկ հեռակա ուսուցման համակարգում՝ 13-16-րդ 

շաբաթներում: 

63. Բանավոր քննության և ստուգարքի ավարտից հետո դասախոսը տեղեկագիրը սկանավորման 

համար նույն օրը ներկայացնում է դեկանատ, իսկ գրավոր քննության տեղեկագիրը դասա-

խոսը սկանավորման համար դեկանատ է ներկայացնում տվյալ քննության ավարտին հա-

ջորդող 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ 

64. Ընթացիկ քննությունների, ընթացիկ ստուգումների, ինքնուրույն աշխատանքի, ստուգարքների 

և եզրափակիչ քննությունների գնահատական(ներ)ը հրապարակելու օրը ուսանողն իրավունք 

ունի այն բողոքարկելու գնահատումն իրականացրած դասախոսին կամ քննական հանձնաժո-

ղովին, իսկ վերջինիս հետ անհամաձայնության դեպքում` նույն օրը գրավոր դիմելու դասըն-

թացը կազմակերպող ամբիոնի վարիչին, անհրաժեշտության դեպքում՝ նաև կրթական 

ծրագրեր իրականացնող ստորաբաժանման (ֆակուլտետ, ինստիտուտ, կենտրոն) ղեկավարին: 

Առցանց եղանակով իրականացվող քննության դեպքում գրավոր դիմումն ուղարկվում է 

էլեկտրոնային փոստով: 

65. Գրավոր քննությունները գրառվում են ուսանողներին տրամադրված սահմանված նմուշի 

տետրերում: Ուսանողը և դասախոսը պետք է հետևեն  քննական տետրում ներկայացված  

պահանջներին։ 

66. Ստուգարքի/եզրափակիչ քննության տեղեկագրում ուսանողի անվան դիմաց յուրաքանչյուր 

նշում կատարվում է միայն ուսանողի ներկայությամբ (բացառությամբ «Չն»-ի): Եթե եզ-

րափակիչ գնահատումով դասընթաց(ներ)ի ընթացիկ քննությունների և մյուս բաղադրիչների 

գնահատումից հետո ուսանողի արդյունարար միավորը 10 կամ բարձր է, ապա ուսանողն 

իրավունք ունի տվյալ դասընթացի եզրափակիչ քննությանը, հետևաբար նաև լուծարքային 

շրջանին չներկայանալու, և այդ դեպքում տեղեկագրի համապատասխան սյունակներում կա-

տարվում է «Չն» նշումը, և պահպանվում է ուսանողի 10 կամ բարձր միավորը:  

67. Տեղեկագրերը սկանավորելուց անմիջապես հետո ուսանողի գնահատականը ուղարկվում է 

նրա համալսարանական էլեկտրոնային փոստին, որը համարվում է պաշտոնական 

տեղեկացում: Ուսանողը պարտավոր է ամեն օր ստուգել համալսարանական իր էլեկտ-

րոնային փոստը: Որևէ անճշտություն նկատելու դեպքում ուսանողը կարող է գրավոր 

բողոքարկել` դիմելով կրթական ծրագրեր իրականացնող ստորաբաժանման (ֆակուլտետ, 
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ինստիտուտ, կենտրոն) ղեկավարին, բայց ոչ ուշ, քան գնահատականի մասին պաշտոնական 

տեղեկացմանը հաջորդող 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում, հակառակ դեպքում ուսանողի 

դիմումին ընթացք չի տրվում, և գնահատականը մնում է անփոփոխ: Եթե ուսանողը վատա-

ռողջ է, ապա դիմումը սահմանված ժամկետում նրա փոխարեն կարող է ներկայացնել լիա-

զորված անձը: 

68. Քննաշրջանը կամ առանձին ստուգարքներ/քննություններ ուսանողը համապատասխան 

հիմնավորմամբ ժամկետից շուտ կարող է հանձնել ուսումնական գծով պրոռեկտորի թույլ-

տվությամբ: 

 

6.4 Ուսանողի ակադեմիական տեղեկագիրը  

69. Ուսումնական գործունեության արդյունքներն ու առաջադիմության ցուցանիշներն ուսման 

որոշակի ժամանակահատվածի կամ ամբողջ շրջանի ընթացքում գրանցելու նպատակով յուրա-

քանչյուր ուսանողի համար լրացվում է ակադեմիական տեղեկագիր, որտեղ յուրաքանչյուր 

քննաշրջանից հետո գրանցվում են նրա ուսումնասիրած դասընթացները և կրթական մոդուլնե-

րը, վաստակած կրեդիտները և ստացած արդյունարար գնահատականներն ըստ մոդուլների և 

կիսամյակների։ Տեղեկագիրն արտացոլում է ուսանողի կատարած ուսումնական աշխատանքի 

ծավալը և կրթական ձեռքբերումների որակը։ Տեղեկագիրը  հասանելի է ՈՒԿՀ-ում:  

70. Ուսանողի ուսման առաջադիմության ընդհանրացված արդյունքները ներկայացնելու համար 

ակադեմիական տեղեկագրում կիսամյակային արդյունքներից հետո նշվում են տվյալ կի-

սամյակի և մինչև ուսման տվյալ ժամանակաhատվածը ուսանողի առաջադիմությունն 

ամբողջացնող ամփոփիչ տվյալները, որոնք ներառում են հետևյալ 4 քանակական 

ցուցանիշները` 

1. գումարային կրեդիտներ, 

2. գնահատված կրեդիտներ, 

3. վարկանիշային միավորներ, 

4. միջին որակական գնահատական։ 

71. Գումարային կրեդիտը (Կ) կրթական ծրագրի ավարտական պահանջները բավարարելու 

նպատակով ուսանողի կուտակած կրեդիտների գումարն է։ 

72. Գնահատված կրեդիտը (ԳԿ) գումարային կրեդիտի այն մասն է, որը գնահատված է թվային 

միավորներով. 

   ∑       

 

73. Վարկանիշային միավորը (ՎՄ) թվային միավորներով գնահատված դասընթացների 

(մոդուլների) կրեդիտների և դրանց արդյունարար գնահատականների արտադրյալների 

գումարն է. 

   ∑            

 

որտեղ Գարդ-ը տվյալ ուսումնական մոդուլից ստացված արդյունարար գնահատականն է: 
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74. Միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ) կրեդիտներով կշռված գնահատականների միջինն 

է, որը հաշվարկվում է վարկանիշային միավորները գնահատված կրեդիտների գումարի վրա 

բաժանելով (արդյունքը կլորացվում է 1/100-ի ճշտությամբ). 

 

    
  

  
 

 

75. Հաշվառվում և ակադեմիական տեղեկագրում գրանցվում են կիսամյակային (հաշվարկված 

առանձին կիսամյակի համար) և արդյունարար (հաշվարկված ուսման տվյալ շրջանի համար) 

վարկանիշային միավորները և ՄՈԳ-երը։  

7. ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԿՆՈՒՄԸ 

76. Քննաշրջանի արդյունքներով դրական (10 և բարձր) միավոր ստացած ուսանողին տվյալ 

դասընթացը վերահանձնել չի թույլատրվում։  

77. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի գնահատման բաղադրիչների վերահանձնում չի 

թույլատրվում՝ բացի եզրափակիչ քննությունից: Դասընթացի գնահատման արդյունարար 

դրական նվազագույն միավորի՝ 10-ի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական պարտքե-

րի մարման շրջանում պետք է վերահանձնի եզրափակիչ քննությունը` վերջինիս համար 

սահմանված առավելագույն միավորի ձեռքբերման հնարավորությամբ:  

78. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի ընթացիկ քննություններին չներկայացած 

ուսանողը կարող է դրանք հանձնել ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում:  

79. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի գնահատման արդյունարար դրական 

նվազագույն միավորի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մարման 

շրջանում ընթացիկ քննություններին մասնակցում է առանձին-առանձին (իր ցանկությամբ՝ 

մեկին կամ երկուսին)՝ ընթացիկ քննությունների համար սահմանված առավելագույն 

միավորի ձեռքբերման հնարավորությամբ: 

80. Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթացի գնահատման բաղադրիչների 

վերահանձնում չի թույլատրվում՝ բացի եզրափակիչ քննությունից: Դասընթացի գնահատման 

արդյունարար դրական նվազագույն միավորի՝ 10-ի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիա-

կան պարտքերի մարման շրջանում պետք է վերահանձնի եզրափակիչ քննությունը` վեր-

ջինիս համար սահմանված առավելագույն միավորի ձեռքբերման հնարավորությամբ: 

81. Եզրափակիչ գնահատումով, առանց եզրափակիչ գնահատման և առանց ընթացիկ քննու-

թյունների գնահատման դասընթացների համար սահմանված բոլոր բաղադրիչներից 

կիսամյակի ընթացքում 0 միավոր ստացած ուսանողը զրկվում է դրական արդյունարար 

գնահատական ստանալու հնարավորությունից, իսկ տվյալ դասընթացը համարվում է 

առարկայական պարտք: 

82.  Դասընթացի համար սահմանված բոլոր բաղադրիչներից կիսամյակի ընթացքում 0 միավոր 

ստացած ուսանողը կարող է մինչև ավարտական ուսումնական տարվա սկիզբը վճարովի 

հիմունքներով կրկնել դասընթացը և հանձնել քննությունները, եթե առարկայական 

պարտքերի կրեդիտների գումարը չի գերազանցում 12 կրեդիտը5:  

83. Ստուգարքային դասընթացի ստուգարքին չներկայացած ուսանողը կարող է այն հանձնել 

ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում:  

                                                 
5 Տե՛ս «Մինչև 12 կրեդիտ առարկայական պարտքերի վերահանձնման ընթացակարգը»: 
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84. Ակադեմիական պարտքերի մարման ժամանակացույցը հաստատում է ԵՊՀ ռեկտորը: 

Ստուգարքների և/կամ քննությունների վերահանձնումը կազմակերպվում է միայն քննական 

հանձնաժողովներով, որոնք ձևավորվում են ռեկտորի հրամանով։ 

85. Եթե ուսանողը պարտքերի մարման շրջանում չի հաղթահարում դրական նվազագույն 10 

միավորի շեմը, բայց բարձրացնում է գնահատականը, ապա տեղեկագրում նրա անվան 

դիմաց նշվում է նոր միավորը:  

86. Կրթական ծրագրում ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանից հետո եթե առաջացած 

առարկայական պարտքերի կրեդիտների գումարը չի գերազանցում 12-ը, ապա համաձայն 

սահմանված կարգի՝ ուսանողը (բացառությամբ ՀՀ ՊՆ կամ այլ ուժային կառույցների պատվե-

րով սովորող ուսանողների) կարող է առարկայական պարտքերը մարել մինչև ավարտական 

ուսումնական տարվա սկիզբը՝ վճարովի հիմունքներով վերահանձնելով դասընթացները ևս 2 

անգամ:  

87. Քննաշրջանից և պարտքերի մարման շրջանից հետո ակադեմիական անբավարար 

առաջադիմություն ունեցող ուսանողի` համալսարանից հեռացման վերաբերյալ հրամանը 

տրվում է կիսամյակի քննաշրջանի ակադեմիական պարտքերի վերահանձնման 

արդյունքների ամփոփումից հետո, ըստ ԵՊՀ ռեկտորատի սահմանած չափանիշների:  

88. Ավարտական աշխատանքի պաշտպանությանը թույլատրված, բայց չներկայացած կամ 

«անբավարար» գնահատված ուսանողը կարող է պաշտպանել ավարտական աշխատանքը 

(նույն՝ նախկինում հաստատված կամ նոր հաստատված թեմայով) հաջորդ ուսումնական 

տարիներին: 

89. Մագիստրոսի կրթական ծրագրում մագիստրոսական թեզի պատրաստման կատարողականն 

ատեստավորվում է համապատասխան ուսումնական ստորաբաժանման կողմից՝ համաձայն 

ԵՊՀ-ում մագիստրոսական թեզի պատրաստման և գնահատման կարգի պահանջների:  

90. Մագիստրոսական թեզի ատեստավորումը չանցած ուսանողը հեռացվում է համալսարանից 

ակադեմիական անբավարար առաջադիմության պատճառով: Հեռացված ուսանողը 

վերականգնումից հետո կարող է շարունակել նախկինում հաստատված թեմայով մագիստրո-

սական թեզը: 

8. ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

91. Պրակտիկան ուսանողի մասնագիտական կրթության կարևոր և անբաժանելի բաղադրիչներից 

է, որը նպատակաուղղված է ուսումնառության ընթացքում ստացած գիտելիքների գործնական 

կիրառության հմտությունների զարգացմանը: 

92. Բակալավրի կրթական ծրագրով սովորող ուսանողները, մասնագիտությամբ պայմանա-

վորված, կարող են անցնել հետևյալ պրակտիկաներից մի քանիսը՝ ուսումնական (ճանաչո-

ղական, դաշտային, էքսկուրսիոն, թանգարանային և այլն) և մասնագիտական (արտա-

դրական, գիտահետազոտական, փորձարարական, մանկավարժական), իսկ մագիստրոսի 

կրթական ծրագրում ընդգրկված ուսանողները` միայն մասնագիտական  պրակտիկա:  

93. Ուսումնական պրակտիկան կազմակերպվում է բակալավրիատի 1-ին և 2-րդ կուրսերի 

ուսանողների համար, որի նպատակն է ամրապնդել և խորացնել ուսանողի ընդհանուր 

մասնագիտական գիտելիքները:  

94. Մասնագիտական պրակտիկայի նպատակն է զարգացնել ուսանողների նեղ մասնագիտական 

հմտությունները: 
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95. Պրակտիկայի տեսակը, տևողությունը և ժամկետները սահմանվում են  համապատասխան 

կրթական ծրագրով: 

96. Պրակտիկան կազմակերպվում և վերահսկվում է Ուսումնամեթոդական վարչության կողմից՝ 

պրակտիկայի ծրագրի և ժամանակացույցի համաձայն, համապատասխան մասնագիտական 

կրթական ծրագիրն իրականացնող ստորաբաժանման (ֆակուլտետ, ինստիտուտ, կենտրոն) 

պրակտիկայի պատասխանատու(ներ)ի հետ համատեղ: 

97. Որոշ հանգամանքներում (արտակարգ դրություն, ռազմական դրություն, համաճարակ և այլն) 

ուսանողների պրակտիկան, ըստ անհրաժեշտության, կարող է կազմակերպվել առցանց 

եղանակով:  

98. Բակալավրիատում մասնագիտական պրակտիկայի ամբողջ ընթացքն արձանագրվում է 

ուսանողի օրագրում: Պրակտիկայի ավարտին այն իրականացնող հաստատության պատաս-

խանատու անձը օրագրում ներկայացնում է կարծիք ու բնութագիր: Օրագիրը կցվում է 

ուսանողի անձնական գործին:   

99. Մասնագիտությամբ աշխատող ուսանողն ազատվում է մասնագիտական պրակտիկայից՝ 

աշխատանքի վայրից ներկայացնելով համապատասխան տեղեկանք: 

100. Պրակտիկան գնահատվում է ստուգարքի ձևով: Պրակտիկայի ղեկավարը «Ստուգված» նշում է 

այն դեպքում, եթե ուսանողը մասնակցել է պրակտիկային և կատարել է առաջադրանքները:  

 

9. ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐԸ 

101. Կրթական ծրագրի պատշաճ մշակման, իրականացման, մշտադիտարկման և վերանայման 

նպատակով նախատեսված են կրթական ծրագրի ղեկավարի գործառույթներ: 

102. Կրթական ծրագրի ղեկավարին ընտրում և հաստատում է ստորաբաժանման (ֆակուլտետ, 

ինստիտուտ, կենտրոն) գիտական խորհուրդը, և հրամանագրում է ռեկտորը: 

103. Կրթական ծրագրի ղեկավարը կազմում է նոր կրթական ծրագրի մշակման հայտ, որով 

հիմնավորում է ծրագրի ներդրման և հետագա իրականացման անհրաժեշտությունն ու նպա-

տակահարմարությունը: 

104. Կրթական ծրագրի ղեկավարը ծրագիրը մշակող աշխատանքային խմբի հետ ձևակերպում է 

ծրագրի նպատակներն ու վերջնարդյունքները՝ որակավորումների ազգային և ոլորտային 

(առկայության դեպքում) շրջանակների և աշխատաշուկայի պահանջներին 

համապատասխան: 

105. Կրթական ծրագրի ղեկավարը պետք է ծանոթ լինի գնահատման ժամանակակից մեթոդներին, 

համապատասխան օրենսդրական փաստաթղթերին: 

106. Կրթական ծրագրի ղեկավարը կազմակերպում է ծրագրի փաստաթղթային փաթեթի մշակման 

գործընթացը, որին մասնակից է դարձնում նաև գործատուներին և արտաքին այլ 

շահակիցների: 

107. Կրթական ծրագրի ղեկավարն ապահովում է ծրագրի հրապարակայնությունն ու մաս-

նագիտական կողմնորոշման աշխատանքները: 

108. Կրթական ծրագրի ղեկավարը ստորաբաժանման (ֆակուլտետ, ինստիտուտ, կենտրոն) 

ղեկավարության հետ միասին կրթական ծրագիրը նախապատրաստում է հավատար-

մագրման: 

109. Կրթական ծրագրի ղեկավարը պետք է ունենա գիտական աստիճան: 
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110. Կրթական ծրագիրն իրականացնող դասախոսական կազմը համաձայնեցվում է  կրթական 

ծրագրի ղեկավարի հետ:  

111. Կրթական ծրագրի ղեկավարը չի կարող ղեկավարել նույն կրթական մակարդակի մեկից ավելի 

կրթական ծրագրեր: 

112. Կրթական ծրագրի ղեկավարն ուսանողների ծանոթացնում է իրենց իրավունքներին և պար-

տականություններին, համալսարանում գործող և հատկապես ուսանողներին առնչվող 

կանոնակարգերին ու կարգերին (ԵՊՀ ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգ, ԵՊՀ 

ուսանողական նպաստների, պետական և ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կարգ, 

ԵՊՀ ներքին կարգապահական կանոններ և այլն), ուսանողի ուղեցույցին, գրադարանից 

օգտվելու կանոններին և այլն: 

113. Կրթական ծրագրի ղեկավարն ուղղորդում է ուսանողներին կամընտրական և հարակից 

դասընթացների ընտրության հարցում: 

114. Յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա ավարտին կրթական ծրագրեր իրականացնող ստո-

րաբաժանման (ֆակուլտետ, ինստիտուտ, կենտրոն) գիտական խորհուրդը լսում և 

գնահատում է կրթական ծրագրերի ղեկավարների հաշվետվությունները: 

 

 

10. ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔԸ 

115. Համալսարանը յուրաքանչյուր ուստարվա համար հրապարակում է ԵՊՀ դասընթացների 

տեղեկագիրք, որը տեղադրվում է համալսարանի կայքէջում։  

116. Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է համալսարանում իրականացվող կրթա-

կան ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ուսանողներին, դասախոսական ու 

վարչական կազմին, ինչպես նաև լայն հանրությանը մատչելի դարձնելու համար և 

պարունակում է. 

1. առաջարկվող կրթական ծրագրերը, ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցը և 

ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգը, 

2. կրթական ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը` շնորհվող որակավորումը, մուտքի 

շեմային պահանջները, ծրագրի նպատակները և նախանշված կրթական 

վերջնարդյունքները, կրթությունը շարունակելու հնարավորությունները, ծրագրի 

ընդհանուր կառուցվածքը և բովանդակությունը, քննական կանոնները և գնահատման 

կարգը, ամփոփիչ ատեստավորման ձևերը, պրակտիկաների վերաբերյալ տեղեկատ-

վությունը և այլն, 

3. կրթական ծրագրի առանձին դասընթացի նկարագրությունը` դասընթացի անվանումը 

և նույնացման թվանիշը, ուսումնական կիսամյակը, դասընթացին հատկացված 

կրեդիտները (ներառյալ շաբաթական լսարանային ժամաքանակները՝ ըստ պարապ-

մունքի ձևերի), դասընթացի նպատակը և կրթական վերջնարդյունքները` արտահայտ-

ված կրթական մասնագիտական ու ընդհանրական գիտելիքներով, կարողություններով 

և հմտություններով, դասընթացի համառոտագիրը (հակիրճ բովանդակությունը/թեմա-

ները), դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները:  
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11.ՈՒՍԱՆՈՂԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՔԱՐՏԸ 

117. Ուսանողի անձնական գործը նրա ողջ ուսումնառության ընթացքում դեկանատում պահվող 

հիմնական փաստաթղթերի փաթեթն է: 

118. Բակալավրիատի ուսանողի անձնական գործը պետք է ներառի. 

1. ընդունող հանձնաժողովի կողմից տրամադրած ընդունելության դիմում-հայտը, 

2. ավարտական փաստաթղթի բնօրինակը (ատեստատ կամ դիպլոմն իր միջուկով), 3x4 

չափսի մեկ լուսանկար, անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենը, ըն-

դունելության գրավոր քննության գնահատականը հիմնավորող փաստաթղթի 

բնօրինակը և արտոնությամբ ընդունվելու դեպքում այդ արտոնությունը հավաստող 

համապատասխան փաստաթղթերի պատճենները: Այս փաստաթղթերը համալսարան 

ընդունված դիմորդը ներկայացնում է դեկանատ` դասերը փաստացի սկսվելուց  հետո 

առաջին շաբաթվա ընթացքում,  

3. համալսարանի ու ուսանողի միջև կնքված պայմանագիրը, 

4. ուսանողին վերաբերող դիմումները, գրությունները և համալսարանական ու ֆա-

կուլտետային բոլոր հրամանները: 

119. Մագիստրատուրայի ուսանողի անձնական գործը պետք է ներառի. 

1. ընդունող հանձնաժողովի կողմից տրամադրված դիմում-հայտը, 3x4 չափսի մեկ լուսա-

նկար, բակալավրի, մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի դիպլոմի և դրա 

հավելվածի, անձնագրի կամ նույնականացման քարտի, զինվորական գրքույկի 

(առկայության դեպքում)  պատճենները, 

2. համալսարանի և ուսանողի միջև կնքված պայմանագիրը,  

3. ուսանողին վերաբերող դիմումները, գրությունները և համալսարանական ու ֆա-

կուլտետային բոլոր հրամանները: 

120. Համալսարանն ավարտվելուց հետո ուսանողի անձնական գործն ամբողջությամբ, 

ներառյալ շրջանցիկ թերթիկը, դիպլոմի և դրա հավելվածի պատճենները և ավարտման 

հրամանը, հանձնվում է ԵՊՀ արխիվ: 

121. Ուսանողի հետ պայմանագիրը կնքելուց հետո` մեկ ամսվա ընթացքում, ուսումնական 

էլեկտրոնային քարտում կրթական ծրագրեր իրականացնող ստորաբաժանման (ֆակուլ-

տետ, ինստիտուտ, կենտրոն) դեկանատի կողմից լրամշակվում են ուսանողի անձնական 

տվյալները, նրան վերաբերող բոլոր հրամանները: Ուսանողի քննաշրջանի արդյունքները 

քննաշրջանից հետո, իսկ  ուսումնական էլեկտրոնային քարտը ուստարին ավարտվելուց 

հետո ուղարկվում են ուսանողի համալսարանական էլեկտրոնային փոստի հասցեին: 
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ԲԱԺԻՆ II. 

 

 
ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 
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Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետը բակալավրի կրթական ծրագրերով 

կազմակերպում է ուսուցում՝ հետևյալ մասնագիտությունների գծով և կրթական ծրագրերով. 

 

Երկրաբանություն 

054101.01.6 – Երկրաբանություն 

 

 

Աշխարհագրություն 

054201.01.6 – Աշխարհագրություն 

054201.02.6 – Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ 

 

 

Սերվիս 

 

3.1. 101801.01.6 – Սերվիս 
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 «ԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» 

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ 
 

1. Ծրագրի անվանումը և 

մասնագիտության թվանիշը 
Երկրաբանություն – 054101.01.6 

2. Բուհը Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ) 

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է – 

4. Շնորհվող որակավորումը Երկրաբանության բակալավր 

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին 2017/2018 

6. Ուսումնառության լեզուն Հայերեն 

7. Ուսուցման ձևը Առկա 
 

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները / պահանջները 

Ծրագրի ընդունելությունն առկա ուսուցման համակարգում իրականացվում է համաձայն «ՀՀ 

պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ընդունելության (ըստ 

բակալավրի կրթական ծրագրի) կարգ»-ի: Առկա ուսուցման համակարգում ընդունելությունը 

կատարվում է համաձայն «ՀՀ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 

ընդունելության կանոններ»-ի (վերահաստատվում է ամեն տարի ՀՀ ԿԳՆ հրամանով՝ ՀՀ 

կառավարության 2022 թվականի ապրիլի 7-ի N 476-Ն որոշման): 

Ընդունելության քննությունները. մաթեմատիկա, ֆիզիկա կամ աշխարհագրություն: 
 

9. Ծրագրի նպատակները 

Ծրագրի նպատակն է՝ պատրաստել արդյունաբերության և գիտության տարբեր՝ ռեգիոնալ 

երկրաբանության, երկրաքիմիայի, երկրաֆիզիկայի, սեյսմաբանության, ջրաերկրաբանության և 

ճարտարագիտական երկրաբանության, օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և 

հետախուզման, հանքային ռեսուրսների գնահատման, հանքարդյունաբերության, շրջակա 

միջավայրի պահպանության և այլ ոլորտներում մասնագիտական աշխատանք կատարելու և 

ուսումնառությունը շարունակելու համար համակողմանի և համակարգված գիտելիքներ և 

կարողություններ ունեցող մասնագետներ: 
 

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա) Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն ՝ 

Ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Ա1. ներկայացնելու և նկարագրելու Երկրի ծագման և կառուցվածքի ժամանակակից 

պատկերացումները, նրա զարգացման փուլերը, երկրակեղևը կազմող միներալներն ու 

ապարները, քիմիական տարրերի տեղաբաշխման օրինաչափությունները, երկրակեղևը 

կազմող միավորների տարբեր երաբանական, կառուցվածքային, երկրաֆիզիկական և այլ 

հատկությունները, երկրակեղևում տեղի ունեցող ներծին և արտածին գործընթացները,  

Ա2. ձևակերպելու և լուսաբանելու երկրաբանական ուսումնասիրության առանձին մեթոդների 

 (միներալոգիական, պետրոգրաֆիական, հնէաբանական, շերտագրական, քարտեզագրական, 

երկրաֆիզիկական, երկրաքիմիական, կառուցվածքային, ջրաերկրաբանական 

Ճարտարագիտաերկրաբանական և այլն) տեսական հիմունքները, խնդիրներն ու 

նպատակները, աշխատանքների առանձնահատկություններն ու սկզբունքները, 



22 

 

  

 

Ա3. բնութագրելու և մեկնաբանելու մետաղածնության տեսական հիմունքները, օգտակար 

հանածոների հանքավայրերի և հանքային դաշտերի ու շրջանների 

երկրաբանականկառուցվածքային, ֆորմացիոն, երկրաֆիզիկական, երկրաքիմիական 

առանձնահատկություններն ու բնութագրերը, հանքային մարմինների ձևաբանությունը, 

հանքայնացման փուլերն ու միներալային ասոցացիաները, հանքային ֆորմացիաները, 

հանքավայրերի ծագումնաբանական և արդյունաբերական տիպերը, 

Ա4. ներկայացնելու, ձևակերպելու և հիմնավորելու երկրաբանահանութային և 

որոնողահետախուզական աշխատանքների խնդիրներն ու սկզբունքները, մեթոդները և դրանց 

համալիրի ընտրությունը, կիրառվող տեխնիկական, տեխնոլոգիական և տեղեկատվական 

միջոցները, դրանց հնարավորություններն ու աշխատանքի սկզբունքները, դաշտային և 

լաբորատոր նյութի մշակման, վերլուծության և ներկայացման մեթոդներն ու սկզբունքները, 

երկրաբանատնտեսագիտական գնահատման գործոնները, 

Ա5. նկարագրելու և քննարկելու տնտեսական, հանքավայրերի շահագործման, շինարարության 

տարբեր ճյուղերի, բնական աղետների կանխատեսման և կանխարգելման, շրջակա միջավայրի 

պահպանության նպատակներով երկրաբանական, երկրաֆիզիկական, ջրաերկրաբանական, 

ճարտարագիտաերկրաբանական և այլ հետազոտությունների խնդիրներն ու դրանց լուծման 

մեթոդաբանությունը, 

Ա6. նկարագրելու և ներկայացնելու ՀՀ երկրաբանական կառուցվածքը, մետաղածնական 

գոտիները, օգտակար հանածոները և հանքավայրերը, ֆիզիկա-աշխարհագրական բնութագիրը, 

ընդերքօգտագործման, հանքային հումքի արդյունահանման և շրջակա միջավայրի 

պահպանության արդի հիմնախնդիրները: 
 

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ ՝ 

Ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Բ1. գործնականում ճանաչելու և տարբերակելու ապար կազմող և հանքային միներալները, 

ապարները, հանքաքարերի հիմնական տեսակները և երկրաբանական մարմինները, 

օգտվելու միկրոսկոպներից, 

Բ2. գործնականում օգտագործելու հարակից գիտությունների տեսական գիտելիքները, անհրա-

ժեշտ տեղեկատվական համակարգերն ու տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում 

խնդիրներ լուծելու, աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու և հավաստի 

եզրահանգումներ անելու համար, 

Բ3. ինքնուրույնաբար ընտրելու երկրաբանական տարբեր տիպի ուսումնասիրությունների՝ 

երկրաբանահանութային, որոնողական և հետախուզական աշխատանքների մեթոդների 

արդյունավետ համալիրը, ինչպես նաև կիրառվող տեխնիկական միջոցները, դաշտային և 

լաբորատոր նյութի հավաքագրման, մշակման, վերլուծության և ներկայացման մեթոդները, 

Բ4. կազմելու և կառուցելու տարածաշրջանների տարբեր տիպի (մասշտաբի) երկրաբանական, 

շերտագրական, կառուցվածքային, տեկտոնական, ճարտարագիտաերկրաբանական, ջրա-

երկրաբանական, երկրաֆիզիկական, օգտակար հանածոների, մետաղածնական, երկրաքի-

միական, գեոմորֆոլոգիական և այլ բնույթի քարտեզներ, հանքավայրերի և հանքային դաշ-

տերի քարտեզներ, երկրաբանական ևհետախուզական կտրվածքներ, հետախուզական  

հորիզոնների երկրաբանական հատակագծեր ու նմուշարկման պլաններ, 

Բ5. գործնականում իրականացնելու և մասնակցելու նպատակային դաշտային ուսումնասիրու-
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թյունների, փաստագրման, չափագրման, նմուշարկման և կամերալ աշխատանքներին, 

հանքավայրերի պաշարների հաշվարկմանն ու տնտեսագիտական գնահատմանը, 

Բ6. համակողմանիորեն վերլուծելու ուսումնասիրվող տարածքների երկրաբանական կառուց-

վածքը, տեկտոնական, մետաղածնական, երկրաքիմիական, երկրաֆիզիկական, ջրաերկրա-

բանական և ինժեներաերկրաբանական բնութագրերը, դաշտային հետազոտություններից և 

լաբորատոր ուսումնասիրություններից ստացված տվյալները, 

Բ7. վերլուծելու անհրաժեշտ տեղեկատվությունն ու խնդիրների լուծման հնարավոր ուղիները, 

գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները, կայացնելու որոշումներ և 

մշակելու համապատասխան առաջարկություններ աշխատանքների արդյունավետությունը 

բարձրացնելու համար: 

Գ.Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ՝ 

 Ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Գ1. մայրենի և օտար լեզուներով կառուցել բանավոր և գրավոր խոսք՝ տրամաբանորեն ճիշտ, 

փաստարկված և հստակ ձևակերպումներով, հետամուտ լինել ժողովրդավարական 

սկզբունքների իրագործմանը և ազգային ու համամարդկային արժեքների տարածմանը, 

Գ2. գործնականում կիրառելու հասարակական, հումանիտար և տնտեսական գիտությունների 

հիմնական դրույթներն ու մեթոդները, տեղեկատվության ստացման տարատեսակ 

աղբյուրները (համացանցային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական 

հոդվածներ և հաշվետվություններ) և տեղեկատվական հաղորդակցության տեխնոլոգիաները 

առկա խնդիրների բացահայտման և ուսումնասիրման, հետազոտությունների արդյունավետ 

կազմակերպման և արդյունքների նարկայացման համար, 

Գ3. կիրառելու ձեռքբերած գիտելիքները և անելու քանակական տվյալներից որակական 

եզրահանգումներ, առաջադրելու և զարգացնելու նոր գաղափարներ, բացահայտելու իր 

կրթական պահանջները և (կամ) կարերայի հնարավորությունները հետագա 

ուսումնառության ուղիները որոշելու համար, 

Գ4. թիմում աշխատելու, ինքնուրույն կազմակերպելու և աշխատանքային թիմը առաջնորդելու, 

աշխատանքի բարձր արդյունավետություն ցուցաբերելու, պահպանելու աշխատանքային 

անվտանգության կանոնները և մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 
 

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը 

Կցված է 
 

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը 

Կցված է 
 

13. Գնահատման ձևերը 

Գնահատումն իրականացվում է ըստ համապատասխան դասընթացի համար նախատեսված 

չափորոշիչների համաձայն: Տե՛ս «ԵՊՀ Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով 

ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգ», Երևան, ԵՊՀ, 2022թ., էջեր 8-15: Ըստ այդմ 

գնահատման ձևերն են՝ եզրափակիչ քննություն, ընթացիկ քննություն, ստուգարք, ինքնուրույն 

աշխատանք և ընթացիկ ստուգում, ինչպես նաև մասնակցություն դասընթացին: 
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14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները 

«Երկրաբանություն» բակալավրի կրթական ծրագրի շրջանավարտները կարող են աշխատանքի 

անցնել ՀՀ  ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտում, Ա. Նազարովի անվան 

երկրաֆիզիկայի և ինժեներային սեյսմաբանության ինստիտուտում, ԵՊՀ աշխարհագրության և 

երկրաբանության ֆակուլտետում և այլ ակադեմիական ու գիտահետազոտական, նախագծային 

կազմակերպություններում, ՀՀ Շրջակա միջավայրի, ՀՀ Տարածքային կառավար ման և 

Էներգետիկ ենթակառուցվածքների,  ՀՀ Արտակարգ իրավիճակների և այլ 

նախարարություններում, հանքարդյունահանող կազմակերպություններում և 

երկրաբանահետախուզական ընկերություններում, գեոէկոլոգիական և շրջակա միջավայրի 

պահպանություն ու մշտադիտարկումներ իրականացնող և այլ կազմակերպություններում` 

զբաղեցնելով հետևյալ պաշտոնները՝ դասախոս, կրտսեր գիտաշխատող, երկրաբան, 

առաջատար մասնագետ,  աշխատանքային խմբի ղեկավար,  բաժնի վարիչ և այլն: 

Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը ինչպես ԵՊՀ, այնպես էլ այլ 

բուհերի և գիտահետազոտական հաստատությունների մագիստրոսի կրթական ծրագրերում,  այդ 

թվում նաև արտասահմանում: 
 

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը 

Ուսումնառության գործընթացի ծրագրում ընդգրկված ուսանողների համար  հասանելի են 

հետևյալ օժանդակության ռեսուրսները՝ լաբորատոր սարքավորումներ,  

գիտական գրականության տպագիր և էլեկտրոնային ռեսուրսներ: 
 

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են 

ծրագիրը մշակելիս 

ՀՀ բարձրագույն կրթության ՈԱՇ-ի կողմից բակալավրի որակավորմանը ներկայացվող 

պահանջները և բնութագրիչները՝ գիտելիք, կարողություններ և հմտություններ (ՀՀ ՈԱՇ Հ-322-Ն 

31.04.2011, Հ-714-Ն 07.07.2016 փոփոխություններով): Մոսկվայի պետական համալսարանի, 

Մոսկվայի պետական երկրաբանահետախուզական համալսարանի, Սանկտ-Պետերբուրգի 

պետական համալսարանի և Սանկտ-Պետերբուրգի լեռնային համալսարանի, Ուկրանիայի 

Ազգային լեռնային համալսարանի «Երկրաբանություն» մասնագիտությամբ բակալավրի 

կրթական ծրագրեր: 
 

17.Լրացուցւչ տեղեկություն ծրագրերի վերաբերյալ 

ՄԿԾ-ն միակն է ՀՀ-ում, որն Ավստրալիական Micromine ընկերության հետ համագործակցելու 

շնորհիվ, հնարավորություն է ընձեռում ուսանողներին դասընթացների շրջանակում 

ծանոթանալու Micromine ծրագային ապահովումների փաթեթին (Micromine GGIS, GeoBank, Field 

Marshal) և տիրապետելու նրանց հետ աշխատելու հիմնական սկզբունքներին: Երկրաբա-

նություն կրթական ծրագիրը  միակն է ՀՀ-ում, որ պատրաստում է երկրաբան  մասնագետներ: 
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18. Դասախոսին ներկայացվող պահանջներ 

1. Ընդհանրական կարողություններ. 

Դասավանդման/մանկավարժական՝ 

 դասընթացի աշխատանքային ծրագիր կազմելու հմտություններ,  

 դասավանդման ինտերակտիվ մեթոդների իմացություն,  

 ակտիվ ուսուցման            տեխնիկական կիրառման կարողություն: 

Հետազոտական՝ 

 տարաբնույթ գիտական աղբյուրների հետ աշխատելու, ինչպես նաև համացանցային 

տեղեկատվական ռեսուրսներից օգտվելու հմտություն, 

  հետազոտական մեթոդների իմացություն, դրանց կիրառման հմտություն: 

Հաղորդակցման՝ 

 լսարանի հետ բանավոր հաղորդակցվելու հմտություն,  

 հետազոտության արդյունքները ներկայացնելու, վերլուծելու և քննարկելու կարողություն: 

ՏՀՏ կիրառություն՝ 

 բազային համակարգչային (MS Office փաթեթի՝ Word, Exsel, PowerPoint) հմտություններ,  

 ցուցադրական նյութի պատրաստման և ներկայացման կարողություններ: 

Այլ կարողություններ՝ 

 անհրաժեշտ ռեսուրսները գնահատելու և ծրագրերը արդյունավետորեն իրականացնելու 

կարողություն,  

 ժամանակային ռեսուրսների պլանավորման և կառավարման կարողություն: 

2. Մասնագիտական կարողություններ՝ 

 երկրաբանական ուսումնասիրության առանձին մեթոդների (պետրոգրաֆիական, 

տեկտոնիկայի, հանքաբանության, ջրաերկրաբանության, երկրաֆիզիկական, 

ինժեներաերկրաբանական) տեսական հիմունքները, խնդիրներն ու նպատակները 

ձևակերպելու և լուսաբանելու կարողություններ, 

 ՀՀ երկրաբանական կառուցվածքի, ընդերքօգտագործման, հանքային հումքի 

արդյունահանման և շրջակա միջավայրի պահպանության արդի խնդիրների 

ներկայացման կարողություններ: Տիրապետում երկրաֆիզիկական,  ջրաերկրաբանական, 

ինժեներա-երկրաբանական հետազոտությունների         մեթոդներին, 

 Երկրի ծագման, երկրակեղևում տեղի ունեցող ներծին և արտածին գործընթացների, 

ջրաերկրաբանական, ինժեներաերկրաբանական պայմանների ներկայացման 

ունակություններ:  

 Տարբեր երկրաբանական խնդիրներ լուծելիս համապատասխան արդյունավետ 

երկրաֆիզիկական մեթոդի ընտրության կարողություն: 

3. Ընդհանուր պահանջներ՝ 

 գիտական աստիճանի առկայություն կամ առնվազն մագիստրոսի դիպլոմի  

առկայություն: 
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«ԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ 
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Ա1 ներկայացնելու և նկարագրելու Երկրի ծագման և կառուցվածքի ժամանակակից 

պատկերացումները, նրա զարգացման փուլերը, երկրակեղևը կազմող միներալներն 

ու ապարները, քիմիական տարրերի տեղաբաշխման օրինաչափությունները, 

երկրակեղևը կազմող միավորների տարբեր երաբանական, կառուցվածքային, 

երկրաֆիզիկական և այլ հատկությունները, երկրակեղևում տեղի ունեցող ներծին և 

արտածին գործընթացները 

Բ1 գործնականում ճանաչելու և տարբերակելու ապար կազմող և 

հանքային միներալները, ապարները, հանքաքարերի հիմնական 

տեսակները և երկրաբանական մարմինները, օգտվելու 

միկրոսկոպներից 

Ա2 ձևակերպելու և լուսաբանելու երկրաբանական ուսումնասիրության առանձին 

մեթոդների (միներալոգիական, պետրոգրաֆիական, հնէաբանական, շերտագրական, 

քարտեզագրական, երկրաֆիզիկական, երկրաքիմիական, կառուցվածքային, 

ջրաերկրաբանական, ճարտարագիտաերկրաբանական և այլն) տեսական 

հիմունքները, խնդիրներն ու նպատակները, աշխատանքների 

առանձնահատկություններն ու սկզբունքները 

Բ2 գործնականում օգտագործելու հարակից գիտությունների տեսական 

գիտելիքները, անհրաժեշտ տեղեկատվական համակարգերն ու 

տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում խնդիրներ լուծելու, 

աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու և հավաստի 

եզրահանգումներ անելու համար 

Ա3 բնութագրելու և մեկնաբանելու մետաղածնության տեսական հիմունքները, օգտակար 

հանածոների հանքավայրերի և հանքային դաշտերի ու շրջանների 

երկրաբանականկառուցվածքային, ֆորմացիոն, երկրաֆիզիկական, երկրաքիմիական 

առանձնահատկություններն ու բնութագրերը, հանքային մարմինների ձևա-

բանությունը, հանքայնացման փուլերն ու միներալային ասոցացիաները, հանքային 

ֆորմացիաները, հանքավայրերի ծագումնաբանական և արդյունաբերական տիպերը 

Բ3 ինքնուրույնաբար ընտրելու երկրաբանական տարբեր տիպի 

ուսումնասիրությունների՝ երկրաբանահանութային, որոնողական և 

հետախուզական աշխատանքների մեթոդների արդյունավետ 

համալիրը, ինչպես նաև կիրառվող տեխնիկական միջոցները, 

դաշտային և լաբորատոր նյութի հավաքագրման, մշակման, 

վերլուծության և ներկայացման մեթոդները 

Ա4 ներկայացնելու, ձևակերպելու և հիմնավորելու երկրաբանահանութային և 

որոնողահետախուզական աշխատանքների խնդիրներն ու սկզբունքները, մեթոդները 

և դրանց համալիրի ընտրությունը, կիրառվող տեխնիկական, տեխնոլոգիական և 

տեղեկատվական միջոցները, դրանց հնարավորություններն ու աշխատանքի 

սկզբունքները, դաշտային և լաբորատոր նյութի մշակման, վերլուծության և 

ներկայացման մեթոդներն ու սկզբունքները, երկրաբանատնտեսագիտական 

գնահատման գործոնները 

Բ4 կազմելու և կառուցելու տարածաշրջանների տարբեր տիպի 

(մասշտաբի) երկրաբանական, շերտագրական, կառուցվածքային, 

տեկտոնական, ճարտարագիտաերկրաբանական, ջրաերկրաբանա-

կան, երկրաֆիզիկական, օգտակար հանածոների, մետաղածնական, 

երկրաքիմիական, գեոմորֆոլոգիական և այլ բնույթի քարտեզներ, 

հանքավայրերի և հանքային դաշտերի քարտեզներ, երկրաբանական 

ևհետախուզական կտրվածքներ, հետախուզական հորիզոնների 

երկրաբանական հատակագծեր ու նմուշարկման պլաններ 
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Ա5 նկարագրելու և քննարկելու տնտեսական, հանքավայրերի շահագործման, 

շինարարության տարբեր ճյուղերի, բնական աղետների կանխատեսման և 

կանխարգելման, շրջակա միջավայրի պահպանության նպատակներով 

երկրաբանական, երկրաֆիզիկական, ջրաերկրաբանական, ճարտարագիտա-

երկրաբանական և այլ հետազոտությունների խնդիրներն ու դրանց լուծման 

մեթոդաբանությունը 

Բ5 գործնականում իրականացնելու և մասնակցելու նպատակային 

դաշտային ուսումնասիրությունների, փաստագրման, չափագրման, 

նմուշարկման և կամերալ աշխատանքներին, հանքավայրերի 

պաշարների հաշվարկմանն ու տնտեսագիտական գնահատմանը 

Ա6 նկարագրելու և ներկայացնելու ՀՀ երկրաբանական կառուցվածքը, 

մետաղածնական գոտիները, օգտակար հանածոները և հանքավայրերը, ֆիզիկա-

աշխարհագրական բնութագիրը, ընդերքօգտագործման, հանքային հումքի 

արդյունահանման և շրջակա միջավայրի պահպանության արդի հիմնախնդիրները 

Բ6 համակողմանիորեն վերլուծելու ուսումնասիրվող տարածքների 

երկրաբանական կառուցվածքը, տեկտոնական, մետաղածնական, 

երկրաքիմիական, երկրաֆիզիկական, ջրաերկրաբանական և 

ինժեներաերկրաբանական բնութագրերը, դաշտային հետազոտու-

թյուններից և լաբորատոր ուսումնասիրություններից ստացված 

տվյալները 
  Բ7 վերլուծելու անհրաժեշտ տեղեկատվությունն ու խնդիրների 

լուծման հնարավոր ուղիները, գնահատելու դրանց լուծման համար 

անհրաժեշտ ռեսուրսները, կայացնելու որոշումներ և մշակելու 

համապատասխան առաջարկություններ աշխատանքների 

արդյունավետությունը բարձրացնելու համար 
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ 

Գ1 մայրենի և օտար լեզուներով կառուցել բանավոր և գրավոր խոսք՝ տրամաբանորեն 

ճիշտ, փաստարկված և հստակ ձևակերպումներով, հետամուտ լինել 

ժողովրդավարական սկզբունքների իրագործմանը և ազգային ու համամարդկային 

արժեքների տարածմանը 

Գ3 կիրառելու ձեռքբերած գիտելիքները և անելու քանակական 

տվյալներից որակական եզրահանգումներ, առաջադրելու և 

զարգացնելու նոր գաղափարներ, բացահայտելու իր կրթական 

պահանջները և (կամ) կարերայի հնարավորությունները հետագա 

ուսումնառության ուղիները որոշելու համար 
Գ2 գործնականում կիրառելու հասարակական, հումանիտար և տնտեսական 

գիտությունների հիմնական դրույթներն ու մեթոդները, տեղեկատվության ստացման 

տարատեսակ աղբյուրները (համացանցային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային 

գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) և տեղեկատվական 

հաղորդակցության տեխնոլոգիաները առկա խնդիրների բացահայտման և 

ուսումնասիրման, հետազոտությունների արդյունավետ կազմակերպման և 

արդյունքների ներկայացման համար 

Գ4 թիմում աշխատելու, ինքնուրույն կազմակերպելու և 

աշխատանքային թիմը առաջնորդելու, աշխատանքի բարձր 

արդյունավետություն ցուցաբերելու, պահպանելու 

աշխատանքային անվտանգության կանոնները և մասնագիտական 

էթիկայի նորմերը 
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Ուսումնական մոդուլի անվանումը Մոդուլի 

թվանիշը 

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6 Բ1 Բ2 Բ3 Բ4 Բ5 Բ6 Բ7 Գ1 Գ2 Գ3 Գ4 

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-1 1401/Բ01              X    

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-2 1401/Բ02              X    

Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1 1106/Բ03              X    

Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2 1106/Բ04              X    

 

Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն/-1/Թյուրքերեն-1/Չիներեն-1 

1602/Բ01 

1604/Բ32 

1608/Բ32 

1803/Բ01 

1205/Բ01 

              
X 

   

 

Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն/-2/Թյուրքերեն-2/Չիներեն-2 

1602/Բ02 

1604/Բ33 

1608/Բ33 

1803/Բ01 

1205/Բ01 

              
X 

   

Ռուսերեն-1 1704/Բ02              X    

Ռուսերեն-2 1704/Բ03              X    

Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ իրավիճակներում 

բնակչության առաջին բուժօգնություն 

0002/Բ01                 X 

Փիլիսոփայության հիմունքներ 1301/Բ01              X    

Իրավունքի հիմունքներ 1901/Բ01               X   

Տնտեսագիտության հիմունքներ 1007/Բ20               X X  

Գործարարության հիմունքներ 1005/Բ24                X X 

Քաղաքագիտության հիմունքներ 1202/Բ23              X    

Մշակութաբանության հիմունքներ 1107/Բ55              X    

Կրոնագիտության հիմունքներ 2101/Բ01              X    

Բարոյագիտության հիմունքներ 1302/Բ01              X   X 

Սոցիոլոգիայի հիմունքներ 2203/Բ22               X X  

Տրամաբանության հիմունքներ 1301/Բ02                X X 

Հոգեբանության հիմունքներ 1306/Բ17                 X 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման հիմունքներ 2301/Բ01               X   
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Երկրաէկոլոգիա և շրջակա միջավայրի պահպանության հիմունքներ 0905/Բ01     X X         X   

Ընդհանուր երկրաբանություն 0905/Բ02 X      X           X 

Մաթեմատիկա 0102/Բ02        X     X  X X  

Ֆիզիկա 0410/Բ03 X       +     +     

Քիմիա 0608/Բ02 X       X        X  

Միներալոգիա բյուրեղագիտության հիմունքներով 0808/Բ01 X X     X    X       

Գեոմորֆոլոգիա և չորրորդական նստվածքների երկրաբանություն 0905/Բ03 X     X    +        

Գեոդեզիա քարտեզագրության հիմունքներով 0903/Բ32        +  +     X   

Կառուցվածքային երկրաբանություն և երկրաբանական 

քարտեզագրություն-1 

0808/Բ02 X   X      X  X      

Պատմական երկրաբանություն հնէաբանության հիմունքներով 0808/Բ03 X X        X  X X     

Պետրոգրաֆիա 0808/Բ04  X     X    X       

Երկրաֆիզիկա-1 0905/Բ04 X        X  X       

Երկրի ֆիզիկա 0905/Բ05 X       X       X   

Կառուցվածքային երկրաբանություն և երկրաբանական 

քարտեզագրություն-2 

0808/Բ05  X  X      X X X      

Օգտակար հանածոների հանքավայրերի երկրաբանություն 0808/Բ06   X    X   X  X      

Երկրաքիմիա 0808/Բ07 X X X       X        

«ՀԲ» Երկրաֆիզիկա-2 0905/Բ06  X   X    X  X       

«ՀԲ»  Սեյսմալոգիայի հիմունքներ 0905/Բ07     X       X   X   

Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ 0808/Բ08  X  X      X X X      

«ՀԲ»  Օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնում և հետախուզում 0808/Բ09   X X     X X  X X     

Երկրատեկտոնիկա երկրադինամիկայի հիմունքներով 0808/Բ10 X  X  X     X  X      

«ՀԲ»  Ընդհանուր ջրաերկրաբանություն 0905/Բ08  X   X     X  X      

Լիթոլոգիա 0905/Բ09 X X     X           

Հայաստանի երկրաբանություն և ֆիզիկական աշխարհագրություն 0808/Բ11 X     X    X        

Հայաստանի օգտակար հանածոներ 0808/Բ12   X   X X     X      

ՀՀ սեյսմատեկտոնիկա 0808/Բ13     X X   X         

«ՀԲ»  Հանքային հումքի տնտեսագիտություն 0808/Բ14   X X X      X  X   X  
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«ՀԲ»  Ընդհանուր ինժեներային երկրաբանություն 0905/Բ10 X X   X    X X  X      

ԵԱՏՀ կիրառումը երկրաբանահանութային աշխատանքներում 0808/Բ15    X    X     X  X   

Օգտակար հանածոների հանքավայրերի հետախուզման տեխնիկան 

և համակարգերը 

0808/Բ16    X X    X         

Փորվածքների փաստագրում և ստորգետնյա քարտեզագրում 0808/Բ17    X      X X       

Հեռահար հետազոտման մեթոդներ 0808/Բ18    X     X  X       

Հանքային դաշտերի և հանքավայրերի կառուցվածքները 0808/Բ19   X       X  X      

Օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման երկրաքիմիական 

մեթոդներ 
0808/Բ20    X     X   X      

Մետաղագոյացման հիմունքներ 0808/Բ21   X   X      X      

Օգտակար հանածոների հանքավայրերի նմուշարկում և պաշարների 

հաշվարկ 
0808/Բ22         X X X       

Օգտակար հանածոների հանքավայրերի 

երկրաբանատնտեսագիտական գնահատում 
0808/Բ23    X X      X       

Ջրաերկրաքիմիա 0905/Բ11     X     X  X      

Գրավիհետախուզություն և միջուկային երկրաֆիզիկա 0905/Բ12    X      X  X       

Մագնիսահետախուզություն և պետրոֆիզիկա 0905/Բ13    X     X  X       

Գրունտների մեխանիկայի հիմունքներ 0905/Բ14 X    X       X      

Սեյսմահետախուզություն և սեյսմիկ շրջանացում 0905/Բ15    X     X  X       

Էլեկտրահետախուզություն և հորատանցքային երկրաֆիզիկա 0905/Բ16    X     X  X       

Ինժեներաերկրաբանական հետազոտման մեթոդներ 0905/Բ17     X    X  X       

Ջրաերկրաբանական հետազոտման մեթոդներ 0905/Բ18     X    X  X       

Ուսումնական պրակտիկա-1 Ընդհանուր երկրաբանություն 0905/ԲՀ01      X X    X    X  X 

Ուսումնական պրակտիկա-2 Երկրաբանական քարտեզագրություն 0808/ԲՀ01          X X X X     X 

Ուսումնական պրակտիկա-3 Երկրաֆիզիկա 0905/ԲՀ02         X  X X     X 

Մասնագիտական պրակտիկա 0808/ԲՀ02 

0905/ԲՀ03 

        X X X X  X   X X 

Ավարտական աշխատանք 0808/ԲՀ03 

0905/ԲՀ04 

       X  X  X X   X X 
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Ընդհնուր կրթական կառուցամաս (պարտադիր) 

1. 1401/Բ01 2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 1 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ գործն. 

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել լեզվի առանձին բաժինների առանձնահատկությունները,        

 ծանոթացնել լեզվական նորմի չափանիշներին, 

 նկարագրել լեզվական մակարդակներում տեղի ունեցող տեղաշարժերն ու 

փոփոխությունները։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 առանձնացնել լեզվական մակարդակների յուրահատկությունները, 

 սահմանել լեզվի հիմնական գործառույթներն ու դրանց նպատակները,  

 ընտրել լեզվական ճիշտ ձևերը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ, 

 հիմնավորել լեզվական այս կամ այն միավորի ընտրությունը, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 սովորեցնել լեզվական նորմային համապատասխան լեզվական ձևերը: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքը. 

Գ1. մայրենի և օտար լեզուներով կառուցել բանավոր և գրավոր խոսք՝ տրամաբանորեն ճիշտ, 

փաստարկված և հստակ ձևակերպումներով, հետամուտ լինել ժողովրդավարական 

սկզբունքների իրագործմանը և ազգային ու համամարդկային արժեքների տարածմանը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություն, 

 գործնական աշխատանք, սլայդի ցուցադրում, 

 ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Ստուգարքը բանավոր է: Ստուգարքն անցկացվում է ուսանողներին նախապես տրված 

հարցաշարով. յուրաքանչյուր ուսանողին տրվում է 4-5 հարց: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.   

Ուղղախոսական, հնչյունափոխական, տառադարձման յուրահատկությունները: 

Բառապաշարային փոփոխություններն ու զարգացումները: 

Ձևաբանական և շարահյուսական համակարգերի առանձնահատկությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր., 2016: 

2. Եզեկյան Լ., Հայոց լեզու, Երևան, 2007, 
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1. 1401/Բ02 2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 2 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ  գործն. 

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել լեզվի և խոսքի փոխհարաբերության խնդիրները, 

 ծանոթացնել խոսքի հիմնական արժանիքներին, 

 նկարագրել բանավոր և գրավոր խոսքի կառուցվածքային յուրահատկությունները։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնել խոսքի մշակույթի վերաբերյալ տեսությունները,  

 սահմանել լեզվի ու խոսքի հատկանիշները, 

 ընտրել խոսքային իրավիճակին համապատասխան լեզվական միավորներ, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ,  

 հիմնավորել տեքստերի գործառական պատկանելությունը, 

 կառուցել գործառական տարաբնույթ տեքստեր (ըստ խոսքային իրավիճակի): 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 կառուցել ճիշտ և գրագետ խոսք, 

 սովորեցնել խոսքային վարվեցողության հիմնական առանձնահատկությունները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքը. 

Գ1. մայրենի և օտար լեզուներով կառուցել բանավոր և գրավոր խոսք՝ տրամաբանորեն ճիշտ, 

փաստարկված և հստակ ձևակերպումներով, հետամուտ լինել ժողովրդավարական 

սկզբունքների իրագործմանը և ազգային ու համամարդկային արժեքների տարածմանը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն,  

 գործնական աշխատանք, սլայդի ցուցադրում, 

 ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Ստուգարքը բանավոր է, որն անցկացվում է ուսանողներին նախապես տրված հարցաշարով: 

Քննատոմսը բաղկացած է երեք հարցից. երկու հարցերը տեսական են և գնահատվում են 7-

ական միավոր, իսկ երրորդը՝ գործնական առաջադրանք է, որը գնահատվում է 6 միավոր: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Գրավոր և բանավոր խոսքի առանձնահատկությունները: Խոսքի արժանիքները (ճշտություն, 

ճշգրտություն, սեղմություն և այլն), խոսքային վարվեցողություն, գործառական ոճեր: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա) և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր., 2016:  

2. Եզեկյան Լ., Ոճագիտություն, Երևան, 2003: 

3. Պողոսյան Պ., Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքներ, 2 հատորով, Երևան, 1990, 

1991: 

4. Մելքոնյան Ս., Ակնարկներ հայոց լեզվի ոճաբանության, Երևան, 1984: 
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1. 1106/Բ03 2. Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս. 

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին տրամադրել հիմնարար գիտելիքներ հայոց հին ու միջին դարերի 

պատմության առանցքային հարցերի վերաբերյալ և դաստիարակել բազմակողմանիորեն 

զարգացած, կենսունակ ազգային գիտակցություն ունեցող քաղաքացիներ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի 

հիմնահարցերը, 

 քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության հին և միջին 

դարերի պարբերափուլերի հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները, 

 բացատրելու հայոց պետականության ձևավորման և զարգացման ընթացքն ու 

առանձնահատկությունները հին և միջին դարերում՝ արժևորելով և իր քաղաքացիական 

գիտակցության մեջ արմատավորելով հայոց պետականության՝ պատմականորեն 

ձևավորված ավանդույթների նշանակությունը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները, 

 կիրառելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի կարևորագույն 

հիմնահարցերի վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները հասարակական դիսկուրսում: 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի (ընտանիքի, ընկերների և այլոց) 

գիտակցության մեջ հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված 

ավանդույթների արժևորմանն ու արմատավորմանը: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքը. 

Գ1. մայրենի և օտար լեզուներով կառուցել բանավոր և գրավոր խոսք՝ տրամաբանորեն ճիշտ, 

փաստարկված և հստակ ձևակերպումներով, հետամուտ լինել ժողովրդավարական 

սկզբունքների իրագործմանը և ազգային ու համամարդկային արժեքների տարածմանը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 սեմինար,  

 քննարկում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով: Տոմսերը պարունակում են երկու 

հարց: 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հայկական լեռնաշխարհ. աշխարհագրական դիրքը, տարածքը և բնական պայմանները: Հայ 

ժողովրդի ծագման հիմնահարցը և վաղ պետական կազմավորումները Հայկական 

լեռնաշխարհում: Վանի թագավորությունը (Ք.ա) IX-VII դդ.): Հայաստանը Երվանդունիների 

հարստության օրոք (Ք.ա) VI-III դդ.): Մեծ Հայքի թագավորությունը Արտաշեսյան (Ք.ա) 189-1 

թթ.) և Արշակունյաց (66-428 թթ.) հարստությունների օրոք: Հայոց մշակույթի Ոսկեդարը: 

Հայաստանը նախարարական համակարգի ներքո (428-885 թթ.): Հայոց թագավորությունը 

Բագրատունյաց հարստության (885-1045 թթ.) օրոք: Կիլիկիայի հայկական պետությունը 

(1080-1375 թթ.): Քոչվորական ցեղերի արշավանքները Հայաստան: Հայ-վրացական 

զինակցությունը և Զաքարյանների իշխանությունը: Հայաստանը ուշ միջնադարում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Ժամկոչյան Հ., Աբրահամյան Ա., Մելիք-Բախշյան Ս., Պողոսյան Ս., Հայ ժողովրդի 

պատմություն (սկզբից մինչև XVIII դարի վերջը), խմբ. Մելիք-Բախշյան Ս., Երևան, ԵՊՀ 

հրատ., 1975 

2. Հովհաննիսյան Պ., Մինասյան Է.և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ. Սիմոնյան Հր., 

Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012 

3. Հայոց պատմություն, հ. II, գ.II, խմբ Մելքոնյան Ա.և ուրիշներ, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ. 

ինստ., «Զանգակ-97» հրատ., 2014 

 

1. 1106/Բ04 2. Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս.  

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

 ուսանողներին տրամադրել հիմնարար գիտելիքներ հայոց հին ու միջին դարերի 

պատմության առանցքային հարցերի վերաբերյալ և դաստիարակել բազմակողմանիորեն 

զարգացած, կենսունակ ազգային գիտակցություն ունեցող քաղաքացիներ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն հարցերը, 

 քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության նոր և 

նորագույն շրջանի հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները, 

 բացատրելու հայոց պետականության վերականգնման համար մղվող ազատագրական 

պայքարի ձևավորման և զարգացման ընթացքն ու առանձնահատկությունները, 

 վերլուծելու նորագույն ժամանակաշրջանում հայոց պետականության վերականգնումն 

ու զարգացումը՝ վերաարժևորելով և իր գիտակցության մեջ արմատավորելով հայոց 

պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների նշանակությունը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները, 

 հասարակական դիսկուրսում կիրառելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի 

կարևորագույն հիմնահարցերի վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 
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 նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի գիտակցության մեջ ազգային-ազատագրական 

պայքարի և հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների 

արժևորման արմատավորմանը: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքը. 

Գ1. մայրենի և օտար լեզուներով կառուցել բանավոր և գրավոր խոսք՝ տրամաբանորեն ճիշտ, 

փաստարկված և հստակ ձևակերպումներով, հետամուտ լինել ժողովրդավարական 

սկզբունքների իրագործմանը և ազգային ու համամարդկային արժեքների տարածմանը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները` 

 դասախոսություն, 

 սեմինար, 

 քննարկում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով: Տոմսերը պարունակում են երկու 

հարց: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հայ ազատագրական շարժումը XVI դ. կեսերից մինչև XVIII դ.: Ազատագրական պայքարը 

Սյունիքում և Սյունիքում 1722-1730 թթ.: Ռուս-թուրքական և ռուս-պարսկական 

պատերազմները և Հայաստանը XIX դ. առաջին երեսնամյակում: Հայկական հարցի 

միջազգայնացումը: Հայ քաղաքական կուսակցությունների առաջացումը և հայ 

ազատագրական շարժումը XIX դ. վերջին – XX դ. սկզբին: Հայոց ցեղասպանությունը: 

Մայիսյան հերոսամարտերը: Հայաստանի Առաջին Հանրապետությունը (1918-1920 թթ.): 

Խորհրդային Հայաստանը (1920-1991 թթ.): Հայերի մասնակցությունը Երկրորդ 

աշխարհամարտին: Արցախյան շարժումը (1988-1991 թթ.) և պատերազմը (1991-1994 թթ.): 

Հայաստանի Երրորդ Հանրապետությունը (1991 թվականից): 

14. Հիմնական գրականության ցանկը`  

1. Ժամկոչյան Հ., Աբրահամյան Ա., Մելիք-Բախշյան Ս., Պողոսյան Ս., Հայ ժողովրդի 

պատմություն (սկզբից մինչև XVIII դարի վերջը), խմբ. Մելիք-Բախշյան Ս., Երևան, ԵՊՀ 

հրատ., 1975: 

2. Հովհաննիսյան Պ., Մինասյան Է. և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ. Սիմոնյան Հր., 

Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012: 

3. Հայոց պատմություն, խմբ. Մելքոնյան Ա. և ուրիշներ, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ. ինստ., 

«Զանգակ-97» հրատ., հ. III, գ.I, 2010, հ. III, գ.II, 2015, հ. IV, գ. I, 2010, հ. IV, գ. II, 2016: 

  

1. 1602/Բ01 2.    Անգլերեն-1 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ.  5. 4 ժամ  գործն. 

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ընդհանուր անգլերենի (General English) հիմնական լեզվական հմտությունների 

զարգացում, 

 մասնագիտական անգլերենի (Professional English) հիմունքների ներմուծում, 

 հիմնական մասնագիտական բառապաշարի, այնուհետև մասնագիտական տերմինների 
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ներմուծում և ուսուցում, 

 մասնագիտական ընթերցանության տիրույթում գլխավոր և աջակցող մտքերի 

տարբերակում և թարգմանություն: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`  

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 բացատրել անգլերենի քերականության հիմունքները և ճիշտ կիրառել քերականական 

կառույցները, 

 ներկայացնլ մասնագիտական բառային ֆոնդի հիմնական հասկացությունները,  

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 կիրառել գրավոր խոսքի հիմնական հմտությունները, 

 հաղորդակցվել ընդհանուր և մասնագիտական թեմաներով՝ կիրառելով բանավոր խոսքի 

հիմնական հմտությունները, 

գ) ընդհանրական /փոխանցելի կարողությունները. 

 օգտվել մասնագիտությանն առնչվող տեղեկատվական աղբյուրներից: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքը. 

Գ1. մայրենի և օտար լեզուներով կառուցել բանավոր և գրավոր խոսք՝ տրամաբանորեն ճիշտ, 

փաստարկված և հստակ ձևակերպումներով, հետամուտ լինել ժողովրդավարական 

սկզբունքների իրագործմանը և ազգային ու համամարդկային արժեքների տարածմանը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, 

 անհատական և խմբային աշխատանք, 

 անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք, 

 ինքնուրույն աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է գրավոր աշխատանքով և 

բանավոր ստուգմամբ: Գրավոր ստուգում՝ թեստ անցած լեզվական նյութի հիման 

վերաբերյալ: Բանավոր ստուգում՝ արդալ, թարգմանել և վերատադրել մասնագիտական 

տեքստը: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Անգլերենի քերականական կառույցները: Ընդհանուր բառապաշարի զարգացում: 

Մասնագիտական անգլերենի հիմնական բառապաշարը: Մասնագիտական անգլերեն 

լեզվով գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների ներմուծում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝  

1. Mkhitaryan Ye. “Basic English for University Student” Yerevan 2008 

2. Walker R. and Harding K., Tourism1. Oxford English for Careers, Oxford University Press,   2006 

3. Walker R. and Harding K., Tourism 2. Oxford English for Careers, Oxford University Press, 2007 
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1. 1602/Բ02 2. Անգլերեն-2 3.  4 ECTS  կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 4 ժամ գործն. 

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 լեզվական իրազեկության զարգացում՝ գիտելիքներ և կարողություններ բառապաշարի, 

շարահյուսության, ինչպես նաև օտար լեզվի որպես համակարգի այլ 

առանձնահատկությունների մասին,  

 հաղորդակցական գործընթացների և խոսքային գործունեության մեջ ուսանողների 

ներգրավման մակարդակի բարձրացում, մասնագիտական բառապաշարի ուսուցման 

կարողությունների և հմտությունների զարգացում,  

 մասնագիտական տեքստերի ընկալման կարողությունների զարգացում: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ընկալել, հասկանալ, մեկնաբանել մասնագիտական տեքստերի բովանդակությունն ու 

կառուցվածքը, 

 տիրապետել մասնագիտական և ընդհանուր բառապաշարի հենքային շերտերին՝ դրանց 

ճշգրիտ գործածության նպատակադրմամբ, 

 ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում անգլերեն լեզվով ինքնուրույն աշխատանք 

կատարելու սկզբունքների իմացություն 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 իրականացնել գրավոր և բանավոր մասնագիտական տեքստերի ընթերցում, 

վերարտադրում և թարգմանություն, 

 ձևավորել և ներկայացնել բանավոր կապակցված խոսք՝ ուսումնասիրվող 

մասնագիտական թեմաների վերաբերյալ, 

 արտահայտել և հիմնավորել կարծիք՝ երկխոսության մեջ մտնելով համակուրսեցիների 

հետ, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 արդյունավետ օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ 

ինտերնետային) տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և 

ներկայացնելու նպատակով 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքը. 

Գ1. մայրենի և օտար լեզուներով կառուցել բանավոր և գրավոր խոսք՝ տրամաբանորեն ճիշտ, 

փաստարկված և հստակ ձևակերպումներով, հետամուտ լինել ժողովրդավարական 

սկզբունքների իրագործմանը և ազգային ու համամարդկային արժեքների տարածմանը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,  

 անհատական և խմբային աշխատանք, 

 անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք, 

 ինքնուրույն աշխատանք: 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է գրավոր աշխատանքով և 

բանավոր ստուգմամբ: Գրավոր ստուգում՝ թեստ անցած լեզվական նյութի հիման վերաբերյալ: 

Բանավոր ստուգում՝ կարդալ, թարգմանել և վերատադրել մասնագիտական տեքստը: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.   

Մասնագիտական լեզվի բառապաշարարի առանձնահատկություններ: Անգլերենով 

մասնագիտական գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների վերլուծություն: 

Դասախոսության ընթացքում նյութի կարևոր առանցքային կետերի գրառում: Տարբեր 

աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվության առանձին մասերի համադրում և 

շարադրում: Գրավոր տեքստերի վերաձևակերպում մասնագիտական բառապաշարի 

օգտագործմամբ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝  

1. Sukiasyan S., Grigoryan H. – “English for Geo- students” 2012 

2. Walker R. and Harding K.,Tourism 2. Oxford English for Careers, Oxford University Press,  2007 

3. Walker R. and Harding K.,Tourism 3. Oxford English for Careers, Oxford University Press, 2008 

 

1. 1604/Բ32 2.                                         Գերմաներեն-1 3. 4 ECTS  կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 4 գործն. 

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 տալ նախնական գիտելիքներ գերմաներեն լեզվի հնչյունաբանության, քերականության 

և բառագիտության բնագավառներում, 

 ստեղծել անհրաժեշտ հիմք տվյալ լեզվի ուսումնասիրության հաջորդ փուլերի համար: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 իմանալ արտասանական նորմերը և հնչաբանական յուրահատկությունները, 

 պատկերացում կազմել ուսուցման տվյալ փուլում նախատեսված բառապաշարի մասին,  

 ունենալ անհրաժեշտ գիտելիքներ գերմաներենի ելակետային քերականական 

կառույցների մասին, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 ճիշտ արտաբերել գերմաներենի առանձին հնչյունները և դրանց արտասանական 

տարբերակները, 

 հասկանալ և խոսքում գործադրել այս փուլի համար անհրաժեշտ բառապաշարը, 

 ձեռք բերած քերականական գիտելիքների հիման վրա կառուցել նախադասություններ և 

կիրառել դրանք խոսքում, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 ընկալել և մեկնաբանել գերմաներենի արտասանական յուրահատկությունները, 

 կազմել գերմաներենին բնորոշ բառային կաղապարներ: 
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքը. 

Գ1. մայրենի և օտար լեզուներով կառուցել բանավոր և գրավոր խոսք՝ տրամաբանորեն ճիշտ, 

փաստարկված և հստակ ձևակերպումներով, հետամուտ լինել ժողովրդավարական 

սկզբունքների իրագործմանը և ազգային ու համամարդկային արժեքների տարածմանը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 գործնական պարապմունք, 

  ինքնուրույն աշխատանք, 

  խմբային աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Գերմաներենի արտասանական նորմերը: Արտասանություն և գրություն: Հնչյունաբանական 

տառադարձություն: Գերմաներենի ձայնավորական և բաղաձայնական համակարգերը: 

Քերականական կարգեր, դրանց արտահայտման միջոցները գերմաներենում: Գոյականի, 

ածականի և բայի ձևաբանական ու քերականական նշանակությունները: Գոյականի 

հոլովման տիպերը: Հոլովների նշանակությունը և գործածությունը: Ածականի  

համեմատության աստիճանները: Համեմատության աստիճանների կարգ: Բայի 

ձևաբանական տիպերը: Լիիմաստ և սպասարկու բայեր: Նախդիրների գործառույթը 

նախադասության մեջ: Պարզ նախադասություն, դրա շարադասությունը: Ուղիղ և շրջուն 

շարադասություն, դրանց առանձնահատկությունները: Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում 

է հետևյալ թեմաները՝ «Ընտանիք», «Իմ մասնագիտությունը», «Համալսարան», «Իմ 

հանգստյան օրը», «Ճանապարհորդություն», «Գերմանիա»: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 1, Berlin, 1982. 

2. Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004.  

3. Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017. 

4. G. Helbig, J. Buscha, Deutsche Grammatik für Ausländer, Leipzig, 2001. 

  

1. 1604/Բ33 2.  Գերմաներեն-2 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 4 ժամ գործն. 

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողների մոտ զարգացնել ուսուցման նախորդ փուլում ձեռք բերած գիտելիքները 

գերմաներենի ձևաբանության և քերականության բնագավառներում, 

 ընդլայնել թեմատիկ բառապաշարը, ակտիվացնել այդ բառապաշարը և քերականական 

գիտելիքները` համապատասխան երկխոսությունների և տեքստերի վերարտադրման 

նպատակով,  

 ամբողջացնել բակալավրիատի ընդհանուր կրթական մակարդակում ուսանողների 

գիտելիքները գերմաներեն լեզվից: 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 պատկերացում կազմել գերմաներենի ձևաբանական և քերականական ընդարձակ 

կաղապարների մասին, 

 ընդլայնել կոնկրետ թեմատիկ բառապաշարը, 

 պատկերացում կազմել երկխոսությունների կառուցվածքի և տեքստերի 

վերարտադրության ու փոխադրման սկզբունքների մասին, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 ճիշտ կազմել գերմաներենին բնորոշ ձևաբանական և քերականական կաղապարները, 

համապատասխան ձևով գործադրել ձեռք բերած թեմատիկ բառապաշարը, 

 կազմել երկխոսություններ, գրել փոխադրություններ, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.  

 վերլուծել գերմաներենի կառուցվածքային կաղապարներն ու հարացույթային ձևերը, 

գործնականում կիրառել թեմատիկ բառապաշարը, 

 մեկնաբանել գերմաներենում խոսքի ձևավորման յուրահատկությունները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքը. 

Գ1. մայրենի և օտար լեզուներով կառուցել բանավոր և գրավոր խոսք՝ տրամաբանորեն ճիշտ, 

փաստարկված և հստակ ձևակերպումներով, հետամուտ լինել ժողովրդավարական 

սկզբունքների իրագործմանը և ազգային ու համամարդկային արժեքների տարածմանը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 գործնական պարապմունք,  

 ինքնուրույն աշխատանք,  

 խմբային աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Գոյականի նշանակությունը և շարահյուսական գործառույթները: Հոգնակի թվի կազմության 

հիմնական տիպերը: Անհոգնական և անեզական գոյականներ: Գոյականների հոլովման 

համակարգը և գերմաներենի հոլովների կիրառական նշանակությունները: Բայերի 

ձևաբանական և իմաստաքերականական դասակարգումը: Անցողական և անանցողական 

երկսեռ բայեր: Բայի քերականական կարգերը: Սահմանական եղանակի ակտիվ և 

ներգործական սեռերի բոլոր ժամանակների կազմությունն ու գործառույթը: 

Ժամանակաձևերի բացարձակ և հարաբերական գործառույթը: Ստորոգյալի 

համաձայնեցումը ենթակայի հետ: Հրամայական եղանակի ձևերը և նրանց քերականական 

հոմանիշները: Երկանդամ, եռանդամ և միանդամ կրավորական կառույցները: Թեմատիկ 

բառապաշարն ընդգրկում է «Գերմանիայի մեծ քաղաքները», «Ընկերական շրջապատում», 

«Տնտեսություն և քաղաքականություն», «Իմ զբաղմունքը», «Իմ ուսումը», «Հայաստանի 

պատմությունից», «Համագործակցություն» և այլն: 
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14. Հիմնական գրականության ցանկը՝  

1. Dreyer-Schmidt, Lehr-und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Ismaning, 2002. Kessler 

2. Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004.  

3. Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017. 

4. H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 2, Berlin, 1992. 

 

 1. 1608/Բ32 2.    ֆրանսերեն - 1 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5.  4 ժամ գործն. 

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8 Դասընթացի նպատակն է՝ 

 զարգացնել ծրագրային թեմատիկայի սահմաններում բառային և քերականական          

հմտություններ, 

 ձևավորել մասնագիտական թեմաների շուրջ մենախոսական և երկխոսական  

կարողություններ, 

 ձևավորել մասնագիտական տեքստերի բանավոր և գրավոր թարգմանության 

կարողություններ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝  

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 մատնանշելու մասնագիտական տեքստերի լեզվաոճական առանձնահատկությունները, 

 տարրորոշելու մասնագիտական տերմինները համապատասխան տեքստերում, 

 սահմանելու մասնագիտական տեքստերի թարգմանության դժվարությունները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 մեկնաբանելու մասնագիտական տեքստերի բառաքերականական դժվարությունները, 

 մենախոսելու մասնագիտական թեմաների շուրջ, 

 թարգմանելու (գրավոր-բանավոր) մասնագիտական տեքստեր, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.  

 թարգմանելու հմտություններ, 

 բառարաններից օգտվելու կարողություններ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքը. 

Գ1. մայրենի և օտար լեզուներով կառուցել բանավոր և գրավոր խոսք՝ տրամաբանորեն ճիշտ, 

փաստարկված և հստակ ձևակերպումներով, հետամուտ լինել ժողովրդավարական 

սկզբունքների իրագործմանը և ազգային ու համամարդկային արժեքների տարածմանը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 գործնական պարապմունք, 

  հանձնարարված գրականության ընթերցում,  

 քննարկումներ, 

 ինքնուրույն հետազոտություն,  

 խմբային աշխատանք, 

 դասավանդման նորարական մեթոդներ՝ ինտերակտիվ և այլն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա: 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Présentations et usages 

La famille – les âges de la vie Le temps qui passe 

Le physique – l’apparence 

Les activités quotidiennes 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Djoulhakian M., Méliksétian R., Mouradian A., Manuel de francais, Erévan, 2013. Claire M., Vite et 

bien 2, niveau B1, Paris, CLE internationale, 2009. 

2. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, Paris, CLE internationale, 

2009. 

3. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, niveau intermédiaire, CLE 

internationale, Paris 2009. 

 

1. 1608/Բ33 2.  Ֆրանսերեն - 2 3. 4 ECTS  կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 4 ժամ գործն. 

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 զարգացնել մասնագիտական թեմաների շուրջ մենախոսական և երկխոսական 

կարողությունները, 

  ձևավորել մասնագիտական տեքստերի գրավոր թարգմանության հմտություններ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝  

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 տարորոշելու մասնագիտական տեքստերի լեզվաոճական ցուցիչները, 

 տարբերակելու մասնագիտական տեքստերի համընդհանուր և տերմինային 

բառաշերտերը բացատրելու մասնագիտական տեքստերի թարգմանության 

դժվարությունները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 մենախոսելու և երկխոսել մասնագիտական թեմաների շուրջ, 

 թարգմանելու (գրավոր և բանավոր) մասնագիտական տեքստեր, 

 բանավիճելու մասնագիտական թեմաների շուրջ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքը. 

Գ1. մայրենի և օտար լեզուներով կառուցել բանավոր և գրավոր խոսք՝ տրամաբանորեն ճիշտ, 

փաստարկված և հստակ ձևակերպումներով, հետամուտ լինել ժողովրդավարական 

սկզբունքների իրագործմանը և ազգային ու համամարդկային արժեքների տարածմանը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 գործնական պարապմունք, 

 հանձնարարված գրականության ընթերցում,  

 քննարկումներ,  

 ինքնուրույն հետազոտություն,  

 խմբային աշխատանք, 

 դասավանդման նորարական մեթոդներ՝ ինտերակտիվ և այլն: 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Les professions – les métiers La technologie. La communication L’argent- la banque. 

Le caractère et la personnalité 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Djoulhakian M., Méliksétian R., Mouradian A., Manuel de francais, Erévan, 2013. Claire M., Vite et 

bien 2, niveau B1, Paris, CLE internationale, 2009. 

2. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, Paris, CLE 

internationale, 2009. 

3. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, niveau intermédiaire, 

4. CLE internationale, Paris 2009. 

  

1. 1803/Բ01 2. Թյուրքերեն - 1 3. 4  ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5.  4 ժամ գործն. 

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 սովորեցնել ժամանակակից գրական թյուրքերեն, 

 ձևավորել թյուրքերեն տեքստեր վերարատադրելու ունակություններ, 

 զարգացնել հայերենից թուրքերեն և թուրքերենից հայերեն տեքստեր թարգմանելու 

հմտությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու թյուրքերենի հնչյունական համակարգը, 

 սահմանելու թյուրքերենի քերականական առանձնահատկությունները,   

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 վերարտադրելու թյուրքերեն պարզ նախադասություններ, 

 թարգմանելու թյուրքերենից հայերեն և հայերենից թյուրքերեն պարզ տեքստեր: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա2. իրականացնել թյուրքերենի և այլ թյուրքական լեզուների իմացություն և պրակտիկ 

հմտություններ պահանջող գիտամանկավարժական, թարգմանչական ու վերլուծական 

գործունեություն, 

Ա5. ներկայացնել տեղեկատվություն թյուրքական լեզուների պատմության, հնչյունական, 

քերականական, բառապաշարային առանձնահատկությունների մասին, 

Բ1. կիրառել թյուրքերենի և ադրբեջաներենի քերականական և հնչյունական համակարգերի ու 

բառապաշարի (մասնավորապես՝ եզրաբանության)   առանձնահատկությունների 

իմացությունը,  խոսակցական լեզվի հմտությունները, տեղեկատվության հավաքագրման, 

պահպանման և մշակման համակարգչային հմտություններ: 

Բ4. ձևակերպել բանավոր և գրավոր խոսքը հայերեն և թյուրքերեն (տրամաբանորեն ճիշտ, 

փաստարկված և հստակ): 

Գ1. տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն ստանալ և վերլուծել: 
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 թյուրքերեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն, 

 տեքստերի և վարժությունների կազմում, 

 քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և 

մեկնաբանություն:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Ժամանակակից թյուրքերենի հնչյունական համակարգը:  Գոյականի թիվը, հոլովը, 

պատկանելիության ածանցները թյուրքերենում:  Հրամայական եղանակ, բայի անորոշ ձևը: 

Անվանական ստորոգյալի կազմությունը թյուրքերենում:  Ներկա-շարունակական 

ժամանակաձևը ժամանակակից թյուրքերենում:  

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Աաֆարյան Ա., Սողոմոնյան Ա., Լոքմագյոզյան Տ., Թյուրքերենի դասագիրք, Գիրք Ա, 

Վեցերորդ լրամշակված հրատարակություն (երաշխավորվել է ՀՀ ԿԳՆ կողմից  որպես 

դասագիրք բուհերի ուսանողների համար), Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2015: 

2. Ergin M., Türk Dil Bilgisi, İstanbul, 1980. 

3. Hengirmen M., Türkçe öğreniyoruz, c. 1-3, Ankara 1999. 

4. Щека Ю. В., Интенсивный курс турецкого языка: Учебник, М., 1996. 

 

1. 1803/Բ02 2. Թյուրքերեն - 2 3.  4 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. - 4 ժամ  գործն. 

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 սովորեցնել ժամանակակից գրական թյուրքերեն, 

 խորացնել  թյուրքերեն տեքստեր վերարատադրելու ունակությունները, 

 զարգացնել հայերենից թյուրքերեն և թյուրքերենից հայերեն տեքստեր թարգմանելու 

հմտությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու  ժամանակակից թյուրքերենի  շարահյուսական  ու ձևաբանական հիմ-

նախնդիրները, 

 սահմանելու  պարզ ընդարձակ և բարդ նախադասություն կազմելու տրամաբանությունը: 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 թարգմանելու  ոչ մեծ  բարդության  տեքստեր թյուրքերենից հայերեն և հայերենից 

թյուրքերեն:  

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա2. իրականացնել  թյուրքերենի և այլ թյուրքական լեզուների իմացություն և պրակտիկ 

հմտություններ պահանջող գիտամանկավարժական, թարգմանչական ու վերլուծական 

գործունեություն, 

Ա5. ներկայացնել տեղեկատվություն թյուրքական լեզուների պատմության, հնչյունական, 
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քերականական, բառապաշարային առանձնահատկությունների մասին, 

Բ1. կիրառել թյուրքերենի և ադրբեջաներենի քերականական և հնչյունական համակարգերի ու 

բառապաշարի (մասնավորապես՝ եզրաբանության)   առանձնահատկությունների 

իմացությունը,  խոսակցական լեզվի հմտությունները, տեղեկատվության հավաքագրման, 

պահպանման և մշակման համակարգչային հմտություններ, 

Բ4. ձևակերպել բանավոր և գրավոր խոսքը հայերեն և թյուրքերեն (տրամաբանորեն ճիշտ, 

փաստարկված և հստակ, 

Գ1. տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն ստանալ և վերլուծել: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 թյուրքերեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն, 

 տեքստերի և վարժությունների կազմում, 

 քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և 

մեկնաբանություն:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Գոյականների և դերանունների հոլովումը: Թյուրքերենի հետդիրները և դրանց 

կիրառությունը: Ապառնի ժամանակը թյուրքերենում: Գոյական անունների 

կապակցությունները: Ընդարձակ ներկա  ժամանկաձևը: Ըղձական եղանակը: Մակբայական 

դերբայներ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Աաֆարյան Ա., Սողոմոնյան Ա., Լոքմագյոզյան Տ., Թյուրքերենի դասագիրք, Գիրք Ա, 

Վեցերորդ լրամշակված հրատարակություն (երաշխավորվել է ՀՀ ԿԳՆ կողմից  որպես 

դասագիրք բուհերի ուսանողների համար), Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2015: 

2. Ergin M., Türk Dil Bilgisi, İstanbul, 1980. 

3. Hengirmen M., Türkçe öğreniyoruz, c. 1-3, Ankara 1999. 

4. Щека Ю. В., Интенсивный курс турецкого языка: Учебник, М., 1996. 

 

1. 1704/Բ02 2. Ռուսերեն - 1 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ.  5. 4 ժամ գործն. 

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ընդլայնել բանավոր խոսքի բառապաշարը, 

 զարգացնել գրավոր խոսքի հմտությունները, 

 ծանոթացնել հիմնական շարահյուսական կառուցվածքներին, 

 ծանոթացնել գիտական ոճի առանձնահատկություններին, 

 ապահովել մասնագիտական լեզվի հիմնական բառապաշարի և տերմինների ընկալումը, 

 ապահովել մասնագիտական տեքստի ընկալումը և վերարտադրումը, 

 զարգացնել գրական և մասնագիտական տեքստերի թարգմանության հմտությունները, 

 ծանոթացնել ամփոփագրեր և ռեֆերատներ կազմելու հմտություններին: 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ցուցաբերել բառապաշարի հստակ իմացություն, 

 կարդալ և վերարտադրել գրական և մասնագիտական տեքստը,  

  մեկնաբանել մասնագիտական տերմինները, 

 տիրապետել պահանջվող քերականական կանոններին գտնել տեքստի գլխավոր իմաստը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ.  

 կազմել երկխոսություններ,  

 առաջարկված թեմայով կրճատել/ընդլայնել տեքստը, 

 պատասխանել հարցերին, 

 կազմել բառակապակցություններ օգտագործելով համապատասխան շարահյուսական 

կառուցվածքները, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.  

 տվյալ թեմայով տեղեկատվության որոնում տեղեկատվական աղբյուրների ընդլայնում 

 թեմայի շուրջ մտքերի փոխանակում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքը. 

Գ1. մայրենի և օտար լեզուներով կառուցել բանավոր և գրավոր խոսք՝ տրամաբանորեն ճիշտ, 

փաստարկված և հստակ ձևակերպումներով, հետամուտ լինել ժողովրդավարական 

սկզբունքների իրագործմանը և ազգային ու համամարդկային արժեքների տարածմանը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 գործնական պարապմունքներ, 

 ինքնուրույն աշխատանք, 

 թիմային աշխատանքի բանավոր ներկայացում, 

 հարց և պատասխան ստուգողական աշխատանք, 

 ուսուցողական ֆիլմի դիտում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Թեստային առաջադրանք  բանավոր հարցում ստուգարք: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Քերականության հիմնական հարցերը: Խոսքի մշակույթի հիմնախնդիրները: Գիտական ոճի 

ոճաբանական առանձնահատկությունները: Շարահյուսական կառուցվածքները: Գիտական 

ոճի ձևաբանական առանձնահատկությունները: Մասնագիտական տերմինաբանության 

առանձնահատկությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов. 

Харьков: ХНУ, 2005. 

2. Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика. 

Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015. 

3. Лексический минимум для студентов-иностранцев естественных и технических 

специальностей (Балыгина Т.М., Василишина Т.И., Леонова Э.Н., Пугачев И.А.). М.: РУДН, 

2010. 
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1. 1704/Բ03 2.  Ռուսերեն - 2 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 4 ժամ գործն. 

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 զարգացնել մասնագիտական թեմաների քննարկման և բանավեճի կարողությունները, 

 ապահովել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի գերազանց իմացություն, 

  ընդլայնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարը նոր տերմինների ընդգրկմամբ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ցուցաբերել մասնագիտական բառապաշարի հստակ իմացություն, 

  ցուցաբերել միջազգային չափորոշիչներով սահմանված В1 մակարդակին համապա-

տասխանող ռուսաց լեզվի իմացություն, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 կազմել մասնագիտական թեմայով զեկույցներ, 

 տիրապետել մասնագիտական լայնածավալ տեղեկատվությանը, 

 կատարել միջազգային չափանիշների B1 մակարդակին համապատասխանող թեստային 

աշխատանք, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.  

 օգտագործել ձեռք բերած հաղորդակցման և լեզվական հմտությունները, 

  օգտագործել ձեռք բերած իմացությունները մասնագիտական ոլորտում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքը. 

Գ1. մայրենի և օտար լեզուներով կառուցել բանավոր և գրավոր խոսք՝ տրամաբանորեն ճիշտ, 

փաստարկված և հստակ ձևակերպումներով, հետամուտ լինել ժողովրդավարական 

սկզբունքների իրագործմանը և ազգային ու համամարդկային արժեքների տարածմանը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 գործնական պարապմունքներ, 

 ինքնուրույն աշխատանք, 

 թիմային աշխատանք, 

 բանավոր ներկայացում՝  զեկույց, բանավեճ, 

 ստուգողական աշխատանք, 

 թեստային աշխատանք, 

 վիկտորինա: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անց է կացվում թեստային առաջադրանքի և  բանավոր հարցման միջոցով: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Շարահյուսական կառուցվածքներ: Սուբյեկտիվ գնահատման արտահայտման միջոցներ 

Պարզ և բարդ նախադասություններ: Կապեր և կապական բառեր: Գիտական ոճի ժանրերը և 

դրանց շարադրման սկզբունքները: Մասնագիտական լեզվին բնորոշ ոճաբանական 

սկզբունքները: Մասնագիտական տերմինաբանության առանձնահատկությունները: 
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14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов. Харьков: 

ХНУ, 2005. 

2. Андрюшина Н.П., Жорова А.П., Макова М.Н. Тренировочные тесты по русскому языку как 

иностранному. М., 2008-2010. 

3. Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика. 

Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015. 

4. Карапетян Н.Г., Королева Л.Б., Черненко Н.М.. Учебные задания по русскому языку. 

5. Обучение дискуссионному общению. Для студентов-иностранцев. М.: РУДН, 2010. 

6. Кирейцева А.Н., Селиверстова Е.И., Химик В.В. Сборник тестовых заданий по русскому языку 

для иностранцев: Грамматика. Лексика. СПБ, 1998. 

 

1. 0002/Բ01 2. Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ 

իրավիճակներում բնակչության առաջին բուժօգնություն 

3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս., 2 ժամ  գործն.  

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7.  ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 սովորողների մոտ ձևավորել ԱԻ-ների մասին պատկերացում, ԱԻ-ներում գործելու 

հմտություններ,      

 փրկարարական աշխատանքների կազմակերպման վերաբերյալ հմտություններ և 

տարաբնույթ պատահարների ժամանակ հնարավոր վնասվածքների և այլ ախտահա-

րումների դեպքում առաջին բուժօգնության ցուցաբերման անհրաժեշտ 

կարողություններ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 պատկերացնել տարաբնույթ ԱԻ-ների հետևանքով ստեղծված իրավիճակը և դրան 

դիմակայելու ուղիները, 

 տալ տեղեկատվություն ԱԻ-ում և պատերազմի ժամանակ պետության կողմից 

իրականացվող միջոցառումների մասին՝ ուղղված բնակչության պաշտպանությանը, 

 քննարկել ՀՀ-ում հավանական ԱԻ-ներից բխող ռիսկի գնահատման մեթոդները, 

 գնահատել տուժածի վիճակը (առաջնային և երկրորդային զննում), վնասվածքի տեսակն 

ու ծանրությունը և տիրապետել առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելու հիմնահարցերին,  

 տիրապետել համաճարակային իրավիճակներում վարակի տարածման հնարավոր 

ուղիներին ու պաշտպանության ձևերին, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 կիրառել անհրաժեշտ հմտություններ տարաբնույթ ԱԻ-ներում նախընտրելի վարքագիծ 

դրսևորելու ուղղությամբ, 

 ցուցաբերել առաջին բուժօգնություն տարաբնույթ վնասվածքների և ախտահարումների 

դեպքերում, 

 օգտագործել ձեռք բերված կարողություները ԱԻ և պատերազմի ժամանակ պետության 

կողմից իրականացվող միջոցառումների ընթացքում, 
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գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում,  

 աշխատել թիմում և լուծել բարդ խնդիրներ, 

 վերլուծել իրավիճակը և կատարել անհրաժեշտ գործողություններ իր և շրջապատի 

համար: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

 Գ4. թիմում աշխատելու, ինքնուրույն կազմակերպելու և աշխատանքային թիմը առաջնորդելու, 

աշխատանքի բարձր արդյունավետություն ցուցաբերելու, պահպանելու աշխատանքային 

անվտանգության կանոնները և մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն,  

 մեթոդական և գործնական պարապմունք,       

 անհատական և ինքնուրույն աշխատանքներ, 

 թեմատիկ ուսումնական խաղեր, 

 ուսումնական տեսաֆիլմերի ցուցադրում, 

 ուսումնամեթոդական վարժանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարք. անց է կացվում բանավոր կարգով և հարցաթերթիկներով (2 հարց, 

ուսումնառության արդյունքների համար նախատեսված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովում): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Արտակարգ իրավիճակներ ու պատահարներ:  Քաղաքացիական պաշտպանություն: 

ԱԻ-ում բնակչության առաջին բուժօգնություն: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1.  Ադամյան Մ.Խ., «Փոխադրական անշարժացում», ուսումնամեթոդական աշխատանք, Եր., 

Երևանի համալս. հրատ., 2011, 36 էջ 

2. Մարկարյան Ռ.Վ., Ջանջուղազյան Ն.Ա), Օհանջանյան Մ.Մ., Հարությունյան Ա)Ա), 

Հարությունյան Վ.Ս., Բաղդասարյան Լ.Լ., Հասրաթյան Ռ.Ց., Վարդանյան Ջ.Հ. 

«Քապաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր», Երևանի համալս. 

հրատ., 2006, 238 էջ 

3. Մանասյան Կ.Ա), «Սիրտ-թոքային վերակենդանացման մինչբժշկական մեթոդների 

ուսուցումը» (ուսումնամեթոդական աշխատանք), Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2007, 

Մանուկյան Ս.Ա), Ճաղարյան Գ.Հ. «Արտակարգ իրավիճակների և քաղաքացիական 

պաշտպանության հիմնահարցեր», ուսումնական ձեռնարկ, Եր., Երևանի համալս. հրատ., 

2017 

4.  Հեղինակների կոլլեկտիվ, «Մինչբժշկական օգնությունը բնակչությանը արտակարգ 

իրավիճակներում», ուսումնական ձեռնարիկ, Երևանի համալս. հրատ., 2007, 224 էջ 
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1. 1301/Բ01 2. Փիլիսոփայության հիմունքներ 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ  դաս., 2ժամ  սեմ. 

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսումնասիրել փիլիսոփայական մշակույթի առանձնահատկությունները և փիլիսո-

փայության դերը մարդ-աշխարհ փոխհարաբերություններում, 

 վերլուծել աշխարհի փիլիսոփայական պատկերը, 

 ներկայացնել փիլիսոփայական հիմանական հայեցակարգերի գիտական ու աշխար-

հայացքային հիմնախնդիրները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 տիրապետել փիլիսոփայության գիտական-մեթոդաբանական, աշխարհայացքային և 

արժեքաբանական գործառույթները, 

 հասկանալ ճշմարտության և մոլորության, գիտելիքի և հավատի, ռացիոնալի և 

իռացիոնալի սահմանազատման սկզբունքները, 

 ճանաչել քաղաքակրթական զարգացումների օրինաչափություններն ու միտումները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 պարզաբանել բնական և հասարակական գիտությունների գործառույթները, 

տարբերակել քաղաքակրթական հայեցակարգերն ու դրանց հարացույցերը,  

 գնահատել փակ և բաց համակարգերի զարգացման առանձնահատկությունները,  

 վերլուծել հասարակության բնութենական և սոցիոմշակութային հիմունքները, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 կատարել սոցիալ-փիլիսոփայական ընդհանրացումներ և կիրառել համապատասխան 

մեթոդներ, 

 իմաստավորել աշխարհի գիտական պատկերը և մարդու կոչումն ու կյանքի իմաստը: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Գ1. կառուցելու բանավոր և գրավոր խոսքը մայրենի և օտար լեզուներով՝ տրամաբանորեն ճիշտ, 

փաստարկված և հստակ ձևակերպումներով, հետամուտ լինել ժողովրդավարական 

սկզբունքների իրագործմանը և ազգային ու համամարդկային արժեքների տարածմանը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություններ, 

 առաջադրանքների քննարկում,   

 տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն, 

 առաջադրանքներ, 

 տարբեր մոդելների համեմատական վերլուծություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով: Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ 

առաջադրված հարցաշարի: Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և 

վերարտադրության աստիճանը, պատասխանների ամբողջականությունը և 

անսխալականությունը, հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական 

պատասխաններ: 
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14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Բալայան Ա., Փիլիսոփայություն. դասախոսությունների համառոտագրեր, Եր. 2016 

2. Бучило Н. Ф., Философия, М., 2013.  

3. Губин, В. Д. Философия, М., 2013. 

4. Введение в философию, под ред. Фролов И.Т., М. 2012 

5. Канке, В. А. Основы философии, М., 2014. 

 

Ընդհանուր կրթական կառուցամաս (կամընտրական) 

1. 1007/Բ20 2.   Տնտեսագիտության հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս. 

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

 ուսանողներին հաղորդել համապատասխան գիտելիքներ տնտեսական երևույթների 

բովանդակության, դրանց մեկանաբանության, ժամանակակից տնտեսական 

համակարգերում առկա տնտեսական մեխանիզմների գործողության, դրանց 

իրավատնտեսական կարգավորման մասին: Այդ գիտելիքները կօժանդակեն 

ուսանողներին իրական կյանքում արդյունավետ տնտեսական որոշումների կայացման 

համար: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 բացահայտել տնտեսական համակարգերի կենսագործունեությունը,  

 լուսաբանել  հասարակության տնտեսական նպատակները և հիմնական տնտեսագի-

տական հասկացությունները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 ընդունել արդյունավետ հիմնավորված որոշումներ շուկայական տնտեսության 

պայմաններում և տարբեր տնտեսական իրավիճակներում, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 յուրաքանչյուր մասնագիտական ոլորտում (ըստ ֆակուլտետների, մասնագիտու-

թյունների) որոշումների ընդունման տնտեսական հիմնավորումը: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Գ2. գործնականում կիրառելու հասարակական, հումանիտար և տնտեսական գիտությունների 

հիմնական դրույթներն ու մեթոդները, տեղեկատվության ստացման տարատեսակ 

աղբյուրները (համացանցային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական 

հոդվածներ և հաշվետվություններ) և տեղեկատվական հաղորդակցության 

տեխնոլոգիաները՝ առկա խնդիրների բացահայտման և ուսումնասիրման, 

հետազոտությունների արդյունավետ կազմակերպման և արդյունքների ներկայացման 

համար, 

Գ3. կիրառելու ձեռքբերած գիտելիքները և անելու քանակական տվյալներից որակական 

եզրահանգումներ, առաջադրելու և զարգացնելու նոր գաղափարներ, բացահայտելու իր 

կրթական պահանջները և (կամ) կարերայի հնարավորությունները հետագա 

ուսումնառության ուղիները որոշելու համար: 
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություններ,  

 առաջադրանքներ, 

 դասախոսության ժամանակ առանձնացվող և ուսանողներին առավել կողմնորոշող` 

իրական կյանքից բերված տարբեր օրինակների ներկայացում և պարզաբանում, 

 ինտերակտիվ (փոխներգործուն) ուսուցման ապահովման համար ուսանողների հետ 

տնտեսական քաղաքականության տարբեր ոլորտներին առնչվող առավել կարևոր 

հիմնախնդիրների պարզաբանում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից. 

Տնտեսագիտության առարկան և խնդիրները: Հասարակության տնտեսական հիմնահարցերը:  

Տնտեսական համակարգերը: Պահանջարկ և առաջարկ: Շուկայական հավասարակշռությունը: 

Սպառողի վարքի մեկանաբանությունը: Արտադրության ծախքերը ,գնագոյացումը և 

շուկայական տարբեր կառուցվածքները: Մակրոտնտեսական ցուցանիշները: Տնտեսական 

անկայունությունը: Գնաճն ու գործազրկությունը: Փողը, բանկային համակարգը, 

դրամավարկային քաղաքականություն: Պետական բյուջեն, եկամտային և ծախսային մասերը: 

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը: Տնտեսական զարգացման խնդիրները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝  

1. Խաչատրյան Լ., Մարգարյան Լ., Խանդամիրյան Ա., Տնտեսագիտության հիմունքներ, 

Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ (ոչ տնտեսագիտական ֆակուլտետների համար), Երևան, 

Լիմուշ հրատարակչություն, 2014:  

2. Սարգսյան Հ. Լ., Մարգարյան Հ. Գ., Տնտեսագիտության տեսություն, ուսումնական ձեռնարկ, 

Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2017թ.: 

3. Ջեյմս Դ. Գոռթնի, Ռիչարդ Լ. Ստրոուպ, Տնտեսագիտություն.Մասնավոր և հասարակական  

ընտրություն, Երևան, ԵրՊԺՏԻ-ի ,,Տնտեսագետ,, հրատարակություն, 1999: 

4. Стэнли Л. Брю, Кэмпбелл Р. Макконнелл, Экономикс. Краткий курс, Москва, Изд- во 

5. ,,Инфра-М,, , 2015: 

6.  www.armstat.am  

7. www.gov.am 

 

1. 1005/Բ24 2.     Գործարարության հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս. 

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 տրամադրել գործարարության էության և դրսևորման առանձնահատկությունների, 

ինչպես           նաև գործարարության զարգացման հիմնախնդիրների վերաբերյալ գիտելիքներ 

և իմացություն, 

 ուսուցանել գործարարության տեսա-մեթոդական հենքերը, ինչպես նաև 

գործարարության կազմակերպման տեսա-գործնական հիմունքները և անհրաժեշտ 

http://www.armstat.am/
http://www.gov.am/
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հմտությունները, 

 տրամադրել բիզնես պլանների մշակման և այլ կարևոր կարողություններ, որոնք կարող 

են օգտակար լինել շրջանավարտի մասնագիտական կարիերայի ընթացքում: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 սահմանել գործարարության էությունը և հիմնական հասկացությունները, 

գործարարության առանձնահատկությունները և մոդելային բնորոշիչները,                

գործարարության փուլային զարգացման բնորոշիչները և առանձնահատկությունները, 

 ներկայացնել գործարարության տեսա-մեթոդական հենքերը, ինչպես նաև  

գործարարության կազմակերպման տեսա-գործնական հիմունքնեըը, 

 լուսաբանել գործարարության կազմակերպման ձևերը, կառավարման 

սկզբունքները և մոտեցումները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 վերլուծել և տարբերակել գործարարության համակարգերն ու տիպերը, գտնել բիզնեսի 

զարգացման համարժեք մոտեցումները, ընտրել գործարարության կազմակերպման ու 

կառավարման տեսա-գործնական հիմքերը և դրանց կիրարկման ձևերը, 

 գնահատել ՀՀ-ում գործարար միջավայրը, ներկայացնել գործարարության զարգացման 

հնարավորությունները և խնդիրներն ու ռիսկերը, կանխատեսել գործարարության 

զարգացման հնարավորություններն ու հեռանկարները, 

 օգտվել բիզնես-պլանների մշակման գործիքներից, օգտվել Պորտերի մրցակցային հինգ 

ուժերի և SWOT վերլուծական գործիքներից և կատարել բիզնես նախագծի 

արդյունավետության և նպատակահարմարության գնահատում, կատարել բիզնես 

հաշվարկներ, գնահատել հնարավոր ֆինանսավորման աղբյուրները, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 օգտվել տեղեկատվական-վերլուծական տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային 

ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ, 

միջազգային կազմակերպությունների տարեկան զեկույցներ), կատարել անհրաժեշտ 

վերլուծություններ և այլն, 

 իրականացնել գործարարության խաղարկային ներկայացումներ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Գ3. կիրառելու ձեռքբերած գիտելիքները և անելու քանակական տվյալներից որակական 

եզրահանգումներ, առաջադրելու և զարգացնելու նոր գաղափարներ, բացահայտելու իր 

կրթական պահանջները և (կամ) կարերայի հնարավորությունները հետագա 

ուսումնառության ուղիները որոշելու համար, 

Գ4. թիմում աշխատելու, ինքնուրույն կազմակերպելու և աշխատանքային թիմը առաջնորդելու, 

աշխատանքի բարձր արդյունավետություն ցուցաբերելու, պահպանելու աշխատանքային 

անվտանգության կանոնները և մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություններ, 

 ինքնուրույն աշխատանք որպես դասընթացի նյութի խորացման միջոց և 

դասախոսության նյութերի յուրացման ակտիվ մեթոդ, 
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 ի լրումն դասախոսության ժամանակ ներկայացված նյութերի՝ ուսանողներին 

ինքնուրույն  պարապելու համար հանձնարարվում է համապատասխան գրականություն, 

 կազմակերպվում են անհատական և խմբային քննարկումներ, որոնք կրում են 

խորհրդատվական բնույթ և կարող են որոշակիացվել դասախոսի կողմից: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Գործարարության էությունը և ձեռներեցության տեսության զարգացման փուլային 

բնորոշիչները:  Ձեռներեցության էությունը և դրսևորման ձևերը, գործառույթները և 

խնդիրները: Ձեռնարկատիրական գործունեության չափորոշիչները և մոդելային 

առանձնահատկությունները: Ձեռներեցության տեսություն. զարգացման փուլերը և դրանց 

բնորոշիչները: Թեմա 2. Ձեռներեցական որոշումների կայացման գործընթացը՝ 

ձեռներեցական հաշվարկներ: Կողմնորոշում դեպի շուկա: Ձեռներեցական գաղափարը և 

դրա գնահատումը: Շուկայական տեղեկատվությունը` ձեռներեցական որոշումների 

կայացմանհիմք: Թեմա 3. Ֆինանսավորման աղբյուրները և ձևերը: Թեմա 4. Ձեռներեցի 

գործունեության համընդհանուր բնույթը և տրամաբանությունը: Թեմա 5. Ձեռներեցի 

գործողությունների տրամաբանությունը և ձեռներեցական գործընթացը: Ձեռներեցի 

գործողությունների երեք հիմնական ուղղությունները. արտադրության կառավարում, 

կողմնորոշում դեպի շուկա, գործարար կապերի կառավարում: Ձեռներեցի 

գործողությունների սխեման և դրանց ունիվերսալ բնույթը ձեռներեցական գաղափարների 

մշակման փուլում: Թեմա 6. Ձեռներեցության տեսակները և դրանց չափորոշիչները: Թեմա 7. 

Ձեռներեցության ձևերը և տիպերը,  մասնավորապես. 

Start-up-երը իբրև ինովացիոն գործարարության արդի ձև. 

-դրանց հիմնադրման ու զարգացման ձևերը և ֆինանսավորման աղբյուրնևերը, 

-Start-up տարածքներ և կենտրոններ. միջազգային փորձը, ՀՀ-ի start-up միջավայրը և  

հնարավորությունները:   b2b, b2c, c2c, միջնորդային հարթակները:  Սոցիալական 

ձեռներեցությունը: Թեմա 9. Բիզնեսի ռազմավարական զարգացումը և բիզնես 

ռազմավարությունը: Թեմա 10. Բիզնեսի ռազմավարական պլանավորումը. էությունը, 

սկզբունքները և գործառույթները: Թեմա 11. Բիզնեսի ռազմավարական կառավարումը. 

էությունը և իրագործման փուլային առանձնահատկությունները: Թեմա 12. 

Ռազմավարական պլանավորումը և կառավարումը. փոխազդեցությունը և մոտեցումները: 

Թեմա 13. Ձեռներեցական գործունեության կազմակերպումը. բիզնես պլան: Ձեռներեցության 

կազմակերպման մոտեցումները և խնդիրները: Բիզնես պլանի էությունը և կառուցվածքը: 

Շուկայի ուսումնսիրությունը և վերլուծությունը: Բիզնեսի շրջական միջավայրը. արտաքին և 

ներքին միջավայրերը և դրանց բնորոշիչները: Շուկայավարության, արտադրական և 

կազմակերպչական պլանների կազմը, կառուցվածքը, բնութագրիչները: Ֆինանսավորման 

ռազմավարություն և ֆինանսական պլան: Ֆինանսական պլանի կառուցվածքը և 

բնութագրիչները: Բիզնես պլանի նորմատիվա-իրավական բնութագիրը: 
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14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Бекетова О.Н, В.И.Найденков, Бизнес-план, Уч.пособие для вузов, Теория и практика, М., 

2009, 288с.  

2. Буров В.Ю. “Основы предпринимательства” Уч.пособие Чита, 2011. – 441 с. 

3. Организация предпринимательской деятельности: Учебник /А.Н.Асаул.–СПб.: АНО ИПЭВ, 

2009, 336с. 

4. Питер Ф.Друкер, Бизнес и инновации, пер. с англ.-М: “И.Д.Вильямс”, 2009, 432с. 

5. Попков В. П., Евстафьева Е. В. “Организация предпринимательской деятельности”. Схемы и 

таблицы, СПб., 2007, 352 с. 

 

1. 1202/Բ23 2. Քաղաքագիտության հիմունքներ 3. 2 ECTS  կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս. 

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքագիտության ձևավորման տեսական և գաղափարա-

կան ակունքներին, 

 ուսանողներին ծանոթացնել հիմնական կատեգորիաների ու քաղաքագիտության 

ուսումնա սիրության առարկայական տիրույթին, 

 ուսանողների մոտ ձևավորել քաղաքական իրականության վերլուծության գործնական  

հմտություններ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ըմբռնել քաղաքագիտական հիմնական հասկացություններն ու սահմանումները, դրանց 

իմաստն ու նշանակությունը, 

 պատկերացնել քաղաքագիտության տեսական և կիրառական նշանակությունունեցող 

հիմնահարցերի էությունը, 

 ընկալել քաղաքագիտական բովանդակության օտարալեզու մասնագիտական տեքստերը 

և կատարել թարգմանություններ, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 կատարել բավարար քաղաքագիտական վերլուծություններ,  

 կողմնորոշվել գործնական քաղաքականության առանձնահատկությունների 

մեկնաբանման հարցերում,  

 մատնանշել դեմոկրատիայի, քաղաքական մշակույթի, քաղաքական սոցիոլոգիայի       

հիմնահարցերը 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 օգտվել մասնագիտական գրականությունից, պահպանել մասնագիտական էթիկայի 

նորմերը: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Գ1. կառուցելու բանավոր և գրավոր խոսքը մայրենի և օտար լեզուներով՝ տրամաբանորեն ճիշտ, 

փաստարկված և հստակ ձևակերպումներով, հետամուտ լինել ժողովրդավարական 

սկզբունքների իրագործմանը և ազգային ու համամարդկային արժեքների տարածմանը: 

http://www.aup.ru/books/m6/
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություններ, այդ թվում երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ, 

 գիտական աշխատանքների քննարկումներ՝ փոխներգործող (ինտերակտիվ) 

բանավեճերի  առաջադրմամբ, 

 ինքնուրույն աշխատանք՝ ընդգրկելով նախատեսված վերլուծական նյութերը, 

 արտալսարանային հաղորդակցություն դասախոսի հետ՝ քննարկումների 

համատեղ  պատրաստում, 

 բանավոր ներկայացումներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես 

տրամադրված հարցաշարից: Ստուգարքն ստանալու համար անհրաժեշտ է հավաքել 

առնվազն 10 միավոր: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Թեմա 1՝ Քաղաքագիտության ձևավորումը որպես գիտություն: Քաղաքագիտության օբյեկտը 

և առարկան: Քաղաքականության ծագումը և էությունը։ Թեմա 2՝ Քաղաքական իշխանության 

էությունը, կառուցվածքը և լեգիտիմությունը։ Թեմա 3՝ Հասարակության քաղաքական հա-

մակարգը։ Պետությունը որպես քաղաքական համակարգի գլխավոր ինստիտուտ։ Թեմա 4՝ 

Քաղաքական կուսակցություններ և կուսակցական համակարգեր։ Թեմա 5՝ Քաղաքական 

գործընթացներ: Ընտրություններ և ընտրական համակարգեր: Թեմա 6՝ Քաղաքական 

գաղափարախոսություններ: Թեմա 7՝ Քաղաքական էլիտա և լիդերություն: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝  

1. Гаджиев К.С. Политическая философия. М., 1999. 

2. Дегтерев А.А., Основы политической теории, М.: Высш. шк., 1998, 239 с. 

3. Мухаев Р.Т.Теория политики. М.:ЮНИТИ,2005. 

4. Соловьев, А.И. Политология: политическая теория, политические технологии: Учебник для 

студентов вузов . – М.: Аспект Пресс, 2006. 

 

1. 1107/Բ5.5 2. Մշակութաբանության հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս. 

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել մշակույթ ֆենոմենի բնութագրերին և մշակութը 

հետազոտող գիտակարգերին, 

 ուսանողների մոտ ձևավորել ընդհանուր, ինչպես նաև իրենց մասնագիտության հետ 

առնչվող մշակույթի ոլորտների ու գործընթացերի մասին կայուն գիտելիքներ, 

 ուսանողների մոտ գիտելիքներ ձևավորել հայ և համաշխարհային մշակույթների և 

ներկա մշակութային գործընթացների մասին: 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 վերարտադրել «մշակույթ» հասկացության ամենատարածված սահմանումները, 

մշակույթի առաջացման և զարգացման տեսությունները, 

 ներկայացնել մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, մշակույթի ծագման և 

զարգացման հիմնական օրինաչափությունները, 

 նկարագրել մշակութաբանության շրջանակներում ուսումնասիրվող հիմնական 

ոլորտները,  

 քննարկել համաշխարհային և հայ մշակույթների պատմական զարգացումների 

օրինաչափությունները, 

 ճանաչել ժամանակակից մշակութային գործընթացները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 բացահայտել մշակութային երևույթների բաղադրիչներն ու դրսևորումները, 

պատճառներն ու պայմանները, 

 ճանաչել և իրարից զանազանել համաշախարհային մշակութային գործընթացի 

պատմական և լոկալ դրսևորումները, 

 տարանջատել մերօրյա մշակութային երևույթները և գործընթացները, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ, 

 ստեղծագործաբար կիրառել մշակույթի մասին ստացած գիտելիքները մշակույթի 

տարբեր ոլորտներում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Գ1. կառուցելու բանավոր և գրավոր խոսքը մայրենի և օտար լեզուներով՝ տրամաբանորեն ճիշտ, 

փաստարկված և հստակ ձևակերպումներով, հետամուտ լինել ժողովրդավարական 

սկզբունքների իրագործմանը և ազգային ու համամարդկային արժեքների տարածմանը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 գործնական պարապմունք,  

 դիդակտիկ նյութերի մատուցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը գնահատվում է ստուգարքի միջոցով: Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: 

Տրվում է առավելագույնը 4 հարց`նախապես տրամադրված հարցաշարից: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Մշակութաբանության ուսումնասիրման օբյեկտը, առարկան և խնդիրները: «Մշակույթ» 

հասկացության սահմանումները, մշակույթի բնույթի, ծագման և զարգացման վերաբերյալ 

տեսությունները: Մշակույթն ուսումնասիրող գիտակարգերը: Մշակույթի կառուցվածքը, 

բաղադրիչները, գործառույթները և մեխանիզմները: Մշակութային գործընթացներ: 

Մշակութային նորմեր, պրակտիկաներ և մշակութային կապիտալ հասկացությունները: 

Մշակութային ավանդույթը և նորույթը, ադապտացման, ինտեգրման և ձուլման 

հասկացությունները: Մշակույթը և բնությունը, մշակութայինի և բնականի 

հարաբերակցութունը: Մշակույթը «անհատ», «հասարակություն», «էթնոս», 
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«քաղաքակրթություն» կատեգորիաների համատեքստում: Մշակույթը և գենդերը: Մշակույթը 

և սոցիալական կառուցվածքը: Մշակույթի քաղաքական և տնտեսական չափումները: 

Մշակույթը և լեզուն: «Զանգվածային», «էլիտար», «քաղաքային» մշակույթ 

հասկացությունները։ Համաշխարհային մշակույթի պատմական զարգացումները. 

մոտեցումներ, հարցադրումներ, օրինաչափություններ: Հայ մշակույթի պատմական 

զարգացումները. մոտեցումներ, հարցադրումներ, օրինաչափություններ: Ժամանակակից 

մշակութային գործընթացները և գլոբալացման խնդիրը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Գուրևիչ Պ. Մշակութաբանություն, Ե., 2002: 

2. Арутюнов С. А., Рыжакова С. И. Культурная антропология, М., 2004:    

3. Кравченко А. И. Культурология, М., 2003. 

4. Розин В.М. Культурология. М., 1998. 

5. Armenian Folk Arts, Culture and Identity. Bloomington and Indianapolis, Indiana Univ. Press, 2001. 

 

1. 2101/Բ01 2. Կրոնագիտության հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս. 

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 տալ ընդհանուր համակարգված գիտելիքներ կրոնի, դրա պատմական դրսևորումների 

առաջացման, ձևավորման և զարգացման, հասարակակական և հոգևոր կյանքում 

դերակատարության մասին,  

 ծանոթացնել, տալ ընդհանուր գիտելիքներ աշխարհում գոյություն ունեցող կրոնների, 

դրանց դասակարգման սկզբունքների, օրինաչափությունների, 

առանձնահատկությունների, Հայոց եկեղեցու հիմնական առանձնահատկությունների 

վերաբերյալ, 

 ծանոթացնել ժամանակակից ավանդական և ոչ ավանդական կրոնների 

աշխարհայացքային և դավանաբանական  հիմնարար սկզբունքներին և 

պաշտամունքային առանձնահատկություններին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու կրոնի սահմանումը և կառուցվածքը, տեղն ու դերը հասարակության 

մեջ,  

 նկարագրելու ժամանակակից կրոնների և կրոնի պատմական ձևերի ձևավորման ու 

զարգացման պատմությունը, ազգային և համաշխարհային կրոնների բնութագիրը, 

գլխավոր առանձնահատկություններն ու հիմնական գծերը, ոչ ավանդական կրոնների 

առանձնահատկությունները և դասակարգումը, 

 լուսաբանելու Հայոց եկեղեցու պատմությունը, դավանաբանական 

առանձնահատկությունները և ՀՀ արդի կրոնական իրավիճակը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 հասկանալու և վերլուծելու կրոնական ու կրոնագիտական գրականությունը, 

 դասակարգելու կրոնի բազմազան և տարատեսակ դրսևորումները, խմբավորելու և 
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համեմատելու տարբեր կրոններ, 

 բացահայտելու և վերլուծելու ժամանակակից կրոնների աշխարհայացքային, 

ծիսապաշտամունքային, դավանաբանական առանձնահատկությունները: 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում, 

 վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքը. 

Գ1. կառուցելու բանավոր և գրավոր խոսքը մայրենի և օտար լեզուներով՝ տրամաբանորեն ճիշտ, 

փաստարկված և հստակ ձևակերպումներով, հետամուտ լինել ժողովրդավարական 

սկզբունքների իրագործմանը և ազգային ու համամարդկային արժեքների տարածմանը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում 

քննարկում հանձնարարված թեմաների շուրջ, 

 ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները և մասնակցում 

քննարկումներին,  

 ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն 

հետազոտություն որոշակի թեմաներով: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝ բանավոր ներկայացման հիման վրա: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Կրոնագիտությունն իբրև գիտություն: «Կրոնագիտության հիմունքներ» դասընթացի 

կառուցվածքը, բովանդակությունը, հիմնական հասկացությունների և կատեգորիաների 

համակարգը։ «Կրոն» հասկացությունը, կառուցվածքը, գործառույթները, Կրոնի 

տիպաբանությունը և պատմական ձևերի դասակարգման սկզբունքները։  

Կրոնի վաղ ձևերը: Նախնադարյան (վաղ) հավատալիքներ: Դիցաբանություն և կրոն: 

Բազմաստվածություն և միաստվածություն։ Հայոց դիցաբանություն: Ազգային և 

համաշխարհային կրոնների սահմանումն ու համառոտ բնութագիրը: Ժամանակակից 

ազգային կրոններ: Կրոնը ժամանակակից աշխարհում: Հնդկաստանի ազգային կրոնները  

(հինդուրիզմ, ջայնիզմ, սիկհիզմ), Չինաստանի և ճապոնիայի ազգային կրոնները, 

(դաոսականություն, կոնֆուցիականություն, սինտո), Հուդայականության էությունը և 

բնութագրիչ առանձնահատկությունները։ Բուդդայականության առաջացումը և 

զարգացումը, դավանաբանական և ծիսապաշտամունքնային առանձնահատկությունները, 

հիմնական ուղղությունները Քրիստոնեության առաջացումը և զարգացումը: Քրիստո-

նեության դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները: 

Ուղղափառություն. Կաթոլիկություն. Բողոքականություն, բողոքական ավանդական և ոչ 

ավանդական հարանվանություններ, Հայոց եկեղեցու դավանաբանական և ծիսապաշտա-

մունքային առանձնահատկությունները: Իսլամի առաջացումը և զարգացումը, դավանաբա-

նական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները, հիմնական ուղղությունները: 

Հայաստանի Հանրապետությունում կրոնական իրավիճակի ընդհանուր բնութագիրը: 
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14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Քրիստոնյա Հայաստան։ Հանրագիտարան, Երևան, Հայկ. հանրագիտ., 2002։  

2. Лебедев В. Ю. Религиоведение; учебник для бакалавров, М. 2013.  

3. История религии (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) Т. 1-2. М., 2007. 

4. Основы религиоведения (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) М., 2005. 

5. Религиоведение, (учеб. Под общ. Ред. М. М. Шахнович), СПб, 2012. 

 

1. 1302/Բ01 2. Բարոյագիտության հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս. 

6. 4-րդ` գարնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 վերլուծել ժամանակակից քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական 

հիմնախնդիրները, 

 կանխատեսել բարոյական շարժառիթներ ունեցող ճգնաժամային երևույթները և դրանց 

հետևանքները, 

 ծանոթանալ սիրո, ընտանիքի, կյանքի իմաստի, կրոնի, իրավունքի բարոյական 

հիմանահրցերին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 տիրապետել բարոյական հարաբերությունների հիմունքներին և տիպաբանությանը, 

ծանոթանալ սիրո մետաֆիզիկայի, ընտանիքի պլանավորման և սիրո հոգեվեր-

լուծության հիմնախնդիրներին, 

 տիրապետել բարոյական կոնֆլիկտների լուծման և հաղթահարման տեխնոլոգիաներին, 

ինչպես նաև սոցիալական կյանքի, բիզնես էթիկայի և քաղաքական էթիկայ 

իհիմունքներին: 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 հասկանալ բարոյական ընտրության և կյանքի իմաստի ձևավորման մեխանիզմները, 

ընտրել բարոյական կոնֆլիկտների հաղթահարման արդյունավետ մոդելներ, 

 գնահատել բարոյականության դերը կյանքի կազմակերպման ու կանոնակարգման 

գործում, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը, 

 վերլուծել արդի քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական տեսանկյունները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Գ1. կառուցելու բանավոր և գրավոր խոսքը մայրենի և օտար լեզուներով՝ տրամաբանորեն ճիշտ, 

փաստարկված և հստակ ձևակերպումներով, հետամուտ լինել ժողովրդավարական 

սկզբունքների իրագործմանը և ազգային ու համամարդկային արժեքների տարածմանը, 

Գ4. թիմում աշխատելու, ինքնուրույն կազմակերպելու և աշխատանքային թիմը առաջնորդելու, 

աշխատանքի բարձր արդյունավետություն ցուցաբերելու, պահպանելու աշխատանքային 

անվտանգության կանոնները և մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում,  

 տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն,  

 առաջադրանքներ և տարբեր մոդելների համեմատական վերլուծություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով: Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ 

առաջադրված հարցաշարի, Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և 

վերարտադրության աստիճանը, պատասխանների ամբողջականությունը և 

անսխալականությունը, հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական 

պատասխաններ: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Բարոյականության էությունը և կառուցվածքը: Բարոյական հարաբերությունների էությունը 

Կրոնական էթիկա: Բիոէթիկա: Քաղաքական էթիկա:  Սիրո մետաֆիզիկա: 

Կյանքի իմաստը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Апресян Ю. Этика. М., 2004.  

2. Бодрийяр Ж. Забыть Фуко. СПБ, 2011. 

3. Матвеев П. Религиозная этика. М., 2014. 

4. Фромм Э. Искусство любить. М., 2008. 

5. Щвейцер А. Культура и этика. М., 2010. 

 

1. 2203/Բ2.2 2.            Սոցիոլոգիայի հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս. 

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին փոխանցել գիտելիքներ սոցիոլոգիական գիտելիքի կառուցվածքի և 

հետազոտական մեթոդների վերաբերյալ՝ ծանոթացնելով սոցիոլոգիայի 

ուսումնասիրության առարկայի և սոցիոլոգիական աշխարհայացքի 

առանձնահատկություններին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 տարբերակելու սոցիոլոգիայի՝ որպես գիտության կառուցվածքային մակարդակի, 

  ներկայացնելու սոցիոլոգիայի կայացման նախադրյալները՝ որպես գիտություն  

գիտությունների համակարգում սոցիոլոգիայի տեղն ու դերը, սոցիոլոգիայի 

աշխարհայացքային և էթիկական առանձնահատկությունները, ուսումնասիրության 

առարկան, 

 նկարագրելու հիմնական սոցիոլոգիական մոտեցումները, մշակույթի տարրերը, ինչպես 

նաև հասարակության մեջ տեղի ունեցող մի շարք սոցիալական գործընթացներ ու 

հրատապ սոցիալական հիմնախնդիրներ, 

 նկարագրելու սոցիալական գործողության և հասարակության սոցիալական 

կառուցվածքի փոխկապվածությունը: 
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բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 օգտվելով սոցիոլոգիական    հասկացութային    գործիքակազմից`    մեկնաբանելու 

հասարակական գործընթացներն ու հիմնախնդիրները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Գ2. գործնականում կիրառելու հասարակական, հումանիտար և տնտեսական գիտությունների 

հիմնական դրույթներն ու մեթոդները, տեղեկատվության ստացման տարատեսակ 

աղբյուրները (համացանցային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական 

հոդվածներ և հաշվետվություններ) և տեղեկատվական հաղորդակցության 

տեխնոլոգիաները՝ առկա խնդիրների բացահայտման և ուսումնասիրման, 

հետազոտությունների արդյունավետ կազմակերպման և արդյունքների ներկայացման 

համար, 

Գ3. կիրառելու ձեռքբերած գիտելիքները և անելու քանակական տվյալներից որակական 

եզրահանգումներ, առաջադրելու և զարգացնելու նոր գաղափարներ, բացահայտելու իր 

կրթական պահանջները և (կամ) կարերայի հնարավորությունները հետագա 

ուսումնառության ուղիները որոշելու համար: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասընթացը ենթադրում է դասախոսություններ, լսարանում ուսանողների թե´ պասիվ 

ունկնդրում, թե´ մասնակցություն քննարկումներին, ինչպես նաև՝ հանձնարարված 

գրականության արտալսարանային ընթերցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարք՝ եզրափակիչ բանավոր ստուգման ձևաչափով: Բանավոր ստուգման 

հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Սոցիոլոգիան որպես գիտություն. կայացման առանձնահատկությունները: Սոցիոլոգիայի 

օբյեկտն ու առարկան. մոտեցումներ և տեսական պարադիգմաներ: Սոցիոլոգիան 

գիտությունների համակարգում: Սոցիոլոգիական աշխարհայացք և սոցիոլոգիական էթիկա: 

Սոցիոլոգիական գիտելիքի կառուցվածքը: Ի՞նչ է հետազոտությունը, որո՞նք են 

հետազոտության տեսակները, ո՞վ է հետազոտողը: Մշակույթ, մշակույթի տարրեր: 

Հասարակությունը որպես սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության առարկա: Հասարակության 

սոցիալական կառուցվածքը. սոցիալական ինստիտուտներ: Սոցիալական խմբեր և 

կազմակերպություններ: Հասարակություն և անձ. սոցիալական փոխազդեցություն և 

սոցիալականացում: Շեղվող վարք և սոցիալական վերահսկողություն: Սոցիալական 

անհավասարություն. շերտավորում և մոբիլություն: Ազգաբնակչություն, ուրբանիզացիա և 

միգրացիա: Սոցիալական փոփոխություններ, գործընթացներ և շարժումներ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Гидденс Э. “Социология”// 2-е изд., полн. перераб. и доп., М.: Эдиториал УРСС, 2005. 

2. Миллс Ч. Р. “Социологическое воображение”// Пер. с англ. О. А. Оберемко. Под общей 

редакцией и с предисловием Г. С. Батыгина. - М.: Изда-тельский Дом NOTA BENE, 2001, 

264с. 

3. Штомпка П. “Социология. Анализ современного общества” М.: Логос, 2005, 664 с. 

4. Macionis J.J. “Sociology”// USA: Pearson Education, Inc., 14th ed., 2012. 
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1. 1301/Բ02 2.   Տրամաբանության հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս. 

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 տրամաբանության դասընթացի հիմնական հասկացությունների, օրենքների ու 

սկզբունքների իմացությունը, որն ունի ինչպես ընդհանուր կրթական, այնպես էլ 

իմացաբանական ու մեթոդաբանական նշանակություն, 

 ուսանողը ոչ միայն բացահայտում և կատարելագործում է իր տրամաբանական 

կարողությունները, այլև ձեռք է բերում գիտելիքներ, որոնք նպաստում են 

մասնագիտական առարկաների տեսությունների հիմնական հասկացությունների ու 

կառուցվածքի յուրացմանը, հետազոտական հմտությունների ձևավորմանը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 հասկանալ մտքի կառուցվածքը, 

 իմանալ տրամաբանական կանոնների և օրենքների մասին, որոնք կշռադատության 

ընթացքում ապահովում են մեր մտքի կանոնավորությունը ու հետևողականությունը, 

ճշմարիտ եզրակացությունների ստացումը և գիտական գիտելիքների 

հիմնավորվածությունը, 

 հասկանալ տրամաբանական գիտելիքի էությունը և գործառնական տեսանկյունները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 հասկանալ տրամաբանության ճանաչողական և մեթոդաբանական գործառույթների 

անհրաժեշտությունը գիտատեսական և գործնական ուսումնասիրությունների ժամանակ, 

 ճիշտ կատարել և գնահատել հասկացությունների հետ կապված տրամաբանական 

գործողությունները, 

 իրականացնել դատողությունների և անհրաժեշտ մտահանգումների տրամաբանական 

վերլուծություն և գնահատում, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 կարողանալ դրսևորել տրամաբանական մտածողության անհրաժեշտ մշակույթ` 

պահպանելով կանոնավոր մտածողության որոշակիության, անհակասականության, 

հիմնավորվածության և հետևողականության հիմնարար սկզբունքների ու դրանցից բխող 

մասնավոր նորմերի պահանջները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Գ3. կիրառելու ձեռքբերած գիտելիքները և անելու քանակական տվյալներից որակական եզրա-

հանգումներ, առաջադրելու և զարգացնելու նոր գաղափարներ, բացահայտելու իր կրթական 

պահանջները և (կամ) կարերայի հնարավորությունները հետագա ուսումնառության 

ուղիները որոշելու համար, 

Գ4. թիմում աշխատելու, ինքնուրույն կազմակերպելու և աշխատանքային թիմը առաջնորդելու, 

աշխատանքի բարձր արդյունավետություն ցուցաբերելու, պահպանելու աշխատանքային 

անվտանգության կանոնները և մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 քննարկում, 

 անհատական աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարք – բանավոր: Բանավոր ստուգման հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Տրամաբանության առարկան և նշանակությունը: Բազմատրամաբանության սկզբունքը:   

Միտք և լեզու: Հասկացություն: Հասկացության ծավալն ու բովանդակությունը: Հասկացու-

թյան տեսակները: Տրամաբանական գործողություններ հասկացությունների հետ: Հասկա-

ցության ծավալի բաժանման էությունը, տեսակներն ու կանոնները: Սահմանման էությունը, 

տեսակներն ու կանոնները: Դասակարգման էությունը տեսակներն ու կանոնները: Դատո-

ղության էությունը և կազմը: Պարզ և բարդ դատողություններ, դրանց տեսակները: 

Տրամաբանական մտածողության հիմնական օրենքները. որոշակիության, անհակասակա-

նության, հետևողականության և հիմնավորվածության պահանջները: Անհրաժեշտ 

մտահանգումներ, դրանց տեսակները և կոնոնները. պայմանական, բաժանանարար, 

լեմատիկ և անմիջական մտահանգումներ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Գևորգյան Հ.Ա., Բաղդասարյան Վ.Խ.,Տրամաբանություն: Եր. , 2015  

2. Гетманова А. Логика. 9-ое изд., Moсква, 2006. 

3. Кириллов В.И., Орлов Г.А.,Фокина Н.И., Упражнения по логике. Учебное пособие. М.,2005.  

4. Ивлев Ю.В., Логика. Учебник. 3-е издание. М., 2005. 

5. Ивин А.А., Практическая логика. Учебное пособие. М.,2002. 

 

1. 1306/Բ17 2.   2.   Հոգեբանության հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/ շաբ. 5. 2 ժամ դաս. 

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7 Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է` 

 մարդու հոգեկանի ծագման և զարգացման, կառուցվածքի առանցքային մեխանիզմների, 

օրինաչափությունների և առանձնահատկությունների ուսումնասիրումը, 

 ժամանակակից հոգեբանության ուղղություններին, դրանց կիրառման ոլորտներին 

ծանոթացումը, 

 հոգեբանական կրթվածության և մշակույթի զարգացումը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ձևակերպել բարձրագույն հոգեկան գործառույթների ձևավորման, զարգացման և 

դրսևորման մեխանիզմները և օրինաչափությունները, 

 սահմանել անձի կենսագործունեության հոգեկան հիմքերը, 

 սահմանել անձի կառուցվածքը, անձի հոգեբանական տեսությունների հիմնական 

ուղղությունները, մոտիվացիայի տեսությունները, 

 ներկայացնել միջանձնային հարաբերությունների և միջանձնային ընկալման ու 
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հաղորդակցման հոգեբանական հիմքերը, 

 ներկայացնել փոքր և մեծ խմբերի սոցիալ-հոգեբանական բնութագիրը, դրանց հետ 

աշխատելու հիմնական սկզբունքները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 օգտագործել հոգեբանական գիտելիքները գիտահետազոտական և պրակտիկ 

աշխատանքներում, 

 կազմակերպել և ծրագրավորել ուսումնական և մասնագիատական գործունեությունը  

 հաշվի առնելով անհատատիպաբանական և անձնային առանձնահատկությունները, 

 կիրառել հոգեբանական կարողությունները միջանձնային շփման և փոխազդեցության  

 ժամանակ, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 տիրապետել գիտական գրականության հետ աշխատելու հմտություններին կիրառել 

տեղեկության բանավոր և գրավոր ներկայացնելու հմտությունները, 

 օգտագործել անձի խնդրային դաշտը նկարագրող հասկացութային ապարատի 

իմացությունը: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Գ4. թիմում աշխատելու, ինքնուրույն կազմակերպելու և աշխատանքային թիմը առաջնորդելու, 

աշխատանքի բարձր արդյունավետություն ցուցաբերելու, պահպանելու աշխատանքային 

անվտանգության կանոնները և մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություն, 

 սեմինար պարապմունք,  

 քննարկում, 

 պրակտիկ աշխատանքներ, 

 հետազոտական աշխատանքի իրականացում և դրա ներկայացում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով: Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ 

առաջադրված հարցաշարի: Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և 

վերարտադրության աստիճանը, պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալակա-

նությունը, հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական պատասխաններ: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Հոգեբանության զարգացման համառոտպատմությունը, փուլերը: Ժամանակակից 

հոգեբանության ուղղությունները: Հոգեբանական հետազոտության մեթոդները և 

մեթոդիկաները: Հոգեբանության բնագիտական հիմքերը: Հոգեբանության սոցիալական 

հիմքերը: Հոգեկանի կառուցվածքը՝ հոգեկան հատկություններ, վիճակներ, գործընթացներ: 

Անձի կառուցվածքը: Անձի տեսությունները: Մոտիվացիայի տեսությունները: Միջանձնային 

ընկալում, միջանձնային հարաբերությունների հոգեբանություն: Հաղորդակցում: Գործարար 

հաղորդակցման հոգեբանական մոտեցումները: Մեծ և փոքր խմբերի սոցիալ-հոգեբանական 

առանձնահատկությունները: 
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14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Նալչադյան Ա. Ընդհանուր հոգեբանության հիմունքներ Գիրք 1., Եր., Լույս. 1991, 512էջ  

2. Հոգեբանություն. դեմքեր, փաստեր / Ուսումնական ձեռնարկ., համահեղ., Եր. ԵՊՀ հրատ. 

2010, 204 էջ 

3. Немов Р. С., Психология. Книга 3. М.: ВЛАДОС ИМПЭ им. А. С. Грибоедова, 2002.  

4. Психология личности. Хрестоматия в 2-х т./ Под. Ред. Д.Я. Райгородского. – Самара: “Бахрар- 

М”, 2002 

5. Introduction to Psychology// https://ocw.mit.edu/ans7870/9/9.00SC/MIT9_00SCF11_text.pdf 

 

1.   1901/Բ01 2.         Իրավունքի հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/ շաբ. 5. 2 ժամ դաս. 

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է 

 սովորեցնել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտների իրավական-օրենսդրական 

կարգավորման հիմունքները, մշակել ստացած իրավական գիտելիքները գործնականում 

կիրառելու հմտություններ, ինչպես նաև ձևավորել իրավական աշխարհայացք ու 

մշակույթ։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 բնութագրել /բացատրել/ պետաիրավական հիմնական հասկացությունները, իրավունքի 

արդի ձևերը, իրավական կարգավորման կառուցակարգը, իրավունքի համակարգի 

հիմնական ճյուղերը, դրանց կարգավորման հիմնական աղբյուրները, 

 տարբերել օրինականություն, իրավաչափ և իրավախախտ վարքագիծ, իրավական 

պատասխանատվություն հասկացությունները, 

 բացատրել իրավունքի հիմնական ճյուղերի կարևոր հասկացությունները, 

կարգավորման առարկան, հիմնադրույթները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 համեմատել և տարբերակել պետաիրավական հիմնական հասկացությունները, 

իրավունքի աղբյուրները, դրանց աստճանակարգությունը, 

 իրականացնել իրավական և սեփական իրավունքների պաշտպանության 

գործողություններ, 

 դրսևորել իրավական աշխարհայացք և իրավական մշակույթ: 

գ) ընդհանրական կարողություններ.  

 ինքնուրույն ուսումնասիրել իրավական կարգավորման աղբյուրները, օգտվել 

իրավական տեղեկատվության տարատեսակ   աղբյուրներից (ինտերնետ      

ռեսուրսներ, օրենսգրքեր, օրենքներ), 

 օժանդակել օրինականության ապահովմանը, ցուցաբերել ակտիվություն, հարգել օրենքը 

և իրավական պետության արժեքները, ունենալ բարոյաիրավական պատշաճ 

գիտակցություն, պատասխանատվության զգացում։ 

https://ocw.mit.edu/ans7870/9/9.00SC/MIT9_00SCF11_text.pdf
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10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքը. 

Գ2. գործնականում կիրառելու հասարակական, հումանիտար և տնտեսական գիտությունների 

հիմնական դրույթներն ու մեթոդները, տեղեկատվության ստացման տարատեսակ 

աղբյուրները (համացանցային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական 

հոդվածներ և հաշվետվություններ) և տեղեկատվական հաղորդակցության 

տեխնոլոգիաները՝ առկա խնդիրների բացահայտման և ուսումնասիրման, հետազո-

տությունների արդյունավետ կազմակերպման և արդյունքների ներկայացման համար: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,  

 անհատական և խմբային աշխատանք, 

 ինքնուրույն աշխատանք, 

 բանավոր ներկայացում,  պրեզենտացիա, 

 իրավիճակային խնդիրների քննարկում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.  

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր /կամ գրավոր/: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` 

նախապես տրամադրված հարցաշարից:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. . 

Հասարակություն և պետություն: Իրավունք: Իրավական կարգավորման կառուցակարգը և 

իրավունքի կենսագործումը։ Իրավունքի ձևերը: Իրավունքի համակարգը: Օրինականություն, 

իրավաչափ վարքագիծ, իրավախախտում: Կոռուպցիայի դեմ պայքարի իրավական հիմնա-

հարցերը: Սահմանադրական իրավունք: Դատական իշխանություն և դատական համակարգ: 

Քաղաքացիական իրավունք: Աշխատանքային իրավունք: Ընտանեկան իրավունք: Էկոլո-

գիական իրավունք: Քրեական իրավունք: Դատավարական իրավունք: Միջազգային 

իրավունք։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. ՀՀ Սահմանադրություն, 2015 թ. խմբագրությամբ 

2. ՀՀ քաղաքացիական, քրեական, ընտանեկան, աշխատանքային, քրեական և 

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքերը 

3. Հասարակագիտություն, դասագիրք 9-րդ դասարանի համար,  Գ.Ղազինյան, 

Ա.Վաղարշյան և այլոք, Եր., Տիգրան Մեծ, 2014 

4. Հասարակագիտություն, դասագիրք 11-րդ դասարանի համար, Գ.Ղազինյան, 

Ա.Վաղարշյան և այլոք, Եր., Տիգրան Մեծ, 2015 

 

1. 2301/Բ01 2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/ շաբ.  5. 2 ժամ  գործն. 

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի հիմնական նպատակն է՝ 

 ուսանողներին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ համակարգիչների, դրանց տեխնիկական, 

ծրագրային և ինֆորմացիոն ապահովման մասին, 

 ստեղծել անհրաժեշտ հիմքեր համակարգչի օգնությամբ մասնագիտության մեջ 

գործնական հետազոտություններ ու վերլուծություններ կատարելու համար: 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 աշխատել տեքստի, գրաֆիկական օբյեկտների, աղյուսակների հետ կատարել 

հաշվարկներ, կազմել դիագրամներ և գրաֆիկներ, 

 ինքնուրույն կատարել իր թղթավարությունը (կուրսային և ավարտական 

աշխատանքներ, հաշվարկներ,  զեկուցումների համար սլայդների պատրաստում և այլն)։ 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Գ2. գործնականում կիրառելու հասարակական, հումանիտար և տնտեսական գիտությունների 

հիմնական դրույթներն ու մեթոդները, տեղեկատվության ստացման տարատեսակ 

աղբյուրները (համացանցային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական 

հոդվածներ և հաշվետվություններ) և տեղեկատվական հաղորդակցության տեխնոլո-

գիաները՝ առկա խնդիրների բացահայտման և ուսումնասիրման, հետազոտությունների 

արդյունավետ կազմակերպման և արդյունքների ներկայացման համար: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասերն անցկացվում են համակարգչի միջոցով, հանձնարարվում են խնդիրներ և 

ինքնուրույն առաջադրանքներ, 

 ուսուցողական նյութերը և ինքնուրույն աշխատանքի առաջադրանքները տրամադրվում 

են ուսանողներին էլէկտրոնային տեսքով՝ փոխանցվում են էլեկտրոնային կրիչով կամ 

ուղարկում էլ. Փոստին, 

 եզրափակիչ ստուգումներն անցկացվում են համակարգչի միջոցով՝ հանձնարարված 

առաջադրանքների հիման վրա: Կամավորության սկզբունքով հնարավոր է ստուգարքը 

հանձնել առցանց եղանակով: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անցկացվում է համակարգչի միջոցով՝ ուսանողի ամփոփիչ աշխատանքի 

հիման վրա։ Առաջադրանքները հիմնված են դասընթացի ընթացքում անցած թեմաների վրա։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. . 

Բաժին 1 - Համակարգչի կառուցվածքը և աշխատանքի հիմնական սկզբունքները։ Բաժին 2 - 

Windows օպերացիոն համակարգի գրաֆիկական ինտերֆեյսի հետ աշխատելու հիմնական 

սկզբունքները: Բաժին 3 - Տեքստային փաստաթղթերի ստեղծման և մշակման տեխնոլո-

գիաներ: Բաժին 4 - Հաշվարկներ էլեկտրոնային աղյուսակներում, դիագրամներ, գրաֆիկներ։ 

Բաժին 5 - Ներկայացման մուլտիմեդիա տեխնոլոգիաներ՝ ստեղծում և ցուցադրում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝  

1. Առաջադրանքներ՝ էլեկտրոնային կրիչով:  

2. Стоцкий Ю., Васильев А., Телина И., Microsoft Office 2010, Питер 2010 

3. Katherine Murray, First Look Microsoft Office 2010,  

4. Microsoft Press, 2010     
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Մասնագիտական կառուցամաս (պարտադիր) 

1. 0905/Բ01 2. Երկրաէկոլոգիա և շրջակա  միջավայրի 

պահպանության հիմունքներ 

3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս. 

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողին ծանոթացնել երկրաբնապահպանական հիմնախնդիրների երկրաբանական, 

երկրաքիմիական, ջրաերկրաբանական, ճարտարագիտաերկրաբանական 

ասպեկտներին, 

 էկոլոգիական տերմինաբանությանը, երկրոլորտում տեխնածին ազդեցությունների 

հետևանքով տեղի ունեցող փոփոխություններին, երկրաբանաէկոլոգիական մոնիթորինգ 

հասկացությանը, մոնիթորինգի տվյալների հավաքագրմանը և մշակմանը, 

 բնական-տեխնածին համակարգերի աշխատանքին՝ քաղաքաարդյունաբերական, 

լեռնաարդյունաբերական, էներգետիկ, տրանսպորտային, գյուղատնտեսական: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 գիտակցելու երկրաբանական միջավայրի վտանգվածության աստիճանը թվարկելու 

երկրաբանական միջավայրի հետ անմիջական փոխազդեցության մեջ գտնվող 

գործոնները, 

 ներկայացնելու երկրաբնապահպանական մոնիթորինգի վարման ընթացակարգը, 

 բացատրելու բնական-տեխնածին համակարգերի փոխազդեցության  երկրա-

էկոլոգիական ասպեկտները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 վերլուծելու և գնահատելու երկրաբանական միջավայրի էկոլոգիական վիճակը 

օգտագործելու մոնիթորինգի վարման ժամանակակից մեթոդները, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 օգտվելու տարատեսակ աղբյուրներից անհրաժեշտ տեղեկատվություն ստանալու 

համար, վերլուծելու փաստերը և անելու հիմնավորված հետևություններ, 

 առաջարկելու  խնդիրների լուծման եղանակներ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա5. նկարագրելու և քննարկելու տնտեսական, հանքավայրերի շահագործման, շինարարության 

տարբեր ճյուղերի, բնական աղետների կանխատեսման և կանխարգելման, շրջակա 

միջավայրի պահպանության նպատակներով երկրաբանական, երկրաֆիզիկական, 

ջրաերկրաբանական, ճարտարագիտաերկրաբանական և այլ հետազոտությունների 

խնդիրներն ու դրանց լուծման մեթոդաբանությունը, 

Ա6. նկարագրելու և ներկայացնելու ՀՀ երկրաբանական կառուցվածքը, մետաղածնական 

գոտիները, օգտակար հանածոները և հանքավայրերը, ֆիզիկա-աշխարհագրական 

բնութագիրը, ընդերքօգտագործման, հանքային հումքի արդյունահանման և շրջակա 

միջավայրի պահպանության արդի հիմնախնդիրները, 

Գ2. գործնականում կիրառելու հասարակական, հումանիտար և տնտեսական գիտությունների  

հիմնական դրույթներն ու մեթոդները, տեղեկատվության ստացման տարատեսակ 
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աղբյուրները (համացանցային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական 

հոդվածներ և հաշվետվություններ) և տեղեկատվական հաղորդակցության տեխնոլո-

գիաները՝ առկա խնդիրների բացահայտման և ուսումնասիրման, հետազոտությունների 

արդյունավետ կազմակերպման և արդյունքների ներկայացման համար: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն,  

 թիմային աշխատանք, 

 տեղեկատվական աղբյուրներից նյութերի հավաքագրում , 

 թեմատիկ ռեֆերատների կազմում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

գնահատման բաղադրիչներն են՝           եզրափակիչ քննություն 9 միավոր, 

                 մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր, 

                 ընթացիկ ստուգումներ  6 միավոր, 

                 ինքնուրույն աշխատանք 3 միավոր: 

Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր:  Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Երկրաբնապահպանությունը որպես միջդիսցիպլինար գիտական ուղղություն: Հիմնական 

հասկացությունները, ուսումնասիրությունների օբյեկտը և խնդիրները: Բնական-տեխնածին 

համակարգերի փոխազդեցության երկրաէկոլոգիական ասպեկտները: Շրջակա միջավայրի 

պահպանության հասարակագիտական, էկոլոգիական էթիկայի դաստիարակման և 

քաղաքացիական պատասխանատվության դրույթները: Կենսոլորտը որպես շրջակա 

միջավայրի բաղկացուցիչ մաս: Մթնոլորտի էվոլյուցիան երկրաբանական ժամանակի 

ընթացքում, դրա ներկայիս բաղադրությունը: Մթնոլորտի վիճակի փոփոխությունները 

պայմանավորված տեխնածին գործոններով և դրանց էկոլոգիական հետևանքները: Ջրոլորտի 

դերը կենսոլորտում տեղի ունեցող գործընթացներում: Երկրաբանությունը որպես հիմնարար 

գիտություն երկրաբանական միջավայրի փոփոխությունները հասկանալու և գնահատելու 

առումով: Քարոլորտի վերին շերտի ծանրաբեռնվածությունը տեխնածին գործոնների 

հետևանքով: Երկրաբանական միջավայրի փոփոխությունների մասշտաբները և 

հետևանքները: Տեխնածին երկրաբանական պրոցեսներ, դրանց զարգացման 

առանձնահատկությունները կախված երկրաբանական միջավայրի կառուցվածքից: 

Քաղաքացիական-արդյունաբերական համալիրներ: Շրջակա միջավայրի արդյունաբերական 

աղտոտումը: Քաղաքային տարածքների խոշորացում և դրա էկոլոգիական հետևանքները: 

Էներգետիկայի երկրաէկոլոգիական ասպեկտները Էներգաարտադրության կառուցվածքը, 

հիդրո-, ջերմային, ատոմային էներգետիկա և դրանց գործունեության էկոլոգիական 

հիմնախնդիրները: Ջրամբարների ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա (սեյսմիկ 

իրավիճակի փոփոխություն, տարածքների ջրաողողում, ափերի ձևափոխում): Օգտակար 

հանածոների հանքավայրերի շահագործման երկրաբնապահպանական հիմնախնդիրները: 

Հանքահումքային ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործում: Օգտակար հանածոների 

հանքավայրերի շահագործման եղանակները և դրա արդյունքում շրջակա միջավայրի 

փոփոխությունները: Բացասական հետևանքների մեղմացման ճանապարհները: 
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14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Инженерно-геологические аспекты рационального использования и охраны геологической 

среды. / Ред. Е.М. Сергеев. М.: Наука, 1981. 

2. Миланова Е.В., Рябчиков А.М. Использование природных ресурсов и охрана природы. М.: 

Высшая школа, 1986. 

3. Розанов Б.Г. Основы учения об окружающей среде. М.: МГУ, 1984. 

4. Теоретические основы инженерной геологии; социально-экономические аспекты. М.: Недра, 1985. 

 

1. 0905/Բ02 2.        Ընդհանուր երկրաբանություն 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս., 2 ժամ լաբ. 

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ 7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է ՝ 

 ուսանողին ծանոթացնել Երկիր մոլորակի տեսքին, չափերին, ներքին կառուցվածքին՝ 

համաձայն ժամանակակից  պատկերացումների,  

 ընդերքը կազմող ապարներին, միներալներին, դրանց հետ կապված օգտակար        

հանածոներին, 

 արտածին և ներծին երկրաբանական պրոցեսներին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝  

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու արեգակնային համակարգի առաջացման տեությունը, Երկրի 

կառուցվածքն ըստ ոլորտների,  

 թվարկելու բյուրեղագիտական սինգոնիաները, միներալների խմբերը, 

երկրաժամնակագրական ստորաբաժանումները, 

 ներկայացնելու հոսող ջրի, քամու, սառցադաշտերի և գրավիտացիոն պրոցեսների 

երկրաբանական աշխատանքը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 բացատրելու շերտի տեղադրան էլեմենտները դաշտային պայմաններում, 

  ճանաչելու որոշ ապարների միներալային կամզը,  

 բացատրելու գետային դարավանդի ծագումը և տիպը, 

 պրակտիկայում օգտագործելու երկրաբանական կողմնացուցը,  

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 օգտվելու տարատեսակ աղբյուրներից անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու 

համար, 

 ստեղծագործաբար կիրառելու ունեցած գիտելիքները, վերլուծելու փաստերը և անելու 

հիմնավորված հետևություններ, 

 պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը ուսումնական պրակտիկայի 

ժամանակ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա1. ներկայացնելու և նկարագրելու Երկրի ծագման և կառուցվածքի ժամանակակից 

պատկերացումները, նրա զարգացման փուլերը, երկրակեղևը կազմող միներալներն ու 

ապարները, քիմիական տարրերի տեղաբաշխման օրինաչափությունները, երկրակեղևը 

կազմող միավորների տարբեր երաբանական, կառուցվածքային, երկրաֆիզիկական և այլ 

հատկությունները, երկրակեղևում տեղի ունեցող ներծին և արտածին գործընթացները, 

Բ1. գործնականում ճանաչելու և տարբերակելու ապար կազմող և հանքային միներալները, 
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ապարները, հանքաքարերի հիմնական տեսակները և երկրաբանական մարմինները, 

օգտվելու միկրոսկոպներից, 

Բ5. գործնականում իրականացնելու և մասնակցելու նպատակային դաշտային 

ուսումնասիրությունների, փաստագրման, չափագրման, նմուշարկման և կամերալ 

աշխատանքներին, հանքավայրերի պաշարների հաշվարկմանն ու տնտեսագիտական 

գնահատմանը, 

Գ4. թիմում աշխատելու, ինքնուրույն կազմակերպելու և աշխատանքային թիմը առաջնորդելու, 

աշխատանքի բարձր արդյունավետություն ցուցաբերելու, պահպանելու աշխատանքային 

անվտանգության կանոնները և մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 լաբորատոր աշխատանքներ, 

 ինքնուրույն աշխատանք, 

 հանձնարարված գրականության ընթերցում, 

 նյութի վերլուծում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

գնահատման բաղադրիչներն են՝  2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր,  

         մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր, 

          ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր, 

          եզրափակիչ քննություն 8 միավոր: 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:  Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.    

Արեգակնային համակարգը: Տիեզերքի առաջացումը: Երկիր մոլորակի տեսքը, չափերը, 

գեոիդի բացատրությունը: Երկրագնդի կառուցվածքը: Երկրագնդի ներքին և արտաքին 

ոլորտները: Բյուրեղագիտության հիմունքները: Միներալային ագրեգատներ: Միներալների 

դասակարգումը: Ապարների ծագումնաբանական դասակարգումը: Հրաբուխների տիպերը: 

Հետհրաբխային գործունեության գազային շիթեր և գեյզերներ: Հրաբխային արտավիժման 

նյութերը: Հայաստանի հրաբուխները: Մագմայի տրոհումը՝ լիկվացիա, բյուրեղացման 

դիֆերենցիացիա և ասիմիլյացիա: Ապարների ստրուկտուրային և տեքստուրային հատկա-

նիշները: Ինտրուզիվ մարմինների մորֆոլոգիական ձևերը: Լեռնային ապարների հասակը: 

Հարաբերական երկրաժամանակագրություն: Հասակների որոշման իզոտոպային մեթոդներ: 

Արտածին (էկզոգեն) երկրաբանական պրոցեսներ: Կարստային պրոցեսներ: Գրավիտացիոն 

պրոցեսներ՝ փլվածքներ, սողանքներ:       Ծովերի և օվկիանոսների երկրաբանական գործունեու-

թյունը: Ապարների շերտերի բնութագիրը, տեղադրման էլեմենտները: Երկրաբանական 

կողմնացույց: Հասկացություն աշխարհագրական կոորդինատների մասին: Երկրաբանական 

քարտեզագրման հիմունքները: Տեկտոնական շարժումներ, ուղղաձիգ և հորիզոնական 

շարժումներ: Լեռնային ապարների դեֆորմացիաներ. ծալքեր, խզումներ, բեկվածքներ, 

վերնետքներ, վարնետքներ, կողաշարժեր, վրաշարժեր, տեկտոնական ծածկոցներ: 
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14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Аллисон А., Пальмер Д. Геология. М.: "Мир", 1984 

2. Горшков Г.П., Якушова А.Ф. Обшая геология. М.: изд. моск. университета, 1973 

3. Курс общей геологии. Серпухов В.И., Т.В.Билибина, А.И.Шалимов и др. Л.: Недра, 1976.  

4. Практическое руководство по общей геологии, под ред. Н.В. Короновского. М.: ACADEMIA, 2011. 

5. Короновский Н. Общая геология. М.: изд. моск. ниверситета, 2006.  

 

1. 0102/Բ01 2.      Մաթեմատիկա 3.   4 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս., 2 ժամ գործն. 

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ 7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ծանոթացնել վերլուծական երկրաչափության,  գծային հանրահաշվի  և  

մաթեմատիկական անալիզի  տարրերը՝  վեկտորներ,  մատրիցներ, որոշիչներ, գծային 

համակարգեր, ֆունկցիա, սահման,  ածանցյալ,  անորոշ և որոշյալ ինտեգրալներ և 

նրանց կիրառությունները,   

 ծանոթացնել պարզագույն սովորական դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման 

եղանակների հետ,  մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաների մասնակի  ածանցյալների  և  

էքստրեմումների հետ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու  վերլուծական երկրաչափության,  գծային  հանրահաշվի, 

մաթեմատիկական  անալիզի  և  դիֆերենցիալ  հավասարումների  տեսության  

գաղափարներն ու մեթոդները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 կատարելու գործողություններ վեկտորների, մատրիցների, որոշիչների հետ, լուծելու  

գծային համակարգեր, 

 գտնելու ֆունկցիայի սահմանը, ածանցյալը, հետազոտելու ֆունկցիան ածանցյալի 

միջոցով, հաշվելու  որոշյալ և անորոշ ինտեգրալներ, մակերեսներ, 

 լուծելու  պարզագույն սովորական դիֆերենցիալ հավասարումներ, 

 ցույց տալու մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաների հատկությունները, հաշվելու նրանց  

մասնակի  ածանցյալները, գտնելու  էքստրեմումները,  

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.  

 յուրացված  մեթոդների  կիրառումը այլ  տեսություններում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա1. ներկայացնել երկրաբանության և հարակից մասնագիտությունների ոլորտներում երկրաբա-

նական գիտելիքների կիրառման տեսական և գործնական հիմունքները, 

Ա3. օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից, վերլուծելու և համակարգելու երկրաբա-

նությանն  առնչվող տեղեկատվական տվյալները, 

Բ2. օգտագործել տեսական և փորձարարական գիտելիքներն ու հմտությունները գիտահետա-

զոտական  և արտադրական գործընթացներում, 

Բ5. ցուցաբերել տրամաբանական մտածելակերպ գիտահետազոտական  և արտադրական 
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խնդիրների վերլուծության,  սինթեզի, համադրման, համեմատության և ընդհանրացման 

գործընթացներում, 

Գ4. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից անհրաժեշտ տեղեկատվություն ստա-

նալու համար: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն,  

 ինքնուրույն աշխատանք, 

 գործնական պարապմունքներ։ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

գնահատման բաղադրիչներն են՝    2 ընթացիկ քննություն 8 միավոր,  

         մասնակցություն դասընթացին 3 միավոր, 

         եզրափակիչ քննություն 9 միավոր: 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց` յուրաքանչյուրը 3 միավոր:  Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. . 

Թեմա 1. Վերլուծական երկրաչափության տարրեր՝ կոորդինատային հարթություն, ուղիղ գիծ, 

երկրորդ կարգի կորեր, վեկտորներ, գործողություններ վեկտորների հետ։ Թեմա 2. Գծային 

հանրահաշվի տարրեր՝ մատրիցներ և որոշիչներ, գծային հավասարումների համակարգեր։ 

Թեմա 3. Հաջորդականության և ֆունկցիայի սահման, անընդհատ ֆունկցիաներ, 

հատկությունները։ Թեմա 4. Ֆունկցիայի ածանցյալ, ածանցման կանոնները, դիֆերենցիալ։ 

Բարձր կարգի ածանցյալներ։ Թեմա 5. Դիֆերենցիալ հաշվի հիմնական թեորեմները։  

Ֆունկցիայի հետազոտումն ածանցյալի միջոցով, ֆունկցիայի գրաֆիկի կառուցումը։ Թեմա 6 . 

Նախնական ֆունկցիա, անորոշ ինտեգրալ։  Թեմա 7. Որոշյալ ինտեգրալ, հատկությունները, 

կիրառությունները, մակերեսի հաշվում։ Թեմա 8. Պարզագույն սովորական դիֆերենցիալ 

հավասարումներ։  Գծային դիֆերենցիալ հավասարումներ և համակարգեր։ Թեմա 9. Մի քանի 

փոփոխականի ֆունկցիաներ, սահմանը, անընդհատությունը, մասնակի ածանցյալներ, բարձր 

կարգի ածանցյալներ և էքստրեմումներ։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Գալստյան Լ․, Բարձրագույն  մաթեմատիկա, Մաս 1,2,  ԵՊՀ հրատ․, 2012, 2017 

2. Հովհաննիսյան Ս․, Թասլաքյան Ա., Մաթեմատիկական անալիզի  խնդրագիրք  

տնտեսագետների համար,  Մաս 1,2, ԵՊՀ հրատ․, 2016, 2013 

3.  Միքայելյան Գ., Միքայելյան Զ., Մաթեմատիկական մեթոդներ բնագիտության մեջ, Երևան, 

2011 

4. Պիսկունով Ն․Ս․, Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշիվներ, ԲՏՈւՀ-ների համար, հ․ 1,2, Երևան, 

1979 

5. Матейко О.М.,  Таныгина А.Н., Высшая  математика  для  географов,  Части 1, 2, БГУ, Минск, 2011 

6. Широкова Е.А., Тюленева О.Н., Курс  лекций  по  математике (для геологов и др.), Казанский 

ун-т, Казань, 2012  

7. Fleurant C., Bodin-Fleurant S., Mathematics for Earth Science and Geography, Springer, 2019 
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1. 0410/Բ03 2.     Ֆիզիկա 3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 3 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս., 1 ժամ լաբ. 

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ծանոթացնել ընդհանուր ֆիզիկայի հիմնական օրենքներին, դրանց առնչվող հիմնական 

փորձերին, 

 ներկայացնել ֆիզիկայի հիմնական օրենքները դիֆերենցիալ և ինտեգրալ տեսքով, 

գաղափար տալ դրանց հիմնական կիրառությունների մասին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 նկարագրելու ընդհանուր ֆիզիկայի հիմնական օրենքները և դրանց առնչվող 

կարևորագույն փորձերն ու երևույթները, 

 քննարկելու ֆիզիկական երևույթների, փորձերի, օրենքների համակարգերի ներքին 

տրամաբանությունը, այդ համակարգերից բխող հիմնական հետևությունները և 

արդյունքները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 կիրառելու ստացած գիտելիքները կոնկրետ բնույթ կրող երևույթների և հարցերի 

վերլուծության, խնդիրների լուծման համար, 

 համակարգելու և վերլուծելու գիտական տեղեկատվությունը, ստացված արդյունքները և 

փաստերը, կատարելու եզրահանգումներ և անել հետևություններ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա1. ներկայացնելու և նկարագրելու Երկրի ծագման և կառուցվածքի ժամանակակից պատ-

կերացումները, նրա զարգացման փուլերը, երկրակեղևը կազմող միներալներն ու 

ապարները, քիմիական տարրերի տեղաբաշխման օրինաչափությունները, երկրակեղևը 

կազմող միավորների տարբեր երաբանական, կառուցվածքային, երկրաֆիզիկական և այլ 

հատկությունները, երկրակեղևում տեղի ունեցող ներծին և արտածին գործընթացները, 

Բ2. գործնականում օգտագործելու հարակից գիտությունների տեսական գիտելիքները, անհրա-

ժեշտ տեղեկատվական համակարգերն ու տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում 

խնդիրներ լուծելու, աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու և հավաստի 

եզրահանգումներ անելու համար, 

Բ7. վերլուծելու անհրաժեշտ տեղեկատվությունն ու խնդիրների լուծման հնարավոր ուղիները, 

գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները, կայացնելու որոշումներ և 

մշակելու համապատասխան առաջարկություններ աշխատանքների արդյունավետությունը 

բարձրացնելու համար: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն,  

 լաբորատոր աշխատանքներ,  

  քննարկումներ, 

 հանձնարարված գրականության ընթերցում, 

 փորձերի կատարում հատուկ սարքավորումներով, 

 ինքնուրույն աշխատանքների կատարում: 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

գնահատման բաղադրիչներն են՝    2 ընթացիկ քննություն 9 միավոր,  

            մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր, 

            ընթացիկ ստուգումներ  5 միավոր, 

            ինքնուրույն աշխատանք 4 միավոր: 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը  գրավոր է, մյուսը՝ բանավոր: Առաջինը՝ 5 

միավոր, իսկ երկրորդը՝  4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 

համապատասխանաբար 5 և  4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորի քայլը  0,5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Նյութական կետի կինեմատիկա: Մեխանիկական շարժում: Տեղափոխություն: 

Արագություն: Հավասարաչափ շարժում: Պտտական շարժում: Արագացում: Նյութական 

կետի և կետերի համակարգի դինամիկա: Նյուտոնի օրենքները: Բնության ուժերը: 

Առաձգականության ուժ: Հուկի օրենք: Տիեզերական ձգողության օրենք:      Գրավիտացիոն 

հաստատուն: Ծանրության ուժ: Մարմնի կշիռ: Շփման ուժեր: Դիմադրության ուժի 

Պահպանման օրենքները: Մարմնի իմպուլս: Ներքին ուժեր: Փակ համակարգ: 

Մեխանիկական աշխատանք: Հզորություն: Կինետիկ էներգիա: Պոտենցիալէներգիա: Լրիվ 

մեխանիկական էներգիա: Պինդ մարմինների հատկությունները: Դեֆորմացիաներ: 

Մոլեկուլային կինետիկ տեսության հիմնադրույթները: Իզոպրոցեսներ: Գազային օրենքներ: 

Ջերմադինամիկայի հիմունքները: Ներքին էներգիա: Էլեկտրադինամիկայի հիմունքները: 

Էլեկտրական լիցք: Էլեկտրական դաշտ: Հաստատուն հոսանք: Դիմադրություն: Օհմի օրենք: 

Ջոուլ-Լենցի օրենք: Մագնիսականություն: Մագնիսական դաշտ: Ինդուկցիայի վեկտոր: 

Մագնիսական նյութեր: Երկրի մագնիսական դաշտը: Երկրի երկրաչափական  բևեռները: 

Երկրաչափական և ալիքային օպտիկա: Երկրաչափական օպտիկայի օրենքները:Լույսի 

դեֆրակցիան: Ջերմային ճառագայթում: Ֆոտոններ: Ֆոտոէֆեկտ: Լազերներ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Աբրահամյան Մ.Գ.Մեխանիկայի ֆիզիկական հիմունքները: Երևան, ԵՊՀ հրատ, 2008  

2. Սեդրակյան Դ.Մ., Պապոյան Ա.Ա. Էլեկտրականություն և մագնիսականություն: Երևան, 

Էդիթ Պրինտ, 2010 

3. Սավելև Ի.Վ. Ընդհանուր ֆիզիկայի դասընթաց Հ. 1, 2: Երևան, Լույս, 1977 

4.  Дьяченко А.И. Магнитные полюса земли. Москва, MЦНМО, 2003 

5. Савельев И.В. Курс обшей физики. Т. 1,2,3. Москва: Лань, 2008 

 

1. 0608/Բ02 2. Քիմիա 3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 3 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս., 1 ժամ լաբ. 

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ձևավորել քիմիական գիտության տեսական և փորձնական հիմնահարցերի մասին 

հիմնարար պատկերացումներ` համապատասխան քիմիայի ժամանակակից 

մակարդակին, 

 ուսուցանել քիմիական տարրերի ստացման ու կիրառման և դրանց հատկությունների 

մասին հիմնարար գիտելիքներ: 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ձևակերպելու և նկարագրելու ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի տեսական 

օրենքները, տարրերի տարածվածությունը բնության մեջ, դրանց ստացման եղանակները 

և հատկությունները, 

 լուսաբանելու առանձին քիմիական տարրերի, հատկապես մետաղների կիրառման  

ոլորտները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 կատարելու ինքնուրույն աշխատանքներ հանքանյութերի որակական և քանակական 

հետազոտությունների բնագավառում, 

 կատարելու տարրերի հայտնաբերման որակական և քանակական աշխատանքներ և այդ 

բոլորից անելու անհրաժեշտ վերլուծություն, 

գ)ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 գործնականում կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները հասարակական ոլորտում 

իրակաանացվող տարբեր աշխատանքներում և վերլուծություններում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա1. ներկայացնելու և նկարագրելու Երկրի ծագման և կառուցվածքի ժամանակակից պատ-

կերացումները, նրա զարգացման փուլերը, երկրակեղևը կազմող միներալներն ու 

ապարները, քիմիական տարրերի տեղաբաշխման օրինաչափությունները, երկրակեղևը 

կազմող միավորների տարբեր երաբանական, կառուցվածքային, երկրաֆիզիկական և այլ 

հատկությունները, երկրակեղևում տեղի ունեցող ներծին և արտածին գործընթացները, 

Բ2. գործնականում օգտագործելու հարակից գիտությունների տեսական գիտելիքները, անհրա-

ժեշտ տեղեկատվական համակարգերն ու տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում 

խնդիրներ լուծելու, աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու և հավաստի 

եզրահանգումներ անելու համար, 

Գ3. կիրառելու ձեռքբերած գիտելիքները և անելու քանակական տվյալներից որակական 

եզրահանգումներ, առաջադրելու և զարգացնելու նոր գաղափարներ, բացահայտելու իր 

կրթական պահանջները և (կամ) կարերայի հնարավորությունները հետագա 

ուսումնառության ուղիները որոշելու համար: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություն, 

 առցանց ուսուցում,  

 տեսողականացման միջոցներ` համակարգիչ,  

 պրոեկտոր  ցուցադրական նյութեր, 

 լաբորատոր աշխատանքներ՝ փորձերի կատարման միջոցով: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

գնահատման բաղադրիչներն են՝      2 ընթացիկ քննություն 8 միավոր,  

             մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր, 

             ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր, 

             ինքնուրույն աշխատանք 6 միավոր: 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը  գրավոր է, մյուսը՝ բանավոր, 
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յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ 

յուրաքանչյուրը 1 միավոր:  Միավորի քայլը                  0,5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Քիմիայի հիմնական օրենքները: Պարբերական համակարգի դերն ու նշանակությունը:  

Երկրակեղևում, ջրոլորտում և մթնոլորտում տարածված հիմնական քիմիական տարրերը: 

Տարրերի տարածվածությունը բնության մեջ, դրանց հայտնաբերման եղանակները: 

Երկրաքիմիական ցիկլեր: Տարրերի դերն ու նշանակությունը մարդու օրգանիզմում, դրանց 

քիմիական և ֆիզիկական հատկությունները: Մետաղների ստացման եղանակները՝ 

ջերմամետալուրգիա, հիդրոմետալուրգիա, էլեկտրոմետալուրգիա: Երկրի ընդերքում տեղի 

ունեցող երկրաքիմիական երևույթների բնույթը ևվերլուծությունը: Քիմիական կինետիկա: 

Դարձելի, ոչ դարձելի ռեակցիաներ: Թերմոդինամիկայի սկզբմունքները: Թերմոքիմիա: 

Լուծույթներ: Լուծույթների կոնցենտրացիայի արտահայտման եղանակներ:   Անօրգանական 

նյութերի ազդման էկոլոգիական սպեկտորները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Գրիգորյան Ս.Կ., Սարգսյան Ռ.Ա., Ղափանցյան Է.Ե. Ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի  

պրակտիկում: Երևան, ԵՊՀ, 2007թ.  

2. Ахметов Н.С. Обшая и неорганическая химия. Москва, “Высшая школа”, 2003. 

3. Галкин В.Ю., Галкин Ю.В. Общая химия XXI века. С.-П.: Химиздат, 2011, 328 с. 

4. Голдовская Л.Ф. Химия окружающей среды. М: Мир, 2005, 295 с. 

5. Третьяков Ю.Д. и др. Неорганическая химия., В 2т.- М.։   Академия, 2007. 

6. Третьяков Ю.Д. и др. Неорганическая химия., В 3т.- М.։   Академия, 2007. 

7. Угай А. Обшая и неорганическая химия. Москва: “Высшая школа”, 2, 2000. 

8. Третяков Ю.Д., Мартыненко Л.И., Григорьевб А.Н., Цивадзе А.Ю. Неорганическая Химия, т. 

1-2.    Москва: Химия, 2001. 

9. Хаускрофт К., Котстебл Э. Современный курс обшей химии, т.2. М.: Издательство “Мир”, 

2007  

 

1. 0808/Բ01 2. Միներալոգիա բյուրեղագիտության                 

հիմունքներով 

3. 6 ECTS կրեդիտ 

4. 6 ժամ/շաբ. 5. 3 ժամ դաս., 3 ժամ լաբ. 

6. 2-րդ՝ գարնանային  կիսամյակ 7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել բյուրեղագիտության և միներալոգիայի հիմունքներին, 

բյուրեղների սիմետրիայի տարրերին, նրանց ֆիզիկաքիմիական հատկություններին, 

միներալների բյուրեղագիտական ձևերին, աճի և զարգացման օրենքներին ու 

մոդելներին,  միներալների առաջացման երկրաբանական և ֆիզիկաքիմիական 

պայմաններին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու բյուրեղագիտություն և միներալոգիայի ժամանակակից 

հիմնախնդիրները,  ուսումնասիրման մեթոդներն ու օրենքները, 
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 ներկայացնելու միներալների դասերն ու դասակարգման սկզբունքները, 

 բացատրելու բնական քիմիական միացությունների բազմազանության պատճառները, 

միներալների անտագոնիզմի և պարագենեզիսի, իզոմորֆիզմի և պոլիմորֆիզմի 

երևույթները,   

 ներկայացնելու մագմատիկական, պեգմատիտային, սկառնային, կարբոնատիտային, 

հիդրոթերմալային, հողմահարման, նստվածքային և մետամորֆային պրոցեսները, որոնց 

շնորհիվ առաջանում են միներալային կուտակներն ու դրանց հանքավայրերը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 որոշելու և նկարագրելու միներալները, 

 առանձնացնելու միներալային պարագենետիկ ասոցիացիաններն ու 

վերականգնել  միներալառաջացման էտապներն ու փուլերը, 

 որոշելու միներալների կիրառման ոլորտները, 

 փաստագրելու և վերլուծելու առաջնային երկրաբանական նյութը: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա1. ներկայացնելու և նկարագրելու Երկրի ծագման և կառուցվածքի ժամանակակից պատ-

կերացումները, նրա զարգացման փուլերը, երկրակեղևը կազմող միներալներն ու 

ապարները, քիմիական տարրերի տեղաբաշխման օրինաչափությունները, երկրակեղևը 

կազմող միավորների տարբեր երաբանական, կառուցվածքային, երկրաֆիզիկական և այլ 

հատկությունները, երկրակեղևում տեղի ունեցող ներծին և արտածին գործընթացները, 

Ա2. ձևակերպելու և լուսաբանելու երկրաբանական ուսումնասիրության առանձին մեթոդների 

(միներալոգիական, պետրոգրաֆիական, հնէաբանական, շերտագրական, քարտեզագրա-

կան, երկրաֆիզիկական, երկրաքիմիական, կառուցվածքային, ջրաերկրաբանական, ճար-

տարագիտաերկրաբանական և այլն) տեսական հիմունքները, խնդիրներն ու 

նպատակները, աշխատանքների առանձնահատկություններն ու սկզբունքները, 

Բ1. գործնականում ճանաչելու և տարբերակելու ապար կազմող և հանքային միներալները,  

ապարները, հանքաքարերի հիմնական տեսակները և երկրաբանական մարմինները, 

օգտվելու միկրոսկոպներից, 

Բ5. գործնականում իրականացնելու և մասնակցելու նպատակային դաշտային ուսումնասիրո-

թյունների, փաստագրման, չափագրման, նմուշարկման և կամերալ աշխատանքներին, 

հանքավայրերի պաշարների հաշվարկմանն ու տնտեսագիտական գնահատմանը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն,  

 լաբորատորաշխատանք, 

 աշխատանք բյորեղների մոդելների և միներալների նմուշների հետ,   

 ինքնուրույն աշխատանք, 

 հանձնարարված գրականության ընթերցում և նյութերի մշակում 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

գնահատման բաղադրիչներն են՝     2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր,  

            մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր, 

            ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր, 

            եզրափակիչ քննություն 8 միավոր: 
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Գիտության պատմությունը, խնդիրները, ուսումնասիրությունների մեթոդներն ու 

մեթոդաբանությունը: Բյուրեղագիտության և բյուրեղաօպտիկայի հիմունքները: 

Սիմետրիայի օրենքները,  բյուրեղագիտական ձևերը: Միներալների ֆիզիկական 

հատկությունները: Միներալների ներքին կառուցվածքը,  քիմիական կազմը, իզոմորֆիզմ և 

պոլիմորֆիզմ: Միներալները և դրանց տեսակները, միներալների դասակարգումը: 

Միներալառաջացման արտածին և ներծին պրոցեսներ: Բուն մագմատիկական 

միներալառաջացում:   Պեգմատիտային միներալառաջացում: Կարբոնատիտային 

միներալառաջացում: Սկառնային միներալառաջացում: Հիդրոթերմալ միներալառաջացում: 

Հողմահարման միներալառաջացում: Նստվածքային միներալառաջացում: Մետամորֆային 

միներալառաջացում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Բալասանան Ս.Ի. Հանքաբանութուն: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1987 

2. Булах А.Г., Кривовичев В.Г., Золотарев А.А. Общая минералогия, СПб, 2008 

3. Бетехтин А.Г. Курс минералогии. М.,КДУ, 2007. 

4. Миловский А.В., Кононов О.В. Минералогия. М., МГУ, 1982 

5. Смольянинов Н.А. Практическое руководство по минералогии. М., Недра, 1972. 

6. Лазаренко Е.К. Курс минералогии. М., Высшая школа, 1971. 

 

1. 0905/Բ03 2. Գեոմորֆոլոգիա և չորրորդական   

նստվածքների երկրաբանություն 

3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 3 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս., 1 ժամ գործն. 

6. 2-րդ՝ գարնանային  կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է ՝ 

 ուսանողին ծանոթացնել գեոմորֆոլոգիայի և չորրորդական երկրաբանության 

տեսական հիմունքներին, ռելիեֆի հիմանակն ձևերին, դրանց ծագմանը, ռելիեֆի 

ձևավորման էնդոգեն և էկզոգեն գործոններին,  պլեյստոցենի շերտագրությանը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու ժամանակակից ռելիեֆի ձևավորման տեսական հիմունքները 

պարզաբանելու չորրորդական հասակի շերտագրությունը, 

 թվարկելու չորրորդական հասակի ռելիեֆի մեգաձևերը բնութագրելու ծովափերի 

ռելիեֆի առանձնահատկությունները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 բազմակողմանիորեն վերլուծելու և գնահատելու ռելիեֆի տիպերը, 

 օգտագործելու ժամանակակից տեղեկատվական մեթոդները ռելիեֆի թեքությունները 

պարզելու բնագավառներում, վերլուծելու կլիմայի և ռելիեֆի կապը, 
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 տարբերակելու չորրորդական նստվածքային ապարներն ըստ ծագման, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 օգտվելու տարատեսակ աղբյուրներից անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու 

համար,  

 վերլուծելու առկա խնդիրները և առաջարկելու դրանց լուծման եղանակներ 

 պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, 

 ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա1. ներկայացնելու և նկարագրելու Երկրի ծագման և կառուցվածքի ժամանակակից պատ-

կերացումները, նրա զարգացման փուլերը, երկրակեղևը կազմող միներալներն ու 

ապարները, քիմիական տարրերի տեղաբաշխման օրինաչափությունները, երկրակեղևը 

կազմող միավորների տարբեր երաբանական, կառուցվածքային, երկրաֆիզիկական և այլ 

հատկությունները, երկրակեղևում տեղի ունեցող ներծին և արտածին գործընթացները, 

Ա6. նկարագրելու և ներկայացնելու ՀՀ երկրաբանական կառուցվածքը, մետաղածնական 

գոտիները, օգտակար հանածոները և հանքավայրերը, ֆիզիկաաշխարհագրական 

բնութագիրը, ընդերքօգտագործման, հանքային հումքի արդյունահանման և շրջակա 

միջավայրի պահպանության արդի հիմնախնդիրները, 

Բ4. կազմելու և կառուցելու տարածաշրջանների տարբեր տիպի (մասշտաբի) երկրաբանական, 

շերտագրական, կառուցվածքային, տեկտոնական, ճարտարագիտաերկրաբանական, 

ջրաերկրաբանական, երկրաֆիզիկական, օգտակար հանածոների, մետաղածնական, 

երկրաքիմիական, գեոմորֆոլոգիական և այլ բնույթի քարտեզներ, հանքավայրերի և 

հանքային դաշտերի քարտեզներ, երկրաբանական և հետախուզական կտրվածքներ, 

հետախուզական հորիզոնների երկրաբանական հատակագծեր ու նմուշարկման 

պլաններ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն,  

 գործնական աշխատանք, 

 թեմատիկ աշխատանք, 

 հանձնարարված գրականության ընթերցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

գնահատման բաղադրիչներն են՝      եզրափակիչ քննություն 9 միավոր, 

                                                                  մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր, 

              ընթացիկ ստուգումներ  6 միավոր, 

              ինքնուրույն աշխատանք 3 միավոր: 

Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր:  Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հիմնական ռելիեֆառաջացնող գործոնները: Ներծին և արտածին պրոցեսներ, 

հողմահարում, հողմահարման էներգիայի աղբյուրները: Դենուդացիա և ակումուլյացիա: 

Մագմատիկ ծագման ռելիեֆի ձևերը, ինտրուզիվ ձևեր: Ռելիեֆի էֆուզիվ ձևեր, հրաբխային 

արտավիժումներ: Տեկտոնական խախտումներ, ծալքեր, հորստեր, գրաբեններ, 
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երկրաշարժեր: Շերտի կառուցվածքը՝ հաստություն, ծալքեր, անկման անկյուն, 

անտիկլինալային և սինկլինալային ծալքեր: Լեռնային և հարթավայրային երկրների 

գեոմորֆոլոգիա: Ռելիեֆի մեգաձևերի դասակարգումը չորրորդական ժամանակաշրջանի 

դրությամբ, որտեղ հաշվի են առնվում տեկտոնական ռեժիմը, երկրակեղևի կառուցվածքը, 

նորագույն ռելեիֆի ձևերը: Օվկիանոսային իջվածքներ և մայրցամաքային բարձրացումներ: 

Լեռներին հարակից պլատֆորմներ, ծածկված չորրորդական մոլասներով: Նախալեռնային 

օրոգեն իջվածքներ: Արտաքին լեռնային կառույցներ: Միջլեռնային իջվածքներ: 

Մայրցամաքների էկզոգեն ռելիեֆը: Լանջային պրոցեսներ, ռելիեֆի ձևերըև նստվածքները: 

Լանջերի գենետիկ տիպերը: Լանջերի սողանքային տիպը: Սողանքառաջացնող գործոններ: 

Սողանքային լանջերի ձերը: Դելյուվիալ լանջեր: Լանջեր, որոնք ձևավորվել են բեկորային 

նյութի զանգվածային տեղափոխությունից: Գետային դարավանդների գեոմորֆոլոգիա: 

Գետահունի կառուցվածքը: Էռոզիայիբազիս: Ողողահուն: Փուլային խորացում, 

դարավանդեր: Ալյուվիալ նստվածքների օգտակար հանածոներ: Ծովափերի 

գեոմորֆոլոգիա: Ափի ռելիեֆի էլեմենտները: Աբրազիա: Ափերի ակումուլյացիոն և 

աբրազիոն ռելիեֆի ձևերը: Պլատֆորմային և լեռնային շրջանների սառցապատումների 

գեոմորֆոլոգիա: Սառցադաշտային էռոզիա և ակումուլյացիա: Սառցադաշտային կրկես, 

տրոգ: Կրիոգեն ռելիեֆ: Չորրորդական երկրաբանության հիմունքները: Էլյուվիալ 

նստվածքներ: Հողաբուսական ծածկ: Հողերի գենետիկական տիպերը: Չորրոդական 

հասակի շերտագրություն: ՀՀ լեռնային ռելիեֆի գլխավոր ձևերը: Մարդու գործունեությամբ 

պայմանավորված ռելիեֆի ձևեր: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Кизевальтер Д.С., Раскатов Г.И., Рыжова А.А. Геоморфология и четвертичная геология. 

(Геоморфология и генетические типы отложений). – М., Недра, 1981. 

2. Кизевальтер Д.С., Рыжова А.А. Основы четвертичной геологии. – М., Недра, 1985. 

 

1. 0903/Բ32 2. Գեոդեզիա քարտեզագրության հիմունքներով 3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 3 ժամ/շաբ. 5. 1 ժամ դաս., 2 ժամ լաբ. 

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ապագա մասնագետներին տրամադրել խորը և համակողմանի գիտելիք 

գեոդեզիական աշխատանքների իրականացման վերաբերյալ, ինչպես նաև տեսական 

ու գործնական  հմտություններ դրանք պրակտիկայում կիրառելու համար, 

 ուսանողներին ծանոթացնել տեղագրական քարտեզների և հատակագծերի կազմման  

եղանակներին, երկրի ձևին և չափերին, գեոդեզիական չափումների սխալների 

տեսությանը, ռելիեֆի պատկերման ձևերին, ինչպես նաև գեոդեզիական ցանցերի 

կառուցման սկզբունքներին, 

 ուսանողին տրամադրել գեոդեզիայի ոլորտի հիմնարար գիտելիքներ՝ ապագա 

մասնագիտական գործունեությանը համապատասխան: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու և նկարագրելու երկրագնդի հիմնական կետերը, գծերն ու 
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հարթությունները, կիրառվող կոորդինատային համակարգերը, գեոդեզիական 

ցանցերի կառուցման սկզբունքները, մասշտաբների ձևերը և դրանց ճշտությունը, 

 նկարագրելու և ներկայացնելու չափումների տեսակներն ու դրանց սխալները 

բացատրելու ռելիեֆի արտահայտման ձևերը հատակագծերի և քարտեզների վրա, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 կողմնորոշվելու տարածությունում և որոշելու տրված գծի մագնիսական ազիմուտը, 

դիրեկցիոն անկյունը և ռումբը, տեղանքում իրականացնելու գծերի ձողում, 

 կառուցելու գծային և ընդլայնական մասշտաբներ, որոշելու քարտեզների վրա տրված 

կետի ուղղանկյուն և աշխարհագրական կոորդինատները, կետի բարձրությունը և 

գծերի թեքման անկյունները, 

 կառուցելու պրոֆիլ քարտեզի վրա տրված գծի ուղղությամբ, լուծելու ուղիղ և 

հակադարձ գեոդեզիական խնդիրներ, պատկերելու տարբեր եղանակներով ստեղծվող 

գեոդեզիական ցանցերի սխեմաները, 

 գործնականում իրականացնելու քարտեզագրական աշխատանքներ և օգտվելու 

համապատասխան գործիքներից, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 օգտվելու տեղակատվության տարատեսակ աղբյուրներից, 

 պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը և տեխնիկական անվտանգության 

կանոնները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Բ2. գործնականում օգտագործելու հարակից գիտությունների տեսական գիտելիքները, 

անհրաժեշտ տեղեկատվական համակարգերն ու տեխնոլոգիաները մասնագիտական 

ոլորտում խնդիրներ լուծելու, աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու և 

հավաստի եզրահանգումներ անելու համար, 

Բ4. կազմելու և կառուցելու տարածաշրջանների տարբեր տիպի (մասշտաբի) երկրաբանական,  

շերտագրական, կառուցվածքային, տեկտոնական, ճարտարագիտաերկրաբանական, 

ջրաերկրաբանական, երկրաֆիզիկական, օգտակար հանածոների, մետաղածնական, 

երկրաքիմիական, գեոմորֆոլոգիական և այլ բնույթի քարտեզներ, հանքավայրերի 

ևհանքային դաշտերի քարտեզներ, երկրաբանական և հետախուզական կտրվածքներ, 

հետախուզական հորիզոնների երկրաբանական հատակագծեր ու նմուշարկման պլաններ, 

Գ2. գործնականում կիրառելու հասարակական, հումանիտար և տնտեսական գիտությունների 

հիմնական դրույթներն ու մեթոդները, տեղեկատվության ստացման տարատեսակ 

աղբյուրները (համացանցային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական 

հոդվածներ և հաշվետվություններ) և տեղեկատվական հաղորդակցության տեխնոլո-

գիաները՝ առկա խնդիրների բացահայտման և ուսումնասիրման, հետազոտությունների 

արդյունավետ կազմակերպման և արդյունքների ներկայացման համար: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 լաբորատոր  աշխատանքներ, 

 գեոդիզական խնդիրների լուծում,  

 աշխատանք գործիքների հետ , 
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 ինքնուրույն աշխտանքի կատարում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

գնահատման բաղադրիչներն են՝     2 ընթացիկ քննություն 8 միավոր,  

            մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր, 

            ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր, 

            ինքնուրույն աշխատանք 6 միավոր: 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը  գրավոր է, մյուսը՝ բանավոր. 

յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ 

յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորի քայլը  0,5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Նախնական տեղեկություններ: Տեղագրական քարտեզներ և հատակագծեր: Գեոդեզիական 

չափումների սխալների տեսությունը: Ռելիեֆի պատկերումը: Ընդհանուր տեղեկություններ 

գեոդեզիական ցանցերի և հանույթների մասին: Գեոդեզիական սարքավորումներ: Գծային և 

անկյունային չափումներ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Բաբայան Հ.Ա., Էֆենդյան Պ.Ս., Մեթանջյան Վ.Ա. Գեոդեզիա, մաս 2, ուսումնական 

ձեռնարկ: Երևան, ԵՊՀ, 2009 

2. Բաբայան Հ.Ա., Էֆենդյան Պ.Ս., Մեթանջյան Վ.Ա. Գեոդեզիա, մաս 3, ուսումնական 

ձեռնարկ: Երևան, ԵՊՀ, 2011 

3. Մեթանջյան Վ.Ա., Բաբայան Հ.Ա., Էֆենդյան Պ.Ս. Գեոդեզիա, մաս 1, ուսումնական 

ձեռնարկ: Երևան, ԵՊՀ, 2008  

4. Մովսիսյան Ռ.Հ. Գեոդեզիա: Դասագիրք, մաս 1: Երևան, 2002 

5. Մովսիսյան Ռ.Հ., Վարդանյան Մ. Դասախոսություններ գեոդեզիայի և կադաստրային  

քարտեզագրման հիմունքների վերաբերյալ: Երևան, 2001 

6. Попов В.Н., Чекалин С.И. Геодезия. М.: 2007 

7. Подшивалов В.П., Нестеренок М.С. Инженерная геодезия. Минск: 2011 

 

1. 0808/Բ02 2. Կառուցվածքային երկրաբանություն և 

երկրաբանական քարտեզագրություն - 1 

3. 5 ECTS կրեդիտ 

4. 5 ժամ/շաբ. 5. 3 ժամ դաս., 2 ժամ լաբ. 

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 տրամադրել տեսական գիտելիքներ կառուցվածքային երկրաբանություն և 

երկրաբանական քարտեզագրություն առարկայի հիմնական դրույթների, 

երկրաբանական քարտեզների, դրանց հիմնական տիպերի ու տեսակների, 

քարտեզների պայմանական նշանների վերաբերյալ, 

 ձևավորել գիտելիքներ և պատկերացումներ երկրակեղևի հիմնական կառուցվածքային 

ձևերի և դրանց քարտեզագրման առանձնահատկությունների, շերտավոր 

կառուցվածքների, շերտերի ծագումնաբանական տիպերի, նրանց հորիզոնական և թեք 

տաղադրման պայմանների վերաբերյալ, 

 ձևավորել գործնական կարողություններ երկրաբանական քարտեզագրման 

աշխատանքների իրականացման, քարտեզների և կտրվածքների կազմման՝ 
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քարտեզագրման տարբեր մեթոդների կիրառմամբ, ապարների և կառուցվածքային 

միավորներ տեղադրման էլեմենտների որոշման: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու և նկարագրելու կառուցվածքային երկրաբանության և երկրաբանական 

քարտեզագրության հիմնադրույթները, խնդիրներն ու նպատակները, մեթոդները, 

 պարզաբանելու երկրակեղևի հիմնական կառուցվածքային ձևերը, դրանց առաջացման և 

տեղադրման պայմանները, 

 թվարկելու երկրաբանական քարտեզների տիպերն ու տեսակները, 

 բացատրելու երկրաբանական քարտեզների և կտրվածքների կազմման մեթոդական 

պայմանները, պահանջներն ու պայմանական նշանները, 

 ներկայացնելու երկրաբանական շերտերի ձևավորման և դրանց տեղադրման                        

պայմանները, քարտեզագրման առանձնահատկությունները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 ընթերցելու պարզ երկրաբանական քարտեզներ, 

 կազմելու երկրաբանական պարզ կտրվածքներ շերտերի հորիզոնական և թեք  

տեղադրման պայմաններում, 

 կազմելու երկրաբանական քարտեզներ, պայմանական նշաններ և շերտագրական 

կտրվածքներ, 

 որոշելու շերտերի տեղադրման էլեմենտները և շերտերի հզորությունները, 

  մեկնաբանելու երկրաբանական քարտեզներում պատկերված երկրաբանական 

կառուցվածքը, շերտերի տեղադրման պայմանները և փոխհարաբերությունները, 

 ընդհանուր գծերով վերլուծելու տարածքի երկրաբանական կառուցվածքը և 

երկրաբանական զարգացման պատմությունը: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա2. ձևակերպելու և լուսաբանելու երկրաբանական ուսումնասիրության առանձին մեթոդների 

(միներալոգիական, պետրոգրաֆիական, հնէաբանական, շերտագրական, քարտեզագրա-

կան, երկրաֆիզիկական, երկրաքիմիական, կառուցվածքային, ջրաերկրաբանական, 

ճարտարագիտաերկրաբանական և այլն) տեսական հիմունքները, խնդիրներն ու 

նպատակները, աշխատանքների առանձնահատկություններն ու սկզբունքները, 

Ա4. ներկայացնելու, ձևակերպելու և հիմնավորելու երկրաբանահանութային և որոնողա-

հետախուզական աշխատանքների խնդիրներն ու սկզբունքները, մեթոդները և դրանց 

համալիրի ընտրությունը, կիրառվող տեխնիկական, տեխնոլոգիական և տեղեկատվական 

միջոցները, դրանց հնարավորություններն ու աշխատանքի սկզբունքները, դաշտային և 

լաբորատոր նյութի մշակման, վերլուծության և ներկայացման մեթոդներն ու 

սկզբունքները, երկրաբանատնտեսագիտական գնահատման գործոնները, 

Բ4. կազմելու և կառուցելու տարածաշրջանների տարբեր տիպի (մասշտաբի) երկրաբանական, 

շերտագրական, կառուցվածքային, տեկտոնական, ճարտարագիտաերկրաբանական, 

ջրաերկրաբանական, երկրաֆիզիկական, օգտակար հանածոների, մետաղածնական, 

երկրաքիմիական, գեոմորֆոլոգիական և այլ բնույթի քարտեզներ, հանքավայրերի և 

հանքային դաշտերի քարտեզներ, երկրաբանական և հետախուզական կտրվածքներ, 
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հետախուզական հորիզոնների երկրաբանական հատակագծեր ու նմուշարկման պլաններ, 

Բ6. համակողմանիորեն վերլուծելու ուսումնասիրվող տարածքների երկրաբանական կառուց-

վածքը, տեկտոնական, մետաղածնական, երկրաքիմիական, երկրաֆիզիկական, ջրա-

երկրաբանական և ինժեներաերկրաբանական բնութագրերը, դաշտային հետազոտու-

թյուններից և լաբորատոր ուսումնասիրություններից ստացված տվյալները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություններ, 

 լաբորատոր աշխատանքներ ուսումնական երկրաբանական քարտեզների և  

երկրաբանական կտրվածքների կազմում, 

 ինքնուրույն տնային աշխատանքների (քարտեզների և կտրվածքների կազմում, 

երկրաբանական կառուցվածքի մեկնաբանում, վերլուծում) կատարում, 

 կատարված աշխատանքների քննարկում և պաշտպանություն հանձնարաված 

գրականության ընթերցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

գնահատման բաղադրիչներն են՝     2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր  

            մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր, 

            ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր, 

            եզրափակիչ քննություն 8 միավոր: 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:  Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Դասընթացի նպատակներն ու խնդիրները, ուսումնասիրման մեթոդները, կապը  երկրաբա-

նական այլ ուղղությունների հետ: Կառուցվածքային ձևերի պատկերման եղանակները: 

Երկրաբանահանութային աշխատանքների կազմակերպման առանձնահատկությունները 

և մեթոդական պայմանները: Երկրաբանական քարտեզագրման հեռահար 

(օդատիեզերական) մեթոդները: Երկրաբանական քարտեզներ, դրանց տեսակներն ու 

տիպերը: Երկրաբանական քարտեզների պայմանական նշանները, երկրաբանական 

կտրվածք, շերտագրական սյունակ: Երկրաբանական քարտեզների և կտրվածքների 

կազմման սկզբունքները: Շերտ և շերտավոր կառուցվածք: Շերտավորության ձևերը, 

տեսակները և ծագումնաբանական տիպերը: Շերտի դիրքը տարածության մեջ, 

հորիզոնական և թեք տեղադրում: Տեղադրման էլեմենտները և նրանց չափման 

եղանակները: Լեռնային կողմնացույց: Շերտերի տեղադրման էլեմենտների և հզորության 

որոշման եղանակները: Շերտայնության մակերեսների կառուցվածքը: Նորմալ և շրջված 

տեղադրում: Երկրաբանական սահմանների և կառուցվածքային միավորների պատ-

կերումը: Հորիզոնական և թեք տեղադրված շերտերի պատկերումը երկրաբանական քար-

տեզների և կտրվածքների վրա: Նորագույն ցամաքային առաջացումների պատկերումը երկ-

րաբանական քարտեզների և կտրվածքների վրա: Շերտավոր ստվարաշերտերի փոխ-

հարաբերությունները: ՀՀ ինտրուզիվ առաջացումների տարատեսակները և 

առանձնահատկությունները: ՀՀ էֆուզիվ առաջացումների տարատեսակները և 
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առանձնահատկությունները: ՀՀ մետամորֆային ապարների կոմպլեքսների 

առանձնահատկությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Ավանեսյան Ա.Ս., Մովսիսյան Հ.Ի. «Կառուցվածքային երկրաբանություն և  

երկրաբանական քարտեզագրություն» դասընթացի կուրսային աշխատանքների 

մեթոդական ցուցումներ: Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2014, 70 էջ 

2. Դասախոսությունների տեքստեր և ուսումնական երկրաբանական քարտեզներ 

3. Խարազյան Է.Խ. Երկրաբանահանութային աշխատանքների մեթոդիկան (մեթոդական  

ձեռնարկ): Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2006, 100 էջ 

4. Սարգսյան Հ.Հ. Հնաշխարհագրական ուսումնասիրությունների մեթոդները (ուսումնական 

ձեռնարկ): Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2010, 104 էջ 

5. Սարգսյան Հ.Հ., Գրիգորյան Ա.Գ.Շերտագրական ուսումնասիրությունների մեթոդները 

(ուսումնական ձեռնարկ): Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2013, 116 էջ 

6. Атлас учебных гелогических карт. 3-е изд. Под ред. Ю.А. Зайцева, В.В. Козлова, М.М. 

Москвина. Л.: ВСЕГЕИ, 1987. 

7. Благовидов В.В., Жимулев Ф.И. Геологические карты и графический анализ структурных 

форм. Новосибирск: НГУ, 2008, 70 с. 

8. Кныш С.К. Структурная геология. Томск: Изд. ТПУ, 2008, 242 с. 

9. Кныш С.К., Гумерова Н.В., Полиенко А.К. Основы структурной, исторической и 

региональной геологии: Часть 1. Структурная геология: учебное пособие. Томск: Изд. ТПУ, 

2008, 116 с.  

10. Корсаков А.К. Структурная геология. М.: Изд. КДУ, 2009, 328 с. 

11. Номоконов В.Е., Полиенко А.К., Кныш С.К. Чтение и построение геологических карт и 

разрезов (лабораторный практикум). Томск: Изд. ТПУ, 1994 – 60 с.; 2002 – 58 с. 

 

12. Первушов Е.М., Ермохина Л.И. Структурная геология и геологическое картирование: Учеб.- 

метод. пособие для студ. геол. фак.: В 2 ч., Ч. 1. Геометрия и пространственное положение 

геологических тел. Саратов: Изд. Сарат. ун-та, 2008, 138 с. 

13. Первушов Е.М., Ермохина Л.И. Структурная геология и геологическое картирование: Учеб.- 

метод. пособие для студ. геол. фак.: В 2 ч., Ч. 2. Анализ геологических карт среднего 

масштаба. Саратов: Изд. Сарат. ун-та, 2008, 68 с. 

14. Пожиленко В.И. Геологическое картирование с основами структурной геологии. Учебное 

пособие. Мурманск: 2008, 243 с. 

15. Хаин В.Е., Ломизе М.Г. Геотектоника с основами геодинамики: Учебник. М.: КДУ, 2-е изд., 

испр. и доп., 2005, 560 с., [16] с. цв. ил.: ил. 
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1. 0808/Բ03 2. Պատմական երկրաբանություն             

հնէաբանության հիմունքներով 

3. 6 ECTS կրեդիտ 

4. 5 ժամ/շաբ. 5. 3 ժամ դաս., 2 ժամ գործն. 

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել պատմական երկրաբանություն և հնէաբանություն 

գիտությունների ուսումնասիրման մեթոդներին, 

 երկրի անցյալի օրգանական և բուսական աշխարհի գլխավոր տեսակներին,        երկրի  

զարգացման պատմության դարաշրջաններին ու դարակարգերին։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու պատմական երկրաբանության և հնէաբանության մասնագիտության 

տեսական խնդրացանկը, 

 բացատրելու պատմական երկրաբանության և հնէաբանության վերլուծական մեթոդների 

տրամաբանությունը, 

 ներկայացնելու դարաշրջանների կենդանական և բուսական աշխարհի ղեկավարող 

ձևերը, երկրաժամանակագրական աղուսակի միջազգաին ստորաբաժանումները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 կարդալ երկրաբանական և տեկտոնական քարտեզներ,  

 կազմել երկրաբանական և շերտագրական կտրվածքներ,  

 որոշել ապարների փոխհարաբերութունները և առաջացման պամանները, երկրաբանա-

կան փաստացի նյութի       վերլուծութան հիման վրա վերականգնել երկրաբանական 

անցյալի պատմութունը: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա1. ներկայացնել և նկարագրել Երկրի ծագման և կառուցվածքի ժամանակակից պատկերա-

ցումները, նրա զարգացման փուլերը, երկրակեղևը կազմող միներալներն ու ապարները, 

քիմիական տարրերի տեղաբաշխման օրինաչափությունները, երկրակեղևը կազմող 

միավորների տարբեր երաբանական, կառուցվածքային, երկրաֆիզիկական և այլ 

հատկությունները, երկրակեղևում տեղի ունեցող ներծին և արտածին գործընթացները, 

Ա2. ձևակերպելու և լուսաբանելու երկրաբանական ուսումնասիրության առանձին մեթոդների 

(միներալոգիական, պետրոգրաֆիական, հնէաբանական, շերտագրական, 

քարտեզագրական, երկրաֆիզիկական, երկրաքիմիական, կառուցվածքային, 

ջրաերկրաբանական, ճարտարագիտաերկրաբանական և այլն) տեսական հիմունքները, 

խնդիրներն ու նպատակները, աշխատանքների առանձնահատկություններն ու 

սկզբունքները, 

Բ4. կազմելու և կառուցելու տարածաշրջանների տարբեր տիպի (մասշտաբի) երկրաբանական, 

շերտագրական, կառուցվածքային, տեկտոնական, ճարտարագիտաերկրաբանական, 

ջրաերկրաբանական, երկրաֆիզիկական, օգտակար հանածոների, մետաղածնական, 

երկրաքիմիական, գեոմորֆոլոգիական և այլ բնույթի քարտեզներ, հանքավայրերի և հան-

քային դաշտերի քարտեզներ, երկրաբանական և հետախուզական կտրվածքներ, հետախու-

զական հորիզոնների երկրաբանական հատակագծեր ու նմուշարկման պլաններ, 

Բ6. համակողմանիորեն վերլուծելու ուսումնասիրվող տարածքների երկրաբանական կառուց-

վածքը, տեկտոնական, մետաղածնական, երկրաքիմիական, երկրաֆիզիկական, ջրաերկրա-
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բանական և ինժեներաերկրաբանական բնութագրերը, դաշտային հետազոտություններից և 

լաբորատոր ուսումնասիրություններից ստացված տվյալները, 

Բ7. վերլուծելու անհրաժեշտ տեղեկատվությունն ու խնդիրների լուծման հնարավոր ուղիները, 

գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները, կայացնելու որոշումներ և 

մշակելու համապատասխան առաջարկություններ աշխատանքների 

արդյունավետությունը բարձրացնելու համար: 
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 լաբորատոր աշխատանքներ, 

 հանձնարարված գրականության ընթերցում,  

 նյութերի վերլուծություն,  

 ինքնուրույն աշխատանք, 

 թեմատիկ խմբային աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

գնահատման բաղադրիչներն են՝    2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր,  

         մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր, 

         ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր, 

         եզրափակիչ քննություն 8 միավոր: 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Պատմական երկրաբանությունը որպես գիտություն: Գլխավոր հասկացությունները, առար-

կան և խնդիրները, կապը այլ երկրաբանական գիտությունների հետ։ Հնէաբանություն և շեր-

տագրություն: Շերտագրություն և ժամանակագրություն:  Շերտագրական միավորների տի-

պերը, առանձնացման չափանիշները, հարաբերական և բացարձակ ժամանակագրություն, 

ստորաբաժանումների էտալոնները: Պատմաերկրաբանական վերլուծության հիմնական 

մեթոդները՝ ֆացիալ, հնէաբանական,   հնաշխարհագրական քարտեզներ՝ ֆորմացիոն, հնա-

տեկտոնական: Երկրակեղևի գլխավոր տեկտոնական կառույցները: Երկրի ծագումը և զար-

գացումը արխեան դարաշրջանում: Պրոտերոզոյան դաշաշրջանի պատմությունը: Պալեոզոյի 

դարաշրջանի պատմությունը:  Մեզոզոյի դարաշրջանի պատմությունը: Կայնոզոյի 

դարաշրջանի պատմությունը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Խարազյան Է.Խ. Երկրաբանահանութային աշխատանքների մեթոդիկան

 (մեթոդական ձեռնարկ): Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2006, 100 էջ 

2. Սարգսյան Հ.Հ. Հնաշխարհագրական ուսումնասիրությունների մեթոդները (ուսումնական 

ձեռնարկ): Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2010, 104 էջ 

3. Սարգսյան Հ.Հ., Գրիգորյան Ա.Գ.Շերտագրական ուսումնասիրությունների մեթոդները 

(ուսումնական ձեռնարկ): Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2013, 116 էջ 

4. Михайлова И.А., Бондаренко О.Б. Палеонтология. - М. МГУ, 2006. - 592 с. 

5. Короновский Н.В., Хаин В.Е., Ясаманов Н.А. Историческая геология: М.: Изд. «Академия», 2008.  
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1. 0808/Բ04 2. Պետրոգրաֆիա 3. 7 ECTS կրեդիտ 

4. 7 ժամ/շաբ. 5. 4 ժամ դաս., 3 ժամ լաբ. 

6. 3-րդ՝ աշնանային      կիսամյակ 7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել ապարներն ուսումնասիրելու համար նախատեսված 

մանրադիտակներին, դրանցով աշխատելու սկզբունքներին, երկրակեղևը կազմող հրային 

և մետամորֆային ապարների հետազոտման մակրոսկոպիկ և մանրադիտակային 

մեթոդներին, ապար կազմող միներալների ձևաբանությանը, ֆիզիկական և քիմիական 

հատկություններին, գլխավոր բնութագրիչներին, ապարների տեսակներին և նրանց 

ձևաբանությանը, տեքստուր-ստրուկտուրային առանձնահատկութուններին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու ապարների դասակարգման սխեման, դասակարգման սկզբունքները և 

անվանակարգումը, 

 ներկայացնելու ապար կազմող միներալները, դրանց կառուցվածքային և կազմվածքային 

առանձնահատկությունները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 օգտագործելու ապարաբանական միկրոսկոպներ կիրառելու միներալների որոշման 

համար նախատեսված դիագրամներն ու աղյուսակները նկարագրելու հրային և 

մետամորֆային ապարները բևեռացնող մանրադիտակի օգնութամբ որոշելու 

ապարի տեսակը, առաջացման երկրաբանական պայմաներն ու փոփոխվածության 

աստիճանը, 

գ)ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 ներկայացնելու հետազոտման խնդիրներ, հանդես գալ զեկուցումներով, ի մի բերել 

երկրաբանական ուսումնասիրությունների արդյունքները և կազմել հաշվետվություններ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա2. ձևակերպելու և լուսաբանելու երկրաբանական ուսումնասիրության առանձին մեթոդների 

(միներալոգիական, պետրոգրաֆիական, հնէաբանական, շերտագրական, քարտեզագրա-

կան, երկրաֆիզիկական, երկրաքիմիական, կառուցվածքային, ջրաերկրաբանական, ճար-

տարագիտաերկրաբանական և այլն) տեսական հիմունքները, խնդիրներն ու նպատակները, 

աշխատանքների առանձնահատկություններն ու սկզբունքները, 

Բ1. գործնականում ճանաչելու և տարբերակելու ապար կազմող և հանքային միներալները, 

ապարները, հանքաքարերի հիմնական տեսակները և երկրաբանական մարմինները, 

օգտվելու միկրոսկոպներից, 

Բ5. գործնականում իրականացնելու և մասնակցելու նպատակային դաշտային ուսումնասիրու-

թյունների, փաստագրման, չափագրման, նմուշարկման և կամերալ աշխատանքներին, 

հանքավայրերի պաշարների հաշվարկմանն ու տնտեսագիտական գնահատմանը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 լաբորատոր աշխատանքներ միկրոսկոպներով, 

  հանձնարարված գրականության ընթերցում: 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

գնահատման բաղադրիչներն են՝    2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր,  

         մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր, 

         ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր, 

         եզրափակիչ քննություն 8 միավոր: 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Բյուրեղաօպտիկայի հիմունքները, միներալների և ապարների հետազոտման մեթոդները 

բևեռացնող մանրադիտակի տակ: Ապար կազմող գլխավոր միներալները և նրանց 

տարածվածությունը հրային ապարներում: Օլիվինի խմբի միներալները, կազմը, 

կառուցվածքը, բյուրեղագիտական և բյուրեղաօպտիկական հատկությունները, երկրոր-

դային փոփոխությունները և տարածումը ապարներում: Պիրոքսենների խմբի միներալները, 

կազմը, կառուցվածքը, բյուրեղագիտական և բյուրեղաօպտիկական հատկությունները, 

երկրորդային փոփոխությունները և տարածումը: Ամֆիբոլների խմբի միներալները, կազմը, 

կառուցվածքը, բյուրեղագիտական և բյուրեղաօպտիկական հատկությունները, երկրորդային 

փոփոխությունները և տարածումը: Դաշտային շպատների խմբի միներալները, քիմիական 

կազմը, ստրուկտուրան իզոմորֆ շարքերը: Երկրորդային փոփոխությունները և տարածումը 

հրային ապարներում: Դաշտաշպատանմանների խմբի միներալները, քիմիական կազմը, 

ստրուկտուրան, բյուրեղագիտական և բյուրեղաօպտիկական հատկությունները, երկրոր-

դային փոփոխությունները և տարածումը հրային ապարներում: Փայլարների խմբի մինե-

րալները, քիմիական կազմը, ստրուկտուրան, բյուրեղագիտական և բյուրեղաօպտիկական 

հատկությունները, երկրորդային փոփոխությունները և տարածումը հրային ապարներում: 

Մուգ և բաց գույնի փայլարների դերը հրային ապարներում: Սիլիկահողի խմբի 

միներալները, տեսակները: Բյուրեղագիտական և բյուրեղաօպտիկական հատկությունները: 

Առաջացման թերմոդինամիկ պայմանները, տարածումը ապարներում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Маракушев А.А., Бобров А.В., Перцев Н.Н., Феногенов А.Н. Петрология. I. Основы 

кристаллооптики и породообразующие минералы. – М.: Научный мир, 2000. – 316 с. 

2. Метаморфическая петрология: учебник / А.А. Маракушев, А.В. Бобров. – М.: Изд-во 

Моск. Ун-та: Наука, 2005. – 256 с. 

3. Петрографический кодекс. Магматические и метаморфические образования. СПб., Изд. 

ВСЕГЕИ, 2009. 200 с. 

4. Сазонов А.М. Петрография и петрология метаморфических и метасоматических пород: 

учеб. / А.М. Сазонов. – Красноярск: Сибирский федеральный ун-т; ин-т цв. Металлов и 

золота, 2007. – 324 с. 

 

 

 

 



93 

 

  

 

1. 0905/Բ04 2. Երկրաֆիզիկա-1 3. 5 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս., 2 ժամ լաբ. 

6. 3-րդ՝ աշնանային   կիսամյակ 7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել գրավիհետախուզության,  միջուկային երկրաֆիզիկայի և 

մագնիսահետախուզության մեթոդների տեսական հիմունքներին, 

 փոխանցել գիտելիքներ այդ մեթոդների կիրառմամբ տարաբնույթ երկրաբանական 

խնդիրների լուծման նպատակով, 

 ձևավորել հմտություններ բացահայտելու ֆիզիկական դաշտերի փոփոխության 

ազդեցությունը շրջակա միջավայրի և կենդանի օրգանիզմների վրա: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու մագնիսական, գրավիտացիոն և ռադիոակտիվ դաշտերի 

առանձնահատկությունները և մեթոդների կիրառելիության ոլորտները, 

 ընտրելու մագնիսահետախուզությամբ, գրավիհետախուզությամբ և միջուկային 

երկրաֆիզիկայով լուծվող խնդիրները և դրանց լուծման մեթոդական ուղիերը, 

 կատարելու ստացված տվյալների վիճակագրական վերլուծություններ, 

 պարզաբանելու ժամանակի ընթացքում մագնիսական, գրավիտացիոն և ռադիոակտիվ 

դաշտերի փոփոխությունները (վարիացիաներ), 

 գնահատելու հետազոտությունների արդյունքների ճշտությունը և ըստ ինտենսիվության 

անոմալիաների անջատումը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 ընտրելու դաշտային աշխատանքների համապատասխան մեթոդիկա և տեխնիկա 

կազմելու համապատասխան քարտեզներ և գրաֆիկներ, 

 մշակելու և մեկնաբանելու ստացված տվյալները ժամանակակից համակարգչային 

տեխնոլոգիաների կիրառմամբ, պատրաստելու հաշվետվություններ ևզեկուցումներ, 

 արդյունավետ կերպով իրականացնելու նշված մեթոդներով դաշտային 

աշխատանքները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա1. ներկայացնելու և նկարագրելու Երկրի ծագման և կառուցվածքի ժամանակակից պատկերա-

ցումները, նրա զարգացման փուլերը, երկրակեղևը կազմող միներալներն ու ապարները, 

քիմիական տարրերի տեղաբաշխման օրինաչափությունները, երկրակեղևը կազմող 

միավորների տարբեր երաբանական, կառուցվածքային, երկրաֆիզիկական և այլ 

հատկությունները, երկրակեղևում տեղի ունեցող ներծին և արտածին գործընթացները 

Ա2. ձևակերպելու և լուսաբանելու երկրաբանական ուսումնասիրության առանձին մեթոդների 

(միներալոգիական, պետրոգրաֆիական, հնէաբանական, շերտագրական, քարտեզագրա-

կան, երկրաֆիզիկական, երկրաքիմիական, կառուցվածքային, ջրաերկրաբանական, ճար-

տարագիտաերկրաբանական և այլն) տեսական հիմունքները, խնդիրներն ու 

նպատակները, աշխատանքների առանձնահատկություններն ու սկզբունքները, 

Բ3. ինքնուրույնաբար ընտրելու երկրաբանական տարբեր տիպի ուսումնասիրությունների՝ 

երկրաբանահանութային, որոնողական և հետախուզական աշխատանքների մեթոդների 
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արդյունավետ համալիրը, ինչպես նաև կիրառվող տեխնիկական միջոցները, դաշտային և 

լաբորատոր նյութի հավաքագրման, մշակման, վերլուծության և ներկայացման մեթոդները, 

Բ5. գործնականում իրականացնելու և մասնակցելու նպատակային դաշտային ուսումնասիրու-

թյունների, փաստագրման, չափագրման, նմուշարկման և կամերալ աշխատանքներին, 

հանքավայրերի պաշարների հաշվարկմանն ու տնտեսագիտական գնահատմանը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 լաբորատոր աշխատանքներ, 

 հանձնարարված գրականության ընթերցում, 

 ռեֆերատիվ աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

գնահատման բաղադրիչներն են՝     2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր,  

            մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր, 

            ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր, 

            եզրափակիչ քննություն 8 միավոր: 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Ծանրության ուժ, չափման միավորները: Ծանրության ուժի պրոյեկցիաները: Ծանրության 

ուժի պոտենցիալության պայմանը: Ծանրության ուժի պոտենցիալ ֆունկցիա: Ծանրության 

ուժի նորմալ արժեքների որոշումն ըստ դիտվող կետի ուղղանկյուն կոորդինատների: 

Ծանրության ուժի չափված արժեքների ուղղումներ. ուղղում բարձրության համար, ուղղում 

տեղանքի ռելիեֆի համար, ուղղում միջանկյալ շերտի ձգողության համար: Ծանրության ուժի 

անոմալիաներ: Ծանրության ուժի չափման դինամիկ եղանակը: Ծանրության ուժի որոշման 

հնարավորությունները: Ստատիկ գրավիմետրեր: Մեխանիկական գրավիմետրերի 

տեսակները, աշխատանքի սկզբունքը: Գրավիմետրական հանույթի մեթոդիկան և 

տեխնիկան: Հենակետային ցանց: Քանակական և որակական մեկնաբանում: 

Գրավիհետախուզության կիրառումը երկրաբանական քարտեզագրման, օգտակար 

հանածոների, նավթագազաբեր ստրուկտուրաների որոնման և հետախուզման նպատակով: 

Օգտակար հանածոների որոնման և հետախուզման ռադիոմետրական մեթոդների 

ֆիզիկական հիմքը: Լեռնային ապարների ռադիոակտիվության որոշման ժամանակակից 

լաբորատոր ռադիոմետրական մեթոդներ: Ռադիոմետրական հանույթի օգտագործումը 

երկրաբանության մեջ: Էմանացիոն հանույթ և դրա միջոցով քարտեզների կազմումը ՀՀ 

տարածքի առանձին ռեգիոնների համար: Ռադիոակտիվության տրոհման օրենքը: α, β, γ 

տրոհում, իմաստը: Ռադիոակտիվ ընտանիքներ: Ռադիոակտիվ ճառագայթման 

ազդեցությունը միջավայրի վրա, դրանց ազատ վազքի երկարությունը օդում և միջավայրում: 

Ռադիոակտիվ տարրերի ֆիզիկական հատկությունները: Ռադիոակտիվ պսակներ: 

Ռադիոմետրերի տեսակները: Ապարների բացարձակ հասակի որոշման ռադիոակտիվ 

մեթոդներ: Ռադիոակտիվ հանույթի տիպերը: Բաժանմունքի որոշումը դաշտում, 
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ռադիոմետրական հանույթի դաշտային աշխատանքի մեթոդիկան: 

Երկրի մագնիսական դաշտը, առաջացման պատճառները: Մագնիսոլորտը: 

Երկրամագնիսական դաշտի էլեմենտները: Երկրամագնիսական դաշտի վարիացիաները: 

Դարավոր ընթացք, արևմտյան դրեյֆ, բևեռների տեղաշարժ և շրջադարձ: Ապարների 

մագնիսական հատկությունները:  Մագնիսահետախուզության դաշտային հանույթի 

մեթոդները և չափող գործիքները: Մագնիսական անոմալիաների երկրաբանական 

մեկնաբանման տեսական դրույթները: Մագնիսական դիպոլի դաշտը, 

մագնիսահետախուզության ուղիղ և հակադարձ խնդիրների լուծումը պարզ տեսակի 

երկրաչափական մարմինների համար: Մագնիսահետախուզության կիրառման ոլորտները: 

Մագնիսահետախուզության կիրառումը երկաթի հանքավայրի որոնման և հետախուզման 

նպատակով: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Горбушина Л.В., Зимин Д.Ф., Сердюкова А.С., ՛՛Радиометрические и ядерногеофизические 

методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых՛՛ Атомиздат, М.1970 

2. Ларионов Б.Б., Ревзанов Р.А.,, Ядерная геофизика и радиометрическая разведка,, Недра , 

М.1976 Г.Фор ,, Основы изотопной геологии ,, Мир , 1998г. 

3. Логачев А.А. Захаров В.П. ,,Магниторазведка,, Ленинград ,,Недра,, 1979г. 

4. ,,Магниторазведка,, Справочник геофизика.Под редакцией В.Е. Москва ,,Недра,, 1990г. 

Геофизика (Под. ред. В.К. Хмелевскоо) Учебник. М, МГУ, 2007, 320 с. Миронов В.С. 

Основные геофизические методы. Учебник. М.: 2006 

5. Тарунина О.И. Гравиразведка. Пермь, 2006 

6. Хмелевской В.К., Горбачев Ю.И. и др. Геофизические методы исследований. Изд-во КПГУ, 

2004 

 

1. 0905/Բ05 2. Երկրի ֆիզիկա 3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 3 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս., 1 ժամ լաբ. 

6. 3-րդ՝ աշնանային  կիսամյակ 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ծանոթացնելու երկրի և այլ մոլորակների, լուսնի ծագման և էվոլյուցիայի վերաբերյալ 

ժամանակակից տեսակետներին, երկրաշարժի օջախի մեխանիզմին, երկրի հիմնական 

շերտերի բնութագրերին ու երկրագնդի բնական ֆիզիկական (գրավիտացիոն, 

մագնիսկական, սեյսմիկ, էլեկտրական, ռդիոակտիվ) դաշտերին, 

 փոխանցելու գիտելիքներ երկրագնդի ֆիզիկական դաշտերի հետազոտությունների 

ժամանակակից մեթոդների վերաբերյալ: 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու երկրի ֆիզիկայի դերը Երկրի մասին գիտությունների շարքում, Երկրի 

բնական դաշտերը, էներգիայի աղբյուրները Երկրի էվոլյուցիայի համար, 

 նկարագրելու Երկրի ներքին կառուցվածքն ըստ սեյսմիկ տվյալների, սեյսմիկ ալիքների 

ծագումն ու տարածման օրինաչափությունները, 

 ներկայացնելու Երկրի՝ որպես մոլորակ, բացարձակ հասակի որոշման մեթոդները, 

Երկրի իզոստատիկ և ջրաստատիկ հավասարակշռության իմաստն ու 

նշանակությունը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 օգտագործելու Երկրի գրավիտացիոն, մագնիսական և ջերմային դաշտերի 

քարտեզները երկրաֆիզիկական աշխատանքների համար, 

 կապելու երկրաբանական պրոցեսների պարբերականությունը տիեզերական 

պարբերականության հետ, 

 կատարելու գեոթերմիկ գրադիենտի և ջերմաստիճանի հաշվարկներ որոշակի 

հաստատուն խորությունների համար, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 կիրառելու տեղեկատվության որոնման միջոցները Երկրի ֆիզիկական ցուցանիշների, 

երկրաշարժերի տեղաբաշխման և մագնիսասֆերայի մասին համացանցից և 

հրատարակված աղբյուրներից համապատասխան տեղեկատվության ստացման համար: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա1. ներկայացնելու և նկարագրելու Երկրի ծագման և կառուցվածքի ժամանակակից պատ-

կերացումները, նրա զարգացման փուլերը, երկրակեղևը կազմող միներալներն ու 

ապարները, քիմիական տարրերի տեղաբաշխման օրինաչափությունները, երկրակեղևը 

կազմող միավորների տարբեր երաբանական, կառուցվածքային, երկրաֆիզիկական և այլ 

հատկությունները, երկրակեղևում տեղի ունեցող ներծին և արտածին գործընթացները, 

Բ2. գործնականում օգտագործելու հարակից գիտությունների տեսական գիտելիքները, ան-

հրաժեշտ տեղեկատվական համակարգերն ու տեխնոլոգիաները մասնագիտական 

ոլորտում խնդիրներ լուծելու, աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու և 

հավաստի եզրահանգումներ անելու համար, 

Գ2. գործնականում կիրառելու հասարակական, հումանիտար և տնտեսական գիտություններ 

հիմնական դրույթներն ու մեթոդները, տեղեկատվության ստացման տարատեսակ 

աղբյուրները (համացանցային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական 

հոդվածներ և հաշվետվություններ) և տեղեկատվական հաղորդակցության տեխնոլո-

գիաները՝ առկա խնդիրների բացահայտման և ուսումնասիրման, հետազոտությունների 

արդյունավետ կազմակերպման և արդյունքների ներկայացման համար: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասընթացի տեսական նյութի ուսումնասիրում դասախոսության ժամանակ՝ 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների օգտագործման միջոցով, 

 դասընթացի տեսական նյութի ինքնուրույն ուսումնասիրում համացանցային 

ռեսուրսների, տեղեկատվական բազաների, մեթոդական աշխատանքների, հատուկ   
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ուսումնական և գիտական գրականության օգտագործմամբ, 

 լաբորատոր աշխատանքների անցկացման ժամանակ տեսական նյութի ամրապնդում  

ուսումնական և գիտական սարքավորումների օգտագործմամբ, ինչպես նաև  

 որոնողական և ստեղծագործական առաջադրանքների կատարում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

գնահատման բաղադրիչներն են՝     2 ընթացիկ քննություն 8 միավոր  

                մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր, 

                ընթացիկ ստուգումներ  6 միավոր, 

                ինքնուրույն աշխատանք 4 միավոր: 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը  գրավոր է, մյուսը՝ բանավոր. 

յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ 

յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորի քայլը  0,5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Ներածություն: Երկիրը որպես տիեզերական մարմին: Երկրի սեյսմիկություն: Երկրի 

կառուցվածքն ըստ սեյսմիկ տվյալների: Գրավիտացիոն դաշտ և Երկրի ձև: Երկրի 

մագնիսական դաշտն ու էլեկտրահաղորդականությունը:  Պալեոմագնիսականություն: 

Երկրի ռադիոակտիվությունը և հասակը: Երկրի էներգիան և ջերմությունը: Լիթոսֆերայի 

ակտիվ գոտիների ֆիզիկական մոդելները:    Լուսնի ծագումը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Համացանցային ռեսուրսներ  

2. Ботт М. Внутреннее строение Земли. – М.:Мир, 1974. – 376с. 

3. Жарков В.Н. Внутреннее строение Земли и планет. –М.: Наука, 1983. – 417с. 

4. Номоконова Г.Г. Физика Земли: Учебное пособие. Томск: Изд-во ТПУ, 2007, - 105 с. 

5. Стейси Ф. Физика Земли. – М.: Мир, 1972. – 344с. 

 

1. 0808/Բ05 2. Կառուցվածքային երկրաբանություն և 

երկրաբանական քարտեզագրություն - 2 

3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս., 2 ժամ լաբ. 

6. 4-րդ՝ գարնանային  կիսամյակ 7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ձևավորել պատկերացումներ նստվածքային ապարների տեղադրման ներդաշնակ և 

աններդաշնակ ձևերի, դրանց տեսակների, աններդաշնակության մակերևույթների 

կառուցվածքների, նրանց պատկերման և քարտեզագրման առանձնահատկությունների  

վերաբերյալ, 

 տրամադրել գիտելիքներ ծալքավոր և տեկտոնական կառուցվածքների, ճեղքերի և 

խզումնային խախտումների, նրանց պատկերման և քարտեզագրման վերաբերյալ և 

հիմնավոր պատկերացումներ երկրակեղևում հրային (էֆուզիվ և ինտրուզիվ) ու մետա-

մորֆային ապարների տեղադրման ձևերի, նրանց պատկերման և քարտեզագրման 

առանձնահատկությունների վերաբերյալ, 

 ձևավորել և զարգացնել խորը մասնագիտական կարողություններ բարդ երկրաբանական 

կառուցվածքի պայմաններում երկրաբանական քարտեզագրման աշխատանքների 
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կատարման, երկրաբանական քարտեզների և երկրաբանական կտրվածքների կազմման 

և ընթերցման, դրանց մեկնաբանման և երկրաբանական զարգացման պատմության 

վերլուծման: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 նկարագրելու շերտերի ներդաշնակ և աններդաշնակ տեղադրումները, աններդաշնակու-

թյունների տեսակները, 

   մեկնաբանելու շերտագրական և տեկտոնական աններդաշնակությունները, 

  ներկայացնելու ապարների տեղադրման ծալքավոր ձևերը, ծալքերի և ֆլեքսուրաների 

տեսակները, ծագումնաբանական տիպերը, բնութագրող տարրերը, պատկերմանձևերը, 

  նկարագրելու տեխտոնական կառուցվածքները, ճեղքերը և խզումնային խախտումները, 

նրանց տեսակներն ու ծագումնաբանությունը, բնութագրող տարրերը և պատկերման 

ձևերը, 

  ներկայացնելու և նկարագրելու հրային և մետամորֆային ապարների տեղադրման 

ձևերը,  պատկերման ձևերն ու քարտեզագրման առանձնահատկությունները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 ընթերցելու երկրաբանական քարտեզներ և կտրվածքներ բարդ երկրաբանական 

կառուցվածքի պայմաններում, տարանջատելու նստվածքային, հրային և մետամորֆային 

ապարները, նրանց սահմաններն ու փոխհարաբերությունները, 

 կազմելու երկրաբանական բարդ կտրվածքներ շերտերի հորիզոնական և թեք 

տեղադրման, ծալքավոր կառուցվածքների և տեկտոնական խախտումների առկայության 

պայմաններում, 

 մեկնաբանելու և վերլուծելու աններդաշնակ տեղադրված շերտերի 

փոխհարաբերությունները, աններդաշնակության մակերևույթների կառուցվածքը և 

վերականգնելու նորմալ շերտագրական հաջորդականությունը, 

 խորը և համակողմանիորեն մեկնաբանելու երկրաբանական քարտեզներում 

պատկերված բարդ երկրաբանական կառուցվածքը, շերտերի, հրային և մետամորֆային 

ապարների տեղադրման պայմանները, խախտումները և փոխհարաբերությունները, 

 խորը և համակողմանիորեն վերլուծելու տարածքի երկրաբանական կառուցվածքը և 

երկրաբանական զարգացման պատմությունը: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա2. ձևակերպելու և լուսաբանելու երկրաբանական ուսումնասիրության առանձին մեթոդների 

(միներալոգիական, պետրոգրաֆիական, հնէաբանական, շերտագրական, քարտեզագրա-

կան, երկրաֆիզիկական, երկրաքիմիական, կառուցվածքային, ջրաերկրաբանական, 

ճարտարագիտաերկրաբանական և այլն) տեսական հիմունքները, խնդիրներն ու 

նպատակները, աշխատանքների առանձնահատկություններն ու սկզբունքները, 

Ա4. ներկայացնելու, ձևակերպելու և հիմնավորելու երկրաբանահանութային և 

որոնողահետախուզական աշխատանքների խնդիրներն ու սկզբունքները, մեթոդները և 

դրանց համալիրի ընտրությունը, կիրառվող տեխնիկական, տեխնոլոգիական և 

տեղեկատվական միջոցները, դրանց հնարավորություններն ու աշխատանքի սկզբունքները, 

դաշտային և լաբորատոր նյութի մշակման, վերլուծության և ներկայացման մեթոդներն ու 
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սկզբունքները, երկրաբանատնտեսագիտական գնահատման գործոնները, 

Բ4. կազմելու և կառուցելու տարածաշրջանների տարբեր տիպի (մասշտաբի) երկրաբանական, 

շերտագրական, կառուցվածքային, տեկտոնական, ճարտարագիտաերկրաբանական, 

ջրաերկրաբանական, երկրաֆիզիկական, օգտակար հանածոների, մետաղածնական, 

երկրաքիմիական, գեոմորֆոլոգիական և այլ բնույթի քարտեզներ, հանքավայրերի և 

հանքային դաշտերի քարտեզներ, երկրաբանական և հետախուզական կտրվածքներ, 

հետախուզական հորիզոնների երկրաբանական հատակագծեր ու նմուշարկման պլաններ, 

Բ5. գործնականում իրականացնելու և մասնակցելու նպատակային դաշտային ուսումնասի-

րությունների, փաստագրման, չափագրման, նմուշարկման և կամերալ աշխատանքներին,  

հանքավայրերի պաշարների հաշվարկմանն ու տնտեսագիտական գնահատմանը, 

Բ6. համակողմանիորեն վերլուծելու ուսումնասիրվող տարածքների երկրաբանական կառուց 

վածքը, տեկտոնական, մետաղածնական, երկրաքիմիական, երկրաֆիզիկական, 

ջրաերկրաբանական և ինժեներաերկրաբանական բնութագրերը, դաշտային հետազոտու-

թյուններից և լաբորատոր ուսումնասիրություններից ստացված տվյալները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություններ, 

 լաբորատոր աշխատանքներ՝ ուսումնական երկրաբանական քարտեզների և 

երկրաբանական կտրվածքների կազմում, 

 ինքնուրույն տնային աշխատանքների (քարտեզների և կտրվածքների կազմում, 

երկրաբանական կառուցվածքի մեկնաբանում, վերլուծում) կատարում, 

 կատարված աշխատանքների քննարկում և պաշտպանություն          հանձնարաված 

գրականության ընթերցում, նյութի մշակում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

գնահատման բաղադրիչներն են՝     2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր,  

             մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր, 

             ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր, 

             եզրափակիչ քննություն 8 միավոր: 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:  Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Ներդաշնակ և աններդաշնակ տեղադրումներ: Աններդաշնակությունների տեսակները: 

Շերտագրական և տեկտոնական աններդաշնակություններ: Աններդաշնակությունների 

մակերևույթների կառուցվածքը: Ծալքավոր կառուցվածք: Ծալքերի բնութագրումը, նրանց 

տարրերը, մորֆոլոգիական և ծագումնաբանական դասակարգումը: Ծալքառաջացման 

դինամիկ և երկրաբանական պայմանները: Ֆլեքսուրաներ: Ձևերը, ծագումնաբանական 

դասակարգումը: Ճեղքվածքներ: Ճեղքերի ընդհանուր բնութագրումը, ճեղքայնություն: 

Ճեղքերի ձևաբանական առանձնահատկությունները և ծագումնաբանական 

դասակարգումը:  Խզվածքային խախտումներ, նրանց տեղաշարժի բնորոշումն ու 

դասակարգումը: Խզվածքների խմբերը: Խզվածքների տարրերը և նետիչի կառուցվածքը: 

Խզվածքների քարտեզագրման մեթոդներն ու առանձնահատկությունները 
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ևարտահայտումը երկրաբանական քարտեզների վրա: Հրային (էֆուզիվ և ինտրուզիվ) 

ապարների տեղադրման ձևերն ու քարտեզագրման առանձնահատկությունները: 

Հրաբխային համակարգերի կառուցվածքային ձևերը, ուսումնասիրման մեթոդները և 

քարտեզագրման եղանակները: Ինտրուզիվ ապարների տեղադրման ձևերը: Ինտրուզիվ 

մարմինների ձևերը և առաջացման պայմանները, կոնտակտների ձևերը: Քարտեզագրման 

եղանակները: Մետամորֆային ապարների տեղադրման տեղադրման ձևերը, 

տեքստուրային առանձնահատկությունները: Մետամորֆային համակարգերի 

շերտագրական ստորաբաժանումը, ծալքավորության բնութագրումը և քարտեզագրումը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Ավանեսյան Ա.Ս., Մովսիսյան Հ.Ի. «Կառուցվածքային երկրաբանություն և 

երկրաբանական քարտեզագրություն» դասընթացի կուրսային աշխատանքների 

մեթոդական ցուցումներ: Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2014, 70 էջ 

2. Խարազյան Է.Խ. Երկրաբանահանութային աշխատանքների մեթոդիկան (մեթոդական 

ձեռնարկ): Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2006, 100 էջ 

3. Благовидов В.В., Жимулев Ф.И. Геологические карты и графический анализ структурных 

форм. Новосибирск: НГУ, 2008, 70 с. 

4. Кныш С.К. Структурная геология. Томск: Изд. ТПУ, 2008, 242 с. 

5. Кныш С.К., Гумерова Н.В., Полиенко А.К. Основы структурной, исторической и 

региональной геологии: Часть 1. Структурная геология: учебное пособие. Томск: Изд. ТПУ, 

2008, 116 с. 

6. Корсаков А.К. Структурная геология. М.: Изд. КДУ, 2009, 328 с. 

7. Номоконов В.Е., Полиенко А.К., Кныш С.К. Чтение и построение геологических карт и 

разрезов (лабораторный практикум). Томск: Изд. ТПУ, 1994 – 60 с.; 2002 – 58 с. 

8. Первушов Е.М., Ермохина Л.И. Структурная геология и геологическое картирование: 

Учеб.- метод. пособие для студ. геол. фак.: В 2 ч., Ч. 1. Геометрия и пространственное 

положение геологических тел. Саратов: Изд. Сарат. ун-та, 2008, 138 с. 

9. Первушов Е.М., Ермохина Л.И. Структурная геология и геологическое картирование: 

Учеб.- метод. пособие для студ. геол. фак.: В 2 ч., Ч. 2. Анализ геологических карт среднего 

масштаба. Саратов: Изд. Сарат. ун-та, 2008, 68 с. 

10. Пожиленко В.И. Геологическое картирование с основами структурной геологии. Учебное 

пособие. Мурманск: 2008, 243 с. 

 

1. 0808/Բ06 2. Օգտակար հանածոների հանքավայրերի 

երկրաբանություն 

3. 5 ECTS կրեդիտ 

4. 5 ժամ/շաբ. 5. 3 ժամ դաս., 2 ժամ գործն. 

6. 5-րդ՝ աշնանային  կիասամյակ 7. Եզրափակիչ գնահատումով 
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8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել երկրի կեղևում արժեքավոր բաղադրիչներ պարունակող 

միներալային նյութի կուտակների նութական կազմին, ձևաբանությանը, հանքաքարերի 

ստրուկտուր-տեքստուրային առանձնահատկություններին, առաջացման երկրաբա-

նական և ֆիզիկաքիմիական պայմաններին և տարածման օրինաչափություններին, 

մետաղական, ոչ մետաղական և այրվող օգտակար հանածոների հանքավայրերի 

ծագումնաբանական և արդյունաբերական տիպերին ու հանքային ֆորմացիաներին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու օգտակար հանածոների մարմինների նյութական կազմը, 

ձևաբանությունը, տեքստուր-ստրուկտուրային առանձնահատկութունները, 

 բացատրելու օգտակար հանածոների հանքավայրերի գոյացման երկրաբանական և 

ֆիզիկաքիմիական պամանները, 

  ներկայացնելու օգտակար հանածոների ծագումնաբանական և արդունաբերական                               

տիպերը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 որոշելու հանքային մարմինների նյութական կազմը և ձևաբանությունը, 

  որոշելու հանքավարերի ձևավորման փուլերը, 

 առանձնացնելու միներալային պարագենետիկ ասոցիացիանները, 

 գնահատելու հանքաքարի որակը և առանձնեցնելու հանքաքարերի արդյունաբերական 

տիպերը, 

 մասնակցելու հանքավայրերի որոնողական-հետախուզական աշխատանքներին, 

կատարելու լեռնային ապարների և հանքաքարերի նմուշարկում, փաստագրում և 

երկրաբանական նյութի արդյուքնների վերլուծություն: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա3. բնութագրելու և մեկնաբանելու մետաղածնության տեսական հիմունքները, օգտակար 

հանածոների հանքավայրերի և հանքային դաշտերի ու շրջանների երկրաբանական- 

կառուցվածքային, ֆորմացիոն, երկրաֆիզիկական, երկրաքիմիական 

առանձնահատկություններն ու բնութագրերը, հանքային մարմինների ձևաբանությունը, 

հանքայնացման փուլերն ու միներալային ասոցացիաները, հանքային ֆորմացիաները, 

հանքավայրերի ծագումնաբանական և արդյունաբերական տիպերը, 

Բ1. գործնականում ճանաչելու և տարբերակելու ապար կազմող և հանքային միներալները, 

ապարները, հանքաքարերի հիմնական տեսակները և երկրաբանական մարմինները, 

օգտվելու միկրոսկոպներից, 

Բ4. կազմելու և կառուցելու տարածաշրջանների տարբեր տիպի (մասշտաբի) երկրաբանական, 

շերտագրական, կառուցվածքային, տեկտոնական, ճարտարագիտաերկրաբանական, 

ջրաերկրաբանական, երկրաֆիզիկական, օգտակար հանածոների, մետաղածնական, 

երկրաքիմիական, գեոմորֆոլոգիական և այլ բնույթի քարտեզներ, հանքավայրերի և 

հանքային դաշտերի քարտեզներ, երկրաբանական և հետախուզական կտրվածքներ, 

հետախուզական հորիզոնների երկրաբանական հատակագծեր ու նմուշարկման պլաններ, 

Բ6. համակողմանիորեն վերլուծելու ուսումնասիրվող տարածքների երկրաբանական 
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կառուցվածքը, տեկտոնական, մետաղածնական, երկրաքիմիական, երկրաֆիզիկական, 

ջրաերկրաբանական և ինժեներաերկրաբանական բնութագրերը, դաշտային հետազոտու-

թյուններից և լաբորատոր ուսումնասիրություններից ստացված տվյալները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 լաբորատոր աշխատանքներ, 

 ինքնուրույն և թիմային աշխատանք, 

 հանձնարարված գրականության ընթերցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

գնահատման բաղադրիչներն են՝     2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր,  

             մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր, 

             ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր, 

             եզրափակիչ քննություն 8 միավոր: 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:  Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Օգտակար հանածոների հանքավայրերի մասին ուսմունքի զարգացման պատմությունը, 

խնդիրներն ու ուսումնասիրման մեթոդները: Հիմնական հասկացությունները: Հանքային 

հումքի նյութական կազմն ու որակը: Հանքային մարմինների ձևաբանությունը, 

հանքանյութերի տեքստուրաներն ու ստրուկտուրաները: Հանքառաջացման էնդոգեն 

պրոցեսներ: Մագմատիկ ծագման հանքավայրեր: Պեգմատիտային ծագման հանքավայրեր: 

Կարբոնատիտներ: Սկառնային հանքավայրեր: Գրեյզեններ և ալբիտիտներ: 

Հիդրոթերմալային ծագման հանքավայրեր: Մետամորֆային հանքավայրեր: 

Հանքառաջացման էկզոգեն պրոցեսներ: Հողմահարման ծագման հանքավայրեր: 

Նստվածքային հանքավայրեր: Մետաղական հանքավայրերի տիպերն ու դասակարգումը: Սև 

մետաղներ: Հազվագյուտ, հազվագյուտ հողային և ցրված տարրեր: Գունավոր մետաղներ: 

Ազնիվ մետաղներ: Ռադիոակտիվ տարրեր: 

Ոչ մետաղական օգտակար հանածոներ: Տեխնիկական հումքեր: Քիմիական և 

ագրոքիմիական հումքեր: Ինդուստրիալ և գունագեղ քարերի հումքեր: Շինարարական 

նյութեր: Կաուստոբիոլիտներ: Ջրային ռեսուրսներ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Милютин, А. Г. Геология полезных ископаемых : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. Г. Милютин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 197 с. 

2. Старостин, В. И. Структуры рудных полей и месторождений: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / В. И. Старостин, А. Л. Дергачев, Ж. В. Семинский ; под общ. ред. В. И. 

Старостина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 353 с. 

3. Ермолов В.А. Месторождения полезных ископаемых: Учеб. для вузов / В.А. Ермолов, Г.Б. 

Попова, Мосейкин В.В., Ларичев Л.Н., Харитоненко Г.Н.. - 4-е изд., стер. - М.: изд-во «Горная 

4. книга», изд-во МГГУ, 2009. – 570 с. 
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5. Старостин В.И. Геология полезных ископаемых. Учебник. - М.: Академический проект, 

Фонд "Мир", 2004. - 512 с. 

6. Авдонин В.В. и др. Месторождения металлических полезных ископаемых. М.: 

Академический Проект, Трикста, 2005, 720 с. (2-е изд.) 

7. Старостин В.И., Игнатов П.П. Геология полезных ископаемых. (учебник). - М.: Изд. МГУ, 

1997, 304 с. 

8. Смирнов В.И. Геология полезных ископаемых.(Учебник). - М.: Недра, 1989, 326 с. 

 

1. 0808/Բ07 2. Երկրաքիմիա 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս., 2 ժամ գործն. 

6. 4-րդ՝ գարնանային                  կիսամյակ 7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել Երկրի, երկնաքարերի և երկնային մարմինների 

քիմիական կազմին, քիմիական տարրերի տարածման ու տեղաբաշխման 

օրինաչափություններին, բնական պրոցեսների ընթացքում քիմիական տարրերի 

զուգակցման և միգրացիայի երևույթներին, հանքառաջացմանբ պրոցեսների ընթացքում 

քիմիական տարրերի կուտակման և ցրման նախադրյալներին, հանքամագմատիկ 

համակարգերում քիմիական տարրերի ասոցիացիանների տեղաբաշխման  

օրինաչափություններին: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու երկրաքիմիա գիտութան տեսության էությունը, հիմնախնդիրները, 

հետազոտման մեթոդները, 

 բացահայտելու երկրակեղևում, ջրոլորտում և տիեզերական մարմիններում քիմիական 

տարրերի տարածվածության օրինաչափությունները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 կատարելու քիմիական տարրերի տեղաբաշխման վերլուծություններ, 

  կանխորոշելու քիմիական տարրերի կուտակման առավել հնարավոր տեղամասերը, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 վերլուծելու և ներկայացնելու հետազոտման արդյունքները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա1. ներկայացնելու և նկարագրելու Երկրի ծագման և կառուցվածքի ժամանակակից պատ-

կերացումները, նրա զարգացման փուլերը, երկրակեղևը կազմող միներալներն ու 

ապարները, քիմիական տարրերի տեղաբաշխման օրինաչափությունները, երկրակեղևը 

կազմող միավորների տարբեր երաբանական, կառուցվածքային, երկրաֆիզիկական և այլ 

հատկությունները, երկրակեղևում տեղի ունեցող ներծին և արտածին գործընթացները, 

Ա2. ձևակերպելու և լուսաբանելու երկրաբանական ուսումնասիրության առանձին մեթոդների 

(միներալոգիական, պետրոգրաֆիական, հնէաբանական, շերտագրական, քարտեզագրա-

կան, երկրաֆիզիկական, երկրաքիմիական, կառուցվածքային, ջրաերկրաբանական, ճար-

տարագիտաերկրաբանական և այլն) տեսական հիմունքները, խնդիրներն ու նպատակները, 

աշխատանքների առանձնահատկություններն ու սկզբունքները, 
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Ա3. բնութագրելու և մեկնաբանելու մետաղածնության տեսական հիմունքները, օգտակար 

հանածոների հանքավայրերի և հանքային դաշտերի ու շրջանների երկրաբանական- 

կառուցվածքային, ֆորմացիոն, երկրաֆիզիկական, երկրաքիմիական առանձնահատ-

կություններն ու բնութագրերը, հանքային մարմինների ձևաբանությունը, հանքայնացման 

փուլերն ու միներալային ասոցացիաները, հանքային ֆորմացիաները, հանքավայրերի 

ծագումնաբանական և արդյունաբերական տիպերը, 

Բ4. կազմելու և կառուցելու տարածաշրջանների տարբեր տիպի (մասշտաբի) երկրաբանական, 

շերտագրական, կառուցվածքային, տեկտոնական, ճարտարագիտաերկրաբանական, 

ջրաերկրաբանական, երկրաֆիզիկական, օգտակար հանածոների, մետաղածնական, 

երկրաքիմիական, գեոմորֆոլոգիական և այլ բնույթի քարտեզներ, հանքավայրերի և 

հանքային դաշտերի քարտեզներ, երկրաբանական և հետախուզական կտրվածքներ, 

հետախուզական հորիզոնների երկրաբանական հատակագծեր ու նմուշարկման պլաններ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն,  

 լաբորատոր աշխատանքներ, 

 ռեֆերատիվ աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

գնահատման բաղադրիչներն են՝     2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր,  

              մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր, 

              ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր, 

              եզրափակիչ քննություն 8 միավոր: 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:  Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Երկրաքիմիա գիտության զարգացման պատմությունը, ուսումնասիրության առարկան, 

խնդիրները, մեթոդոլոգիան, հիմնական հասկացությունները: Քիմիական տարրերի և 

նրանց իզոտոպների կառուցվածքը, տարածումը երկրի ոլորտներում և տիեզերական 

մարմիններում: Քիմիական տարրերի և իզոտոպների միգրացիայի տիպերը, արտաքին և 

ներքինգործոնները: Քիմիական տարրերի վարքագիծը ներծին և արտածին երկրաբանական 

պրոցեսներում: Տեխնածին պրոցեսների երկրաքիմիա: Օգտակար հանածոների 

հանքավայրերի երկրաքիմիա:    Երկրաքիմիական քարտեզների կազմում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Բալասանան Ս.Ի. Երկրաքիմիա: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1990: 

2. Сауков А.А. Геохимия. М.1975.  

3. Перелман А.И. Геохимия. М.: 1975 

4. Геохимия: учеб. пособие / Н. К. Чертко. Мн.: БГУ, 2008. – 170 с. 

5. Алексеенко, В. А. Геохимические методы поисков месторождений полезных ископаемых: 

учебник / 2-е изд., переработ. и доп. М.: Высшая школа, 2000. 

6. Барабанов В. Ф. Геохимия / В. Ф. Барабанов. М.: Недра, 1985. 
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1. 0905/Բ06 2 «ՀԲ»  Երկրաֆիզիկա-2 3. 5 ECTS կրեդիտ 

4. 5 ժամ/շաբ. 5. 3 ժամ դաս., 2 ժամ լաբ. 

6. 4-րդ՝  գարնանային   կիսամյակ 7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել սեյսմահետախուզական և էլեկտրահետախուզական 

ուսումնասիրությունների հիմնական մեթոդներին, 

 բացահայտել լեռնային ապարների առաձգականության, թվացող և տեսակարար 

էլեկտրական դիմադրությունների հատկությունները, 

 քննարկել երկրաբանական շերտերում ապարների առաձգականության և էլեկտրական 

դիմադրությունների առանձնահատկությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 նկարագրելու երկրակեղևի որոշակի խորություններում ապարների 

առաձգականությունը և թվացող ու տեսակարար էլեկտրական դիմադրությունը, 

 ներկայացնելու ապարներում ալիքի անցման արագությունը, էլեկտրական 

դիմադրությունը և այլ հատկանիշներ, 

 թվարկելու յուրաքանչյուր ապարը և ուսումնասիրվող օբյեկտը բնութագրող ֆիզիկական    

հատկանիշների գնահատման սկզբունքները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 իրականացնելու սեյսմահետախուզական և էլեկտրահետախուզական ինքնուրույն 

ուսումնասիրություններ, բացահայտելու ապարների տեսակը, ըստ դրանց 

համապատասխանող առաձգականության և էլեկտրական դիմադրության հատկանիշի, 

 ի մի բերելու սեյսմահետախուզական և էլեկտրահետախուզական ուսումնա-

սիրությունների արդյունքները, տիրապետելու սեյսմահետախուզական և 

էլեկտրահետախուզական ուսումնասիրությունների հիմնական մեթոդներին և նրանց 

տվյալների մեկնաբանմանը: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա2. ձևակերպելու և լուսաբանելու երկրաբանական ուսումնասիրության առանձին մեթոդների 

(միներալոգիական, պետրոգրաֆիական, հնէաբանական, շերտագրական, քարտեզագրա-

կան, երկրաֆիզիկական, երկրաքիմիական, կառուցվածքային, ջրաերկրաբանական, ճար-

տարագիտաերկրաբանական և այլն) տեսական հիմունքները, խնդիրներն ու նպատակ-

ները, աշխատանքների առանձնահատկություններն ու սկզբունքները, 

Ա5. նկարագրելու և քննարկելու տնտեսական, հանքավայրերի շահագործման, շինարարության 

տարբեր ճյուղերի, բնական աղետների կանխատեսման և կանխարգելման, շրջակա 

միջավայրի պահպանության նպատակներով երկրաբանական, երկրաֆիզիկական, 

ջրաերկրաբանական, ճարտարագիտաերկրաբանական և այլ հետազոտությունների 

խնդիրներն ու դրանց լուծման մեթոդաբանությունը, 

Բ3. ինքնուրույնաբար ընտրելու երկրաբանական տարբեր տիպի ուսումնասիրությունների՝ 

երկրաբանահանութային, որոնողական և հետախուզական աշխատանքների մեթոդների 

արդյունավետ համալիրը, ինչպես նաև կիրառվող տեխնիկական միջոցները, դաշտային և 

լաբորատոր նյութի հավաքագրման, մշակման, վերլուծության և ներկայացման մեթոդները, 
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Բ5. գործնականում իրականացնելու և մասնակցելու նպատակային դաշտային ուսումնասի-

րությունների, փաստագրման, չափագրման, նմուշարկման և կամերալ աշխատանքներին, 

հանքավայրերի պաշարների հաշվարկմանն ու տնտեսագիտական գնահատմանը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն, 

 լաբորատոր աշխատանքներ, 

 ռեֆերատիվ աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. («ՀԲ») 

գնահատման բաղադրիչներն են՝     2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր, 

               մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր, 

               ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր, 

               եզրափակիչ քննություն 8 միավոր: 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է 3 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Երկրորդը՝ 

գնահատվում է ներկայացված հետազոտական բաղադրիչի հիման վրա, առավելագույնը 3 

միավոր: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:  Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Սեյսմահետախուզական և էլեկտրահետախուզական մեթոդները: Սեյսմահետախուզական 

և էլեկտրահետախուզական մեթոդների տեսակները: Էլեկտրահետախուզություն առարկան: 

Էլեկտրահետախուզության մեթոդների տեսակները: Հաստատուն հոսանքի մեթոդները: 

Ուղղաձիգ էլեկտրական զոնդավորման մեթոդը (ՈՒԷԶ): ՈՒԷԶ մեթոդների ρթ-ի կորերի 

տիպերը: ՈՒԷԶ մեթոդների ρթ-ի կորերի որակական մեկնաբանումը: ՈՒԷԶ մեթոդների ρթ-ի 

կորերի քանակական մեկնաբանումը: Էլեկտրապրոֆիլացման (ԷՊ) մեթոդը: 

Էլեկտրապրոֆիլացման (ԷՊ) մեթոդի մոդիֆիկացիաները: Լիցքի մեթոդը: Հարուցված 

բևեռացման մեթոդը (ՀԲ): Բնական էլեկտրական դաշտի մեթոդը (ԲԷԴ): Հասկացություն 

սեյսմահետախուզության վերաբերյալ: Սեյսմիկ ալիքների տարածման 

առանձնահատկություններն առաձգական միջավայրում: Երկրաբանական միջավայրի 

շերտայնությունը և սեյսմիկ ալիքների տարածման առանձնահատկությունները: Գրանցող 

արժեքները սեյսմահետախուզությունում: Անդրադարձված ալիքների մեթոդը: Բեկված 

ալիքի մեթոդը: Ապարներում սեյսմիկ ալիքների տարածման արագությունների որոշման 

եղանակները: Սեյսմիկ կտրվածքների կազմում: Ինժեներաերկրաֆիզիկական օբյեկտների 

ուսումնասիրումը էլեկտրահետախուզական մեթոդներով: Սողանքային մարմինների 

ուսումնասիրումը սեյսմահետախուզական և էլեկտրահետախուզական մեթոդներով:  

Ստորերկրյա ջրերի ուսումնասիրումը էլեկտրահետախուզակակմ մեթոդներով: 
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14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Վարդանյան Վ.Պ. Էլեկտրահետախուզություն - Հաստատուն հոսանքի մեթոդներ: ԵՊՀ 

հրատ., Երևան, 2013. 

2. Богамин Г.Н. Сейсмическая разведка. Изд. Недра, М.,1980. 

3. Гурвич И.И. Сейсморазведка. М.: Недра, 1975. 

4. Гомбурцев Г.А. Основы сейсморазведки. М.: Госмонтехиздат, 1959. Гурвич И.И.,  

5. Огильви А.А., Хмелевской В.К. Сборник задач и упражнений по курсу электроразведки. 

МГУ, М., 1964. 

6. Якубовский Ю.В., Ляков Л.Л. Электроразведка. Недра, М., 1961 

 

1. 0905/Բ07 2. «ՀԲ» Սեյսմալոգիայի հիմունքներ 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս., 2 ժամ լաբ. 

6. 4-րդ՝ գարնանային  կիսամյակ 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ծանոթացնել բնական աղետներից առավել վտանգավոր` երկրաշարժերի բնութագրիչ 

պարամետրերին, երկրաշարժների բնական և տեխնածին հետևանքներին՝ ստացված 

սեյսմալոգիական տվյալների մշակման և մեկնաբանման մոտեցումներին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝   

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 հիմնավորելու երկրաշարժերի առաջացման պատճառները, 

 դասակարգելու երկրաշարժերն ըստ բնույթի, ուժգնության և պատճառած հետևանքների, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 հաշվարկելու պատմական երկրաշարժերի ինտենսիվության մակարդակը, 

  կազմելու քարտեզագրական և գրաֆիկական սեյսմալոգիական նյութեր, 

  վերլուծելու պատմական երկրաշարժերի տարեգրական փաստացի աղբյուրներից 

ստացված տվյալները, 

 մշակելու սեյսմաժապավենները՝ երկրաշարժերի հիմնական բնութագրերի որոշման  

նպատակով: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա5. նկարագրելու և քննարկելու տնտեսական, հանքավայրերի շահագործման, շինարարության 

տարբեր ճյուղերի, բնական աղետների կանխատեսման և կանխարգելման, շրջակա 

միջավայրի պահպանության նպատակներով երկրաբանական,  երկրաֆիզիկական, 

ջրաերկրաբանական, ճարտարագիտաերկրաբանական և այլ հետազոտությունների 

խնդիրներն ու դրանց լուծման մեթոդաբանությունը, 

Բ6. համակողմանիորեն վերլուծելու ուսումնասիրվող տարածքների երկրաբանական 

կառուցվածքը, տեկտոնական, մետաղածնական, երկրաքիմիական, երկրաֆիզիկական, 

ջրաերկրաբանական և ինժեներաերկրաբանական բնութագրերը, դաշտային հետազոտու-

թյուններից և լաբորատոր ուսումնասիրություններից ստացված տվյալները. 

Գ2. գործնականում կիրառելու հասարակական, հումանիտար և տնտեսական գիտությունների 

հիմնական դրույթներն ու մեթոդները, տեղեկատվության ստացման տարատեսակ 

աղբյուրները (համացանցային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական 
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հոդվածներ և հաշվետվություններ) և տեղեկատվական հաղորդակցության 

տեխնոլոգիաները՝ առկա խնդիրների բացահայտման և ուսումնասիրման, հետազոտու-

թյունների արդյունավետ կազմակերպման և արդյունքների ներկայացման համար: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 լաբորատոր աշխատանք, 

 ռեֆերատիվ աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  («ՀԲ») 

գնահատման բաղադրիչներն են՝     2 ընթացիկ քննություն 8 միավոր,  

               մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր, 

               ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր, 

               ինքնուրույն աշխատանք 6 միավոր: 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը  գրավոր է, մյուսը՝ բանավոր. 

յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Երկրորդ ընթացիկը գնահատվում է 

ներկայացված հետազոտական աշխատանքների հիման վրա: Հարցատոմսը պարունակում 

է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորի քայլը       0,5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Երկրաշարժագիտության հիմնական հասկացությունները, կիրառվող մեթոդների դասակար-

գումը: Առարկայի զարգացման պատմությունը: Երկրաշարժի դիրքը բնական այլ աղետների 

շարքում: Երկրաշարժերի առաջացման հիմնական պատճառները: Օջախի տեսական 

մոդելները: Երկրաշարժերի տիպերը, ուժեղ երկրաշարժերի բնական և տեխնածին 

հետևանքները: Պատմական երկրաշարժերի ուսումնասիրման մեթոդոլոգիան: 

Երկրաշարժերը գրանցող սարքերի տեսակները: Ստացված արդյունքների վերլուծությունը: 

Ինժեներային սեյսմալոգիայի հիմնախնդիրները: ՀՀ տարածքի ուժեղագույն երկրաշարժները: 

ՀՀ տարածքի ուժեղագույն արդի երկրաշարժները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝  

1. Բալասանյան Ս.Յու. Սեյսմիկ պաշտպանությունը և նրա կազմակերպումը: Ուս. ձեռնարկ: 

Եր.: Էլդորադո, 2002, 63 էջ: 

2. Դասախոսությունների տեքստեր՝ էլեկտրոնային կրիչով 

3. Болт Б. А. Землетрясения. М., Мир, 1981г., 256 с. Гангнус А. Тайна земных катастроф. М., 

Мысль, 1977г. Гир Дж., Шах Х. Зыбкая твердь. М., Мир, 1988г.,220с. 

4. Касахара К. Механика землетрясений. М., Мир, 1985, 264 с. Ризниченко Þ.В. Проблемы сейсмологии. 

М., Наука, 1985г., 408 с. Рихтер Ч. Ф. Элементарная сейсмология. М., ИЛ, 1963г.,670с. 

 

1. 0808/Բ08 2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ 3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս.  

6. 5-րդ՝ աշնանային   կիասամյակ 7. Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել հետազոտական աշխատանք կատարելու հիմնական 

սկզբունքներին, պլանավորմանը, մեթոդներին և մեթոդաբանությանը:  
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ուսանողը կստանա գիտելիքներ հետազոտություններ պլանավորելու և կատարելու  

մեթոդակարգերի, գիտական աշխատանքի տարատեսակների (կրթական 

որակավորման աշխատանքներից մինչև գիտական հոդված), դրանց ձևավորման, 

գրականության աղբյուրներից օգտվելու, հղումներ կատարելու կարգիերի վերաբերյալ, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 ուսանողին տալիս է ինքնուրույնաբար հետազոտական աշխատանք կատարելու 

հմտություններ, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 կիրառել ձեռքբերած գիտելիքները՝ անելու քանակական տվյալներից որակական 

եզրահանգումներ, 

 առաջադրելու և զարգացնելու նոր գաղափարներ,  

 բացահայտելու իր կրթական պահանջմունքները և կարիերայի հնարավորությունները 

հետագա ուսումնառության ուղիները որոշելու համար, սովորողների շրջանում 

հետազոտական աշխատանքների կազմակերպում և իրականացում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա4. ներկայացնելու, ձևակերպելու և հիմնավորելու երկրաբանահանութային և որոնողահետա-

խուզական աշխատանքների խնդիրներն ու սկզբունքները, մեթոդները և դրանց համալիրի 

ընտրությունը, կիրառվող տեխնիկական, տեխնոլոգիական և տեղեկատվական միջոցները, 

դրանց հնարավորություններն ու աշխատանքի սկզբունքները, դաշտային և լաբորատոր 

նյութի մշակման, վերլուծության և ներկայացման մեթոդներն ու սկզբունքները, 

Բ3. ինքնուրույնաբար ընտրելու երկրաբանական տարբեր տիպի ուսումնասիրությունների՝ 

երկրաբանահանութային, որոնողական և հետախուզական աշխատանքների մեթոդների 

արդյունավետ համալիրը, ինչպես նաև կիրառվող տեխնիկական միջոցները, դաշտային և 

լաբորատոր նյութի հավաքագրման, մշակման, վերլուծության և ներկայացման մեթոդները, 

Գ1. կառուցելու բանավոր և գրավոր խոսքը մայրենի և օտար լեզուներով՝ տրամաբանորեն 

ճիշտ, փաստարկված և հստակ ձևակերպումներով, հետամուտ լինել ժողովրդավարական 

սկզբունքների իրագործմանը և  ազգային ու համամարդկային արժեքների տարածմանը, 

Գ2. գործնականում կիրառելու հասարակական, հումանիտար և տեսական գիտությունների 

հիմնական դրույթներն ու մեթոդները, տեղեկատվության ստացման տարատեսակ 

աղբյուրները (համացանցային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական 

հոդվածներ և հաշվետվություններ) և տեղեկատվական հաղորդակցության տեխնոլոգիա-

ները՝ առկա խնդիրների բացահայտման և ուսումնասիրման, հետազոտությունների 

արդյունավետ կազմակերպման և արդյունքների նարկայացման համար, 

Գ3. կիրառելու ձեռքբերած գիտելիքները և անելու քանակական տվյալներից որակական 

եզրահանգումներ, առաջադրելու և զարգացնելու նոր գաղափարներ, բացահայտելու իր 

կրթական պահանջները և (կամ) կարերայի հնարավորությունները հետագա 

ուսումնառության ուղիները որոշելու համար: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 
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 ինքնուրույն և թիմային աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

գնահատման բաղադրիչներն են՝       եզրափակիչ քննություն 9 միավոր, 

              մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր, 

               ընթացիկ ստուգումներ  6 միավոր, 

               ինքնուրույն աշխատանք 3 միավոր: 

Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր:  Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Ներածություն, հետազոտական աշխատանք կատարելիս առավել հաճախ հանդիպող 

հասկացություններ: Գիտական ճանաչողություն, գիտահետազոտական աշխատանքների 

տարատեսակներն ու դասակարգումը: Գիտահետազոտական աշխատանքի ընդհանուր 

մեթոդաբանությունը: Փաստարկման ընդհանուր տրամաբանությունը, մեթոդաբանությունն 

ու ակադեմիական ազնվությունը: Հղումները գիտական հրապարակումներում: 

Գրագողություն: Գիտահետազոտական աշխատանք գրելու ընդհանուր սկզբունքները: 

Թեմայի ընտրությունը և հաստատումը: Հանձնարարված գրականության և նյութերի 

հավաքումը և մշակումը: Գիտական աշխատանքի շարադրումը և ձևավորումը: Գիտական 

աշխատանքների պաշտպանությունը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Գիտահետազոտական աշխատանք կատարելու հիմնական սկզբունքները. Մեթոդական 

ցուցումներ /Հովհաննիսյան Գ., Գալստյան Ն., Սողոմոնյան Մ., Մալխասյան Մ.; ԵՊՀ 

ուսանողական գիտական ընկերություն. Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2014. - 72 էջ 

2. Հովհաննիսյան Հ., Ինչպես գրել գիտական աշխատանք պատմությունից, Երևան, ԵՊՀ 

հրատ., 2014  

3. Մալխասյան Մ., Ինչպե՞ս կատարել գիտահետազոտական աշխատանք, «Երևանի հա-

մալսարան», 2012, թ. 3, էջ 14   

4. Кузин Ф., Магистерская диссертация. Методика написания и правила оформления. 

Методическое пособие, М., “Мамармен”, 1993, 45 с.  

5. Кузин Ф., Дипломная работа. Методика написания, правила оформ-ления и порядок защиты. 

Медочиские указания, М., “Изд-во МПИ”, 1990, 50 с.  

 

1. 0808/Բ09 2. «ՀԲ» Օգտակար հանածոների հանքավայրերի 

որոնում և հետախուզում 

3. 7 ECTS կրեդիտ 

4. 7 ժամ/շաբ. 5. 3 ժամ դաս., 4 ժամ լաբ. 

6. 5-րդ՝ աշնանային  կիսամյակ 7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 տալ գիտելիքներ օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և հետախուզման 

ուսմունքի, հանքավայրերի որոնողական երկրաբանական նախադրյալների և 

հատկանիշների, որոնման և հետախուզման մեթոդների, աշխատանքների կատարման 

սկզբունքների վերաբերյալ, 

 զարգացնել գործնական կարողություններ առկա երկրաբանական տեղեկատվության 

վերլուծության հիման վրա որոնողական նախադրյալների և հատկանիշների 
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հայտնաբերման, ուսումնասիրվող շրջանների հանքայնացման հեռանկարների 

գնահատման և բացահայտված կուտակումներում որոնողահետախուզական 

աշխատանքների կազմակերպման համար, 

 զարգացնել կարողություններ դաշտային աշխատանքների կատարման, օգտակար 

հանածոների հանքային մարմինների հայտնաբերման, նմուշարկման, եզրագծման և 

պաշարների հաշվարկման և արդյունաբերական նշանակության գնահատման համար: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և հետախուզման 

նպատակներն ու խնդիրների, աշխատանքների կազմակերպման սկզբունքներն ու 

փուլայնությունը, 

 բացատրելու և հիմնավորելու հանքային կուտակումների որոնման երկրաբանական 

նախադրյալներն ու հատկանիշները, դրանց կարևորությունը որոնողական 

աշխատանքների հիմնավորվածության համար, 

 ներկայացնելու և նկարագրելու որոնողական և հետախուզական աշխատանքների 

մեթոդները, կիրառվող տեխնիկական միջոցներն ու համակարգերը, 

 լուսաբանելու հանքավայրերի նմուշարկման և պաշարների հաշվարկման խնդիրները, 

հիմնական բանաձևերն ու ելակետային տվյալները, պաշարների հաշվարկման 

եղանակները, 

 ներկայացնելու և քննարկելու հանքավայրերի խմբավորումն ըստ երկրաբանական 

բարդության աստիճանի, օգտակար հանածոների կանխատեսումային ռեսուրսների և 

պաշարների կարգերը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 բացահայտելու և հիմնավորելու տրված տարածքում օգտակար հանածոների 

հայտնաբերման հեռանկարները՝ երկրաբանական փաստացի նյութիվերլուծության, 

առկա որոնողական նախադրյալների և հատկանիշների հիման վրա, 

 առաջարկելու և մշակելու տրված տարածքում որոնողական և հետախուզական 

աշխատանքների կատարման մեթոդիկա, ընտրելու հետախուզական աշխատանքների 

համակարգերն ու ցանցի խտության աստիճանը, նմուշների վերցման եղանակներն ու 

մեթոդները, 

 վերլուծելու հանքավայրերի երկրաբանական կառուցվածքը և անելու հիմնավորված 

եզրակացություններ համադրելու և հակադրելու երկրաբանական կառուցվածքի 

տարբեր բարդության աստիճան ունեցող հանքավայրերի խմբերը, օգտակար 

հանածոների կանխատեսումային ռեսուրսների և պաշարների կարգերը, 

 գործնականում իրականացնելու հանքավայրերի որոնողահետախուզական և 

նմուշարկման աշխատանքներ, 

 եզրագծելու հանքային մարմինները և հաշվարկելու հանքավայրերի պաշարներն ու 

գնահատելու ռեսուրսները, 

 կազմելու հանքավայրերի, հանքաերևակումների և առանձին հանքային մարմինների 

տարբեր մասշտաբների երկրաբանական քարտեզներ, հետախուզական կտրվածքներ, 

նմուշարկման հատակագծեր, 
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 մշակելու և ամփոփելու հանքավայրերի որոնման և հետախուզման աշխատանքների 

արդյունքները, ներկայացնել եզրակացություններ և առաջարկություններ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա3. բնութագրելու և մեկնաբանելու մետաղածնության տեսական հիմունքները, օգտակար 

հանածոների հանքավայրերի և հանքային դաշտերի ու շրջանների երկրաբանական- 

կառուցվածքային, ֆորմացիոն, երկրաֆիզիկական, երկրաքիմիական առանձնահատ-

կություններն ու բնութագրերը, հանքային մարմինների ձևաբանությունը, հանքայնացման 

փուլերն ու միներալային ասոցացիաները, հանքային ֆորմացիաները, հանքավայրերի 

ծագումնաբանական և արդյունաբերական տիպերը, 

Ա4. ներկայացնելու, ձևակերպելու և հիմնավորելու երկրաբանահանութային և որոնողա-

հետախուզական աշխատանքների խնդիրներն ու սկզբունքները, մեթոդները և դրանց 

համալիրի ընտրությունը, կիրառվող տեխնիկական, տեխնոլոգիական և տեղեկատվական 

միջոցները, դրանց հնարավորություններն ու աշխատանքի սկզբունքները, դաշտային և 

լաբորատոր նյութի մշակման, վերլուծության և ներկայացման մեթոդներն ու սկզբունքները, 

երկրաբանատնտեսագիտական գնահատման գործոնները, 

Բ3. ինքնուրույնաբար ընտրելու երկրաբանական տարբեր տիպի ուսումնասիրությունների՝ 

երկրաբանահանութային, որոնողական և հետախուզական աշխատանքների մեթոդների 

արդյունավետ համալիրը, ինչպես նաև կիրառվող տեխնիկական միջոցները, դաշտային և 

լաբորատոր նյութի հավաքագրման, մշակման, վերլուծության և ներկայացման մեթոդները, 

Բ4. կազմելու և կառուցելու տարածաշրջանների տարբեր տիպի (մասշտաբի) երկրաբանական, 

շերտագրական, կառուցվածքային, տեկտոնական, ճարտարագիտաերկրաբանական, 

ջրաերկրաբանական, երկրաֆիզիկական, օգտակար հանածոների, մետաղածնական, 

երկրաքիմիական, գեոմորֆոլոգիական և այլ բնույթի քարտեզներ, հանքավայրերի և 

հանքային դաշտերի քարտեզներ, երկրաբանական և հետախուզական կտրվածքներ, 

հետախուզական հորիզոնների երկրաբանական հատակագծեր ու նմուշարկման պլաններ, 

Բ6. համակողմանիորեն վերլուծելու ուսումնասիրվող տարածքների երկրաբանական 

կառուցվածքը, տեկտոնական, մետաղածնական, երկրաքիմիական, երկրաֆիզիկական, 

ջրաերկրաբանական և ինժեներաերկրաբանական բնութագրերը, դաշտային հետազոտու-

թյուններից և լաբորատոր ուսումնասիրություններից ստացված տվյալները, 

Բ7. վերլուծելու անհրաժեշտ տեղեկատվությունն ու խնդիրների լուծման հնարավոր ուղիները, 

գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները, կայացնելու որոշումներ և 

մշակելու համապատասխան առաջարկություններ աշխատանքների արդյունավետությունը 

բարձրացնելու համար: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություններ, 

 լաբորատոր աշխատանքներ, 

 ինքնուրույն և թիմային աշխատանք (աշխատանք երկրաբանական ուսումնական 

քարտեզների հետ, որոնողական և հետախուզական աշխատանքների նախագծում, 

տվյալների վերլուծում, հետախուզական աշխատանքների մեթոդիկայի մշակում, 

պաշարների հաշվարկների իրականացում),  

 կատարված աշխատանքների թիմային քննարկում, 
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  հանձնարարված գրականության ընթերցում և վերլուծություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. («ՀԲ») 

գնահատման բաղադրիչներն են՝      2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր,  

              մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր, 

              ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր, 

              եզրափակիչ քննություն 8 միավոր: 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է  3 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Երկրորդ 

ընթացիկը գնահատվում է ներկայացված  հետազոտական բաղադրիչի հիման վրա, 

առավելագույնը 3 միավոր: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների 

քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնում և հետախուզում: Նպատակներն ու 

խնդիրները: Ընդհանուր դրույթներ: Օգտակար հանածոների հանքավայրերի 

երկրաբանաարդյունաբերական տիպերը: Երկրաբանահետախուզական աշխատանքների 

փուլայնությունը: Երկրաբանահանութային, որոնողական և հետախուզական 

աշխատանքներ: Որոնողական նախադրյալներ և հատկանիշներ: Որոնողական 

աշխատանքների մեթոդները: Որոնողահետախուզական աշխատանքների լեռնահորատման 

մեթոդները՝ լեռնային փորվածքներ և հորատանցքեր: Հանքավայրերի հետախուզման 

սկզբուքները, հիմնական խնդիրներն ու մեթոդները:  Հանքային մարմինների ձևերը: 

Հանքավայրերի հատկանիշների փոփոխականությունը: Հետախուզական փորվածքների և 

հորատանցքերի երկրաբանական փաստագրում և նմուշարկում: Նմուշարկման տեսակները 

և նմուշների վերցման եղանակները: Նմուշների մշակում և կրճատում: Հանքավայրերի 

խմբավորումն ըստ երկրաբանական կառուցվածքի բարդության: Օգտակար հանածոների 

պաշարների և կանխատեսումային ռեսուրսների դասակարգումը: Հանքային մարմինների 

եզրագծումը: Պաշարների հաշվարկման համար անհրաժեշտ ելակետային տվյալները և 

հաշվարկման բանաձևերը: Պաշարների հաշվարկման հիմնական եղանակները. միջին 

թվաբանական, եռանկյունիների, երկրաբանական բլոկների և զուգահեռ կտրվածքների: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Դասախոսությունների տեքստեր և լաբորատոր առաջադրանքների նյութեր  

2. Վարդապետյան Բ.Ս. Օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնում և հետախուզում:     

Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1987 

3. Авдонин В.В., Ручкин Г.В. и др. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых. 

М.: Фонд “Мир”, 2007 

4. Аристов В.В. и др. Руководство для практических занятий по курсу поисков и разведки 

месторождений полезных ископаемых. М.: Изд. “Высшая школа”, 1965 

5. Поротов Г.С. Разведка и геолого-эконоическая оценка месторождений полезных 

ископаемых. СПб.: 2004  
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1. 0808/Բ10 2. Երկրատեկտոնիկա երկրադինամիկայի հիմունքներով 3. 6 ECTS կրեդիտ 

4. 5 ժամ/շաբ. 5. 3 ժամ դաս., 2 ժամ գործն. 

6. 5-րդ՝ աշնանային                      կիասամյակ 7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել երկրատեկտոնիկա գիտության խնդիրներին, 

հետազոտման  մեթոդներին, 

 Երկրի կառուցվածքին, Երկրի կեղևի ժամանակակից շարժումների մեխանիզմներին և 

դրանց հետազոտման մեթոդներին, լիթոսֆերայի սալերի կառուցվածքի ու զարգացման 

փուլերին սպրեդինգի, սուբդուկցիայի, կոլիզիայի և օբդուկցիայի 

հասկացություններին և դրսևորման, 

 մեխանիզմներին, ծալքավոր մարզերի ու պլատֆորմների կառուցվածքին ու 

զարգացման փուլերին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու Երկրի կեղևի և նրա խորը թաղանթների կառուցվածքը, 

տեկտոնասֆերայի գլխավոր կառուցվածքային տարրերը, 

 բացատրելու մայրցամաքների և օվկիանոսների ձևավորման երկրադինամիկական 

պրոցեսները, 

 ներկայացնելու երկրակեղևի շարժման մեխանիզմները և դրանց հետ կապված 

հրաբխային և երկրաշարժածին գոտիների տեղաբաշխման օրինաչափությունները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 տարբերելու լիթոսֆերայի սալերի սահմաններում տեղի ունեցող պրոցեսները՝ 

սպրեդինգ, օբդուկցիա, սուբդուկցիա, կոլիզիա և այլն, 

 վերականգնելու երկրաբանական անցյալի պատմութունը երկրաբանական փաստացի 

նյութի          վերլուծութան հիման վրա, 

 կատարելու ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք օգտագործելով 

եկրատեկտոնիկայի վերլուծության մեթոդները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա1. ներկայացնելու և նկարագրելու Երկրի ծագման և կառուցվածքի ժամանակակից 

պատկերացումները, նրա զարգացման փուլերը, երկրակեղևը կազմող միներալներն ու 

ապարները, քիմիական տարրերի տեղաբաշխման օրինաչափությունները, երկրակեղևը 

կազմող միավորների տարբեր երաբանական, կառուցվածքային, երկրաֆիզիկական և այլ 

հատկությունները, երկրակեղևում տեղի ունեցող ներծին և արտածին գործընթացները, 

Ա3. բնութագրելու և մեկնաբանելու մետաղածնության տեսական հիմունքները, օգտակար հա-

նածոների հանքավայրերի և հանքային դաշտերի ու շրջանների երկրաբանական- կառուց-

վածքային, ֆորմացիոն, երկրաֆիզիկական, երկրաքիմիական առանձնահատկություններն 

ու բնութագրերը, հանքային մարմինների ձևաբանությունը, հանքայնացման փուլերն ու 

միներալային ասոցացիաները, հանքային ֆորմացիաները, հանքավայրերի 

ծագումնաբանական և արդյունաբերական տիպերը,  

Ա5. նկարագրելու և քննարկելու տնտեսական, հանքավայրերի շահագործման, շինարարու-

թյան տարբեր ճյուղերի, բնական աղետների կանխատեսման և կանխարգելման, շրջակա  
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միջավայրի պահպանության նպատակներով երկրաբանական, երկրաֆիզիկական, 

ջրաերկրաբանական, ճարտարագիտաերկրաբանական և այլ հետազոտությունների 

խնդիրներն ու դրանց լուծման մեթոդաբանությունը, 

Բ4. կազմելու և կառուցելու տարածաշրջանների տարբեր տիպի (մասշտաբի) 

երկրաբանական, շերտագրական, կառուցվածքային, տեկտոնական, 

ճարտարագիտաերկրաբանական, ջրաերկրաբանական, երկրաֆիզիկական, օգտակար 

հանածոների, մետաղածնական, երկրաքիմիական, գեոմորֆոլոգիական և այլ բնույթի 

քարտեզներ, հանքավայրերի և հանքային դաշտերի քարտեզներ, երկրաբանական և 

հետախուզական կտրվածքներ, հետախուզական հորիզոնների երկրաբանական 

հատակագծեր ու նմուշարկման պլաններ, 

Բ6. համակողմանիորեն վերլուծելու ուսումնասիրվող տարածքների երկրաբանական 

կառուցվածքը, տեկտոնական, մետաղածնական, երկրաքիմիական, երկրաֆիզիկական, 

ջրաերկրաբանական և ինժեներաերկրաբանական բնութագրերը, դաշտային 

հետազոտություններից և լաբորատոր ուսումնասիրություններից ստացված տվյալները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

  լաբորատոր աշխատանքներ, 

  ռեֆերատիվ աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

գնահատման բաղադրիչներն են՝     2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր,  

             մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր, 

             ընթացիկ ստուգումներ 4 միավոր, 

             եզրափակիչ քննություն 8 միավոր: 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:  Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Դասընթացի զարգացման պատմութունը, առարկան, խնդիրները և հետազոտման                

մեթոդները: Երկրի կառուցվածքը: Լիթոսֆերային սալերի տեկտոնիկայի կոնցեպցիան և 

մանթիական պլյումներ: Երկրի կեղևի ժամանակակից շարժումները, դրանց հետազոտման 

մեթոդներն ու արդյունքները: Ռիֆտոգենեզ, լիթոսֆերային սալերի դիվերգենտ և 

տրանսֆորմ սահմանների տեկտոնական պրոցեսները: Սուբդուկցիա, օբդուկցիա և 

կոլիզիա: Լիթոսֆերաի սալերի կառուցվածքը և զարգացման փուլերը: Օվկիանոսների 

կառուցվածքը: Մայրցամաք-օվկիանոս անցման մարզերի կառուցվածքը: Մայրցամաքների 

ծալքավոր մարզեր և օռոգեններ: Պլատֆորմների կառուցվածքը և զարգացումը: Խզումներ և 

կարային զոնաներ, ծալքախզումային դիսլոկացիաններ: Տեկտոնական շրջանացման 

սկզբունքները: Երկրակեղևի զարգացման հիմնական էտապներն ու օրինաչափութունները: 
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14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Аплонов СВ. Геодинамика. -СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2001. 

2. Зоненшаин Л.П., Кузьмин М.И., Натапов Л.М. Тектоника литосферных плит территории 

СССР, (в двух книгах). -М.: Недра, 1990. 

3. Кокс А., Харт. Тектоника плит. -М.: Мир, 1989.  

4. Хаин В.Е., Ломизе М.Г. Геотектоника с основами геодинамики. -М.: КДУ, 2005.-560 с. 

 

1. 0905/Բ08 2. «ՀԲ» Ընդհանուր ջրաերկրաբանություն 3. 6 ECTS կրեդիտ 

4. 5 ժամ/շաբ. 5. 3 ժամ դաս., 2 ժամ լաբ. 

6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է ՝ 

 ուսանողին ծանոթացնել Երկիր մոլորակի ջրի ընդհանուր շրջապտույտի բաղադրիչ մաս 

կազմող ստորերկրյա հոսքի ձևավորմանը, ջրատար և ջրամերժ ապարներին, 

ստորերկրյա ջրերի սնման, տեղափոխման և կուտակման օրինաչափություններին, 

ստորերկրյա քաղցրահամ, հանքային և թերմալ ջրերի ծագմանը, քիմիական կազմին, 

ստորերկրյա ջրերի շահագործման եղանակներին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու ստորերկրյա ջրերի ձևավորման տեսությունը, ջրատար և ջրամերժ 

շերտերի առանձնահատկությունները, 

 թվարկելու բնական ստորերկրյա ջրերի քիմիական կազմի հիմնական բաղադրիչները՝ 

մակրոկոմպոնենտները, 

 ներկայացնելու ստորերկրյա ջրերի ջրառ կառույցների տիպերը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 բացատրելու ստոերկրյա ջրերի ֆիլտրացիայի հիմնական օրենքը, 

 կազմելու հիդրոիզոգծերի քարտեզ, քարտեզի օգնությամբ որոշել ջրի շարժման    

ուղղությունը, անկման գրադիենտը, 

 օգտագործելու գիտելիքները պրակտիկայում, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 օգտվելու տարատեսակ աղբյուրներից՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունն ստանալու 

համար, վերլուծելու փաստերը և անելու հիմնավորված հետևություններ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա2. ձևակերպելու և լուսաբանելու երկրաբանական ուսումնասիրության առանձին մեթոդների 

(միներալոգիական, պետրոգրաֆիական, հնէաբանական, շերտագրական, քարտեզագրա-

կան, երկրաֆիզիկական, երկրաքիմիական, կառուցվածքային, ջրաերկրաբանական, 

ճարտարագիտաերկրաբանական և այլն) տեսական հիմունքները, խնդիրներն ու 

նպատակները, աշխատանքների առանձնահատկություններն ու սկզբունքները, 

Ա5. նկարագրելու և քննարկելու տնտեսական, հանքավայրերի շահագործման, շինարարու-

թյան տարբեր ճյուղերի, բնական աղետների կանխատեսման և կանխարգելման, շրջակա 

միջավայրի պահպանության նպատակներով երկրաբանական, երկրաֆիզիկական, 

ջրաերկրաբանական, ճարտարագիտաերկրաբանական և այլ հետազոտությունների 

խնդիրներն ու դրանց լուծման մեթոդաբանությունը, 
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Բ4. կազմելու և կառուցելու տարածաշրջանների տարբեր տիպի (մասշտաբի) երկրաբանա-

կան, շերտագրական, կառուցվածքային, տեկտոնական, ճարտարագիտաերկրաբանական, 

ջրաերկրաբանական, երկրաֆիզիկական, օգտակար հանածոների, մետաղածնական, 

երկրաքիմիական, գեոմորֆոլոգիական և այլ բնույթի քարտեզներ, հանքավայրերի և հան-

քային դաշտերի քարտեզներ, երկրաբանական և հետախուզական կտրվածքներ, հետա-

խուզական հորիզոնների երկրաբանական հատակագծեր ու նմուշարկման պլաններ, 

Բ6. համակողմանիորեն վերլուծելու ուսումնասիրվող տարածքների երկրաբանական կառուց-

վածքը, տեկտոնական, մետաղածնական, երկրաքիմիական, երկրաֆիզիկական, ջրա-

երկրաբանական և ինժեներաերկրաբանական բնութագրերը, դաշտային հետազոտու-

թյուններից և լաբորատոր ուսումնասիրություններից ստացված տվյալները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 լաբորատոր աշխատանքներ, 

 հանձնարաված գրականության ընթերցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. («ՀԲ») 

գնահատման բաղադրիչներն են՝     2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր,  

             մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր, 

             ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր, 

             եզրափակիչ քննություն 8 միավոր: 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է  3 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Երկրորդը՝ 

գնահատվում է ներկայացված  հետազոտական բաղադրիչի հիման վրա, առավելագույնը 

3 միավոր: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Ջրաերկրաբանության բաժինները, նրանց խնդիրները, ուսումնասիրության օբյեկտը և 

կապը այլ գիտությունների հետ: Ջուրը բնության մեջ: Ստորերկրյա ջրեր: Լեռնային 

ապարների ֆիզիկական և ջրային հատկությունները, նրանց քանակական բնութագրիչները 

և որոշման մեթոդները: Ստորերկրյա ջրերի շարժումը աէրացիայի և ջրահագեցման 

զոնաներում: Ֆիլտրացիայի գծային օրենքը և նրա կիրառելիության սահմանները: Բնական 

ջրերի քիմիական բաղադրության գլխավոր կոմպոնենտնեը: Քիմիական անալիզի 

արդյունքների արտահայտման ձևերը: Ստորերկրյա ջրերի դասակարգումն ըստ քիմիական 

բաղադրության, գազային կազմի, հանքայնացման: Ստորերկրյա ջրերի դասակարգումն 

ըստ տեղադրման պայմանների: Վերնաջրերի առաջացման, տեղադրման, տարածման, 

սնման պայմանները և քանակական և որակական առանձնահատկությունները, ռեժիմը: 

Արտեզյան (ճնշումային) ջրեր. նրանց բնորոշումը, տեղադրման, տարածման, սնման և 

բեռնաթափման պայմանները: Իզոգիպսերի, պիեզոիզոգծերի քարտեզների և 

ջրաերկրաբանական կտրվածքների կազմում, քարտեզագրում և դրանց հիման վրա 

ստորերկրյա ջրերի շարժման ուղղության, հիդրավլիկական թեքության, ծախսի և այլնի 

որոշում: Ճեղքային ջրեր. Ճեղքավորվածության հասկացությունը, ճեղքավոր ապարներում 

ստորերկրյա ջրերի սնման, կուտակման, շարժման, բեռնաթափման 
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առանձնահատկությունները: Կարստային ջրեր. Կարստերի բնորոշումը և անվանարկումը, 

նրանց առաջացման, տարածման, զարգացման առանձնահատկությունները: Հանքային 

բուժիչ, արդյունաբերական և թերմալ ջրեր: Հավերժական սառածության ապարների 

ստորերկրյա ջրեր: Ընդհանուր տեղեկություններ հավերժական սառածության մասին: 

Ստորերկրյա ջրերի հիմնական տիպերը: Սառցածին երևույթներ: Աղբյուրներ, բնորոշումը, 

ելքի պայմանները: Գրունտային և արտեզյան ջրերի աղբյուրների բնութագրումը: 

Աղբյուրները որպես ջրաերկրաբանական հանույթի և ապարների ջրառատության 

գնահատման հենակետային օբյեկտներ: Հիդրոերկրաբանական հորատում: Արտամղման 

պոմպեր, տեսակները, ընտրումը: Հորատանցքերի նշանակությունը ստորերկրյա ջրերի 

շահագործման նպատակով: Տեղեկություններ ջրաերկրաբանական հանույթի մասին: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝  

1. Ավետիսյան Վ.Ա., Դավթյան Դ.Ե. Ստորերկրյա կենսաբեր ջրեր: Երևան, Հայաստան, 1987 

2. Гавич И.К.,.Лучшева А.А, Сборник задач по общей гидрогеологии, М. "Недра" 1985г.  

3. Гавич И.К., Лучшева А.А., Семенова-Ерофеева С.М., Сборник задач по общей гидрогеологии   

Издательство: Недра Год: 1985  

4. Всеволжский В.А., Основы гидрогеологии, М.МГУ, 2007 

5. Зверев В.П., Вода в Земле. Введение в учение о подземных водах. М. Научный мир, 2009  

6. Климентов П.П., Богданов Г.Я., Общая гидрогеология, М.: Недра, 1977 

7. Шварцев С.Л., Общая гидрогеология, Недра, Москва, 1996 г., 423 стр. 

 

1. 0905/Բ09 2. Լիթոլոգիա 3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 3 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս., 1 ժամ գործն. 

6. 5-րդ՝ աշնանային                                          կիսամյակ 7.Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է ՝ 

 ուսանողին ծանոթացնել երկրակեղևի նստվածքային շերտի՝ շերտոլորտի 

ծագումնաբանությանը և նյութական կազմին, նստվածքառաջացման սեդիմենտացիոն 

և հետսեդիմենտացիոն փուլերի զարգացման տեսությանը, 

 նստվածքային ապարների և միներալների հավաքածուների նկարագրությանը, 

նստվածքային ծագման օգտակար հանածոներին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու նստվածքառաջացման զոնայի և շերտոլոտի առանձնահատկությունները  

թվարկելու նստվածքային ապարների ձևավորման փուլերը, 

 մեկնաբանելու նստվածքային ապարների ձևավորման պայմանները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 մեկնաբանելու շերտի տեղադրան էլեմենտների ձևը պետրոլոգիական տեսանկյունից՝  

դաշտային պայմաններում, 

 ճանաչելու նստվածքային ապարների միներալային կազմը, բացատրելու դրանց 

ձևավորման պայմանները, 

 տարբերակելու նստվածքային ապարներն ըստ նյութական կազմի և  ծագումնա-

բանության՝ դաշտային պայմաններում, 
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գ)ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 օգտվելու տարատեսակ աղբյուրներից՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու              

համար,  

 վերլուծելու փաստերը և անելու հիմնավորված հետևություններ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա1. ներկայացնելու և նկարագրելու Երկրի ծագման և կառուցվածքի ժամանակակից 

պատկերացումները, նրա զարգացման փուլերը, երկրակեղևը կազմող միներալներն ու 

ապարները, քիմիական տարրերի տեղաբաշխման օրինաչափությունները, երկրակեղևը 

կազմող միավորների տարբեր երաբանական, կառուցվածքային, երկրաֆիզիկական և այլ 

հատկությունները, երկրակեղևում տեղի ունեցող ներծին և արտածին գործընթացները, 

Ա2. ձևակերպելու և լուսաբանելու երկրաբանական ուսումնասիրության առանձին մեթոդների 

(միներալոգիական, պետրոգրաֆիական, հնէաբանական, շերտագրական, քարտեզագրա-

կան, երկրաֆիզիկական, երկրաքիմիական, կառուցվածքային, ջրաերկրաբանական, ճար-

տարագիտաերկրաբանական և այլն) տեսական հիմունքները, խնդիրներն ու 

նպատակները, աշխատանքների առանձնահատկություններն ու սկզբունքները, 

Բ1. գործնականում ճանաչելու և տարբերակելու ապար կազմող և հանքային միներալները, 

ապարները, հանքաքարերի հիմնական տեսակները և երկրաբանական մարմինները, 

օգտվելու միկրոսկոպներից: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 լաբորատոր աշխատանքներ, 

 հանձնարարված գրականության ընթերցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

գնահատման բաղադրիչներն են՝       եզրափակիչ քննություն 9 միավոր, 

                մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր, 

                ընթացիկ ստուգումներ  6 միավոր, 

                ինքնուրույն աշխատանք 3 միավոր: 

Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Նստվածքառաջացում: Սեդիմենտացիոն և հետսեդիմենտացիոն ստրուկտու-

րաներ և տեքստուրաներ: Բեկորային, ավազային և կավային ապարներ: Ցեմենտի 

ստրուկտուրային հատկանիշները: Կարբոնատային և կայծքարային ապարների 

ստրուկտուրաները: Կրաքարային ապարների խումբ: Նստվածքային ապարների 

ձևավորման հիմնական փուլերը: Քիմիական և կենսաքիմիական ծագման ապարներ: 

Հրաբեկորային և հրաբխանստվածքային ապարների պետրոլոգիան: Կավային ապարների 

մակրոսկոպիական և մանրադիտակային ուսումնասիրություն: Ապարների 

մեխանիկական մանրացման մեխանիզմը: Ապարների քայքայման գործում մթնոլորտային 

տեղումների և ռելիեֆի ազդեցությունը: Ապարների քիմիական քայքայման մեխանիզմը: 

Օքսիդացման երևույթները նստվածքառաջացման զոնայում: Ջրակալման 

(հիդրատացման) երևույթները նստվածքառաջացման զոնայում: Կատիոնների հեռացման 
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երևույթները նստվածքառաջացման զոնայում: Կարբոնատացման երևույթներ: Ածխաթթու 

գազ (CO2) պարունակող ջրերի ազդեցությունը քիմիական հողմահարման ընթացքի վրա: 

Հումուսային թթուների ազդեցությունը արմատական ապարների վրա: Կայծքարազրկման 

երևույթները նստվածքառաջացման զոնայում: Սիլիկահողի (SiO2), կավահողի (Al2O), 

երկաթի օքսիդի (Fe2O3) կուտակման մեխանիզմը: Քիմիական տարրերի 

շարժունակության (լուծելիության) նկարագրում: Սառցային տիպի սեդիմենտոգենեզի 

նկարագրությունը: Հումիդ (խոնավ) տիպի սեդիմենտոգենեզի նկարագրությունը: Չոր կամ 

արիդ տիպի սեդիմենտոգենեզիկարագրությունը: Դիագենեզի փուլի նկարագրությունը, 

տիղմային ջրեր: Էպիգենեզի փուլի բնութագրումը: Էպիգենեզի ժամանակ տորֆի 

վերափոխությունների նկարագրումը: Էպիգենեզի փուլում ապարներից դուրս մղվող ջրի 

հետ կապված միներալային նորառաջացումները:  Վաղ մետամորֆիզմ կամ մետագենեզ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Кузнецов В.Г. Литология. Осадочные горные породы и их изучение. М.: ООО "Недра- 

Бизнесцентр". - 2007. - 511 с. 

2. Логвиненко Н. В., Сергеева Э. И. Методы определения осадочных пород. - Л. Недра. - 1986. -  

3. Фролов В.Т. Литология. - М.: Изд-во МГУ. - Кн. 1. - 336 с. Кн. 2. - 430 с. Кн. 3. - 535 с 

4. Швецов М.С.”Петрография осадочных пород”, М., Госгеолтехиздат, 1978г. 

 

1. 0808/Բ11 2. Հայաստանի երկրաբանություն և ֆիզիկական 

աշխարհագրություն 

3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 3 ժամ դաս., 1 ժամ գործն. 

6. 6-րդ՝ գարնանային կիասամյակ 7. Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել ՀՀ տարածքի ֆիզիկաաշխարհագրական պայմաններին, 

շերտագրական միավորներին, տեկտոնական կառույցներին և տեկտոնական 

զարգացման փուլերին, 

 ներկայացնել ՀՀ ինտրուզիվ և էֆուզիվ մագմայականությունը, օգտակար հանածոների 

հանքավարերի տեղաբաշխման օրինաչափությունները: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու ՀՀ տարածքի ֆիզիկաաշխարհագրական պայմանները, 

 քննարկելու ՀՀ տարածքի շերտագրությանը, տեկտոնիկային և մագմայականությանը 

վերաբերող հիմնահարցեր, 

 բացատրելու լեռնային ապարների և տեկտոնական կառուցների հետ կապված օգտակար 

հանածոների տեսակները, 

 ներկայացնելու օգտակար հանածոների հանքավարերի տեղաբաշխման հայտնի 

հիմնական օրինաչափությունները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ.  

 կարդալու երկրաբանական և տեկտոնական քարտեզներ կազմելու երկրաբանական և 

շերտագրական կտրվածքներ որոշելու ապարների տեղադրման պամանները, 

 որոշելու տեկտոնական կառույցների ձևաբանությունը, 
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 մասնակցելու երկրաբանական-քարտեզագրման աշխատանքների, ներկայացնելու 

երկրաբանական հաշվետվութուններ, հանդես գալ զեկուցումներով: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա1. ներկայացնելու և նկարագրելու Երկրի ծագման և կառուցվածքի ժամանակակից 

պատկերացումները, նրա զարգացման փուլերը, երկրակեղևը կազմող միներալներն ու 

ապարները, քիմիական տարրերի տեղաբաշխման օրինաչափությունները, երկրակեղևը 

կազմող միավորների տարբեր երաբանական, կառուցվածքային, երկրաֆիզիկական և այլ 

հատկությունները, երկրակեղևում տեղի ունեցող ներծին և արտածին գործընթացները, 

Ա6. նկարագրելու և ներկայացնելու ՀՀ երկրաբանական կառուցվածքը, մետաղածնական 

գոտիները, օգտակար հանածոները և հանքավայրերը, ֆիզիկա-աշխարհագրական 

բնութագիրը, ընդերքօգտագործման, հանքային հումքի արդյունահանման և շրջակա 

միջավայրի պահպանության արդի հիմնախնդիրները, 

Բ4. կազմելու և կառուցելու տարածաշրջանների տարբեր տիպի (մասշտաբի) երկրաբանական, 

շերտագրական, կառուցվածքային, տեկտոնական, ճարտարագիտաերկրաբանական, ջրա-

երկրաբանական, երկրաֆիզիկական, օգտակար հանածոների, մետաղածնական, երկրա-

քիմիական, գեոմորֆոլոգիական և այլ բնույթի քարտեզներ, հանքավայրերի և հանքային 

դաշտերի քարտեզներ, երկրաբանական և հետախուզական կտրվածքներ, հետախուզական 

հորիզոնների երկրաբանական հատակագծեր ու նմուշարկման պլաններ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 լաբորատոր աշխատանքներ, 

 ռեֆերատիվ աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

գնահատման բաղադրիչներն են՝      եզրափակիչ քննություն 9 միավոր, 

              մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր, 

              ընթացիկ ստուգումներ  6 միավոր, 

              ինքնուրույն աշխատանք 3 միավոր: 

Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

ՀՀ լեռնագրությունն ու ջրագրությունը: ՀՀ երկրաբանական կառուցվածքի առանձնա-

հատկությունները և ուսումնասիրման հիմնական էտապները: ՀՀ տարածքի շերտա-

գրությունը: ՀՀ տարածքի կառուցվածքաֆորմացիոն շրջանացման սխեման և տեկտոնական 

զարգացման փուլերը: Ներծին և արտածին մագմայականությունը: Օգտակար հանածոների 

տարածման օրինաչափութունները ՀՀ տարածքում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Սարգսյան Հ.Հ. Հայաստանի Ռեգիոնալ երկրատեկտոնիկա: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1989, 

Հայկական սովետական հանրագիտարան: Հատոր 13, Երևան  

2. Հայկական Հանրագիտարանի                                 Հրատարակություն, 1987, 688 էջ 

3. Ջրբաշան Ռ.Տ. Հրաբխագիտության հիմունքները և Հայաստանի նորագուն 

հրաբխականությունը /դասագիրք/: Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2013, 124 էջ 
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1. 0808/Բ12 2. Հայաստանի օգտակար հանածոներ 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս., 2 ժամ գործն. 

6. 6-րդ՝ գարնանաին                         կիսամյակ 7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել ՀՀ մետաղածին գոտիների կառուցվածքին, զարգացման 

պատմությանը, 

 Հայաստանի մետաղական, ոչ մետաղական և այրվող օգտակար հանածոների  

հանքավայրերի ֆորմացիաններին, տիպերին և տեսակներին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու Հայաստանի տարածքի ստրուկտուր-ֆորմացիոն միավորների 

ստորաբաժանումը և նրանց հանքագոյացման առանձնահատկությունները, 

հանքայնացումների դասակարգումը, ստորաբաժանումը մետաղական, ոչ 

մետաղական և  կաուստոբիոլիտային խմբերի, 

 բացատրելու ՀՀ բնորոշ հանքային ֆորմացիաները, հանքավայրերի, հանքային 

մարմինների և հանքաքարերի նյութականըկազմը, ստրուկտուր-տեքստուրային 

առանձնահատկությունները և առաջացման երկրաբանական պայմանները, 

 նկարագրելու և քննարկելու Հայաստանի տարածքի օգտակար հանածոների 

տեղայնացման բնույթը և նրանց հեռանկարները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 վերլուծելու հանքավայրերի տեղայնացման օրինաչափությունները գնահատելու 

հանքային դաշտերի հեռանկարները, 

 որոշելու հանքավայրի արդյունաբերական տիպը  գնահատելու հանքաքարերի որակը, 

 վերլուծելու դաշտային նյութը և կազմելու հաշվետվություններ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա3. բնութագրելու և մեկնաբանելու մետաղածնության տեսական հիմունքները, օգտակար հա-

նածոների հանքավայրերի և հանքային դաշտերի ու շրջանների երկրաբանական-կա-

ռուցվածքային, ֆորմացիոն, երկրաֆիզիկական, երկրաքիմիական առանձնահատկություն-

ներն ու բնութագրերը, հանքային մարմինների ձևաբանությունը, հանքայնացման փուլերն 

ու միներալային ասոցացիաները, հանքային ֆորմացիաները, հանքավայրերի ծագում-

նաբանական և արդյունաբերական տիպերը, 

Ա6. նկարագրելու և ներկայացնելու ՀՀ երկրաբանական կառուցվածքը, մետաղածնական 

գոտիները, օգտակար հանածոները և հանքավայրերը, ֆիզիկա-աշխարհագրական բնութա-

գիրը, ընդերքօգտագործման, հանքային հումքի արդյունահանման և շրջակա միջավայրի 

պահպանության արդի հիմնախնդիրները, 

Բ1. գործնականում ճանաչելու և տարբերակելու ապար կազմող և հանքային միներալները, 

ապարները, հանքաքարերի հիմնական տեսակները և երկրաբանական մարմինները, 

օգտվելու միկրոսկոպներից, 
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Բ6. համակողմանիորեն վերլուծելու ուսումնասիրվող տարածքների երկրաբանական 

կառուցվածքը, տեկտոնական, մետաղածնական, երկրաքիմիական, երկրաֆիզիկական, 

ջրաերկրաբանական և ինժեներաերկրաբանական բնութագրերը, դաշտային հետազոտու-

թյուններից և լաբորատոր ուսումնասիրություններից ստացված տվյալները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 լաբորատոր աշխատանքներ, 

 հանձնարարված գրականության ընթերցում և մշակում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

գնահատման բաղադրիչներն են՝     2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր,  

             մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր, 

             ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր, 

             եզրափակիչ քննություն 8 միավոր: 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հայաստանի տարածքի կառուցվածքաֆորմացիոն միավորների ստորաբաժանումը և 

դրանց մետաղածնական բնույթը: Հանքայնացման դասակարգումը, ստորաբաժանումը 

մետաղական,  ոչ մետաղական և  կաուստոբիոլիտային խմբերի: Մետաղական օգտակար 

հանածոների երկրաբանությունը, ծագումնաբանական և արդյունաբերական տիպերը։ 

Ոչ մետաղային օգտակար հանածոների հանքավայրերի տեսակները (տեխնիկական հումք, 

քիմիական հումք, շինանյութեր) և դրանց կիրառման ոլորտները: Այրվող օգտակար 

հանածոներ (ածուխ, տորֆ և այլն): 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Геология Армянской ССР. Металлические полезные ископаемые. Ереван, изд. НАН РА, Т. 

6, 1966.  

2. Геология Армянской ССР.Неметаллические полезные ископаемые. Ереван, изд. НАН РА, 

Т. 7, 1966. 

 

1. 0808/Բ13 2. ՀՀ սեյսմատեկտոնիկա 3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս. 

6. 6-րդ՝ գարնանային  կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել սեյսմատեկտոնիկայի հիմունքներին և   սեյսմատեկտոնական 

ուսումնասիրությունների հիմնական մեթոդներին, 

 ներկայացնել երկրաշարժեր ծնող երկրաբանական-ստրուկտուրաների առանձնահատ-

կությունները, 

 քննարկել Երկրի և ՀՀ տարածքում սեյսմաակտիվ գոտիների տարածման 

առանձնահատկությունները: 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 նկարագրելու օվկիանոսներում և մայրցամաքներում, լիթոսֆերային սալերի և 

ներսալային սահմաններում երկրաշարժերի բաշխվածության օրինաչափությունները, 

 ներկայացնելու ակտիվ բեկվածքների, դիզյունկտիվ հանգույցների, երկրակեղևի բլոկների 

և այլ երկրաբանական ստրուկտուրաներն ու դրանց կառուցվածքը, որոնց պատկանում 

են երկրշարժերի օջախները, 

 թվարկելու սեյսմիկ վտանգի, սեյսմիկ շրջանացման և միկրոշրջանացման գնահատման 

սկզբունքները, 

 բացատրելու երկրաշարժեր ծնող երկրաբանական ստրուկտուրաների առանձնահատ-

կությունները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 իրականացնելու սեյսմատեկտոնական կամ պալեոսեյսմատեկտոնական ինքուրույն 

ուսումնասիրություններ, 

 մշակելու իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքները,  

 տիրապետելու սեյսմատեկտոնական ուսումնասիրությունների կիրառման հիմնական 

մեթոդներին և եզրահանգումներ անելու: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա5. նկարագրելու և քննարկելու տնտեսական, հանքավայրերի շահագործման, շինարարության 

տարբեր ճյուղերի, բնական աղետների կանխատեսման և կանխարգելման, շրջակա 

միջավայրի պահպանության նպատակներով երկրաբանական, երկրաֆիզիկական, 

ջրաերկրաբանական, ճարտարագիտաերկրաբանական և այլ հետազոտությունների 

խնդիրներն ու դրանց լուծման մեթոդաբանությունը, 

Ա6. նկարագրելու և ներկայացնելու ՀՀ երկրաբանական կառուցվածքը, մետաղածնական 

գոտիները, օգտակար հանածոները և հանքավայրերը, ֆիզիկա-աշխարհագրական 

բնութագիրը, ընդերքօգտագործման, հանքային հումքի արդյունահանման և շրջակա 

միջավայրի պահպանության արդի հիմնախնդիրները, 

Բ3. ինքնուրույնաբար ընտրելու երկրաբանական տարբեր տիպի ուսումնասիրությունների՝ 

երկրաբանահանութային, որոնողական և հետախուզական աշխատանքների մեթոդների 

արդյունավետ համալիրը, ինչպես նաև կիրառվող տեխնիկական միջոցները, դաշտային և 

լաբորատոր նյութի հավաքագրման, մշակման, վերլուծության և ներկայացման մեթոդները, 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 լաբորատոր աշխատանքներ, 

 ինքնուրույն և թիմային աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

գնահատման բաղադրիչներն են՝     եզրափակիչ քննություն 9 միավոր, 

             մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր, 

             ընթացիկ ստուգումներ  6 միավոր, 

             ինքնուրույն աշխատանք 3 միավոր: 

Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. . 

Սեյսմատեկտոնիկայի նպատակները և կիրառվող մեթոդները: Սեյսմատեկտոնիկայի 

ձևավորման պատմությունը և զարգացման փուլերը: Սալերի տեկտոնիկա: Երկրաշարժերի 

հիմնական ֆիզիկական, երկրաբանական և մակրոսեյսմիկ բնութագրերը: Երկրաշարժերի 

հիմնական պարամետրերը: Ուժեղ սեյսմիկ իրադարձությունների օջախներն ու դրանց 

կառուցվածքը: Խզվածքներ, դիզյունկտիվ հանգույցներ: Տեկտոնական գոտիներ: ՀՀ 

տարածքի խզվածքային խախտումները: Սեյսմիկ վտանգի գնահատումը: ՀՀ տարածքի 

պատմական երկրաշարժերը: ՀՀ տարածքի ռեգիոնալ բեկվածքների և երկրակեղևի 

խորքային սահմանների ուսումնասիրվածությունը: ՀՀ տարածքի երկրակեղևի բլոկային 

կառուցվածքը: ՀՀ տարածքի ռեգիոնալ բեկվածքների առանձնացման հիմնական 

օրինաչափությունները:Ռեգիոնալ բեկվածքների դասակարգումը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Խաչիան Է.Ե. Կիրառական երկրաշարժագիտություն: Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտութուն» հրատ , 

2001թ., 311 էջ 

2. Баграмян А.Х., Назаретян С.Н. Некоторые вопросы сейсмотектоники Армении.  

3. Габриелян А.А., Саргсян О.А., Симонян Г.П. Сейсмотектоника Армянской ССР. Изд. Митк, 

Ереван, 1986, с.73  

4. Назаретян С.Н. и др. ,,Региональные разломы территории Армении по геофизическим 

данным и их сейсмичность,,. Монография, Ереван, Издательство ,,Гитутюн,, НАН РА 2015  

5. Новейшая тектоника, геодинамика и сейсмичность Северной Евразии. М.: Изд-во Пробел, 

2000, 487 с. 

6. Сейсмологический бюллетень Кавказа, 1974г., Тбилиси: Мецниереба, 1976, с. 136-157  

 

1. 0808/Բ14 2. «ՀԲ» Հանքային հումքի տնտեսագիտություն 3. 7 ECTS կրեդիտ 

4. 7 ժամ/շաբ. 5. 4 ժամ դաս., 3 ժամ գործն. 

6. 6-րդ՝ գարնանային  կիսամյակ 7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

 ձևավորել գիտելիքներ համաշխարհային տնտեսության մեջ հանքային հումքի դերի, 

նշանակության, հանքահումքային հենքի ընդլայնման ուղիների և համաշխարհային 

շուկայում գործող մեխանիզմների մասին, 

 զարգացնել կարողություններ հանքային հումքի երկրաբանատնտեսագիտական 

գնահատման և կոնդիցիոն ցուցանշների հաշվարկման համար, 

 ծանոթացնել հանքային հումքի արդյունաբերական դասակարգման խմբերին և այդ 

խմբերում ընդգրկված օգտակար հանածոների հիմնական տեսակներին, երկրակեղևում 

դրանց տարածման մարզերին, համաշխարհային արդյունահանողներին, հետախուզված 

պաշարներին և հեռանկարներին: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 նկարագրելու և քննարկելու համախարհային տնտեսության մեջ հանքային հումքի դերն 

ու                  նշանակությունը, բազայի զարգացման ուղիներն ու ժամանակակից իրավիճակը, 

 բնութագրելու հանքային հումքի համաշխարհային շուկայում գործող մեխանիզմները, 



126 

 

  

 

գնագոյացումը, պահանջարկն ու առաջարկը, շուկաների տեսակները, 

 նկարագրելու և քննարկելու հանքային հումքի ստացման հիմնական աղբյուրները, 

  նկարագրելու հանքավայրերի երկրաբանատնտեսագիտական գնահատման 

գործոնները՝ կոնդիցիաների հիմնական ցուցանիշները, 

  ներկայացնելու հանքային հումքի համաշխարհային դասակարգման սխեման, տարբեր  

 խմբերում ընդգրկված օգտակար հանածոների օգտագործման ոլորտները, տարածումը 

երկրագնդում, հիմնական արդյունաբերական տիպերը և արդյունահանող երկրները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 տարբերելու հանքավայրերի արդյունաբերական տիպերը, 

 վերլուծելու հանքավայրերի երկրաբանատնտեսագիատական գնահատման գործոնները 

հաշվարկելու հանքավայրերի տնտեսագիտական արժեքի որոշման կոնդիցիոն 

պարամետրերը տրված ցուցանիշների հիման վրա, 

  գնահատելու հանքավայրերի արդյունաբերական արժեքը և հեռանկարները՝ հաշվի 

առնելով տեխնիկական հնարավորությունները և գործող շուկայական պայմանները, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 վերլուծելու առկա տեղեկատվությունը, քանակական տվյալներից անելու որակական 

եզրահանգումներ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա3. բնութագրելու և մեկնաբանելու մետաղածնության տեսական հիմունքները, օգտակար 

հանածոների հանքավայրերի և հանքային դաշտերի ու շրջանների երկրաբանական- 

կառուցվածքային, ֆորմացիոն, երկրաֆիզիկական, երկրաքիմիական առանձնահատկու-

թյուններն ու բնութագրերը, հանքային մարմինների ձևաբանությունը, հանքայնացման 

փուլերն ու միներալային ասոցացիաները, հանքային ֆորմացիաները, հանքավայրերի 

ծագումնաբանական և արդյունաբերական տիպերը, 

Ա4. ներկայացնելու, ձևակերպելու և հիմնավորելու երկրաբանահանութային և որոնողա-

հետախուզական աշխատանքների խնդիրներն ու սկզբունքները, մեթոդները և դրանց 

համալիրի ընտրությունը, կիրառվող տեխնիկական, տեխնոլոգիական և տեղեկատվական 

միջոցները, դրանց հնարավորություններն ու աշխատանքի սկզբունքները, դաշտային և 

լաբորատոր նյութի մշակման, վերլուծության և ներկայացման մեթոդներն ու սկզբունքները, 

երկրաբանատնտեսագիտական գնահատման գործոնները, 

Ա5. նկարագրելու և քննարկելու տնտեսական, հանքավայրերի շահագործման, շինարարության 

տարբեր ճյուղերի, բնական աղետների կանխատեսման և կանխարգելման, շրջակա 

միջավայրի պահպանության նպատակներով երկրաբանական, երկրաֆիզիկական, 

ջրաերկրաբանական, ճարտարագիտաերկրաբանական և այլ հետազոտությունների 

խնդիրներն ու դրանց լուծման մեթոդաբանությունը, 

Բ5. գործնականում իրականացնելու և մասնակցելու նպատակային դաշտային 

ուսումնասիրությունների, փաստագրման, չափագրման, նմուշարկման և կամերալ 

աշխատանքներին, հանքավայրերի պաշարների հաշվարկմանն ու տնտեսագիտական 

գնահատմանը, 

Բ7. վերլուծելու անհրաժեշտ տեղեկատվությունն ու խնդիրների լուծման հնարավոր ուղիները, 

գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները, կայացնելու որոշումներ և 
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մշակելու համապատասխան առաջարկություններ աշխատանքների արդյունավետությունը 

բարձրացնելու համար, 

Գ3. կիրառելու ձեռքբերած գիտելիքները և անելու քանակական տվյալներից որակական 

եզրահանգումներ, առաջադրելու և զարգացնելու նոր գաղափարներ, բացահայտելու իր 

կրթական պահանջները և (կամ) կարերայի հնարավորությունները հետագա 

ուսումնառության ուղիները որոշելու համար: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները 

  դասախոսություններ, 

 լաբորատոր աշխատանքներ, 

 ինքնուրույն և թիմային աշխատանքների կատարում, խնդիրների լուծում,      

 կատարված աշխատանքների քննարկում, 

 հանձնարարված գրականության ընթերցում, տվյալների մշակում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. («ՀԲ») 

գնահատման բաղադրիչներն են՝     2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր,  

             մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր, 

             ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր, 

             եզրափակիչ քննություն 8 միավոր: 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է  3 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Երկրորդ 

ընթացիկը գնահատվում է ներկայացված  հետազոտական բաղադրիչի հիման վրա, 

առավելագույնը 3 միավոր: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:  

Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

 Հանքային հումքը և հանրային արտադրությունը: Հանքային հումքի աղբյուրները: Հանքային 

հումքի արդյունաբերական դասակարգումը: Համաշխարհային հանքահումքային հենքի 

իրավիճակը: Հանքային հումքի արտադրանքի շուկաները: Հանքային հումքի օգտագործման 

երկարաժամկետ միտումները: Հանքավայրերի արդյունաբերական արժեքը: Կոնդիցիաների 

հիմնական ցուցանիշները: Հանքային հումքի կարևորագույն տեսակների 

տնտեսագիտություն: Սև, գունավոր, ազնիվ մետաղներ: Էներգետիկ հումք: Քիմիական հումք: 

Շինարարական հումք: Թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր: Տեխնիկական հումք: Ջրեր: 

ՀՀ հանքահումքային հենքը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Մետաղների Լոնդոնյան բորսայի տեղեկագրեր 

2. Авдонин В.В. и др. Месторождения металлических полезных ископаемых. М.: 

Академический Проект, Трикста, 2005, 720 с. (2-е изд.)  

3. Боярко Г.Ю. Экономика минерального сырья. Томск: Изд. Аудит-Информ, 2000, 361 с. 

4. Еремин Н.И., Дергачев Н.А. Экономика минерального сырья. М.: Изд. “КДУ”, 2007 

5. Шумилин М.В., Аликсеров В.А. и др. Бизнес в ресурсодобывающих отраслях:     Справочник. 

М.: ООО “Недра-Бизнесцентр”, 2001, 268 с.  
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1. 0905/Բ10 2 «ՀԲ» Ընդհանուր ինժեներային երկրաբանություն 3. 6 ECTS կրեդիտ 

4. 6 ժամ/շաբ. 5. 3 ժամ դաս., 3 ժամ լաբ. 

6. 6-րդ՝ գարնանային                                  կիսամյակ 7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է ՝ 

 ուսանողին ծանոթացնել երկրաբանական գիտական ուղղություն հանդիսացող 

ինժեներային երկրաբանության ուսումնասիրության օբյեկտին, բովանդակությանը, 

խնդիրներին, գրունտի սահմանման հետ, այն որպես հիմնատակ, որպես միջավայր և 

որպես շինանյութ, նրանց ջրաֆիզիկական և մեխանիկական հատկությունների և ցուցա-

նիշների որոշման  մեթոդիկայի հետ, երկրաբանական պրոցեսների և երևույթների հետ, 

որոնք կարող են ազդել մարդու նորմալ ինժեներա-տնտեսական գործունեության վրա: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 բացատրելու գրունտների դասակարգման հիմքում ընկած սկզբունքները, գրունտների 

միներալոգիական կազմի, ստրուկտուր-տեքստուրային առանձնահատկությունների և 

առաջացման պայմանների կապը գեոտեխնիկական հատկությունների հետ, 

 բացատրելու ինժեներաերկրաբանական պայմանները, նրա բաղադրիչները, 

 նկարագրելու երկրաբանական պրոցեսները և երևույթները, որոնք կարող են ազդել 

մարդու նորմալ ինժեներա-տնտեսական գործունեության վրա, տալով դրանց 

քանակական և որակական ցուցանիշները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 լուսաբանելու գրունտների ինժեներաերկրաբանական առանձնահատկությունները, դրա 

հետ կապված կանխատեսել հնարավոր վտանգավոր երկրաբանական երևույթները, 

 մեկնաբանելու գրունտների ինժեներաերկրաբանական հատկությունների 

առանձնահատկությունները կապված առաջացման պայմանների հետ, 

 մեկնաբանելու ինժեներաերկրաբանական պայմանների առանձնահատկությունները , 

 քննարկելու գրունտների ամրության և սողքի վերաբերյալ գոյություն ունեցող 

տեսությունների համապատասխանությունը, ստացված փորձարարական արդյունքները 

կապելու գրունտների ֆիզիկական վիճակը բնութագրող ցուցանիշների հետ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա1. ներկայացնելու և նկարագրելու Երկրի ծագման և կառուցվածքի ժամանակակից պատ-

կերացումները, նրա զարգացման փուլերը, երկրակեղևը կազմող միներալներն ու 

ապարները, քիմիական տարրերի տեղաբաշխման օրինաչափությունները, երկրակեղևը 

կազմող միավորների տարբեր երաբանական, կառուցվածքային, երկրաֆիզիկական և այլ 

հատկությունները, երկրակեղևում տեղի ունեցող ներծին և արտածին գործընթացները, 

Ա2. ձևակերպելու և լուսաբանելու երկրաբանական ուսումնասիրության առանձին մեթոդների 

(միներալոգիական, պետրոգրաֆիական, հնէաբանական, շերտագրական, քարտեզագ-

րական, երկրաֆիզիկական, երկրաքիմիական, կառուցվածքային, ջրաերկրաբանական, 

ճարտարագիտաերկրաբանական և այլն) տեսական հիմունքները, խնդիրներն ու 

նպատակները, աշխատանքների առանձնահատկություններն ու սկզբունքները, 

Ա5. նկարագրելու և քննարկելու տնտեսական, հանքավայրերի շահագործման, շինարարության 

տարբեր ճյուղերի, բնական աղետների կանխատեսման և կանխարգելման, շրջակա 
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միջավայրի պահպանության նպատակներով երկրաբանական, երկրաֆիզիկական, 

ջրաերկրաբանական, ճարտարագիտաերկրաբանական և այլ հետազոտությունների 

խնդիրներն ու դրանց լուծման մեթոդաբանությունը, 

Բ3. ինքնուրույնաբար ընտրելու երկրաբանական տարբեր տիպի ուսումնասիրությունների՝ 

երկրաբանահանութային, որոնողական և հետախուզական աշխատանքների մեթոդների 

արդյունավետ համալիրը, ինչպես նաև կիրառվող տեխնիկական միջոցները, դաշտային և 

լաբորատոր նյութի հավաքագրման, մշակման, վերլուծության և ներկայացման մեթոդները, 

Բ4. կազմելու և կառուցելու տարածաշրջանների տարբեր տիպի (մասշտաբի) երկրաբանական, 

շերտագրական, կառուցվածքային, տեկտոնական, ճարտարագիտաերկրաբանական, 

ջրաերկրաբանական, երկրաֆիզիկական, օգտակար հանածոների, մետաղածնական, 

երկրաքիմիական, գեոմորֆոլոգիական և այլ բնույթի քարտեզներ, հանքավայրերի և 

հանքային դաշտերի քարտեզներ, երկրաբանական և հետախուզական կտրվածքներ, 

հետախուզական հորիզոնների երկրաբանական հատակագծեր ու նմուշարկման պլաններ, 

Բ6. համակողմանիորեն վերլուծելու ուսումնասիրվող տարածքների երկրաբանական 

կառուցվածքը, տեկտոնական, մետաղածնական, երկրաքիմիական, երկրաֆիզիկական, 

ջրաերկրաբանական և ինժեներաերկրաբանական բնութագրերը, դաշտային հետազոտու-

թյուններից և լաբորատոր ուսումնասիրություններից ստացված տվյալները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություններ, 

 լաբորատոր աշխատանքներ, 

 հանձնարարված գրականության ընթերցում,  

 նյութի մշակում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. («ՀԲ») 

գնահատման բաղադրիչներն են՝     2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր,  

             մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր, 

             ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր, 

             եզրափակիչ քննություն 8 միավոր: 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է  3 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Երկրորդ 

ընթացիկը գնահատվում է ներկայացված  հետազոտական բաղադրիչի հիման վրա, 

առավելագույնը 3 միավոր: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:  Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Ինժեներային երկրաբանությունը որպես երկրաբանական գիտություն: 

Ուսումնասիրության օբյեկտը, խնդիրները և բովանդակությունը: Գրունտների կազմը և 

կառուցվածքը: Գրունտների (դիսպերս) հատիկաչափական կազմը:  Ջրերը գրունտներում` 

կապված ջուր: Ազատ ջուր: Բնական խոնավություն: Գրունտների ֆիզիկական 

հատկությունները: Խտություն, կմախքի խտություն, կարծր մասնիկների խտություն, 

ծակոտկենություն և ծակոտկենության գործակից և այլն: Կապակցված գրունտների 

պլաստիկություն: Պլաստիկության թիվ: Կոնսիստենցիայի ցուցիչ: Գրունտների 

սեղմելիությունը: Սեղմելիության գործակից: Կոմպրեսիա: Գրունտների սահքի 
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դիմադրություն: Գրունտների ուռչում և կծկում: Գրունտների ընդհանուր դասակարգման 

սկզբունքները: Ինժեներային գեոդինամիկան որպես ինժեներային երկրաբանության 

գիտական ուղղություն, նրա ուսումնասիրության օբյեկտը, խնդիրները և բովանդակությունը 

Երկրաբանական պրոցեսներ և երևույթներ: Երկրաբանական պրոցեսների և երևույթների 

դասակարգումը: Ստորերկրյա և մակերևույթային ջրերի գործնեություն: Գերնստման 

երևույթները թերխիտ լյոսային և լյոսանման գրունտներում: Սուֆֆոզիոն երևույթներ: 

Կարստային երևույթներ: Սելավային երևույթներ: Սելավային հոսքեր: Գրավիտացիոն 

ուժերի գործնեություն: Սողանքներ և այլ լանջային գրավիտացիոն պրոցեսներ: 

Սողանքների դասակարգումը: Սողանքների դեմ պայքարի միջոցառումներ: Սեյսմիկ 

շրջանացում: Սեյսմիկ միկրոշրջանացում: Լեռնային ճնշում: Բնական 

հավասարակշռության թաղի տեսությունը: Մարդու տեխնածին գործունեություն: Հեղուկ և 

գազային օգտակար հանածոների արտամղման հետևանքով նստումնային երևույթներ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Коломенский Н.В., Комаров И.С., Инженерная геология, Высшая школа, 1964 

2. Ломтадзе В.Д. Инженерная геодинамика. - Л., Недра, 1984 

3. Ломтадзе В.Д. Инженерная геодинамика. - Л., Недра, 1977, с. 480 

4. Панюков П.Н., Инженерная геология, Издательство “Недра”, 1978, с. 296  

5. Сергеев Е.М., Инженерная геология, М.МГУ, 1982, с. 384 

6. Учебное пособие по инженерной геологии / Ред.Г.С.Золотарев. - М., МГУ, 1989, с. 380 

 

 

1. 0808/Բ15 2. ԵԱՏՀ կիրառումը երկրաբանահանութային 

աշխատանքներում 

3. 5 ECTS կրեդիտ 

4. 5 ժամ/շաբ. 5. 1 ժամ դաս., 4 ժամ լաբ. 

6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8.. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 տրամադրել գիտելիքներ երկրաբանահանութային աշխատանքներում կիրառվող 

երկրաբանաաշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի և տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների, տեղեկատվական բազաների ստեղծման և պահպանման, 

երկրաբանական քարտեզների և կտրվածքների թվայնացման ու թվային մոդելների 

ստեղծման առանձնահատկությունների վերաբերյալ, 

 ձարգացնել կարողություններ եատհ գործիքակազմերի կիրառմամբ երկրաբանական 

տարբեր բնույթի խնդիրների լուծման, երկրաբանական դաշտային փաստագրման 

աշխատանքների և հետազոտության արդյունքների ներկայացման համար, 

 ծանոթացնել հաշվետվությունների ներկայացաման տեքստային և աղյուսական 

խմբագրիչներին (MO Word, Excel), ՏԲ-ի ստեղծման համակարգերին (MO Access, MM 

FieldMarshal, GeoBank), գրաֆիկական ծրագրային ապահովումներին (Surfer, AutoCAD, 

Micromine GGIS և այլն): 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու և նկարագրելու տեղեկատվական համակարգերի ու տեխնոլոգիաների 

կիրառման ոլորտները, 

 մեկնաբանելու ՏՏ և ՏՀ հնարավորություններն ու նրանց հետ աշխատանքի 

առանձնահատկությունները, աշխատանքների մեթոդական հիմունքները, 

 ներկայացնելու երկրաբանահանութային և որոնողական աշխատանքներում 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դերն ու նշանակությունը, համապատասխան 

մեթոդների ընտրության հիմնավորումները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 հավաքագրելու և ստեղծելու առաջնային փաստացի նյութերի տեղեկատվական թվային 

բազաներ և պահպանելու նյութերը տեքստային, գրաֆիկական և այլ ֆորմատներով 

 թվայնացնելու երկրաբանական քարտեզներն ու կտրվածքները, 

 համադրելու և հակադրելու երկրաբանական տարբեր բնույթի տեղեկատվույթունը 

կիրառլեով տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ու համակարգերի 

հնարավորությունները, 

 գործնականում կիրառելու MO Word, Excel, Access, Surfer, AutoCAD, Micromine GGIS, 

FieldMarshal, Geobank և այլ ծրագրային ապահովումների և տեղեկատվական 

համակարգերի հնարավորությունները երկրաբանահանության աշխատանքներում, 

 իրականացնելու տվյալների բազաների ստուգման, տեղեկատվության վերլուծության և 

արդյունքների դուրսբերման աշխատանքներ,  

 վերլուծելու քանակական տվյալներն ու անելու որակական եզրահանգումներ, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 կիրառելու տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն ու տեղեկատվության ստացման 

տարատեսակ աղբյուրները մասնագիտական և այլ բնույթի ուսումնասիրությունների 

արդյունավետ կազմակերպման և արդյունքների ներկայացման համար, 

 աշխատելու թիմում և ինքնուրույն, ցուցաբերելու աշխատանքային բարձր 

արդյունավետություն: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա4. ներկայացնելու, ձևակերպելու և հիմնավորելու երկրաբանահանութային և որոնողա-

հետախուզական աշխատանքների խնդիրներն ու սկզբունքները, մեթոդները և դրանց 

համալիրի ընտրությունը, կիրառվող տեխնիկական, տեխնոլոգիական և տեղեկատվական 

միջոցները, դրանց հնարավորություններն ու աշխատանքի սկզբունքները, դաշտային և 

լաբորատոր նյութի մշակման, վերլուծության և ներկայացման մեթոդներն ու սկզբունքները, 

երկրաբանատնտեսագիտական գնահատման գործոնները, 

Բ2. գործնականում օգտագործելու հարակից գիտությունների տեսական գիտելիքները, 

անհրաժեշտ տեղեկատվական համակարգերն ու տեխնոլոգիաները մասնագիտական 

ոլորտում խնդիրներ լուծելու, աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու և 

հավաստի եզրահանգումներ անելու համար, 

Բ7. վերլուծելու անհրաժեշտ տեղեկատվությունն ու խնդիրների լուծման հնարավոր ուղիները, 

գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները, կայացնելու որոշումներ և 
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մշակելու համապատասխան առաջարկություններ աշխատանքների արդյունավետությունը 

բարձրացնելու համար, 

Գ2. գործնականում կիրառելու հասարակական, հումանիտար և տնտեսական գիտությունների 

հիմնական դրույթներն ու մեթոդները, տեղեկատվության ստացման տարատեսակ 

աղբյուրները (համացանցային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական 

հոդվածներ և հաշվետվություններ) և տեղեկատվական հաղորդակցության 

տեխնոլոգիաները՝ առկա խնդիրների բացահայտման և ուսումնասիրման, հետազոտու-

թյունների արդյունավետ կազմակերպման և արդյունքների ներկայացման համար: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություններ, 

 հանձնարարված տեխնիկական և մասնագիտական գրականության ընթերցում 

լաբորատոր աշխատանքներ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագիտացված 

լաբորատորիայում,  

 աշխատանք surfer, autocad, micromine, mo word, excel, access ծրագրերով, 

 թիմային և ինքնուրույն աշխատանքների կատարում, խնդիրների լուծում, 

  աշխատանք թվային տեղեկատվության հետ, 

 թեմատիկ ռեֆերատիվ աշխատանքի կատարում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

գնահատման բաղադրիչներն են՝     2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր,  

                մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր, 

                ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր, 

                եզրափակիչ քննություն 8 միավոր: 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:  Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և տեղեկատվական համակարգեր: Տվյալների բազաներ 

(ՏԲ): Տվյալների թվային բազաներ: ՏԲ կառուցում և կառավարում: Տվյալների բազաների 

ստեղծման սկզբունքներն ու մեթոդներն ըստ երկրաբանական տեղեկատվության 

առանձնահատկությունների: Մուտքագրված տեղեկատվության արտացոլում, արտածում, 

վերլուծում, ստուգում: Ծավալային պատկերների ստեղծում: Համակարգչային գրաֆիկական 

պատկերներ MO Word, Excel, Access – աշխատանքի հիմնական սկզբունքները, գործիքները, 

հնարավորությունները Surfer, AutoCad – աշխատանքի հիմնական սկզբունքները, 

գործիքները, հնարավորությունները: Գրաֆիկական մոդելավորման հիմունքները: 

Աշխատանք երկրաբանաաշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերում, 

աշխատանքի սկզբունքները և հիմնական գործիքները (Micromine): 
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14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Դասընթացի, լաբորատոր աշխատանքների նյութեր և էլեկտրոնային ուղեցույցեր 

2. MO Excel, MO Access, CorelDRAW, Surfer, AutoCAD, Micromine ծրագրերի օգտագորման 

ուղեցույցեր  

3. Баженова С. Г.; Математико-статистические методы в горной промышленности: учебное 

пособие/ Московский государственный горный университет. – 2-е изд., исправл. – М.: Изд-

во Московского гос. горного ун-та, 2001. – 99 с.  

4. Капутин Ю.Е. Горные компьютерные технологии и геостатистика. – СПб.: «Недра», 2002. – 

324 с  

5. Капутин Ю.Е. Информационные технологии планирования горных работ (для горных 

инженеров). – СПб.: «Недра», 2004. – 424 с.  

6. Капутин Ю.Е. Информационные технологии экономической оценки горных проектов 

(длягорных инженеров). – СПб.: «Недра», 2008. – 400 с. 

7. Коротаев М.В. Применение геоинформационных систем в геологии. Учебное пособие. М.: 

МГУ, 2008 

8. Лурье И.К. Геоинформационное картографирование. Учебник. М.: 2008 

9. Мазуров А.К., Гаврилов Р.Ю. Основы подсчета запасов рудных месторождений с 

использованием современных компьютерных технологий: учебный практикум / Томск: 

Изд-во Томского политехнического университета, 2011. – 84 с. 
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Հատուկ մասնագիտական - «Օգտակար հանածոների 
հանքավայրերի երկրաբանություն և հետախուզում» 

1. 0808/Բ16 2. Օգտակար հանածոների հանքավայրերի 

հետախուզման տեխնիկան և համակարգերը 

3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 3 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս., 1 ժամ գործն. 

6. 5-րդ՝ աշնանային  կիսամյակ 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ծանոթացնել օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և հետախուզման 

աշխատանքներում օգտագործվող լեռնային փորվածքների անցման և հորատանցքերի 

հորատման տեսակներին, աշխատանքների կատարման ընթացքին և ներկայացվող 

պահանջներին, 

 զարգացնել կարողություններ հանքավայրերի հետախուզման տեխնիկական միջոցների և 

համակարգերի ընտրության: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու ապարների, ըստ առաջացման պայմանների, լեռնատեխնիկական և 

ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները, 

 լուսաբանելու լեռնային փորվածքների և հորատանցեքրի տեսակներն ըստ անցման 

նպատակների և ձևերի, 

 նկարագրելու և ներկայացնելու լեռնահորատման աշխատանքների տեխնիկական 

միջոցներն ու համակարգերը, աշխատանքների կատարման տեխնոլոգիան և 

առանձնահատկությունները, 

 նկարագրելու լեռնային փորվածքների ամրակապման միջոցները, օդափոխության 

համակարգերի տեսակները, նշանակությունը, պայթեցման աշխատանքների 

հերթականությունը, պայթուցիկ նյութերի պահպանման պահանջները, ջրահեռացման 

համակարգերը,  

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 մշակելու երկրաբանահետախուզական աշխատանքների կատարման համակարգեր 

ընտրելու հետախուզական աշխատանքների բնույթից կախված տեխնիկական 

միջոցներ,  

 հիմնավորելու հորատման եղանակների, լեռնային փորվածքների անցման ձևերի, 

լեռնահորատման աշխատանքների անկացման անհրաժեշտությունը և ընտրված 

եղանակները. 

 ընտրելու տարբեր ֆիզիկա-աշխարհագրական պայմաններ ունեցող տարածքների և 

տարբեր լեռնատեխնիկական ցուցանիշներով ապարների առկայության պարագայում 

հորատող հաստոցների արդյունավետ տեսակները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա4. ներկայացնելու, ձևակերպելու և հիմնավորելու երկրաբանահանութային և 

որոնողահետախուզական աշխատանքների խնդիրներն ու սկզբունքները, մեթոդները և 

դրանց համալիրի ընտրությունը, կիրառվող տեխնիկական, տեխնոլոգիական և 

տեղեկատվական միջոցները, դրանց հնարավորություններն ու աշխատանքի 

սկզբունքները, դաշտային և լաբորատոր նյութի մշակման, վերլուծության և ներկայացման 
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մեթոդներն ու սկզբունքները, երկրաբանատնտեսագիտական գնահատման գործոնները, 

Ա5. նկարագրելու և քննարկելու տնտեսական, հանքավայրերի շահագործման, շինարարության 

տարբեր ճյուղերի, բնական աղետների կանխատեսման և կանխարգելման, շրջակա 

միջավայրի պահպանության նպատակներով երկրաբանական, երկրաֆիզիկական, 

ջրաերկրաբանական, ճարտարագիտաերկրաբանական և այլ հետազոտությունների 

խնդիրներն ու դրանց լուծման մեթոդաբանությունը, 

Բ3. ինքնուրույնաբար ընտրելու երկրաբանական տարբեր տիպի ուսումնասիրությունների՝ 

երկրաբանահանութային, որոնողական և հետախուզական աշխատանքների մեթոդների 

արդյունավետ համալիրը, ինչպես նաև կիրառվող տեխնիկական միջոցները, դաշտային և 

լաբորատոր նյութի հավաքագրման, մշակման, վերլուծության և ներկայացման մեթոդները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություններ, 

 լաբորատոր աշխատանքներ, 

 թեմատիկ ռեֆերատիվ աշխատանքների կատարում, 

 թիմային աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

գնահատման բաղադրիչներն են՝     2 ընթացիկ քննություն 8 միավոր,  

             մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր, 

             ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր, 

             ինքնուրույն աշխատանք 6 միավոր: 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը  գրավոր է, մյուսը՝ բանավոր. 

յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ 

յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորի քայլը  0,5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Հետախուզման համակարգեր` լեռնահորատման (կոմբինացված), լեռնային փորվածքների 

և  հորատանցքերի հորատման: Լեռնային ապարների հիմնական հատկությունները: 

Հորիզոնական, ուղղահայաց և թեք մակերեսային լեռնային փորվածքների անցումը: 

Հորատման աշխատանքների ձևերն ու տիպերը: Պայթեցման, օդափոխման,  ամրակապման, 

ապարների տեղափոխման աշխատանքները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Բալումյան Գ.Ռ, Հովսեփյան Ս.Գ. Հանքավայրերի բաց մշակման արտադրական 

գործընթացներ: Դասագիրք: - Երևան, ՀԱՊՀ, 2015  

2. Брылов С.А., Грабчак Л.Г., Комащенко В.М. Горно- разведочные и буровзрывные работы . - 

М.: Недра. 1989. 

3. Калинеченко О.И. Проведение горно-разведочных выработок (учебное пособие). Донецк: 

ДонНТУ, 2004, 161 с. 

4. Коршак А. А., Шаммазов А. М. Сверхглубокие скважины / Основы нефтегазового дела. 

Учебник для ВУЗов. 2-е изд., доп. и испр. Уфа.: ООО «Дизайн Полиграф Сервис», 2002, 554с. 

5. Пилипец В.И. Геологоразведочное дело. Проведение горно-разведочных выработок. 

Учебное пособие. –Донецк, 2002. – 210 с. 

 

http://www.leuza.ru/gti/bur/sverhgl.htm
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1. 0808/Բ17 2. Փորվածքների փաստագրում և ստորգետնյա 

քարտեզագրում 

3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 3 ժամ/շաբ. 5. 1 ժամ դաս., 2 ժամ լաբ. 

6. 5-րդ՝ աշնանային  կիսամյակ 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 տրամադրել գիտելիքներ երկրաբանահանութային և երկրաբանահետախուզական 

աշխատանքներում բնական և արհեստական մերկացումների փաստագրման 

աշխատանքների խնդիրներին, սկզբունքների և մեթոդների վերաբերյալ, 

 զարգացնել խորը մասնագիտական գործնական կարողություններ լեռնային 

փորվածքների փաստագրման և ստորգետնյա աշխատանքների արդյունքների հիման 

վրա քարտեզագրական աշխատանքների իրականացման համար: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու լեռնային փորվածքների փաստագրման խնդիրները, սկզբունքներն ու 

մեթոդները, 

 նկարագրելու լեռնային փորվածքների և հորատանցքերի փաստագրման 

առանձնահատկությունները կախված վերջիններիս հանքային մարմինների հետ 

հատման                    փոխհարաբերությունների, 

 քննարկելու ստորգետնյա քարտեզագրման առանձնահատկությունները, հորիզոնական 

պլանների և վերտիկալ կտրվածքների կազմման սկզբունքները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 գործնականում իրականացնելու լեռնային փորվածքների և հորատանցքերի 

փաստագրման աշխատանքներ, 

 կազմելու առանձին լեռնային փորվածքների և հորատանցքերի սխեմաներ, լրացնելու 

փաստագրման մատյաններ, 

 նկարագրելու, ըստ անհրաժեշտության, լեռնային փորվածքների պատերը, հատակը, առաստաղը 

կամ ճակատը, հորատահանուկը, 

 կազմելու ստորգետնյա լեռնային փորվածքների հորիզոնների երկրաբանական և նմուշարկման 

հատակագծեր, հետախուզական կտրվածքներ՝ փաստագրման և նմուշարկման 

տվյալների հիման վրա, 

 վերլուծելու երկրաբանական և նմուշարկման պլաններում և հետախուզական 

կտրվածքներում առկա երկրաբանական իրադրությունը, հանքային մարմինների դիրքը, 

հանքայնացման նկատելի առանձնահատկությունները, 

 ամփոփելու կատարված աշխատանքների արդյունքները և անելու եզրակացություններ 

ու առաջարկություններ հետագա աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման և 

ուղղությունների ընտրության համար, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 կիրառելու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և ժամանակակից սարքավորումների 

հնարավորությունները փաստագրման, քարտեզագրման և այլ բնույթի աշխատանքների 

արդյունավետության բարձրացման նպատակներով: 
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա4. ներկայացնելու, ձևակերպելու և հիմնավորելու երկրաբանահանութային և 

որոնողահետախուզական աշխատանքների խնդիրներն ու սկզբունքները, մեթոդները և 

դրանց համալիրի ընտրությունը, կիրառվող տեխնիկական, տեխնոլոգիական և 

տեղեկատվական միջոցները, դրանց հնարավորություններն ու աշխատանքի 

սկզբունքները, դաշտային և լաբորատոր նյութի մշակման, վերլուծության և ներկայացման 

մեթոդներն ու սկզբունքները, երկրաբանատնտեսագիտական գնահատման գործոնները, 

Բ4. կազմելու և կառուցելու տարածաշրջանների տարբեր տիպի (մասշտաբի) երկրաբանական, 

շերտագրական, կառուցվածքային, տեկտոնական, ճարտարագիտաերկրաբանական, 

ջրաերկրաբանական, երկրաֆիզիկական, օգտակար հանածոների, մետաղածնական, 

երկրաքիմիական, գեոմորֆոլոգիական և այլ բնույթի քարտեզներ, հանքավայրերի և 

հանքային դաշտերի քարտեզներ, երկրաբանական և հետախուզական կտրվածքներ, 

հետախուզական հորիզոնների երկրաբանական հատակագծեր ու նմուշարկման պլաններ, 

Բ5. գործնականում իրականացնելու և մասնակցելու նպատակային դաշտային 

ուսումնասիրությունների, փաստագրման, չափագրման, նմուշարկման և կամերալ 

աշխատանքներին, հանքավայրերի պաշարների հաշվարկմանն ու տնտեսագիտական 

գնահատմանը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություններ, 

 լաբորատոր աշխատանքներ, 

 ինքնուրույն աշխատանքների կատարում, 

 թիմային քննարկումներ, 

 հանձնարարված գրականության ընթերցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

գնահատման բաղադրիչներն են՝     2 ընթացիկ քննություն 8 միավոր,  

              մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր, 

              ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր, 

              ինքնուրույն աշխատանք 6 միավոր: 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը  գրավոր է, մյուսը՝ բանավոր. 

յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ 

յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորի քայլը  0,5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Երկրաբանական փաստագրման նպատակները, խնդիրներն ու մեթոդները, աշխատանքների  

հիմնական սկզբունքները: Մակերեսային լեռնային փորվածքների փաստագրում: 

Ստորգետնյա հետախուզական փորվածքների փաստագրում: Սյունակային հորատանցքերի 

փաստագրում: Քարտեզագրական աշխատանքների խնդիրներն ու մեթոդները, 

աշխատանքների հիմանական սկզբունքները: Փաստագրման տվյալների հիման վրա 

հետախուզական հորիզոնների երկրաբանական հատակագծերի, նմուշարկման պլանների և 

հետախուզական կտրվածքների կազմում: Փաստագրաման և քարտեզագրման 

աշխատանքներում կիրառվող տեխնիկական և  տեխնոլոգիական միջոցներ: 
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14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Авдонин В.В. Ручкин Г.В. и др. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых. 

М.: Фонд “Мир”, 2007 

2. Վարդապետյան Բ.Ս. Օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնում և 

հետախուզում: Երևան: ԵՊՀ հրատ., 1987 

3. Դասախոսությունների տեքստեր և լաբորատոր առաջադրանքների նյութեր 

 

1. 0808/Բ18 2. Հեռահար հետազոտման մեթոդներ 3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 3 ժամ/շաբ. 5. 1 ժամ դաս., 2 ժամ լաբ. 

6. 6-րդ՝ գարնանային  կիսամյակ 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 փոխանցել գիտելիքներ երկրաբանահանութային և որոնողահետախուզական 

աշխատանքներում կիարռվող հեռահար հետազոտման մեթոդների, դրանց գործնական 

հնարավորությունների, առանձնահատկությունների և աշխատանքների 

կազմակերպման  սկզբունքների վերաբերյալ, 

 զարգացնել կարողություններ երկրաբանահանութային և որոնողահետախուզական 

աշխատանքներում ժամանակակից տեխնոլոգիական և տեխնիկական 

հնարավորություններ կիրառման, հեռահար ուսումնասիրությունների կատարման և 

աշխատանքների արդյունավետ կազմակերպման ու դրանց արդյունավետության 

բարձրացման ուղղությամբ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու հեռահար հետազոտման մեթոդների առանձնահատկությունները, 

խնդիրներն ու աշխատանքների կազմակերպման սկզբունքները, 

 բացատրելու և կարևորելու օդային, այդ թվում նաև տիեզերական տարածությունից 

արվող (արհեստական արբանյակների միջոցով) հետազոտությունների 

առավելություններն ու առանձնահատկությունները, 

 քննարկելու աէրոտիեզերական և այլ հեռահար մեթոդների տեսակները, հորատանցքերի 

կարոտաժը, կիրառվող սարքերն ու սարքավորումները, տեխնիկական ու 

տեխնոլոգիական միջոցները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 աշխատելու տարբեր սարքերով ու սարքավորումներով, համակարգչային գրաֆիկական 

և  վերծանող ծրագրային ապահովումներով, 

 իրականացնելու աէրոտիեզերական լուսանկարների վերծանում, սպեկտրոզոնալ 

ժապավենների և երկրաֆիզիկական տարբեր դաշտերի չափման արդյունքների 

վերլուծում, 

 առանձնացնելու մագնիսական ժապավենների և լուսանկարների վրա առկա 

երկրաբանական կառուցվածքային տարրերը, երկրաֆիզիկական, ջերմային և 

երկրաքիմիական անոմալ դաշտերը, 

 վերլուծելու տարածքի երկրաբանական կառուցվածքը և անելու համապատասխան 

առաջարկությունների հետագա աշխատանքների կազմակերպման ուղղությամբ, 
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գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.  

 կիրառելու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և ժամանակակից սարքավորումների 

հնարավորությունները հեռահար ուսումնասիրությունների կատարման և 

աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման նպատակներով: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա4. ներկայացնելու, ձևակերպելու և հիմնավորելու երկրաբանահանութային և 

որոնողահետախուզական աշխատանքների խնդիրներն ու սկզբունքները, մեթոդները և 

դրանց համալիրի ընտրությունը, կիրառվող տեխնիկական, տեխնոլոգիական և 

տեղեկատվական միջոցները, դրանց հնարավորություններն ու աշխատանքի 

սկզբունքները, դաշտային և լաբորատոր նյութի մշակման, վերլուծության և ներկայացման 

մեթոդներն ու սկզբունքները, երկրաբանատնտեսագիտական գնահատման գործոնները, 

Բ3. ինքնուրույնաբար ընտրելու երկրաբանական տարբեր տիպի ուսումնասիրությունների՝ 

երկրաբանահանութային, որոնողական և հետախուզական աշխատանքների մեթոդների 

արդյունավետ համալիրը, ինչպես նաև կիրառվող տեխնիկական միջոցները, դաշտային և 

լաբորատոր նյութի հավաքագրման, մշակման, վերլուծության և ներկայացման մեթոդները, 

Բ5. գործնականում իրականացնելու և մասնակցելու նպատակային դաշտային ուսումնասիրու-

թյունների, փաստագրման, չափագրման, նմուշարկման և կամերալ աշխատանքներին, 

հանքավայրերի պաշարների հաշվարկմանն ու տնտեսագիտական գնահատմանը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություններ, 

 լաբորատոր աշխատանքներ, 

 աշխատանք աերոտիեզերական լուսանկարների, մագնիսական ժապավենների հետ, 

ինքնուրույն և թիմային աշխատանքների կատարում, 

 հանձնարարված գրականության ընթերցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

գնահատման բաղադրիչներն են՝     2 ընթացիկ քննություն 8 միավոր,  

                մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր, 

                ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր, 

                ինքնուրույն աշխատանք 6 միավոր: 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը  գրավոր է, մյուսը՝ բանավոր. 

յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ 

յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորի քայլը    0,5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Հեռահար հետազոտման մեթոդների դերն ու նշանակությունը, խնդիրները, 

աշխատանքների                          կազմակերպման սկզբունքները և առանձնահատկությունները: Հեռահար 

հետազոտման տեխնիկական և տեխնոլոգիական միջոցները: Աէրոտիեզերական հանույթ: 

Տեսակները, մեթոդներն ու խնդիրները: Աէրոտիեզերական լուսանկարների 

հատկությունները, հատկանիշները, վերծանման մեթոդները: Սպեկտրոզոնալ հանույթ, 

մագնիսական ժապավեններ: Տարբեր ծագման ապարների արտահայտումը լուսանկարների 

և մագնիսական ժապավենների վրա: Ծալքավոր և տեկտոնական կառույցների 

արտահայտումը լուսանկարների վրա: Հորատանցքերի ուսումնասիրման էլեկտրական, 
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սեյսմաակուստիկ կարոտաժ, ռադիոակտիվ կարոտաժ, ջերմային և մագնիսական 

կարոտաժ, հորատանցքերի  տեխնիկական վիճակի գնահատում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Դասախոսությունների տեքստեր և լաբորատոր աշխատանքների էլեկտրոնային նյութեր 

2. Губин В.Н. Дистанционные методы в геологии. Минск: БГУ, 2004, 138 с. 

3.  Кронберг П. Дистанционное изучение Земли. Изд. “Мир”, 1988 

4. Шалькевич Ф.Е. Методы аэрокосмических исследовании. Минск: БГУ, 2005, 161 с. 

 

1. 0808/Բ19 2. Հանքային դաշտերի և հանքավայրերի 

կառուցվածքները 

3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 3 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս., 1 ժամ գործն. 

6. 6-րդ՝ գարնանային                                    կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ծանոթացնել հանքային դաշտերի ու հանքավայրերի հիմնական կառուցվածքային 

տարրերին, հանքային մարմինների տիպերին և ծագումնաբանական 

առանձնահատկություններին, 

 տալ հիմնարար գիտելիքներ ապարների ֆիզիկական, դեֆորմացիոն և տեկտոնական 

հատկությունների, կառուցվածքային տարբեր ձևերի` ծալքավոր կառույցների, 

խզվածքային խախտումների, հրաբխային կառույցների վերաբերյալ, 

 տալ պատկերացումներ դեֆորմացիայի էլիպսոիդի, ճկման, սեղմման և տեղաշարժի 

ժամանակ առաջացած ջարդման և պոկման ճեղքերի, փետրացման ճեղքերի մասին: 

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 սահմանելու հանքային դաշտերն ու հանքավայրերը,  

 ներկայացնելու հանքակուտակման համար բարենպաստ ապարների ֆիզիկական 

հատկությունների կախվածությունը ներքին կառուցվածքից, տեքստուրաներից, 

թափանցելիությունից, ծակոտկենությունից և այլն, 

 նկարագրելու ապարների դեֆորմացիոն և տեկտոնական հատկությունները, 

պլաստիկությունն ու փխրունությունը և նրանց կախվածությունը միներալների 

պլաստիկություն-փխրունություն շարքից, 

 լուսաբանելու ծալքավոր կառույցների տիպերը, ձևավորման պայմանները, կապը 

խզվածքային խախտումների հետ, 

 քննարկելու հանքատար ինտրուզիվ զանգվածների հետ կապված մետաղական հանքային 

մարմինների ձևավորման օրինաչափությունները, դասակարգելու կառուցվածքային 

հարկերն ու ենթահարկերը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 կառուցելու դեֆորմացիայի էլիպսոիդը, նրա դիրքը սեղմման, ձգման և տեղաշարժի 

ժամանակ, տարանջատելու ջարդման և պոկման ճեղքերը դեֆորմացիայի էլիպսոիդի 

օգնությամբ, 

 տարբերակելու հանքատար հրաբխային կառույցները, նրանց ֆացիաներն ու տիպերը 

վերլուծելու հանքային դաշտերի տեղաբաշխման վրա ազդող կառուցվածքային տարրերը 
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  որոշելու ծալքի շառնիրի խորասուզման անկյունը և հաշվարկելու ճեղքերի հորիզոնական 

ամպլիտուդները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա3. բնութագրելու և մեկնաբանելու մետաղածնության տեսական հիմունքները, օգտակար 

հանածոների հանքավայրերի և հանքային դաշտերի ու շրջանների երկրաբանական- 

կառուցվածքային, ֆորմացիոն, երկրաֆիզիկական, երկրաքիմիական 

առանձնահատկություններն ու բնութագրերը, հանքային մարմինների ձևաբանությունը, 

հանքայնացման փուլերն ու միներալային ասոցացիաները, հանքային ֆորմացիաները, 

հանքավայրերի ծագումնաբանական և արդյունաբերական տիպերը, 

Բ4. կազմելու և կառուցելու տարածաշրջանների տարբեր տիպի (մասշտաբի) երկրաբանական, 

շերտագրական, կառուցվածքային, տեկտոնական, ճարտարագիտաերկրաբանական, 

ջրաերկրաբանական, երկրաֆիզիկական, օգտակար հանածոների, մետաղածնական, 

երկրաքիմիական, գեոմորֆոլոգիական և այլ բնույթի քարտեզներ, հանքավայրերի և 

հանքային դաշտերի քարտեզներ, երկրաբանական և հետախուզական կտրվածքներ, 

հետախուզական հորիզոնների երկրաբանական հատակագծեր ու նմուշարկման պլաններ, 

Բ6. համակողմանիորեն վերլուծելու ուսումնասիրվող տարածքների երկրաբանական 

կառուցվածքը, տեկտոնական, մետաղածնական, երկրաքիմիական, երկրաֆիզիկական, 

ջրաերկրաբանական և ինժեներաերկրաբանական բնութագրերը, դաշտային հետազոտու-

թյուններից և լաբորատոր ուսումնասիրություններից ստացված տվյալները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություններ, 

 լաբորատոր աշխատանքներ ինքնուրույն և թիմային աշխատանք, 

 հանձնարարված գրականության ընթերցում, նյութի մշակում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

գնահատման բաղադրիչներն են՝       եզրափակիչ քննություն 9 միավոր, 

               մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր, 

               ընթացիկ ստուգումներ  6 միավոր, 

               ինքնուրույն աշխատանք 3 միավոր: 

Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Ներածություն: Հանքաներփակող ապարների պետրոգրաֆիական կազմը, քիմիական և 

ֆիզիկական հատկությունները: Ապարների դեֆորմացիան, դեֆորմացիոն և տեկտոնական 

հատկությունները: Ծալքավոր ձևերը և նրանց տիպերը: Խզվածքային խախտումներ, 

դեֆորմացիայի էլիպսոիդ, ջարդման և պոկման ճեղքեր, օղակաձև խզվածքային 

խախտումներ, փետրացման ճեղքեր: Հանքատար ինտրուզիվ զանգվածներ: Շերտավորված 

ինտրուզիվ զանգվածներ, օղակաձև մագմատիկ կոմպլեքսներ, գրանիտոիդային 

զանգվածներ, փոքր ինտրուզիվների ու դայկաների կոմպլեքսներ: Հանքատար հրաբխային 

կառույցներ, նրանց կառուցվածքային տիպերը: Ներծին հանքային դաշտերի և 

հանքավայրերի կառուցվածքաերկրաբանական դիրքը: Հանքային դաշտերի և 

հանքավայրերի գլխավոր կառուցվածքային տիպերը: Կառուցվածքների համակարգումը: 
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Հանքային մարմինների կառուցվածքը: Կառուցվածքային հարկեր ու ենթահարկեր, նրանց 

ազդեցությունը հանքագոյացման վրա: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝  

1. Դասախոսությունների տեքստեր և լաբորատոր առաջադրանքների նյութեր 

2. Вольфсон Ф.И., Яковлев П.Д. “ Структуры рудных полей и месторождений”. 

3. Изд.”Недра”, 1985. 

4. Кравцов А.И., Яковлев П.Д. “ Структуры рудных полей и месторождений, металлогения и 

прогноз рудоносности”. М.”Недра”, 1991. 

5.  Старостин В.И., Дергачев А.Л., Семинский Ж.В.“Структура рудных полей и месторождений”. 

Изд.Московского университета, 2002. 

 

1. 0808/Բ20 2. Օգտակար հանածոների հանքավայրերի  որոնման 

երկրաքիմիական մեթոդներ 

3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 3 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս., 1 ժամ գործն. 

6. 7-րդ՝ աշնանային                           կիսամյակ 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ծանոթացնել որոնման երկրաքիմիական մեթոդների տեսական հիմքը կազմող 

հասկացություններին, աշխատանքների մեթոդիկային, երկրաքիմիական նմուշարկման, 

պսակների եզրագծման ու վերծանման աշխատանքներին, 

 տալ հիմնարար գիտելիքներ առաջնային և երկրորդային պսակների ձևավորման, նրանց 

հատկությունների, տարր-ինդիկատորների ուղղաձիգ զոնալականության, վերհանքային և 

ստորհանքային տարրերի վերաբերյալ, 

 տալ պատկերացումներ անոմալիաների էրոզիոն կտրվածքի մակարդակի գնահատման, 

երկրաքիմիական պսակների միջոցով կանխագուշակային ռեսուրսների գնահատման 

մասին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 վերհիշելու քիմիական տարրերի միգրացիոն հատկությունները և տեսակները  

թվարկելու որոնման երկրաքիմիական մեթոդների դասակարգումը, 

 բացատրելու առաջնային երկրաքիմիական պսակների ձևավորումն արմատական 

ապարներում, նկարագրելու նրանց հատկությունները՝ տարրական կազմը, 

ինտենսիվությունն ու չափերը, մորֆոլոգիան, զոնալականությունը, 

 հիմնավորելու տարրերի զոնալականության շարքի կառուցվածքը, առանձնացնելու 

վերհանքային և ստորհանքային տարր-ինդիկատորները,  

 հաշվարկելու զոնալականության ցուցիչը նկարագրելու փխրուն առաջացումներում 

  ձևավորվող երկրորդային երկրաքիմիական պսակներն ու նրանց հատկությունները, 

դասակարգելու տեսակները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 կառուցելու հանքավայրերի առաջնային և երկրորդային երկրաքիմիական պսակները 

ընտրելու երկրաքիմիական անոմալիաների վերհանքային և ստորհանքային տարր- 

ինդիկատորները, 
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 որոշելու թաքնված հանքավայրերի էրոզիոն կտրվածքի մակարդակը երկրաքիմիական  

անոմալիաների օգնությամբ, 

 կազմելու զոնալականության շարքեր հակադրության գործակիցների մեթոդով՝ միջին 

պարունակությունների և գծային արդյունավետությունների օգնությամբ, 

 կազմելու ուղղաձիգ զոնալականության շարք զոնալականության ցուցիչի մեթոդով, 

 կիրառելու երկրաքիմիական մեթոդները որոնողահետախուզական աշխատանքների 

տարբեր փուլերում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա4. ներկայացնելու, ձևակերպելու և հիմնավորելու երկրաբանահանութային և որոնողահետա-

խուզական աշխատանքների խնդիրներն ու սկզբունքները, մեթոդները և դրանց համալիրի 

ընտրությունը, կիրառվող տեխնիկական, տեխնոլոգիական և տեղեկատվական միջոցները, 

դրանց հնարավորություններն ու աշխատանքի սկզբունքները,  դաշտային և լաբորատոր 

նյութի մշակման, վերլուծության և ներկայացման մեթոդներն ու սկզբունքները, 

երկրաբանատնտեսագիտական գնահատման գործոնները, 

Բ3. ինքնուրույնաբար ընտրելու երկրաբանական տարբեր տիպի ուսումնասիրությունների՝ եր-

կրաբանահանութային, որոնողական և հետախուզական աշխատանքների մեթոդների 

արդյունավետ համալիրը, ինչպես նաև կիրառվող տեխնիկական միջոցները, դաշտային և 

լաբորատոր նյութի հավաքագրման, մշակման, վերլուծության և ներկայացման մեթոդները,  

Բ6. համակողմանիորեն վերլուծելու ուսումնասիրվող տարածքների երկրաբանական կառուց-

վածքը, տեկտոնական, մետաղածնական, երկրաքիմիական, երկրաֆիզիկական, ջրաեր-

կըրաբանական և ինժեներաերկրաբանական բնութագրերը, դաշտային հետազոտու-

թյուններից և լաբորատոր ուսումնասիրություններից ստացված տվյալները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություններ, 

 լաբորատոր աշխատանքներ, 

 ինքնուրույն աշխատանք,  

 երկրաքիմաիկան պսակների և կտրվածքների կառուցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

գնահատման բաղադրիչներն են՝     2 ընթացիկ քննություն 8 միավոր,  

             մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր, 

             ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր, 

             ինքնուրույն աշխատանք 6 միավոր: 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը  գրավոր է, մյուսը՝ բանավոր. 

յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ 

յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորի քայլը  0,5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Տարրերի երկրաքիմիական միգրացիան. միգրացիայի արտաքին ու ներքին գործոնները, 

տեսակները, քիմիական պայմանները: Հանքավայրերի երկրաքիմիական պսակները, 

կիրառական երկրաքիմիայում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները, երկրաքի-

միական մեթոդների դասակարգումը: Երկրաքիմիական որոնումների մեթոդիկան արմա-

տական ապարներում. նմուշարկում և պսակների եզրագծում: Առաջնային երկրաքիմիական 
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պսակները և նրանց հատկությունները. տարրական կազմը, չափերը, ինտենսիվությունը, 

մորֆոլոգիան, զոնալականություն: Զոնալականության  ւսումնասիրման մեթոդները: Ցրված 

միներալացման գոտիների երկրաքիմիական առանձնահատկությունները: Կույր հանքայ-

նացման որոնումները: Երկրաքիմիական անոմալիաների էրոզիոն կտրվածքի մակարդակի 

գնահատումը: Ցրման երկրորդային պսակներ, նրանց տեսակները, դասակարգումը: Որո-

նումների  մեթոդիկան ցրման հոսքերով: Որոնումների ատմոերկրաքիմիական մեթոդներ, 

գազային պսակներ, նմուշարկման մեթոդիկան: Որոնումների հիդրոերկրաքիմիական 

մեթոդներ, մշտական և ժամանակավոր, բաց ու փակ ջրային անոմալիաներ, նմուշարկման 

մեթոդիկան: Որոնումների կենսաերկրաքիմիական մեթոդներ, նմուշարկման մեթոդիկան, 

ունիվերսալ և տեղային բույս-ինդիկատոր: Երկրաքիմիական մեթոդների կիրառումը 

որոնողահետախուզական աշխատանքների տարբեր փուլերում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝  

1. Аристов В.В. “Методика геохимических поисков твердых полезных ископаемых”. “Недра”, 

1984 

2. Беус А.А., Григорян С.В. “Геохимические методы поисков и разведки месторождений 

твердых  полезных ископаемых”. Изд.”Недра”,1975 

3. Григорян С.В. “Рудничная геохимия”. Изд.”Недра”, 1992 

4. Григорян С.В. -,, Первичные геохимические ореолы при поисках и разведки рурудных 

месторождений”. Изд. “Недра”, 1987. 

5. Соловов А.П “Геохимические методы поисков месторождений полезных ископаемых”. 

Изд.” Недра”, 1985 

 

1. 0808/Բ21 2. Մետաղագոյացման հիմունքներ 3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 3 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս., 1 ժամ գործն. 

6. 7-րդ՝ աշնանային  կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ծանոթացնել Երկրի կեղևի մետաղածին կառույցներին, կառուցվածքին և դրանց 

զարգացման տարբեր փուլերում մետաղական օգտակար հանածոների հանքավայրերի 

տեղաբաշխման օրինաչափություններին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու երկրի կեղևի մետաղածին կառույցներն ու դրանց զարգացման  

օրինաչափությունները, 

 բացատրելու մետաղածին կառուցների զարգացման առանձին փուլերի հանքագոյացման  

օրինաչափությունները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 կանխորոշելու գլխավոր մետաղածին մարզերում և դարաշրջաններում առանձին 

մետաղների արդյունաբերական կուտակումների տեղադիրքը, 

 որոշելու օգտակար հանածոների ծագումնաբանական տիպերն ու ֆորմացիանները, 

վերլուծելու երկրաբանական նյութը և ներկայացնելու դրանց արդյունքները: 
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա3. բնութագրելու և մեկնաբանելու մետաղածնության տեսական հիմունքները, օգտակար հա-

նածոների հանքավայրերի և հանքային դաշտերի ու շրջանների երկրաբանական- 

կառուցվածքային, ֆորմացիոն, երկրաֆիզիկական, երկրաքիմիական առանձնահատ-

կություններն ու բնութագրերը, հանքային մարմինների ձևաբանությունը, հանքայնացման 

փուլերն ու միներալային ասոցացիաները, հանքային ֆորմացիաները, հանքավայրերի 

ծագումնաբանական և արդյունաբերական տիպերը, 

Ա6. նկարագրելու և ներկայացնելու ՀՀ երկրաբանական կառուցվածքը, մետաղածնական գո-

տիները, օգտակար հանածոները և հանքավայրերը, ֆիզիկա-աշխարհագրական 

բնութագիրը, ընդերքօգտագործման, հանքային հումքի արդյունահանման և շրջակա 

միջավայրի պահպանության արդի հիմնախնդիրները, 

Բ6. համակողմանիորեն վերլուծելու ուսումնասիրվող տարածքների երկրաբանական կառու-

ցվածքը, տեկտոնական, մետաղածնական, երկրաքիմիական, երկրաֆիզիկական, 

ջրաերկրաբանական և ինժեներաերկրաբանական բնութագրերը, դաշտային հետազոտու-

թյուններից և լաբորատոր ուսումնասիրություններից ստացված տվյալները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 լաբորատոր աշխատանքներ, 

 հանձնարարված գարականության ընթերցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

գնահատման բաղադրիչներն են՝       եզրափակիչ քննություն 9 միավոր, 

               մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր, 

               ընթացիկ ստուգումներ  6 միավոր, 

               ինքնուրույն աշխատանք 3 միավոր: 

Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Մետաղածնություն գիտության ծագման ու զարգացման պատմությունը, հիմնական 

խնդիրներն ու տերմինաբանությունը: Մետաղածնական մարզերն ու դարաշրջանները: 

Մետաղածնական կառույցների հիմնական տիպերն ու դրանց զարգացման փուլերը: 

Վահանների և դրանց պլատֆորմների մետաղածնությունը: Ծալքավոր շարժուն գոտիների 

մետաղածնությունը: Ակտիվացած մարզերի մետաղածնությունը: Կառուցվածքամետաղածին 

գոտիների տիպերն ու դրանց բնորոշ հանքային ֆորմացիանները: Կանխատեսումային 

մետաղածնական քարտեզների կազմման մեթոդներն ու սկզբունքները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Авдонин В.В. и др. Месторождения металлических полезных ископаемых. М.: 

Академический                       Проект, Трикста, 2005, 720 с. (2-е изд.) 

2. Старостин В.И. Металлогения. (Учебник, 1-е издание). М.: Изд. МГУ, 2009, 300 с 

3. Старостин В.И. Металлогения. (Учебник, 2-е издание). М.: Изд. МГУ, 2012, 306 с. 

4. Старостин В.И., Игнатов П.П. Геология полезных ископаемых. (учебник). - М.: Изд. МГУ, 

1997, 304 с. 

5. Щеглов А.Д. Основы металлогенического анализа. - М.: Недра, 1980.-432 с. 
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1. 0808/Բ22 2. Օգտակար հանածոների հանքավայրերի 

նմուշարկում և պաշարների հաշվարկ 

3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 3 ժամ/շաբ. 5. 1 ժամ դաս., 2 ժամ լաբ. 

6. 7-րդ՝ աշնանային                         կիսամյակ 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ձևավորել պատկերացում օգտակար հանածոների կուտակումների նմուշարկման և 

պաշարների հաշվարկման մեթոդների, ձևերի և տեսակների վերաբերյալ, 

 տալ հիմնարար գիտելիքներ հանքային կուտակումների ուսումնասիրման ժամանակ 

կիրառվող նմուշարկման տեսակների և նմուշների վերցման, մշակման ու 

վերլուծության եղանակների, օգտակար հանածոների կանխատեսումային 

ռեսուրսների գնահատման և պաշարների հաշվարկման եղանակների և ելակետային 

տվյալների ստացման ու հաշվարկման մեթոդների առանձնահատկությունների, 

աշխատանքների կազմակերպման  սկզբունքների մասին, 

 զարգացնել գործնական կարողություններ լեռնային փորվածքներից և հորատանցքերից 

նմուշների վերցման, նմուշարկման մատյանների կազման, նմուշների մշակման և 

անալիզի նախապատրաստման, նմուշարկման տվյալների ամփոփման, դրանց հիման 

վրա հանքային մարմինների եզրագծման և տիպային հանքավայրերի պաշարների 

հաշվարկման ուղղությամբ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու հանքային կուտակումների նմուշարկման առանձնահատկությունները, 

նմուշարկման տեսակները և նմուշների վերցման ու մշակման եղանակները, 

նմուշարկման աշխատանքների սկզբունքները, 

 քննարկելու և մանրամասն նկարագրելու հանքավայրերի պաշարների հաշվարկման 

ելակետային տվյալներն ու դրանց հաշվարկման հիմնական բանաձևերը, եղանակներն 

ու                        մեթոդները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 իրականացնելու հանքավայրերի ու հանքային մարմինների նմուշարկման 

աշխատանքներ, կազմելու նմուշարկման մատյաններ, հատակագծեր ու կտրվածքներ, 

 նմուշարկման տվյալների հիման վրա եզրագծելու հանքային մարմինները՝ դատարկ և 

ոչ  կոնդիցիոն հանքաքարերի սահմանները, 

 բացահայտելու նմուշարկման ընթացքում հնարավոր տեխնիկական սխալները, 

անճշտություններն ու վրիպումները, մրրկային պարունակությունները, 

 իրականացնելու հանքավայրերի և առանձին հանքային մարմինների պաշարների 

հաշվարկներ՝ հիմնավերլով լավագույն տարբերակի ընտրությունը, կիրառելով 

տեսական գիտելիքներն ու առկա երկրաբանական փաստացի տեղեկատվությունը, 

դասակարգելով հանքավայրի պաշարներն ու կանխատեսումային ռեսուրսներն ըստ 

հետախուզվածության և հավաստիության աստիճանների, 

 գնահատելու հանքավայրի հաշվարկված պաշարները և անելու եզրահանգումներ 

հետագա աշխատանքների կազմակերպման ուղղությամբ, հաշվարկելու անհրաժեշտ  

կոնդիցիոն ցուցանիշները, 
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 կիրառելու ժամանակակից տեխնոլոգիական և տեխնիկական հնարավորությունները 

մասնագիտական խնդիրների լուծման և աշխատանքների արդյունավետության 

բարձրացման, ստացված արդյունքների արժանահավատության համար: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Բ3. ինքնուրույնաբար ընտրելու երկրաբանական տարբեր տիպի ուսումնասիրությունների՝ 

երկրաբանահանութային, որոնողական և հետախուզական աշխատանքների մեթոդների 

արդյունավետ համալիրը, ինչպես նաև կիրառվող տեխնիկական միջոցները, դաշտային և 

լաբորատոր նյութի հավաքագրման, մշակման, վերլուծության և ներկայացման մեթոդները, 

Բ4. կազմելու և կառուցելու տարածաշրջանների տարբեր տիպի (մասշտաբի) երկրաբանական, 

շերտագրական, կառուցվածքային, տեկտոնական, ճարտարագիտաերկրաբանական, 

ջրաերկրաբանական, երկրաֆիզիկական, օգտակար հանածոների, մետաղածնական, 

երկրաքիմիական, գեոմորֆոլոգիական և այլ բնույթի քարտեզներ, հանքավայրերի և 

հանքային դաշտերի քարտեզներ, երկրաբանական և հետախուզական կտրվածքներ, 

հետախուզական հորիզոնների երկրաբանական հատակագծեր ու նմուշարկման պլաններ, 

Բ5. գործնականում իրականացնելու և մասնակցելու նպատակային դաշտային ուսումնա-

իրությունների, փաստագրման, չափագրման, նմուշարկման և կամերալ աշխատանքներին, 

հանքավայրերի պաշարների հաշվարկմանն ու տնտեսագիտական գնահատմանը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություններ, 

 լաբորատոր աշխատանքներ, 

 ինքնուրույն աշխատանքների կատարում, 

 թիմային քննարկում, 

 հանձնարարված գրականության ընթերցում,  

 նյութի մշակում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

գնահատման բաղադրիչներն են՝     2 ընթացիկ քննություն 8 միավոր,  

                մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր, 

                ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր, 

                ինքնուրույն աշխատանք 6 միավոր: 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը  գրավոր է, մյուսը՝ բանավոր. 

յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ 

յուրաքանչյուրը 1 միավոր:  Միավորի քայլը  0,5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.   

Նմուշարկման խնդիրները, տեսակները և նմուշների վերցման եղանակները: Նմուշների 

մշակումը և կրճատումը: Օգտակար հանածոների կանխատեսումային ռեսուրսների և 

պաշարների կարգերը: Օգտակար հանածոների դասակարգումն ըստ տնտեսագիտական 

նշանակության: Կոնդիցիոն ցուցանիշներ: Կոնդիցիոն ցուցանիշների հաշվարկ: Հանքային 

մարմինների եզրագծումը: Հանքավայրերի պաշարների հաշվարկման հիմնական 

բանաձևերը և ելակետային տվյալները: Պաշարների հաշվարկման եղանակները: 

Նմուշարկման և պաշարների հաշվարկման սխալների բացահայտում և ուղղում: 
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14. Հիմնական գրականության ցանկը՝  

1. Վարդապետյան Բ.Ս. Օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնում և հետախուզում: 

Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1987 

2. Авдонин В.В., Ручкин Г.В. и др. Поиски и разведка месторождений полезных 

ископаемых. М.: Фонд “Мир”, 2007 

3. Альбов М.Н. Опробование месторождний полезных ископаемых. М.: Недра, Изд. 5, 

перераб. и доп., 1975, 232 с. 

4. Поротов Г.С. Разведка и геолого-эконоическая оценка месторождений полезных ископаемых. 

СПб.: 2004 

 

1. 0808/Բ23 2. Օգտակար հանածոների հանքավայրերի 

երկրաբանատնտեսագիտական գնահատում 

3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 3 ժամ/շաբ. 5. 1 ժամ դաս., 2 ժամ գործն. 

6. 7-րդ՝ աշնանային  կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել հանքավայրերի երկրաբանատնտեսագիտական 

գնահատման       կարևորությանն ու առանձնահատկություններին, 

 ներկայացնել երկրաբանատնտեսագիտական գնահատման միջոցները, ըստ որի 

կբացհայտվի տվյալ հետախուզվող օբյեկտի հանքավայր դառնալու 

հավանականությունը, 

 զարգացնել հանքավայրերի երկրաբանատնտեսագիտական գնահատման ինքնուրույն 

իրականացնելու հմտություններ, առկա եղանակների և մեթոդների ճիշտ ընտրության 

կարողություններ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 սահմանելու երկրաբանատնտեսագիտական գնահատման խնդիրներն ու գործոնները , 

 լուսաբանելու տնտեսագիտական գործոնների կարևորությունն ու կոնդիցիոն  

ցուցանիշները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 հաշվարկելու և գնահատելու նվազագույն արդյունաբերական պարունակությունը, 

հանքավայրի սահմանային պարունակությունը, տարեկան արտադրողականությունը, 

վնասակար տարերի առավելագույն քանակությունները և այլ ցուցանիշներ, 

 ինքնուրույն իրականացնելու հանքավայրի երկրաբանատնտեսագիտական 

գնահատման                        գործոնների բացահայտում, 

 համադրելու և հակադրելու միևնույն խմբի տարբեր տնտեսագիտական նշանակություն 

ունեցող հանքավայրերի շահագործման խնդիրները, 

 վերլուծելու առկա երկրաբանատնտեսագիտական տեղեկատվությունը 

աշխատանքների ճիշտ կազմակերպման և արդյունավետության բարձրացման 

նպատակներով: 
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա4. ներկայացնելու, ձևակերպելու և հիմնավորելու երկրաբանահանութային և 

որոնողահետախուզական աշխատանքների խնդիրներն ու սկզբունքները, մեթոդները և 

դրանց համալիրի ընտրությունը, կիրառվող տեխնիկական, տեխնոլոգիական և 

տեղեկատվական միջոցները, դրանց հնարավորություններն ու աշխատանքի սկզբունքները, 

դաշտային և լաբորատոր նյութի մշակման, վերլուծության և ներկայացման մեթոդներն ու 

սկզբունքները, երկրաբանատնտեսագիտական գնահատման գործոնները, 

Ա5. նկարագրելու և քննարկելու տնտեսական, հանքավայրերի շահագործման, շինարարության 

տարբեր ճյուղերի, բնական աղետների կանխատեսման և կանխարգելման, շրջակա 

միջավայրի պահպանության նպատակներով երկրաբանական, երկրաֆիզիկական, 

ջրաերկրաբանական, ճարտարագիտաերկրաբանական և այլ հետազոտությունների 

խնդիրներն ու դրանց լուծման մեթոդաբանությունը, 

Բ5. գործնականում իրականացնելու և մասնակցելու նպատակային դաշտային ուսումնասի-

րությունների, փաստագրման, չափագրման, նմուշարկման և կամերալ աշխատանքներին, 

հանքավայրերի պաշարների հաշվարկմանն ու տնտեսագիտական գնահատմանը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություններ, 

 լաբորատոր աշխատանքներ, 

 թիմային և ինքնուրույն աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

գնահատման բաղադրիչներն են՝       եզրափակիչ քննություն 9 միավոր, 

               մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր, 

               ընթացիկ ստուգումներ  6 միավոր, 

               ինքնուրույն աշխատանք 3 միավոր: 

Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Հանքավայրի արդյունաբերական արժեքը որոշող գործակիցները: Լեռնային ձեռնարկության 

տարեկան արտադրողականության որոշում:  Հանքի տարեկան արտադրողականության 

որոշում: Կապիտալ ներդրումները և նրանց արդյունավետության որոշում: Օգտակար 

հանածոների հանքավայրերի գնահատման ցուցանիշները: Ապրանքային արտադրանքի և 

նրա ինքնարժեքի որոշում: Միներալային հումքի և նրա վերամշակման արտադրանքի 

գները: Կոնդիցիաների ցուցանիշների կազմի վերլուծւթյուն: Եկամուտի և շահութա-

բերության հաշվարկ: Ուղեկից բաղադրամասերի պարունակությունների հիմնական բաղադ-

րամասի  պայմանական պարունակություններին բերման գործակիցների հաշվարկ: Հաշվար-

կվող բլոկում օգտակար բաղադրամասի նվազագույն արդյունաբերական  պարունակություն 

հաշվարկ: Բացման եզրային գործակցի, պաշարների հաշվման առավելագույն խորության 

հաշվարկ Հաշվարկվող բլոկում հանքատարության նվազագույն գործակցի որոշում: Օգտա-

կար հանածոների մեկուսացված մարմինների կամ տեղամասերի նվազագույն պաշարներ: 

Օգտակար հանածոյի տեխնոլոգիական տիպերի և տեսակների առանձնացումը:  Հանքավայրերի 

երկրաբանատնտեսագիտական գնահատումը գործող լեռնային ձեռնարկության պայմաններում: 
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14. Հիմնական գրականության ցանկը՝  

1. Դասախոսությունների տեքստեր և լաբորատոր առաջադրանքների նյութեր 

2. Поротов Г.С. Разведка и геолого-экономическая оценка месторождений полезных 

ископаемых: Учебник/СПбГИ им. Плеханова Г.В. (технический университет).СПб: 2004, 244 с. 

3. Шумилин М.В., Аликсеров В.А. и др. Бизнес в ресурсодобывающих отраслях: 

Справочник. М.: ООО “Недра-Бизнесцентр”, 2001, 268 с. 

4. Шпайхер Е.Д., Салихов В.А. Геологоразведочные работы и геолого-экономическая оценка 

месторождений полезных ископаемых. Учебное пособые/СибГИУ. Новокузнецк, 2002, 311 с. 

 
Հատուկ մասնագիտական – 

«Երկրաֆիզիկա, ջրաերկրաբանություն և  ճարտարագիտական երկրաբանություն» 

1. 0905/Բ11 2.   Ջրաերկրաքիմիա 3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 3 ժամ/շաբ. 5. 1 ժամ դաս., 2 ժամ լաբ. 

6. 5-րդ՝ աշնանային                                 կիասմյակ 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողին ծանոթացնել ստորերկրյա ջրերի և ապարների փոխազդեցության քիմիական 

պրոցեսներին, բնական ջրերի քիմիական կազմին, քիմիական տարրերի, գազերի 

ձևավորման հարցերին, ստորերկրյա ջրերի նմուշի ֆիզիկական հատկությունների և 

քիմիական կազմի  լաբորատոր որոշման եղանակներին, ստորերկրյա ջրերի որակի 

վերլուծությանը քիմիական կազմի տվյալներով: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու ջրաերկրաքիմիայի հիմնական օրենքները, նյութի միգրացիան բնական 

ջրերում, բնական ջրերի քիմիական դասակարգումը, 

 ներկայացնելու բնական ստորերկրյա ջրերի քիմիական կազմի կախվածությունը 

ջրատար ապարների տիպից, 

 նկարագրելու ջրաերկրաքիմիական հիմնական հասկացությունները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 տիրապետելու ջրաերկրաքիմիական օբյեկտների ուսումնասիրության մեթոդներին, 

կազմելու բնական ջրերի դասակարգման գրաֆիկներ, 

 օգտագործելու գիտելիքները պրակտիկայում, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 օգտվելու տարատեսակ աղբյուրներից անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու 

համար, վերլուծելու փաստերը և անելու հիմնավորված հետևություններ, 

 պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը ուսումնական պրակտիկայի 

ժամանակ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա5. նկարագրելու և քննարկելու տնտեսական, հանքավայրերի շահագործման, շինարարության 

տարբեր ճյուղերի, բնական աղետների կանխատեսման և կանխարգելման, շրջակա միջա-

վայրի պահպանության նպատակներով երկրաբանական, երկրաֆիզիկական, ջրաերկրա-

բանական, ճարտարագիտաերկրաբանական և այլ հետազոտությունների խնդիրներն ու 

դրանց լուծման մեթոդաբանությունը, 

Բ4. կազմելու և կառուցելու տարածաշրջանների տարբեր տիպի (մասշտաբի) երկրաբանական, 
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շերտագրական, կառուցվածքային, տեկտոնական, ճարտարագիտաերկրաբանական, ջրա-

երկրաբանական, երկրաֆիզիկական, օգտակար հանածոների, մետաղածնական, երկրա-

քիմիական, գեոմորֆոլոգիական և այլ բնույթի քարտեզներ, հանքավայրերի և հանքային 

դաշտերի քարտեզներ, երկրաբանական և հետախուզական կտրվածքներ, հետախուզական 

հորիզոնների երկրաբանական հատակագծեր ու նմուշարկման պլաններ,  

Բ6. համակողմանիորեն վերլուծելու ուսումնասիրվող տարածքների երկրաբանական կառուց 

վածքը, տեկտոնական, մետաղածնական, երկրաքիմիական, երկրաֆիզիկական, ջրաեր-

կըրաբանական և ինժեներաերկրաբանական բնութագրերը, դաշտային հետազոտու-

թյուններից և լաբորատոր ուսումնասիրություններից ստացված տվյալները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

  լաբորատոր աշխատանքներ, 

 թիմային աշխատանքների կատարում, 

 հանձնարարված գրականություն ընթերցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

գնահատման բաղադրիչներն են՝      2 ընթացիկ քննություն 8 միավոր,  

              մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր, 

              ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր, 

              ինքնուրույն աշխատանք 6 միավոր: 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը  գրավոր է, մյուսը՝ բանավոր. 

յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ 

յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորի քայլը  0,5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Ջրաերկրաքիմիա առարկան, նրա խնդիրները և կիրառման բնագավառերը: Ջրի 

ֆիզիկական հատկությունների (վճիտություն, կախված մասնիկներ, գույն, համ, հոտ) որո-

շում: Ստորերկրյա ջրերի քիմիական կազմը`մակրո- և միկրոտարրերը: Ստորերկրյա ջրերի 

քիմիական հատկությունները: Ստորերկրյա ջրերում քիմիական էլեմենտների միգրացիայի 

հիմնական դրույթները: Փորձարկվող ջրի նմուշարկում և անալիզի կատարման հերթականո-

ւթյունը: Քաղցրահամ և աղահամ ջրերի անալիզի մեթոդներ, հանքային գազավորաված ջրերի 

անալիզի մեթոդներ: Կոշտության որոշում հաշվարկային եղանակով: Անալիզի արդյունքների 

մշակում: Անալիզի արդյունքների արտահայտման գրաֆիկական եղանակների (Ֆերիի եռանկյուն, 

Տոլստիխինի քառակուսի և Ռոջերսի շրջան) միջոցով: Խնդիրների լուծում, Կուրլովի բանաձևի 

կազմում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Крайнов С.Р., Рыженко Б.Н., Швец В.М., Геохимия подземных вод, М., Наука, 2004  

2. Крайнов С.Р., Швец В.М. Гидрогеохимия, М.: Недра, 1992.  

3. Овчинников А.М., Гидрогеохимия, М., Недра, 2000г. 

4. Питьева К.Е., Гидрогеохимия, М.: Изд-во МГУ, 1988 

5. Питьева К.Е., Брусиловский С.А., Вострикова Л.Ю., и др., Практикум по гидрогеохимии, 

М.: Из. МГУ, 1984, 254с. 

6. Резников А.А. и др., Методы анализа природных вод, М., Недра, 1990  

7. Гавич И.К. и др., Сборник задач по общей гидрогеологии, М., Недра, 1985 
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1. 0905/Բ12 2. Էլեկտրահետախուզություն և հորատանցքային 

երկրաֆիզիկա 

3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 3 ժամ/շաբ. 5. 1 ժամ դաս., 2 ժամ լաբ. 

6. 5-րդ՝ աշնանային                            կիսամյակ 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել էլեկտրահետախուզություն և հորատանցքային 

երկրաֆիզիկայի հիմունքներին և ուսումնասիրությունների հիմնական մեթոդներին, 

 բացահայտել լեռնային ապարների էլեկտրական հատկությունները, հորատանցքերում և 

միջհորատանցքային տարածքներում ուսումնասիրել ապարների ֆիզիկական 

հատկությունները, ինչպես նաև կատարել հորատանցքերի տեխնիկական վիճակի 

գնահատում, 

 քննարկել երկրաբանական շերտերում ապարների ֆիզիկական հատկությունների 

առանձնահատկությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 նկարագրելու երկրակեղևի որոշակի խորություններում ապարների 

էլեկտրահաղորդականությունը, էլեկտրական թվացող և տեսակարար 

դիմադրությունը. բևեռացումը, էկվիպոտենցիալ գծերի ձևերը, բնական էլեկտրական 

դաշտերի մեծությունը     և այլն, 

 ներկայացնելու փորված հորատանցքերում և միջհորատանցքային տարածքներում 

ապարների էլեկտրական, մագնիսական, առաձգական, ռադիոակտիվ և այլ 

ֆիզիկական                                             հատկանիշներ, 

 թվարկելու յուրաքանչյուր ապարի և ուսումնասիրվող օբյեկտի բնութագրող 

ֆիզիկական                                        հատկանիշի գնահատման սկզբունքները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 իրականացնելու էլեկտրահետախուզական և հորատանցքային ինքուրույն 

ուսումնասիրություններ, 

 որոշելու լեռնային ապարների տեսակները, տեղադրման խորություներն ու 

համապատասխան շերտերի հզորություններն ըստ ստացված տվյալների, 

 ի մի բերելու էլեկտրահետախուզական և հորատանցքային երկրաֆիզիկայի 

ուսումնասիրությունների արդյունքները, 

 տիրապետելու էլեկտրահետախուզական և հորատանցքային երկրաֆիզիկական 

ուսումնասիրությունների հիմնական մեթոդներին և նրանց տվյալների մեկնաբանմանը: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա4. ներկայացնելու, ձևակերպելու և հիմնավորելու երկրաբանահանութային և 

որոնողահետախուզական աշխատանքների խնդիրներն ու սկզբունքները, մեթոդները և 

դրանց համալիրի ընտրությունը, կիրառվող տեխնիկական, տեխնոլոգիական և 

տեղեկատվական միջոցները, դրանց հնարավորություններն ու աշխատանքի 

սկզբունքները, դաշտային և լաբորատոր նյութի մշակման, վերլուծության և ներկայացման 

մեթոդներն ու սկզբունքները, երկրաբանատնտեսագիտական գնահատման գործոնները, 

Բ3. ինքնուրույնաբար ընտրելու երկրաբանական տարբեր տիպի ուսումնասիրությունների՝ 
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երկրաբանահանութային, որոնողական և հետախուզական աշխատանքների մեթոդների 

արդյունավետ համալիրը, ինչպես նաև կիրառվող տեխնիկական միջոցները, դաշտային և 

լաբորատոր նյութի հավաքագրման, մշակման, վերլուծության և ներկայացման մեթոդները, 

Բ5. գործնականում իրականացնելու և մասնակցելու նպատակային դաշտային 

ուսումնասիրությունների, փաստագրման, չափագրման, նմուշարկման և կամերալ 

աշխատանքներին, հանքավայրերի պաշարների հաշվարկմանն ու տնտեսագիտական 

գնահատմանը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություն, 

 լաբորատոր աշխատանքներ, 

 ռեֆերատիվ աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

գնահատման բաղադրիչներն են՝        2 ընթացիկ քննություն 8 միավոր,  

                մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր, 

                ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր, 

                ինքնուրույն աշխատանք 6 միավոր: 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը  գրավոր է, մյուսը՝ բանավոր. 

յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ 

յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորի քայլը          0,5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. . 

Էլեկտրահետախուզություն առարկան: Էլեկտրահետախուզության մեթոդների տեսակները: 

Հաստատուն հոսանքի մեթոդները: Ուղղաձիգ էլեկտրական զոնդավորման մեթոդը (ՈՒԷԶ): 

Էլեկտրապրոֆիլացման (ԷՊ) մեթոդը: Լիցքի մեթոդը: Հարուցված բևեռացման մեթոդը (ՀԲ): 

Բնական էլեկտրական դաշտի մեթոդը (ԲԷԴ): Հորատանցքային երկրաֆիզիկական 

ուսումնասիրությունը – էլեկտրաչափական մեթոդներ, սեյսմաակուստիկ կարոտաժ, 

ռադիոակտիվ կարոտաժ, ջերմային և մագնիսական կարոտաժ, հորատանցքերի 

ուսումնասիրում հորատման ընթացքում, հորատանցքերի տեխնիկական վիճակի 

ուսումնաիրություն՝ ՀԵՈՒ կիրառմամբ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Վարդանյան Վ.Պ. Էլեկտրահետահետախուզություն-Հաստատուն հոսանքի մեթոդներ: 

Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2013, 193 էջ. 

2. Дахнов В.Н. Электрические и магнитные методы исследования скважин. М., Недра, 1980. 

3. Дьяконов Д.И., Леонтьев Е.И., Кузнецов Г.С. Общий курс геофизических исследований 

скважин. М., Недра, 1984. 

4. Ивакин Б.Н., Карус Е.В., Кузнецов О.Л. Акустический метод исследования скважин. М., 

Недра, 1978. 

5. Огильви А.А., Кузьмина Э.Н., Ященко З.Г. Сборник задач по геофизическим методам 

разведки. М., Недра, 1985. 

6. Померанц Л.И., Чукин В.Т. Аппаратура и оборудование для геофизических методов 

исследования скважин. М., Недра, 1978. 
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1. 0905/Բ13 2. Գրունտների մեխանիկայի հիմունքներ 3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 3 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս., 1 ժամ լաբ. 

6. 6-րդ՝ գարնանային                       կիսամյակ 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել գրունտների մեխանիկայի հիմնական օրենքներին, 

գրունտների սահքի դիմադրության և սեղմելիության օրենքներին, որոշման 

մեթոդիկային, Տերցագիի ֆիլտրացիոն կոնսոլիդացիայի տեսությանը, առաջնային և 

երկրորդային կոսոլիդացիայի գաղափարին, լարումների բաշխմանը գրունտներում 

հարթ և տարածական խնդրի դեպքում (Բրաինեսկու խնդիրը), 

 ծանոթացնել լանջերի կայունության հաշվարկի մեթոդիկային, շրջանագլանային 

մակերևույթով սահեցման մակերես ունեցող շեպերի կայունության հաշվարկին, 

կավային գրունտներից կազմված լանջերում և թեքություններում ռեոլոգիական 

հատկություններին, գրունտների ճնշմանը հենապատերի վրա, գրունտի ակտիվ և պասիվ 

ճնշմանը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 լուսաբանելու սահքի և սեղմելիության օրենքները լուսաբանելու լանջերի կայունության 

գնահատման մեթոդները, 

 մեկնաբանելու գրունտների առաջնային և երկրորդային կոնսոլիդացիայի էությունը 

քննարկելու գրունտների սահքի դիմադրության և սեղմելիության կապը ջրաֆիզիկական 

հատկությունների հետ, 

 քննարկելու ֆիլտրացիոն կոնսոլիդացիայի տեսության համապատասխանությունը 

ստացված փորձարարական արդյունքներին, 

 քննարկելու լանջերի կայունության գնահատման մեթոդների կիրառելիության 

հնարավորությունը, կախված լանջի ֆիզիկա-երկրաբանական մոդելից, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 հաշվարկելու գրունտների սահքի դիմադրության և սեղմելիության ցուցանիշները 

հաշվարկելու լանջերի կայունության գործակիցը 

 իրականացնելու հենապատերի հաշվարկ,  հաշվարկելու հիմնատակերի նստվածքը: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա1. ներկայացնելու և նկարագրելու Երկրի ծագման և կառուցվածքի ժամանակակից 

պատկերացումները, նրա զարգացման փուլերը, երկրակեղևը կազմող միներալներն ու 

ապարները, քիմիական տարրերի տեղաբաշխման օրինաչափությունները, երկրակեղևը 

կազմող միավորների տարբեր երաբանական, կառուցվածքային, երկրաֆիզիկական և այլ 

հատկությունները, երկրակեղևում տեղի ունեցող ներծին և արտածին գործընթացները 

Ա5. նկարագրելու և քննարկելու տնտեսական, հանքավայրերի շահագործման, 

շինարարության տարբեր ճյուղերի, բնական աղետների կանխատեսման և կանխարգելման, 

շրջակա միջավայրի պահպանության նպատակներով երկրաբանական, 

երկրաֆիզիկական, ջրաերկրաբանական, ճարտարագիտաերկրաբանական և այլ 

հետազոտությունների խնդիրներն ու դրանց լուծման մեթոդաբանությունը, 

Բ6. համակողմանիորեն վերլուծելու ուսումնասիրվող տարածքների երկրաբանական 
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կառուցվածքը, տեկտոնական, մետաղածնական, երկրաքիմիական, երկրաֆիզիկական, 

ջրաերկրաբանական և ինժեներաերկրաբանական բնութագրերը, դաշտային հետազոտու-

թյուններից և լաբորատոր ուսումնասիրություններից ստացված տվյալները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություններ, 

  լաբորատոր աշխատանքներ, 

 հանձնարարված գրականության ընթերցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 8 միավոր,  

     մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր, 

     ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր, 

     ինքնուրույն աշխատանք 6 միավոր: 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը  գրավոր է, մյուսը՝ բանավոր. 

յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ 

յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորի քայլը      0,5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Գրունտների մեխանիկա առարկան, նրա կապը այլ գիտությունների հետ, հիմնական 

մեթոդները` հաշվարկային, տեսական, մոդելավորման: Տեսական մեխանիկայի, նյութերի 

դիմադրության հիմնական դրույթներ: Գրունտների մեխանիկայի դրույթների կիրառումը 

գրունտների կայունության և բնական լարվածային վիճակի ժամանակ: Գրունտների 

հիմնական մոդելները: Գրունտները որպես հոծ և դիսկրետ (հատիկավոր) միջավայրեր: 

Գրունտների հաշվարկային մոդելների կիրառելիության սահմանները: Գրունտների 

մեխանիկայի հիմնական օրինաչափությունները: Գրունտների սեղմելիություն: Խտացման 

օրենք: Գրունտի կոմպրեսիոն հատկություններ: Գրունտների ջրաթափանցելիություն 

(ֆիլտրացիա): Լամինար ֆիլտրացիայի օրենք: Գաղափար սկզբնական գրադիենտի մասին: 

Ջրաթափանցելիության ազդեցությունը սեղմման արագության վրա: Էֆֆեկտիվ և չեզոք 

լարումները ջրահագեցած գրունտներում: Ֆիլտրացիոն կոնսոլիդացիայի Տերցագիի 

տեսություն: Սորուն և կապակցված գրունտների սահքի սահմանային դիմադրությունը: 

Կուլոնի օրենքը: Գրունտների սահքի դիմադրության հաշվարկային բնութագրիչների 

ընտրություն: Լարումների բաշխումը գրունտներում: Լարումների բաշխումը տարածական 

խնդրի դեպքում (Բրաինեսկու խնդիրը): Լարումների բաշխումը հարթ խնդրի դեպքում: 

Լարումների բաշխումը գրունտի սեփական կշռից: Լանջերի կայունություն: Կայունության 

հաշվարկի մեթոդիկան: Շրջագլանային մակերևույթով սահեցման մակերես ունեցող 

շեպերի կայունությանհաշվարկը: Կավային գրունտներից կազմված լանջերում և 

թեքություններում ռեոլոգիական հատկությունների դերը: Գրունտների ճնշման որոշումը 

հնապատերի վրա: Գրունտի ակտիվ և պասիվ ճնշում:  Հիմնատակերի նստման հաշվարկը և 

նրա փոփոխությունը ժամանակի ընթացքում: Հիմնատակերի նստվածքի որոշում: 

Նստվածքի որոշումը ժամանակի ընթացքում: Գրունտների դինամիկ հատկությունները: 

Պարբերական և ոչ պարբերական բեռնվածքներ: Դինամիկ ազդեցության ժամանակ 

ալիքային պրոցեսները գրունտներում: Կավային և ավազային գրունտների սեղմելիության և 

սահքի դիմադրության վրա                          վիբրացիայի ազդեցությունը: 
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14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Мангушев Р.А, Карлов В.Д., Сахаров И.И. Механика грунтов. М.: АСБ, 2015, 227с   

2. Месчян С.Р., Экспериментальньная реология глинистых грунтов, Изд. Гитутюн НАН РА 

Ереван, 2005, с.495 

3. Тер-Мартиросян З.Г. Механика грунтов, Изд. АСВ, 2010, с.450 

4. Трофимов В.Т. Королев В.А. Возненсенский Е.А. и др. Грунтоведение Изд. МГУ, 

Наука 2005, с.1005 

5. Barnes G.E., Sգil mechanics Principles and Practice, London, WIP DLP, 2000, p.493 

 

1. 0905/Բ14 2. Սեյսմահետախուզություն և սեյսմիկ                                       շրջանացում 3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 3 ժամ/շաբ. 5. 1 ժամ դաս., 2 ժամ լաբ. 

6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին     ծանոթացնելու սեյսմահետախուզության հիմունքներին, սեյսմիկ  

շրջանացման և սեյսմիկ միկրոշրջանացման կազմակերպման և կատարման 

մեթոդոլոգիային, սեյսմահետախուզական աշխատանքների ընթացքում ստացված 

դաշտային նյութերին, դրանց մշակմանն ու մեկնաբանմանը, 

 բացահայտելու ապարների առաձգական հատկությունները, առաձգական ալիքների 

տարածման արագության կապը ապարների առաձգական գործակիցների միջև, 

 քննարկելու երկրաշարժերի ուսումնասիրման առանձնահատկությունները, սեյսմիկ 

շրջանացման տարբեր մակարդակների քարտեզների կառուցման ձևերը, տալու 

երկրաշարժերի բնութագրերը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 նկարագրելու ապարներում սեյսմիկ ալիքների տարածման առանձնահատկությունները, 

ալիքների անդրադարձման և բեկման, ինչպես նաև կլանման և ցրման երևույթները, 

 ներկայացնելու երկրաշարժերի առաջացման պատճառները, սեյսմիկ շրջանացման և 

սեյսմիկ միկրոշրջանացման որակական առանձնահատկությունները, 

 թվարկելու սեյսմիկ բնութագրերը, երկրաշարժերի պարամետրերը և ինտենսիվության 

գնահատումը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 իրականացնելու սեյսմիկ ուսումնասիրությունների ինքնուրույն մշակում և 

մեկնաբանում՝ սեյսմիկ շրջանացման քարտեզագրման և սեյսմիկ վտանգի գնահատման 

նպատակով, 

 կառուցելու հոդոգրաֆ, հաշվարկների միջոցով ստանալու ալիքի 

տարածման արագությունը ծածկող միջավայրում, 

 համադրելու տարբեր կտրվածքները, 

 ամփոփելու սեյսմիկ և սեյսմահետախուզական ուսումնասիրություններից ստացված 

արդյունքները, գնահատելու սեյսմիկ վտանգը, 

 տիրապետելու սեյսմալոգիական ուսումնասիրությունների հիմնական մեթոդներին և 

դրանց տվյալների մեկնաբանմանը: 
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա4. ներկայացնելու, ձևակերպելու և հիմնավորելու երկրաբանահանութային և 

որոնողահետախուզական աշխատանքների խնդիրներն ու սկզբունքները, մեթոդները և 

դրանց համալիրի ընտրությունը, կիրառվող տեխնիկական, տեխնոլոգիական և 

տեղեկատվական միջոցները, դրանց հնարավորություններն ու աշխատանքի սկզբունքները, 

դաշտային և լաբորատոր նյութի մշակման, վերլուծության և ներկայացման մեթոդներն ու 

սկզբունքները, երկրաբանատնտեսագիտական գնահատման գործոնները, 

Բ3. ինքնուրույնաբար ընտրելու երկրաբանական տարբեր տիպի ուսումնասիրությունների՝ 

երկրաբանահանութային, որոնողական և հետախուզական աշխատանքների մեթոդների 

արդյունավետ համալիրը, ինչպես նաև կիրառվող տեխնիկական միջոցները, դաշտային և 

լաբորատոր նյութի հավաքագրման, մշակման, վերլուծության և ներկայացման մեթոդները, 

Բ5. գործնականում իրականացնելու և մասնակցելու նպատակային դաշտային ուսումնասիրու-

թյունների, փաստագրման, չափագրման, նմուշարկման և կամերալ աշխատանքներին, 

հանքավայրերի պաշարների հաշվարկմանն ու տնտեսագիտական գնահատմանը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 լաբորատոր աշխատանքներ, 

 ռեֆերատիվ աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

գնահատման բաղադրիչներն են՝     2 ընթացիկ քննություն 8 միավոր,  

             մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր, 

             ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր, 

             ինքնուրույն աշխատանք 6 միավոր: 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը  գրավոր է, մյուսը՝ բանավոր. 

յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ 

յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորի քայլը           0,5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Սեյսմահետախուզական մեթոդները և առանձնահատկությունները: Անդրադարձված ալիքի 

մեթոդը: Բեկված ալիքի մեթոդը: Հոդոգրաֆի կառուցում: Բեկված գլխամասային ալիքի 

արագության որոշում մի քանի մեթոդներով: Անդրադարձված ալիքի արագության որոշում 

ծածկող միջավայրում: Սեյսմիկ սահմանի տեղադրման խորությունը որոշում: Ընդհանուր 

սեյսմիկ շրջանացման խնդիրները և կատարվող աշխատանքների մեթոդոլոգիան: 

Մանրակրկիտ սեյսմիկ շրջանացման խնդիրները և կատարվող աշխատանքների 

մեթոդոլոգիան: Սեյսմիկ միկրոշրջանացման խնդիրները և կատարվող աշխատանքների 

մեթոդոլոգիան: Սեյսմիկ շրջանացման փորձը ՀՀ տարածքում: Սեյսմիկ շրջանացման արդի 

խնդիրները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Гурвич И.И., Боганик Г.Н.,,Сейсмическая разведка,, .,,Недра,, 1980 

2. Пузырев Н.Н. ,,Методы и обьекты сейсмических исследований,, .Изд. СО РАН,1997  
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1. 0905/Բ15 2. Ինժեներաերկրաբանական հետազոտման            մեթոդներ 3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 3 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս., 1 ժամ գործն. 

6. 7-րդ՝ աշնանային             կիսամյակ 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է ՝ 

 ուսանողին ծանոթացնել ինժեներաերկրաբանական հետազոտությունների առարկայի 

բովանդակությանը և խնդիրներին, 

 շրջանացման, հատուկ, անալիտիկ, սինթետիկ քարտեզների, ինժեներաերկրաբանական 

կտրվածքների, նրանց բովանդակության, ըստ ճարտարագիտաերկրաբանական 

պայմանների տարածքների տիպիզացիայի հետ, 

 տարբեր բնույթի ինժեներային կառույցների և շինությունների նախագծման համար 

անհրաժեշտ ճարտարագիտաերկրաբանական ուսումնասիրությունների ծավալի հետ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու ճարտարագիտաերկրաբանանական խնդիրների հետազոտությունների 

գործնական ուղիները, 

 ընտրելու ճարտարագիտաերկրաբանական պայմանների գնահատման արդյունավետ 

մեթոդներ, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 օգտագործելու ստացված ճարտարագիտաերկրաբանական հետազոտությունների  

արդյունքները կազմելու քարտեզներ, կտրվածքներ, տալու համապատասխան 

ճարտարագիտաերկրաբանական պայմանների վերաբերյալ եզրակացություն, 

 ամփոփելու, կապ հաստատելու գրունտների գեոտեխնիկական հատկությունների ցու-

ցանիշների դաշտային ու լաբորատոր պայմաններում ստացված տվյալների միջև, 

 անելու եզրակացություն ընտրված մեթոդների արդյունավետության վերաբերյալ՝ 

հետազոտությունների արդյունքների վերլուծության հիման վրա: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա5. նկարագրելու և քննարկելու տնտեսական, հանքավայրերի շահագործման, շինարարության 

տարբեր ճյուղերի, բնական աղետների կանխատեսման և կանխարգելման, շրջակա միջա-

վայրի պահպանության նպատակներով երկրաբանական, երկրաֆիզիկական, ջրաերկրա-

բանական, ճարտարագիտաերկրաբանական և այլ հետազոտությունների խնդիրներն ու 

դրանց լուծման մեթոդաբանությունը, 

Բ3. ինքնուրույնաբար ընտրելու երկրաբանական տարբեր տիպի ուսումնասիրությունների՝ 

երկրաբանահանութային, որոնողական և հետախուզական աշխատանքների մեթոդների 

արդյունավետ համալիրը, ինչպես նաև կիրառվող տեխնիկական միջոցները, դաշտային և 

լաբորատոր նյութի հավաքագրման, մշակման, վերլուծության և ներկայացման մեթոդները, 

Բ5. գործնականում իրականացնելու և մասնակցելու նպատակային դաշտային ուսումնասի-

րությունների, փաստագրման, չափագրման, նմուշարկման և կամերալ աշխատանքներին, 

հանքավայրերի պաշարների հաշվարկմանն ու տնտեսագիտական գնահատմանը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 լաբորատոր աշխատանքներ, 

  խնդիրների լուծում: 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

գնահատման բաղադրիչներն են՝       2 ընթացիկ քննություն 8 միավոր,  

               մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր, 

               ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր, 

                ինքնուրույն աշխատանք 6 միավոր: 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը  գրավոր է, մյուսը՝ բանավոր. 

յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ 

յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորի քայլը  0,5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Ինժեներաերկրաբանական հետազոտությունների մեթոդները, առարկան, խնդիրները: 

Ինժեներաերկրաբանական հետախուզական աշխատանքների հիմնական տիպերը: 

Հորատանցքերի, լեռնային փորվածքների, բաց մերկացումների նմուշարկման մեթոդները: 

Փաստագրումը, ֆոտոփաստագրումը, ճեղքավորվածության ուսումնասիրությունները: 

Ճարտարագիտաերկրաբանական էլեմենտների առանձնացում, գրունտների 

ֆիզիկամեխանիկական հատկությունների նորմատիվային և հաշվարկային ցուցանիշներ: 

Ինժեներաերկրաբանական հանույթ, քարտեզ և կտրվածքներ: Հանույթին 

համապատասխանող որոշակի մասշտաբի ինժեներաերկրաբանական քարտեզներ: 

Կոնդիցիոն ինժեներաերկրաբանական քարտեզներ: Շրջանացման, հատուկ, անալիտիկ, 

սինթետիկ քարտեզներ: Ինժեներաերկրաբանական կտրվածքներ, նրանց բովանդա-

կությունը: Ըստ ճարտարագիտաերկրաբանական պայմանների տարածքների տիպիզացիա: 

Դաշտային փորձարկումներ: Դինամիկ և ստատիկ զոնդավորում, պենետրացիոն և 

պենետրացիոն-կարոտաժային մեթոդների կիրառումը ինժեներաերկրաբանական 

ուսումնասիրությունների ասպարեզում: Գրունտների դեֆորմացիոն և ամրության 

մամլիչային և պրեսսոմետրական ուսումնասիրությունները: Ինժեներաերկրաբանական 

ռեժիմային դիտարկումներ: Տարբեր կառույցների ճարտարագիտաերկրաբանական 

ուսումնասիրությունների փուլերը: Քաղաքացիական և արդյունաբերական շենքերի և 

շինությունների նախագծման:  ճարտարագիտաերկրաբանական ուսումնասիրություններ: 

Երկաթգծի և ճանապարհների նախագծման համար ճարտարագիտաերկրաբանական  

ուսումնասիրություններ: Կամուրջների նախագծման ճարտարագիտաերկրաբանական 

ուսումնասիրություններ Հիդրոտեխնիկական կառույցների նախագծման 

ճարտարագիտաերկրաբանական ուսումնասիրություններ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Золотарев Г. С. Методика инженерно-геологических исследований, М., Из. МГУ, 1990, 384 с. 

2. Ломтадзе В.Д., Инженерная геология, Специальная инженерная геология, Недра, 1977г. 

 

1. 0905/Բ1.6 2. Ջրաերկրաբանական հետազոտման                                              մեթոդներ 3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 3 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս., 1 ժամ գործն. 

6. 7-րդ՝ աշնանային  կիսամյակ 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 
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8. Դասընթացի նպատակն է ՝ 

 ուսանողին ծանոթացնել ստորերկրյա ջրերի որոնման և հետախուզման ժամանակ 

տարվող ջրաերկրաբանական աշխատանքների տեսակներին, ստորերկրյա ջրերի 

հետախուզա-շահագործական հորատման աշխատանքներին, տարբեր տիպի 

կառույցների, հանքավայրերի տեղամասերում անհրաժեշտ ջրաերկրաբանական 

հետազոտություններին: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու ջրաերկրաբանական հետազոտությունների հիմնական մեթոդները, 

  թվարկելու ջրաերկրաբանական փորձաֆիլտրացիոն աշխատանքների ժամանակ, 

տվյալների գրանցման հերթականությունը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 ձևավորելու պատկերացումներ ջրաերկրաբանական հետազոտությունների հիմնական 

մեթոդների մասին, 

 կազմելու համապատասխան քարտեզներ և կտրվածքներ օգտագործելու գիտելիքները 

պրակտիկայում, 

 վերլուծելու փաստերը և անելու հիմնավորված հետևություններ, 

գ)ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը ուսումնական պրակտիկայի 

ժամանակ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա5. նկարագրելու և քննարկելու տնտեսական, հանքավայրերի շահագործման, 

շինարարության տարբեր ճյուղերի, բնական աղետների կանխատեսման և 

կանխարգելման, շրջակա միջավայրի պահպանության նպատակներով երկրաբանական, 

երկրաֆիզիկական, ջրաերկրաբանական, ճարտարագիտաերկրաբանական և այլ 

հետազոտությունների խնդիրներն ու դրանց լուծման մեթոդաբանությունը, 

Բ3. ինքնուրույնաբար ընտրելու երկրաբանական տարբեր տիպի ուսումնասիրությունների՝ 

երկրաբանահանութային, որոնողական և հետախուզական աշխատանքների մեթոդների 

արդյունավետ համալիրը, ինչպես նաև կիրառվող տեխնիկական միջոցները, դաշտային և 

լաբորատոր նյութի հավաքագրման, մշակման, վերլուծության և ներկայացման 

մեթոդները, 

Բ5. գործնականում իրականացնելու և մասնակցելու նպատակային դաշտային 

ուսումնասիրությունների, փաստագրման, չափագրման, նմուշարկման և կամերալ 

աշխատանքներին, հանքավայրերի պաշարների հաշվարկմանն ու տնտեսագիտական 

գնահատմանը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 լաբորատոր աշխատանքներ, 

 խնդիրների լուծում: 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

գնահատման բաղադրիչներն են՝     2 ընթացիկ քննություն 8 միավոր,  

             մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր, 

             ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր, 

             ինքնուրույն աշխատանք 6 միավոր: 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը գրավոր է, մյուսը՝ բանավոր. 

յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ 

յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորի քայլը          0,5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Ստորերկրյա ջրերի որոնման և հետախուզման ժամանակ տարվող ջրաերկրաբանական 

աշխատանքների տեսակները և փուլերը: Ջրաերկրաբանական շերտայնացում: 

Ջրաերկրաբանական քարտեզներ և կտրվածքներ: Ջրաերկրաբանական հանույթի տիպերը 

և խնդիրները: Ջրաերկրաբանական հանույթի  բովանդակությունը և կատարման 

մեթոդները: Ջրաերկրաբանական քարտեզներ և կտրվածքներ, դրանց տիպերը և 

կառուցման մեթոդիկան: Ջրաերկրաբանական կտրվածքի ուսումնասիրությունների 

հիմնական մեթոդները: Ջրաերկրաբանական ուսումնասիրություններ հորատման 

աշխատանքների ընթացքում: Հիդրոերկրաբանական հորատանցքերի նախագծերին 

ներկայացվող հիմնական պահանջները: Ջրաերկրաբանական ուսումնասիրությունների 

տեխնիկական միջոցներ: Փորձաֆիլտրացիոն աշխատանքներ: Դաշտային 

փորձաֆիլտրացիոն աշխատանքների հիմնական տիպերը: Ջրատար հորիզոնների 

ֆիլտրացիոն ցուցանիշների որոշման մեթոդները արտամղման տվյալներով: 

Արտամղումների կազմակերպման մեթոդները: Հորատանցքերից ջրի նմուշարկում: 

Արտամղման տվյալների վերծանում: Ստորերկրյա ջրերի ռեժիմի և հաշվեկշռի 

ուսումնասիրություններ: Բնական և խախտված պայմաններում ստորերկրյա ջրերի ռեժիմի 

ուսումնասիրությունների մեթոդներ: Ստորերկրյա ջրերի հանքավայրերը, հիմնական 

տիպերը և նրանց ուսումնասիրության հիմնական սկզբունքները: Պինդ օգտակար 

հանածոների հանքավայրերի որոնման, հետախուզման և շահագործման ժամանակ 

տարվող ջրաերկրաբանական հետազոտություններ: Հանքավայրերին ներկայացվող 

ջրաերկրաբանական ուսումնասիրվածության պահանջները: Հետախուզահորերի, 

քարհանքերի պաշտպանության եղանակները ստորերկրյա ջրերից: Քաղաքացիական 

շինարարության համար կատարվող ջրաերկրաբանական ուսումնասիրություններ: 

Շինարարության և շահագործման ընթացքում ստոերկրյա ջրերի և կառույցների 

փոխազդեցությունը: Հիդրոտեխնիկական կառույցների կառուցման նպատակով 

ջրաերկրաբանական  ուսումնասիրություններ: Հիդրոտեխնիկական կառույցների տիպերը և 

դրանց  փոխազդեցությունը ստորերկրյա ջրերի հետ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝  

1. Աչոյան Ժ.Ա., Ջրաերկրաբանական պարամետրերի որոշումը դաշտային փորձաֆիլտրա-

ցիոն  հետազոտությունների տվյալներով, Երևանի համալսարանի հրատար., Երևան 2005 

2. Биндеман Н.Н., Язвин Л.С., Оценка эксплуатационных запасов подземных вод, М.Недра, 1970 

3. Боревский Б.В., Самсонов Б.Г., Методика определения параметров водоносных горизонтов по 

данным откачек, М., Недра, 1973 

4. Климентов П.П., Кононов В.М., Методика гидрогеологических исследований. М.: Высш. шк., 1989. 
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1. 0905/Բ17 2. Գրավիհետախուզություն և միջուկային                        երկրաֆիզիկա 3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 3 ժամ/շաբ. 5. 1 ժամ դաս., 2 ժամ լաբ. 

6. 7-րդ՝ աշնանային  կիսամյակ 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել գրավիհետախուզական և միջուկային երկրաֆիզիկական  

մեթոդների տեսական հիմունքներին, 

 փոխանցել գիտելիքներ այդ մեթոդների կիրառմամբ տարաբնույթ երկրաբանական 

խնդիրների  լուծման նպատակով, 

 ձևավորել հմտություններ բացահայտելու գրավիտացիոն և ռադիոակտիվ դաշտերի 

փոփոխության ազդեցությունը շրջակա միջավայրի և կենդանի օրգանիզմների վրա: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու գրավիտացիոն և ռադիոակտիվ դաշտերի առանձնահատկությունները և 

մեթոդների կիրառելիության ոլորտները, 

 պարզաբանելու ժամանակի ընթացքում գրավիտացիոն և ռադիոակտիվ դաշտերի 

փոփոխությունները, 

 գնահատելու հետազոտությունների արդյունքների ճշտությունը տեսական դրույթների 

վրա, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 ընտրելու դաշտային աշխատանքների համապատասխան մեթոդիկա և տեխնիկա 

կազմելու համապատասխան քարտեզներ և գրաֆիկներ, 

 մշակելու և մեկնաբանելու ստացված տվյալները ժամանակակից համակարգչային 

տեխնոլոգիաների կիրառմամբ, 

 արդյունավետ կերպով իրականացնելու նշված մեթոդներով դաշտային 

աշխատանքները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա4. ներկայացնելու, ձևակերպելու և հիմնավորելու երկրաբանահանութային և որոնողա-

հետախուզական աշխատանքների խնդիրներն ու սկզբունքները, մեթոդները և դրանց 

համալիրի ընտրությունը, կիրառվող տեխնիկական, տեխնոլոգիական և տեղեկատվական 

միջոցները, դրանց հնարավորություններն ու աշխատանքի սկզբունքները, դաշտային և 

լաբորատոր նյութի մշակման, վերլուծության և ներկայացման մեթոդներն ու սկզբունքները, 

երկրաբանատնտեսագիտական գնահատման գործոնները, 

Բ3. ինքնուրույնաբար ընտրելու երկրաբանական տարբեր տիպի ուսումնասիրությունների՝ 

երկրաբանահանութային, որոնողական և հետախուզական աշխատանքների մեթոդների 

արդյունավետ համալիրը, ինչպես նաև կիրառվող տեխնիկական միջոցները, դաշտային և 

լաբորատոր նյութի հավաքագրման, մշակման, վերլուծության և ներկայացման մեթոդները, 

Բ5. գործնականում իրականացնելու և մասնակցելու նպատակային դաշտային 

ուսումնասիրությունների, փաստագրման, չափագրման, նմուշարկման և կամերալ 

աշխատանքներին, հանքավայրերի պաշարների հաշվարկմանն ու տնտեսագիտական 

գնահատմանը: 
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 լաբորատոր աշխատանքներ, 

 ռեֆերատիվ աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

գնահատման բաղադրիչներն են՝     2 ընթացիկ քննություն 8 միավոր,  

             մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր, 

             ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր, 

             ինքնուրույն աշխատանք 6 միավոր: 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը  գրավոր է, մյուսը՝ բանավոր. 

յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ 

յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորի քայլը          0,5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Ծանրության ուժ, չափման միավորները: Ծանրության ուժի պրոյեկցիաները: Ծանրության 

ուժի պոտենցիալ ֆունկցիա: Ծանրության ուժի նորմալ արժեքների որոշումը ըստ դիտվող 

կետի ուղղանկյուն կոորդինատների: Ծանրության ուժի ուղղումներ. ուղղում բարձրության 

համար, ուղղում տեղանքի ռելիեֆի համար: Ուղղում միջանկյալ շերտի ձգողությանհամար: 

Ծանրության ուժի անոմալիաներ: Ծանրության ուժի չափման դինամիկ եղանակը: 

Ծանրության ուժի որոշման հնարավորությունները: Ստատիկ գրավիմետրեր: 

Մեխանիկական գրավիմետրերի տեսակները: Գրավիմետրական հանույթի 

դասակարգումը: Հենակետային ցանց: Քանակական և որակական մեկնաբանում: 

Գրավիհետախուզության կիրառումը նավթագազաբեր ստրուկտուրաների որոնման և 

հետախուզման նպատակով: 

Օգտակար հանածոների որոնման և հետախուզման ռադիոմետրական մեթոդների ընդհանուր 

դասակարգումը: Լեռնային ապարների ռադիոակտիվության որոշման ժամանակակից 

լաբորատոր ռադիոմետրական մեթոդներ: Նեյտրոնային գամմա հանույթ, գամմա-բետտա 

հանույթ: Ռադիոմետրական հանույթի օգտագործումը նավթային երկրաբանության մեջ: 

Էմանացիոն հանույթ և դրա միջոցով քարտեզների կազմումը ՀՀ տարածքի առանձին 

ռեգիոնների համար: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Гащев В.И., Каплак С.А. “Технология создания физико-геологических моделей земной 

коры”, М.2009 

2. Геофизика (Под.ред. В.К. Хмелевскоо.Учебник М, МГУ, 2007, 320с. Тарунина О.И. 

“Гравиразведка”. Пермь, 2006 

3. Миронов В.С ,,Основные геофизические методы,, Учебник М., 2006 

4. Никонов А.А.”Современные движения земной коры ''М.Дом книги 2007 

5. Хмелевской В.К., Горбачев Ю.И.и др. Геофизические методы исследований. Изд-во КПГУ, 

2004 
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1. 0905/Բ18 2. Մագնիսահետախուզություն և պետրոֆիզիկա 3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 3 ժամ/շաբ. 5. 1 ժամ դաս., 2 ժամ լաբ. 

6. 7-րդ՝ աշնանային  կիսամյակ 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ծանոթացնել մագնիսահետախուզության և պետրոֆիզիկայի տեսական հիմունքներին, 

ուսումնասիրություների օբյեկտներին և դրանց առնչվող գործնական խնդիրների 

լուծման                                հնարավորություններին, 

 բացահայտել երկրակեղևի երկրաբանական կառուցվածքում առկա ապարների և 

հանքանյութերի ֆիզիկական հատկությունների դիֆերենցվածության կապը ֆիզիկական 

դաշտերի անոմալիաների հետ, 

 փոխանցել գիտելիքներ մագնիսահետախուզության և պետրոֆիզիկայի 

հետազոտությունների ժամանակակից մեթոդաբանության և հիմնահարցերի 

վերաբերյալ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու մագնիսահետախուզության և պետրոֆիզիկայի տեսական հիմունքները 

ընտրելու մագնիսահետախուզությամբ և պետրոֆիզիկայով լուծվող խնդիրները և դրանց 

լուծման մեթոդական ուղիները, կատարելու ստացված տվյալների վիճակագրական  

վերլուծություններ, 

 մեկնաբանելու հետազոտությունների արդյունքները (կազմելու աղյուսակներ, 

քարտեզներ, գրաֆիկներ, սխեմաներ) և տալու եզրահանգումներ, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 գործնականում լուսաբանելու երկրամագնիսական դաշտի անոմալիաների կապը՝ 

ելնելով երկրաբանական կառուցվածքի ապարների և հանքանյութերի ֆիզիկական 

առանձնահատկություններից, 

 օգտագործելու հանքային դաշտերի պետրոֆիզիկական քարտեզները, արդյունավետ 

երկրաբանա-երկրաֆիզիկական հետախուզական մեթոդների համալիր ընտրելիս 

 կիրառելու որակական և քանակական մեկնաբանման եղանակները` հենվելով ուղիղ և 

հակադարձ խնդիրների լուծման օրինաչափությունների վրա, 

 հաշվարկելու երկրաբանական օբյեկտների տեղադրման տարրերը`քանակական 

մեկնաբանման անալիտիկ և գրաֆիկական մեթոդներով, 

 ամփոփելու և կապ հաստատելու ապարների բնական տեղադրման և լաբորատոր 

պայմաններում չափված ֆիզիկական պարամետրների միջև, 

 վերլուծելու պետրոֆիզիկական հետազոտությունների արդյունքները և 

առաջարկություններ անելու առանձին խնդիրների լուծման ժամանակ արդյունավետ 

մեթոդների ընտրության հարցում: 
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա4. ներկայացնելու, ձևակերպելու և հիմնավորելու երկրաբանահանութային և որոնողա-

հետախուզական աշխատանքների խնդիրներն ու սկզբունքները, մեթոդները և դրանց 

համալիրի ընտրությունը, կիրառվող տեխնիկական, տեխնոլոգիական և տեղեկատվական 

միջոցները, դրանց հնարավորություններն ու աշխատանքի սկզբունքները, դաշտային և 

լաբորատոր նյութի մշակման, վերլուծության և ներկայացման մեթոդներն ու սկզբունքները, 

երկրաբանատնտեսագիտական գնահատման գործոնները, 

Բ3. ինքնուրույնաբար ընտրելու երկրաբանական տարբեր տիպի ուսումնասիրությունների՝ 

երկրաբանահանութային, որոնողական և հետախուզական աշխատանքների մեթոդների 

արդյունավետ համալիրը, ինչպես նաև կիրառվող տեխնիկական միջոցները, դաշտային և 

լաբորատոր նյութի հավաքագրման, մշակման, վերլուծության և ներկայացման մեթոդները, 

Բ5. գործնականում իրականացնելու և մասնակցելու նպատակային դաշտային ուսումնա-

սիրությունների, փաստագրման, չափագրման, նմուշարկման և կամերալ աշխատանքներին, 

հանքավայրերի պաշարների հաշվարկմանն ու տնտեսագիտական գնահատմանը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 լաբորատոր աշխատանքներ, 

 ռեֆերատիվ աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

գնահատման բաղադրիչներն են՝      2 ընթացիկ քննություն 8 միավոր,  

              մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր, 

              ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր, 

              ինքնուրույն աշխատանք 6 միավոր: 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը  գրավոր է, մյուսը՝ բանավոր. 

յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ 

յուրաքանչյուրը 1 միավոր:  Միավորի քայլը          0,5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Երկրի մագնիսական դաշտի առաջացման պատճառները և ուսումնասիրությունների 

զարգացման պատմությունը: Մագնիսոլորտը: Երկրամագնիսական դաշտի էլեմենտները, 

քարտեզները:Երկրամագնիսական դաշտի վարիացիաներ, դարավոր ընթացք, արևմտյան 

դրեյֆ, բևեռների միգրացիա և շրջադարձ: Ապարների մագնիսական հատկությունները: 

Ֆերոմագնետիկների մագնիսականության կապը մագնիսացող դաշտից և ջերմաստիճանից, 

(Կյուրիի կետ): Մագնիսահետախուզության դաշտային մեթոդները և չափող գործիքները: 

Մագնիսական անոմալիաների երկրաբանական մեկնաբանում: Մագնիսահետախուզության 

ուղիղ և հակադարձ խնդիրների ձևակերպումը և լուծումը պարզ երկրաչափական տեսքի 

մարմինների համար (անվերջ ձող, գունդ և այլն): Մագնիսահետախուզության կիրառման 

ոլորտները, երկրաֆիզիկական մեթոդների համալիրում մագնիսահետախուզության դերը 

մետաղական և ոչ մետաղական օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և 

հետախուզման գործում: Պետրոֆիզիկա առարկայի հիմունքները և նրա դերը երկրակեղևի 

երկրաբանական զարգացման պատմության, երկրաբանական կառուցվածքի 

ուսումնասիրման ու օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և հետախուզման 
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գործում: Ապարների և միներալների խտությունը և ծակոտկենությունը, դրանց 

կախվածությունը բյուրեղաքիմիական կառուցվածքային առանձնահատկություններից: 

Ապարների և միներալների առաձգական, էլեկտրական, ռադիոակտիվ, ջերմաֆիզիկական և 

պետրոֆիզիկական հատկությունները: Իոնացնող ճառագայթում, ինքնակամ տրոհում, 

տիեզերական ճառագայթմամբ արտահայտված ռադիոակտիվություն: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝  

1. Кобранов В.Н.-Физические свойства горных пород.Москва,Недра,1979  

2. Логачев А.А. Захаров В.П. ,,Магниторазведка,, Ленинград ,,Недра,, 1979г. 

3. ,,Магниторазведка,, Справочник геофизика.Под редакцией В.Е. Москва ,,Недра,, 1990г 

4. Ржевский В.В., Новик Г.Я.–Основы физики горных пород.М. Недра 1978  

5. Физические свойства горных пород и полезных ископаемых.Справочник геофизика 

Москва,Недра,1976,1981г. 

Կրթական այլ մոդուլներ 

1. 0905/ԲՀ01 2.     Ուսումնական պրակտիկա-1 

«Ընդհանուր երկրաբանություն» 

3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 4 շաբ. 5. Դաշտային պրակտիկա – 120 ժամ 

6. 2-րդ՝ գարնանային  կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Պրակտիկայի նպատակն է՝ 

 ծանոթացնել դաշտային պայմաններում ապարների տարբեր գենետիկական տիպերին, 

դրանց քիմիական կազմին, լեռնագրությանը, երկրաձևաբանությանը, 

 ամրապնդել տեսական գիտելիքները և ձևավորել գործնական կարողություններ 

դաշտային երկրաբանական ուսումնասիրությունների իրականացման և տվյալների 

կամերալ մշակման: 

9. Պրակտիկայի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու պրակտիկայի ընթացքում ուսումնասիրված ՀՀ տարածքների 

երկրաբանական կառուցվածքը, 

 թվարկելու ուսումնասիրված ապարների գենետիկական տիպերը, 

 ներկայացնելու աշխարհագրական կոորդինատների գրանցման ձևերը, երկրաբանական 

կողմնացույցի աշխատանքը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 բացատրելու շերտի տեղադրան էլեմենտները և դրանց որոշումը դաշտային 

պայմաններում, 

 օգտագործելու երկրաբանական կողմնացուցը պրակտիկայում, 

 ճանաչելու որոշ ապարների միներալային կամզը, բացատրելու գետային 

դարավանդների ծագումը և տիպը, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 օգտվելու տարատեսակ աղբյուրներից՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունն ստանալու համար, 

 վերլուծելու փաստերը և անելու հիմնավորված հետևություններ, 

 պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը և աշխատանքային անվտանգության 

կանոնները: 
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10. Պրակտիկան ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա6. նկարագրելու և ներկայացնելու ՀՀ երկրաբանական կառուցվածքը, մետաղածնական 

գոտիները, օգտակար հանածոները և հանքավայրերը, ֆիզիկա-աշխարհագրական 

բնութագիրը, ընդերքօգտագործման, հանքային հումքի արդյունահանման և շրջակա 

միջավայրի պահպանության արդի հիմնախնդիրները, 

Բ1. գործնականում ճանաչելու և տարբերակելու ապար կազմող և հանքային միներալները, 

ապարները, հանքաքարերի հիմնական տեսակները և երկրաբանական մարմինները, 

օգտվելու միկրոսկոպներից, 

Բ5. գործնականում իրականացնելու և մասնակցելու նպատակային դաշտային ուսումնա-

սիրությունների, փաստագրման, չափագրման, նմուշարկման և կամերալ աշխատանքներին, 

հանքավայրերի պաշարների հաշվարկմանն ու տնտեսագիտական գնահատմանը, 

Գ2. գործնականում կիրառելու հասարակական, հումանիտար և տնտեսական գիտությունների 

հիմնական դրույթներն ու մեթոդները, տեղեկատվության ստացման տարատեսակ 

աղբյուրները (համացանցային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական 

հոդվածներ և հաշվետվություններ) և տեղեկատվական հաղորդակցության տեխնոլո-

գիաները՝ առկա խնդիրների բացահայտման և ուսումնասիրման, հետազոտությունների 

արդյունավետ կազմակերպման և արդյունքների ներկայացման համար, 

Գ4. թիմում աշխատելու, ինքնուրույն կազմակերպելու և աշխատանքային թիմը առաջնորդելու, 

աշխատանքի բարձր արդյունավետություն ցուցաբերելու, պահպանելու աշխատանքային 

անվտանգության կանոնները և մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

11. Կիրառվում են աշխատանքների կազմակերպման հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 կամերալ աշխատանքներ, 

 դաշտային հետազոտություններ, 

 բնական մերկացումների նկարագրում, 

 նմուշների հավաքագրում, 

 սխեմաների և գծագրերի կազմում, 

 ինքնուրույն և թիմային աշխատանք,  

 մտքերի փոխանակում, 

 հաշվետվության կազմում և ներկայացում, 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Պրակտիկան ավարտվում է ստուգարքով: Պրակտիկայի ավարտին ուսանողը ներկայացնում 

է իր դաշտային գրքույկը (պրակտիկայի օրագիրը) և ավարտուն հաշվետվությունը, որի 

հիման վրա ստանում է իր ստուգարքը: 

13.Պրակտիկան ներառում է հետևյալ երթուղիները. 

 Կամերալ աշխատանքներ – հավաքագրված դաշտային երկրաբանական փաստացի նյութի 

և  նմուշների մշակում: 

Երևան-Արփա գետի հովիտ-Գնիշիկ գետի կիրճ-Նորավանք - Արարատյան դաշտի,  դրան 

շրջապատող լեռների, երկրաբանագեոմորֆոլոգիական ուսումնասիրություններ: Արփա 

գետի հովտի ուսումնասիրություննրեր: Գնիշիկի կիրճի պալեոզոյ - ժամանակակից 

նստվածքային ապարների, նրանց ստրուկտուրաների ուսումնասիրում: 

Երևան-Աշտարակ-Ծաղկեվանք (Արայի լեռ) - Արայի կենտրոնագմբեթ զանգվածի, Եղվարդի 

սարավանդի ուսումնասիրություններ: Լավային տարբեր հոսքերի տեքստուրային 
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ուսումնասիրություններ: Տարածքի հրաբխային կենտրոնագմբեթ կոնի գեոմորֆոլոգիական 

և  երկրաբանական ուսումնասիրություններ: 

Երևան - Բյուրական-Ամբերդ-Քարի լիճ - Արագած պոլիգեն հրաբուխի գեոմորֆոլոգիական – 

երկրաբանական ուսումնասիրություններ: Քասախ գետի հովտի, Ուսումնասիրվող 

տարածքի երկրաբանական կառուցվածքի, էկզոգեն պրոցեսների, գետային ցանցի և նրա 

մորֆոլոգիայի ուսումնասիրում: 

Երևան-Լճաշենի ավազի հանքավայր-Սևանի թերակղզի - Լճաշենի հրաբխանստվածքային 

էքսպլոզիվ ծագման շերտախմբի, տեկտոնական ստրուկտուրաների ուսումնասիրում: 

Փամբակի լեռների հարավային ծայրամասի՝ թերակղզու սինկլինալային ծալքի 

ուսումնասիրում: 

Երևան-Վեդի-Խոսրովի անտառ-Երևան - Կավճի հասակի նստվածքային ապարների, 

տեկտոնական ցենտրիկլինալի և խզումների ուսումնասիրում: 

Կամերալ աշխատանք - դաշտում հավաքագրված երկրաբանական և գեմորֆոլոգիական 

փաստացի նյութի և նմուշների ու լուսանկարների տեսակավորում, մշակում: 

Կամերալ աշխատանքներ - երկրաբանական սխեմատիկ կտրվածքների կազմում, 

պրակտիկայի ամփոփ հաշվետվության կազմում, պաշտպանություն: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Աղինյան Ա.Հ., Մկրտչյան Տ.Գ. Ընդհանուր երկրաբանություն, դաշտային պրակտիկա 

ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2022 

2. Практическое руководство по общей геологии, под ред. Н.В.Короновского, М.: ACADEMIA, 

2011 

3. Короновский Н, Общая геология, изд. моск. университета, М., 2006 

 

1. 0808/ԲՀ01 2. Ուսումնական պրակտիկա-2 

«Երկրաբանական քարտեզագրություն» 

3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 շաբ. 5. Դաշտային պրակտիկա – 60 ժամ 

6. 4-րդ՝ գարնանային  կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Պրակտիկայի նպատակն է՝ 

 ամրապնդել և խորացնել ուսումնառության ընթացքում երկրաբանական 

քարտեզագրության ոլորտում ուսանողների ձեռք բերած տեսական գիտելիքները 

երկրաբանական քարտեզագրման դաշտային գործնական աշխատանքների միջոցով՝ 

երկրաբանական կառուցվածքով միմյանցից խիստ տարբերվող «Բջնի» և «Մարմարիկ» 

փորձադաշտերում, 

 նպաստել ինքնուրույն երկրաբանական ուսումնասիրությունների և դաշտային 

աշխատանքների իրականացման, կառուցվածքային ձևերի ուսումնասիրման և 

քարտեզագրման, երկրաբանական կտրվածքների կազմման, երկրաբանական 

մարմինների ուսումնասիրման և նրանց տեղադրման պայմանների ու 

փախհարաբերությունների ուսումնասիրման, տեղադրման էլեմնենտների որոշման, 

նմուշների հավաքագրման մասնագիտական գործնական կարողությունների 

ձևավորմանն ու զարգացմանը, 

 զարգացնել կարողություններ հավաքագրված երկրաբանական փաստացի նյութի 

մշակման, վերլուծության, երկրաբանական կառուցվածքի առանձնահատկությունների 

պարզաբանման և համակողմանի վերլուծման, երկրաբանական քարտեզներ և 

կտրվածքներ կազմելու ուղղությամբ: 
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9. Պրակտիկայի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 բացահայտելու քարտեզագրական աշխատանքների խնդիրներն ու ինքնուրույն 

ընտրելու երկրաբանական երթուղիների ուղղություններն ու մասշտաբները, 

 տարբերակելու և բնութագրելու տարատեսակ ապարները, տալու նրանց ճիշտ 

ծագումնաբանական բնութագիրը և անվանումը, 

 որոշելու և բնութագրելու նստվածքային, հրային և մետամորֆային ապարների 

տեղադրման պայմաններն ու փոխհարաբերությունները, շերտայնության և 

աններդաշնակությունների մակերևույթների կառուցվածքները, 

 քարտեզագրելու տարբեր կառուցվածքային ձևերն ու որոշել նրանց տեղադրման 

տարրերը մշակելու, դասակարգելու և տիպավորելու ստացված երկրաբանական 

փաստացի տեղեկատվությունն ու հավաքագրված նմուշները, 

 կազմելու գրագետ երկրաբանական քարտեզներ, կտրվածքներ և հաշվետվություններ 

համակողմանիորեն վերլուծելու տարածքի երկրաբանական կառուցվածքը, 

տեկտոնական զարգացման պատմությունը և այլ երկրաբանական բնութագրերը՝ 

Բջնիի և Մարմարիկի փորձադաշտերի օրինակով, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 աշխատելու ինքնուրույն և թիմում, պահպանելու էթիկայի նորմերը և աշխատանքային 

անվտանգության կանոնները: 

10. Պրակտիկան ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Բ3. ինքնուրույնաբար ընտրելու երկրաբանական տարբեր տիպի ուսումնասիրությունների՝ 

երկրաբանահանութային, որոնողական և հետախուզական աշխատանքների մեթոդների 

արդյունավետ համալիրը, ինչպես նաև կիրառվող տեխնիկական միջոցները, դաշտային և 

լաբորատոր նյութի հավաքագրման, մշակման, վերլուծության և ներկայացման մեթոդները, 

Բ4. կազմելու և կառուցելու տարածաշրջանների տարբեր տիպի (մասշտաբի) երկրաբանական, 

շերտագրական, կառուցվածքային, տեկտոնական, ճարտարագիտաերկրաբանական, 

ջրաերկրաբանական, երկրաֆիզիկական, օգտակար հանածոների, մետաղածնական, 

երկրաքիմիական, գեոմորֆոլոգիական և այլ բնույթի քարտեզներ, հանքավայրերի և 

հանքային դաշտերի քարտեզներ, երկրաբանական և հետախուզական կտրվածքներ, 

հետախուզական հորիզոնների երկրաբանական հատակագծեր ու նմուշարկման պլաններ, 

Բ5. գործնականում իրականացնելու և մասնակցելու նպատակային դաշտային ուսումնա-

սիրությունների, փաստագրման, չափագրման, նմուշարկման և կամերալ աշխատանք-

ներին, հանքավայրերի պաշարների հաշվարկմանն ու տնտեսագիտական գնահատմանը, 

Բ6. համակողմանիորեն վերլուծելու ուսումնասիրվող տարածքների երկրաբանական 

կառուցվածքը, տեկտոնական, մետաղածնական, երկրաքիմիական, երկրաֆիզիկական, 

ջրաերկրաբանական և ինժեներաերկրաբանական բնութագրերը, դաշտային հետազոտու-

թյուններից և լաբորատոր ուսումնասիրություններից ստացված տվյալները, 

Գ4. թիմում աշխատելու, ինքնուրույն կազմակերպելու և աշխատանքային թիմը առաջնորդելու, 

աշխատանքի բարձր արդյունավետություն ցուցաբերելու, պահպանելու աշխատանքային 

անվտանգության կանոնները և մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 
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11. Կիրառվում են աշխատանքների կազմակերպման հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դաշտային քարտեզագրման, փաստագրման և նմուշների հավաքագրման 

աշխատանքներ , 

 բնական մերկացումներում ապարների տեղադրման էլեմենտների չափումներ,  

 ինքնուրույն և թիմային աշխատանք, 

 երկրաբանական կառուցվածքի քննարկումներ, 

 կամերալ աշխատանքներ, 

 երկրաբանական քարտեզների, կտրվածքների կազմում  հաշվետվության կազմում և 

ներկայացում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Պրակտիկան գնահատվում է ստուգարքի ձևով: Պրակտիկայի ավարտին, պրակտիկային 

մասնակցած և ծրագրով նախատեսված առաջադրանքները կատարած ուսանողը 

ներկայացնում է իր դաշտային գրքույկը (պրակտիկայի օրագիրը) և ավարտուն 

հաշվետվությունը, կից փորձադաշտերի 1:25000 մասշտաբի երկրաբանական քարտեզներով 

և կտրվածքներով: Ստուգարքը նշանակվում է հաշվետվության պաշտպանության հիման 

վրա: Ուսանողը ստուգարքը հանձնելու թույլատրվում է միայն դաշտային պրակտիկային 75 

%-ից ավել մասնակցության դեպքում: 

13. Պրակտիկան բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Կամերալ (նախապատրաստական) աշխատանքներ: Ծանոթացում աշխատանքային 

քարտեզների հետ, դաշտային գրքույկների պատրաստում: Բջնիի և Մարմարիկի 

փորձադաշտերի հետ հեռահար (նախնական) ծանոթացում, երկրաբանահանութային 

երթուղիների մշակում տիեզերական լուսանկարների և տեխնիկական միջոցների 

օգնությամբ: Նստվածքային, հրաբխածին-նստվածքային, մետամորֆային, հրային՝ 

ինտրուզիվ (պատռող մարմինների) և էֆուզիվ ապարների տեղադրման ձևերի և 

քարտեզագրման առանձնահատկությունների քննարկում: Ծանոթություն դաշտային 

հանութային աշխատանքներում կիրառվող GPS-կողմնորոշիչների և երկրաբանական 

կողմնացույցի հետ ախատանքների իրականացման սկզբունքներին և քարտեզագրման 

գործիքներին: 

Երթուղի-1. Երևան - Չարենցավան - Բջնի գյուղի շրջակայք - Երևան: Ծանոթություն Բջնի 

գյուղի շրջակայքում մինչքեմբրյան և վերին կավճի ապարների շերտագրական կտրվածքին: 

Անկյունային աններդաշնակությունների ուսումնասիրում, քարտեզագրում, կտրվածքների 

կազմում: 

Երթուղի-2. Երևան - Սոլակ - Քախսի - Երևան (ճանապարհը Բջնիով): Ծանոթություն Սոլակ 

և Քաղսի գյուղերի շրջակայքում, Հրազդան գետի աջակողմյան վտակների ավազանում 

պալեոգենի հենակետային շերտագրական կտրվածքին: Վերին կավճի և պալեոգենի 

ստվարաշերտերի կտրվածքի, խզվածքային խախտումների ուսումնասիրում, 

քարտեզագրում: Ապարների տեղադրման էլեմենտների չափագրում, դաշտային 

գրքույկների  լրացում, նմուշարկում: 

Երթուղի-3. Երևան - Քաղսի - Աղբյուրակ - Հրազդան - Երևան: Քաղսի և Աղբյուրակ գյուղերի  

շրջակայքում, Հրազդան գետի աջակողմյան ավազանում դատ-պալեոցենի ֆլիշանման 

ստվարաշերտի, դրա առաջացրած խոշոր սինկլինալ ծալքի, նեոգենի հրաբխային 
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ապարների, չորրորդական լավային ծածկոցների քարտեզագրում, նմուշարկում: 

Ծանոթացում Հրազդանի երկաթի հանքավայրի հետ: 

Երթուղի-4. «Մարմարիկ» - Հայկավանի ձոր (բնակավայր Փյունիկ): Ծանոթություն Փամբակի 

լեռնաշղթայի պալեոգենի կտրվածքի և հրային ապարների հետ, քարտեզագրում: 

Ծանոթություն «Մարմարիկ» հանգրվանի շրջակայքի տոնալիտային հրային ապարների 

հետ և նրանց քարտեզագրում: Դաշտային փաստագրման աշխատանքների իրականացում. 

դայկային մարմինների տեղադրման էլեմենտների չափում երկրաբանական (լեռնային) 

կողմնացույցի օգնությամբ, դաշտային գրքույկների լրացում: 

Երթուղի-5. «Մարմարիկ» - Հանքավան: Ծանոթություն Հանքավանի պղինձ - մոլիբդենային 

հանքավայրի և նռնաքարերի սկառնային հանքաերևակման հետ, հանքակտորային 

նմուշների հավաքում: 

Կամերալ աշխատանքներ. Հավաքած նյութերի և նմուշների նախնական մշակում, Բջնիի 

փորձադաշտի սևագիր քարտեզի կազմում: 

Երթուղի-6. «Մարմարիկ» - Արտավազի ձոր - Նեֆելինային սիենիտների հանքավայր: 

Նախորդ երթուղու խնդիրների շարունակությունը: Հրային ապարների և խզումնային 

խախտումների քարտեզագրում, կոնտակտների բնույթի պարզաբանում, ապարների 

փոխհարաբերությունների նկարագրում, տեղադրման էլեմենտների չափագրում: 

Ծանոթություն Թեժ լեռան օղակաձև ինտրուզիայի կառուցվածքին և նեֆելինային 

սիենիտների հանքավայրին, ապարակտորային նմուշների հավաքում: 

Երթուղի-7. «Մարմարիկ» - Ծաղկունյաց լեռնաշղթա: Ծանոթություն մետամորֆային 

ապարների համալիրի և նեոգենի հասակի հրաբխածին ապարների հետ,քարտեզագրում, 

փաստագրում: 

Կամերալ աշխատանքներ. Հավաքած նյութերի և նմուշների նախնական մշակում, 

Հանքավանի փորձադաշտի սևագիր քարտեզի կազմում: 

Երթուղի-8. «Մարմարիկ» - Մեղրաձոր: Ծանոթություն Մեղրաձորի ոսկու հանքավայրի, նրա 

երկրաբանական կառուցվածքի, հանքներփակող գրանոսիենիտային ու էոցենի հասակի 

հրաբխանստավծքային ապարների հետ, հատող դայկային մարմինների և հանքայնացված 

զոնաների ու երակային հանքային մարմինների քարտեզագրում, հանքակտորային 

նմուշների հավաքում: 

Կամերալ աշխատանքներ: Պրակտիկայի արդյունքների վերջնական ամփոփում, 

հաշվետվության 1-ին և 2-րդ բաժինների կազմում, աշխատանքային քարտեզների 

ամփոփում և մաքրագրում, կտրվածքների և շերտագրական սյունակների կառուցում, 

լեգենդի կազմում: 

Ստուգարքի հանձնում: Երկրաբանական քարտեզագրման պրակտիկայի ամփոփ նյութերի, 

վերջնական հաշվետվությունների, մաքրագիր քարտեզների ու կտրվածքների հանձնում և 

կատարված աշխատանքների պաշտպանություն: 
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14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Ավանեսյան Ա.Ս., Մովսիսյան Հ.Ի. «Կառուցվածքային երկրաբանություն և 

երկրաբանական քարտեզագրություն» դասընթացի կուրսային աշխատանքների 

մեթոդական ցուցումներ: Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2014, 70 էջ 

2. Խարազյան Է.Խ. Երկրաբանահանութային աշխատանքների մեթոդիկան 

(մեթոդական                              ձեռնարկ): Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2006, 100 էջ 

3. Սարգսյան Հ.Հ. Հնաշխարհագրական ուսումնասիրությունների մեթոդները 

(ուսումնական ձեռնարկ): Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2010, 104 էջ 

4. Սարգսյան Հ.Հ., Գրիգորյան Ա.Գ.Շերտագրական ուսումնասիրությունների 

մեթոդները  (ուսումնական ձեռնարկ): Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2013, 116 էջ 

5. Инструкция по организации и производству геологосъемочных работ и составлению 

Государственной геологической карты СССР масштаба 1:50000 (1:25000). Ленинград: 

ВСЕГЕИ, 1986, 243 с. 

 

1. 0905/ԲՀ02 2. Ուսումնական պրակտիկա-3 «Երկրաֆիզիկա» 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 շաբ. 5. Դաշտային պրակտիկա – 60 ժամ 

6. 4-րդ՝գարնանային  կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Պրակտիկայի նպատակն է՝ 

 դաշտային պայմաններում ամրապնդել ուսումնառության ընթացքում ձեռք բերված 

տեսական գիտելիքները՝ պրակտիկ կիրառմամբ, 

 ուսանողներին ծանոթացնել երկրաֆիզիկական սարքավորումների աշխատանքի 

հիմնական սկզբունքներին, ձեռք բերելու դրանցով աշխատելու հմտություն, 

 տիրապետելու համապատասխան երկրաֆիզիկական մեթոդների դաշտային 

աշխատանքների մեթոդիկային, ստացված տվյալների մշակման, գրաֆիկների և 

քարտեզների կառուցման, արդյունքների որակական ու քանակական 

մեկնաբանումներին: 

9. Պրակտիկայի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 տիրապետելու երկրաֆիզիկական սարքերի հետ աշխատելու և տեխնիկական 

անվտանգության կանոնները, 

 կատարելու համապատասխան եկրաֆիզիկական մեթոդների սարքավորումներով 

չափումներ, դաշտային հանույթի մեթոդիկայի կիրառմամբ, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 իրականացնելու երկրաֆիզիկական՝ գրավիհետախուզական, մագնիսահետա-

խուզական, էլեկտրահետախուզական, սեյսմահետախուզական և ռադիոմետրական 

մեթոդներով դաշտային հանույթ, 

 համակարգչային տեխնոլոգիաներով մշակելու և մեկնաբանելու դաշտային հանույթով 

ստացված արդյունքները, կառուցելու համապատասխան գրաֆիկներ, կտրվածքներ և 

քարտեզներ, 

 ինքնուրույն կիրառելու ստացած գիտելիքները երկրաբանական խնդիրներ լուծելու 

համար. 
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գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 կազմելու հաշվետվություններ: 

10. Պրակտիկան ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Բ3. ինքնուրույնաբար ընտրելու երկրաբանական տարբեր տիպի ուսումնասիրությունների՝ 

երկրաբանահանութային, որոնողական և հետախուզական աշխատանքների մեթոդների 

արդյունավետ համալիրը, ինչպես նաև կիրառվող տեխնիկական միջոցները, դաշտային և 

լաբորատոր նյութի հավաքագրման, մշակման, վերլուծության և ներկայացման մեթոդները, 

Բ5. գործնականում իրականացնելու և մասնակցելու նպատակային դաշտային ուսումնասիրու-

թյունների, փաստագրման, չափագրման, նմուշարկման և կամերալ աշխատանքներին, 

հանքավայրերի պաշարների հաշվարկմանն ու տնտեսագիտական գնահատմանը, 

Բ6. համակողմանիորեն վերլուծելու ուսումնասիրվող տարածքների երկրաբանական կառուց-

վածքը, տեկտոնական, մետաղածնական, երկրաքիմիական, երկրաֆիզիկական, ջրա-

երկրաբանական և ինժեներաերկրաբանական բնութագրերը, դաշտային հետազոտու-

թյուններից և լաբորատոր ուսումնասիրություններից ստացված տվյալները, 

Գ4. թիմում աշխատելու, ինքնուրույն կազմակերպելու և աշխատանքային թիմը առաջնորդելու, 

աշխատանքի բարձր արդյունավետություն ցուցաբերելու, պահպանելու աշխատանքային 

անվտանգության կանոնները և մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

11. Կիրառվում են պրակտիկայի հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դաշտային պայմաններում առանձին երթուղիներով (պրոֆիլներով) իրականացվում է 

համապատասխան երկրաֆիզիկական մեթոդով հանույթ, պահպանելով մեթոդական 

անհրաժեշտ բոլոր կանոնները: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Պրակտիկան գնահատվում է ստուգարքի ձևով: 

Պրակտիկայի ավարտին, պրակտիկային մասնակցած և ծրագրով նախատեսված 

առաջադրանքները կատարած ուսանողը ներկայացնում է իր դաշտային գրքույկը 

(պրակտիկայի  օրագիրը) և ավարտուն հաշվետվությունը: 

13. Պրակտիկան բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Ուսումնական պրակտիկա գրավիհետախուզությունից: 

Ուսումնական պրակտիկա մագնիսահետախուզությունից: 

Ուսումնական պրակտիկա էլեկտրահետախուզությունից: 

Ուսումնական պրակտիկա սեյսմահետախուզությունից: 

Ուսումնական պրակտիկա միջուկային երկրաֆիզիկայից: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Ուսումնական երկրաֆիզիկական մեթոդներ, ուսումնական պրակտիկայի մեթոդական  

ցուցումներ: ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2005. 
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0808/ԲՀ02 

0905/ԲՀ03 

2. Մասնագիտական պրակտիկա 3. 6 ECTS կրեդիտ 

4. 6 շաբ. 5.  Արտադրական պրակտիկա-6շ. 

6. 8-րդ՝ գարնանային  կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Պրակտիկայի նպատակն է՝ 

 գործնական աշխատանքների միջոցով զարգացնելու ուսանողների մասնագիտական 

հմտությունները և փորձառությունը, ինչպես նաև մասնագիտական միջավայրում 

ինքնուրույն աշխատելու կարողությունները, 

 ապրապնդելու ուսումնառության ընթացքում երկրաբանության ոլորտում ուսանողների 

ձեռք բերած տեսական գիտելիքները և գործնական կարողությունները: 

9. Պրակտիկայի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 ինքնուրույնաբար ընտրելու երկրաբանական տարբեր տիպի ուսումնասիրությունների, 

երկրաբանահանութային, որոնողական և հետախուզական աշխատանքների մեթոդների 

արդյունավետ համալիրը, կիրառվող տեխնիկական միջոցները, դաշտային և լաբորատոր       

նյութի հավաքագրման, մշակման, վերլուծության և ներկայացման մեթոդները, 

 կազմելու և կառուցելու տարբեր տիպի (մասշտաբի) երկրաբանական, շերտագրական, 

կառուցվածքային, տեկտոնական, ճարտարագիտաերկրաբանական, ջրաերկրաբա-

նական, երկրաֆիզիկական, օգտակար հանածոների, մետաղածնական, երկրաքիմիական, 

գեոմորֆոլոգիական և այլ բնույթի քարտեզներ, հանքավայրերի և հանքային դաշտերի 

քարտեզներ, երկրաբանական և հետախուզական կտրվածքներ, հետախուզական 

հորիզոնների երկրաբանական հատակագծեր ու նմուշարկման պլաններ, 

 ինքնուրույն իրականացնելու դաշտային երկրաբանական ուսումնասիրություններ և 

լաբորատոր հետազոտություններ, 

 հաշվարկելու հանքավայրերի պաշարներն ու կանխատեսումային ռեսուրսները, 

գնահատելու հանքավայրերի երկրաբանատնտեսագիտական արժեքը, 

 համակողմանիորեն վերլուծելու հետազոտվող տարածքի երկրաբանական կառուցվածքը, 

երկրաֆիզիկական, երկրաքիմիական, մետաղածնական, տեկտոնական, 

կառուցվածքային, ջրաերկրաբանական և ինժեներաերկրաբանական բնութագրերը, 

 վերլուծելու առկա տեղեկատվությունը և գտնելու խնդիրների լուծման արդյունավետ 

ուղիները, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 կիրառելու ձեռքբերած գիտելիքները և քանակական տվյալներից անելու որակական 

եզրահանգումներ, առաջադրելու և զարգացնելու նոր գաղափարներ, 

 բացահայտելու իր կարիերայի հնարավորությունները հետագա ուսումնառության 

ուղիները  որոշելու համար, 

 աշխատելու ինքնուրույն և թիմում, պահպանելու էթիկայի նորմերը և աշխատանքային  

անվտանգության կանոնները: 
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10. Պրակտիկան ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Բ1. գործնականում ճանաչելու և տարբերակելու ապար կազմող և հանքային միներալները, 

ապարները, հանքաքարերի հիմնական տեսակները և երկրաբանական մարմինները, 

օգտվելու միկրոսկոպներից, 

Բ2. գործնականում օգտագործելու հարակից գիտությունների տեսական գիտելիքները, անհրա-

ժեշտ տեղեկատվական համակարգերն ու տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում 

խնդիրներ լուծելու, աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու և հավաստի 

եզրահանգումներ անելու համար, 

Բ3. ինքնուրույնաբար ընտրելու երկրաբանական տարբեր տիպի ուսումնասիրությունների՝ 

երկրաբանահանութային, որոնողական և հետախուզական աշխատանքների մեթոդների 

արդյունավետ համալիրը, ինչպես նաև կիրառվող տեխնիկական միջոցները, դաշտային և 

լաբորատոր նյութի հավաքագրման, մշակման, վերլուծության և ներկայացման մեթոդները, 

Բ4. կազմելու և կառուցելու տարածաշրջանների տարբեր տիպի (մասշտաբի) երկրաբանական, 

շերտագրական, կառուցվածքային, տեկտոնական, ճարտարագիտաերկրաբանական, 

ջրաերկրաբանական, երկրաֆիզիկական, օգտակար հանածոների, մետաղածնական, 

երկրաքիմիական, գեոմորֆոլոգիական և այլ բնույթի քարտեզներ, հանքավայրերի և 

հանքային դաշտերի քարտեզներ, երկրաբանական և հետախուզական կտրվածքներ, 

հետախուզական հորիզոնների երկրաբանական հատակագծեր ու նմուշարկման պլաններ, 

Բ5. գործնականում իրականացնելու և մասնակցելու նպատակային դաշտային 

ուսումնասիրությունների, փաստագրման, չափագրման, նմուշարկման և կամերալ 

աշխատանքներին, հանքավայրերի պաշարների հաշվարկմանն ու տնտեսագիտական 

գնահատմանը, 

Բ6. համակողմանիորեն վերլուծելու ուսումնասիրվող տարածքների երկրաբանական 

կառուցվածքը, տեկտոնական, մետաղածնական, երկրաքիմիական, երկրաֆիզիկական, 

ջրաերկրաբանական և ինժեներաերկրաբանական բնութագրերը, դաշտային հետազոտու-

թյուններից և լաբորատոր ուսումնասիրություններից ստացված տվյալները, 

Բ7. վերլուծելու անհրաժեշտ տեղեկատվությունն ու խնդիրների լուծման հնարավոր ուղիները, 

գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները, կայացնելու որոշումներ և 

մշակելու համապատասխան առաջարկություններ աշխատանքների արդյունավետու-

թյունը բարձրացնելու համար, 

Գ3. կիրառելու ձեռքբերած գիտելիքները և անելու քանակական տվյալներից որակական 

եզրահանգումներ, առաջադրելու և զարգացնելու նոր գաղափարներ, բացահայտելու իր 

կրթական պահանջները և (կամ) կարերայի հնարավորությունները հետագա 

ուսումնառության ուղիները որոշելու համար, 

Գ4. թիմում աշխատելու, ինքնուրույն կազմակերպելու և աշխատանքային թիմը առաջնորդելու, 

աշխատանքի բարձր արդյունավետություն ցուցաբերելու, պահպանելու աշխատանքային 

անվտանգության կանոնները և մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

11. Կիրառվում են աշխատանքների կազմակերպման հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դաշտային քարտեզագրման, փաստագրման և նմուշների հավաքագրման աշխատանքներ,  

 բնական և մերկացումներում ապարների տեղադրման էլեմենտների չափումներ, 

ինքնուրույն և թիմային աշխատանք, 
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 երկրաբանական քարտեզների, կտրվածքների կազմում,                                      հաշվետվության կազմում և 

ներկայացում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Պրակտիկան գնահատվում է ստուգարքի ձևով: 

Պրակտիկայի ավարտին, պրակտիկային մասնակցած և ծրագրով նախատեսված 

առաջադրանքները կատարած ուսանողը ներկայացնում է իր դաշտային գրքույկը 

(պրակտիկայի օրագիրը) և ավարտուն հաշվետվությունը: Ստուգարքը նշանակվում է 

հաշվետվության պաշտպանության հիման վրա: 

13. Պրակտիկան բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Երկրաբանահանութային աշխատանքներ: 

Օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնում և հետախուզում: 

 Երկրաֆիզիկական աշխատանքներ: 

Երկրաքիմիական աշխատանքներ: 

 Ինժեներաերկրաբանական աշխատանքներ: 

 Հիդրոերկրաբանական աշխատանքներ: 

Մասնագիտական (արտադրական) պրակտիկաները կազմակերպվում են ՀՀ ԳԱԱ 

Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտում, Ա. Նազարովի անվան երկրաֆիզիկայի և 

ինժեներային սեյսմաբանության ինստիտուտում, պետական կառավարման մարմինների՝ ՀՀ 

Տարածքային կառավարման  և ենթակառուցվածքների, ՀՀ Շրջակա միջավայրի, ՀՀ 

Արտակարգ իրավիճակների (ՍՊԾ Գառնու երկրաֆիզիկական դիտակայան) և այլ 

նախարարությունների համապատասխան ստորաբաժանումներում, նախագծային-

շինարարական կազմակերպություններում (Հայնախագիծ, Հայգյուղնախագիծ, 

Հայջրնախագիծ, Հայէներգանախագիծ), բիզնես ոլորտի, հատկապես հանքարդյունահանող 

կազմակերպությունների երկրաբանահետախուզական արշավախմբերում ու ծառայություն-

ներում (Քաջարան, Կապան, Ագարակ, Թեղուտ, Սոտք, Մեղրաձոր, Շամլուղ, Արմանիս): 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Խարազյան Է.Խ. Երկրաբանահանութային աշխատանքների մեթոդիկան (մեթոդական 

ձեռնարկ): Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2006, 100 էջ 

2. Սարգսյան Հ.Հ. Հնաշխարհագրական ուսումնասիրությունների մեթոդները (ուսումնական 

ձեռնարկ): Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2010, 104 էջ 

3. Սարգսյան Հ.Հ., Գրիգորյան Ա.Գ.Շերտագրական ուսումնասիրությունների մեթոդները 

(ուսումնական ձեռնարկ): Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2013, 116 էջ 

4. Инструкция по организации и производству геологосъемочных работ и составлению 

Государственной геологической карты СССР масштаба 1:50000 (1:25000). Ленинград: 

ВСЕГЕИ, 1986, 243 с. 
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 «ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ» 

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ 
 

1. Ծրագրի անվանումը և 

մասնագիտության թվանիշը 
Աշխարհագրություն, 054201.00.6 

2. Բուհը Երևանի պեկատան համալսարան 

3. Ծրագիրը  հավատարմագրված է - 

4. Շնորհվող որակավորումը Աշխարհագրության բակալավր 

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական  տարին 2017-2018 

6. Ուսումնառության լեզուն Հայերեն 

7. Ուսուցման ձևը Առկա 

 

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները / պահանջները 

Ծրագրի ընդունելությունն առկա ուսուցման համակարգում իրականացվում է համաձայն 

«ՀՀ պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ 

ընդունելության (ըստ բակալավրի կրթական ծրագրի) կարգ»-ի: Առկա ուսուցման 

համակարգում ընդունելությունը կատարվում է համաձայն «ՀՀ պետական բարձրագույն 

ուսումնական հաստատությունների ընդունելության կանոններ»-ի (վերահաստատվում 

է ամեն տարի ՀՀ ԿԳՆ հրամանով՝ ՀՀ կառավարության 2022 թվականի ապրիլի 7-ի N 476-

Ն որոշման): 

Ընդունելության քննությունները. մաթեմատիկա, ֆիզիկա կամ աշխարհագրություն: 

 

9. Ծրագրի նպատակները 

Ծրագրի նպատակն է. 

 Պատրաստել աշխարհագրության մասնագիտության գծով, անհրաժեշտ 

գիտելիքներով և կարողություններով օժտված մասնագետներ՝ տնտեսության  

համապատասխան ոլորտներում աշխատելու համար, 

 Ուսանողներին տրամադրել խոր և համակողմանի գիտելիք 

աշխարհագրական թաղանթի ոլորտների և դրանցում ընթացող 

ֆիզիկաաշխարհագրական և հասարակական պրոցեսների մասին, 

 Ուսանողներին ծանոթացնել բնական և հասարակական երևույթների 

ընթացքի, մարդ-բնություն փոխհարաբերությունների և հասարակական 

կյանքի կայուն զարգացման մեխանիզմներին, 

 Խթանել ուսանողների մեջ հայրենագիտական և գեոէկոլոգիական գիտելիքներ: 

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 
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Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն  

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Ա1. ներկայացնելու աշխարհագրական տեսական և գործնական հետազոտությունների 

հիմնարար և արդի մեթոդները, 

Ա2. հիմնավորելու աշխարհագրական տարածքային համակարգերի 

ձևավորման   և  զարգացման գործընթացները, 

Ա3. բացատրելու տեղագրության ու քարտեզագրության տեսական և գործնական   հիմնարար 

մեթոդները, արդի զարգացման միտումները, 

Ա4. ճշգրիտ և պարզ կերպով ներկայացնելու աշխարհագրական թաղանթի ոլորտային 

կառուցվածքը, դրանցում ընթացող աշխարհագրական գործընթացները, դրանց 

փոխկապակցվածությունը, 

Ա5. լուսաբանելու մարդ-բնություն փոխհարաբերությունների, բնական երևույթների  ընթացքը, 

հասարակության տարածքային կազմակերպման և զարգացման մեխանիզմները և 

հասարակության կայուն զարգացման գործընթացը, 

Ա6. հիմնավորելու համամոլորակային և առկա տարածաշրջանային հիմնախնդիրների 

աշխարհագրական ասպեկտները և գնահատելու դրանց էությունը, մատնանշելու լուծման 

ուղիները, 

Ա7. նկարագրելու ծրագրավորման կամ ծրագրային ապահովման լեզուները, աշխարհագրական 

տեղեկատվական համակարգեր (ԱՏՀ), աէրոտիեզերական 

ուսումնասիրման մեթոդները: 
 

Բ  Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Բ1. կատարելու դաշտային հետազոտություններ, հավաքելու, մշակելու և վերլուծելու 

աշխարհագրության նյութը, 

Բ2. կիրառելու ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները աշխարհագրական 

հետազոտություններ կատարելու համար, 

Բ3. դիտարկելու բնական և հասարակական երևույթների փոփոխությունները, կատարելու 

համապատասխան վերլուծություններ և առաջարկություններ, 

Բ4.  մշակելու մարդ-բնություն փոխհարաբերության տարածքային ներդաշնակ համակարգերի և 

հասարակության տարածքային կազմակերպման մոդելներ, 

      Բ5.  համակարգչային ծրագրերի կիրառմամբ կառուցելու բնական և հասարակական   

 աշխարհագրական երևույթների բազմաֆունկցիոնալ կապեր, մշակելու առաջադրված   

 խնդիրների լուծման մոդելներ և կատարելու կանխատեսումներ, 

Բ6.աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի օգնությամբ կազմելու աշխարհագրական 

բազմաշերտ քարտեզներ, 

  Բ7.  ծավալելու ինքնուրույն մասնագիտական և մանկավարժական գործունեություն: 

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ 

 Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Գ1. տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, 

գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) տեղեկատվություն հայթայթելու, մշակելու և 

վերլուծելու, 
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Գ2. վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները, 

  Գ3. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալելու և տարածելու  նորերը, 

Գ4.  թիմում աշխատելու, ինքնուրույն կազմակերպելու և աշխատանքային թիմը առաջնորդելու, 

աշխատանքի բարձր արդյունավետություն ցուցաբերելու, պահպանելու աշխատանքային 

անվտանգության կանոները և մասնագիտական էթիկայի նորմերը,  

Գ5. մայրենի և օտար լեզուներով կառուցել բանավոր և գրավոր խոսք տրամաբանորեն ճիշտ, 

փաստարկված և հստակ  ձևակերպումներով, հետամուտ լինելու ժողովրդավարական 

սկզբունքների իրագործմանը և ազգային ու համամարդկային արժեքների տարածմանը։  
 

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը 

Կցված է 
 

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը 

Կցված է 
 

13. Գնահատման ձևերը 

Գնահատումն իրականացվում է ըստ ԵՊՀ-ում գործող 2022 թ․ -ի <<Ուսումնական 

գործընթացի կազմակերպման կարգ>>-ի։ 

Ելնելով բանավոր կրթական ուսումնական պլանով նախատեսված դասընթացների 

աշխատածավալից, պարապմունքի ձևից, դասվանդման մեթոդից և հաշվի առնելով 

դասընթացի կարևորությունը ուսանողի մասնագիտական գիտելիքների և 

կարողությունների ձևավորման մեջ՝դասընթացները, ըստ գնահատման ձևի, 

բաժանվում են չորս խմբի՝ 

 եզրափակիչ  գնահատումով դասընթացներ, 

 առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացներ, 

 առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթացներ, 

 ստուգարքային դասընթացներ։ 

Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը /միավորը հաշվարկվում 

է որպես գնահատման առանձին բաղադրամասերով վաստակած միավորների գումար՝ 

ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում, ինքնուրույն աշխատանք, մասնակցություն, 

եզրափակիչ քննություն։ Մեկ մոդուլի առավելագույն արդյունանար գնահատականը 20 

միավոր է, իսկ գնահատման դրական նվազագույն շեմը 10 միավոր։  

Ընդհանուր կրթական կառուցամասի մոդուլները, այդ թվում նաև պրակտիկաները, 

գնահատվում են ստուգարքի ձևով։ Կուրսային աշխատանքները և ավարտական աշխատանքը 

գնահատվում է 20 միավորանոց սանդղակով։  
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14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները 

Ելնելով աշխատաշուկայի առկա պահանջարկից, շրջանավարտների համար պոտենցիալ  

գործատուներ են համարվում` 

Բնապահպանության նախարարությունը, 

Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, 

Տնտեսական զարգացման և բարեփոխումների նախարարությունը 

Տարածքային զարգացման և կառավարման նախարարությունը 

Գյուղատնտեսության նախարարությունը, 

Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարությունը, 

Տարածաշրջանային հետազոտական կենտրոնները, 

Մարզպետարանները, քաղաքապետարանները և համայնքապետարանները, 

Կազմակերպություններ, որոնք իրականցնում են բնապահպանական, բնական 

ռեսուրսների կայուն կառավարման և անապատացման տարբեր ծրագրեր, 

Բարձրագույն և միջնակարգ ուսումնական հաստատությունները: 

Շրջանավարտները համապատասխան նախարարությունների ստորաբաժանումներում և 

կազմակերպություններում կարող են զբաղեցնել հետևյալ պաշտոնները` 

գործադիր տնօրեն, 

բաժնի վարիչ, 

գլխավոր մասնագետ (լանդշաֆտների, տարածքային պլանավորման զարգացման և 

կառավարման, տարածաշրջանային քաղաքականության, էկոլոգիայի, լանդշաֆ- տային      

պլանավորման և կառավարման, ուրբանիստիկայի, կլիմայի, անապատացման դեմ պայքարի 

և այլն), 

թիմի ղեկավար, 

փորձագետ (լանդշաֆտների, տարածքային զարգացման և կառավարման, 

տարածաշրջանային քաղաքականության, էկոլոգիայի, լանդշաֆտային պլանավորման և 

կառավարման, տարածքային պլանավորման և զարգացման, ուրբանիստիկայի, կլիմայի, 

անապատացման դեմ պայքարի և այլն), 

դասախոս: 

Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ աշխարհագրության և 

երկրաբանության ֆակուլտետի մագիստրատուրայում: 
 

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը 

Ծրագրի սպասարկման համար ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության 

ֆակուլտետում առկա են բարձր որակավորմամբ և անհրաժեշտ թվակազմով 

դասախոսական անձնակազմ (թվով 32, որից՝ 5 պրոֆեսոր, 10 դոցենտ, 11 ասիստենտ և 6 

դասախոս: Անձնակազմի ցուցակը և CV-ները կցված են) : 

Միաժամանակ առկա են նաև ուսումնառության համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ, 

մասնավորապես` քարտեզագրության և ջրաօդերևութաբանության լաբորատորիաներ, 

որոնք կահավորված է ժամանակակից սարքավորումներով և համապատասխան 

ծրագրերով, կաբինետներ, որոնք ունեն տպագիր և էլեկտրոնային հարուստ 

գրականություն, բազմաթիվ դիդակտիկ նյութեր, համակարգչային լսարաններ: Դաշտային 

պրակտիկաների համար նախատեսված ուսումնական բազաներ: 

http://www.aac.am/index.php?mod=pages&act=show&menu_id=120
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16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են ծրագիրը 

մշակելիս 

Որպես կրթական չափորոշիչներ և ծրագրային կողմնորոշիչներ կիրառվել են` 

Բարձրագույն   մասնագիտական   կրթության   պետական   կրթական չափորոշիչ 

«Աշխարհագրություն» մասնագիտության, 2011թ., 

«ԵՊՀ Կրթական ծրագրերի մշակման ղեկավար ձեռնարկ», 2013 թ., 

«ԵՊՀ Կրթական ծրագրերի հաստատման կարգը», 2014 թ., 

«ԵՊՀ բակալավրի կրթական ծրագրերի կառուցվածքը և բովանդակությունը», 2017 թ., 

«ԵՊՀ կրթական ծրագրի մասնագրի   և դասընթացի   նկարագրիչների   լրացման ուղեցույց, 

2014 թ., 

Մոսկվայի պետական համալսարանի աշխարհագրության ֆակուլտետի կրթական 

ծրագրերը, https://www.msu.ru/ 

Բեռլինի Հումբոլդտի համալսարանի «Աշխարհագրության ինստիտուտի» կրթական 

ծրագրերը, https://www.hu-berlin.de/de 

Արդյունահեն դասընթացների և կրթական ծրագրերի մշակում, 

դասախոսի  ձեռնարկը (Ա.Բուդաղյան, Ա.Գրիգորյան, Ե. 2017) 
 

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ 

ԵՊՀ աշխարհագրության և  երկրաբանության ֆակուլտետը միակն է ՀՀ-ում, որտեղ 

«Աշխարհագրություն» մասնագիտությունն ունի և հետազոտական, և մանկավարժական 

ուղղվածություն: 

Բացի այդ, միայն ԵՊՀ-ում է, որ շրջանավարտները ուսումնառության վերջին 2 տարում 

կարող են ընտրել հետևյալ մասնագիտացումները՝ ֆիզիկական 

աշխարհագրություն և լանդշաֆտային էկոլոգիա, սոցիալտնտեսական աշխարհագրություն և 

կիրառական ջրաօդերևութաբանություն, որոնք շարունակվում են նաև 

մագիստրատուրայում և միակն են ՀՀ-ում 
 

18. Դասախոսին ներկայացվող պահանջներ 

Ընդհանրական կարողություններ. 

Դասավանդման/մանկավարժական՝ 

 Դասավանդվող առարկաների ծրագրերի, օրացույցային պլանների կազմման 

հմտություններ, 

 Դասավադման ինտերակտիվ մեթոդների իմացություն, 

Հետազոտական՝ 

 Գրական աղբյուրները մշակելու և ստացվող արդյունքների գիտական հիմնավորման 

հմտություն, 

 Մասնագիտական ոլորտում խնդիրներ առաջադրելու և լուծելու հմտություններ, 

Հաղորդակցման՝ 

 Լսարանի հետ հաղորդակցվելու բավարար հմտություն, 

 Հետազոտության արդյունքները ներկայացնելու, վերլուծելու և քննարկելու 

կարողություն, 

Օտար լեզվի իմացություն՝ 

http://www.msu.ru/
http://www.hu-berlin.de/de
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ՏՀՏ կիրառություն՝ 

 MS Office փաթեթի (Word, Exsel, PowerPoint) տիրապետում, 

 Մասնագիտական ժամանակակից ծրագրերի (ArtGIS, AutoCAD) 

օգտագործման հմտություններ, 

 Դասավանդվող նյութերի պատրաստման և հեռավար մատուցման 

կարողություն 

Այլ կարողություններ՝ 

 Նոր գաղափարներ առաջարկելու կարողություն 

 Անհրաժեշտ ռեսուրսները գնահատելու և ծրագրերը արդյունավետորեն 

իրականացնելու կարողություն, 

 Ժամանակային ռեսուսների պլանավորման և կառավարման կարողություն: 

2. Մասնագիտական կարողություններ՝ 

 ներկայացնել աշխարհագրական տեսական և գործնական հետազոտությունների 

հիմնարար և արդի մեթոդները, 

 հիմնավորել աշխարհագրական տարածքային համակարգերի ձևավորման և 

զարգացման գործընթացները 

 ճշգրիտ և պարզ կերպով ներկայացնել աշխարհագրական թաղանթի ոլորտային 

կառուցվածքը, դրանցում ընթացող աշխարհագրական գործընթացները, դրանց 

փոխկապակցվածությունը, 

 լուսաբանել մարդ-բնություն փոխհարաբերությունների, բնական երևույթների 

ընթացքը, հասարակության տարածքային կազմակերպման և զարգացման 

մեխանիզմները և հասարակության կայուն զարգացման գործընթացը, 

 հիմնավորել համամոլորակային և առկա տարածաշրջանային հիմնախնդիրների 

աշխարհագրական ասպեկտները և գնահատելու դրանց էությունը, մատնանշելու 

լուծման, 

 նկարագրել ծրագրավորման կամ ծրագրային ապահովման լեզուները, 

աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր (ԱՏՀ), աէրոտիեզերական 

ուսումնասիրման մեթոդները, 

 կատարել դաշտային հետազոտություններ, հավաքելելու, մշակելու և վերլուծելու 

աշխարհագրության նյութը, 

 կիրառել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները աշխարհագրական 

հետազոտություններ կատարելու համար, 

 դիտարկել բնական և հասարակական երևույթների փոփոխությունները, կատարել 

համապատասխան վերլուծություններ և առաջարկություններ, 

 մշակելու մարդ-բնություն փոխհարաբերության տարածքային ներդաշնակ 

համակարգերի և հասարակության տարածքային կազմակերպման մոդելներ, 

 համակարգչային ծրագրերի կիրառմամբ կառուցել բնական և հասարակական 

աշխարհագրական երևույթների բազմաֆունկցիոնալ կապեր, մշակել առաջադրված 

խնդիրների լուծման մոդելներ և կատարել կանխատեսումներ, 

 աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի օգնությամբ կազմել 

 աշխարհագրական բազմաշերտ քարտեզներ, 
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 ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական և մանկավարժական գործունեություն: 

3. Ընդհանուր պահանջներ՝ 

 Գիտական աստիճան 

 Գիտական աստիճան կամ կոչում աշխարհագրության կամ հարակից մասնագիտական 

ոլորտում, կամ մագիստրոսի կոչում, 

 Վերջին հինգ տարվա ընթացքում 3 գիտական կամ մեթոդական 

հրատարակությունների առկայություն, 

 Մանկավարժական փորձ 

 Մասնագիտական դասընթացների կամ դասավանդման առնվազն 3 տարվա փորձ, 

 Վերջին 5 տարվա ընթացքում որակավորման բարձրացման դասընթացների 

մասնակցություն: 

Այլ պահանջներ 

 Դասավանդվող առարկաների առնվազն 50%-ի առցանց նյութերի առկայություն, 

 Ուսանողական հարցման արդյունքներով ստացված գնահատականների միջինը լինի 

առնվազն 3.0 (գործող դասախոսների համար): 
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«ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ»  ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ 
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

 

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Ա1 Ներկայացնել աշխարհագրական տեսական և գործնական 

հետազոտությունների հիմնարար և արդի մեթոդները, 

Բ1 կատարել դաշտային հետազոտություններ, հավաքելել,  մշակել և վերլուծել 

աշխարհագրության նյութը, 

Ա2 հիմնավորել աշխարհագրական տարածքային համակարգերի ձևավորման և 

զարգացման գործընթացները, 

Բ2 կիրառել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները 

աշխարհագրական հետազոտություններ կատարելու համար, 

Ա3 բացատրել տեղագրության ու քարտեզագրության տեսական և գործնական 

հիմնարար մեթոդները, արդի զարգացման միտումները, 

Բ3 դիտարկել բնական և հասարակական երևույթների 

փոփոխությունները, կատարել համապատասխան 

վերլուծություններ և առաջարկություններ, 

Ա4 ճշգրիտ և պարզ կերպով ներկայացնել աշխարհագրական թաղանթի ոլորտային 

կառուցվածքը, դրանցում ընթացող աշխարհագրական գործընթացները, դրանց 

փոխկապակցվածությունը, 

Բ4 մշակել մարդ-բնություն փոխհարաբերության տարածքային ներդաշնակ 

համակարգերի և հասարակության տարածքային կազմակերպման 

մոդելներ, 

Ա5 լուսաբանել մարդ-բնություն փոխհարաբերությունների, բնական երևույթների 

ընթացքը, հասարակության տարածքային կազմակերպման և զարգացման 

մեխանիզմները և հասարակության կայուն զարգացման գործընթացը, 

Բ5 համակարգչային ծրագրերի կիրառմամբ կառուցել բնական և հասարակական 

աշխարհագրական երևույթների բազմաֆունկցիոնալ կապեր, մշակել 

առաջադրված խնդիրների լուծման մոդելներ և կատարել կանխատեսումներ, 

Ա6 հիմնավորել համամոլորակային և առկա տարածաշրջանային 

հիմնախնդիրների աշխարհագրական ասպեկտները և 

գնահատել դրանց էությունը, մատնանշել լուծման ուղիները, 

Բ6 աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի օգնությամբ 

կազմել աշխարհագրական բազմաշերտ քարտեզներ, 

Ա7 նկարագրել ծրագրավորման կամ ծրագրային ապահովման լեզուները, 

աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր (ԱՏՀ),  աէրոտիեզերական 

ուսումնասիրման մեթոդները: 

Բ7 ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական և մանկավարժական  գործունեություն: 

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ   

Գ1 տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային      

գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) 

տեղեկատվություն հայթհայթել, մշակել և վերլուծել, 

Գ4 թիմում աշխատել, ինքնուրույն կազմակերպել և աշխատանքային թիմը 

առաջնորդել, աշխատանքի բարձր արդյունավետություն ցուցաբերել, 

պահպանել աշխատանքային անվտանգության կանոնները և 

մասնագիտական էթիկայի նորմերը, 

Գ2 վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման  համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները, 

Գ5 մայրենի և օտար լեզուներով կառուցել բանավոր և գրավոր խոսք՝ 

տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ ձևակերպումներով, 

հետամուտ լինել ժողովրդավարական սկզբունքների իրագործմանը և ազգային 

ու համամարդկային արժեքների տարածմանը: 

Գ3 ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել 

նորերը, 
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Ուսումնական մոդուլի անվանումը 

Մոդուլի 

թվանիշը 

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6 Ա7 Բ1 Բ2 Բ3 Բ4 Բ5 Բ6 Բ7 Գ1 Գ2 Գ3 Գ4 Գ5 

Ռուսերեն-1 1705/Բ02                    Х 

Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ 0901/Բ01     Х     Х Х      Х   

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-1 1401/Բ01                   Х 

Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1 1106/Բ03                Х    

Ֆիզդաստիարակություն 0001                    

Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2 1106/Բ04                Х    

Ռուսերեն-2 1705/Բ03                   Х 

Ֆիզդաստիարակություն 0001                    

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-2 1401/Բ02                   Х 

Փիլիսոփայության հիմունքներ 1311/Բ01                 Х   

Ֆիզդաստիարակություն 0001                    

Ֆիզդաստիարակություն 0001                    

Անգլերեն-1 1602/Բ01                   Х 

Գերմաներեն-1 1604/Բ3.2                   Х 

Թուրքերեն- 1 1803/Բ01                   Х 

Չինարեն -1 1205/Բ01                    

Ֆրանսերեն-1 1608/Բ3.2                   Х 

Անգլերեն -2 1602/Բ02                   Х 

Գերմաներեն -2 1604/Բ3.3                   Х 

Թուրքերեն - 2 1803/Բ02                   Х 

Չինարեն -2 1205/Բ01                    

Ֆրանսերեն-2 1608/Բ3.3                   Х 

Քաղ. պաշտպան. և արտակարգ իրավիճ. բնակչ. 

առաջին բուժօգն. 

0002/ Բ01                  Х  

Քաղ. պաշտպան. և արտակարգ իրավիճ. բնակչ. 

առաջին բուժօգն. 

0002/ Բ01                  Х  

Բարոյագիտության հիմունքներ 1302/Բ01               Х   Х  

Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր 0901/Բ02              Х   Х   
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Գործարարության հիմունքներ 1005/Բ24                 Х Х  

Իրավունքի հիմունքներ 1901/Բ03                Х    

Կրոնագիտության հիմունքներ 2101/Բ01               Х     

Հոգեբանության հիմունքներ 1306/Բ17                  Х  

Մշակութաբանության հիմունքներ 1107/Բ5.5                 X   

Սոցիոլոգիայի հիմունքներ 2203/Բ22                Х Х   

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման հիմունքներ 2301/Բ01         Х           

Տնտեսագիտության հիմունքներ 1007/Բ20                Х Х   

Տրամաբանության հիմունքներ 1311/Բ02                 Х Х  

Քաղաքագիտության հիմունքներ 1207/Բ23                 Х   

Տեղագրություն 0903/Բ33 Х  Х      Х           

Երկրագիտություն 0901/Բ04 Х         Х Х     Х    

Երկրաբանություն 0905/Բ02 Х       Х          Х  

Մաթեմատիկա 0102/Բ01                Х    

Տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրություն 0902/Բ01 Х Х      Х  Х    Х      

Հողերի աշխարհագրություն հողագիտության 

հիմունքներով 

0901/Բ05 Х   Х    Х   Х     Х    

Հասարակական արտադրության հիմունքներ 0902/Բ02  Х        Х Х         

Գեոմորֆոլոգիա 0903/Բ34    Х  Х  Х       Х     

Լանդշաֆտագիտություն 0901/Բ06    Х Х     Х Х      Х   

Օդերևութաբանություն և կլիմայագիտություն 0901/Բ07    Х Х     Х      Х    

Կենսաաշխարհագրություն 0901/Բ08 Х   Х    Х       Х     

Քարտեզագրություն 0903/Բ35   Х          Х Х   Х   

Գեոինֆորմատիկա և աէրոտիեզերական հետազոտման 

մեթոդներ 

0903/Բ36      Х Х  Х    Х     Х  

Գեոէկոլոգիա 0902/Բ03     Х Х     Х     Х    

“ՀԲ” Ջրաբանություն 0901/Բ09    Х Х   Х    Х        

“ՀԲ” Բնակչության աշխարհագրություն 

ժողովրդագրության հիմունքներով 

0902/Բ04  Х    Х  Х    Х   Х     

Հայաստանի ֆիզիկական աշխարհագրություն 0901/Բ10     Х   Х      Х    Х  
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“ՀԲ” Հայաստանի տնտեսական և սոցիալական 

աշխարհագրություն 

0902/Բ05  Х        Х    Х  Х    

Հայաստանի պատմական աշխարհագրություն 0902/Բ06  Х        Х      Х    

Հետազետության պլանավորում և մեթոդներ 0901/Բ11 Х        Х      Х Х    

Մայրցամաքների ֆիզիկական աշխարհագրություն և 

հնեաշխարհագրություն 

0901/Բ12 Х     Х    Х      Х    

Համաշխարհային տնտեսության աշխարհագրություն 0902/Բ07  Х   Х     Х     Х  Х   

Մայրցամաքների և օվկիանոսների ֆիզիկական 

աշխարհագրություն  

0901/Բ13  Х    Х    Х Х      Х   

Աշխարհագրական մշակույթ և աշխարհագրական մտքի 

զարգացման պատմություն 

0902/Բ08 Х Х        Х    Х  Х    

Բնական աղետներ և աշխարհագրական կանխտեսման 

հիմունքներ 

0901/Բ14 Х     Х     Х     Х    

“ՀԲ” Արտասահմանյան երկրների սոցիալ-տնտեսական 

աշխարհագրություն 

0902/Բ09      Х    Х   Х  Х     

Քաղաքական աշխարհագրություն 0902/Բ10  Х   Х     Х      Х    

ՀՀ բնօգտագործման և բնապահպանության 

հիմնախնդիրներ 

0901/Բ15     Х Х    Х Х     Х    

Մելիորատիվ աշխարհագրություն 0901/Բ16 Х    Х   Х Х      Х     

Լանդշաֆտային էկոլոգիա 0901/Բ17 Х    Х   Х  Х     Х     

Ֆիզիկական աշխարհագրության հետազոտման մեթոդներ 0901/Բ18    Х    Х Х Х      Х    

“ՀԲ” Ջրակլիմայական փոփոխությունների և 

ջրաէկոլոգիայի հիմնախնդիրները 

0901/Բ19      Х    Х  Х    Х    

Բժշկական աշխարհագրություն 0901/Բ20     Х   Х  Х Х         

Կիրառական ֆիզիկական աշխարհագրություն 0901/Բ21 Х Х Х     Х        Х    

ՀՀ լանդշաֆտները 0901/Բ22  Х  Х    Х        Х    

Ջրաէկոլոգիա 0901/Բ23 Х   Х      Х      Х    

Ագրոօդերևութաբանություն 0901/Բ24    Х    Х    Х    Х    

Հիդրոմետրիա 0901/Բ25     Х   Х  Х  Х    Х    

Սինօպտիկական օդերևութաբանություն 0901/Բ26     Х    Х  Х   Х      

Ջրաբանական կանխատեսումներ 0901/Բ27    Х      Х  Х    Х    
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Ջրային ռեսուրսների համալիր օգտագործում և 

պահպանում 

0901/Բ28    Х Х     Х Х     Х    

“ՀԲ” Ջրաօդերևութաբանության դիտարկումների 

վիճակագրական մշակման և վերլուծման մեթոդներ 

0901/Բ29 Х       Х   
Х 

    Х     

Հայաստանի կլիման և ջրաբանություն 0901/Բ30    Х Х     Х      Х    

Սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության հետազոտման       

մեթոդներ 

0902/Բ11 Х        Х   Х     Х   

Քաղաքակրթությունների աշխարհագրություն 0902/Բ12      Х    Х Х      Х   

Տարածաշրջանային քաղաքականության հիմունքներ 0902/Բ13  Х    Х      Х     Х   

Հասարակության տարածքային կազմակերպման 

հիմունքներ 

0902/Բ14  Х        Х Х Х    Х    

Ռեկրեացիոն աշխարհագրություն 0902/Բ15    Х  Х     Х    Х     

ՀՀ բնակչության և բնակավայրերի աշխարհագրություն 0902/Բ16    Х  Х     Х     Х    

ՀԲ” Սոցիալ-տնտեսական քարտեզագրություն 0902/Բ17   Х          Х  Х Х    

Միջազգային զբոսաշրջություն 0902/Բ18  Х    Х    Х    Х      

Ուսումնական պրակտիկա-1 0901/ Բ31, 

0902/Բ19 

Х     Х  Х  Х      Х  Х  

Ուսումնական պրակտիկա-2 0901/Բ32  Х   Х   Х       Х Х  Х  

Մասնագիտական պրակտիկա 0901/ Բ33, 

0902/Բ20 
Х Х       Х      Х Х  
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Ընդհնուր կրթական կառուցամաս (պարտադիր)  

1. 1705/Բ02 2. Ռուսերեն - 1 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 4 ժամ գործն. 

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ընդլայնել բանավոր խոսքի բառապաշարը, 

 զարգացնել գրավոր խոսքի հմտությունները, 

 ծանոթացնել հիմնական շարահյուսական կառուցվածքներին, 

 ծանոթացնել գիտական ոճի առանձնահատկություններին, 

 ապահովել մասնագիտական լեզվի հիմնական բառապաշարի և տերմինների ընկալումը, 

 ապահովել մասնագիտական տեքստի ընկալումը և վերարտադրումը, 

 զարգացնել գրական և մասնագիտական տեքստերի թարգմանության հմտությունները, 

 ծանոթացնել ամփոփագրեր և ռեֆերատներ կազմելու հմտություններին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ցուցաբերել բառապաշարի հստակ իմացություն. 

 կարդալ և վերարտադրել գրական և մասնագիտական տեքստը,  

 մեկնաբանել մասնագիտական տերմինները, 

 տիրապետել պահանջվող քերականական կանոններին գտնել տեքստի գլխավոր 

իմաստը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ կազմել երկխոսություններ.  

 առաջարկված թեմայով կրճատել/ընդլայնել տեքստը 

 պատասխանել հարցերին 

 կազմել բառակապակցություններ,  

 օգտագործելով համապատասխան շարահյուսական կառուցվածքները 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.  

 տվյալ թեմայով տեղեկատվության որոնում տեղեկատվական աղբյուրների ընդլայնւմ 

 թեմայի շուրջ մտքերի փոխանակում 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքը. 

Գ5. մայրենի և օտար լեզուներով կառուցել բանավոր և գրավոր խոսք՝ տրամաբանորեն ճիշտ, 

փաստարկված և հստակ ձևակերպումներով, հետամուտ լինել ժողովրդավարական 

սկզբունքների իրագործմանը և ազգային ու համամարդկային արժեքների տարածմանը։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 գործնական պարապմունքներ, 

 ինքնուրույն աշխատանք, 

 թիմային աշխատանքի բանավոր ներկայացում, 

 հարց և պատասխան ստուգողական աշխատանք, 

 ուսուցողական ֆիլմի դիտում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Թեստային առաջադրանք  բանավոր հարցում ստուգարք: 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Քերականության հիմնական հարցերը: Խոսքի մշակույթի հիմնախնդիրները: Գիտական ոճի 

ոճաբանական առանձնահատկությունները:  Շարահյուսական կառուցվածքները: 

Գիտական ոճի ձևաբանական առանձնահատկությունները: Մասնագիտական 

տերմինաբանության առանձնահատկությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов. 

Харьков: ХНУ, 2005г., 

2. Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. 

Грамматика. Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015г., 

3. Лексический минимум для студентов-иностранцев естественных и технических 

специальностей (Балыгина Т.М., Василишина Т.И., Леонова Э.Н., Пугачев И.А.). М.: 

РУДН, 2010г.: 

 

1. 0901/Բ01 2. Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ 3. 2 ECTS  կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս. 

6. 1-ին` աշնանային կիսամյակ 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

 ուսանողների մոտ պատկերացում ձևավորել էկոլոգիա գիտության տեսական 

հիմնախնդիրների, բնության պահպանության առկա խնդիրների լուծման առաջարկվող 

եղանակների և կիրառվող մեթոդների մասին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու էկոլոգիայի և բնության պահպանության արդի խնդիրների տեսական 

ու մեթոդաբանական հարցերը, 

 բնութագրելու էկոլոգիայի և բնության պահպանության զարգացման հիմնական 

փուլերն ու ուղղությունները, 

 որոշելու էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմնախնդիրների առաջացման 

պատճառներ, մարդ-բնություն փոխհարաբերության հետևանքները, 

 բացատրելու և դասակարգելու էկոլոգիայի և բնության պահպանության 

ռիսկայնության աստիճանը և լուծման ուղիները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 համակարգելու և վերլուծելու էկոլոգիայի և բնության պահպանության 

ժամանակակից խնդիրներին առնչվող ամբողջ ինֆորմացիան, 

 իրականացնելու տարբեր հիմնախնդիրների գնահատում, դրանց 

առաջացման  պատճառների բացահայտում և լուծման ուղիների մշակում, 

 մշակելու և կատարելու տարբեր հիմնախնդիների էկոլոգիական ուղղվածություն 

ունեցող ծրագրեր, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 վերլուծելու առկա խնդիրները, գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները: 
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա5. լուսաբանել մարդ-բնություն փոխհարաբերությունների, բնական երևույթների ընթացքը, 

հասարակության տարածքային կազմակերպման և զարգացման մեխանիզմները և 

հասարակության կայուն զարգացման գործընթացը, 

Բ3. դիտարկել բնական և հասարակական երևույթների փոփոխությունները, կատարել 

համապատասխան վերլուծություններ և առաջարկություններ, 

Բ4.  մշակել մարդ-բնություն փոխհարաբերության տարածքային ներդաշնակ համակարգերի և 

հասարակության տարածքային կազմակերպման մոդելներ, 

Գ3. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն (համակցությամբ ակտիվ և ինտերակտիվ անցկացման ձևերի), 

 ռեֆերատների զեկուցում և կարևոր հիմնախնդիրների վերաբերյալ 

գիտական   բանավեճի կազմակերպում, 

 քարտեզագրական աշխատանքներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անց է կացվում բանավոր հարցման հիման վրա: Ստուգարքի ժամանակ 

ստուգվում է ուսանողի իմացությունը կիսամյակի ընթացքում անցած նյութի վերաբերյալ: 

Տոմսը պարունակում է 3 հարց: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Էկոլոգիայի զարգացման պատմական ուղին: Նրա տեղն ու դերը մյուս գիտությունների 

համակարգում: Օրգանիզմներ և էկոհամակարգ: Էկոլոգիական հիմնական օրենքներ: 

Էկոհամակարգի տարրերը և տրոֆիկ մակարդակները: Էկոլոգիական գործոններ, 

օրգանզմների և միջավայրի փոխհարաբերությունները: Թեմա 4՝ Պոպուլյացիաները, 

տիպերը, զարգացումը: Էկոհամակարգերի էներգիան: Սննդային շղթաներ, կենսաբանական 

ցիկլեր:Մարդու էկոլոգիա, շրջակա միջավայր: Բնական ռեսուրսներ ու պաշարներ, դրանց 

դասակարգումը: Շրջակա միջավայրի ոլորտների բնութագիրը, պահպանության հիմնական 

խնդիրները: Գլոբալ էկոլոգիական պրոբլեմներ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Գրիգորյան Կ.Վ., Եսայան Ա.Հ., Ժամհարյան Հ.Գ., Խոյեցյան Ա.Վ., Մովսեսյան Հ.Ս., 

Փիրումյան Գ.Պ., «Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ»: Ուսումնական 

ձեռնարկ բուհերի համար, Երևան, «Զանգակ-97» հրատ. 2010թ․ , 224 էջ, 

2. Հայրապետյան Է.Մ. և ուրիշներ, «Շրջակա միջավայրի պահպանություն», Երևան 2005թ․ , 

203էջ, 

3. Մելքումյան, Լ.Ս. Գալստյան Հ.Մ., «Բնության հիմունքներ», Ուսումնական ձեռնարկ, 

Երևան, «Զանգակ-97» հրատ. 2010թ․ , 312 էջ, 

4. Валова В. Д., Основы экологии, изд. ''Торговая корпорация Дашков и К '', 2005г,, 281стр.: 

 

 

  



193 

 

  

 

1.1401/Բ01 2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 1 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ գործն. 

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել լեզվի առանձին բաժինների առանձնահատկությունները,        

 ծանոթացնել լեզվական նորմի չափանիշներին, 

 նկարագրել լեզվական մակարդակներում տեղի ունեցող տեղաշարժերն ու 

փոփոխությունները։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 առանձնացնել լեզվական մակարդակների յուրահատկությունները, 

 սահմանել լեզվի հիմնական գործառույթներն ու դրանց նպատակները,  

 ընտրել լեզվական ճիշտ ձևերը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ, 

 հիմնավորել լեզվական այս կամ այն միավորի ընտրությունը, 

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ. 

 սովորեցնել լեզվական նորմային համապատասխան լեզվական ձևերը: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքը. 

Գ5. մայրենի և օտար լեզուներով կառուցել բանավոր և գրավոր խոսք՝ տրամաբանորեն ճիշտ, 

փաստարկված և հստակ ձևակերպումներով, հետամուտ լինել ժողովրդավարական 

սկզբունքների իրագործմանը և ազգային ու համամարդկային արժեքների տարածմանը։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություն, 

 գործնական աշխատանք, սլայդի ցուցադրում, 

 ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Ստուգարքը բանավոր է: Ստուգարքը անցկացվում է ուսանողներին նախապես տրված 

հարցաշարով. յուրաքանչյուր ուսանողին տրվում է 4-5 հարց: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.   

Ուղղախոսական, հնչյունափոխական, տառադարձման յուրահատկությունները: 

Բառապաշարային փոփոխություններն ու զարգացումները: 

Ձևաբանական և շարահյուսական համակարգերի առանձնահատկությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

3. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր., 2016թ․ , 

4. Եզեկյան Լ., Հայոց լեզու, Երևան, 2007թ․ , 

5. Մելքոնյան Ս., Ակնարկներ հայոց լեզվի ոճաբանության, Երևան, 1984թ․ : 
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1. 1106/Բ03 2. Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս. 

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին տրամադրել հիմնարար գիտելիքներ հայոց հին ու միջին դարերի 

պատմության առանցքային հարցերի վերաբերյալ և դաստիարակել բազմակողմանիորեն 

զարգացած, կենսունակ ազգային գիտակցություն ունեցող քաղաքացիներ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի 

հիմնահարցերը, 

 քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության հին և 

միջին դարերի պարբերափուլերի հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ 

կարծիքները, 

 բացատրելու հայոց պետականության ձևավորման և զարգացման ընթացքն ու 

առանձնահատկությունները հին և միջին դարերում՝ արժևորելով և իր 

քաղաքացիական գիտակցության մեջ արմատավորելով հայոց պետականության՝ 

պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների նշանակությունը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները, 

 կիրառելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի կարևորագույն 

հիմնահարցերի վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները հասարակական դիսկուրսում, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի (ընտանիքի, ընկերների և այլոց) 

գիտակցության մեջ հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված 

ավանդույթների արժևորմանն ու արմատավորմանը: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքը. 

Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման  համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 սեմինար,  

 քննարկում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անց է կացվում բանավոր հարցման հիման վրա: Ստուգարքի ժամանակ 

ստուգվում է ուսանողի իմացությունը կիսամյակի ընթացքում անցած նյութի վերաբերյալ: 

Տոմսը պարունակում է 2 հարց: 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հայկական լեռնաշխարհ. աշխարհագրական դիրքը, տարածքը և բնական պայմանները: Հայ 

ժողովրդի ծագման հիմնահարցը և վաղ պետական կազմավորումները Հայկական 

լեռնաշխարհում: Վանի թագավորությունը (Ք.ա) IX-VII դդ.): Հայաստանը Երվանդունիների 

հարստության օրոք (Ք.ա) VI-III դդ.): Մեծ Հայքի թագավորությունը Արտաշեսյան (Ք.ա) 189-1 

թթ.) և Արշակունյաց (66-428 թթ.) հարստությունների օրոք: Հայոց մշակույթի Ոսկեդարը: 

Հայաստանը նախարարական համակարգի ներքո (428-885 թթ.): Հայոց թագավորությունը 

Բագրատունյաց հարստության (885-1045 թթ.) օրոք: Կիլիկիայի հայկական պետությունը 

(1080-1375 թթ.): Քոչվորական ցեղերի արշավանքները Հայաստան: Հայ-վրացական 

զինակցությունը և Զաքարյանների իշխանությունը: Հայաստանը ուշ միջնադարում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Ժամկոչյան Հ., Աբրահամյան Ա., Մելիք-Բախշյան Ս., Պողոսյան Ս., Հայ ժողովրդի 

պատմություն (սկզբից մինչև XVIII դարի վերջը), խմբ. Մելիք-Բախշյան Ս., Երևան, ԵՊՀ 

հրատ., 1975թ․, 

2. Հովհաննիսյան Պ., Մինասյան Է.և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ. Սիմոնյան Հր., 

Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012թ․, 

3. Հայոց պատմություն, հ. II, գ.II, խմբ Մելքոնյան Ա.և ուրիշներ, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ. 

ինստ., «Զանգակ-97» հրատ., 2014թ․։ 

 

1. 1106/Բ04 2. Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս.  

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

 ուսանողներին տրամադրել հիմնարար գիտելիքներ հայոց հին ու միջին դարերի 

պատմության առանցքային հարցերի վերաբերյալ և դաստիարակել բազմակողմանիորեն 

զարգացած, կենսունակ ազգային գիտակցություն ունեցող քաղաքացիներ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն հարցերը, 

 քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության նոր և 

նորագույն շրջանի հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները, 

 բացատրելու հայոց պետականության վերականգնման համար մղվող ազատագրական 

պայքարի ձևավորման և զարգացման ընթացքն ու առանձնահատկությունները, 

 վերլուծելու նորագույն ժամանակաշրջանում հայոց պետականության վերականգնումն 

ու զարգացումը՝ վերարժևորելով և իր գիտակցության մեջ արմատավորելով հայոց 

պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների նշանակությունը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները, 

 հասարակական դիսկուրսում կիրառելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի 

կարևորագույն հիմնահարցերի վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 
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 նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի գիտակցության մեջ ազգային-

ազատագրական պայքարի և հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված 

ավանդույթների արժևորման արմատավորմանը: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքը. 

Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման  համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները` 

 դասախոսություն, 

 սեմինար, 

 քննարկում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անց է կացվում բանավոր հարցման հիման վրա: Ստուգարքի ժամանակ 

ստուգվում է ուսանողի իմացությունը կիսամյակի ընթացքում անցած նյութի վերաբերյալ: 

Տոմսը պարունակում է 2 հարց: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հայ ազատագրական շարժումը XVI դ. կեսերից մինչև XVIII դ.: Ազատագրական պայքարը 

Սյունիքում և Սյունիքում 1722-1730 թթ.: Ռուս-թուրքական և ռուս-պարսկական 

պատերազմները և Հայաստանը XIX դ. առաջին երեսնամյակում: Հայկական հարցի 

միջազգայնացումը: Հայ քաղաքական կուսակցությունների առաջացումը և հայ 

ազատագրական շարժումը XIX դ. վերջին– XX դ. սկզբին: Հայոց ցեղասպանությունը: 

Մայիսյան հերոսամարտերը: Հայաստանի Առաջին Հանրապետությունը (1918-1920 թթ.): 

Խորհրդային Հայաստանը (1920-1991 թթ.): Հայերի մասնակցությունը Երկրորդ 

աշխարհամարտին: Արցախյան շարժումը (1988-1991 թթ.) և պատերազմը (1991-1994 թթ.): 

Հայաստանի Երրորդ Հանրապետությունը (1991 թվականից): 

14. Հիմնական գրականության ցանկը`  

1. Ժամկոչյան Հ., Աբրահամյան Ա), Մելիք-Բախշյան Ս., Պողոսյան Ս., Հայ ժողովրդի 

պատմություն (սկզբից մինչև XVIII դարի վերջը), խմբ. Մելիք-Բախշյան Ս., Երևան, ԵՊՀ 

հրատ., 1975թ․, 

2. Հովհաննիսյան Պ., Մինասյան Է. և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ. Սիմոնյան Հր., 

Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012թ․, 

3. Հայոց պատմություն, խմբ. Մելքոնյան Ա. և ուրիշներ, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ. ինստ., 

«Զանգակ-97» հրատ., հ. III, գ.I, 2010, հ. III, գ.II, 2015, հ. IV, գ. I, 2010, հ. IV, գ. II, 2016թ․: 

 

1. 1705/Բ03 2.  Ռուսերեն - 2 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 4 ժամ գործն. 

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 զարգացնել մասնագիտական թեմաների քննարկման և բանավեճի կարողությունները 

 ապահովել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի գերազանց իմացություն ընդլայնել 

մասնագիտական լեզվի բառապաշարը նոր տերմինների ընդգրկմամբ: 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ցուցաբերել մասնագիտական բառապաշարի հստակ իմացություն ցուցաբերել 

միջազգային չափորոշիչներով սահմանված В1 մակարդակին, 

 համապատասխանող ռուսաց լեզվի իմացություն, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 կազմել մասնագիտական թեմայով զեկույցներ, 

 տիրապետել մասնագիտական լայնածավալ տեղեկատվությանը, 

 կատարել միջազգային չափանիշների B1 մակարդակին համապատասխանող թեստային 

աշխատանք, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.  

 օգտագործել ձեռք բերած հաղորդակցման և լեզվական հմտությունները օգտագործել 

ձեռք բերած իմացությունները մասնագիտական ոլորտում։ 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքը. 

Գ5. մայրենի և օտար լեզուներով կառուցել բանավոր և գրավոր խոսք՝ տրամաբանորեն ճիշտ, 

փաստարկված և հստակ ձևակերպումներով, հետամուտ լինել ժողովրդավարական 

սկզբունքների իրագործմանը և ազգային ու համամարդկային արժեքների տարածմանը։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 գործնական պարապմունքներ, 

 ինքնուրույն աշխատանք, 

 թիմային աշխատանք, 

 բանավոր ներկայացում՝  /զեկույց/     բանավեճ, 

 ստուգողական աշխատանք, 

 թեստային աշխատանք, 

 վիկտորինա: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Թեստային առաջադրանք բանավոր հարցում ստուգարք: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Շարահյուսական կառուցվածքներ: Սուբյեկտիվ գնահատման արտահայտման միջոցներ Պարզ և բարդ 

նախադասություններ: Կապեր և կապական բառեր: Գիտական ոճի ժանրերը և դրանց շարադրման 

սկզբունքները: Մասնագիտական լեզվին բնորոշ ոճաբանական սկզբունքները: Մասնագիտական 

տերմինաբանության առանձնահատկությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 
1. Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов. Харьков: ХНУ, 2005 

2. Андрюшина Н.П., Жорова А.П., Макова М.Н. Тренировочные тесты по русскому языку как 

иностранному. М., 2008-2010г., 

3. Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика. 

Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015г., 

4. Карапетян Н.Г., Королева Л.Б., Черненко Н.М.. Учебные задания по русскому языку. 

5. Обучение дискуссионному общению. Для студентов-иностранцев. М.: РУДН, 2010г., 

6. Кирейцева А.Н., Селиверстова Е.И., Химик В.В. Сборник тестовых заданий по русскому языку для 

иностранцев: Грамматика. Лексика. СПБ, 1998г.: 
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1. 1401/Բ02 2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 2 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ  գործն. 

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել լեզվի և խոսքի փոխհարաբերության խնդիրները, 

 ծանոթացնել խոսքի հիմնական արժանիքներին, 

 նկարագրել բանավոր և գրավոր խոսքի կառուցվածքային յուրահատկությունները։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնել խոսքի մշակույթի վերաբերյալ տեսությունները,  

 սահմանել լեզվի ու խոսքի հատկանիշները, 

 ընտրել խոսքային իրավիճակին համապատասխան լեզվական միավորներ, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ,  

 հիմնավորել տեքստերի գործառական պատկանելությունը, 

 կառուցել գործառական տարաբնույթ տեքստեր (ըստ խոսքային իրավիճակի): 

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ. 

 կառուցել ճիշտ և գրագետ խոսք, 

 սովորեցնել խոսքային վարվեցողության հիմնական առանձնահատկությունները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքը. 

Գ5. մայրենի և օտար լեզուներով կառուցել բանավոր և գրավոր խոսք՝ տրամաբանորեն ճիշտ, 

փաստարկված և հստակ ձևակերպումներով, հետամուտ լինել ժողովրդավարական 

սկզբունքների իրագործմանը և ազգային ու համամարդկային արժեքների տարածմանը։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն,  

 գործնական աշխատանք, սլայդի ցուցադրում, 

 ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Ստուգարքը բանավոր է, որն անցկացվում է ուսանողներին նախապես տրված հարցաշարով: 

Քննատոմսը բաղկացած է երեք հարցից. երկու հարցերը տեսական են և գնահատվում են 7-

ական միավոր, իսկ երրորդը՝ գործնական առաջադրանք է, որը գնահատվում է 6 միավոր: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Գրավոր և բանավոր խոսքի առանձնահատկությունները: 

Խոսքի արժանիքները (ճշտություն, ճշգրտություն, սեղմություն և այլն), խոսքային 

վարվեցողություն, գործառական ոճեր: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա) և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր., 2016թ․,  

2. Եզեկյան Լ., Ոճագիտություն, Երևան, 2003թ․, 

3. Պողոսյան Պ., Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքներ, 2 հատորով, Երևան, 

1990թ․։ 
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1. 1311/Բ01 2. Փիլիսոփայության հիմունքներ 3. 4ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ  դաս., 2ժամ  սեմ. 

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսումնասիրել փիլիսոփայական մշակույթի առանձնահատկությունները և 

փիլիսոփայության դերը մարդ-աշխարհ փոխհարաբերություններում, 

 վերլուծել աշխարհի փիլիսոփայական պատկերը, 

 ներկայացնել փիլիսոփայական հիմանական հայեցակարգերի գիտական ու 

աշխարհայացքային հիմնախնդիրները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 տիրապետել փիլիսոփայության գիտական-մեթոդաբանական, աշխարհայացքային և 

արժեքաբանական գործառույթները, 

 հասկանալ ճշմարտության և մոլորության, գիտելիքի և հավատի, ռացիոնալի և 

իռացիոնալի սահմանազատման սկզբունքները, 

 ճանաչել քաղաքակրթական զարգացումների օրինաչափություննեն ու միտումները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 պարզաբանել բնական և հասարակական գիտությունների գործառույթները, 

տարբերակել քաղաքակրթական հայեցակարգերն ու դրանց հարացույցերը,  

 գնահատել փակ և բաց համակարգերի զարգացման առանձնահատկությունները,  

 վերլուծել հասարակության բնութենական և սոցիոմշակութային հիմունքները, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 կատարել սոցիալ-փիլիսոփայական ընդհանրացումներ և կիրառել համապատասխան 

մեթոդներ, 

 իմաստավորել աշխարհի գիտական պատկերը և մարդու կոչումն ու կյանքի իմաստը: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Գ3. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսությունների, 

 առաջադրանքների քննարկում,   

 տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն, 

առաջադրանքներ, 

 տարբեր մոդելների համեմատական վերլուծություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով: Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ 

առաջադրված հարցաշարի: Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և 

վերարտադրության աստիճանը, պատասխանների ամբողջականությունը և 

անսխալականությունը, հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական 

պատասխաններ: 
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14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Բալայան Ա., Փիլիսոփայություն. դասախոսությունների համառոտագրեր, Եր. 2016թ․, 

2. Бучило Н. Ф., Философия, М., 2013г. , 

3. Губин, В. Д. Философия, М., 2013г., 

4. Введение в философию, под ред. Фролов И.Т., М. 2012г., 

5. Канке, В. А. Основы философии, М., 2014г.: 

 

Կամընտրական առարկաներ  

1. 1602/Բ01 2.    Անգլերեն-1 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ / շաբ.  5. 4 ժամ  գործ. 

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ընդհանուր անգլերենի (General English) հիմնական լեզվական հմտությունների 

զարգացում, 

 մասնագիտական անգլերենի (Professional English) հիմունքների ներմուծում, 

 հիմնական մասնագիտական բառապաշարի, այնուհետև մասնագիտական տերմինների 

ներմուծում և ուսուցում, 

 մասնագիտական ընթերցանության տիրույթում գլխավոր և աջակցող մտքերի 

տարբերակում և թարգմանություն: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`  

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 բացատրել անգլերենի քերականության հիմունքները և ճիշտ կիրառել քերականական 

կառույցները, 

 ներկայացնլ մասնագիտական բառային ֆոնդի հիմնական հասկացությունները,  

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 կիրառել գրավոր խոսքի հիմնական հմտությունները, 

 հաղորդակցվել ընդհանուր և մասնագիտական թեմաներով՝ կիրառելով բանավոր խոսքի 

հիմնական հմտությունները, 

գ) ընդհանրական /փոխանցելի/ կարողությունները. 

 օգտվել մասնագիտությանն առնչվող տեղեկատվական աղբյուրներից: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքը. 

Գ5. մայրենի և օտար լեզուներով կառուցել բանավոր և գրավոր խոսք՝ տրամաբանորեն ճիշտ, 

փաստարկված և հստակ ձևակերպումներով, հետամուտ լինել ժողովրդավարական 

սկզբունքների իրագործմանը և ազգային ու համամարդկային արժեքների տարածմանը։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, 

 անհատական և խմբային աշխատանք, 

 անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք, 

 ինքնուրույն աշխատանք: 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է գրավոր աշխատանքով և 

բանավոր ստուգմամբ: Գրավոր ստուգում (թեստ անցած լեզվական նյութի հիման 

վերաբերյալ): Բանավոր ստուգում (կարդալ, թարգմանել և վերատադրել մասնագիտական 

տեքստը): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Անգլերենի քերականական կառույցները: Ընդհանուր բառապաշարի զարգացում: 

Մասնագիտական անգլերենի հիմնական բառապաշարը: Մասնագիտական անգլերեն լեզվով 

գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների ներմուծում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝  

1. Mkhitaryan Ye. “Basic English for University Student” Yerevan 2008y., 

2. Walker R. and Harding K., Tourism1. Oxford English for Careers, Oxford University Press,   2006y., 

3. Walker R. and Harding K ., Tourism 2. Oxford English for Careers, Oxford University Press, 2007y.: 

 

1. 1604/Բ3.2 2.                                         Գերմաներեն-1 3. 4 ECTS  կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 4 գործ 

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 տալ նախնական գիտելիքներ գերմաներեն լեզվի հնչյունաբանության, քերականության 

և բառագիտության բնագավառներում, 

 ստեղծել անհրաժեշտ հիմք տվյալ լեզվի ուսումնասիրության հաջորդ փուլերի համար: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 իմանալ արտասանական նորմերը և հնչաբանական յուրահատկությունները, 

 պատկերացում կազմել ուսուցման տվյալ փուլում նախատեսված բառապաշարի 

մասին,  

 ունենալ անհրաժեշտ գիտելիքներ գերմաներենի ելակետային քերականական 

կառույցների մասին: 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 ճիշտ արտաբերել գերմաներենի առանձին հնչյունները և դրանց արտասանական 

տարբերակները, 

 հասկանալ և խոսքում գործադրել այս փուլի համար անհրաժեշտ բառապաշարը, 

 ձեռք բերած քերականական գիտելիքների հիման վրա կառուցել նախադասություններ 

և կիրառել դրանք խոսքում: 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 ընկալել և մեկնաբանել գերմաներենի արտասանական յուրահատկությունները, 

 կազմել գերմաներենին բնորոշ բառային կաղապարներ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքը. 

Գ5. մայրենի և օտար լեզուներով կառուցել բանավոր և գրավոր խոսք՝ տրամաբանորեն ճիշտ, 

փաստարկված և հստակ ձևակերպումներով, հետամուտ լինել ժողովրդավարական 

սկզբունքների իրագործմանը և ազգային ու համամարդկային արժեքների տարածմանը։ 
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 գործնական պարապմունք, 

  ինքնուրույն աշխատանք, 

  խմբային աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է գրավոր աշխատանքով և 

բանավոր ստուգմամբ: Գրավոր ստուգում (թեստ՝ անցած լեզվական նյութի հիման 

վերաբերյալ), բանավոր ստուգում (կարդալ, թարգմանել և վերատադրել մասնագիտական 

տեքստը): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Գերմաներենի արտասանական նորմերը: Արտասանություն և գրություն: Հնչյունաբանական 

տառադարձություն: Գերմաներենի ձայնավորական և բաղաձայնական համակարգերը: 

Քերականական կարգեր, դրանց արտահայտման միջոցները գերմաներենում: Գոյականի, 

ածականի և բայի ձևաբանական ու քերականական նշանակությունները: Գոյականի 

հոլովման տիպերը: Հոլովների նշանակությունը և գործածությունը: Ածականի  

զամեմատության աստիճանները: Համեմատության աստիճանների կարգ: Բայի 

ձևաբանական տիպերը: Լիիմաստ և սպասարկու բայեր: Նախդիրների գործառույթը 

նախադասության մեջ: Պարզ նախադասություն, դրա շարադասությունը: Ուղիղ և շրջուն 

շարադասություն, դրանց առանձնահատկությունները: Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում 

է հետևյալ թեմաները՝ «Ընտանիք», «Իմ մասնագիտությունը», «Համալսարան», «Իմ 

հանգստյան օրը», «Ճանապարհորդություն», «Գերմանիա»: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 1, Berlin, 1982y., 

2. Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004y. , 

3. Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017y., 

4. G. Helbig, J. Buscha, Deutsche Grammatik für Ausländer, Leipzig, 2001y.: 

 

1. 1803/Բ01 2. Թուրքերեն - 1 3. 4  ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5.  4 ժամ գործն. 

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 սովորեցնել ժամանակակից գրական թյուրքերեն, 

 ձևավորել թուրքերեն տեքստեր վերարատադրելու ունակություններ, 

 զարգացնել հայերենից թուրքերեն և թուրքերենից հայերեն տեքստեր թարգմանելու 

հմտությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու թուրքերենի հնչյունական համակարգը, 

 սահմանելու թուրքերենի քերականական առանձնահատկությունները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 վերարտադրելու թուրքերեն պարզ նախադասություններ, 
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 թարգմանելու թուրքերենից հայերեն և հայերենից թուրքերեն պարզ տեքստեր: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Գ5. մայրենի և օտար լեզուներով կառուցել բանավոր և գրավոր խոսք՝ տրամաբանորեն ճիշտ, 

փաստարկված և հստակ ձևակերպումներով, հետամուտ լինել ժողովրդավարական 

սկզբունքների իրագործմանը և ազգային ու համամարդկային արժեքների տարածմանը։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 թուրքերեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն, 

 տեքստերի և վարժությունների կազմում, 

 քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և 

մեկնաբանություն:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է գրավոր աշխատանքով և 

բանավոր ստուգմամբ: Գրավոր ստուգում (թեստ՝ անցած լեզվական նյութի հիման 

վերաբերյալ), բանավոր ստուգում (կարդալ, թարգմանել և վերատադրել մասնագիտական 

տեքստը): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Ժամանակակից թուրքերենի հնչյունական համակարգը:  Գոյականի թիվը, հոլովը, 

պատկանելիության ածանցները թուրքերենում:  Հրամայական եղանակ, բայի անորոշ ձևը: 

Անվանական ստորոգյալի կազմությունը թուրքերենում:  Ներկա-շարունակական 

ժամանակաձևը ժամանակակից թուրքերենում:  

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Աաֆարյան Ա․, Սողոմոնյան Ա․, Լոքմագյոզյան Տ., Թուրքերենի դասագիրք, Գիրք Ա, 

Վեցերորդ լրամշակված հրատարակություն, Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2015թ․, 

2. Ergin M., Türk Dil Bilgisi, İstanbul, 1980., 

3. Hengirmen M., Türkçe öğreniyoruz, c. 1-3, Ankara 1999., 

4. Щека Ю. В., Интенсивный курс турецкого языка: Учебник, М., 1996г.: 

 

1. 1608/Բ3.2 2.    ֆրանսերեն - 1 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5.  4 ժամ գործն. 

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 զարգացնել ծրագրային թեմատիկայի սահմաններում բառային և քերականական          

հմտություններ, 

 ձևավորել մասնագիտական թեմաների շուրջ մենախոսական և երկխոսական  

կարողություններ, 

 ձևավորել մասնագիտական տեքստերի բանավոր և գրավոր թարգմանության 

կարողություններ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝  

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 մատնանշելու մասնագիտական տեքստերի լեզվաոճական 

առանձնահատկությունները, 
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 տարրորոշելու մասնագիտական տերմինները համատասխան տեքստերում, 

 սահմանելու մասնագիտական տեքստերի թարգմանության դժվարությունները,  

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 մեկնաբանելու մասնագիտական տեքստերի բառաքերականական  

 դժվարությունները, 

 մենախոսելու մասնագիտական թեմաների շուրջ, 

 թարգմանելու (գրավոր-բանավոր) մասնագիտական տեքստեր, 

գ) փոխանցելի կարողություններ.  

 թարգմանելու հմտություններ, 

 բառարաններից օգտվելու կարողություններ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքը. 

Գ5. մայրենի և օտար լեզուներով կառուցել բանավոր և գրավոր խոսք՝ տրամաբանորեն ճիշտ, 

փաստարկված և հստակ ձևակերպումներով, հետամուտ լինել ժողովրդավարական 

սկզբունքների իրագործմանը և ազգային ու համամարդկային արժեքների տարածմանը։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 գործնական պարապմունք հանձնարարված գրականության ընթերցում,  

 քննարկումներ, ինքնուրույն հետազոտություն,  

 խմբային աշխատանք, 

 դասավանդման նորարական մեթոդներ,  

 ինտերակտիվ և այլն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է գրավոր աշխատանքով և 

բանավոր ստուգմամբ: Գրավոր ստուգում (թեստ՝ անցած լեզվական նյութի հիման 

վերաբերյալ), բանավոր ստուգում (կարդալ, թարգմանել և վերատադրել մասնագիտական 

տեքստը): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Présentations et usages 

La famille – les âges de la vie Le temps qui passe 

Le physique – l’apparence 

Les activités quotidiennes 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Djoulhakian M., Méliksétian R., Mouradian A., Manuel de francais, Erévan, 2013. Claire M., Vite 

et bien 2, niveau B1, Paris, CLE internationale, 2009. 

2. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, Paris, CLE 

internationale, 2009., 

3. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, niveau intermédiaire, 

CLE internationale, Paris 2009.: 
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1. 1602/Բ02 2. Անգլերեն-2 3.  4 ECTS  կրեդիտ 

4. 4 ժամ / շաբ. 5. 4 ժամ գործն. 

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 լեզվական իրազեկության զարգացում՝ գիտելիքներ և կարողություններ բառապաշարի, 

շարահյուսության, ինչպես նաև օտար լեզվի որպես համակարգի այլ 

առանձնահատկությունների մասին,  

 հաղորդակցական գործընթացների և խոսքային գործունեության մեջ ուսանողների 

ներգրավման մակարդակի բարձրացում, մասնագիտական բառապաշարի ուսուցման 

կարողությունների և հմտությունների զարգացում,  

 մասնագիտական տեքստերի ընկալման կարողությունների զարգացում: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ընկալել, հասկանալ, մեկնաբանել մասնագիտական տեքստերի բովանդակությունն ու 

կառուցվածքը, 

 տիրապետել մասնագիտական և ընդհանուր բառապաշարի հենքային շերտերին՝ 

դրանց ճշգրիտ գործածության նպատակադրմամբ, 

 ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում անգլերեն լեզվով ինքնուրույն աշխատանք 

կատարելու սկզբունքների իմացություն, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 իրականացնել գրավոր և բանավոր մասնագիտական տեքստերի ընթերցում, 

վերարտադրում և թարգմանություն, 

 ձևավորել և ներկայացնել բանավոր կապակցված խոսք՝ ուսումնասիրվող 

մասնագիտական թեմաների վերաբերյալ, 

 արտահայտել և հիմնավորել կարծիք՝ երկխոսության մեջ մտնելով 

համակուրսեցիների հետ, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 արդյունավետ օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ 

ինտերնետային) տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և 

ներկայացնելու նպատակով: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքը. 

Գ5. մայրենի և օտար լեզուներով կառուցել բանավոր և գրավոր խոսք՝ տրամաբանորեն ճիշտ, 

փաստարկված և հստակ ձևակերպումներով, հետամուտ լինել ժողովրդավարական 

սկզբունքների իրագործմանը և ազգային ու համամարդկային արժեքների տարածմանը։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, անհատական և խմբային 

աշխատանք, 

 անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք, 

 ինքնուրույն աշխատանք: 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է գրավոր աշխատանքով և 

բանավոր ստուգմամբ: Գրավոր ստուգում (թեստ՝ անցած լեզվական նյութի հիման 

վերաբերյալ), բանավոր ստուգում (կարդալ, թարգմանել և վերատադրել մասնագիտական 

տեքստը): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.   

Մասնագիտական լեզվի բառապաշարարի առանձնահատկություններ: Անգլերենով 

մասնագիտական գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների վերլուծություն: 

Դասախոսության ընթացքում նյութի կարևոր առանցքային կետերի գրառում: Տարբեր 

աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվության առանձին մասերի համադրում և 

շարադրում: Գրավոր տեքստերի վերաձևակերպում մասնագիտական բառապաշարի 

օգտագործմամբ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝  

1. Sukiasyan S., Grigoryan H. – “English for Geo- students” 2012y., 

2. Walker R. and Harding K .,Tourism 2. Oxford English for Careers, Oxford University Press,  2007y., 

3. Walker R. and Harding K .,Tourism 3. Oxford English for Careers, Oxford University Press, 2008y.: 

 

1. 1604/Բ3.3 2.  Գերմաներեն-2 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 4 ժամ գործն. 

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողների մոտ զարգացնել ուսուցման նախորդ փուլում ձեռք բերած գիտելիքները 

գերմաներենի ձևաբանության և քերականության բնագավառներում, 

 ընդլայնել թեմատիկ բառապաշարը, ակտիվացնել այդ բառապաշարը և քերականական 

գիտելիքները` համապատասխան երկխոսությունների և տեքստերի վերարտադրման 

նպատակով,  

 ամբողջացնել բակալավրիատի ընդհանուր կրթական մակարդակում ուսանողների 

գիտելիքները գերմաներեն լեզվից: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 պատկերացում կազմել գերմաներենի ձևաբանական և քերականականընդարձակ 

կաղապարների մասին, 

 ընդլայնել կոնկրետ թեմատիկ բառապաշարը, 

 պատկերացում կազմել երկխոսությունների կառուցվածքի և տեքստերի 

վերարտադրության ու փոխադրման սկզբունքների մասին, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 ճիշտ կազմել գերմաներենին բնորոշ ձևաբանական և քերականական կաղապարները, 

համապատասխան ձևով գործադրել ձեռք բերած թեմատիկ բառապաշարը, 

 կազմել երկխոսություններ, գրել փոխադրություններ, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.  

 վերլուծել գերմաներենի կառուցվածքային կաղապարներն ու հարացույցային ձևերը, 
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գործնականում կիրառել թեմատիկ բառապաշարը, 

 մեկնաբանել գերմաներենում խոսքի ձևավորման յուրահատկությունները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքը. 

Գ5. մայրենի և օտար լեզուներով կառուցել բանավոր և գրավոր խոսք՝ տրամաբանորեն 

ճիշտ, փաստարկված և հստակ ձևակերպումներով, հետամուտ լինել 

ժողովրդավարական սկզբունքների իրագործմանը և ազգային ու համամարդկային 

արժեքների տարածմանը։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 գործնական պարապմունք,  

 ինքնուրույն աշխատանք,  

 խմբային աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է գրավոր աշխատանքով և 

բանավոր ստուգմամբ: Գրավոր ստուգում (թեստ՝ անցած լեզվական նյութի հիման 

վերաբերյալ), բանավոր ստուգում (կարդալ, թարգմանել և վերատադրել մասնագիտական 

տեքստը): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Գոյականի նշանակությունը և շարահյուսական գործառույթները: Հոգնակի թվի կազմության 

հիմնական տիպերը: Անհոգնական և անեզական գոյականներ: Գոյականների հոլովման 

համակարգը և գերմաներենի հոլովների կիրառական նշանակությունները: Բայերի 

ձևաբանական և իմաստաքերականական դասակարգումը: Անցողական և անանցողական 

երկսեռ բայեր: Բայի քերականական կարգերը: 

Սահմանական եղանակի ակտիվ և ներգործական սեռերի բոլոր ժամանակների 

կազմությունն ու գործառույթը: Ժամանակաձևերի բացարձակ և հարաբերական 

գործառույթը: Ստորոգյալի համաձայնեցումը ենթակայի հետ: Հրամայական եղանակի ձևերը 

և նրանց քերականական հոմանիշները: Երկանդամ, եռանդամ և միանդամ կրավորական 

կառույցները: Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է «Գերմանիայի մեծ քաղաքները», 

«Ընկերական շրջապատում», «Տնտեսություն և քաղաքականություն», «Իմ զբաղմունքը», 

«Իմուսումը», «Հայաստանի պատմությունից», «Համագործակցություն» և այլն: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝  

1. Dreyer-Schmidt, Lehr-und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Ismaning, 2002. Kessler, 

2. Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004., 

3. Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017., 

4. H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 2, Berlin, 1992.: 

 

1. 1803/Բ02 2. Թուրքերեն - 2 3.  4 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. - 4 ժամ  գործն. 

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 սովորեցնել ժամանակակից գրական թուրքերեն, 

 խորացնել  թուրքերեն տեքստեր վերարատադրելու ունակությունները, 
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 զարգացնել հայերենից թուրքերեն և թուրքերենից հայերեն տեքստեր թարգմանելու 

հմտությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու  ժամանակակից թուրքերենի  շարահյուսական  ու ձևաբանական հիմ-

նախնդիրները, 

 սահմանելու  պարզ ընդարձակ և բարդ նախադասություն կազմելու տրամաբա-

նությունը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 թարգմանելու  ոչ մեծ  բարդության  տեքստեր թուրքերենից հայերեն և հայերենից 

թուրքերեն։ 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Գ5. մայրենի և օտար լեզուներով կառուցել բանավոր և գրավոր խոսք՝ տրամաբանորեն 

ճիշտ, փաստարկված և հստակ ձևակերպումներով, հետամուտ լինել 

ժողովրդավարական սկզբունքների իրագործմանը և ազգային ու համամարդկային 

արժեքների տարածմանը։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 թուրքերեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն, 

 տեքստերի և վարժությունների կազմում, 

 քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և 

մեկնաբանություն : 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է գրավոր աշխատանքով և 

բանավոր ստուգմամբ: Գրավոր ստուգում (թեստ՝ անցած լեզվական նյութի հիման 

վերաբերյալ), բանավոր ստուգում (կարդալ, թարգմանել և վերատադրել մասնագիտական 

տեքստը): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Գոյականների և դերանունների հոլովումը: Թուրքերենի հետդիրները և դրանց 

կիրառությունը: Ապառնի ժամանակը թուրքերենում: Գոյական անունների 

կապակցությունները: Ընդարձակ ներկա  ժամանկաձևը: Ըղձական եղանակը: Մակբայական 

դերբայներ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Աաֆարյան Ա), Սողոմոնյան Ա), Լոքմագյոզյան Տ., Թուրքերենի դասագիրք, Գիրք Ա, 

Վեցերորդ լրամշակված հրատարակություն (երաշխավորվել է ՀՀ ԿԳՆ կողմից  որպես 

դասագիրք բուհերի ուսանողների համար), Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2015թ․, 

2. Ergin M., Türk Dil Bilgisi, İstanbul, 1980., 

3. Hengirmen M., Türkçe öğreniyoruz, c. 1-3, Ankara 1999., 

4. Щека Ю. В., Интенсивный курс турецкого языка: Учебник, М., 1996г.: 

 

1. 1608/Բ3.3 2.  Ֆրանսերեն - 2 3. 4 ECTS  կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 4 ժամ գործն. 



209 

 

  

 

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 զարգացնել մասնագիտական թեմաների շուրջ մենախոսական և երկխոսական 

կարողությունները, 

  ձևավորել մասնագիտական տեքստերի գրավոր թարգմանության հմտություններ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝  

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 տարորոշելու մասնագիտական տեքստերի լեզվաոճական ցուցիչները, 

 տարբերակելու մասնագիտական տեքստերի համընդհանուր և տերմինային 

բառաշերտերը բացատրելու մասնագիտական տեքստերի թարգմանության 

դժվարությունները 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 մենախոսելու և երկխոսել մասնագիտական թեմաների շուրջ թարգմանելու (գրավոր և 

բանավոր)  

 մասնագիտական տեքստեր բանավիճելու մասնագիտական թեմաների շուրջ 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքը. 

Գ5. մայրենի և օտար լեզուներով կառուցել բանավոր և գրավոր խոսք՝ տրամաբանորեն ճիշտ, 

փաստարկված և հստակ ձևակերպումներով, հետամուտ լինել ժողովրդավարական 

սկզբունքների իրագործմանը և ազգային ու համամարդկային արժեքների տարածմանը։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 գործնական պարապմունք, 

 հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն 

հետազոտություն, խմբային աշխատանք, 

 դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է գրավոր աշխատանքով և 

բանավոր ստուգմամբ: Գրավոր ստուգում (թեստ՝ անցած լեզվական նյութի հիման 

վերաբերյալ), բանավոր ստուգում (կարդալ, թարգմանել և վերատադրել մասնագիտական 

տեքստը): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Les professions – les métiers La technologie. La communication L’argent- la banque. 

Le caractère et la personnalité 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

5. Djoulhakian M., Méliksétian R., Mouradian A., Manuel de francais, Erévan, 2013. Claire M., Vite et 

bien 2, niveau B1, Paris, CLE internationale, 2009. 

6. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, Paris, CLE internationale, 

2009., 

7. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, niveau intermédiaire, 

8. CLE internationale, Paris 2009.: 
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Բազմամբիոնային առարկաներ 

1. 0002/Բ01 2. Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ 

իրավիճակներում բնակչության առաջին բուժօգնություն 

3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս., 2 ժամ  գործն.  

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7.  ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 սովորողների մոտ ձևավորել ԱԻ-ների մասին պատկերացում, ԱԻ-ներում գործելու հմտու-

թյուններ,      

 փրկարարական աշխատանքների կազմակերպման վերաբերյալ հմտություններ և 

տարաբնույթ պատահարների ժամանակ հնարավոր վնասվածքների և այլ ախտահա-

րումների դեպքում առաջին բուժօգնության ցուցաբերման անհրաժեշտ կարողություններ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 պատկերացնել տարաբնույթ ԱԻ-ների հետևանքով ստեղծված իրավիճակը և դրան 

դիմակայելու ուղիները, 

 ներկայացնել տեղեկատվություն ԱԻ-ում և պատերազմի ժամանակ պետության կողմից 

իրականացվող միջոցառումների մասին՝ ուղղված բնակչության պաշտպանությանը, 

 քննարկել ՀՀ-ում հավանական ԱԻ-ներից բխող ռիսկի գնահատման մեթոդները, 

 գնահատել տուժածի վիճակը (առաջնային և երկրորդային զննում), վնասվածքի տեսակն 

ու ծանրությունը և տիրապետել առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելու հիմնահարցերին,  

 տիրապետել համաճարակային իրավիճակներում վարակի տարածման հնարավոր 

ուղիներին ու պաշտպանության ձևերին, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 կիրառել անհրաժեշտ հմտություններ տարաբնույթ ԱԻ-ներում նախընտրելի վարքագիծ 

դրսևորելու ուղղությամբ, 

 ցուցաբերել առաջին բուժօգնություն տարաբնույթ վնասվածքների և ախտահարումների 

դեպքերում, 

 օգտագործել ձեռք բերված կարողություները ԱԻ և պատերազմի ժամանակ պետության 

կողմից իրականացվող միջոցառումների ընթացքում, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում,  

 աշխատել թիմում և լուծել բարդ խնդիրներ, 

 վերլուծել իրավիճակը և կատարել անհրաժեշտ գործողություններ իր և շրջապատի 

համար: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

 Գ4. թիմում աշխատել, ինքնուրույն կազմակերպել և աշխատանքային թիմը առաջնորդել, 

աշխատանքի բարձր արդյունավետություն ցուցաբերել, պահպանել աշխատանքային 

անվտանգության կանոնները և մասնագիտական էթիկայի նորմերը։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն,  

 մեթոդական և գործնական պարապմունք,       
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 անհատական և ինքնուրույն աշխատանքներ,  

 թեմատիկ ուսումնական խաղեր, 

 ուսումնական տեսաֆիլմերի ցուցադրում: 

 ուսումնամեթոդական վարժանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարք. անց է կացվում բանավոր կարգով և հարցաթերթիկներով (2 հարց, 

ուսումնառության արդյունքների համար նախատեսված կատարման չափանիշների բավարար 

մակարդակի ապահովում): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Արտակարգ իրավիճակներ ու պատահարներ:  Քաղաքացիական պաշտպանություն: 

ԱԻ-ում բնակչության առաջին բուժօգնություն: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Ադամյան Մ.Խ., «Փոխադրական անշարժացում», ուսումնամեթոդական աշխատանք, 

Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2011թ․, 36 էջ, 

2. Մարկարյան Ռ.Վ., Ջանջուղազյան Ն.Ա), Օհանջանյան Մ.Մ., Հարությունյան Ա)Ա), 

Հարությունյան Վ.Ս., Բաղդասարյան Լ.Լ., Հասրաթյան Ռ.Ց., Վարդանյան Ջ.Հ. 

«Քապաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր», Երևանի 

համալս. հրատ., 2006թ․, 238 էջ, 

3. Մանասյան Կ.Ա), «Սիրտ-թոքային վերակենդանացման մինչբժշկական մեթոդների 

ուսուցումը» (ուսումնամեթոդական աշխատանք), Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2007թ․, 

44 էջ, 

4. Մանուկյան Ս.Ա), Ճաղարյան Գ.Հ. «Արտակարգ իրավիճակների և քաղաքացիական 

պաշտպանության հիմնահարցեր», ուսումնական ձեռնարկ, Եր., Երևանի համալս. 

հրատ., 2017թ․, 

5. Հեղինակների կոլլեկտիվ, «Մինչբժշկական օգնությունը բնակչությանը արտակարգ 

իրավիճակներում», ուսումնական ձեռնարիկ, Երևանի համալս. հրատ., 2007թ․, 224 էջ։ 

 

1. 0002/Բ01 2. Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ 

իրավիճակներում բնակչության առաջին բուժօգնություն 

3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս., 2 ժամ  գործն.  

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7.  ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 սովորողների մոտ ձևավորել ԱԻ-ների մասին պատկերացում, ԱԻ-ներում գործելու հմտու-

թյուններ,      

 փրկարարական աշխատանքների կազմակերպման վերաբերյալ հմտություններ և 

տարաբնույթ պատահարների ժամանակ հնարավոր վնասվածքների և այլ ախտահա-

րումների դեպքում առաջին բուժօգնության ցուցաբերման անհրաժեշտ կարողություններ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 պատկերացնել տարաբնույթ ԱԻ-ների հետևանքով ստեղծված իրավիճակը և դրան 

դիմակայելու ուղիները, 
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 ներկայացնել տեղեկատվություն ԱԻ-ում և պատերազմի ժամանակ պետության կողմից 

իրականացվող միջոցառումների մասին՝ ուղղված բնակչության պաշտպանությանը, 

 քննարկել ՀՀ-ում հավանական ԱԻ-ներից բխող ռիսկի գնահատման մեթոդները, 

 գնահատել տուժածի վիճակը (առաջնային և երկրորդային զննում), վնասվածքի տեսակն 

ու ծանրությունը և տիրապետել առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելու հիմնահարցերին,  

 տիրապետել համաճարակային իրավիճակներում վարակի տարածման հնարավոր 

ուղիներին ու պաշտպանության ձևերին, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 կիրառել անհրաժեշտ հմտություններ տարաբնույթ ԱԻ-ներում նախընտրելի վարքագիծ 

դրսևորելու ուղղությամբ, 

 ցուցաբերել առաջին բուժօգնություն տարաբնույթ վնասվածքների և ախտահարումների 

դեպքերում, 

 օգտագործել ձեռք բերված կարողություները ԱԻ և պատերազմի ժամանակ պետության 

կողմից իրականացվող միջոցառումների ընթացքում, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում,  

 աշխատել թիմում և լուծել բարդ խնդիրներ, 

 վերլուծել իրավիճակը և կատարել անհրաժեշտ գործողություններ իր և շրջապատի 

համար: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

 Գ4.  թիմում աշխատել, ինքնուրույն կազմակերպել և աշխատանքային թիմը առաջնորդել, 

աշխատանքի բարձր արդյունավետություն ցուցաբերել, պահպանել աշխատանքային 

անվտանգության կանոնները և մասնագիտական էթիկայի նորմերը։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն,  

 մեթոդական և գործնական պարապմունք,       

 անհատական և ինքնուրույն աշխատանքներ, 

 թեմատիկ ուսումնական խաղեր, 

 ուսումնական տեսաֆիլմերի ցուցադրում, 

 ուսումնամեթոդական վարժանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարք. անց է կացվում բանավոր կարգով և հարցաթերթիկներով (2 հարց, 

ուսումնառության արդյունքների համար նախատեսված կատարման չափանիշների բավարար 

մակարդակի ապահովում): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Արտակարգ իրավիճակներ ու պատահարներ:  Քաղաքացիական պաշտպանություն: 

ԱԻ-ում բնակչության առաջին բուժօգնություն: 
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14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Ադամյան Մ.Խ., «Փոխադրական անշարժացում», ուսումնամեթոդական աշխատանք, Եր., 

Երևանի համալս. հրատ., 2011թ․, 36 էջ, 

2. Մարկարյան Ռ.Վ., Ջանջուղազյան Ն.Ա), Օհանջանյան Մ.Մ., Հարությունյան Ա)Ա), 

Հարությունյան Վ.Ս., Բաղդասարյան Լ.Լ., Հասրաթյան Ռ.Ց., Վարդանյան Ջ.Հ. 

«Քապաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր», Երևանի համալս. 

հրատ., 2006թ․, 238 էջ, 

3. Մանասյան Կ.Ա), «Սիրտ-թոքային վերակենդանացման մինչբժշկական մեթոդների 

ուսուցումը» (ուսումնամեթոդական աշխատանք), Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2007թ․, 44 

էջ, 

4. Մանուկյան Ս.Ա), Ճաղարյան Գ.Հ. «Արտակարգ իրավիճակների և քաղաքացիական 

պաշտպանության հիմնահարցեր», ուսումնական ձեռնարկ, Եր., Երևանի համալս. հրատ., 

2017թ․, 

5. Հեղինակների կոլլեկտիվ, «Մինչբժշկական օգնությունը բնակչությանը արտակարգ 

իրավիճակներում», ուսումնական ձեռնարիկ, Երևանի համալս. հրատ., 2007թ․, 224 էջ, 

 

Ընդհանուր կրթական կառուցամաս (կամընտրական) 

 

1302/Բ01 2.                          Բարոյագիտության հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս. 

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 վերլուծել ժամանակակից քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական 

հիմնախնդիրները, կանխատեսել բարոյական շարժառիթներ ունեցող ճգնաժամային 

երևույթները և դրանց հետևանքները,  

 ծանոթանալ սիրո, ընտանիքի, կյանքի իմաստի, կրոնի, իրավունքի բարոյական 

հիմանահրցերին: 

9. դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 տիրապետել բարոյական հարաբերությունների հիմունքներին և տիպաբանությանը, 

 ծանոթանալ սիրո մետաֆիզիկայի, ընտանիքի պլանավորման և սիրոհոգեվերլուծության 

հիմնախնդիրներին, 

 տիրապետել բարոյական կոնֆլիկտների լուծման և հաղթահարման տեխնոլոգիաներին, 

ինչպես նաև սոցիալական կյանքի, բիզնես էթիկայի և քաղաքական էթիկայի 

հիմունքներին, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 հասկանալ բարոյական ընտրության և կյանքի իմաստի ձևավորման մեխանիզմները, 

 ընտրել բարոյական կոնֆլիկտների հաղթահարման արդյունավետ մոդելներ, 

 գնահատել բարոյականության դերը կյանքի կազմակերպման ու կանոնակարգման 

գործում, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
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 պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը, 

 վերլուծել արդի քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական տեսանկյունները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Գ1. տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային      գրադարաններ, 

գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) տեղեկատվություն հայթհայթել, մշակել և 

վերլուծել, 

Գ4. թիմում աշխատել, ինքնուրույն կազմակերպել և աշխատանքային թիմը առաջնորդել, 

աշխատանքի բարձր արդյունավետություն ցուցաբերել, պահպանել աշխատանքային 

անվտանգության կանոնները և մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, տեքստի մեկնաբանում  , 

 տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն,  

 առաջադրանքներ և տարբեր մոդելների համեմատական վերլուծություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անց է կացվում բանավոր հարցման հիման վրա: Ստուգարքի ժամանակ 

ստուգվում է ուսանողի իմացությունը կիսամյակի ընթացքում անցած նյութի 

վերաբերյալ: Տոմսը պարունակում է 3 հարց: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Բարոյականության էությունը և կառուցվածքը: Բարոյական հարաբերությունների էությունը: 

Կրոնական էթիկա: Բիոէթիկա: Քաղաքական էթիկա: Սիրո մետաֆիզիկա: Կյանքի իմաստը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Апресян Ю. Этика. М., 2004г.,  

2. Бодрийяр Ж. Забыть Фуко. СПБ, 2011г., 

3. Матвеев П. Религиозная этика. М., 2014г., 

4. Фромм Э. Искусство любить. М., 2008. 

5. Щвейцер А. Культура и этика. М., 2010г.: 

 

1. 0901/Բ02 2. Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր 3. 2 ECTS  կրեդիտ 

4. 2ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ  դաս. 

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել բնական գիտությունների զարգացման պատմությանը և 

մեթոդոլոգիային, 

 ուսանողների մոտ ձևավորել ժամանակակից պատկերացումներ բնական 

գիտությունների զարգացման օրինաչափությունների և հայեցակարգերի մասին, 

նրանց մատուցել այն գիտելիքների պաշարը, որոնք անհրաժեշտ են լայն 

աշխարահայացքի ձևավորման համար: 

9.  Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա)  մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու բնագիտության զարգացման պատմությունը, 

 մեկնաբանելու հիմնական սկզբունքներն ու հայեցակարգերը, 
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բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 կիրառելու ձեռք բերած գիտելիքները հետագա մասնագիտական գործունեության 

ընթացքում, 

 մշակելու բնական և մարդածին աղետների կանխարգելման միջոցառումներ, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները, 

 ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել 

նորերը: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

 Բ7.   ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական և մանկավարժական  գործունեություն,  

 Գ3.   ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն (ակտիվ և ինտերակտիվ անցկացման ձևերի համակցությամբ), 

 անհատական ռեֆերատներ և դրանց միասնական քննարկում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Ստուգարքային՝ ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում են հարցեր` նախապես 

տրամադրված հարցաշարից: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Բնագիտության զարգացման պատմությունը: Բնագիտության գիտական մեթոդները: 

Աշխարհի գիտական նկարագիրը: Դասական և ժամանակակից կոնցեպցիաները: Տիեզերքի 

ծագման և զարգացման գիտական կոնցեպցիաները և դրանց պատմական զարգացումը: 

Կոսմոգոնիկ տեսություն: Երկրի ծագման և ձևավորման կոնցեպցիաները: Կյանքի ծագում 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Ասլանյան Լ. Ս., Կարայան Հ. Ս., Ժամանակակից բնագիտության հայեցակարգերը, 

Երևան, 2011թ․ , 

2. Գագինյան Ռ. Խ., Բնաաշխարհագրական տեսություններ, Ե., 2010թ․ , 

3. Վալեսյան Լ.Հ., Աշխարհագրական գիտությունների մեթոդաբանական և տեսական 

հիմունքներ, Ե., 2004թ․ , 

4. Иорданский Н.Н. Эволюция жизни. 2001г.,  

5. Карпенков С.Х., Концепции современного естествознания. 488с., 2003г., 

6. Концепции современного естествознания. (Учебник) Под ред. Михайлова Л.А. 336с., 2008г.,  

7. Стивен Хокинг. Краткая история времени. От большого взрыва до черных дыр. 2001г., 

8. Хорошавина С. Г., Концепции современного естествознания. Курс лекций. 480с., 2005г.: 

 

1. 1005/Բ24 2. Գործարարության հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս. 

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 տրամադրել գործարարության էության և դրսևորման առանձնահատկությունների, 

ինչպես           նաև գործարարության զարգացման հիմնախնդիրների վերաբերյալ 

գիտելիքներ և իմացություն, ուսուցանել գործարարության տեսա-մեթոդական հենքերը, 
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ինչպես նաև գործարարության կազմակերպման տեսա-գործնական հիմունքներն 

անհրաժեշտ հմտությունները,  

 տրամադրել բիզնես պլանների մշակման և այլ կարևոր կարողություններ, որոնք կարող 

են օգտակար լինել շրջանավարտի մասնագիտական կարիերայի ընթացքում: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 սահմանել գործարարության էությունը և հիմնական հասկացությունները, 

գործարարության առանձնահատկությունները և մոդելային բնորոշիչները,                

գործարարության փուլային զարգացման բնորոշիչները և առանձնահատկությունները, 

 ներկայացնել գործարարության տեսա-մեթոդական հենքերը, ինչպես նաև  

գործարարության կազմակերպման տեսա-գործնական հիմունքնեըը, 

 լուսաբանել գործարարության կազմակերպման ձևերը, կառավարման 

սկզբունքները և մոտեցումները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 վերլուծել և տարբերակել գործարարության համակարգերն ու տիպերը, գտնել բիզնեսի 

զարգացման համարժեք մոտեցումները, ընտրել գործարարության կազմակերպման ու 

կառավարման տեսա-գործնական հիմքերը և դրանց կիրարկման ձևերը, 

 գնահատել ՀՀ-ում գործարար միջավայրը, ներկայացնել գործարարության զարգացման 

հնարավորությունները և խնդիրներն ու ռիսկերը, կանխատեսել գործարարության 

զարգացման հնարավորություններն ու հեռանկարները, 

 օգտվել բիզնես-պլանների մշակման գործիքներից, օգտվել Պորտերի մրցակցային հինգ 

ուժերի և SWOT վերլուծական գործիքներից և կատարել բիզնես նախագծի 

արդյունավետության և նպատակահարմարության գնահատում, կատարել բիզնես 

հաշվարկներ, գնահատել հնարավոր ֆինանսավորման աղբյուրները, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան). 

 օգտվել տեղեկատվական-վերլուծական տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային 

ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ, 

միջազգային կազմակերպությունների տարեկան զեկույցներ, կատարել անհրաժեշտ 

վերլուծություններ և այլն, 

 իրականացնել գործարարության խաղարկային ներկայացումներ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը. 

Գ3.  ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը, 

Գ4. թիմում աշխատել, ինքնուրույն կազմակերպել և աշխատանքային թիմը առաջնորդել, 

աշխատանքի բարձր արդյունավետություն ցուցաբերել, պահպանել աշխատանքային 

անվտանգության կանոնները և մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.  

 ինքնուրույն աշխատանք՝ որպես դասընթացի նյութի խորացման միջոց և դասախոսությա 

նյութերի յուրացման ակտիվ մեթոդ, 

 ի լրումն դասախոսության ժամանակ ներկայացված նյութերի, ուսանողներին՝ ինքնուրույն 

պարապելու համար, հանձնարարվում է համապատասխան գրականություն, 

 կազմակերպվում են անհատական և խմբային քննարկումներ, 

 այն կրում է խորհրդատվական բնույթ և կարող է որոշակիացվել դասախոսի կողմից: 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 Ստուգարքն անց է կացվում բանավոր հարցման հիման վրա: Ստուգարքի ժամանակ 

ստուգվում է ուսանողի իմացությունը կիսամյակի ընթացքում անցած նյութի վերաբերյալ: 

Տոմսը պարունակում է 3 հարց: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Գործարարության էությունը և ձեռներեցության տեսության զարգացման փուլային 

բնորոշիչները: Ձեռներեցության էությունը և դրսևորման ձևերը, գործառույթները և 

խնդիրները: Ձեռնարկատիրական գործունեության չափորոշիչները և մոդելային 

առանձնահատկությունները: Ձեռներեցության տեսություն. զարգացման փուլերը և դրանց 

բնորոշիչները: Ձեռներեցական որոշումների կայացման գործընթացը. ձեռներեցական 

հաշվարկներ Կողմնորոշում դեպի շուկա: Ձեռներեցական գաղափարը և դրա գնահատումը: 

Շուկայական տեղեկատվությունը` ձեռներեցական որոշումների կայացմանհիմք: 

Ֆինանսավորման աղբյուրները և ձևերը: Ձեռներեցի գործունեության համընդհանուր բնույթը 

և տրամաբանությունը: Ձեռներեցի գործողությունների տրամաբանությունը և ձեռներեցական 

գործընթացը: Ձեռներեցի գործողությունների երեք հիմնական ուղղությունները. 

արտադրության կառավարում, կողմնորոշում դեպի շուկա, գործարար կապերի 

կառավարում: Ձեռներեցի գործողությունների սխեման և դրանց ունիվերսալ 

բնույթըձեռներեցական գաղափարների մշակման փուլում: Ձեռներեցության տեսակները և 

դրանց չափորոշիչները: Ձեռներեցության ձևերը և տիպերը, մասնավորապես Start-up-երը 

իբրև ինովացիոն գործարարության արդի ձև, դրանց հիմնադրման ու զարգացման ձևերը և 

ֆինանսավորման աղբյուրնևերը, Start-up տարածքներ և կենտրոններ, միջազգային փորձը, 

ՀՀ-ի start-up միջավայրը և  հնարավորությունները:   b2b, b2c, c2c, միջնորդային հարթակները:  

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Бекетова О.Н, В.И.Найденков, Бизнес-план, Уч.пособие для вузов, Теория и практика, М., 

2009г., 288с.,  

2. Буров В.Ю. “Основы предпринимательства” Уч.пособие Чита, 441 с., 2011г.,  

3. Организация предпринимательской деятельности: Учебник /А.Н.Асаул.–СПб.: АНО ИПЭВ, 

336с., 2009г.,   

4. Питер Ф.Друкер, Бизнес и инновации, пер. с англ.-М: “И.Д.Вильямс”,432с., 2009г.: 

 

1.   1901/Բ03 2.         Իրավունքի հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս. 

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 սովորեցնել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտների իրավական-օրենսդրական 

կարգավորման հիմունքները,  

 մշակել ստացած իրավական գիտելիքները գործնականում կիրառելու հմտություններ, 

ինչպես նաև ձևավորել իրավական աշխարհայացք ու մշակույթ։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 բնութագրել /բացատրել/ պետաիրավական հիմնական հասկացությունները, իրավունքի 

արդի ձևերը, իրավական կարգավորման կառուցակարգը, իրավունքի համակարգի 

հիմնական ճյուղերը, դրանց կարգավորման հիմնական աղբյուրները, 

http://www.aup.ru/books/m6/
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 տարբերել օրինականություն, իրավաչափ և իրավախախտ վարքագիծ, իրավական 

պատասխանատվություն հասկացությունները, 

 բացատրել իրավունքի հիմնական ճյուղերի կարևոր հասկացությունները, 

կարգավորման առարկան, հիմնադրույթները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ  

 ամեմատել և տարբերակել պետաիրավական հիմնական հասկացությունները, 

իրավունքի աղբյուրները, դրանց աստճանակարգությունը, 

 իրականացնել իրավական և սեփական իրավունքների պաշտպանության 

գործողություններ, 

 դրսևորել իրավական աշխարհայացք և իրավական մշակույթ, 

գ) ընդհանրական կարողություններ  

 ինքնուրույն ուսումնասիրել իրավական կարգավորման աղբյուրները,  

 օգտվել իրավական տեղեկատվության տարատեսակ   աղբյուրներից (ինտերնետ      

ռեսուրսներ, օրենսգրքեր, օրենքներ), 

 օժանդակել օրինականության ապահովմանը, ցուցաբերել ակտիվություն, հարգել 

օրենքը և իրավական պետության արժեքները, ունենալ բարոյաիրավական պատշաճ 

գիտակցություն, պատասխանատվության զգացում։ 

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքը. 

Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման  համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, անհատական և խմբային 

աշխատանք, 

 ինքնուրույն աշխատանք, 

 բանավոր ներկայացում,  պրեզենտացիա, 

 իրավիճակային խնդիրների քննարկում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները  

Ստուգարքն անց է կացվում բանավոր հարցման հիման վրա: Ստուգարքի ժամանակ 

ստուգվում է ուսանողի իմացությունը կիսամյակի ընթացքում անցած նյութի վերաբերյալ: 

Տոմսը պարունակում է 3 հարց: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հասարակություն և պետություն: Իրավունք: Իրավական կարգավորման կառուցակարգը և 

իրավունքի կենսագործումը։ Իրավունքի ձևերը: Իրավունքի համակարգը: Օրինականություն, 

իրավաչափ վարքագիծ, իրավախախտում: Կոռուպցիայի դեմ պայքարի իրավական 

հիմնահարցերը: Սահմանադրական իրավունք: Դատական իշխանություն և դատական 

համակարգ: Քաղաքացիական իրավունք: Աշխատանքային իրավունք: Ընտանեկան 

իրավունք: Էկոլոգիական իրավունք: Քրեական իրավունք: Դատավարական իրավունք: 

Միջազգային իրավունք։ 
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14. Հիմնական գրականության ցանկը 

1. ՀՀ Սահմանադրություն, 2015 թ., 

2. ՀՀ քաղաքացիական, քրեական, ընտանեկան, աշխատանքային, քրեական և 

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքերը, 

3. Հասարակագիտություն, դասագիրք 9-րդ դասարանի համար,  Գ.Ղազինյան, 

Ա.Վաղարշյան և այլոք, Եր., Տիգրան Մեծ, 2014 թ․, 

4. Հասարակագիտություն, դասագիրք 11-րդ դասարանի համար, Գ.Ղազինյան, 

     Ա.Վաղարշյան և այլոք, Եր., Տիգրան Մեծ, 2015 թ․ : 

 

1. 2101/Բ01 2.   Կրոնագիտության հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս. 

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 տալ ընդհանուր համակարգված գիտելիքներ կրոնի, դրա պատմական դրսևորումների 

առաջացման, ձևավորման և զարգացման, հասարակակական և հոգևոր կյանքում 

դերակատարության մասին,  

 ծանոթացնել, տալ ընդհանուր գիտելիքներ աշխարհում գոյություն ունեցող կրոնների, 

դրանց դասակարգման սկզբունքների, օրինաչափությունների, առանձնահատ-

կությունների, Հայոց եկեղեցու հիմնական առանձնահատկությունների վերաբերյալ,  

 ծանոթանալ ժամանակակից ավանդական և ոչ ավանդական կրոնների 

աշխարհայացքային և դավանաբանական հիմնարար սկզբունքներին և 

պաշտամունքային առանձնահատկություններին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնելու կրոնի սահմանումը և կառուցվածքը, տեղն ու դերը հասարակության 

մեջ,  

 նկարագրելու ժամանակակից կրոնների և կրոնի պատմական ձևերի ձևավորման ու 

զարգացման պատմությունը, ազգային և համաշխարհային կրոնների բնութագիրը, 

գլխավոր առանձնահատկություններն ու հիմնական գծերը, ոչ ավանդական կրոնների 

առանձնահատկությունները և դասակարգումը, 

 լուսաբանելու Հայոց եկեղեցու պատմությունը, դավանաբանական 

առանձնահատկությունները և ՀՀ արդի կրոնական իրավիճակը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 հասկանալու և վերլուծելու կրոնական ու կրոնագիտական գրականությունը, 

 դասակարգելու կրոնի բազմազան և տարատեսակ դրսևորումները, 

խմբավորելու և      համեմատելու տարբեր կրոններ, 

 բացահայտելու և վերլուծելու ժամանակակից կրոնների աշխարհայացքային, 

ծիսապաշտամունքային, դավանաբանական առանձնահատկությունները, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում, 

 վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ: 
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքը. 

Գ1. տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային      գրադարաններ, 

գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) տեղեկատվություն հայթհայթել, մշակել և 

վերլուծել: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում 

քննարկում հանձնարարված թեմաների շուրջ, 

 ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները և մասնակցում 

քննարկումներին, 

 ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն 

հետազոտություն որոշակի թեմաներով: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անց է կացվում բանավոր հարցման հիման վրա: Ստուգարքի ժամանակ 

ստուգվում է ուսանողի իմացությունը կիսամյակի ընթացքում անցած նյութի վերաբերյալ: 

Տոմսը պարունակում է 3 հարց: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Կրոնագիտությունն իբրև գիտություն: «Կրոնագիտության հիմունքներ» դասընթացի 

կառուցվածքը, բովանդակությունը, հիմնական հասկացությունների և կատեգորիաների 

համակարգը։,«Կրոն» հասկացությունը, կառուցվածքը, գործառույթները, Կրոնի 

տիպաբանությունը և պատմական ձևերի     դասակարգման սկզբունքները։ Կրոնի  վաղ 

ձևերը: Նախնադարյան (վաղ) հավատալիքներ. Դիցաբանություն և կրոն: 

Բազմաստվածություն և միաստվածություն։ Հայոց դիցաբանություն: Ազգային և 

համաշխարհային կրոնների սահմանումն ու համառոտ բնութագիրը: Ժամանակակից 

ազգային կրոններ: Կրոնը ժամանակակից աշխարհում: Հնդկաստանի ազգային կրոնները  

(հինդուրիզմ, ջայնիզմ, սիկհիզմ),  Չինաստանի և ճապոնիայի ազգային կրոնները, 

(դաոսականություն, կոնֆուցիականություն, սինտո)։ Հուդայականության էությունը և 

բնութագրիչ առանձնահատկությունները։ Բուդդայականության առաջացումը և 

զարգացումը, դավանաբանական և ծիսապաշտամունքնային առանձնահատկությունները, 

հիմնական ուղղությունները Քրիստոնեության առաջացումը և զարգացումը: 

Քրիստոնեության դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկու-

թյունները: Ուղղափառություն. Կաթոլիկություն. Բողոքականություն, բողոքական 

ավանդական և ոչ ավանդական հարանվանություններ, Հայոց եկեղեցու  

դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները: Իսլամի 

առաջացումը և զարգացումը, դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային 

առանձնահատկությունները, հիմնական ուղղությունները: Հայաստանի 

Հանրապետությունում կրոնական իրավիճակի ընդհանուր բնութագիրը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Քրիստոնյա Հայաստան։ Հանրագիտարան, Երևան, Հայկ. հանրագիտ., 2002թ․,  

2. История религии (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) Т. 1-2. М., 2007г., 

3. Лебедев В. Ю. Религиоведение; учебник для бакалавров, М. 2013г.,  

4. Основы религиоведения (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) М., 2005г., 

5. Религиоведение, (учеб. Под общ. Ред. М. М. Шахнович), СПб, 2012г.: 
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1. 1306/Բ17 2.                              Հոգեբանության հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/ շաբ. 5. 2  ժամ դաս. 

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7․  ստուգարք 

8․ Դասընթացի նպատակն է` 

 մարդու հոգեկանի ծագման և զարգացման, կառուցվածքի առանցքային մեխանիզմների, 

օրինաչափությունների և առանձնահատկությունների ուսումնասիրումը, ժամանակակից 

հոգեբանության ուղղություններին, դրանց կիրառման ոլորտներին ծանոթացումը, 

հոգեբանական կրթվածության և մշակույթի զարգացումը: 

9․ Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ձևակերպել բարձրագույն հոգեկան գործառույթների ձևավորման, զարգացման և 

դրսևորման մեխանիզմները և օրինաչափությունները, 

 սահմանել անձի կենսագործունեության հոգեկան հիմքերը, 

 սահմանել անձի կառուցվածքը, անձի հոգեբանական տեսությունների հիմնական 

ուղղությունները, մոտիվացիայի տեսությունները, 

 ներկայացնել միջանձնային հարաբերությունների և միջանձնային ընկալման ու 

հաղորդակցման հոգեբանական հիմքերը, 

 ներկայացնել փոքր և մեծ խմբերի սոցիալ-հոգեբանական բնութագիրը, դրանց հետ 

աշխատելու հիմնական սկզբունքները: 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 օգտագործել հոգեբանական գիտելիքները գիտահետազոտական և պրակտիկ 

աշխատանքներում, 

 կազմակերպել և ծրագրավորել ուսումնական և մասնագիատական գործունեությունը 

հաշվի առնելով անհատատիպաբանական և անձնային առանձնահատկությունները, 

 կիրառել հոգեբանական կարողությունները միջանձնային շփման և փոխազդեցության 

ժամանակ: 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան). 

 տիրապետել գիտական գրականության հետ աշխատելու հմտություններին, 

  կիրառել տեղեկության բանավոր և գրավոր ներկայացնելու հմտությունները, 

 օգտագործել անձի խնդրային դաշտը նկարագրող հասկացութային ապարատի 

իմացությունը: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գ4.  թիմում աշխատել, ինքնուրույն կազմակերպել և աշխատանքային թիմը առաջնորդել, 

աշխատանքի բարձր արդյունավետություն ցուցաբերել, պահպանել աշխատանքային 

անվտանգության կանոնները և մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.  

 դասախոսություն,  

 սեմինար պարապմունք,  

 քննարկում, 

 պրակտիկ աշխատանքներ, 

 հետազոտական աշխատանքների իրականացում և դրա ներկայացում: 



222 

 

  

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անց է կացվում բանավոր հարցման հիման վրա: Ստուգարքի ժամանակ 

ստուգվում է ուսանողի իմացությունը կիսամյակի ընթացքում անցած նյութի վերաբերյալ: 

Տոմսը պարունակում է 3 հարց: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հոգեբանության զարգացման համառոտպատմությունը, փուլերը: Ժամանակակից 

հոգեբանության ուղղությունները: Հոգեբանական հետազոտության մեթոդները և 

մեթոդիկաները: Հոգեբանության բնագիտական հիմքերը: Հոգեբանության սոցիալական 

հիմքերը: Հոգեկանի կառուցվածքը՝ հոգեկան հատկություններ, վիճակներ, գործընթացներ: 

Անձի կառուցվածքը: Անձի տեսությունները: Մոտիվացիայի տեսությունները: Միջանձնային 

ընկալում, միջանձնային հարաբերությունների հոգեբանություն: Հաղորդակցում:   

Գործարար հաղորդակցման հոգեբանական մոտեցումները: Մեծ և փոքր խմբերի սոցիալ-

հոգեբանական առանձնահատկությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Նալչադյան Ա. Ընդհանուր հոգեբանության հիմունքներ Գիրք 1., Եր., Լույս. 1991թ․, 512 էջ,  

2. Հոգեբանություն. դեմքեր, փաստեր / Ուսումնական ձեռնարկ., համահեղ., Եր. ԵՊՀ հրատ. 

2010թ․, 204 էջ, 

3. Немов Р. С., Психология. Книга 3. М.: ВЛАДОС ИМПЭ им. А. С. Грибоедова, 2002г., 

4. Психология личности. Хрестоматия в 2-х т./ Под. Ред. Д.Я. Райгородского. – Самара: 

“Бахрар- М”, 2002г., 

5. Introduction to Psychology// https://ocw.mit.edu/ans7870/9/9.00SC/MIT9_00SCF11_text.pdf: 

 

1. 1107/Բ5.5 2. Մշակութաբանության հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս. 

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել մշակույթ ֆենոմենի բնութագրերին և մշակութը 

հետազոտող գիտակարգերին, 

 ուսանողների մոտ ձևավորել ընդհանուր, ինչպես նաև իրենց մասնագիտության հետ 

առնչվող մշակույթի ոլորտների ու գործընթացերի մասին կայուն գիտելիքներ, 

 ուսանողների մոտ գիտելիքներ ձևավորել հայ և համաշխարհային մշակույթների և 

ներկա մշակութային գործընթացների մասին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 վերարտադրել «մշակույթ» հասկացության ամենատարածված սահմանումները, 

մշակույթի առաջացման և զարգացման տեսությունները, 

 ներկայացնել մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, մշակույթի ծագման և 

զարգացման հիմնական օրինաչափությունները, 

 նկարագրել մշակութաբանության շրջանակներում ուսումնասիրվող հիմնական 

ոլորտները,  

 քննարկել համաշխարհային և հայ մշակույթների պատմական զարգացումների 

https://ocw.mit.edu/ans7870/9/9.00SC/MIT9_00SCF11_text.pdf
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օրինաչափությունները, 

 ճանաչել ժամանակակից մշակութային գործընթացները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 բացահայտել մշակութային երևույթների բաղադրիչներն ու դրսևորումները, 

պատճառներն ու պայմանները, 

 ճանաչել և իրարից զանազանել համաշախարհային մշակութային գործընթացի 

պատմական և լոկալ դրսևորումները, 

 տարանջատել մերօրյա մշակութային երևույթները և գործընթացները, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ, 

 ստեղծագործաբար կիրառել մշակույթի մասին ստացած գիտելիքները մշակույթի 

տարբեր ոլորտներում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Գ3. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 գործնական պարապմունք,  

 դիդակտիկ նյութերի մատուցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը գնահատվում է ստուգարքի միջոցով: Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: 

Տրվում է առավելագույնը 4 հարց`նախապես տրամադրված հարցաշարից: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Մշակութաբանության ուսումնասիրման օբյեկտը, առարկան և խնդիրները: «Մշակույթ» 

հասկացության սահմանումները, մշակույթի բնույթի, ծագման և զարգացման վերաբերյալ 

տեսությունները: Մշակույթն ուսումնասիրող գիտակարգերը: Մշակույթի կառուցվածքը, 

բաղադրիչները, գործառույթները և մեխանիզմները: Մշակութային գործընթացներ: 

Մշակութային նորմեր, պրակտիկաներ և մշակութային կապիտալ հասկացությունները: 

Մշակութային ավանդույթը և նորույթը, ադապտացման, ինտեգրման և ձուլման 

հասկացությունները: Մշակույթը և բնությունը, մշակութայինի և բնականի 

հարաբերակցութունը: Մշակույթը «անհատ», «հասարակություն», «էթնոս», 

«քաղաքակրթություն» կատեգորիաների համատեքստում: Մշակույթը և գենդերը: 

Մշակույթը և սոցիալական կառուցվածքը: Մշակույթի քաղաքական և տնտեսական 

չափումները: Մշակույթը և լեզուն: «Զանգվածային», «էլիտար», «քաղաքային» մշակույթ 

հասկացությունները։ Համաշխարհային մշակույթի պատմական զարգացումները. 

մոտեցումներ, հարցադրումներ, օրինաչափություններ: Հայ մշակույթի պատմական 

զարգացումները. մոտեցումներ, հարցադրումներ, օրինաչափություններ: Ժամանակակից 

մշակութային գործընթացները և գլոբալացման խնդիրը: 
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14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Գուրևիչ Պ. Մշակութաբանություն, Ե., 2002թ․, 

2. Арутюнов С. А., Рыжакова С. И. Культурная антропология, М., 2004г.,    

3. Кравченко А. И. Культурология, М., 2003г., 

4. Розин В.М. Культурология. М., 1998г., 

5. Armenian Folk Arts, Culture and Identity. Bloomington and Indianapolis, Indiana Univ. Press, 2001y 

 

1. 2203/Բ22 2.            Սոցիոլոգիայի հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս.  

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է  

 ուսանողներին փոխանցել գիտելիքներ սոցիոլոգիական գիտելիքի կառուցվածքի և հետա-

զոտական մեթոդների վերաբերյալ՝ ծանոթացնելով սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության 

առարկայի և սոցիոլոգիական աշխարհայացքի առանձնահատկություններին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 տարբերակելու սոցիոլոգիայի գիտության կառուցվածքային մակարդակները,  

 ներկայացնելու սոցիոլոգիան որպես գիտության կայացման նախադրյալները 

գիտությունների համակարգում, 

 նկարագրելու սոցիոլոգիայի տեղն ու դերը, սոցիոլոգիայի աշխարհայացքային և 

էթիկական առանձնահատկությունները, ուսումնասիրության առարկան, 

 նկարագրելու հիմնական սոցիոլոգիական մոտեցումները, մշակույթի տարրերը, ինչպես 

նաև հասարակության մեջ տեղի ունեցող մի շարք սոցիալական գործընթացներ ու 

հրատապ սոցիալական հիմնախնդիրներ, 

 նկարագրելու սոցիալական գործողության և հասարակության սոցիալական 

կառուցվածքի փոխկապվածությունը: 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 օգտվելով սոցիոլոգիական    հասկացութային    գործիքակազմից`    մեկնաբանելու 

հասարակական գործընթացներն ու հիմնախնդիրները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման  համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները, 

Գ3. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.  

Դասընթացը ենթադրում է դասախոսություններ, լսարանում ուսանողների թե´ պասիվ 

ունկնդրում, թե´ մասնակցություն քննարկումներին, ինչպես նաև՝ հանձնարարված 

գրականության արտալսարանային ընթերցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անց է կացվում բանավոր հարցման հիման վրա: Ստուգարքի ժամանակ 

ստուգվում է ուսանողի իմացությունը կիսամյակի ընթացքում անցած նյութի վերաբերյալ: 

Տոմսը պարունակում է 3 հարց: 
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  13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Սոցիոլոգիան որպես գիտություն. կայացման առանձնահատկությունները: Սոցիոլոգիայի 

օբյեկտն ու առարկան. մոտեցումներ և տեսական պարադիգմաներ:  Սոցիոլոգիան 

գիտությունների համակարգում: Սոցիոլոգիական աշխարհայացք և սոցիոլոգիական էթիկա:  

Սոցիոլոգիական գիտելիքի կառուցվածքը: Ի՞նչ է հետազոտությունը, որո՞նք են 

հետազոտության տեսակները, ո՞վ է  հետազոտողը: Մշակույթ, մշակույթի տարրեր: 

Հասարակությունը որպես սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության առարկա: Հասարակության 

սոցիալական կառուցվածքը. սոցիալական ինստիտուտներ: Սոցիալական խմբեր և 

կազմակերպություններ: Հասարակություն և անձ. սոցիալական փոխազդեցություն և 

սոցիալականացում : Շեղվող վարք և սոցիալական վերահսկողություն: Սոցիալական 

անհավասարություն. շերտավորում և մոբիլություն: Ազգաբնակչություն, ուրբանիզացիա և 

միգրացիա: Սոցիալական փոփոխություններ, գործընթացներ և շարժումներ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Гидденс Э. “Социология”// 2-е изд., полн. перераб. и доп., М.: Эдиториал УРСС, 2005г., 

2. Миллс Ч. Р. “Социологическое воображение”// Пер. с англ. О. А. Оберемко. Под общей 

редакцией и с предисловием Г. С. Батыгина. - М.: Изда-тельский Дом NOTA BENE, 264 с., 2001г.,  

3. Штомпка П. “Социология. Анализ современного общества” М.: Логос, 664 с., 2005г.,  

4. Macionis J.J. “Sociology”// USA: Pearson Education, Inc., 14th ed., 2012y.: 

 

1. 2301/Բ01 2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման 

հիմունքներ 

3. 2 ECTS կրեդիտ 

4.  2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ գործ. 

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի հիմնական նպատակն է 

 ուսանողներին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ համակարգիչների, դրանց տեխնիկական, 

ծրագրային և ինֆորմացիոն ապահովման մասին,  

 ստեղծել անհրաժեշտ հիմքեր համակարգչի օգնությամբ մասնագիտության մեջ 

գործնական հետազոտություններ ու վերլուծություններ կատարելու համար: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 աշխատել տեքստի, գրաֆիկական օբյեկտների, աղյուսակների հետ, 

  կատարել հաշվարկներ, կազմել դիագրամներ և գրաֆիկներ, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 ինքնուրույն կատարել իր թղթավարությունը (կուրսային և ավարտական 

աշխատանքներ), 

 հաշվարկների կատարում, զեկուցումների համար սլայդների պատրաստում և այլն։ 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Բ2. կիրառել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները աշխարհագրական 

հետազոտություններ կատարելու համար: 
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասերն անցկացվում են համակարգչի միջոցով, հանձնարարվում են խնդիրներ և 

ինքնուրույն առաջադրանքներ, 

 ուսուցողական նյութերը և ինքնուրույն աշխատանքի առաջադրանքները տրամադրվում 

են ուսանողներին էլէկտրոնային տեսքով՝ փոխանցվում են էլեկտրոնային կրիչով կամ 

ուղարկում էլ. Փոստին, 

 եզրափակիչ ստուգումներն անցկացվում են համակարգչի միջոցով՝ հանձնարարված 

առաջադրանքների հիման վրա: Կամավորության սկզբունքով հնարավոր է 

ստուգարքը, 

 հանձնել առցանց եղանակով: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անց է կացվում բանավոր հարցման հիման վրա: Ստուգարքի ժամանակ 

ստուգվում է ուսանողի իմացությունը կիսամյակի ընթացքում անցած նյութի վերաբերյալ: 

Տոմսը պարունակում է 3 հարց: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Համակարգչի կառուցվածքը և աշխատանքի հիմնական սկզբունքները։ Windows օպերացիոն 

համակարգի գրաֆիկական ինտերֆեյսի հետ աշխատելու հիմնական սկզբունքները: 

Տեքստային փաստաթղթերի ստեղծման և մշակման տեխնոլոգիաներ: Հաշվարկներ 

էլեկտրոնային աղյուսակներում, դիագրամներ, գրաֆիկներ։   Ներկայացման մուլտիմեդիա 

տեխնոլոգիաներ՝ ստեղծում և ցուցադրում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Առաջադրանքներ՝ էլեկտրոնային կրիչով, 

2. Стоцкий Ю., А. Васильев, И.Телина, Microsoft Office 2010, Питер 

2010г., 

3. Microsoft Press, 2010y.   ,  

4. Katherine Murray, First Look Microsoft Office 2010y.: 

 

1. 1007/Բ20 2. Տնտեսագիտության հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս. 

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

 ուսանողներին հաղորդել համապատասխան գիտելիքներ տնտեսական երևույթների 

բովանդակության դրանց մեկանաբանության,  

 ժամանակակից տնտեսական համակարգերում առկա տնտեսական մեխանիզմների 

գործողության, դրանց իրավատնտեսական կարգավորման մասին, 

 գիտելիքները կօժանդակեն ուսանողներին՝ իրական կյանքում արդյունավետ 

տնտեսական որոշումների կայացման համար: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 բացահայտել տնտեսական համակարգերի կենսագործունեությունը,  

 լուսաբանել հասարակության տնտեսական նպատակները և հիմնական 
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տնտեսագիտական հասկացությունները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 շուկայական տնտեսության պայմաններում և տարբեր տնտեսական իրավիճակներում 

արդյունավետ հիմնավորված որոշումների ընդունում, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 յուրաքանչյուր մասնագիտական ոլորտում (ըստ ֆակուլտետների, 

մասնագիտությունների) որոշումների ընդունման տնտեսական հիմնավորում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման  համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները, 

Գ3. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություններ, առաջադրանքներ, 

 դասախոսության ժամանակ առանձնացվող և ուսանողներին առավել կողմնորոշող` 

իրական կյանքից բերված տարբեր օրինակների ներկայացում և պարզաբանում, 

 ինտերակտիվ (փոխներգործուն) ուսուցման ապահովման համար ուսանողների հետ 

տնտեսական քաղաքականության տարբեր ոլորտներին առնչվող առավել կարևոր 

հիմնախնդիրների պարզաբանում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անց է կացվում բանավոր հարցման հիման վրա: Ստուգարքի ժամանակ 

ստուգվում է ուսանողի իմացությունը կիսամյակի ընթացքում անցած նյութի վերաբերյալ: 

Տոմսը պարունակում է 3 հարց: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից. 

Տնտեսագիտության առարկան և խնդիրները: Հասարակության տնտեսական հիմնահար-

ցերը: Տնտեսական համակարգերը: Պահանջարկ և առաջարկ: Շուկայական հավասարակշ 

ռությունը: Սպառողի վարքի մեկանաբանությունը: Արտադրության ծախքերը, գնագոյացումը 

և շուկայական տարբեր կառուցվածքները: Մակրոտնտեսական ցուցանիշները: Տնտեսական 

անկայունությունը: Գնաճն ու գործազրկությունը: Փողը, բանկային համակարգը, դրամա-

վարկային քաղաքականություն: Պետական բյուջեն, եկամտային և ծախսային մասերը: 

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը: Տնտեսական զարգացման խնդիրները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Խաչատրյան Լ., Մարգարյան Լ., Խանդամիրյան Ա., «Տնտեսագիտության հիմունքներ», 

Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ (ոչ տնտեսագիտական ֆակուլտետների համար), Երևան, 

Լիմուշ հրատարակչություն, 2014թ., 

2. Ջեյմս Դ. Գոռթնի, Ռիչարդ Լ. Ստրոուպ, Տնտեսագիտություն.Մասնավոր և հասարակական  

ընտրություն, Երևան, ԵրՊԺՏԻ-ի ,,Տնտեսագետ,, հրատարակություն, 1999թ., 

3. Սարգսյան Հ. Լ., Մարգարյան Հ.Գ., Տնտեսագիտության տեսություն, ուսումնական ձեռնարկ, 

Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2017թ., 

4. Стэнли Л. Брю, Кэмпбелл Р. Макконнелл, "Экономикс". Краткий курс, Москва, Изд- во Инфра-

М, 2015г., 

5. www.armstat.am ,                              6. www.gov.am 

http://www.armstat.am/
http://www.gov.am/
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1. 1311/Բ02 2.                        Տրամաբանության հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս. 

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 տրամաբանության դասընթացի հիմնական հասկացությունների և օրենքների ու 

սկզբունքների իմացությունը, որն ունի ինչպես ընդհանուր կրթական, այնպես էլ 

իմացաբանական ու մեթոդաբանական նշանակություն,  

 ուսանողը ոչ միայն բացահայտում և կատարելագործում է իր տրամաբանական 

կարողությունները, այլև ձեռք է բերում գիտելիքներ, որոնք նպաստում են 

մասնագիտական առարկաների տեսությունների հիմնական հասկացությունների ու 

կառուցվածքի յուրացմանը, հետազոտական հմտությունների ձևավորմանը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 հասկանալ մտքի կառուցվածքը, 

 իմանալ տրամաբանական կանոնների և օրենքների մասին, որոնք կշռադատության 

ընթացքում ապահովում են մեր մտքի կանոնավորությունը ու հետևողականությունը, 

ճշմարիտ եզրակացությունների ստացումը և գիտական գիտելիքների 

հիմնավորվածությունը, 

 հասկանալ տրամաբանական գիտելիքի էությունը և գործառնական տեսանկյունները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 հասկանալ տրամաբանության ճանաչողական և մեթոդաբանական 

գործառույթների անհրաժեշտությունը գիտատեսական և գործնական 

ուսումնասիրությունների ժամանակ, 

 ճիշտ կատարել և գնահատել հասկացությունների հետ կապված 

տրամաբանական գործողությունները, 

 իրականացնել դատողությունների և անհրաժեշտ մտահանգումների տրամաբանական 

վերլուծություն և գնահատում, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան). 

 կարողանալ դրսևորել տրամաբանական մտածողության անհրաժեշտ մշակույթ` 

պահպանելով կանոնավոր մտածողության որոշակիության, անհակասականության, 

հիմնավորվածության և հետևողականության հիմնարար սկզբունքների ու դրանցից 

բխող մասնավոր նորմերի պահանջները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գ3. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը, 

  Գ4. թիմում աշխատել, ինքնուրույն կազմակերպել և աշխատանքային թիմը առաջնորդել, 

աշխատանքի բարձր արդյունավետություն ցուցաբերել, պահպանել աշխատանքային 

անվտանգության կանոնները և մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն, 

 քննարկում, 

 անհատական աշխատանք: 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անց է կացվում բանավոր հարցման հիման վրա: Ստուգարքի ժամանակ 

ստուգվում է ուսանողի իմացությունը կիսամյակի ընթացքում անցած նյութի վերաբերյալ: 

Տոմսը պարունակում է 3 հարց: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Տրամաբանության առարկան և նշանակությունը: Բազմատրամաբանության 

սկզբունքը:   Միտք և լեզու: Հասկացություն: Հասկացության ծավալն ու 

բովանդակությունը: Հասկացության տեսակները: Տրամաբանական 

գործողություններ հասկացությունների հետ: Հասկացության ծավալի բաժանման 

էությունը, տեսակներն ու կանոնները: Սահմանման էությունը, տեսակներն ու 

կանոնները: Դասակարգման էությունը տեսակներն ու կանոնները: Դատողության 

էությունը և կազմը: Պարզ և բարդ դատողություններ, դրանց տեսակները: 

Տրամաբանական մտածողության հիմնական օրենքները. որոշակիության, 

անհակասականության, հետևողականության և հիմնավորվածության պահանջները: 

Անհրաժեշտ մտահանգումներ, դրանց տեսակները և կոնոնները. պայմանական, 

բաժանանարար, լեմատիկ և անմիջական մտահանգումներ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Գևորգյան Հ.Ա., Բաղդասարյան Վ.Խ.,Տրամաբանություն: Եր. , 2015թ․ , 

2. Кириллов В.И., Орлов Г.А.,Фокина Н.И., Упражнения по логике. Учебное пособие. 

М.,2005г. , 

3. Ивлев Ю.В., Логика. Учебник. 3-е издание. М., 2005г., 

4. Ивин А.А., Практическая логика. Учебное пособие. М.,2002г., 

5. А.Гетманова. Логика. 9-ое изд., Moсква, 2006г.: 

 

1. 1207/Բ23. 2. Քաղաքագիտության հիմունքներ 3. 2 ECTS  կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս. 

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքագիտության ձևավորման տեսական և 

գաղափարական ակունքներին,  

 ուսանողներին ծանոթացնել հիմնական կատեգորիաների ու քաղաքագիտության 

ուսումնա- սիրության առարկայական տիրույթին, ուսանողների մոտ ձևավորել 

քաղաքական իրականության վերլուծության գործնական հմտություններ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ըմբռնել քաղաքագիտական հիմնական հասկացություններն ու սահմանումները, դրանց 

իմաստն ու նշանակությունը, 

 պատկերացնել քաղաքագիտության տեսական և կիրառական նշանակությունունեցող 

հիմնահարցերի էությունը, 

 ընկալել քաղաքագիտական բովանդակության օտարալեզու մասնագիտական 

տեքստերը և կատարել թարգմանություններ, 
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բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կատարել բավարար քաղաքագիտական վերլուծություններ,  

 կողմնորոշվել գործնական քաղաքականության առանձնահատկությունների 

մեկնաբանման հարցերում,  

 մատնանշել դեմոկրատիայի, քաղաքական մշակույթի, քաղաքական սոցիոլոգիայի       

հիմնահարցերը 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 օգտվել մասնագիտական գրականությունից, պահպանել մասնագիտական էթիկայի 

նորմերը: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Գ3. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություններ, այդ թվում երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ: 

 գիտական աշխատանքների քննարկումներ՝ փոխներգործող (ինտերակտիվ) 

բանավեճերի    առաջադրմամբ: 

 ինքնուրույն աշխատանք՝ ընդգրկելով նախատեսված վերլուծական նյութերը: 

 արտալսարանային հաղորդակցություն դասախոսի հետ քննարկումներիհամատեղ 

պատրաստում: 

 բանավոր ներկայացումներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անց է կացվում բանավոր հարցման հիման վրա: Ստուգարքի ժամանակ 

ստուգվում է ուսանողի իմացությունը կիսամյակի ընթացքում անցած նյութի վերաբերյալ: 

Տոմսը պարունակում է 3 հարց: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Քաղաքագիտության ձևավորումը որպես գիտություն: Քաղաքագիտության օբյեկտը և 

առարկան: Քաղաքականության ծագումը և էությունը։ Քաղաքական իշխանության էությունը, 

կառուցվածքը և լեգիտիմությունը։ Հասարակության քաղաքական համակարգը։ Պետությունը 

որպես քաղաքական համակարգի գլխավոր ինստիտուտ։ Քաղաքական կուսակցություններ և 

կուսակցական համակարգեր։ Քաղաքական գործընթացներ: Ընտրություններ և ընտրական 

համակարգեր: Քաղաքական գաղափարախոսություններ: Քաղաքական էլիտա և 

լիդերություն: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Гаджиев К.С. Политическая философия. М., 1999г., 

2. Дегтерев А.А., Основы политической теории, М.: Высш. шк., 239 с.1998г.,  

3. Мухаев Р.Т.Теория политики.  М. : ЮНИТИ, 2005г., 

4. Соловьев, А.И. Политология: политическая теория, политические технологии : Учебник для 

студентов вузов . – М.: Аспект Пресс, 2006г.։ 
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Մասնագիտական կառուցամաս (պարտադիր) 

1.0903/Բ33 2. Տեղագրություն 3. 3 կրեդիտ ECTS 

4. 4 ժամ/շաբ. 5.  2 ժամ դաս., 1 ժամ լաբ. 

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ 7.  առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ապագա մասնագետներին տրամադրել խորը և համակողմանի գիտելիք գեոդեզիական 

աշխատանքների իրականացման վերաբերյալ, ինչպես նաև տեսական ու գործնական 

հմտություններ դրանք պրակտիկայում կիրառելու համար, 

 ուսանողներին ծանոթացնել տեղագրական քարտեզների և հատակագծերի կազմման 

եղանակներին, երկրի ձևին և չափերին, գեոդեզիական չափումների սխալների 

տեսությանը,  ռելիեֆի պատկերման ձևերին,  

 ուսանողներին ծանոթացնել գեոդեզիական ցանցերի կառուցման սկզբունքներին, 

 ուսանողին տրամադրել գեոդեզիայի ոլորտի հիմնարար գիտելիքներ՝ ապագա 

մասնագիտական գործունեությանը համապատասխան: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու երկրագնդի հիմնական կետերը, գծերը և հարթությունները, 

 նկարագրելու գեոդեզիայում կիրառվող կոորդինատային համակարգերը, 

 ներկայացնելու մասշտաբների ձևերը և դրանց ճշտությունը, 

 բացատրելու ռելիեֆի արտահայտումը հատակագծերի և քարտեզների վրա, 

 ներկայացնելու գեոդեզիական ցանցերի կառուցման սկզբունքը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 ներկայացնելու տրված գծի մագնիսական ազիմուտը, ազիմուտը, դիրեկցիոն անկյունը 

և ռումբը, 

 կառուցելու գծային և ընդլայնական մասշտաբներ, տեղանքում իրականացնել գծերի 

ձողում, 

 որոշելու քարտեզի վրա գտնվող կետի ուղղանկյուն և աշխարհագրական 

կոորդինատները  

 չափելու հորիզոնական և ուղղաձիգ անկյուններ գեոդեզիական սարքավորումների 

միջոցով 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում և աշխատել համապատասխան 

կազմակերպություններում, որպես բանիմաց մասնագետ, 

 օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝ 

Ա1. ներկայացնել աշխարհագրական տեսական և գործնական հետազոտությունների 

հիմնարար և արդի մեթոդները, 

Ա3. բացատրել տեղագրության ու քարտեզագրության տեսական և գործնական հիմնարար 

մեթոդները, արդի զարգացման միտումները, 

Բ2. կիրառել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները աշխարհագրական 

հետազոտություններ կատարել համար։ 
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 լաբորատոր աշխատանք, 

 գեոդեզիական խնդիրների լուծում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝ 

Առանց ընթացիկ գնահատումով դասընթաց․ 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝    Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ  6 միավոր 

     Ինքնուրույն աշխատանք 3 միավոր 

Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր:  

Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից՝ 

Տեղագրական պլան և քարտեզ: Ընդհանուր տեսություն գեոդեզիական հանույթի 

վերաբերյալ: Համառոտ տեղեկություն սխալների տեսության վերաբերյալ: Կողմնորոշում 

տեղանքում: Անկյունաչափական և գծաչափական գործիքներ և սարքեր: Պլանային հանույթ: 

Երկրաչափական նիվելիրացում: Տախիոմետրական հանույթ 

14. Հիմնական գրականության ցանկ՝ 

1.  Բաբայան Հ., Էֆենդյան Պ., Մեթանջյան Վ., Գեոդեզիա Մաս II, Ուսումնական 

ձեռնարկ Երևան 2009թ., 

2. Բաբայան Հ., Էֆենդյան Պ., Մեթանջյան Վ., Գեոդեզիա Մաս III, Ուսումնական ձեռնարկ 

Երևան 2009թ., 

3. Մեթանջյան Վ.Ա., Բաբայան Հ.Ա., Էֆենդյան Պ.Ս., Գեոդեզիա Մաս I, Ուսումնական 

ձեռնարկ, Երևան 2008թ., 

4. Մովսիսյան Ռ.Հ., Գեոդեզիա, դասագիրք մաս 1, Երևան 2002թ., 

5. Подшивалов В. П.,. Нестеренок М. С, Инженерная геодезия, Минск 2011г.: 

 

1. 0901/Բ04 2. Երկրագիտություն 3.  6 ECTS   կրեդիտ 

4. 6 ժամ/շաբ. 5. 4 ժամ դաս., 2 ժամ գործ. 

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ 7.   եզրափակիչ գնահատումով  

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

 ուսանողին ծանոթացնել երկիր մոլորակի աշխարհագրական թաղանթի (ԱԹ) կառուցված-

քին, նրա երկրաֆիզիկական և երկրաքիմիական առանձնահատկություններին, հիմնա-

կան հատկանիշներին, դինամիկային, զարգացման առանձնահատկություններին, բնական 

երևույթների պատճառահետևանքային, մարդու և ԱԹ-ի փոխհարաբերություններին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնել երկրագիտության տեսական և մեթոդաբանական հիմքերը, 

 իմանալ  երկրագիտության և նրա ուսումնասիրության օբյեկտ հանդիսացող ԱԹ-ի 

զարգացման հիմնական փուլերն ու ուղղությունները, 

http://publishing.ysu.am/hy/Henrik-Babayan
http://publishing.ysu.am/hy/Vilen-Metanjyan
http://publishing.ysu.am/hy/Henrik-Babayan
http://publishing.ysu.am/hy/Vilen-Metanjyan
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 բացատրել ԱԹ-ի հիմնական հատկանիշները և դրանց պատճառահետևանքային 

կապերը, 

 որոշել ԱԹ-ում նյութերի, էներգիայի և ինֆորմացիայի շրջապտույտների փոխադարձ  

կապերն ու փոխպայմանավորվածությունը, 

 ձևակերպել երկրագիտության տեսական և գործնական հետազոտու-

թյունների  հիմնարար մեթոդներն ու սկզբունքները, 

 բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 համակարգել և վերլուծել երկրագիտության առնչող ամբողջ տեղեկատվությունը, 

 լուծել երկրագիտությանը վերաբերող բազմաբնույթ խնդիրներ, կատարել 

կանխատեսումներ, 

 իրականացնել առարկային վերաբերող տարբեր հիմնախնդիրների գնահատում, դրանց 

առաջացման պատճառների բացահայտում և լուծման ուղիների մշակում, 

 մշակել և կատարել տարբեր հիմնախնդիների էկոլոգիական և տեսական 

ուղղվածություն ունեցող ծրագրեր, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 առաջ քաշել և զարգացնել նոր գաղափարներ և ծրագրեր: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա1. ներկայացնել աշխարհագրական տեսական և գործնական հետազոտությունների 

հիմնարար և արդի մեթոդները, 

Բ3. դիտարկել բնական և հասարակական երևույթների փոփոխությունները, կատարել 

համապատասխան վերլուծություններ և առաջարկություններ, 

Բ4. մշակել մարդ-բնություն փոխհարաբերության տարածքային ներդաշնակ համակարգերի 

և հասարակության տարածքային կազմակերպման մոդելներ, 

Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման  համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն (ակտիվ և ինտերակտիվ անցկացման ձևերի մասնակցությամբ), 

 ռեֆերատների զեկուցում  և կարևոր հիմնախնդիրների վերաբերյալ գիտական 

բանավեճի կազմակերպում, 

 քարտեզագրական աշխատանքներ երևույթների տարածական պատկերը 

ներկայացնելու և վերլուծելու համար 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց․ 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր 

     Եզրափակիչ քննություն 8 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Աշխարհագրական գիտությունների համակարգը և կառուցվածքը: Երկրագիտության 

առարկան, խնդիրները: Երկրագիտության մեթոդաբանական հիմքը և ուսումնասիրության 

մեթոդները: Տեղեկություններ երկիր մոլորակի մասին, արեգակնային համակարգ, Երկիր 

մոլորակի ձևը, խտությունը, ծանրության ուժի արագացումը, մագնիսականությունը, 

ոլորտների երկրաքիմիական կառուցվածքը: Քլարկ: Երկրակեղևի կառուցվածքը` սալեր, 

պլատֆորմներ, գեոսինկլինալներ, երկրի ներքին ջերմությունը և դերը երկրակեղևի 

ձևավորման գործում: Երկրի ռելիեֆի դասակարգումն ըստ չափերի և ծագումնաբանության: 

Աշխարհագրական թաղանթ, կառուցվածքը, հիմնական հատկանիշները: 

Աշխարհագրական թաղանթի ռիթմիկ երևույթները` օրական ռիթմեր, տարեկան ռիթմեր, 

բազմամյա ռիթմեր, արեգակնային և գալակտիկային ցիկլեր: Աշխարհագրական թաղանթի 

դինամիկան, բաղադրիչների զարգացումը, երկրաբանական ժամանակագրական աղյուսակ: 

Նյութերի էներգիայի շրջապտույտներն ԱԹ-ում, դրանց փոխադարձ կապը: 

Աշխարհագրական գոտիականություն և զոնայականություն: Աշխարհագրական գոտիներ և 

բնական զոնաներ:  ԱԹ-ի լանդշաֆտային կառուցվածքը, մարդու ծագումը: Մարդ-բնություն 

փոխհարաբերությունները կլիմայի գլոբալ փոփոխության համատեքստում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Գաբրելյան Հ.Կ., « Երկիր մոլորակը և նրա աշխարհագրական թաղանթը», Երևան, ԵՊՀ     

հրատ., 1983, 318 էջ. 

2. Боков Б. А., Селиверстов Ю. П., Черванов И. Г., “ Общее землеведение”, Изд. СПБ ун-та, 

380с., 2005г.,  

3. Любикина С. Г., Пашканг К.В., Чернов А. В. “Общее землеведение”. Учеб. Пособие для студ. 

Вузов, обуч. по спец. '' География'' М., Просвещение, 288с., 2004г.: 

 

1. 0905/Բ02 2.        Երկրաբանություն 3. 5 ECTS կրեդիտ 

4. 5 ժամ/շաբ. 5. 3 ժամ դաս., 2 ժամ գործն. 

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ 7. առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է ՝ 

 ուսանողին ծանոթացնել Երկիր մոլորակի տեսքին, չափերին, ներքին կառուցվածքին՝ 

համաձայն ժամանակակից  պատկերացումների,  

 ընդերքը կազմող ապարներին, միներալներին, դրանց հետ կապված օգտակար        

հանածոներին, 

 արտածին և ներծին երկրաբանական պրոցեսներին։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝  

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու արեգակնային համակարգի առաջացման տեությունը, Երկրի 

կառուցվածքն ըստ ոլորտների,  

 թվարկելու բյուրեղագիտական սինգոնիաները, միներալների խմբերը, 

երկրաժամնակագրական ստորաբաժանումները, 

 ներկայացնելու հոսող ջրի, քամու, սառցադաշտերի և գրավիտացիոն պրոցեսների 

երկրաբանական աշխատանքը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 
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 բացատրելու շերտի տեղադրան էլեմենտները դաշտային պայմաններում ճանաչելու 

որոշ ապարների միներալային կամզը, բացատրելու գետային դարավանդների 

ծագումը և տիպը, 

 պրակտիկայում օգտագործելու երկրաբանական կողմնացուցը,  

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 օգտվելու տարատեսակ աղբյուրներից՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու 

համար, 

 ստեղծագործաբար կիրառելու ունեցած գիտելիքները, վերլուծելու փաստերը 

ևանելու հիմնավորված հետևություններ, 

 պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը ուսումնական պրակտիկայի 

ժամանակ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա1.  ներկայացնել աշխարհագրական տեսական և գործնական հետազոտությունների 

հիմնարար և արդի մեթոդները, 

Բ1.  կատարել դաշտային հետազոտություններ, հավաքելել,  մշակել և վերլուծել 

աշխարհագրության նյութը, 

Գ4.  թիմում աշխատել, ինքնուրույն կազմակերպել և աշխատանքային թիմը առաջնորդել, 

աշխատանքի բարձր արդյունավետություն ցուցաբերել, պահպանել աշխատանքային 

անվտանգության կանոնները և մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 լաբորատոր աշխատանքներ, 

 ինքնուրույն աշխատանք 

 հանձնարարված գրականության ընթերցում։ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց․ 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 8 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր 

     Ինքնուրույն աշխատանք 6 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը  գրավոր է, մյուսը՝ բանավոր. 

յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց՝ 

յուրաքանչյուրը 2 միավոր:  Միավորի քայլը 0,5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.    

Արեգակնային համակարգը: Տիեզերքի առաջացումը: Երկիր մոլորակի տեսքը, չափերը, 

գեոիդի բացատրությունը: Երկրագնդի կառուցվածքը: Երկրագնդի ներքին և արտաքին 

ոլորտները: Բյուրեղագիտության հիմունքները: Միներալային ագրեգատներ: Միներալների 

դասակարգումը: Ապարների ծագումնաբանական դասակարգումը: Հրաբուխների տիպերը: 

Հետհրաբխային գործունեության գազային շիթեր և գեյզերներ: Հրաբխային արտավիժման 

նյութերը: Հայաստանի հրաբուխները: Մագմայի տրոհումը՝ լիկվացիա, բյուրեղացման 

դիֆերենցիացիա և ասիմիլյացիա: Ապարների ստրուկտուրային և տեքստուրային 
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հատկանիշները: Ինտրուզիվ մարմինների մորֆոլոգիական ձևերը: Լեռնային ապարների 

հասակը: Հարաբերական երկրաժամանակագրություն: Հասակների որոշման իզոտոպային 

մեթոդներ: Արտածին (էկզոգեն) երկրաբանական պրոցեսներ: Կարստային պրոցեսներ: 

Գրավիտացիոն պրոցեսներ՝ փլվածքներ, սողանքներ:       Ծովերի և օվկիանոսների 

երկրաբանական գործունեությունը: Ապարների շերտերի բնութագիրը, տեղադրման 

էլեմենտները: Երկրաբանական կողմնացույց: Հասկացություն աշխարհագրական 

կոորդինատների մասին: Երկրաբանական քարտեզագրման հիմունքները: Տեկտոնական 

շարժումներ, ուղղաձիգ և հորիզոնական շարժումներ: Լեռնային ապարների 

դեֆորմացիաներ. ծալքեր, խզումներ, բեկվածքներ, վերնետքներ, վարնետքներ, 

կողաշարժեր, վրաշարժեր, տեկտոնական ծածկոցներ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Аллисон А., Пальмер Д. Геология. М.: "Мир", 1984г., 

2. Горшков Г.П., Якушова А.Ф. Обшая геология. М.: изд. моск. университета, 1973г., 

3. Курс общей геологии. Серпухов В.И., Т.В.Билибина, А.И.Шалимов и др. Л.: Недра, 1976г.,  

4. Практическое руководство по общей геологии, под ред. Н.В. Короновского. М.: 

ACADEMIA, 2011г., 

5. Короновский Н. Общая геология. М.: изд. моск. ниверситета, 2006 г.:  

 

1. 0102/Բ01 2. Մաթեմատիկա 3.  3 ECTS կրեդիտ  

 4.   3 ժամ/շաբ.  5.  2 ժամ դաս., 1 ժամ գործ.  

6.    2-րդ՝  գարնանային կիսամյակ 7.  առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման 

8.   Դասընթացի նպատակն է՝    

 ներկայացնել վերլուծական երկրաչափության,  գծային հանրահաշվի  և  

մաթեմատիկական անալիզի  տարրերը՝  վեկտորներ,  մատրիցներ, որոշիչներ, գծային 

համակարգեր, ֆունկցիա, սահման,  ածանցյալ,  անորոշ և որոշյալ ինտեգրալներ և 

նրանց կիրառությունները,  

 ծանոթացնել պարզագույն սովորական դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման 

եղանակների հետ,  մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաների մասնակի  ածանցյալների  և  

էքստրեմումների հետ։   

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու  վերլուծական երկրաչափության,  գծային  հանրահաշվի, 

մաթեմատիկական  անալիզի  և  դիֆերենցիալ  հավասարումների  տեսության  

գաղափարներն ու մեթոդները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 կատարելու գործողություններ վեկտորների, մատրիցների, որոշիչների հետ, լուծելու  

գծային համակարգեր, 

 գտնելու ֆունկցիայի սահմանը, ածանցյալը, հետազոտելու ֆունկցիան ածանցյալի 

միջոցով, հաշվելու  որոշյալ և անորոշ ինտեգրալներ, մակերեսներ, 

 լուծելու  պարզագույն սովորական դիֆերենցիալ հավասարումներ, 

 ցույց տալու մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաների հատկությունները, հաշվելու 
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նրանց  մասնակի  ածանցյալները, գտնելու  էքստրեմումները,  

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.  

 յուրացված  մեթոդների  կիրառումը այլ  տեսություններում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է  կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման  համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1․ դասախոսություններ,  

2․ ինքնուրույն  աշխատանք, 

3.  գործնական  պարապմունքներ։   

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Առանց ընթացիկ գնահատումով դասընթաց․ 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝    Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ  6 միավոր 

     Ինքնուրույն աշխատանք 3 միավոր 

Նախատեսված Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով:  

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր:  Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Վերլուծական երկրաչափության տարրեր՝ կոորդինատային հարթություն, ուղիղ գիծ, 

երկրորդ կարգի կորեր,  վեկտորներ, գործողություններ վեկտորների հետ։ Գծային 

հանրահաշվի տարրեր՝  մատրիցներ և որոշիչներ,  գծային հավասարումների համակարգեր։ 

Հաջորդականության  և  ֆունկցիայի սահման,  անընդհատ  ֆունկցիաներ, հատ-

կությունները։ Ֆունկցիայի ածանցյալ, ածանցման կանոնները, դիֆերենցիալ։ Բարձր կարգի 

ածանցյալներ։ Դիֆերենցիալ հաշվի հիմնական թեորեմները։  Ֆունկցիայի հետազոտումն 

ածանցյալի միջոցով, ֆունկցիայի գրաֆիկի կառուցումը։  Նախնական ֆունկցիա, անորոշ 

ինտեգրալ։ Որոշյալ ինտեգրալ, հատկությունները, կիրառությունները, մակերեսի հաշվում։ 

Պարզագույն  սովորական  դիֆերենցիալ հավասարումներ։  Գծային դիֆերենցիալ 

հավասարումներ  և   համակարգեր։ Մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաներ, սահմանը, 

անընդհատությունը, մասնակի ածանցյալներ, բարձր կարգի ածանցյալներ և 

էքստրեմումներ։   

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Գալստյան Լ․, «Բարձրագույն  մաթեմատիկա», Մաս 1,2,  ԵՊՀ հրատ․,  2012, 2017,  

2. Հակոբյան Գ․, Դավթյան Ա․, Սահակյան Ռ․,  «Վերլուծական երկրաչափության  և գծային  

հանրահաշվի  խնդրագիրք  տնտեսագետների համար», ԵՊՀ հրատ․,  2005, 

3. Հովհաննիսյան Ս,  Թասլաքյան Ա.,  «Մաթեմատիկական անալիզի  խնդրագիրք  

տնտեսագետների համար»,  Մաս 1,2,  ԵՊՀ հրատ․,  2016 թ․ , 2013թ, 

4. Միքայելյան Գ., Միքայելյան Զ., «Մաթեմատիկական մեթոդներ բնագիտության մեջ», 

Երևան, 2011 թ․ ,  

5. Պիսկունով Ն․Ս․, «Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշիվներ», ԲՏՈւՀ-ների համար, հ․ 1,2,  

Երևան, 1979 թ․ , 
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6.  Матейко О.М.,  Таныгина А.Н., "Высшая  математика  для  географов",  Части 1, 2,  БГУ,  

Минск, 2011г., 

7. Широкова Е.А.,  Тюленева О.Н.,  "Курс  лекций  по  математике  (для  геологов и др.)",  

Казанский ун-т,   Казань, 2012г., 

8. Fleurant C,  Bodin-Fleurant S., "Mathematics for Earth Science and Geography", Springer, 2019y.: 

 

1. 0902/Բ01 2. Տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրություն 3. 5  ECTS կրեդիտ 

4. 5 ժամ/ շաբաթ  5. 3 ժամ դաս., 2 ժամ գործ. 

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. եզրափակիչ գնահատումով  

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ներկայացնել  տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրության որպես 

գիտության ճյուղի ձևավորումը, զարգացումը, ուսումնասիրության օբյեկտը և առարկան, 

կառուցվածքը, մեթոդաբանությունը, տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրության 

հիմնարար հասկացությունները, տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրության 

հիմնական բաղադրիչների բնութագիրը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 բացատրել տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրության տեսական և մեթոդական 

հարցերը, 

 նկարագրել սոցիալ-տնտեսական տարածքային համակարգերը և 

ենթահամակարգերը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 վերլուծել տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրության տեսական և մեթոդա կան 

հարցերը, հիմնարար հասկացությունները, 

 պարզաբանել սոցիալ-տնտեսաաշխարհագրական հետազոտությունների փուլերը, 

մեթոդները և խնդիրները, 

 իրականացնել սոցիալ-տնտեսաաշխարհագրական ուսումնասիրություններ և 

վերլուծություններ, 

գ) ընդհանրական/ փոխանցելի կարողություններ 

 կատարել վերլուծական հետազոտական աշխատանքներ սոցիալ- 

տնտեսաաշխարհագրական բնույթի խնդիրների վերաբերյալ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա1. ներկայացնել աշխարհագրական տեսական և գործնական հետազոտությունների 

հիմնարար և արդի մեթոդները, 

Ա2. հիմնավորել աշխարհագրական տարածքային համակարգերի ձևավորման և զարգացման 

գործընթացները, 

Բ1. կատարել դաշտային հետազոտություններ, հավաքելել,  մշակել և վերլուծել 

աշխարհագրության նյութը, 

Բ3. դիտարկել բնական և հասարակական երևույթների փոփոխությունները, կատարել 

համապատասխան վերլուծություններ և առաջարկություններ, 

Բ7. ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական և մանկավարժական  գործունեություն: 
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

  անցկացվում են դասախոսություններ և դրանց քննարկումներ,  

 կազմակերպվում են գործնական պարապմունքներ, 

 ուսանողներին հանձնարարվում է ինքնուրույն աշխատանքի համար 

համապատասխան գրականություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են 

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 8 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ  2 միավոր 

     Եզրափակիչ քննություն 8 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Աշխարհագրական գիտությունների համակարգը: Սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության 

տեսությունը և մեթոդաբանությունը, հետազոտման մեթոդները: Սոցիալ-տնտեսական 

աշխարհագրության ձևավորումը և զարգացումը: Սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության 

հիմնարար հասկացությունները: Բնական պայմանների և ռեսուրսների 

տնտեսաաշխարհագրական ուսումնասիրությունը:  Տարածքային օրինաչափությունների 

ուսումնասիրությունը սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության մեջ: Ժամանակակից 

հասարակության նյութատեխնիկական բազայի տնտեսաաշխարհագրական վերլուծությունը: 

Սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության հիմնական բաղադրիչները: Մարդկության 

համամոլորակային հիմնախնդիրների աշխարհագրական ասպեկտները: Գիտական 

կանխատեսումը սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության մեջ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Վալեսյան Լ.  Հ. «Հասարակական (սոցիալ-տնտեսական) աշխարհագրության      

ներածություն», 1999թ., 

2. Վալեսյան Լ. Հ.  «Աշխարհագրական գիտությունների մեթոդաբանական և տեսական 

հիմունքներ», Ե.2004թ., 

3. Վալեսյան Լ. Հ.  «Աշխարհագրական կանխատեսում», Ե. 2008թ․ , 

4. Баранский Н. Н. “ Становление советской экономической географии”,  М.1980г., 

5. Голубчик М. М., Файбусович Э.Л., Носонов А.Н., Макар С.В., “Экономическая и социальная 

география”, Основы науки. Владос М.2003г., 

6. Голубчик М. М., Евдокимов С. П., Максимов Г. Н., Носонов А. М., 

 “Теория и методология  географической науки”. Владос.М. 2005г., 

7. Скопин А. Ю., “Введение в экономическую географию”, М. 2001г. : 
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1. 0901/Բ05 2. Հողերի աշխարհագրություն հողագիտության հիմունքներով 3.  5 ECTS        կրեդիտ 

4. 5 ժամ/շաբ. 5. 3 ժամ դաս., 2 ժամ լաբ. 

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. եզրափակիչ գնահատումով  

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողների մոտ ձևավորել լանդշաֆտային թաղանթի “հայելին” հանդիսացող հողի 

ձևավորման գործոնների, կազմի, հատկությունների, բերրիության և աշխարհագրական 

տեղաբաշխման մասին պատշաճ մասնագիտական պատկերացումներ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնել հողագոյացման պրոցեսի բովանդակությունը, հողի 

ծագումնաբանական առանձնահատկությունները, 

 նկարագրել հողի կազմի, հատկությունների, բերրիության և աշխարհագրական 

տեղաբաշխման առանձնահատկությունները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կատարել հողագիտական դաշտային աշխատանքներ, 

 իրականացնել հողերի ախտորոշում, ծագումնաբանական հորիզոնների 

բնութագրում, հողերի քարտեզագրում և գնահատում, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 իրականացնել թիմային աշխատանք, 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա1. ներկայացնել աշխարհագրական տեսական և գործնական հետազոտությունների 

հիմնարար և արդի մեթոդները, 

Ա4. ճշգրիտ և պարզ կերպով ներկայացնել աշխարհագրական թաղանթի ոլորտային 

կառուցվածքը, դրանցում ընթացող աշխարհագրական գործընթացները, դրանց 

փոխկապակցվածությունը, 

Բ1. կատարել դաշտային հետազոտություններ, հավաքելել,  մշակել և վերլուծել 

աշխարհագրության նյութը, 

Բ4. մշակել մարդ-բնություն փոխհարաբերության տարածքային ներդաշնակ համակարգերի 

և հասարակության տարածքային կազմակերպման մոդելներ, 

Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման  համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 էլեկտրոնային գրատախտակի միջոցով դասախոսություն և նյութերի ցուցադրում, 

 սեմինարների անցկացում, համատեղ քնարկումներ, 

 ուսանողների մասնակցություն  քննարկումներին, 

 նախադեպերի վերլուծություն և բանավեճերի իրականացում, 

 գործնական աշխատանքների իրականացում, լաբորատոր փորձարկումներ: 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր 

     Եզրափակիչ քննություն 8 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:  Միավորների քայլը 0.5 է:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հողագիտության տեղը բնական և կիրառական գիտությունների համակարգում, 

զարգացման պատմություն: Հողի օրգանահանքայի կազմը և հողային պրոցեսներ: Հողերի 

ֆիզիկամեխանիկական հատկանիշներ: Հողերի աշխարհագրական ընդհանուր 

օրինաչափություններ: Հողատիպերի բնութագիրը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Հայրապետյան Է. Մ., « Հողագիտություն», Եր., 2000թ․ , 456 էջ, 

2. Մուրադյան Վ. Ս., «Հողերի աշխարհագրություն: Դաշտային պրակտիկայի  

կազ մակերպման ուսումնամեթոդական ուղեցույց»,  Եր., ԵՊՀ հրատ., 2016թ․ , 52 էջ, 

3. Геннадиев А.Н., Глазовская М.А., “География почв с основами почвоведения” М.:   

Издательство “Высшая школа”, 2005г.,  461 с., 

4. Добровольский Г.В., Урусевская И.С., “География почв”,  М.: Изд-во МГУ, Изд-во 

“КолосС”,  2004г.,  460 с.: 

 

1. 0902/ Բ02 2. Հասարակական արտադրության հիմունքներ 3. 3 ECTS  Կրեդիտ 

4. 2 ժամ/ շաբաթ 5. 2 ժամ դաս., 

6. 3-րդ ՝ աշնանային կիսամյակ 7. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է` 

 ուսանողներին ներկայացնել հասարակական արտադրության տարածքային 

կազմակերպման ու կառավարման օրինաչափություններն ու սկզբունքները 

ժամանակակից ԳՏՀ-ի պայմաններում, 

 հասարակական արտադրության հիմնական ճյուղերի (արդյունաբերության և 

գյուղատնտեսության) արտադրական գործընթացների կազմակերպման և տեղա- 

բաշխման տեխնոլոգիական, տեխնիկա-տնտեսական և բնատնտեսական 

առանձնահատկությունները, 

 հասարակական արտադրության և բնական միջավայրի փոխազդեցությունները 

համաշխարհային տնտեսության զարգացման տարբեր փուլերում: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 բացատրելու հասարակական արտադրության տարածքային կազմակերպման, 

տեղաբաշխման և կառավարման օրինաչափություններն ու սկզբունքները, 
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 նկարագրելու ժամանակակից հասարակական արտադրության հիմնական ճյուղերի 

զարգացման բնական, տնտեսական և տեխնոլոգիական պայմաններն ու 

առանձնահատկությունները: 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 վերլուծելու հասարակական արտադրության տարբեր ճյուղերի կազմակերպման 

բնական, տնտեսական և տեխնոլոգիական նախադրյալները, 

 պարզաբանելու հասարակական արտադրության հիմնական ճյուղերի զարգացման  

ժամանակակից միտումները, 

 իրականացնելու հասարակական արտադրության առանձին ճյուղերի և շրջակա 

միջավայրի միջև փոխազդեցության վերլուծություններ, հիմնախնդիրների 

բացահայտում և հեռանկարների մատնանշում: 

գ) ընդհանրական/ փոխանցելի կարողություններ. 

 կատարելու հետազոտական աշխատանքներ հասարակական արտադրության 

առանձին ճյուղերի տեղաբաշխման, տարածքային կազմակերպման և զարգացման 

հիմնախնդիրների վերաբերյալ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա2.  հիմնավորել աշխարհագրական տարածքային համակարգերի ձևավորման և զարգացման 

գործընթացները, 

Բ3.  դիտարկել բնական և հասարակական երևույթների փոփոխությունները, կատարել 

համապատասխան վերլուծություններ և առաջարկություններ, 

Բ4. մշակել մարդ-բնություն փոխհարաբերության տարածքային ներդաշնակ համակարգերի և 

հասարակության տարածքային կազմակերպման մոդելներ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 անցկացվում են դասախոսություններ և դրանց քննարկումներ,  

 կազմակերպվում են գործնական պարապմունքներ,  

 ցուցադրվում է հասարակական արտադրության առանձին ճյուղերի 

տեխնոլոգիական գործընթացների վերաբերյալ տեսանյութեր, 

 ուսանողներին     հանձնարարվում      է      ինքնուրույն      աշխատանքի      համար 

համապատասխան գրականություն: 

12, Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Առանց ընթացիկ գնահատումով դասընթաց. 

 Գնահատման բաղադրիչներն են՝   Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ  6 միավոր 

     Ինքնուրույն աշխատանք 3 միավոր 

Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13, Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Ներածություն: Հասարակական արտադրության զարգացման և տարածքային 

կազմակերպման հիմնահարցերը: Արդյունաբերական արտադրության ձևավորման և 

զարգացման բնական, տնտեսական և տեխնոլոգիական պայմանները, արդյունա-բերական 
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արտադրության հիմնական միջոցները և ֆոնդերը: Արդյունաբերության հիմնական ճյուղերի 

ձևավորման, զարգացման և տարածքային կազմակերպման հիմնահարցերը: 

Գյուղատնտեսական արտադրության ձևավորման և զարգացման նախադրյալները, 

տարածքային կազմակերպումն ու մասնագիտացումը: Երկրագործու¬թյան առանձին ճյուղերի 

ձևավորումը, զարգացումը և տեղաբաշխումը: 

 Անասնապահության զարգացումը, տեղաբաշխման և տարածքային կազմակերպման 

հիմնահարցերը: Գյուղատնտեսության մեքենայացումը: Հողի կադաստրը, բոնիտումը և 

տնտեսական գնահատումը: Գյուղատնտեսության ճյուղերի արտադրական զուգակցումը: 

14, Հիմնական գրականության ցանկ՝ 

1. Թորոսյան Մ. Հասարակական արտադրության հիմունքներ (Մաս առաջին), Ե. 2008 թ., 

2. Թորոսյան Մ. Հասարակական արտադրության հիմունքներ (Մաս երկրորդ), Ե.2011 թ.: 

 

1. 0903/Բ34 2. Գեոմորֆոլոգիա 3. 4 կրեդիտ  ECTS 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 2,5 ժամ դաս, 1,5 ժամ գործ․ 

6. 3-րդ՝  աշնանային կիսամյակ 7. առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնելու գեոմորֆոլոգիական երևույթների հետ, 

 գաղափար կկազմեն տարբեր ծագում և հատկանիշներ  ունեցող ռելիեֆի ձևերի մասին, 

 տեսական գիտելիքների հիման վրա գործնականում կատարեն գեոմորֆոլոգիական 

ուսումնասիրություններ և եզրահանգումներ։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 նկարագրելու երկրագնդի ռելիեֆի ներկա վիճակը,  

 ներկայացնելու ռելիեֆում տեղի ունեցող պրոցեսները,   

 թվարկելու  ռելիեֆը ըստ ծագման և  հատկանիշների, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 հիմնավորելու այն մեթոդները,  որոնցով դաշտում իրականացվում է 

գեոմորֆոլոգիական ուսումնասիրություն, 

 տվյալների հիման վրա կազմելու  գեոմորֆոլոգիական սխեմաներ և քարտեզներ, 

 իրականացնելու  տարածքի գեոմորֆոլոգիական տեսակետից գնահատում, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում, իրականացնելու հետազոտություններ։ 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝  

Ա4.  ճշգրիտ և պարզ կերպով ներկայացնել աշխարհագրական թաղանթի ոլորտային 

կառուցվածքը, դրանցում ընթացող աշխարհագրական գործընթացները, դրանց 

փոխկապակցվածությունը, 

Ա6.  հիմնավորել համամոլորակային և առկա տարածաշրջանային հիմնախնդիրների 

աշխարհագրական ասպեկտները և գնահատել դրանց էությունը, մատնանշել լուծման 

ուղիները, 

Բ1. կատարել դաշտային հետազոտություններ, հավաքելել,  մշակել և վերլուծել 

աշխարհագրության նյութը, 

Գ1. տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային      գրադարաններ, 

գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) տեղեկատվություն հայթհայթել, մշակել և վերլուծել: 
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 անցկացվում են դասախոսություններ և դրանց քննարկումներ,  

 կազմակերպվում են գործնական պարապմունքներ,  

 ցուցադրվում է հասարակական արտադրության առանձին ճյուղերի տեխնոլոգիական 

գործընթացների վերաբերյալ տեսանյութեր, 

 ուսանողներին     հանձնարարվում      է      ինքնուրույն      աշխատանքի      համար 

համապատասխան գրականություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝ 

Առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց․  

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 8 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր 

     Ինքնուրույն աշխատանք 6 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ  քննություններից մեկը  գրավոր է, մյուսը՝ բանավոր. յուրաքանչյուրը՝ 

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 

միավոր: Միավորի քայլը   0,5: 

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից՝ 

Էնդոգեն պրոցեսները և ռելիեֆը, կազմը և կառուցվածքը։ Էկզոգեն պրոցեսները և ռելիեֆը, 

կազմը և կառուցվածքը։ Գեոմորֆոլոգիական հետազոտության մեթոդները։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկ՝ 

1. Короновскй Н.В., Общая геология М. 2006г., 528 ст. 

2. Ричагов Г.И., Общая геоморфология, М. наука 2006г., 416 ст.: 

 

1.0901/Բ06 2.  Լանդշաֆտագիտություն 3. 5 կրեդիտ ECTS 

4. 5 ժամ/շաբ. 5. 3 ժամ դաս., 2 ժամ գործ. 

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. եզրափակիչ գնահատումով   

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողների մոտ ձևավորել բնական և բնամարդածին տարածքային համալիրների և 

երկրահամակարգերի ձևավորման մասին պատկերացումները, 

 ստեղծել հնարավորություն բացահայտելու լանդշաֆտի բաղադրիչների միջև գոյություն  

ունեցող կապերը, ուսանողների մոտ ձևավորել բնության ցանկացած երևույթին 

համակարգային մոտեցում     ցուցաբերելու կարողություն: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնել լանդշաֆտային բաղադրիչների միջև գոյություն ունեցող կապերը, 

 նկարագրել լանդշաֆտային թաղանթում տեղի ունեցող նյութերի շրջանառությունը, 

 լուսաբանել լանդշաֆտի տարրերի փոխպայմանավորվածությունը: 

 բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ.  

 տեսական գիտելիքները կիրառել  կոնկրետ հետազոտություններ կատարելու համար, 

 վերլուծել տարածքային համալիրների ձևավորումը, 

 բացահայտել տարածքային համալիրների փոփոխության պատճառները: 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 
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 ստեղծագործաբար կիրառել և զարգացնել առկա գիտելիքները, 

 վերլուծել փաստերը և կատարել հետևություններ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝ 

Ա4. ճշգրիտ և պարզ կերպով ներկայացնել աշխարհագրական թաղանթի ոլորտային 

կառուցվածքը, դրանցում ընթացող աշխարհագրական գործընթացները, դրանց 

փոխկապակցվածությունը, 

Ա5. լուսաբանել մարդ-բնություն փոխհարաբերությունների, բնական երևույթների ընթացքը, 

հասարակության տարածքային կազմակերպման և զարգացման մեխանիզմները և 

հասարակության կայուն զարգացման գործընթացը, 

 Ա6. հիմնավորել համամոլորակային և առկա տարածաշրջանային հիմնախնդիրների 

աշխարհագրական ասպեկտները և գնահատել դրանց էությունը, մատնանշել լուծման 

ուղիները, 

Բ4. մշակել մարդ-բնություն փոխհարաբերության տարածքային ներդաշնակ համակարգերի 

և հասարակության տարածքային կազմակերպման մոդելներ, 

Գ3. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 գործնական աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝ 

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր 

     Եզրափակիչ քննություն 8 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից՝ 

Լանդշաֆտագիտության մեթոդաբանությունը և ուսումնասիրման մեթոդները: 

Լանդշաֆտային թաղանթի դիֆերենցիացիան: Լանդշաֆտային թաղանթի կառուցվածքը: 

Լանդշաֆտային թաղանթի զարգացումը: Բնա-անթրոպոգեն լանդշաֆտներ: Կիրառական 

լանդշաֆտագիտություն: Լանդշաֆտագիտական նոր ուղղություններ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ՝ 

1. Պողոսյան Դ. Ս.,  Խոեցյան Ա. Վ. « Հայկական լեռնաշխարհի լանդշաֆտները և 

ֆիզաշխարհագրական շրջանները», Երևան 2008թ․ , 

2. Арманд Д. “ Наука о ландшафте”, М. 1995г., 

3. Дьяконин К. “Геофизика ландшафта", М. 1987г., 

4. Исаченко А. Р. “ Ввехниы в экологическая география”, 2003 г.: 
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1. 0901/Բ07 2. Օդերևութաբանություն և կլիմայագիտություն 3. 6 ECTS կրեդիտ 

4. 6 ժամ/շաբ. 5.   4 ժամ դաս., 2 ժամ լաբ. 

6.     3-րդ՝  աշնանային կիսամյակ 7.   եզրափակիչ գնահատումով  

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

 ուսանողների մոտ ձևավորել տեսական գիտելիքներ կլիման պայմանավորող հիմնական 

գործոնների, կլիման բնութագրող օդերևութաբանական տարրերի, դրանց տարածական 

բաշխման և երկրագնդի ու Հայաստանի կլիմայական գոտիների վերաբերյալ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 իմանալ  մթնոլորտի կազմը, կառուցվածքը, այնտեղ ընթացող ֆիզիկական պրոցեսներն 

ու երևույթները, դրանց ձևավորման պատճառները, պատճառահետևանքային կապերը, 

 իմանալ օդերևութաբանական հիմնական տարրերը, դրանց ձևավորման 

առանձնահատկությունները, տարածական և ժամանակային բաշխման 

օրինաչափությունները, 

 ծանոթանալ վտանգավոր օդերևութաբանական երևույթներին, դրանց ձևավորումը 

պայմանավորող գործոններին, դասակարգմանը, դրանց դեմ պայքարի եղանակներին, 

 ներկայացնել կլիմայական գոտիները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 կատարել համապատասխան աշխատանքներ օդերևութաբանական կայաններում և   

դիտակետերում, 

 վերլուծել և բացահայտել օդերևութաբանական տարրերի և պրոցեսների  

տարածաժամանակային բաշխման օրինաչափությունները, 

 գնահատել ՀՀ կլիմայական ռեսուրսների ներուժը, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 կիրառելով ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում, 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա4. ճշգրիտ և պարզ կերպով ներկայացնել աշխարհագրական թաղանթի ոլորտային 

կառուցվածքը, դրանցում ընթացող աշխարհագրական գործընթացները, դրանց 

փոխկապակցվածությունը, 

Ա6. հիմնավորել համամոլորակային և առկա տարածաշրջանային հիմնախնդիրների 

աշխարհագրական ասպեկտները և գնահատել դրանց էությունը, մատնանշել լուծման 

ուղիները, 

Բ3. դիտարկել բնական և հասարակական երևույթների փոփոխությունները, կատարել 

համապատասխան վերլուծություններ և առաջարկություններ, 

 Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման  համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն (ակտիվ և ինտերակտիվ անցկացման ձևերի համակցությամբ), 

 լաբորատոր պարապմունք, 

 ինքնուրույն աշխատանք: 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց․  

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր 

     Եզրափակիչ քննություն 8 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:  Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Ներածություն, օդերևութաբանության առարկան և խնդիրները, կապը մյուս գիտությունների 

հետ, մթնոլորտի կազմությունը և հիմնական հատկությունները, սահմանը և ուղղաձիգ 

շերտավորումը: Արեգակնային, երկրային և մթնոլորտային ճառագայթում, երկրի 

մակերևույթի և մթնոլորտի ջերմային հաշվեկշիռները: Գոլորշիացում, մառախուղներ, 

ամպամածություն: Մթնոլորտի ջրաշրջանառության սխեման: Մթնոլորտային տեղումներ, 

ամպերի վրա ակտիվ ներգործությունը: Մթնոլորտային ճնշման, քամու դաշտեր, քամու 

փոփոխությունը ըստ բարձրության: Էկմանի սպիրալ:  Օդային զանգվածներ, ցիկլոններ և 

անտիցիկլոններ, մթնոլորտային ճակատներ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Վարդանյան Թ. Գ., Մարգարյան Վ. Գ. «Օդերևութաբանություն և կլիմայագիտություն», 

Ձեռնարկ բուհերի համար , Եր.: Աստղիկ Գրատուն, 2014թ․ ,  532 էջ, 

2. Полякова Л. С., Кашарин Д. В. “Метеорология и климатология”.  Новочеркасск: НГМА, 107 

с.,  2004г.,    

3. Хромов С. П., Петросянц М. А. “Метеорология и климатология”. Учебник. 5-е изд., перераб. 

и доп.  М.: Изд-во МГУ, 528 с., 2001 г.։   

 

1. 0901/Բ08 2. Կենսաշխարհագրություն 3. 6 ECTS կրեդիտ 

4. 5 ժամ/շաբ. 5. 3 ժամ դաս., 2 ժամ գործ. 

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7.      եզրափակիչ գնահատումով  

8. Դասընթացի նպատակն է ՝ 

 ուսանողների գիտելիքների ձևավորում` կենդանի օրգանիզմների աշխարհագրական 

տարածման և տեղաբաշխման մասին, երկրագնդի և դրա առանձին ռեգիոնների 

բուսական ծածկույթի և կենդանական աշխարհի կառուցվածքի կարևորագույն 

օրինաչափությունների մասին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնել ցամաքային և ջրային էկոհամակարգերի կազմակերպման կարևորագույն 

սկզբունքները, դրանց տարածաժամանակային փոփոխականության հիմնական 

օրինաչափությունները, 

 բացատրել բիոտայի տարածման օրինաչափությունների մասին, 
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 լուսաբանել  կենսաբազմազանության փոխությունների պատճառները: 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 վերլուծել և գնահատել  կենսաշխարհագրական քարտեզները, 

 կիրառել համեմատական աշխարհագրական մեթոդները` կենսաշխարհագրական 

օբյեկտների նկատմամբ, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 տարատեսակ աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթել, մշակել և վերլուծել, 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա1. ներկայացնել աշխարհագրական տեսական և գործնական հետազոտությունների 

հիմնարար և արդի մեթոդները, 

Ա4. ճշգրիտ և պարզ կերպով ներկայացնել աշխարհագրական թաղանթի ոլորտային 

կառուցվածքը, դրանցում ընթացող աշխարհագրական գործընթացները, դրանց 

փոխկապակցվածությունը, 

Բ1. կատարել դաշտային հետազոտություններ, հավաքելել,  մշակել և վերլուծել 

աշխարհագրության նյութը, 

Գ1. տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային      գրադարաններ, 

գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) տեղեկատվություն հայթհայթել, մշակել և 

վերլուծել: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 լսարանային ուսուցման ձև, 

 ինտերակտիվ (նորարական) ուսուցման մեթոդ, 

 իրավիճակների նկարագրության մեթոդ: 

12.  Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր 

     Եզրափակիչ քննություն 8 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:  Միավորների քայլը 0.5 է:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Ներածություն: Կենսաշխարհագրության հիմնական հասկացությունները:  Հասկացություն 

կենսոլորտի մասին: Հասկացություն կենսացենոզի մասին: Հասկացություն արեալի մասին: 

Ժամանակակից ֆլորայի և ֆաունայի ծագումը: Ցամաքի ֆլորիստական և ֆաունիստական 

ռեգիոնները: Ցամաքի հիմնական բիոմները: Բարձրադիր գոտիականությունը`ցամաքային 

օրգանիզմների տարածման գործում:  Կյանքը կղզիներում: Կյանքի առանձնահատ-

կությունները ներքին ջրային ավազաններում:  Կյանքի առանձնահատկությունները 

Համաշխարհային օվկիանոսում: 
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14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Գասպարյան Ա.,«Կենսաշխարհագրություն», Երևան, 2009թ․ ,  

2. Воронов А. Г., Дроздов Н. Н. и др. “Биогеография с основами экологии”,  Учебное пособие. 

4- е изд. М.: изд. МГУ, 392 с., 2002г., 

3. Второв П. П., Дроздов Н. Н. “Биогеография”,  М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 304 с.,  2001г. : 

 

1. 0903/Բ35 2. Քարտեզագրություն 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ.  5. 3 ժամ դաս., 1 ժամ գործ.  

6. 4-րդ՝  գարնանային կիսամյակ 7. եզրափակիչ գնահատումով  

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողին տալ գիտելիքներ քարտեզագրության տեսական հիմքի մասին: 

 ուսանողին տալ պատկերացումներ գիտական ուսումնասիրություններում քարտեզների 

օգտագործման հնարավորությունների և խնդիրների մասին 

 ծանոթացնել քարտեզների հետ աշխատելու նոր մեթոդների և ստացվող արդյունքների 

ճշտության գնահատման եղանակների հետ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնել քարտեզի ստեղծման օրենքները և դրանց հիմնական եղանակները, 

   բացատրել քարտեզի լեզվի կառուցվածքը և քարտեզագրական պատկերների 

ընկալման առանձնահատկությունները, 

 ներկայացնել քարտեզի մաթեմատիկական հիմքի տարրերը, քարտեզագրական 

պրոյեկցիաները և դրանց տարբերությունները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 որոշել քարտեզագրվող օբյեկտների միջև եղած փոխազդեցությունները, 

 կունենա գործնական գիտելիքներ պատկերման եղանակների, պայմանական 

նշանների նախագծման և ձևավորման հիմնական օրենքների ու չափորոշիչների 

մասին, 

 կարդալ և դուրս բերել քարտեզից անհրաժեշտ տեղեկատվությունը՝ որի միջոցով 

կկարողանա բացահայտել քարտեզագրված տարածքների 

առանձնահատկությունները, տարբերություններն ու ընդհանրությունները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա3.  բացատրել տեղագրության ու քարտեզագրության տեսական և գործնական հիմնարար 

մեթոդները, արդի զարգացման միտումները,  

Բ6.  աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի օգնությամբ կազմել 

աշխարհագրական բազմաշերտ քարտեզներ, 

Բ7.  ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական և մանկավարժական  գործունեություն, 

Գ3.  ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 լաբորատոր աշխատանք: 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց․ 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր 

     Եզրափակիչ քննություն 8 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:  Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Քարտեզագրություն առարկան: Կառուցվածքը, նպատակը և խնիրները: Աշխարհագրական 

քարտեզ, տարրերը, հատկությունները, դասակարգման սկզբունքները: Քարտեզի 

մաթեմատիկական հիմքը: Քարտեզագրական պրոյեկցիաներ, պրոյեկցիաների 

դասակարգումը: Քարտեզի լեզուն: Պատկերման քարտեզագրական եղանակները: 

Քարտեզագրական տոպոնոմիկա: Քարտեզագրական ընդհանրացում (գեներալիզացիա): 

Աշխարհագրական ատլասներ: Ուսումնասիրության քարտեզագրական մեթոդները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Берлянт А.М. Картография – М. Асцент Пресс, 2002. 

2. Берлянт А.М. Картографический метод исследования (2-е изд. ) - М.: из-во МГУ, 1988. 

3. Салищев К.А. Картография. (3-е изд. ) - М.: Высш. Школа, 1982. 

 

1. 0903/Բ36 2. Գեոինֆորմատիկա և աէրոտիեզերական 

 Հետազոտման մեթոդներ 

3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 3 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս., 1 ժամ լաբ. 

6. 4-րդ ՝ գարնանային կիսամյակ 7. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողների մոտ ձևավորել գեոինֆորմատիկայի բնագավառում տեսական և 

կիրառական  գիտելիքներ, 

 ձևավորել տեսական և գործնական հմտություններ աշխարհագրական տվյալների 

հավաքման, մշակման, պահպանման, վերլուծության և տարածման նպատակով, 

 փոխանցել տեսական գիտելիքներ և գործնական կարողություններ 

վեկտորային և ռաստրային տվյալների մշակման և վերլուծության նպատակով, 

 փոխանցել գիտելիքներ արբանյակային պատկերների վերծանման մեթոդների մասին, 

 ձևավորել գործնական կարողություններ արբանյակային պատկերների 

վերծանման  նպատակով: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

    ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնել աշխարհագրական տվյալների հավաքման, մշակման, 

պահպանման, վերլուծության և տարածման սկզբմունքներն ու մեթոդները, 

 պարզաբանել տարածական գրաֆիկական մոդելների ստեղծման 

հիմնական  սկզբմունքներն ու դրանց տեսական հիմքերը, 
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 կիրառել աշխարհագրական տվյալների հավաքման, պահպանման և մշակման 

տեխնոլոգիական հնարները, 

 ներկայացնել թռչող և հանույթ իրականացնող սարքավորումների տեսակները, 

դրանց  կիրառելիության ոլորտները, 

 պարզաբանել պատկերների վերծանման տեսական հիմքերը և օգտագործման 

առանձնահատկությունները: 

    բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 համապատասխան ներկայացվող պահանջների, տարբեր աղբյուրներից հավաքել, 

պահպանել և մշակել գրաֆիկական և թեմատիկ տվյալներ, 

 ինքնուրույն կերպով լուծել տարբեր տեսակի միջին բարդության գեոինֆորմացիոն 

խնդիրներ, 

 զանազանել և ընտրել  տարբեր արբանյակային պատկերները վերծանման 

նպատակով, 

 իրականացնել արբանյակային պատկերների նախնական պարզ մշակումներ և 

անհրաժեշտ  չափաբերումներ: 

    գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 հավաքել, վերլուծել և համակարգել տարբեր տիպի 

աշխարհատեղեկատվական  տվյալներ, 

 արդյունավետ կերպով իրականացնել գեոինֆորմացիոն վերլուծություններ՝ 

խնայելով  ժամանակը և միջոցները, 

աշխատել ԱՏՀ հետազոտական խմբում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝ 

     Ա6. հիմնավորել համամոլորակային և առկա տարածաշրջանային հիմնախնդիրների 

աշխարհագրական ասպեկտները և գնահատել դրանց էությունը, մատնանշել լուծման 

ուղիները, 

Ա7. նկարագրել ծրագրավորման կամ ծրագրային ապահովման լեզուները, 

աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր (ԱՏՀ),  աէրոտիեզերական 

ուսումնասիրման մեթոդները, 

     Բ2. կիրառել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները աշխարհագրական 

հետազոտություններ կատարել համար, 

     Բ6. աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի օգնությամբ կազմել 

աշխարհագրական բազմաշերտ քարտեզներ, 

     Գ4. թիմում աշխատել, ինքնուրույն կազմակերպել և աշխատանքային թիմը առաջնորդել, 

աշխատանքի բարձր արդյունավետություն ցուցաբերել, պահպանել աշխատանքային 

անվտանգության կանոնները և մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն, 

 լաբորատոր աշխատանք, 

 ինտերակտիվ մեթոդներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝ 

Առանց ընթացիկ գնահատումով դասընթաց․ 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝    Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 
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     Ընթացիկ ստուգումներ  6 միավոր 

     Ինքնուրույն աշխատանք 3 միավոր 

Նախատեսված Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր:  

Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից՝ 

Գեոինֆորմատիկայի ընդհանուր դրույթները: Տվյալների գրանցումը, մուտքագրումը և 

պահպանումը: Տարածական տվյալների կառուցումը: Տվյալների վերլուծությունը և 

մոդելավորումը: Տվյալների բազաների կառավարման համակարգերը: Հասկացություն 

ինտեգրացիոն համակարգերի մասին: Մեքենայական գրաֆիկայի տեխնիկական միջոցները, 

տվյալների տեսանելիացման մեթոդները և միջոցները: Համակարգչային քարտեզների և 

ատլասների ստեղծման առանձնահատկությունները: Գեոինֆորմատիկայի կիրառական 

ասպեկտները: Աերոտիեզերական նկարների վերծանման վրա ազդող գործոնները: 

Աէրոտիեզերական նկարների նյութերը: Վերծանման հատկանիշները: Վերծանման 

մեթոդիկան և տեխնոլոգիան: Աէրոտիեզերական նկարների վերծանման  

համակարգչային նտեխնոլոգիաները: Ակնադիտական վերծանում: Թվային նկարների 

վերծանում: Վերծանման արդյունքների հուսալիությունը: Վերծանման տեսակները և 

մեթոդները, վերծանման որակի գնահատումը: Ռելիեֆի ձևերի և տիպերի վերծանումը 

հողերի որակի կադաստրային գնահատման համար:Ապարների վերծանումը: 

Հողաբուսական ծածկոցի վերծանումը: Ջրաբանական օբյեկտների վերծանումը: Մարդածին 

օբյեկտների վերծանումը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ.  

1. ДеМерс Майкл Н. “Географические информационные системы”. Основы// Пер. с англ.  М.: 

Дата+, 1999.  478 с. 

2. Журкин И. Г., Шайтура С. В. “Геоинформационные системы”.  Москва: Кудиц-пресс, 2009.  

272 с 

3. Капралов Е., Кошкарев А., Тикунов В., Лурье И., Семин В., Серапинас Б., Сидоренко В. , 

Симонов   А. “Геоинформатика”. В 2 книгах.  Москва: Academia, 2010 

4. Кузнецов О. Л., Никитин А. А., Черемисина Е. Н.  “Геоинформатика и геоинформационные 

системы” , Москва, ВНИИгеосистем, 2005г. 

5. ArcGIS “Руководство пользователя”  ESRI 2003–2004 

Ինտերնետային կայքեր՝ 

6. «Landsat» արբանյակային պատկերների արխիվ ftp://ftp.glcf.umiacs.umd.edu/glcf/Landsat/ 

7. ԵՄ «Copernicus» ծրագրի կայքը http://www.copernicus.eu/main/sentinels  

8. «Sentinel» արբանյակային պատկերների արխիվը https://scihub.copernicus.eu/dhus 

 

1.0902/Բ03 2. Գեոէկոլոգիա 3. 5 ECTS Կրեդիտ 

4. 5 ժամ/ շաբաթ 5. 3 ժամ դաս., 2 ժամ գործ․  

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ  7. առանց եզրափակիչ գնահատման 

ftp://ftp.glcf.umiacs.umd.edu/glcf/Landsat/
http://www.copernicus.eu/main/sentinels
https://scihub.copernicus.eu/dhus
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8. Դասընթացի նպատակն է` 

 ուսանողներին ներկայացնել  անհրաժեշտ տեսական և կիրառական գիտելիքներ բնության 

վրա մարդու տնտե- սական գործունեության հետևանքով առաջացող գեոէկոլոգիական 

հիմնախնդիրների, դրանց լուծման ուղիների, արդյունավետ բնօգտագործման և 

բնապահպանության մասին, 

 մարդ-բնություն-տնտեսություն եռամիասնության զարգացման օրենքներն ու 

օրինաչափությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 բացատրելու գեոէկոլոգիա գիտության էությունը, այն օրինաչափությունները, 

միտումները և հակասությունները, որոնք բնորոշ են արդի երկրաէկոլոգիական 

հիմնախնդիրներին, 

 նկարագրելու բնության վրա մարդու տնտեսական գործունեության հետևանքով 

առաջացող երկրաէկոլոգիական հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները: 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 վերլուծելու շրջակա միջավայրում մարդածին գործոնի դերն ու նշանակությունը, 

 պարզաբանելու բնապահպանական կառավարման և շրջակա միջավայրի 

պահպանության միջազգային համագործակցության խնդիրները, 

 իրականացնելու առանձին երկրների և տարածաշրջանների երկրաէկոլոգիական 

իրավիճակների վերլուծություն, հիմնախնդիրների բացահայտում և հնարավոր 

զարգացման կանխատեսում: 

գ) ընդհանրական/ փոխանցելի կարողություններ. 

 կատարելու հետազոտական աշխատանքներ երկրաէկոլոգիական  հիմնախնդիրների 

շուրջ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները 

Ա5. լուսաբանել մարդ-բնություն փոխհարաբերությունների, բնական երևույթների ընթացքը, 

հասարակության տարածքային կազմակերպման և զարգացման մեխանիզմները և 

հասարակության կայուն զարգացման գործընթացը, 

Ա6. հիմնավորել համամոլորակային և առկա տարածաշրջանային հիմնախնդիրների 

աշխարհագրական ասպեկտները և գնահատել դրանց էությունը, մատնանշել լուծման 

ուղիները, 

Բ4. մշակել մարդ-բնություն փոխհարաբերության տարածքային ներդաշնակ համակարգերի և 

հասարակության տարածքային կազմակերպման մոդելներ, 

Գ2.  վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման  համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 անցկացվում են դասախոսություններ և դրանց քննարկումներ, կազմակերպվում են 

գործնական պարապմունքներ, 

 ուսանողներին հանձնարարվում է ինքնուրույն աշխատանքի համար համապատասխան 

գրականություն, 

 ուսանողները ծանոթանում են միջազգային համապատասխան գործընթացներին և 

կազմակերպում են քննարկումներ: 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց․ 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 8 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր 

     Ինքնուրույն աշխատանք 6 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը  գրավոր է, մյուսը՝ բանավոր. 

յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց՝ 

յուրաքանչյուրը 2 միավոր:  Միավորի քայլը 0,5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Գեոէկոլոգիան որպես գիտություն: Շրջակա միջավայր: Մարդածին ազդեցություն: 

Հասարակության կայուն զարգացում: Տնտեսության էկոլոգացում: Բնապահպանությունը 

Հայաստանի Հանրապետությունում: Միջազգային համագործակցությունը 

գեոէկոլոգիական խնդիրների լուծման բնագավառում: Չվերականգնվող ռեսուրսներ: 

Վերականգնվող ռեսուրսներ: Բնության տնտեսական արժեքավորությունը: Պետության և 

շուկայի անարդյունավետությունը շրջակա միջավայրի պահպանության բնագավառում: 

Տնտեսության էկոլոգացման տնտեսական մեխանիզմը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ՝ 

1. Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология. Москва, изд. “ЮНИТИ”, 1998, 455 с. 

2. Бахтеев М.К. Геоэкология. Москва, изд. института общего среднего образования РАО, 2001, 

336 с. 

3. Голубев Г. Н. Геоэкология. Москва, изд. “ГЕОС”, 1999, 338 с. 

4. Основы геоэкологии. Под. ред. Морочевского В.Г. с/л. 1994. 

5. Прозаров Л.Л. Энциклопедический словарь “Геоэкология”. Москва, изд. “Научный мир”, 

2004, 396 с. 

6. Реймерс Н.Ф. Экология. Москва, изд. “Россия молодая”, 1994, 367 с. 

7. Степановски А.С. Общая экология. Москва, изд. “ЮНИТИ-ДАНА”, 2002, 510 с. 

8. Топчиев А.Г. Геоэкология. Географические основы природопользования.1996, 391с. 

9. Топчиев А.Г. Геоэкология: географические основы природопользования. Одесса, изд. 

“Астропринт“, 1996, 391 с. 

10. Шилов И. А. Экология. Москва, изд. “Высшая школа”, 2001, 512 с. 

11. Экономика природопользования: учеб. / под ред. К.В.Папенова.-М.: ТЕИС, ТК Велби, 2008. – 

928 с. 

 

1. 0901/Բ09 2. «ՀԲ» Ջրաբանություն 3. 6 ECTS   կրեդիտ 

4. 6 ժամ/շաբ. 5.  4 ժամ դաս., 2 ժամ լաբ. 

6. 4-րդ՝  գարնանային կիսամյակ 7.  եզրափակիչ գնահատումով  

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել ջրաբանության բնագավառի գիտական հիմնական 

հասկացություններին և ուսումնասիրման մեթոդներին, տալ պատկերացում ջրաբա-

նության առավել ընդհանուր պրոցեսների օրինաչափությունների մասին, 

 ցույց տալ ջրոլորտի, մթնոլորտի, քարոլորտի և կենսոլորտի փոխադարձ կապը, 
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 ծանոթացնել ջրային օբյեկտների առանձին տիպերի աշխարհագրական տարածման 

գլխավոր օրինաչափություններին, դրանց հիմնական առանձնահատկություններին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 իմանալ ջրի ֆիզիկական և քիմիական հատկությունները, 

 բնութագրել ջրային օբյեկտների առանձին տիպերի` ստորերկրյա ջրերի, գետերի, լճերի, 

ջրամբարների, ճահիճների, սառցադաշտերի, օվկիանոսների ու ծովերի, 

ջրաբանությունը, տարածման առանձնահատկությունները և ուսումնասիրման 

մեթոդները, 

 ներկայացնել  ջրոլորտի առավել ընդհանուր պրոցեսների փոխադարձ կապերը, 

 լուսաբանել  ջրաբանության արդի հիմնախնդիրները: 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 իրականացնել ջրաբանական ուսումնասիրություններ և բացահայտել ընդհանուր 

օրինաչափությունները, 

 վերլուծել և գնահատել ջրային օբյեկտների գլխավոր առանձնահատկությունները, 

 կատարել ջրաբանական դիտարկումներ և հաշվարկներ: 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա4. ճշգրիտ և պարզ կերպով ներկայացնել աշխարհագրական թաղանթի ոլորտային 

կառուցվածքը, դրանցում ընթացող աշխարհագրական գործընթացները, դրանց 

փոխկապակցվածությունը, 

Ա5. լուսաբանել մարդ-բնություն փոխհարաբերությունների, բնական երևույթների ընթացքը, 

հասարակության տարածքային կազմակերպման և զարգացման մեխանիզմները և 

հասարակության կայուն զարգացման գործընթացը, 

Բ1. կատարել դաշտային հետազոտություններ, հավաքելել,  մշակել և վերլուծել 

աշխարհագրության նյութը, 

Բ5. համակարգչային ծրագրերի կիրառմամբ կառուցել բնական և հասարակական 

աշխարհագրական երևույթների բազմաֆունկցիոնալ կապեր, մշակել առաջադրված 

խնդիրների լուծման մոդելներ և կատարել կանխատեսումներ։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն (ակտիվ և ինտերակտիվ անցկացման ձևերի համակցությամբ), 

 լաբորատոր աշխատանք, 

 ինքնուրույն աշխատանք: 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. («ՀԲ») 

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց․ 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր 

     Եզրափակիչ քննություն 8 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է  3 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 

միավոր: Երկրորդ ընթացիկը գնահատվում է ներկայացված  հետազոտական 

բաղադրիչի հիման վրա, առավելագույնը 3 միավոր: Եզրափակիչ քննությունը 

բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ 

յուրաքանչյուրը 2 միավոր:  Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Ջրաբանության ուսումնասիրման մեթոդները: Ջրի ֆիզիկական և քիմիական 

հատկությունները:  Ջրի շրջապտույտը բնության մեջ, երկրագնդի ջրային պաշարները:  

Ստորերկրյա ջրերի ջրաբանություն: Գետերի ջրաբանություն:  Լճերի և ջրամբարների 

ջրաբանություն:  Ճահիճների ջրաբանություն: Սառցադաշտերի ջրաբանություն: 

Օվկիանոսների և ծովերի ջրաբանություն:  Ջրաբանության արդի հիմնախնդիրները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Գաբրիելյան Հ. Կ. «Երկրագնդի ջրային ոլորտը», Երևան, 1987թ., 345 էջ., 

 2. Добровольский А. Д., Добролюбов С. А., Михайлов В. Н. “ Гидрология”, М.: Высшая 

школа, 2007 г., 463 с., 

3. Михайлов В. Н., Добровольский А.  Д.,  Добролюбов С.  А. “Гидрология”, М.: Высшая школа, 

2005, 464 с. 

 

1.0902/Բ 04 2.         Բնակչության  աշխարհագրություն 

                  ժողովրդագրության հիմունքներով 

3.  6  ECTS Կրեդիտ 

4. 6.ժամ/ շաբաթ 5. 4  ժամ դաս. 2 ժամ գործն. 

6. 4-րդ՝ գարնանային 7.  եզրափակիչ գնահատումով  

8. Դասընթացի նպատակն է` 

 ուսանողներին ներկայացնել  բնակչության աշխարհագրության տեսական և 

մեթոդաբանական հիմունքներին, 

 բնակչության աշխարհագրության հիմնական ուղղություններին և բաժիններին, դրանցում 

առկա հիմնախնդիրներին, 

 բնակավայրերի աշխարհագրության հիմնական ուղղություններին, դրանցում առկա 

հիմնախնդիրներին 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 բացատրել բնակչության աշխարհագրության հիմնական հասկացությունները, 

տեսական և մեթոդաբանական հիմնահարցերը : 

 բացատրել բնակչության բնական ու մեխանիկական շարժերի, կառուցվածքի և 



257 

 

  

 

տեղաբաշխման տարածական տարբերություններն ու առանձնահատկությունները, 

դրանք պայմանավորող գորժոնները 

 բացատրել բնակավայրերի, դրանց տարածական խմբերի, տարաբնակեցման և 

ուրբանիզացման աշխարհագրական առանձնահատկություններնն ու 

օրինաչափությունները: 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 վերլուծելու բնակչության և բնակավայրերի տարածքային կազմակերպման 

գործոնները, սկզբունքներն ու օրինաչափությունները: 

 պարզաբանելու բնակչության վերարտադրության, կազմի և միգրացիաների  

առանձնահատկությունները աշխարհի տարբեր երկրներում և 

տարածաշրջաններում: 

 իրականացնելու տարբեր կարգի տարածաշրջանների բնակչության համալիր 

աշխարհագրական վերլուծությունը: 

գ) ընդհանրական/ փոխանցելի կարողություններ. 

 կատարելու հետազոտական աշխատանքներ ՀՀ բնակչության և բնակավայրերի 

տարածքային կազմակերպման կատարելագործման հիմնական ուղիների և 

հիմնախնդիրների շուրջ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա2.հիմնավորել աշխարհագրական տարածքային համակարգերի ձևավորման և 

զարգացման գործընթացները, 

Ա6. հիմնավորել համամոլորակային և առկա տարածաշրջանային հիմնախնդիրների 

աշխարհագրական ասպեկտները և գնահատել դրանց էությունը, մատնանշել լուծման 

ուղիները, 

Բ1.կատարել դաշտային հետազոտություններ, հավաքելել,  մշակել և վերլուծել 

աշխարհագրության նյութը, 

Բ5.համակարգչային ծրագրերի կիրառմամբ կառուցել բնական և հասարակական 

աշխարհագրական երևույթների բազմաֆունկցիոնալ կապեր, մշակել առաջադրված 

խնդիրների լուծման մոդելներ և կատարել կանխատեսումներ, 

Գ1. տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային      գրադարաններ, 

գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) տեղեկատվություն հայթհայթել, մշակել և 

վերլուծել: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 անցկացվում են դասախոսություններ և դրանց քննարկումներ, կազմակերպվում են 

սեմինար պարապմունքներ, 

 ուսանողներին հանձնարարվում է ինքնուրույն աշխատանքի համար համապատասխան 

գրականություն, դաշտային սոցիոլոգիական հետազոտությունների համար 

հարցաթերթիկների կազմում: 

 ուսանողները ծանոթանում են ՀՀ կառավարության համապատասխան 

 գործընթացներին և կազմակերպում են քննարկումներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց․ 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր  
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     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր 

     Եզրափակիչ քննություն 8 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:  Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Բնակչության աշխարհագրության առարկան, կառուցվածքը, մեթոդները և հիմնական 

խնդիրները: Բնակչության վերարտադրությունը: Բնակչության կազմը Բնակչության 

սոցիալական կառուցվածքը և աշխատանքային ռեսուրսները: Բնակչության միգրացիան և 

տեղաբաշխումը: Տարաբնակեցումը և նրա ձևերը:  

Ուրբանիզացիա, քաղաքների տիպերը, քաղաքային ագլոմերացիաներ:  

ՀՀ բնակչության և բնակավայրերի աշխարհագրական առանձնահատկությունները և 

հիմնախնդիրները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ՝ 

1. Մանասյան Մ. Բնակչության աշխարհագրություն, Եր. 2011, 320էջ 

2. Ковалев С. Ковальская Н. География населения СССР М. 1980 

3. Лаппо Г.М. География городов. М.1997. 

4. Перцик Е.Н. Города мира, М. 1999. 

5. Шувалов Е. География населения. М. 1985. 

6. Ягельский А. География населения. Пер. с польск. М. 1980. 

 

1.0901/Բ10 2. Հայաստանի ֆիզիկական աշխարհագրություն 3. 4 ECTS կրեդիտ  

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 3 ժամ դաս., 1 ժամ գործ. 

6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. եզրափակիչ գնահատումով  

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել Հայկական լեռնաշխարհի և ՀՀ մակերևույթի 

ձևածագումնաբանական տարրերին, բնակլիմայական պայմաններին,  

 հնարավորություն ստեղծել բացահայտելու տարածքի բնակլիմայական պայմանների, 

ռելիեֆի, ջրագրության և երկրաբանական կառուցվածքի միջև գոյություն ունեցող 

պատճառահետևանքային կապերին,  

 բացահայտել ՀՀ տարածքում գոյություն ունեցող բնաաշխարհագրական հիմնական 

խնդիրները և դրանց լուծման ուղիները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնել տարածքի հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները, 

 լուսաբանել բնության բաղադրիչների միջև գոյություն ունեցող կապերը, 

 դասակարգել բնապահպանության ենթակա բաղադրիչների հաջորդականությունը: 

բ) գործնական մասնագիտական կարողությունն 

 կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները շրջակա միջավայրի փոփոխությունների 
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դինամիկան  բացահայտելու համար, 

 գնահատել ՀՀ բնության ներկա վիճակը, ինչպես նաև նկատվող նեգատիվ երևույթները, 

 կատարել ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք: 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 վերլուծել փաստերը և կատարել հետևություններ,  

 ստեղծագործաբար կիրառել և զարգացնել առկա գիտելիքները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝ 

Ա5. լուսաբանել մարդ-բնություն փոխհարաբերությունների, բնական երևույթների ընթացքը, 

հասարակության տարածքային կազմակերպման և զարգացման մեխանիզմները և 

հասարակության կայուն զարգացման գործընթացը, 

Բ1. կատարել դաշտային հետազոտություններ, հավաքելել,  մշակել և վերլուծել 

աշխարհագրության նյութը, 

Բ7. ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական և մանկավարժական  գործունեություն, 

Գ4. թիմում աշխատել, ինքնուրույն կազմակերպել և աշխատանքային թիմը առաջնորդել, 

աշխատանքի բարձր արդյունավետություն ցուցաբերել, պահպանել աշխատանքային 

անվտանգության կանոնները և մասնագիտական էթիկայի նորմերը։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 գործնական աշխատանքներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝ 

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց․ 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր 

     Եզրափակիչ քննություն 8 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:  Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից՝ 

Հայկական լեռնաշխարհի ֆիզաշխարհագրական ընդհանուր բնութագիրը: ՀՀ տարածքի 

երկրաբանական կառուցվածքը, ռելիեֆը: ՀՀ տարածքի կլիման, ջրագրությունը: ՀՀ հողերը, 

բույսերը, կենդանական աշխարհը: ՀՀ բնական լանդշաֆտային գոտիները, դրանց 

տեղաբաշխման օրինաչափությունները: ՀՀ բնության պահպանությունը։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկ՝ 

1. Գաբրիելյան Հ. Կ. «Հայկական լեռնաշխարհ», Երևան 2000թ., 

2. Շիրինյան Գ. Թ. «Հայկական լեռնաշխարհ», Երևան 2008թ., 

3. Պողոսյան Դ. Ս. Խոեցյան Ա. Վ. « Հայկական լեռնաշխարհի լանդշաֆտները և    

ֆիզաշխարհագրական շրջանները», Երևան 2008թ., 

4. 4. Бойнагрян В. Р. “Озепа Армения нагорья”, Ереван 2007г.: 
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1. 902/Բ 05 2. «ՀԲ» Հայաստանի տնտեսական և սոցիալական 

աշխարհագրություն 

3.   4 ECTS Կրեդիտ 

4. 4 ժամ/ շաբաթ 5. 2,5 ժամ դաս., 1,5 ժամ գործն.  

6. 5-րդ` աշնանային կիսամյակ 7. եզրափակիչ գնահատումով  

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել՝ 

 ՀՀ տնտեսության ձևավորման և զարգացման բնական, պատմական, սոցիալ- 

տնտեսական և աշխարհաքաղաքական նախադրյալներն ու գործոնները, 

 ՀՀ բնակչության, բնակավայրերի և տնտեսության հիմնական ճյուղերի տեղա- 

բաշխման և տարածքային կազմակերպման աշխարհագրական 

առանձնահատկությունները, 

 ՀՀ մարզերի սոցիալ-տնտեսաաշխարհագրական առանձնահատկությունները և 

զարգացման հիմնախնդիրները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 բացատրելու ՀՀ տնտեսության  ձևավորման և զարգացման վրա ազդող  

պայմաններն ու գործոնները, 

 նկարագրելու ՀՀ ժամանակակից տնտեսության սոցիալ- տնտեսաաշխար-

հագրական վիճակը և առկա հիմնախնդիրները: 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 վերլուծելու ՀՀ սոցիալ-տնտեսաաշխարհագրական վիճակը և առկա հիմնախնդիրները, 

 պարզաբանելու ՀՀ տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման հիմնական 

ուղղությունները, 

 իրականացնելու ՀՀ բնական ռեսուրսների, բնակչության և բնակավայրերի, 

տնտեսության տարբեր ճյուղերի, մարզերի տնտեսության սոցիալ-տնտեսա- 

աշխարհագրական վերլուծություններ, հիմնախնդիրների բացահայտում, զարգացման 

ուղիների մատնանշում: 

գ) ընդհանրական/ փոխանցելի կարողություններ. 

 կատարելու ուսումնասիրություններ և հետազոտական աշխատանքներ ՀՀ սոցիալ- 

տնտեսաաշխարհագրական հիմնախնդիրների վերաբերյալ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա2. հիմնավորել աշխարհագրական տարածքային համակարգերի ձևավորման և 

զարգացման գործընթացները, 

Բ3. դիտարկել բնական և հասարակական երևույթների փոփոխությունները, կատարել 

համապատասխան վերլուծություններ և առաջարկություններ, 

Բ7.  ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական և մանկավարժական  գործունեություն, 

Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման  համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 անցկացվում են դասախոսություններ և դրանց քննարկումներ, կազմակերպվում են 

գործնական պարապմունքներ, 

 ուսանողներին հանձնարարվում է ինքնուրույն աշխատանքի համար 

համապատասխան գրականություն: 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. («ՀԲ») 

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց․   

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր 

     Եզրափակիչ քննություն 8 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է  3 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Երկրորդ 

ընթացիկը գնահատվում է ներկայացված  հետազոտական բաղադրիչի հիման վրա, 

առավելագույնը 3 միավոր: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:  Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Ներածություն: Ընդհանուր տեղեկություններ ՀՀ մասին: ՀՀ աշխարհագրական միջավայրի 

բնութագիրը և բնառեսուրսային ներուժը: ՀՀ բնակչությունը և աշխատանքային ռեսուրսները: 

Հայաստանի Հանրապետության     տնտեսության առանձին ոլորտների սոցիալ-

տնտեսաաշխարհագրական բնութագիրը: ՀՀ տնտեսության ներքին տարածքային 

տարբերությունները, ՀՀ մարզերի սոցիալ- տնտեսաաշխարհագրական բնութագիրը: ՀՀ 

արտաքին տնտեսական կապերի աշխարհագրական բնութագիրը: ՀՀ սոցիալ-տնտեսական 

զարգացման աշխարհագրական հիմնախնդիրները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ՝ 

1. ՀՀ մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով, Ե. 2017 թ., 

2. Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք, Ե. 2017 թ․, 

3. Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու, Ե. 2016: Պոտոսյան Ա.Հ., ՀՀ գյուղական 

բնակչությունը և բնակավայրերը, Ե.2017թ․ , 

4. Մելքումյան Ս.Ա., ՀՀ և ԼՂՀ տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրություն, Ե. 2015 թ., 

5. Վալեսյան Լ.Հ., Հայկական ՍՍՀ տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրություն, Ե. 

1988 թ., 

6. Պոտոսյան Ա. Հ.ՀՀ տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրություն/ դասախո- 

սությունների նյութեր/ էլեկտրոնային տարբերակ: 

 

0902/Բ06 2. Հայաստանի պատմական աշխարհագրություն 3. 5 ECTS  Կրեդիտ 

4. 4 ժամ/ շաբաթ 5. 2,5 ժամ դաս., 1,5 ժամ սեմինար  

6. 5-րդ` աշնանային կիսամյակ 7. առանց եզրափակիչ  գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ներկայացնել ՀՀ բնական պայմանների, ռեսուրսների, բնակչության, 

տնտեսության (արտադրական և ոչ արտադրական), տրանսպորտի, տնտեսական 

կապերի առկա վիճակի, զարգացման միտումների, տարածքային կազմակերպման 

առանձնահատկությունները, առկա հիմնախնդիրները, հեռանկարային զարգացման 

հիմնական ուղղությունները, 

 ՀՀ բնական պայմանների ու ռեսուրսների, բնակչության, տնտեսության, տրանսպորտի, 

տնտեսական կապերի զարգացման ուղղությունների, միտումների փոխպայմա-

նավորությունն ու փոխազդեցությունը: 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 բացատրելու ՀՀ տնտեսության ճյուղային և տարածքային կառուցվածքի ձևավորման 

պայմաններն ու գործոնները, 

 վերլուծելու ՀՀ ժամանակակից տնտեսության զարգացման վրա բնական, սոցիալա- 

կան, աշխարհաքաղաքական և այլ գործոնների ազդեցությունը, 

 պարզաբանելու շուկայական հարաբերությունների պայմաններում ՀՀ տնտեսության 

զարգացման հիմնական ուղղությունները, 

 իրականացնելու ՀՀ առանձին տարածաշրջանների և մարզերի տնտեսության ճյուղային 

և տարածքային կառուցվածքի վերլուծություն, հիմնախնդիրների բացահայտում և 

զարգացման հեռանկարների կանխատեսում: 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 պարզաբանելու ՀՀ տնտեսության ժամանակակից առանձնահատկությունների 

ձևավորման գործընթացում զարգացման նախադրյալների, շուկայական մրցակցային 

հարաբերությունների ու տնտեսական տարածաշրջանային ինտեգրումների 

ազդեցությունը, 

 կատարելու ՀՀ տնտեսության զարգացման միտումների և ուղղությունների 

փոփոխությունների պատճառահետևանքային վերլուծություն, 

 պարզաբանելու ՀՀ-ում առկա հիմնախնդիրներն ու գտնելու լուծման ուղիներ: 

գ) ընդհանրական/ փոխանցելի կարողություններ. 

 կատարելու հետազոտական աշխատանքներ ՀՀ տնտեսության զարգացման, 

տեղաբաշխման և հիմնախնդիրների շուրջ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա2. հիմնավորել աշխարհագրական տարածքային համակարգերի ձևավորման և 

զարգացման գործընթացները, 

Բ3. դիտարկել բնական և հասարակական երևույթների փոփոխությունները, կատարել 

համապատասխան վերլուծություններ և առաջարկություններ, 

Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման  համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 անցկացվում են դասախոսություններ, քննարկումներ,  

 կազմակերպվում են սեմինար պարապմունքներ ու գործնական աշխատանքներ, 

 ուսանողներին հանձնարարվում են ինքնուրույն աշխատանքներ հիմնախնդիրերի 

բացահայտման, դրանց պատճառների պարզաբանման ու լուծման ուղիների 

առաջարկման վերաբերյալ, 

 ուսանողները ծանոթանում են ՀՀ կառավարության համապատասխան 

գործընթացներին և կազմակերպում են քննարկումներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Առանց եզրափակիչ  գնահատումով դասընթաց․ 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 8 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր 
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     Ինքնուրույն աշխատանք 6 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը  գրավոր է, մյուսը՝ բանավոր. 

յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց՝ 

յուրաքանչյուրը 2 միավոր:  Միավորի քայլը 0,5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հայկական լեռնաշխարհի բնական պայմանների և ռեսուրսների համառոտ բնութագիրը:  

Աշխարհագրական դիրքը, սահմանները, երկրաբանությունը, ռելիեֆի ձևաբանական-

ծագումնաբանային տիպերը, կլիման, ջրագրությունը, հողերը, բուսականությունը, 

կենդանական աշխարհը, բնական լանդշաֆտային գոտիները: ՀՀ բնական և տնտեսական 

ներուժի գնահատականը, բնօգտագործման և բնապահպանության խնդիրները: 

Բնակչությունը: Հայաստանի բնակչության շարժընթացը: Բնակչության կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները: Աշխատանքային ռեսուրսները: ՀՀ տնտեսության ձևավորման և 

զարգացման պատմաաշխարհագրական առանձնահատկությունները: ՀՀ տնտեսության 

(արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, տրանսպորտի, ծառայությունների) ժամանա-

կակից վիճակը. Ճյուղային և տարածքային կառուցվածքի առանձնահատկու- թյունները, 

հիմնախնդիրները: ՀՀ տնտեսության տարածաշրջանային զարգացման հիմնախնդիրները:  

ՀՀ արտաքին տնտեսական կապերը. հիմնական ուղղությունները, հիմնախնդիրները: ՀՀ 

տնտեսության զարգացման առկա միտումները և գերակա ուղղությունները շուկայական 

հարաբերությունների պայմաններում: ՀՀ-ն միջազգային տնտեսական հարաբերու-

թյուններում: Հայաստանի տնտեսությունը համաշխարհային տնտեսության գլոբալացման 

պայմաններում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ՝ 

1. Գալոյան Դ., Տնտեսական ինտեգրման տարածաշրջանային ասպեկտները, Երևան, հեղ. 

Հրատարակություն, 294 էջ,  2014թ., 

2. Մարկոսյան Ա.,Հախվերդյան Դ., Նազարյան Գ., Հայաստանը միջազգային տնտեսական 

հարաբերությունների համակարգում, Երևան, ԱՌՏ, 432 էջ, 2002թ.,  

3. Մելքումյան Ս., Հայաստանի Հանրապետության և ԼՂՀ սոցիալ-տնտեսական 

աշխարհագրություն, 520 էջ, Ե. 2016թ.,  

4. Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2017, Ե., ՀՀ ԱՎԾ, 2017: 

5. Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով, 2017, ՀՀ ԱՎԾ, Եր. 

2017թ․ , 

6. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագիր, 2017-2022, Երևան 2017թ․, 

7. Սարգսյան Հ., Մարկոսյան Ա. Հայաստանի տնտեսության վերափոխումները և վերելքի  

հեռանկարները, 552 էջ, Ե., 2014թ.: 
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1. 0901/Բ11                               2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ 3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 3 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ  դաս., 1 ժամ  գործն. 

6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7.  առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողին ծանոթացնել հետազոտությունների պլանավորման հետ 

 ուսանողի մոտ ձևավորել անհարժեշտ գիտելիքներ հետազոտության պլանավորման 

մեթոդների վերաբերյալ 

 արդյունավետ կիրառել մաթեմատիկայից և հարակից մյուս առարկաներից ստացված 

գիտելիքները հետազոտությունների պլանավորման մեջ։ 

 առավել խորը հասկանալ և գնահատել չափագրման արդյունքներին ներկայացվող 

պահանջները 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 գիտափորձերի արդյունքների հիման վրա կիրառել հետազոտվող օբյեկտների 

տվյալների մշակում և ընդունել որոշումներ, 

 ընկալել բնության օրենքները և ձևավորել տեսական հիպոթեզներ, 

 գիտափորձերի արդյունքների հիման վրա կիրառվել հետազոտվող օբյեկտի մշակում 

և ընդունել որոշումներ, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 էական ազդեցություն ունեցող գործոնների ընտրություն, 

 տեսական մոդելների հստակեցում և գնահատում, 

գ) ընդհանրական /փոխանցելի կարողություններ. 

 արդյունավետ կազմակերպելու սեփական հետազոտությունները՝խնայելով 

ժամանակն ու նյութական միջոցները, 

 աշխատելու հետազոտող խմբերում, 

 պատրաստելու հաշվետվություններև զեկուցումներ,  

 վերլուծական արդյունքների տարածում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա1. ներկայացնել աշխարհագրական տեսական և գործնական հետազոտությունների 

հիմնարար և արդի մեթոդները, 

Բ2. կիրառել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները աշխարհագրական 

հետազոտություններ կատարել համար,, 

Գ1. տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային      գրադարաններ, 

գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) տեղեկատվություն հայթհայթել, մշակել 

և վերլուծել, 

Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման  համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները` 

 դասախոսություն, 

 գործնական: 
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1.0901/Բ12 2.                   Մայրցամաքների ֆիզիկական  և 

աշխարհագրություն հնէաշխարհագրություն 

3.  5 ECTS  կրեդիտ 

4.    5 ժամ/շաբ. 5. 2,5 ժամ դաս., 1,5 ժամ գործ. 

6. 5-րդ` աշնանային կիսամյակ 7. առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է ՝ 

 ուսանողների մոտ ձևավորել կայուն գիտելիքներ մայրցամաքների և օվկիանոսների ու 

դրանց առանձին տարածաշրջանների բնական պայմանների և բնական ռեսուրսների 

մասին,  

 ծանոթացնել դրանց փոխպայմանավորվածությունների պատճառահետևանքային 

կապերին,  

 քննարկել առանձին ռեգիոնների բնական պայամնների և ռեսուրսների ռացիոնալ 

օգտագործման և էկոլոգիական խնդիրները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 քննարկել մայրցամաքների և առանձին տարածաշրջանների բնական պայմանների և 

ռեսուրսների արդի խնդիրների տեսական և մեթոդաբանական հարցերը, 

 դասակարգել  երկրագնդի ոլորտների փոփոխությամբ պայմանավորված  

մասնագիտական գործունեության նոր ուղղություններ, 

 լուսաբանել  երկրագնդի  ոլորտների զարգացման միտումները և դրանց հնարավոր 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Առանց ընթացիկ գնահատումով դասընթաց․  

 Գնահատման բաղադրիչներն են՝    Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ  6 միավոր 

     Ինքնուրույն աշխատանք 3 միավոր 

Նախատեսված Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր:  

Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Մաթեմատիկական վիճակագրության տարրերը: Չափումների դիտարկումների սխալների 

տեսություն: Գիտափորձերի արդյունքների նախնական մշակումը: Հետազոտման 

պլանավորման տեսություն: Հետազոտությունների մաթեմատիկական մոդելի 

ընտրությունը: Հետազոտությունների պլանավորման մեթոդները և օրինակները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Գրիգորյան Շ.Մ. և ուրիշներ՝ Մաթեմատիկական վիճակագրության տարրերը և 

գիտափորձերի պլանավորման տեսությունը, Ուսումնական ձեռնարկ, Եր.-2001 թ.:  

2. Պետրոսյան Դ.Պ. Գիտափորձերի պլանավորման տեսություն և արդյունքների մշակման 

մեթոդներ, Եր.։ ՀՍՍՀ,  2020 թ.: 

3. Сидняев Н.И. Вилисова Н.Т. Введение в теорию планирования экспериментов. уч. пособие 

для вузов. Москва: МГТУ,  им.  Баумана, 2011г. 

4. Спирин Н.А., Лавров В. В., Методы планирования и обработки результатов инженерного 

эксперимента. Екатеринбург, 2001г. 
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ազդեցությունը աշխարհագրական թաղանթի զարգացման վրա, 

 ճանաչել և որոշել ուսումնասիրվող տարածաշրջանների (Աֆրիկա, Ամերիկա Եվրասիա, 

Ավստրալիա և Օվկիանիա, օվկիանոսներ) հիմնախնդիրները և դրանց լուծման 

ուղիները, 

 ձևակերպել մայրցամաքների և օվկիանոսների ֆիզիկաաշխրահագրական  

 շրջանացման հիմնական սկզբունքները և մեթոդները, 

 հիմնավորել մասնագիտական գործության ոլորտում հնէաշխարհագրական 

ուսումնասիրությունների կարևորությունը: 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 համակարգել և վերլուծել մայրցամաքների և օվկիանոսների աշխարագրության 

դասընթացի առկա հիմնախնդիրներին վերաբերող ողջ տեղեկատվությունը, 

 վերլուծել  բազմաթիվ պրոբլեմներ, կատարել կանխատեսումներ, 

 իրականացնել մայրցամաքների, օվկիանների և դրանց տարբեր տարածաշրջանների 

հիմնախնդիրների արժևորում ու գնահատում, դրանց առաջացման պատճառների 

բացահայտում և լուծման ուղիների մշակում, 

 մշակել և իրականացնել  էկոլոգիական տարբեր ծրագրեր: 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 արժևորել  և   համակարգել   դասընթացին վերաբերող  բոլոր հիմնախնդիրները, 

 որոշել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսներն ու ուղիները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա1. ներկայացնել աշխարհագրական տեսական և գործնական հետազոտությունների 

հիմնարար և արդի մեթոդները, 

Ա6. հիմնավորել համամոլորակային և առկա տարածաշրջանային հիմնախնդիրների 

աշխարհագրական ասպեկտները և գնահատել դրանց էությունը, մատնանշել լուծման 

ուղիները, 

Բ3. դիտարկել բնական և հասարակական երևույթների փոփոխությունները, կատարել 

համապատասխան վերլուծություններ և առաջարկություններ, 

Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման  համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն (ակտիվ և ինտերակտիվ անցկացման ձևերի համակցությամբ), 

 գործնական պարապմունք, 

 ինքնուրույն աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց․  

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 8 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր 

     Ինքնուրույն աշխատանք 6 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը  գրավոր է, մյուսը՝ բանավոր. 

յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց՝ 

յուրաքանչյուրը 2 միավոր:  Միավորի քայլը 0,5: 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Մայրցամաքների և օվկիանոսների առաջացումը, նրանց դիրքը ու սահմանները:  

Մայրցամաքների երկրաբանական կառուցվածքը, ռելիեֆի   ձևերը, կլիմայական 

պայմանները, ջրագրությունը /գետեր, լճեր/,  օգտակար հանածոները և բնական 

հարստությունները: Մայրցամաքների հողաբուսական ծածկույթը, կենդանական աշխարհը,     

նրանց տարածումը: Համաշխարհային   օվկիանոսի գոյացումը,  նրա նշանակությունը, 

հատակի  ռելիեֆը, տարածումը: Վերը նշված ֆիզիկաաշխարհագրության 

ուսումնասիրություններին տալ տնտեսաաշխարհագրական նշանակություն: Երկրի 

զարգացման կոսմոգոնիկ կոնցեպցիաները: Երկրի քարոլորոտի զարգացումը: Ջրային 

թաղանթի զարգացումը: Մթնոլորտի զարգացումը: Կենսոլորտի զարգացումը: Բնական 

պայմանների զարգացումը անթրոպոգենում: Աշխարհագրական միջավայրի զարգացման 

հիմնական օրինաչափությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Влаоова Т.В., Аршинова М.А., Ковалева Т.А. “ Физическая география материков и 

океанов”. Учебник, 686с., Моква, 2005г.,  

2. Марков К.  “Полеогеография”,  360 ст., М. 2004г.,  

  3. Притула Т.Щ., Еремина В.А. и др. “Физическая география материков и океанов”, 498с., М.,   

        2004г.,  

  4. Рухин К. “Основы  полеогеография”, 310 ст., М. 2006г.,  

  5. Рябчикова А. М., “ Физическая география материков и океанов”, учебник, 598 с., Москва,      

6.  Светоч А. А., Ушаков С. К.  “Палеогеография” , учеб. 448 ст., М. 2004г.: 

 

1.0902/Բ07 2. Համաշխարհային տնտեսության 

աշխարհագրություն 

3. 6 ECTS Կրեդիտ 

4. 6 ժամ/ շաբաթ 5. 4 ժամ դաս., 2 ժամ գործ․ 

6. 5-րդ`  աշնանային կիսամյակ  7. եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ներկայացնել  համաշխարհային տնտեսության կառուցվածքի ու 

տարածքային առանձնահատկությունները, 

 աշխարհատնտեսական կապերի ձևավորման և զարգացման 

օրենքներն ու   օրինաչափությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

    ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 բացատրել, համաշխարհային տնտեսության էությունը, այն օրինաչափությունները, 

միտումները և հակասությունները, որոնք բնորոշ են արդի համաշխարհային 

տնտեությանը, 

 նկարագրել  համաշխարհային տնտեսության կառուցվածքը, սուբյեկտները, 

զարգացման  փ փուլերը, 

  բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 վերլուծել համաշխարհային տնտեսության զարգացման վրա ազդող տնտեսական,  

սոցիալական, աշխարհաքաղաքական և այլ գործոնների ազդեցությունը, 

 պարզաբանել համաշխարհային տնտեսության զարգացման ժամանակակից 
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հիմնական  ուղղությունները, 

 իրականացնել առանձին տարածաշրջանների և երկրների տնտեսության ճյուղային և 

տարածքային կառուցվածքի վերլուծություն, հիմնախնդիրների բացահայտում և 

զարգացման   հեռանկարների մատնանշում, 

   գ) ընդհանրական/ փոխանցելի կարողություններ 

 կատարել հետազոտական աշխատանքներ համաշխարհային տնտեսության 

կառուցվածքի,   տեղաբաշխման և զարգացման հիմնախնդիրների շուրջ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա2. հիմնավորել աշխարհագրական տարածքային համակարգերի ձևավորման և 

զարգացման գործընթացները, 

Ա5. լուսաբանել մարդ-բնություն փոխհարաբերությունների, բնական երևույթների ընթացքը, 

հասարակության տարածքային կազմակերպման և զարգացման մեխանիզմները և 

հասարակության կայուն զարգացման գործընթացը, 

Բ3. դիտարկել բնական և հասարակական երևույթների փոփոխությունները, կատարել 

համապատասխան վերլուծություններ և առաջարկություններ, 

Գ1. տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային      գրադարաններ, 

գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) տեղեկատվություն հայթհայթել, մշակել և 

վերլուծել,  

  Գ3. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 անցկացվում են դասախոսություններ և դրանց քննարկումներ, կազմակերպվում են 

սեմինար   պարապմունքներ, 

 ուսանողներին հանձնարարվում է ինքնուրույն աշխատանքի համար 

համապատասխան  գրականություն, 

 ուսանողները ծանոթանում են միջազգային համապատասխան գործընթացներին և 

կազմակերպում են քննարկումներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 8 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ  2 միավոր 

     Եզրափակիչ քննություն 8 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

«Համաշխարհային տնտեսություն» հասկացությունը և զարգացման փուլերը։ 

Համաշխարհային տնտեսության սուբյեկտները և զարգացման արդի միտումները: 

Համաշխարհային տնտեսության ռեսուրսային ներուժը: Համաշխարհային տնտեսության 

ճյուղային և տարածքային կառուցվածքը: Աշխատանքի միջազգային բաժանում: 

Աշխատուժի միջազգային միգրացիա: Համաշխարհային տնտեսության միջազգային 

հարաբերությունների համակարգը: Գիտատեխնիկական առաջընթացն ու 

համաշխարհային տնտեսությունը: Միջազգային կորպորացիաներ: Միջազգային 

տնտեսական ինտեգրում: Համաշխարհային տնտեսության գլոբալացումը: 

Մրցունակությունը համաշխարհային տնտեսությունում:Աշխարհի երկրները 

համաշխարհային տնտեսության համակարգում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Մարգարյան Թ., «Համաշխարհային տնտեսություն»,  ուսումնական ձեռնարկ, Եր., ԵՊՀ, 

2012թ., 

2. Մարկոսյան Ա., Նազարյան Գ., Հախվերդյան Դ. «Միջազգային տնտեսական 

հարաբերություններ»: Ոսումնական ձեռնարկ երկու մասով,  Եր.: ԵՃՇՊՀ, 2012. Մաս 1, 640 

էջ: ԵՃՇՊՀ, 2012. Մաս 2, 640 էջ, 

3. “Глобализация и мировые рынки товаров, услуг и капиталов”, под ред. Б. М. Смитиенко, В. К. 

Поспелова.  М.: ФГОУ ВПО, Финансовая академия при Правительстве РФ, 2001 г.։ 

 

1. 0901/Բ13 2. Մայրցամաքների և օվկիանոսների 

ֆիզիկական աշխարհագրություն-2 

1. 6  ECTS       կրեդիտ 

4. 5 ժամ/շաբ. 5. 2,5 ժամ դաս., 1,5 ժամ գործ. 

6. 6-րդ`  գարնանային կիսամյակ  7. եզրափակիչ գնահատումով  

8. Դասընթացի նպատակն է ՝ 

 ուսանողների մոտ ձևավորել տեսական և գործնական կայուն գիտելիքներ 

մայրցամաքների և դրանց առանձին տարածաշրջանների բնական պայմանների, բնական 

ռեսուրսների մասին,  

 բացատրել դրանց փոխադարձ կապերն ու փոխհարաբերությունների պատճառները, 

հիմնավորել և քննարկել առանձին տարածաշրջանների բնական պայմանների և 

ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործման և պահպանության հիմնախնդիրները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնելու մայրցամաքների արդի խնդիրների տեսական և մեթոդաբանական 

հարցերը, 

 իմանալու մայրցամաքի և օվկիանոսի աշխարհագրության դասընթացի զարգացման 

հիմնական փուլերը ու ուղղությունները, 

 որոշելու դասընթացի հիմնախնդիրների առաջացման պատճառները, մարդ-բնություն 

փոխհարաբերության հետևանքները, 

 բացատրելու և դասակարգելու ուսումնասիրվող տարածաշրջանների (Հս. Ամերիկա, 

Հվ. Ամերիկա, Եվրոպա) հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները, 

 ձևակերպելու դասընթացի տեսական և գործնական 
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հետազոտությունների, ֆիզիկաաշխարհագրական շրջանացման հիմնական 

սկզբունքները և մեթոդները: 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 վերլուծելու և համակարգելու դասընթացի ժամանակակից խնդիրներին առնչվող 

ամբողջ տեղեկատվությունը, 

 լուծելու դասընթացին վերաբերող բազմաբնույթ խնդիրներ, կատարելու 

կանխատեսումներ, 

 իրականացնելու մայրցամաքների տարբեր տարածաշրջանների հիմնախնդիրների  

 գնահատում, դրանց առաջացման պատճառների բացահայտում և լուծման ուղիների 

մշակում, 

 մշակելու և կատարելու տարբեր հիմնախնդիների էկոլոգիական ուղղվածություն 

ունեցող ծրագրեր, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 համակարգելու մայրցամաքների և առանձին շրջանների ժամանակակից 

հիմնախնդիրները,  դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ու ուղիները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա2. հիմնավորել աշխարհագրական տարածքային համակարգերի ձևավորման և զարգացման 

գործընթացները, 

Ա6. հիմնավորել համամոլորակային և առկա տարածաշրջանային հիմնախնդիրների 

աշխարհագրական ասպեկտները և գնահատել դրանց էությունը, մատնանշել լուծման 

ուղիները, 

Բ3. դիտարկել բնական և հասարակական երևույթների փոփոխությունները, կատարել 

համապատասխան վերլուծություններ և առաջարկություններ, 

Բ4. մշակել մարդ-բնություն փոխհարաբերության տարածքային ներդաշնակ համակարգերի և 

հասարակության տարածքային կազմակերպման մոդելներ, 

Գ3. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն (համակցությամբ ակտիվ և ինտերակտիվ անցկացման ձևերի), 

 ռեֆերատների զեկուցում և կարևոր հիմնախնդիրներ վերաբերյալ 

գիտական բանավեճի կազմակերպում, քարտեզագրական աշխատանքներ:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 8 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ  2 միավոր 

     Եզրափակիչ քննություն 8 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Մայրցամաքների և օվկիանոսների առաջացումը, աշխարհագրական դիրքը, սահմանները, 

ափագիծը:  Հյուսիսային Ամերիկայի, Հարավային Ամերիկայի և Եվրոպայի երկրաբանական 

կառուցվածքը, ռելիեֆի ձևերը, կլիմայական պայմանները, ջրագրությունը, օգտակար 

հանածոները և բնական հարստությունները, հողաբուսական ծածկույթը, կենդանական 

աշխարհը, դրանց աշխարհագրկան տարածումը:  Ուսումնասիրվող տարածաշրջանների 

ֆիզիկաաշխարհագրական շրջանացումը: Առանձին տարածաշրջանների 

(ֆիզիկաաշխարհագրական երկիր, մարզ, պրովինցիա) բնութագիրը, հիմնախնդիրները, 

լուծման ուղիները:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Влаоова Т.В., Аршинова М.А., Ковалева Т.А. физическая география материков и океанов. 

Учебник, 686с., Моква, 2005г., 

2. Притула Т.Щ., Еремина В.А. и др. Физическая география материков и океанов, 498с․, 

М.2004г., 

3. Физическая география материков и океанов. Под. общ. ред. А.М.   

Рябчикова.учебник, Москва, 598с., 2004г.։ 

 

1.0902/Բ08 2.  Աշխարհագրական մշակույթ և աշխարհագրական մտքի 

զարգացման պատմություն 

3. 6 ECTS       Կրեդիտ  

4. 4 ժամ / Շաբաթ 5. 2,5 ժամ դաս, 1,5 ժամ գործ 

6. 6-րդ`  գարնանային կիսամյակ 7. առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է`  

 ուսանողներին ներկայացնել.    «Աշխարհագրություն» գիտության ձևավորման և 

զարգացման նախադրյալները պատմական անցած ժամանակաշրջանում, 

 «Աշխարհագրության», որպես գիտության առանձին ճյուղի, ձևավորումը և զարգացման 

փուլերը, 

 ՀՀ-ում «Աշխարհագրություն» գիտության ձևավորումը, զարգացումը և ժամանակակից 

խնդիրները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 բացատրելու «Աշխարհագրություն» գիտության ձևավորման և զարգացման 

առանձնահատկությունները տարբեր ժամանակաշրջաններում,  

 բացատրելու աշխարհագրական մտքի զարգացման բնորոշ գծերը և առանձնացնել 

«Աշխարհագրության» զարգացման փուլերը,  

 բացատրելու ժամանակակից «Աշխարհագրության» զարգացման հիմնական 

ուղղությունները և խնդիրները: 

 բացատրել աշխարհի գիտական պատկերը, 

 մեկնաբանել աշխարհագրական մտածողությունը, աշխարհագրության լեզուն, 

բ)  գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 վերլուծելու «Աշխարհագրության» զարգացման նախադրյալները և առանձնա-

հատկությունները տարբեր ժամանակաշրջաններում, տարբեր երկրներում, 
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 պարզաբանելու աշխարհագրական մտքի զարգացման գործում առանձին երկրների 

ու աշխարհագրական դպրոցների ներդրումը,  

 իրականացնելու ՀՀ-ում աշխարհագրական գիտության զարգացման վերլուծություն, 

ամփոփում և հիմնական ուղղությունների առանձնացում, 

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ. 

 կատարելու հետազոտական աշխատանքներ աշխարհագրության զարգացման 

ժամանակակից խնդիրների վերաբերյալ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները 

Ա1. ներկայացնել աշխարհագրական տեսական և գործնական հետազոտությունների 

հիմնարար և արդի մեթոդները, 

Ա2. հիմնավորել աշխարհագրական տարածքային համակարգերի ձևավորման և 

զարգացման գործընթացները, 

Բ3. դիտարկել բնական և հասարակական երևույթների փոփոխությունները, կատարել 

համապատասխան վերլուծություններ և առաջարկություններ, 

Բ7. ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական և մանկավարժական  գործունեություն, 

Գ3. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները 

 անցկացվում են դասախոսություններ և դրանց քննարկումներ, կազմակերպվում են 

սեմինար պարապմունքներ, 

 ուսանողներին հանձնարարվում է ինքնուրույն աշխատանքի համար համապատասխան 

գրականություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց. 

 Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 8 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր 

     Ինքնուրույն աշխատանք 6 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը  գրավոր է, մյուսը՝ բանավոր. 

յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց՝ 

յուրաքանչյուրը 2 միավոր:Միավորի քայլը 0,5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Ներածություն (դասընթացի բովանդակությունը, կառուցվածքը, նպատակները և 

խնդիրները) Առաջին մաս. Դասական աշխարհագրության զարգացման փուլ. 

Աշխարհագրական մտքի զարգացումը Հին աշխարհի (Մերձավոր և Հեռավոր Արևելքի) 

երկրներում։ Աշխարհագրության զարգացումը Հին Հունաստանում։ Աշխարհագրությունը 

Հին Հռոմի տիրապետության ժամանակաշրջանում։ Աշխարհագրական մտքի զարգացումը 

5-10-րդ դարերում։ Աշխարհագրական մտքի զարգացումը 11-15-րդ դարերում։ 

Աշխարհագրական մեծ հայտնագործությունների դերը աշխարհագրության զարգացման 

գործում։ Աշխարհագրության զարգացումը 18-19-րդ դարերում: Երկրորդ մաս. Նոր 

աշխարհագրության զարգացման փուլ։Նոր աշխարհագրության ձևավորումը և 

զարգացման առանձնահատկությունները։ Նոր աշխարհագրությունը Գերմանիայում։ Նոր 
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աշխարհագրությունը Ֆրանսիայում։ Նոր աշխարհագրությունը Ռուսաստանում և ԽՍՀՄ-

ում։ Նոր աշխարհագրությունը Մեծ Բրիտանիայում և ԱՄՆում: Երրորդ մաս . 

ժամանակակից աշխարհագրություն։ Ժամանակակից աշխարհագրություն, 

Աշխարհագրության դիֆերենցումը և ինտեգրացումը:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Աշխարհագրության համառոտ պատմություն, Ե. 1976թ․ ,  

2. Աշխարհագրական գիտությունը Հայաստանում, ներկան և ապագան, Ե.2006թ․ ,  

 3. Վալեսյան Լ.Հ. Հասարակական աշխարհագրության ներածություն 1999թ․ ,  

4. Богучарсков В.Т. История географии, М. 2006г., 

 5. Джонсон Р.Дж. –География и географии М. 1987г., 

6. Джеймс П., Дж. Мартин, Все возможные миры. М. 1988г.,  

7. Саушкин Ю.Г. История и методология географической науки, МГУ, М., 1976г.,  

8. Саушкин Ю.Г. Экономическая география: история, теория, методы, практика М. 1973г., 

9. Максаковский В.П. Географическая культура. М., 1998г.: 

 

1. 0901/Բ14  2. Բնական աղետներ և աշխարհագրության 

կանխատեսման հիմունքներ 

3. 5 ECTS կրեդիտ 

4. 5 ժամ/շաբ. 5. 3,5 ժամ դաս., 1,5 ժամ գործ. 

6. 6-րդ՝  գարնանային կիսամյակ 7. առանց եզրափակիչ գնահատման  

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

 ուսանողներին ծանոթացնել կանխատեսման  տեսական հիմունքներին, 

մեթոդաբանությանը, կառուցվածքին, արդի հիմնախնդիրներին, հեռանկարներին, 

աշխարհագրական  թաղանթում տեղի ունեցող աղետների տարբեր տիպերին, դրանց 

առաջացման մեխանիզմին, պաշտպանության միջոցառումներին:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնելու աշխահագրության կառուցվածքը, տեսական հիմունքները և 

մեթոդաբանական հիմքը, 

 իմանալու աշխարհագրության ուսումնասիրության օբյեկտ հանդիսացող 

աշխարհագրական թաղանթի և նրա բաղադրիչների զարգացման հիմնական փուլերն 

ու ուղղությունները, 

 բացահայտելու աշխարհագրական թաղանթի բոլոր ոլորտների (քարոլորտ, ջրոլորտ, 

մթնոլորտ, կենսոլորտ և մարդոլորտ) հիմնական հատկանիշները և 

պատճառահետևանքային կապերը, 

 որոշելու բոլոր ոլորտների և նրանց բաղադրիչների փոխադարձ կապերն ու 

պայմանավորվածությունները, 

 ձևակերպելու աշխարհագրության տեսական և գործնական հետազոտությունների 

հիմնարար մեթոդներն ու սկզբունքները, 

 դասակարգելու բնական աղետներն ըստ ծագման, 

 ցույց տալու աղետների դեմ տարվող պայքարի միջոցառումները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 
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 համակարգելու և վերլուծելու «աշխարհագրություն» գիտությանն առնչվող ամբողջ 

տեղեկատվությունը, 

 լուծելու աշխարհագրությանը վերաբերող տարբեր հիմնախնդիրներ, կատարելու 

կանխատեսումներ, 

 իրականացնելու առարկային վերաբերող տարբեր հիմնախնդիրների գնահատում, 

դրանց առաջացման պատճառների բացահայտում և լուծման ուղիների մշակում, 

 վերլուծելու, գնահատելու բնական աղետների առաջացման պատճառները,  

քարտեզագրելու բնական աղետներն ու դրանց տարածական բաշխման 

առանձնահատկությունները, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 վերլուծելու աշխարհագրության ժամանակակից առկա խնդիրները, գնահատելու 

դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ուղիները և ռեսուրսները, 

 զարգացնելու և առաջ քաշելու նոր գաղափարներ և ծրագրեր: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա1.ներկայացնել աշխարհագրական տեսական և գործնական հետազոտությունների 

հիմնարար և արդի մեթոդները, 

Ա6.հիմնավորել համամոլորակային և առկա տարածաշրջանային հիմնախնդիրների 

աշխարհագրական ասպեկտները և գնահատել դրանց էությունը, մատնանշել լուծման 

ուղիները, 

Բ4.  մշակել մարդ-բնություն փոխհարաբերության տարածքային ներդաշնակ 

համակարգերի և հասարակության տարածքային կազմակերպման մոդելներ, 

Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման  համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն (ակտիվ և ինտերակտիվ անցկացման ձևերի համակցությամբ), 

 ռեֆերատների կազմում և զեկուցում, ինչպես նաև կարևոր հիմնախնդիրների 

վերաբրյալ գիտական բանավեճի կազմակերպում, 

 քարտեզագրական աշխատանքներ աշխարհագրական տարբեր երևույթների 

տարածական պատկերը ներկայացնելու և վերլուծելու համար: 

 12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 8 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր 

     Ինքնուրույն աշխատանք 6 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը  գրավոր է, մյուսը՝ բանավոր. 

յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց՝ 

յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորի քայլը 0,5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Աշխարհագրության տեղը գիտությունների դասակարգման համակարգում: 

Աշխարհագրությունը որպես բնական և սոցիալական գիտություն, կառուցվածքը, արդի 
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հիմնախնդիրները: Աշխարհի աշխարհագրական պատկերի ձևավորումը և զարգացումը: 

Աշխարհագրական մշակույթ, աշխարհագրական մտածողություն, աշխարհագրության 

լեզու: Աշխարհագրական հետազոտութունների մեթոդները: Աշխարհագրական հիմնական 

տեսություններ: Բնական աշխարհագրություն, կառուցվածքը, ուսումնասիրության օբյեկտը, 

զարգացման պատմությունը: Ռիթմիկ երևույթներն աշխարհագրական թաղանթում 

(օրական, տարեկան, բազմամյա, արեգակնային, գալակտիկային ռիթմեր, դրանց 

առաջացումը, հետևանքները): Աշխարհագրական թաղանթի ոլորտային կառուցվածքը 

(քարոլորտ, մթնոլորտ, ջրոլորտ, կենսոլորտ, մարդոլորտ), դրանց ձևավորման, զարգացման 

պատմությունը, փոխադարձ կապը և փոխպայմանավորվածությունը, տնտեսական 

նշանակությունը: Աղետների դասակարգումը, կանխատեսումը: Երկրաշարժեր և 

հրաբուխներ: Պաշտպանական միջոցառումները: Ջրի ներգործությամբ առաջացած, 

մթնոլորտային ու տիեզերական երևույթների հետ կապված աղետներ: Երկրի արտաքին 

ուժերի ազդեցությամբ առաջացած աղետներ (լեռնալանջերի անկայունություն, ձնահյուսեր 

և այլն): Աշխարհագրությունը և էկոլոգիան: Հասարակական աշխարհագրություն, 

կառուցվածքը, արդի խնդիրները: Երկրագնդի բնառեսուրսային ներուժը: Հասարակական 

աշխարհագրության հիմնարար հասկացությունները (տարածքային կառուցվածք, շրջան): 

Հասարակական աշխարհագրության գիտությունների համակարգը: Աշխարհագրական 

կանխատեսում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Վալեսյան Լ.Հ., «Աշխարհագրական գիտությունների մեթոդաբանական և տեսական 

հիմունքներ»  դասագիրք, Երևան, ԵՊՀ հրատ. 2004թ., 264 էջ, 

2. Վալեսյան Լ.Հ., «Հասարակական աշխարհագրության ներածություն»  դասագիրք, 228 էջ, 

Երևան 1999թ.,  

3. Алымов В.Т. "Техногенный риск. Анализ и оценка" учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Охрана окружающей среды и рацион. использование 

природ. ресурсов" направления подготовки димломир. специалистов "Защита окружающей 

среды" / В. Т. Алымов, Н. П. Тарасова. - Москва : Академкнига, 2006 г., 118 с.,  

4. Ананьев Г.С. "Катастрофические процессы в рельефообразовании" Учебное пособие. М.: 

Изд-во МГУ, 102 стр.,1998 г.,  

5. Жекулин В.С. "Введение в географию" 321 ст.,Л. 1989 г.,  

6. Мягков С.М. "География природного риска". 224 стр., М.1995 г., 

7. Исаченко А.Г. "География в современном мире" 281 ст., .Москва 1998 г.։  

 

1. 0902/Բ09 2. «ՀԲ» Արտասահմանյան երկրների  սոցիալտնտեսական 

աշխարհագրություն 

3. 7 ECTS Կրեդիտ 

4. 7 ժամ/ շաբաթ 5. 4,5 ժամ դաս., 2,5 ժամ գործ․  

6.  6-րդ՝  գարնանային կիսամյակ 7.  եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է` 

 ուսանողներին ներկայացնել արտասահմանյան երկրների դասակարգումն ըստ սոցիալ-

տնտեսական զարգացման մակարդակի, 

 առանձին խմբերի երկրների զարգացման առկա հիմնախնդիրները, 
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 յուրաքանչյուր խմբի երկրների տեղն ու դերը աշխատանքի միջազգային 

աշխարհագրական բաժանման մեջ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 բացատրելու երկրների սոցիալ-տնտեսական զարգացման տարբերությունների 

պատճառները, 

 վերլուծելու և բացահայտելու առանձին երկրների զարգացման մակարդակի 

կապը աշխարհագրական դիրքի, քաղաքական կառուցվածքի, ռեսուրսային կարո- 

ղությունների, աշխատանքային նորույթների միջև, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 պարզաբանելու այն տրամաբանական կապը, որ կա երկրների առանձին խմբերի 

ձևավորման      և տնտեսական, քաղաքական, աշխարհաքաղաքական գործընթաց-

ների հետ, 

 հիմնավորելու երկրների զարգացման մակարդակի և քաղաքակրթության անցած 

միջև կապը, 

 հիմնավորելու երկրի զարգացման մակարդակի, մշակութային ժառանգության և 

կայուն զարգացման գործընթացների միջև կապը, 

գ) ընդհանրական/ փոխանցելի կարողություններ. 

 Կատարելու գիտահետազոտական աշխատանքներ առանձին երկրների տնտեսա-

կան կառուցվածքի, բնառեսուրսային կարողությունների, աշխատանքային 

նորույթների, մարդկային կապիտալի փոխկապակցությունների վերաբերյալ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա6. հիմնավորել համամոլորակային և առկա տարածաշրջանային հիմնախնդիրների 

աշխարհագրական ասպեկտները և գնահատել դրանց էությունը, մատնանշել լուծման 

ուղիները, 

Բ3. դիտարկել բնական և հասարակական երևույթների փոփոխությունները, կատարել համա-

պատասխան վերլուծություններ և առաջարկություններ, 

Բ6. աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի օգնությամբ կազմել աշխարհագրա-

կան բազմաշերտ քարտեզներ, 

Գ1. տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային      գրադարաններ, 

գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) տեղեկատվություն հայթհայթել, մշակել և 

վերլուծել: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 անցկացվում են դասախոսություններ և դրանց քննարկումներ, կազմակերպվում են 

սեմինար պարապմունքներ, 

 ուսանողներին հանձնարարվում է ինքնուրույն աշխատանքի համար  

համապատասխան գրականություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. («ՀԲ») 

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր 
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     Եզրափակիչ քննություն 8 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է  3 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Երկրորդ 

ընթացիկը գնահատվում է ներկայացված  հետազոտական բաղադրիչի հիման վրա, 

առավելագույնը 3 միավոր: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:  Միավորների 

քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Աշխարհի քաղաքական քարտեզի ձևավորումը, երկրների հիմնական խմբավո- րումները 

ըստ սոցիալ-տնտեսական զարգացման մակարդակի: Աշխարհի պետությունների 

բաժանումը ըստ տարածաշրջանների: Արևմտյան Եվրոպայի տնտեսաաշխարհագրական 

ընդհանուր բնութագիրը. Ֆրանսիա, Գերմանիա, Ավստրիա, Բելգիա: Հյուսիսային 

Եվրոպա. Մեծ Բրիտանիա, Սկանդինավյան երկրներ, Ֆինլանդիա, : Հարավային Եվրոպա, 

Իտալիա, Իսպանիա, Հունաստան: Ուկրանիա,Բելոռուս, Լեհաստան, Չեխիա: 

Ռուսաստանի Դաշնություն: Հարավ-Արևմտյան Ասիա, Իրան, Թուրքիա, Իսրայել, 

Արաբական երկրներ: Հարավային Ասիա, Հնդկաստան: Հարավ Արևելյան Ասիա, 

Ինդոնեզիա, Սինգապուր։ Արևելյան Ասիա, Չինաստան, Ճապոնիա, Հարավային Կորեա: 

Կենտրոնական Ասիա, Ղազախստան: Հյուսիսային Ամերիկա, ԱՄՆ, Կանադա: 

Լատինական Ամերիկա, Մեքսիկա, Բրազիլիա: Ավստրալիա և Օվկիանիա:  Աֆրիկա, 

Եգիպտոս, Հարավային Աֆրիկա: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Ավագյան Ա.Ռ. Ռեգիոնալ աշխարհագրություն, Մաս 1, Եվրոպա, Երևան 2015թ․ , 

2. Ավագյան Ա.Ռ. Արտասահմանյան երկրների սոցիալ-տնտեսական 

աշխարհագրություն, մաս II, Ասիա, Երևան 2010թ․ , 

3. Ավագյան Ա.Ռ. Արտասահմանյան երկրների սոցիալ-տնտեսական 

աշխարհագրություն, մաս III, Ամերիկա, Աֆրիկա, Ավստրալիա, Երևան 2015թ․ ։ 

 

1. 0902/Բ10 2. Քաղաքական աշխարհագրություն 3. 2  ECTS Կրեդիտ 

4. 2 ժամ/ շաբաթ 5. 1 ժամ դաս․, 1 ժամ գործ․  

6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է` 

 ուսանողներին ներկայացնել քաղաքական աշխարհագրության օբյեկտը, առարկան և 

կառուցվածքը, 

 քաղաքական աշխարհագրության հիմնական բնութագրիչները, 

 աշխարհաքաղաքականություն հասկացությունը և աշխարհի քաղաքական քարտեզի 

ձևավորումը, 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 բացատրելու քաղաքական աշխարհագրության զարգացման հիմնական փուլերը և 

քաղաքական ոլորտի տարածքային կառուցվածքի միավորները, 

 նկարագրելու պետության գլխավոր քաղաքաաշխարհագրական բնութագրիչները, 
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 նկարագրելու աշխարհի աշխարհաքաղաքական գործընթացները: 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 վերլուծելու պետականության հատկանիշները և գործառույթները, 

 պարզաբանելու պետականագիտությունում քաղաքաաշխարհագրական մոտե 

ցումները և հիմնական կատեգորիաները, 

 նկարագրելու աշխարհաքաղաքական հայեցակարգերը և հիմնական       տեսությունները: 

գ) ընդհանրական/ փոխանցելի կարողություններ. 

 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները քաղաքական աշխարհագրու թյանը  վերաբերող 

կարևորագույն խնդիրների լուծման գործընթացներում, 

 կատարելու հետազոտական աշխատանքներ քաղաքաաշխարհագրական խնդիրների շուրջ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները 

Ա2. հիմնավորել աշխարհագրական տարածքային համակարգերի ձևավորման և զարգացման 

գործընթացները, 

Ա6.հիմնավորել համամոլորակային և առկա տարածաշրջանային հիմնախնդիրների 

աշխարհագրական ասպեկտները և գնահատել դրանց էությունը, մատնանշել լուծման 

ուղիները, 

Բ3. դիտարկել բնական և հասարակական երևույթների փոփոխությունները, կատարել 

համապատասխան վերլուծություններ և առաջարկություններ, 

Բ7. ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական և մանկավարժական  գործունեություն,, 

Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման  համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 անցկացվում են դասախոսություններ և դրանց քննարկումներ, կազմակերպվում են 

գործնական պարապմունքներ, 

 ուսանողներին հանձնարարվում է ինքնուրույն աշխատանքի համար համապատասխան 

գրականություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն . 

Առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 16 միավոր  

                 Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ  2 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը  գրավոր է, մյուսը՝ բանավոր. 

յուրաքանչյուրը՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ 

յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորի քայլը   0,5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Քաղաքական աշխարհագրությունը որպես գիտության ճյուղ: Պետականագիտություն: 

Պետականագիտության հատկանիշները:  Պետության գլխավոր քաղաքաաշխարհագրական 

բնութագրիչները:            Աշխարհաքաղաքականություն: Աշխարհի քաղաքական քարտեզը: 

Սեցեսիոնիզմի աշխարհագրություն: 
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14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Վալեսյան Ա.Լ., Վալեսյան Լ.Հ. Քաղաքական աշխարհագրություն - Եր., ԵՊՀ հրատ. 342 

էջ, 2009թ․, 

2. Бусыгина И.М. Полотическая география. Формирование политической карты мира: 

учеб.-М.: Проспект, 384 с., 2010г., 

3. Голубчик М.М. Политическая география мира: Учебное пособие. - Смоленск: Изд-во СГУ, 

312 с., 1998г.,  

4. Дугин А.Г. Геополитика: Учебное пособие для вузов. - М.: Академический Проект; 

Гаудеамус, 583 с., 2011г.,  

5. Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география: 

Учебник для вузов.  М.: Аспект Пресс, 479 с.,2001г.,  

6. Макошев А.П. Политическая география и геополитика: Учебное пособие. - Горно - 

Алтайск, 125 с․, 2005г., 

7. Попов Ф.А. География сецессионизма в современном мире / Фёдор Попов.-М.: Новый 

Хронограф, 672 с․, 2012г.։ 

 
Հատուկ մասնագիտական - «Ֆիզիկական աշխարհագրություն և լանդշաֆտային էկոլոգիա» 

 

1. 0901/Բ15 2.  ՀՀ բնօգտագործման և բնապահպանության 

հիմնախնդիրները 

3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 3 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս., 1 ժամ գործ. 

6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7.  առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել ՀՀ տարածքի բնօգտագործման և բնապահպանության արդի 

հիմնախնդիրներին, մարդ-բնություն փոխհարաբերությունների կառավարմանը, 

 ուսանողների մեջ ձևավորել սեր դեպի հայրենի բնությունը և դրա պահպանումը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնելու ՀՀ էկոլոգիական իրավիճակը, բնօգտագործման և բնապահպանության 

հիմնախնդիրների էությունը, 

 բացատրելու ՀՀ օդային, ջրային ավազանների էկոլոգիական բնութագիրը, 

կենսաբազմազանության և ընդերքի ռեսուրսների օգտագործման և պահպանման 

հիմնախնդիրները, 

 ներկայացնելու Սևանա լճի հիմնախնդիրը, 

 լուսաբանելու ՀՀ բնապահպանական օրենսդրական դաշտը, միջազգային 

բնապահպանական համագործակցությունը և էկոլոգիական կրթությունը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 վերլուծելու և գնահատելու ՀՀ օդային, ջրային ավազանների էկոլոգիական վիճակը, 

կենսաբազմազանության և ընդերքի ռեսուրսների օգտագործման և պահպանման 

հիմնախնդիրները, 

 գնահատելու բնական միջավայրը խաթարող մարդածին գործոնների ազդեցությունը և 

մշակելու մեղմման ու հարմարվողականության ուղիներ, 
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 մեկնաբանելու և գնահատելու ՀՀ բնապահպանական օրենսդրական խնդիրները, և 

էկոլոգիական կրթության վիճակ, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 վերլուծելու առկա խնդիրները, գնահատելու դրանց լուծման ուղիները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա5. լուսաբանել մարդ-բնություն փոխհարաբերությունների, բնական երևույթների ընթացքը, 

հասարակության տարածքային կազմակերպման և զարգացման մեխանիզմները և 

հասարակության կայուն զարգացման գործընթացը, 

Ա6. հիմնավորել համամոլորակային և առկա տարածաշրջանային հիմնախնդիրների 

աշխարհագրական ասպեկտները և գնահատել դրանց էությունը, մատնանշել լուծման 

ուղիները, 

Բ3. դիտարկել բնական և հասարակական երևույթների փոփոխությունները, կատարել 

համապատասխան վերլուծություններ և առաջարկություններ, 

Բ4. մշակել մարդ-բնություն փոխհարաբերության տարածքային ներդաշնակ համակարգերի և 

հասարակության տարածքային կազմակերպման մոդելներ, 

Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման  համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն (ակտիվ և ինտերակտիվ անցկացման ձևերի համակցությամբ), 

 ինքնուրույն աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Առանց ընթացիկ գնահատումով դասընթաց. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝   Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ  6 միավոր 

     Ինքնուրույն աշխատանք 3 միավոր 

Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր:  Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

ՀՀ էկոլոգիական վիճակի ընդհանուր բնութագիրը: Արդյունավետ բնօգտագործման 

բնապահպանության հիմնախնդրի էությունը: ՀՀ տարածքի բնապահպանական վիճակը 

ձևավորող բնական և մարդածին գործոնները: Բնապահպանության և կայուն 

ռեսուրսաօգտագործման տնտեսական լծակները: ՀՀ օդային, ջրային ավազանների 

էկոլոգիական բնութագիրը, հիմնական ախտոտիչները, պահպանության հիմնախնդիրները: 

ՀՀ տարածքի կենսաբազմազանության և ընդերքի ռեսուրսների օգտագործման և 

պահպանման հիմնախնդիրները:  Սևանա լճի հիմնախնդիրը: ՀՀ բնապահպանական 

օրենսդրական դաշտը, միջազգային բնապահպանական համագործակցությունը և 

էկոլոգիական կրթությունը: 
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14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Բնապահպանական խնդիրների ռազմավարական պլանավորման հայեցակարգ, ՀՀ 

կառավարության 2014թ. փետրվարի 6-ի նիստի N 5,  

2. Գևորրգյան Ս.. և ուրիշ. «Էկոլոգիական անվտանգության հիմնախնդիրները ՀՀ- ում»  Եր. 

Տնտեսագետ, 2014 թ., 

3. Գևորգյան Ս., Պետրոսյան Ռ., Գևորգյան Ա., Կարապետյան Ա. «Շրջակա միջավայրի 

պահպանության և էկոլոգիական փորձաքննության հիմունքներ» Երևան, 2011թ., 

4. Կլիմայի փոփոխության երրորդ ազգային հաղորդագրություն: Երևան, 2015թ. 

5. Հայաստանի Հանրապետության Օրենքը բնակչության էկոլոգիական կրթության և 

դաստիարակության մասին, 20.11.2001թ., 

6. Հայաստանի   Հանրապետության    Բնապահպանության    նախարարության  կայքը 

http://www.mnp.am/: 

 

1. 0901/Բ16 2. Մելիորատիվ աշխարհագրություն 3. 2 ECTS կրեդիտ 

 4. 2 ժամ/շաբ. 5. 1 ժամ դաս., 1 ժամ գործ. 

6.    6-րդ՝  գարնանային կիսամյակ 7.     առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել հողերի մելիորացիայի դերին և  նշանակությանը 

գյուղատնտեսության զարգացման գործում, որպես գյուղատնտեսության 

ինտեսիֆիկացման կարևոր միջոց: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնելու մելիորատիվ աշխատանքների դերը և ազդեցությունը բերքատվության 

բարձրացման գործում, 

 բացատրելու գյուղատնտեսության օգտագործումից դուրս եկած հողերի պատճառները և 

դրանց յուրացման ուղիրները, 

 դասակարգելու ՀՀ տարծքում մելիորատիվ աշխատանքների ձևերը 

տարբեր հողհանդակներում, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 վերլուծելու   և   գնահատելու   ՀՀ-ում հողերի մելիորացիայի զարգացման արդի 

խնդիրները և հեռանկարները, 

 կատարելու մելիորատիվ աշխատանքներ, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա1. ներկայացնել աշխարհագրական տեսական և գործնական հետազոտությունների 

հիմնարար և արդի մեթոդները, 

Ա5. լուսաբանել մարդ-բնություն փոխհարաբերությունների, բնական երևույթների ընթացքը, 

հասարակության տարածքային կազմակերպման և զարգացման մեխանիզմները և 

հասարակության կայուն զարգացման գործընթացը, 

Բ1. կատարել դաշտային հետազոտություններ, հավաքելել,  մշակել և վերլուծել 

http://www.mnp.am/
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աշխարհագրության նյութը, 

Բ2. կիրառել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները աշխարհագրական 

հետազոտություններ կատարել համար, 

Գ1. տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային      գրադարաններ, 

գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) տեղեկատվություն հայթհայթել, մշակել և 

վերլուծել։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն (ակտիվ և ինտերակտիվ անցկացման ձևերի համակցությամբ), 

 գործնական պարապմունք, 

 ինքնուրույն աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Առանց ընթացիկ գնահատումով դասընթաց․ 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝   Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ  6 միավոր 

     Ինքնուրույն աշխատանք 3 միավոր 

Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր:  

Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Դասընթացի ուսումնասիրման առարկան, խնդիրները և զարգացման ուղիները արդի 

ժամանակաշրջանում: Ջրային մելիորացիա, դրա նշանակությունը, ժամանակակից վիճակը 

և դրա խնդիրները: Ձյան մելիորացիա, դրա նշանակությունը և  էֆեկտիվությունը: 

Ֆիտոմելիորացիա, դրա էֆեկտիվությունը և դրա ազդեցությունը աrանձին տարածքների 

բնական պայմանների վրա: Հողային մելիորացիա, դրա ֆիզիկաաշխարհագրական 

պայմանները: Հակաէռոզիոն միջոցառումների կիրառման շրջանացման տիպերը: 

Կլիմայական մելիորացաի, դրա կիրառման ուղիները և եղանակները: Մարդու ակիվ 

ազդեցության մեթոդները միկրոկլիմայի և եղանակի վրա: Մելիորատիվ 

աշխարհագրությունը ՀՀ-ում, դրա վիճակը: ՀՀ-ում հողերի մելիորացիայի զարգացման 

հեռանկարները ըստ մարզերի: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Հայրապետյան Է.Մ., «Հողագիտություն՚» Երևան 2000թ., 

2. Дъяконов К.Н., Аношко В.С. “Мелиоративная география”. Изд. МГУ, 1995г., 

3. Федотов Ю.Д., “Мелиоративная география” М.1989г.: 

 

1. 0901/Բ17 2. Լանդշաֆտային  էկոլոգիա 3.  3 ECTS կրեդիտ 

4. 3 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս., 1 ժամ գործ. 

6. 6-րդ՝  գարնանային կիսամյակ 7. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման 
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8. Դասընթացի նպատակն է՝  

 հետազոտման ժամանակակից մեթոդների հիման վրա ուսանողների մոտ ձևավորել 

էկոհամակարգերի ֆունկցիոնալ կազմակերպման և տարածական տարբերակման մասին 

տեսական և պրակտիկ գիտելիքներ:  

 Սովորեցնել ժամանակակից էկոհամակարգերի բնութագրիչ գծերի ուսումնասիրման 

ուղիները, լանդշաֆտաէկոլոգիական հետազոտությունների հիմնական

 ուղղությունները, լանդշաֆտաէկոլոգիական բնութագրիչների, տարածքի պրոֆիլավորման 

և քարտեզագրման հմտություններ և կարողություններ: 

9. Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնելու ժամանակակից էկոհամակարգերի դինամիկան, ֆունկցիոնալ 

կազմակերպվածությունը և կառուցվածքը, 

 բացահայտելու ժամանակակից էկոհամակարգերի բնութագրիչ գծերի 

ուսումնասիրման և հետազոտման մեթոդները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 համադրելու լոկալ, ռեգիոնալ և գլոբալ մակարդակներում լանդշաֆտաէկոլոգիական 

խնդիրները, 

 վերլուծելու և գնահատելու կենսաբանական համակեցությունների տրանսֆորմացիան, 

 կախված դրանց մեջ ընդգրկված լանդշաֆտների տիպից և անթրոպոգեն ազդեցության 

ինտենսիվությունից, 

 կազմելու լանդշաֆտաէկոլոգիական քարտեզներ, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 տեղեկատվություն հայթայթելու, մշակելու և վերլուծելու կարողություն: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա1.ներկայացնել աշխարհագրական տեսական և գործնական հետազոտությունների 

հիմնարար և արդի մեթոդները, 

Ա5. լուսաբանել մարդ-բնություն փոխհարաբերությունների, բնական երևույթների ընթացքը, 

հասարակության տարածքային կազմակերպման և զարգացման մեխանիզմները և 

հասարակության կայուն զարգացման գործընթացը, 

Բ1.կատարել դաշտային հետազոտություններ, հավաքելել,  մշակել և վերլուծել 

աշխարհագրության նյութը, 

Բ3.դիտարկել բնական և հասարակական երևույթների փոփոխությունները, կատարել 

համապատասխան վերլուծություններ և առաջարկություններ, 

Գ1. տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային      գրադարաններ, 

գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) տեղեկատվություն հայթհայթել, մշակել և 

վերլուծել: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 լսարանային ուսուցման ձև, 

 ինտերակտիվ (նորարական) ուսուցման մեթոդ, 

 իրական իրավիճակների նկարագրության մեթոդ: 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Առանց ընթացիկ գնահատումով դասընթաց․ 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝   Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ  6 միավոր 

     Ինքնուրույն աշխատանք 3 միավոր 

Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր:  Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Լանդշաֆտային էկոլոգիա ուղղության առաջացումը, տեղը գիտությաունների 

համակարգում: Լադշաֆտային էկոլոգիա. Պրոբլեմները և օրինաչափությունները: 

Ժամանակակից էկոհամակարգերի բնորոշ գծերը: Ժամանակակից էկոհամակարգերի 

դինամիկան: Լանդշաֆտաէկոլոգիական ուսումնասիրություններ:  Լանդշաֆտաէկոլո-

գիական ուսումնասիրությունների մեթոդիկան: Լանդշաֆտաէկոլոգիական քարտեզագրում:  

Լանդշաֆտային էկոլոգիայի կիրառական ասպեկտները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Գաբրիելյան Հ.Կ., «Երկրագնդի լանդշաֆտային թաղանթը» 183 էջ, Երևան 2000թ.,  

2. Լանդշաֆտագիտության և էկոլոգիայի հարցեր, 176 էջ, Երևան 2013թ.,  

3. Виноградов Б.В. "Основы ландшафтной экологии" 418 с., М.1998г.,  

4. Гунин П.Д., Востокова Е.А. "Ландшафтная экология" 232 с.,М., 2000г.: 

 

1. 0901/Բ18 2. Ֆիզիկական աշխարհագրության հետազոտման 

մեթոդներ 

3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 3 ժամ/շաբ. 5.2 ժամ դաս., 1 ժամ գործ. 

6. 6-րդ՝  գարնանային կիսամյակ 7.առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է ` 

 ուսանողներին սովորեցնել ինքնուրույն պատրաստվելու, դաշտային, համալիրային 

ֆիզիկաաշխարհագրական հետազոտություններին: Պարզաբանել համալիրային 

ֆիզիկաաշխարհագրական մեթոդների կապը բնական, բնամարդածին 

գեոհամակարգերի և ժամանակակից ֆիզիկաաշխարհագրական տեղեկատվական 

բազայի միջև, 

 ծանոթացնել առարկայի տեսական և գործնական խնդիրների լուծման, եղանակներին, 

գիտական ուսումնասիրությունների մեթոդներին և մեթոդիկային: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնելու համալիրային ֆիզիկական աշխարհագրության հետազոտությունների 

փուլերը, դրանց բնույթը ու բովանդակությունը, 

 բացատրելու համալիր ֆիզիկաաշխարհագրական ուսումնասիրման մեթոդները, 

 լուսաբանելու դաշտային փուլի նշանակությունը, կատարվող աշխատանքների  

բովանդակությունը, ծավալը և ճիշտ կազմակերպման կարևորությունը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 
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 վերլուծելու և համադրելու ֆիզիկական աշխարհագրության հետազոտությունների 

մեթոդները, 

 կառուցելու առանձին տարածքների ԲՏՀ-ի կտրվածքներ, դիագրամներ, քարտեզներ, 

 կատարելու դաշտային համալիր ֆիզիկաաշխարհագրական հետազոտություններ, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա4. ճշգրիտ և պարզ կերպով ներկայացնել աշխարհագրական թաղանթի ոլորտային 

կառուցվածքը, դրանցում ընթացող աշխարհագրական գործընթացները, դրանց 

փոխկապակցվածությունը, 

Բ1. կատարել դաշտային հետազոտություններ, հավաքելել,  մշակել և վերլուծել 

աշխարհագրության նյութը, 

Բ2. կիրառել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները աշխարհագրական 

հետազոտություններ կատարել համար, 

Բ3. դիտարկել բնական և հասարակական երևույթների փոփոխությունները, կատարել 

համապատասխան վերլուծություններ և առաջարկություններ, 

Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման  համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն (ակտիվ և ինտերակտիվ անցկացման ձևերի համակցությամբ), 

 գործնական և լաբորատոր պարապմունք, 

 ինքնուրույն աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Առանց ընթացիկ գնահատումով դասընթաց․ 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝   Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ  6 միավոր 

     Ինքնուրույն աշխատանք 3 միավոր 

Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր:  

Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Դասընթացի ուսումնասիրման առարկան, խնդիրները և զարգացման ուղղիները արդի 

ժամանակաշրջանում: Համալիր ֆիզիկաաշխարհագրական ուսումնասիրման մեթոդները, 

նրանց առանձնահատկությունները: Համալիր ֆիզաշխարհագրական ուսումնասիրման 

նախապատրաստական փուլի խնդիրները, նպատակը, հետագա աշխատանքների համար 

քարտեզագրական հիմքի, գրական և ֆոնդային նյութի նախապատրաստում:  Դաշտային 

փուլի նշանակությունը, կատարվող աշխատանքների բովանդակությունը, ծավալը և ճիշտ 

կազմակերպման կարևորությունը: Հետաշխատանքային/կամերալ/ թուլի խնդիրները, 

նյութերի վիճակագրական, քարտեզագրական և անալիտիկ վերլուծության ամփոփում: 
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14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Екеева Э. В. “Методы географических исследований”,  учебное пособие. Горно-Алтайск, 

РИО ГАГУ,  2010г., 48 с.,  

2. Беручашвили Н. Л.,  Жучкова В. К. “Методы комплексных физико-географических 

исследований”,  М.  Изд-во Московского ун-та, 1997г., 

3. Дьяконов К .Н., Касимов Н. С., Тикунов B. C. “Современные методы географических 

исследований” ,  М. просвещение, 1996г., 

4. Жучкова В. К. “Организация и методы комплексных физико-географических 

исследований”,  М.  Изд-во Московского ун-та, 1977г.: 

 

1. 0901/Բ19 2. «ՀԲ» Ջրակլիմայական փոփոխությունների և 

ջրաէկոլոգիայի հիմնախնդիրները 

3. 4 ECTS                          կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս., 2 ժամ գործ. 

6. 7-րդ՝  աշնանային կիսամյակ 7. եզրափակիչ գնահատումով  

8. Դասընթացի նպատակն է`  

 ուսանողներին ծանոթացնել կլիմայի փոփոխության հետ, մարդածին գործոնի 

ազդեցությանը այդ երևույթի ու, հատկապես, ջրոլորտի վրա, կլիմայի ու 

ջրակլիմայական փոփոխության դեմ պայքարին, 

 ուսանողներին ծանոթացնել կլիմայի փոփոխությանը հարմարվելուն նպատակաուղղված 

միջազգային գործնթացներին և տվյալ բնագավառում տարբեր երկրների, այդ թվում և 

Հայաստանի ջանքերին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 իմանալու հիմնական հասկացությունները և հիմնարար սկզբունքները, 

 իմանալու ջրակլիմայական և ջրաէկոլոգիական համակարգի ձևավորման 

առանձնահատկությունները, 

 իմանալու ջրակլիմայական համակարգի վրա բնական ու մարդածին ազդեցության 

առանձնահատկությունները ու կանխատեսվող վտանգը, 

 իմանալու կլիմայի փոփոխությունը, գետային հոսքի բաղադրիչների 

հարաբերակցությունը, դրանց էկոլոգիական նշանակությունը, 

 իմանալու կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարի ու հետևանքներին հարմարվելու 

ազգային ու միջազգային ռազմավարությունները, 

 հասկանալու գլոբալ տաքացման հետևանքով  ջրակլիմայական համակարգի 

փոփոխության օրինաչափություններն ու անորոշությունների օբյեկտիվ 

պատճառները, 

 հասկանալու կլիմայի փոփոխության հիմնախնդրի լուծման ազգային ու միջազգային 

քաղաքականությունը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 վերլուծելու ջրոլորտի վրա կլիմայի փոփոխության հետևանքները, 

 գնահատելու և կանխատեսելու կլիմայի փոփոխությունը, 

 մշակելու անթրոպոգեն ազդեցության հետևանքների կանխման ուղիներ, 
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գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա6. հիմնավորել համամոլորակային և առկա տարածաշրջանային հիմնախնդիրների 

աշխարհագրական ասպեկտները և գնահատել դրանց էությունը, մատնանշել լուծման 

ուղիները, 

Բ3. դիտարկել բնական և հասարակական երևույթների փոփոխությունները, կատարել 

համապատասխան վերլուծություններ և առաջարկություններ, 

Բ5. համակարգչային ծրագրերի կիրառմամբ կառուցել բնական և հասարակական 

աշխարհագրական երևույթների բազմաֆունկցիոնալ կապեր, մշակել առաջադրված 

խնդիրների լուծման մոդելներ և կատարել կանխատեսումներ, 

Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման  համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն (ակտիվ և ինտերակտիվ անցկացման ձևերի համակցությամբ), 

 գործնական պարապմունք, 

 ինքնուրույն աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. («ՀԲ») 

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց․   

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր 

     Եզրափակիչ քննություն 8 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է  3 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Երկրորդ 

ընթացիկը գնահատվում է ներկայացված  հետազոտական բաղադրիչի հիման վրա, 

առավելագույնը 3 միավոր: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:  Միավորների 

քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Ջրակլիմայական գլոբալ փոփոխություն, Ջրաէկոլոգիա, Գետային հոսք, Ջրի հոսք, 

Կենսաբանական հոսք, Գեոհոսք հասկացությունները: Ջերմոցային գազերի մարդածին 

արտանետումների աճը որպես կլիմայի փոփոխության հիմնական մարտահրավեր: 

Կլիմայի փոփոխության ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիա: Կլիմայի փոփոխության դեմ 

պայքարի միջազգային ջանքերը: Կիոտոյի արձանագրությունը: Հայաստանի 

Հանրապետության մասնակցությունը կլիմայի փոփոխության հիմնախնդրի լուծման 

միջազգային գործնթացներին, այդ թվում ջրային էկոհամակարգերի ու ջրային ռեսուրսների 

խոցելիության նվազեցման բնագավառում: Հայաստանի Հանրապետության 

մասնակցությունը կլիմայի փոփոխությանը ջրային ռեսուրսների հարմարվողականությանը 

տարածաշրջանային մակարդակում: Կլիմայի փոփոխության հիմնախնդրի լուծման 

միջազգային վերջին զարգացումները և Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը: 
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Էկոլոգիական ջրաբանությունը և ջրաէկոլոգիան գիտությունների համակարգում: 

Ջրաէկոլոգիա և գետային հոսք: Անթրոպոգեն ազդեցությունը գետային հոսքի վրա: 

Ջրաէկոլոգիական ուսումնասիրությունները գետային համակարգի տարբեր շղթաներում: 

14․Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. “Կլիմայի փոփոխության մասին երրորդ ազգային հաղորդագրություն”, ՀՀ ԲՆ, Երևան, 

2015թ., 

2. Վարդանյան Թ. Գ., Մարգարյան Վ. Գ. «Օդերևութաբանություն և կլիմայագիտություն», 

ձեռնարկ բուհերի համար, Երևան, Աստղիկ գրատուն, 2014թ.,  532 էջ, 

3. Анисимов О. А., Белолуцкая М. А. “Современное потепление как аналог климата будущего”,  

изв. РАН, ФАО.  2003г.։  

 

1. 0901/Բ20 2. Բժշկական աշխարհագրություն 3.  3 ECTS կրեդիտ 

4. 3 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս., 1 ժամ գործ. 

6. 7-րդ՝  աշնանային կիսամյակ 7. առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է`  

 ուսանողին ծանոթացնելու մարդու առողջության վրա լանդշաֆտների բաղադրիչների 

ազդեցությանը:  

 ուսանողին ծանոթացնելու նոզոարեալների և նոզոհամակարգերի առանձնացման 

սկզբունքները, բնաէնդեմիկ հիվանդությունների բնույթըև տարածման 

օրինաչափությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնելու լանդշաֆտի յուրաքանչյուր բաղադրիչի ազդեցության հետևանքները 

մարդու առողջության վրա, 

 լուսաբանելու մարդու առողջության վրա լանդշաֆտային բաղադրիչների 

ազդեցության համակարգային մոտեցման առանձնահատկությունները, 

 բացատրելու շրջակա միջավայրի «Դիսկոմֆորտայնություն» և «Կոմֆորտայնություն» 

հասկացությունները 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 վերլուծելու բժշկական աշխարհագրության զարգացման փուլերը, հետազոտման 

մեթոդները, 

 համադրելու և գնահատելու ՀՀ տարածքի բնաէնդեմիկ հիվանդությունները, 

 բացահայտելու բնաէնդեմիկ հիվանդությունների տարածման օրինաչափությունները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա5. լուսաբանել մարդ-բնություն փոխհարաբերությունների, բնական երևույթների 

ընթացքը, հասարակության տարածքային կազմակերպման և զարգացման 

մեխանիզմները և հասարակության կայուն զարգացման գործընթացը, 

Բ1. կատարել դաշտային հետազոտություններ, հավաքելել,  մշակել և վերլուծել 

աշխարհագրության նյութը, 

Բ3. դիտարկել բնական և հասարակական երևույթների փոփոխությունները, կատարել 

համապատասխան վերլուծություններ և առաջարկություններ, 
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Բ4. մշակել մարդ-բնություն փոխհարաբերության տարածքային ներդաշնակ համակարգերի և 

հասարակության տարածքային կազմակերպման մոդելներ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն (ակտիվ և ինտերակտիվ անցկացման ձևերի համակցությամբ), 

 գործնական պարապմունք, 

 ինքնուրույն աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 8 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր 

     Ինքնուրույն աշխատանք 6 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը  գրավոր է, մյուսը՝ բանավոր. 

յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ 

յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Միավորի քայլը 0,5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Բժշկական աշխարհագրության առարկան, հետազոտման օբյեկտը, խնդիրները, կիրառական 

նշանակությունը, զարգացման փուլերը, հետազոտման մեթոդները: Լանդշաֆտի 

բաղադրիչների ազդեցությունը մարդու առողջության վրա /կլիմայական, հողային (էդաֆիկ), 

բիոտիկ, հիդրոլոգիական, օրոգրաֆիկ (լեռնագրական), անթրոպոգեն/: Շրջակա միջավայրի 

«դիսկոմֆորտայնություն և կոմֆորտայնություն» հասկացությունը և դրա ազդեցությունը 

մարդու առողջության վրա: Նոզոաշխարհագրություն: ՀՀ լանդշաֆտների բարձրադիր 

գոտիականությունը և դրա հետ կապված պատալոգիաները: ՀՀ տարածքի բնաէնդեմիկ 

հիվանդությունների բնութագիրը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Кучер Т., Колпащикова И. “Медицинская география”, изд. “Просвещение”, 1996г, 160 с., 

2. Воронов А. Г. “Медицинская география” (для вузов), Москва, изд-во МГУ, 1981г., 

3. “Руководство по медицинской географии”,  под ред.  А. А. Келлера и др.,  Гиппократ, 

1993г., 352 с.: 

 

1. 0901/Բ21 2. Կիրառական ֆիզիկական աշխարհագրություն 3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 3 ժամ/շաբ. 5.    2 ժամ դաս., 1 ժամ գործ. 

6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7.    առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է` 

 ուսանողներին տալ աշխարհագրական գիտելիքների կիրառումը գյուղատնտեսության, 

քաղաքաշինության, հիդրոտեխնիկական  կառույցների, ճանապարհաշինության, 

խողովակաշարերի նախագծման, ջրամատակարարման կառույցների նախագծման, 

օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և շահագործման իրականացման 

բնագավառներում: 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնելու աշխարհագրական գիտելիքների կիրառման ոլորտները , 

 լուսաբանելու կիրառական աշխարհագրության հետազոտության մեթոդները և 

առանձնահատկությունները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 վերլուծելու և գնահատելու ռելիեֆի գյուղատնտեսական նշանակությունը, 

 բացատրելու տնտեսական տարբեր խնդիրների լուծման գործում աշխարհագրության 

անհրաժեշտությունը, 

 լուծելու տնտեսության մեջ աշխարհագրության կիրառական խնդիրները, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա1. ներկայացնել աշխարհագրական տեսական և գործնական հետազոտությունների 

հիմնարար և արդի մեթոդները, 

Ա2. հիմնավորել աշխարհագրական տարածքային համակարգերի ձևավորման և զարգացման 

գործընթացները, 

Ա3. բացատրել տեղագրության ու քարտեզագրության տեսական և գործնական հիմնարար 

մեթոդները, արդի զարգացման միտումները, 

Բ1. կատարել դաշտային հետազոտություններ, հավաքելել,  մշակել և վերլուծել 

աշխարհագրության նյութը, 

Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման  համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն (ակտիվ և ինտերակտիվ անցկացման ձևերի համակցությամբ), 

 գործնական պարապմունք, 

 ինքնուրույն աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Առանց ընթացիկ գնահատումով դասընթաց. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝   Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ  6 միավոր 

     Ինքնուրույն աշխատանք 3 միավոր 

Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր:  

Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Կիրառական աշխարհագրության խնդիրները, զարգացման հիմնական ուղղությունները: 

Կիրառական աշխարհագրության հետազոտությունների առանձնահատկությունները 

տնտեսական գործունեության կոնկրետ գծերի համար: Հովտա-գետային ցանցի 

ուսումնասիրման տեսական և գործնական նշանակությունը: Ռելիեֆի գյուղատնտեսական 

գնահատումը/հողերի որակական գնահատում, լանդշաֆտային գոտիների 
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գյուղատնտեսական գնահատում/: Կանխատեսումը կիրառական աշխարհագրության մեջ: 

Սոցիալ-տնտեսական ուսումնասիրությունների կիրառական նշանակությունը 

տնտեսության տարբեր խնդիրների լուծման գործում: Տարածքային արտադրական 

կառուցվածքի կիրառական նշանակությունը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Анишко В. С. “Прикладная география”, учебное пособие для студентов ВУЗ, Минск, 2011г.,  

2. Вдовюк Л. Н. “Прикладные аспекты физической географии”,  учебно-методический 

комплекс, Тюмень, 2015г., 

3. Макунина Г. С. “Методика полевых физико-географических исследований. Структура и 

динамика ландшафта”,  М., изд-во Московского ун-та, 1987г.: 

 

1. 0901/Բ22 2.    ՀՀ լանդշաֆտները 3.     3 ECTS կրեդիտ 

4.     3 ժամ/շաբ.   5.      2 ժամ դաս., 1 ժամ գործ. 

6.    7-րդ՝ աշնանային  7.      առանց եզրափակիչ գնահատման 

8.  Դասընթացի նպատակն է` 

 ուսանողներին  հաղորդել  ՀՀ  տարածքի  լանդշաֆտների  արդի էկոլոգիական վիճակի 

մասին տեղեկություններ, 

  բացահատել լանդշաֆտներում առկա հիմնախնդիրները,  

 մշակել այդ հիմնախնդիրների  լուծմանն ուղղված  միջոցառումներ:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու  ՀՀ լանդշաֆտների արդի էկոլոգիական վիճակ մասին 

տեղեկություններ, 

 բացատրելու լանդշաֆտներում առկա հիմնախնդիրները,  

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 գնահատելու լանդշաֆտների տրանսֆորմացիան, 

 բացահայտելու  ՀՀ լանդշաֆտներում առկա հիմնախնդիրների լուծման ուղիները, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.  

 կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում: 

 10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա2. հիմնավորել աշխարհագրական տարածքային համակարգերի ձևավորման և 

զարգացման գործընթացները, 

Ա4.ճշգրիտ և պարզ կերպով ներկայացնել աշխարհագրական թաղանթի ոլորտային 

կառուցվածքը, դրանցում ընթացող աշխարհագրական գործընթացները, դրանց 

փոխկապակցվածությունը, 

Բ1. կատարել դաշտային հետազոտություններ, հավաքելել,  մշակել և վերլուծել 

աշխարհագրության նյութը, 

Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման  համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները։ 
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն (ակտիվ և ինտերակտիվ անցկացման ձևերի համակցությամբ), 

 գործնական պարապմունք, 

 ինքնուրույն աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 Առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց․ 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 8 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր 

     Ինքնուրույն աշխատանք 6 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը  գրավոր է, մյուսը՝ բանավոր. 

յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց՝ 

յուրաքանչյուրը 2 միավոր:  Միավորի քայլը 0,5: 

13.  Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Ներածություն: Լանդշաֆտագիտություն առարկան, խնդիրները, մեթոդաբանական հիմքը, 

ուսումնասիրման մեթոդները: ՀՀ լանդշաֆտների պահպանման ձևերը, տարածման 

օրինաչափությունները, վերընթաց գոտիականությունը: ՀՀ անապատային, 

կիսաանապատային, չոր լեռնատափաստանային, լեռնատափաստանային, 

լեռնաանտառային, մերձալպյան և ձնամերձ (նիվալ) լանդշաֆտները: ՀՀ լանդշաֆտների 

պահպանության ձևերը: ՀՀ արգելոցների, ազգային պարկերի, արգելավայրերի 

կազմակերպումը: Խոսրովի, Շիկահողի, Էրեբունու արգելոցների լանդշաֆտների 

պահպանությունը: Սևան, Դիլիջան, Արփի լիճ ազգային պարկերի լանդշաֆտների 

պահպանությունը: ՀՀ լանդշաֆտների պահպանության  և օգտագործման բարելավման 

ուղիները: 

 14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Գաբրիելյան  Հ. Կ. Երկրագնդի լանդշաֆտային թաղանթը, Եր., 2001թ. 

2. Գաբրիեյան Հ. Կ.  Հայկական լեռնաշխարհ,  Եր., 2000թ. 

3. Соболева  Н. П. Ландшафтоведение, учебное пособие , Н.П. Соболева, Е.Г. Язиков.  Томск: .изд-

во Томского политехнического университета, 2010. 175с .։ 

 

Հատուկ մասնագիտական - «Ջրաօդերևութաբանություն» 

1. 0901/Բ23 2. Ջրաէկոլոգիա 3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 3 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս., 1 ժամ լաբ. 

6. 5-րդ՝  աշնանային կիսամյակ 7. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել ջրաէկոլոգիայի գիտական հիմնական հասկացություններին 

և ուսումնասիրման մեթոդներին, 

 տալ պատկերացում ջրաէկոլոգիական վիճակի վերաբերյալ, ծանոթացնել 

ջրաէկոլոգիական առկա հիմնախնդիրներին: 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 իմանալու ջրային էկոլոգիայի հիմնական հասկացությունները և հիմնարար 

սկզբունքները, բնակչության առանձնահատկությունները տարբեր տիպի ջրային 

ավազաններում, 

 իմանալու   ջրային ավազանների   հիմնական   կենսատոպերի   և 

հիդրոբիոնտների կենսաձևերի տարածական բաշխման օրինաչափությունները, 

 հասկանալու, թե ինչպես են ազդում էկոլոգիական գործոնները հիդրոբիոնտների և 

ջրոլորտում տեղի ունեցող էկոհամակարգային պրոցեսների վրա, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 համակարգելու իր գիտելիքները ջրային ավազանների բնակչության և ջրային 

օբյեկտների էկոլոգիական վիճակի մասին, 

 առաջարկելու և մշակելու միջոցառումներ ջրային էկոհամակարգերի ճիշտ 

կառավարման և պահպանման վերաբերյալ, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա1. ներկայացնել աշխարհագրական տեսական և գործնական հետազոտությունների 

հիմնարար և արդի մեթոդները, 

Ա4. ճշգրիտ և պարզ կերպով ներկայացնել աշխարհագրական թաղանթի ոլորտային 

կառուցվածքը, դրանցում ընթացող աշխարհագրական գործընթացները, դրանց 

փոխկապակցվածությունը, 

Բ3. դիտարկել բնական և հասարակական երևույթների փոփոխությունները, կատարել 

համապատասխան վերլուծություններ և առաջարկություններ, 

Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման  համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն (ակտիվ և ինտերակտիվ անցկացման ձևերի համակցությամբ), 

 գործնական պարապմունք, 

 ինքնուրույն աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Առանց ընթացիկ գնահատումով դասընթաց․ 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝   Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ  6 միավոր 

     Ինքնուրույն աշխատանք 3 միավոր 

Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Ներածություն: Ջրային էկոլոգիայի հիմնական դրույթները և հասկացությունները: Ջրային 

ավազանների կենսատոպերը և հիդրոբիոնտների կենսաձևերը: Ջրի ֆիզիկաքիմիական 
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հատկությունները. դերն ու նշանակությունը հիդրոբիոնտների կյանքում: Ջրային 

ավազանում տեղի ունեցող ֆիզիկաքիմիական երևույթները. դերն ու նշանակությունը 

հիդրոբիոնտների կյանքում: Կենսածին հարաբերությունները ջրային ավազաններում: 

Տարբեր տիպի ջրային ավազանների ջրային էկոլոգիան: Ջրային ավազանների աղտոտումը և 

կենսաբանական ինքնամաքրումը: Ջրային օբյեկտների պահպանման էկոլոգիական 

հիմունքները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Антоненко В. Н. “Общая геоэкология”, методические указания по выполнению 

лабораторных работ. КазНТУ,  2003г., 

2. Бахтеев М. К. “Геоэкология”, М., изд. ун-та Дубна, 2001г., 

3. Белоусова А. П., Гавич И. К. и др.” Экологическая гидрогеология”, учебник,  М., ИКЦ  

“Академкнига”, 2007г.: 

 

1. 0901/Բ24 2. Ագրոօդերևութաբանություն 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 1 ժամ դաս., 1 ժամ գործ. 

6. 6-րդ՝  գարնանային կիսամյակ 7.     առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է` 

 ուսանողների մոտ ձևավորել տեսական գիտելիքներ միկրոկլիմայի և այն ձևավորող 

բնական ու անթրոպոգեն հիմնական գործոնների, օդերևութաբանական տարրերի 

գյուղատնտեսական նշանակության, վտանգավոր ագրոօդերևութաբանական երևույթների 

և դրանց դեմ պայքարի եղանակների, ագրոօդերևութաբանական դիտարկումների ու 

կանխատեսումների վերաբերյալ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 իմանալու ագրոօդերևութաբանության հիմնական հասկացությունները և հիմնարար 

սկզբունքները, 

 իմանալու ագրոօդերևութաբանության դիտարկումների կառուցվածքը և էությունը, 

 տիրապետելու ագրոօդերևութաբանական դիտարկումների մեթոդաբանությանը և 

չափման մեխանիզմներին, 

 լուսաբանելու ՀՀ ագրոկլիմայական ռեսուրսների բնութագիրը, 

 ներկայացնելու և բացահայտելու ագրոկլիմայական ռեսուրսների ճիշտ օգտագործման 

տարածաժամանակային առանձնահատկությունները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 վերլուծելու և գնահատելու ՀՀ ագրոկլիմայական ռեսուրսների ներուժը, 

 կատարելու ագրոօդերևութաբանական կայաններում և դիտակետերում 

համապատասխան աշխատանքներ, 

 մշակելու ագրոօդերևութաբանության դիտարկումների արդյունքները, 

 բացահայտելու ագրոկլիմայական ռեսուրսների տարածաժամանակային 

փոփոխությունների առանձնահատկությունները, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում: 
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա4. ճշգրիտ և պարզ կերպով ներկայացնել աշխարհագրական թաղանթի ոլորտային 

կառուցվածքը, դրանցում ընթացող աշխարհագրական գործընթացները, դրանց 

փոխկապակցվածությունը, 

Բ1. կատարել դաշտային հետազոտություններ, հավաքելել,  մշակել և վերլուծել 

աշխարհագրության նյութը, 

Բ5. համակարգչային ծրագրերի կիրառմամբ կառուցել բնական և հասարակական 

աշխարհագրական երևույթների բազմաֆունկցիոնալ կապեր, մշակել առաջադրված 

խնդիրների լուծման մոդելներ և կատարել կանխատեսումներ, 

Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման  համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն (ակտիվ և ինտերակտիվ անցկացման ձևերի համակցությամբ), 

 գործնական պարապմունք, 

 ինքնուրույն աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են 

Առանց ընթացիկ գնահատումով դասընթաց․ 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝   Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ  6 միավոր 

     Ինքնուրույն աշխատանք 3 միավոր 

Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր:  

Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Ագրոկլիմայագիտության առարկան, խնդիրները, ուսումնասիրման մեթոդները: 

Ագրոկլիմայական գործոնները: Թեմա 3` Ֆենոլոգիայի հիմունքները: Միկրոկլիման և 

ֆիտոկլիման գյուղ. արտադրության մեջ:  Ագրոկլիմայական ռեսուրսների գնահատումը և 

շրջանացումը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. «Հայաստանի ագրոկլիմայական ռեսուրսները», ՀՀ Արտակարգ իրավիճակների 

նախարարություն, Հայաստանի հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի պետական 

ծառայություն, Երևան 20112թ., էջ 155: 

2. Грингоф И. Г., Клещенко А. Д. “Основы сельскохозяйственной метеорологии” Том I. 

Потребность сельскохозяйственных культур в агрометеорологических условиях и опасные 

для сельскохозяйственного производства погодные условия. Учебное пособие, Обнинск, 

ФГБУ "вниигми-мцд", М.2011г., 808 c., 

3. Журина Л. Л. “ Агрометеорология”, учебник, М . 2012г., 368 с.: 
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1. 0901/Բ25 2. Հիդրոմետրիա 3. 3 ECTS կրեդիտ 

4.  3 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս., 1 ժամ լաբ․  

6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

 ուսանողների մոտ ձևավորել հիդրոլոգիական դիտակետերում դիտարկումների 

կատարման և արդյունքների մշակման կարողություն, հիդրոլոգիական չափիչ 

սարքավորումներով և գործիքներով աշխատելու ունակություն,  

 դաշտային աշխատանքների հիման վրա գետային հոսքի տարրերը և հոսքը 

հաշվարկելու, 

  գետի լայնակի և երկայնակի կտրվածքների, ջրի շարժման արագության էպյուրների 

կառուցման ունակություն: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 իմանալու հիդրոմետրիայի հիմնական հասկացությունները և հիմնարար սկզբունքները, 

 իմանալու հիդրոլոգիական դիտարկումների կազմակերպումը, աշխատանքների 

կատարման եղանակները և ընթացքը, 

 իմանալու ջրային օբյեկտների ռեժիմի տարրերի քանակի որոշման մեթոդները և 

գործիքները, 

 իմանալու գետային հոսքի բնութագրիչների որոշման մեթոդները և գործիքները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կատարելու հիդրոլոգիական դիտակետերում համապատասխան ջրաչափական 

աշխատանքներ, 

 գրանցելու դիտարկումների արդյունքները հիդրոլոգիական դիտարկումների գրանցման 

գրքույկներում, 

 մշակելու և վերլուծելու հիդրոլոգիական դիտարկումների արդյունքները, 

 որոշելու դիտարկումների հիման վրա ջրի ելքի տարրերը և ելքը, կոշտ հոսքը, 

 կառուցելու ջրի ելքի և մակարդակի միարժեք կապը, 

 կատարելու ելքի կորի արտարկում, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա5. լուսաբանել մարդ-բնություն փոխհարաբերությունների, բնական երևույթների ընթացքը, 

հասարակության տարածքային կազմակերպման և զարգացման մեխանիզմները և 

հասարակության կայուն զարգացման գործընթացը, 

Բ1. կատարել դաշտային հետազոտություններ, հավաքելել,  մշակել և վերլուծել 

աշխարհագրության նյութը, 

Բ3. դիտարկել բնական և հասարակական երևույթների փոփոխությունները, կատարել 

համապատասխան վերլուծություններ և առաջարկություններ, 

Բ5. համակարգչային ծրագրերի կիրառմամբ կառուցել բնական և հասարակական 

աշխարհագրական երևույթների բազմաֆունկցիոնալ կապեր, մշակել առաջադրված 

խնդիրների լուծման մոդելներ և կատարել կանխատեսումներ, 
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Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման  համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն (ակտիվ և ինտերակտիվ անցկացման ձևերի համակցությամբ), 

 գործնական պարապմունք, 

 ինքնուրույն աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Առանց ընթացիկ գնահատումով դասընթաց 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝   Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ  6 միավոր 

     Ինքնուրույն աշխատանք 3 միավոր 

Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր:  

Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Առարկայի նշանակությունը, խնդիրները, հիդրոլոգիական դիտարկումների ցանցը և 

կառուցվածքը: Ջրի մակարդակի դիտարկումներ: Ջրի խորության և արագության 

չափումներ: Ջրաչափական պտուտան:  Ջրի ելքի որոշում: Ջրի ելքի և մակարդակի կապի 

կորերի կառուցման մեթոդները: Գետային կոշտ հոսքի դիտարկումներ: Ջրի 

ջերմաստիճանի, գույնի և թափանցիկության որոշում:  Գետային հոսքի կարգավորում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Гриневский С. О. “Гидрогеодинамическое моделирование взаимодействия подземных и 

поверхостных вод”,  Монография,  М.,  ИНФРА-М, 2012г., 152 с., 

2. Кожевникова, Н. Г., Тогунова Н. П., Ещин А. В., Шевкун Н. А. “Практикум по гидравлике”, 

учебное пособие, М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014г., 248 с., 

3. Парахневич В. Т. “Гидравлика, гидрология, гидрометрия водотоков”, учебное пособие для 

вузов,  М.,  ИНФРА-М, 2015г., 368 с., 

4. Посыпанов С. В. “Гидрометрия”, Методические указания к проведению учебной практики, 

Архангельск, РИО С(А)ФУ, 2010г.,  40 с., 

5. Шарифуллин А. Н. “Методы расчёта стока растворённых веществ”, учебный практикум,  

изд-во Казан. ун-та, 2009г.,  28 с.: 

 

1. 0901/Բ26 2. Սինօպտիկական օդերևութաբանություն 3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 3 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս., 1 ժամ գործ. 

6.     6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ   7.     առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

 ուսանողին ծանոթացնել մթնոլորտի շրջանառության առանձնահատկություններին, 

տեղանքի եղանակակլիմայական պայմանները ձևավորող մթնոլորտային երևույթների 

ֆիզիկական և աշխարհագրական կառուցվածքին, եղանակի կանխատեսման 

մեթոդներին և տեխնոլոգիաներին: 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնելու մթնոլորտի շրջանառության մեթոդաբանական հիմքերը, 

 բացատրելու եղանակը ձևավորող մթնոլորտային երևույթների օդերևութաբանական 

առանձնահատկությունները, 

 լուսաբանելու մթնոլորտային երևույթների կանխատեսման գիտական մեթոդները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 համակարգելու և վերլուծելու եղանակին առնչող ամբողջ տեղեկատվությունը, 

 լուծելու եղանակի կանխատեսմանը վերաբերող բազմաբնույթ խնդիրներ, կատարելու 

կանխատեսումներ, 

 մշակելու և կատարելու հատկապես վտանգավոր օդերևութաբանական երևույթների 

կանխատեսման ուղղվածություն ունեցող ծրագրեր, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 վերլուծելու առկա խնդիրները, գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ 

ուղիները և ռեսուրսները, 

 առաջ քաշելու և զարգացնելու նոր գաղափարներ և ծրագրեր: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա5. լուսաբանել մարդ-բնություն փոխհարաբերությունների, բնական երևույթների ընթացքը, 

հասարակության տարածքային կազմակերպման և զարգացման մեխանիզմները և 

հասարակության կայուն զարգացման գործընթացը, 

Բ2. կիրառել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները աշխարհագրական 

հետազոտություններ կատարել համար, 

Բ4. մշակել մարդ-բնություն փոխհարաբերության տարածքային ներդաշնակ համակարգերի 

և հասարակության տարածքային կազմակերպման մոդելներ, 

Բ7. ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական և մանկավարժական  գործունեություն: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն (ակտիվ և ինտերակտիվ անցկացման ձևերի մասնակցությամբ), 

 ռեֆերատների զեկուցում և կարևոր հիմնախնդիրների վերաբերյալ գիտական 

բանավեճի կազմակերպում, 

 քարտեզագրական աշխատանքների երևույթների տարածական պատկերի 

ներկայացնելու և վերլուծելու համար: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Առանց ընթացիկ գնահատումով դասընթաց․ 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝   Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ  6 միավոր 

     Ինքնուրույն աշխատանք 3 միավոր 

Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր:  

Միավորների քայլը 0.5 է: 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Սինոպիկական վերլուծության միջոցները և եղանակի կանխատեսումը: Եղանակի 

քարտեզների կազմման սկզբունքները: Բարիկական և տոպոգրաֆիական 

իենտրոպիկական քարտեզներ: Եղանակի կանխատեսման մեթոդների էությունը և դրանց 

իրականացման ուղիները: Եղանակի կարճաժամկետ    կանխատեսման    մեթոդները: 

Օդերևութաբանակն ինֆորմացիա: Առաջնային  օդերևութաբանական ինֆորմացիայի 

պահանջները: Օդերևութաբանական ինֆորմացիայի ստացման համակարգերը։ 

Սինօպտիկական և Աէրոլոգիական երկրամերձ դիտակետերի ցանցը: Ստացիոնար և 

ռադիոլոկացիոն կայաններ: Օդերևութաբանական և տիեզերական համակարգեր և 

եղանակի ավիացիոն հետազոտություն: Աշխարհագրական գոտիներ և բնական զոնաներ: 

Եղանակի միջազգային ծառայություն: Եղանկի քարտեզների վերլուծությունը: Իզոբարերի 

իզոտենդենցների անցկացումը երկրամերձ քարտեզների վրա։ Ցիկլոնների և 

անտիցիկլոնների կենտրոնների բացահայտումը։ Ցիկլոնների տեսակները և զարգացման 

փուլերը։ Անտիցիկլոնների տեսակները և զարգացման փուլերը։ Մթնոլորտային 

ճակատներ։ ՀՀ տարածքի եղանակակլիմայական պայմանները ձևավորող 

սինօպտիկական պրոցեսները, ցիկլոնները և անտիցիկլոնները։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Սուրենյան Գ. Հ. « ՀՀ եղանակակլիմայական պայմանները ձևավորող բարիկական 

դաշտերի սինօպտիկական վերլուծությունը», Երևան, 2010թ., 

2. Воробьев В. И. “Синоптическая метеорология”, Ленинград гидрометеоиздат, 2000 г., 

3. Юдин М. И. "Новые методы и проблемы краткосрочного прогноза погоды", 2000 г.: 

 

1.      0901/Բ27 2. Ջրաբանական կանխատեսումներ 3. 3 ECTS  կրեդիտ 

4. 3 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս., 1 ժամ գործ. 

6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել ժամանակակից ջրաբանության կիրառական նշանակություն 

ունեցող հիմնական ճյուղերից մեկի` ջրաբանական կանխատեսումների առջև դրվող 

խնդիրներին և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ մեթոդներին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնելու ջրաբանական կանխատեսումների հիմնական հասկացությունները և 

հիմնարար սկզբունքները, 

 հիմնավորելոււ ջրաբանական կանխատեսումների դասակարգումը, 

 բացատրելու ջրաբանական կանխատեսումների մեթոդները, 

 հասկանալու ջրաբանական կանխատեսումներ էությունը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կազմելու ջրային օբյեկտների առանձին տարրերի կանխատեսումներ, 

 հաշվարկելու ջրաբանական կանխատեսումների թույլատրելի սխալը, 

 գնահատելու ջրաբանական կանխատեսումների հուսալիության աստիճանը, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
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 կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա4. ճշգրիտ և պարզ կերպով ներկայացնել աշխարհագրական թաղանթի ոլորտային 

կառուցվածքը, դրանցում ընթացող աշխարհագրական գործընթացները, դրանց 

փոխկապակցվածությունը, 

Բ3. դիտարկել բնական և հասարակական երևույթների փոփոխությունները, կատարել 

համապատասխան վերլուծություններ և առաջարկություններ, 

Բ5. համակարգչային ծրագրերի կիրառմամբ կառուցել բնական և հասարակական 

աշխարհագրական երևույթների բազմաֆունկցիոնալ կապեր, մշակել առաջադրված 

խնդիրների լուծման մոդելներ և կատարել կանխատեսումներ, 

Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման  համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն (ակտիվ և ինտերակտիվ անցկացման ձևերի համակցությամբ), 

 գործնական պարապմունք, 

 ինքնուրույն աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Առանց ընթացիկ գնահատումով դասընթաց․ 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝   Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ  6 միավոր 

     Ինքնուրույն աշխատանք 3 միավոր 

Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Ջրաբանական կանխատեսումները որպես ջրաբանության կիրառական հիմնական ճյուղ, 

նրա կապը այլ գիտությունների հետ, մեթոդների հիմնավորումը: Կանխատեսումների դա-

սակարգումը, սխալի թույլատրելի սահմանը, արդարացման և մեթոդիկայի ճշտության 

գնահատումը: Գետերի գարնանային վարարումները և անձրևային հորդացումների հոսքի 

կանխատեսման մեծությունները, թողարկված կանխատեսումների արդարացման գնահա-

տումը: Վեգետացիոն և սակավաջուր փուլերի հոսքի և դրանց առանձին տարրերի կանխա-

տեսման մեթոդները: Սառցային երևույթների կանխատեսման մեթոդները: Կանխատեսո-

մների հաղորդման ձևերը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Георгиевский Ю. М., Шаночкин С. В. “Гидрологические прогнозы”, учебник,  СПб, изд. 

РГГМУ, 2007г.,  436 с., 

2. Коваленко В. В., Гайдукова Е. В. Практикум по дисциплине “Моделирование 

гидрологических процессов. Часть I. Динамические модели” (на базе языка С++), учебное 

пособие, СПб., изд. РГГМУ, 2010г.,  152 с., 

3. Коваленко В.   В.,   Гайдукова   Е.   В.,   Викторова   Н.   В.   Практикум   по   дисциплине 

“Моделирование гидрологических процессов. Часть II. Стохастические модели” (на базе 

языка С++), учебное пособие,  СПб., изд. РГГМУ, 2012г,  247 с., 
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1.  0901/Բ28 2. Ջրային ռեսուրսների համալիր օգտագործում և 

պահպանում 

3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 3 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս., 1 ժամ գործ. 

6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. առանց եզրափակիչ գնահատման  

8.    Դասընթացի նպատակն է՝  

 ուսանողներին ծանոթացնել հիմնական հասկացություններին և բնորոշումներին, 

ջրային ռեսուրսների համալիր օգտագործման ու պահպանման հիմնախնդիրներին, 

 ուսանողներին ծանոթացնել ջրային տնտեսության, ջրային ռեսուրսների կառավարման 

հարցերին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնելու հիմնական հասկացությունները և հիմնարար սկզբունքները, 

 բացատրելու Երկրագնդի ջրային ռեսուրսների ծավալի ու որակի, դրանց օգտագործման 

ոլորտների ու տեսակների, աղտոտման աղբյուրների մասին, 

 լուսաբանելու «ջրային ռեսուրսների պահպանման կանոնների» հիմնական դրույթների 

նորմավորումը, վնասակար նյութերի սահմանային թույլատրելի խտության 

կարևորությունը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 գնահատելու ջրի որակի անթրոպոգեն  բազմամյա փոփոխությունները, ջրային 

ռեսուրսների կառավարման պայմանները, 

 իրականացնելու ջրատնտեսական միջոցառումների էկոլոգիական փորձաքննություն, 

 հաշվարկելու հոսքաջրերի միջոցով ջրային ավազաններ մուտք գործող աղտոտող 

նյութերի քանակը, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա4. ճշգրիտ և պարզ կերպով ներկայացնել աշխարհագրական թաղանթի ոլորտային 

կառուցվածքը, դրանցում ընթացող աշխարհագրական գործընթացները, դրանց 

փոխկապակցվածությունը, 

Ա5. լուսաբանել մարդ-բնություն փոխհարաբերությունների, բնական երևույթների 

ընթացքը, հասարակության տարածքային կազմակերպման և զարգացման 

մեխանիզմները և հասարակության կայուն զարգացման գործընթացը, 

Բ3. դիտարկել բնական և հասարակական երևույթների փոփոխությունները, կատարել 

համապատասխան վերլուծություններ և առաջարկություններ, 

Բ4. մշակել մարդ-բնություն փոխհարաբերության տարածքային ներդաշնակ 

համակարգերի և հասարակության տարածքային կազմակերպման մոդելներ, 

Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման  համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները: 
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն (ակտիվ և ինտերակտիվ անցկացման ձևերի համակցությամբ), 

 գործնական պարապմունք, 

 ինքնուրույն աշխատանք: 

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց․ 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 8 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր 

     Ինքնուրույն աշխատանք 6 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը  գրավոր է, մյուսը՝ բանավոր. 

յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ 

յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորի քայլը 0,5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Երկրագնդի ջրային ռեսուրսները և դրանց օգտագործումը: Ջրօգտագործման ոլորտները: 

Ջրային ավազանների աղտոտման աղբյուրները: Ջրի որակի գնահատումն ըստ 

ջրօգտագործողների և ջրսպառողների: Հետադարձ ջրեր, դրանց մաքրումը և 

օգտագործումը: Ջրային օբյեկտների պահպանումը աղտոտումից: Բնական ջրերի 

աղտոտումից պահպանման մեթոդները: Թեմա 8` Ջրային ռեսուրսների հաշվարկը և 

կառավարումը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Боголюбов С. А., Позднякова Е. А. “Правовые основы природопользования и охраны 

окружающей среды”, учебник для академического бакалавриата, М.,  издательство Юрайт, 

2015г., 395 с.: 

2. Игнатьева Л. П. “Санитарная охрана водных объектов”, учебное пособие, ФГБОУ ВО 

ИГМУ Минздрава России, Иркутск,  ИГМУ, 2016г.,  97 с., 

3. Маркин В. Н., Раткович Л. Д., Соколова С. А. “Комплексное использование водных ресурсов 

и охрана водных объектов”,  часть 1, учебное пособие, М., МГУП, 2015г., 312 с., 

4. Рябчикова С.С. “Комплексное использование и охрана водных ресурсов”,  методические 

указания к   изучению дисциплины и организации самостоятельной работы для студентов  

“Природопользование”, Саратов,  2013г.,  48 с.։ 

 

1. 0901/Բ29 2. «ՀԲ» Ջրաօդերևութաբանական դիտարկումների 

վիճակագրական մշակման և վերլուծման մեթոդներ 

3. 4 ECTS  կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս., 2 ժամ գործ. 

6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ  7. եզրափակիչ գնահատումով  

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

 ուսանողներին ծանոթացնել հիմնական հասկացությունների և բնորոշումների, 

ջրաօդերևութաբանական դիտարկումների մշակման, մաթեմատիկական 

վիճակագրության և հավանականության տեսության կիրառման,  

 ուսանողներին ծանոթացնել բնական երևույթների մաթեմատիկական մոդելավորման, 
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տեղեկատվական համակարգերի և ԷՀՄ կիրառման հետ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնելու ջրաօդերևութաբանական դիտարկումների հավաքագրման և 

մաթեմատիկական մշակման մեթոդները, 

 բացատրելու ջրաօդերևութաբանական երևույթների բազմագործոն կապերի և 

մաթեմատիկական մոդելավորման անհրաժեշտության մասին, 

 լուսաբանելու մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդների կիրառման 

առանձնահատկությունները ջրաօդերևութաբանության մեջ, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 վերլուծելու և գնահատելու ջրաօդերևութաբանական դիտարկումների շարքերը, 

 կառուցելու կոռելացիոն կապեր, բաշխման կորեր, 

 հաշվելու և կառուցելու էմպիրիկ և տեսական ապահովվածության կորեր: 

 կատարելու ջրաօդերևութաբանական կանխատեսում, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 կատարելու վիճակագրական տեղեկատվության հայթայթում, մշակում և վերլուծում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա1.ներկայացնել աշխարհագրական տեսական և գործնական հետազոտությունների 

հիմնարար և արդի մեթոդները, 

 Բ1.կատարել դաշտային հետազոտություններ, հավաքելել,  մշակել և վերլուծել 

աշխարհագրության նյութը, 

Բ3.  դիտարկել բնական և հասարակական երևույթների փոփոխությունները, կատարել 

համապատասխան վերլուծություններ և առաջարկություններ, 

 Գ1.տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային      գրադարաններ, 

գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) տեղեկատվություն հայթհայթել, մշակել և 

վերլուծել: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն (ակտիվ և ինտերակտիվ անցկացման ձևերի համակցությամբ), 

 գործնական աշխատանք, 

 ինքնուրույն աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. («ՀԲ») 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր 

     Եզրափակիչ քննություն 8 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է  3 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Երկրորդ 

ընթացիկը գնահատվում է ներկայացված  հետազոտական բաղադրիչի հիման վրա, 

առավելագույնը 3 միավոր: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների 

քայլը 0.5 է: 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Ընդհանուր տեղեկություններ ջրաօդերևութաբանական տեղեկատվության մասին: 

Ջրաօդերևութաբանական տվյալների մշակման համակարգերի 

առանձնահատկություններն ու խնդիրները: Հավանականության տեսության հիմնարար 

հասկացությունները: Պատահական երևույթների տեսության հիմունքների կիրառումը 

ջրաօդերևութաբանության մեջ: Մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդների 

կիրառումը ջրաօդերևութաբանության մեջ: Հաճախականության և բինոմական 

բաշխվածության կորեր: Էմպիրիկ և տեսական ապահովվածության կորեր:  Կոռելացիոն 

կապեր, ռեգրեսիայի հավասարում: Բնական համակարգերի մաթեմատիկական 

մոդելավորում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Рождественский А. В., Чеботарев А.  И. “Статистические методы в гидрологии”,  Л., 1974г., 

424с., 

2. Сикан А. В. “Методы статистической обработки гидрометеорологической информации”, 

учебник. Специальность «Гидрология» направления подго товки “Гидрометеорология”, 

СПб., изд. РГГМУ,  2007г.,  279 с., 

3. Христофоров А. В. “Теория случайниых процессов в гидрологии”, М., изд-во МГУ, 1994г.: 

 

1. 0901/Բ30 2. Հայաստանի կլիման և ջրաբանությունը 3. 3 ECTS        կրեդիտ 

4. 3 ժամ/շաբաթ 5. 2 ժամ դաս., 1 ժամ գործ. 

6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ  7. առանց եզրափակիչ գնահատման    

8. Դասընթացի նպատակն է ՝ 

 տեսական և կիրառական գիտելիքներ, կարողություններ ու հմտություններ հաղորդել 

ուսանողներին Հայաստանի կլիմայի ձևավորման, տարածական 

առանձնահատկությունների, կլիմայի տիպերի, ջրային հիմնական օբյեկտների, ջրային 

պաշարների, ջրօգտագործման, ջրասպառման և ջրերի պահպանության վերաբերյալ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 բացատրելու կլիմայական և ջրաբանական հիմնական հասկացություններն և 

եզրույթները, 

 նկարագրելու Հայաստանի կլիման ձևավորող հիմնական գործոնները, կլիմայի 

առանձնահատկությունները հանրապետության տարբեր շրջաններում, կլիմայի 

հիմնական տիպերը և կլիմայի գլոբալ ազդեցությունը, 

 ներկայացնելու, Հայաստանի ջրային հիմնական օբյեկտները, ջրային պաշարները, 

Սևանա լճի հիմնախնդիրը, ջրօգտագործման և ջրապահպանության հարցերն ու 

խնդիրները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 գնահատելու կլիմայական հիմնական ցուցանիշների սահմանային արժեքները, կապել 

կլիմայական ցուցանշները տնտեսության տարբեր ճյուղերի, հատկապես 

գյուղատնտեսության հետ , 

 գնահատելու ջրային հաշվեկշռի տարրերը, ջրօգտագործման ծավալները, ջրային 



305 

 

  

 

օբյեկտների աղտոտվածությունը, 

 կատարելու առաջարկներ կլիամայական և ջրաբանական խնդիրների արդյունավետ 

կառավարման վերաբերյալ, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ 

ուղիները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա4. ճշգրիտ և պարզ կերպով ներկայացնել աշխարհագրական թաղանթի ոլորտային 

կառուցվածքը, դրանցում ընթացող աշխարհագրական գործընթացները, դրանց 

փոխկապակցվածությունը, 

Ա5. լուսաբանել մարդ-բնություն փոխհարաբերությունների, բնական երևույթների ընթացքը, 

հասարակության տարածքային կազմակերպման և զարգացման մեխանիզմները և 

հասարակության կայուն զարգացման գործընթացը, 

 Բ3. դիտարկել բնական և հասարակական երևույթների փոփոխությունները, կատարել 

համապատասխան վերլուծություններ և առաջարկություններ, 

Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման  համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները:  

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն և հիմնախնդրին ուղված, 

 քննարկումներ, սեմինարներ, 

 վերլուծական և գործնական աշխատանքներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց․ 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 8 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր 

     Ինքնուրույն աշխատանք 6 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը  գրավոր է, մյուսը՝ բանավոր. 

յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց՝ 

յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորի քայլը 0,5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Ներածություն: Առաջին օդերևութաբանական և ջրաբանական դիտարկումների 

կազմակերպումը Հայաստանում և Հայկական լեռնաշխարհի կլիմայի 

ուսումնասիրությունը, Կլիմայագոյացնող գործոններ: Տարվա եղանակների կլիմայական 

բնութագիրը: Կլիմայի բնութագրումն ըստ օդերեվութաբանական տարրերի: 

Մթնոլորտային երեվույթներ: Երաշտ և խորշակ: Ամպրոպ, մառախուղ, ջինջառ, 

մերկասառույց և այլն: Կլիմայական շրջանացում: Կլիմայական շրջանացման համար հիմք 

ծառայող ցուցանիշները և շրջանացման սկզբունքները: ՀՀ կլիմայի հիմնական տիպերը: 

Ջրային ռեսուրսները ձևավորող գործոնները. ՀՀ ջրաբանական հիմնական օբյեկտներ, 

ջրային հաշվեկշիռը և դրա բաղադրիչները: 

ՀՀ ջրաբանական դիտարկումների և ջրային ռեսուրսների մոնիթորինգի համակարգը: 

Գետային ցանցի ընդհանուր բնութագիրը: Գետերի սնումը և ռեժիմը: Գետերի միջին 
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տարեկան, առավելագույն և նվազագույն հոսքը:  ՀՀ լճերը և ջրամբարները: Սևանա լճի 

հիմնախնդիրը: Ստորերկրյա և հանքային ջրեր: ՀՀ դինամիկ ջրային պաշարները և դրանց 

ձևավորումը: ՀՀ ռազմավարական և ազգային ջրային պաշար: Ջրային ռեսուրսների 

օգտագործման ոլորտները: Մակերևույթային ջրերի արդյունավետ օգտագործման և 

պահպանման հիմնախնդիրները: Կլիմայի գլոբալ փոփոխության ազդեցությունը ջրային 

ռեսուրսների քանակի և որակի վրա: Ջրօգտագործում և ջրասպառում: մակերևույթային 

ջրերի պահպանությունը և կայուն կառավարումը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Աբրահամյան Հ. Ա., Սիմոնյան Ա. Վ., Թոքմաջյան Հ. Վ., Սարգսյան Վ. Հ. «Ջրային 

ռեսուրսների օգտագործման հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում»,  

Երևան, 2012թ. 204էջ, 

2. Գաբրիելյան Ա․ Հ « Հայաստան: Կլիմայի փոփոխության հիմնահարցերը», հոդվածների  

ժողովածու, II թողարկում, Երևան, 2006թ., 335 էջ, 

3. «Կլիմայի փոփոխության երրորդ ազգային հաղորդագրություն», Երևան, 2015թ.,       191 էջ, 

4. «Հայկական ՍՍՀ ջրագրությունը», ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., Երևան, 1981թ., 177 էջ, 

5. Варданян Т. Г. “Сток рек Армении и оценка его изменения при глобальном потеплении 

Климата”, Ереван, изд-во ЕГУ, 2006г., 178 с.: 

 

Հատուկ մասնագիտական - «Սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրություն և 
տարածաշրջանային քաղաքականություն» 

 

1.0902/Բ11 2. Սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության 

հետազոտության մեթոդները 

3. 3  ECTS Կրեդիտ 

4. 3.ժամ/ շաբաթ 5. 2 ժամ դաս., 1ժամ գործ. 

6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ  7. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ներկայացնել հասարակական -աշխարհագրական հետազոտությունների 

հիմնական սկզբունքներին, մոտեցումներին և մեթոդներին, 

 հասարակական աշխարհագրության հետազոտության տեսակներին և կազմակերպման 

փուլերին, 

 սոցիալ-տնտեսական տարբեր օբյեկտների աշխարհագրական     հետազոտությունների 

մեթոդիկային: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 բացատրելու հասարակական աշխարհագրության օբյեկտների  վերլուծության 

հիմնական մոտեցումներն ու մեթոդները, 

 բացատրելու հետազոտության մեթոդների աշխարհագրական բնույթն  ու կիրառման 

բնագավառները, 

 բացատրելու հասարակական աշխարհագրական հետազոտությունների փուլերն ու 

տեսակները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 վերլուծելու հասարակական աշխարհագրական հետազոտության փուլերը, դրանցում 
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օգտագործվող մեթոդները, 

 պարզաբանելու հասարակական աշխարհագրության  տարբեր օբյեկտների հետա-

զոտությունների հիմնական ուղղություններն ու հիմնական ցուցանիշները, 

 իրականացնելու հասարակական տարբեր օբյեկտների դաշտային     աշխարհագ- 

 րական հետազոտություններ, 

գ) Ընդհանրական/ փոխանցելի կարողություններ. 

 կատարելու հետազոտական աշխատանքներ հասարակական-աշխարհագրական 

տարբեր օբյեկտների և երևույթների վերաբերյալ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները . 

Ա1. ներկայացնել աշխարհագրական տեսական և գործնական հետազոտությունների 

հիմնարար և արդի մեթոդները, 

Բ2.  կիրառել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները աշխարհագրական 

հետազոտություններ կատարել համար, 

Բ5.  համակարգչային ծրագրերի կիրառմամբ կառուցել բնական և հասարակական 

աշխարհագրական երևույթների բազմաֆունկցիոնալ կապեր, մշակել առաջադրված 

խնդիրների լուծման մոդելներ և կատարել կանխատեսումներ, 

Գ3. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 անցկացվում են դասախոսություններ և դրանց քննարկումներ, կազմակերպվում են 

սեմինար պարապմունքներ, 

 ուսանողներին հանձնարարվում է ինքնուրույն աշխատանքի համար համապատասխան 

գրականություն, 

 ուսանողները ծանոթանում են ՀՀ կառավարության համապատասխան 

 գործընթացներին և կազմակերպում են քննարկումներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն  են.  

Առանց ընթացիկ գնահատումով դասընթաց 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝    Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ  6 միավոր 

     Ինքնուրույն աշխատանք 3 միավոր 

Նախատեսված Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր:  

Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած էհետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հասարակական աշխարհագրության հետազոտության տեսակները և հիմնական 

խնդիրները: Հասարակական աշխարհագրության հետազոտությունների հիմնական 

սկզբունքներն ու մոտեցումները: Հասարակական աշխարհագրության հետազոտության 

մեթոդները: Հասարակական-աշխարհագրական հետազոտությունների փուլերը: 

Հասարակական տարածական համակարգերի հետազոտության հիմնահարցերը:  

Բնակչության և բնակավայրերի աշխարհագրական հետազոտության հիմնական 

խնդիրները և մեթոդները: Տնտեսության առանձին ճյուղերի աշխարհագրական 

հետազոտության հիմնական խնդիրները և մեթոդները: 



308 

 

  

 

14.Հիմնական գրականության ցանկը՝  

1. Մանասյան Մ. Հասարակական աշխարհագրական հետազոտությունների 

մեթոդները:Եր, 2008թ., 260էջ: 

2. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география. Понятийно-терминологический 

словарь. М. 1983г., 350с., 

3. Голубчик М.М. и др. Экономическая и социальная география, М. 2003г., 

4. Дзенис З.Е. Методология и методика социально-экономических и сследований. 

Рига,1980г., 

5. Скопин А.Ю. Введение в экономическую географию. М 2001г., 

6.  Тойн П.НьюбиП.Методы географических исследований М.1977г.: 

 

1. 902/Բ12 2. Քաղաքակրթությունների աշխարհագրություն 3. 2 ECTS Կրեդիտ 

4. 2 ժամ/ շաբաթ 5. 1 ժամ դաս., 1 ժամ գործն. 

6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ  7. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել՝ 

 հասարակության զարգացման ճանապարհը՝ քաղաքակրթությունների ծագման 

արշալույսից մինչև մեր օրերը:  

 համառոտ ներկայացնել քաղաքական, տնտեսական և մշակութային ոլորտներում 

համաշխարհային քաղաքակրթության ձեռք բերած նվաճումները:   

 գիտելիքներ հաղորդել ժամանակակից  քաղաքակրթական փուլում ծավալվող 

համաշխարհային գործընթացների, երկխոսությունների  և բախումների վերաբերյալ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 բացատրելու քաղաքակությունների ձևավորման և զարգացման հիմնական փուլերը, 

 նկարագրելու պետության գլխավոր քաղաքակրթական բնութագրիչները, 

 նկարագրելու աշխարհի քաղաքակրթական գործընթացները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 վերլուծելու քաղաքակրթությունների հատկանիշները և գործառույթները, 

 պարզաբանելու պետականագիտությունում քաղաքակրթական մոտեցումները և 

հիմնական կատեգորիաները, 

 նկարագրելու քաղաքակրթությունների  հիմնական տեսությունները, 

գ) ընդհանրական/ փոխանցելի կարողություններ. 

 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները քաղաքակթությանը վերաբերող 

կարևորագույն խնդիրների լուծման գործընթացներում, 

 կատարելու հետազոտական աշխատանքներ քաղաքակրթությունների 

խնդիրների շուրջ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա6. հիմնավորել համամոլորակային և առկա տարածաշրջանային հիմնախնդիրների աշխար-

հագրական ասպեկտները և գնահատել դրանց էությունը, մատնանշել լուծման ուղիները, 

Բ3 . դիտարկել բնական և հասարակական երևույթների փոփոխությունները, կատարել 

համապատասխան վերլուծություններ և առաջարկություններ, 

Բ4 . մշակել մարդ-բնություն փոխհարաբերության տարածքային ներդաշնակ համակարգերի և 



309 

 

  

 

հասարակության տարածքային կազմակերպման մոդելներ, 

Գ3. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 անցկացվում են դասախոսություններ և դրանց քննարկումներ,  

 կազմակերպվում  են գործնական պարապմունքներ,  

 ուսանողներին հանձնարարվում է ինքնուրույն աշխատանքի համար  

համապատասխան գրականություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Առանց ընթացիկ գնահատումով դասընթաց․ 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝   Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ  6 միավոր 

     Ինքնուրույն աշխատանք 3 միավոր 

Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր:  

Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

«Մշակույթ» և «քաղաքակրթություն» հասկացությունների, դրանց բաղադրիչների և 

ենթահամակարգերի ընդհանուր և տարբերիչ գծերը: Քաղաքակրթությունների ծագման և 

առաջացման աշխարհագրական նախադրյալները: Քաղաքակրթու-թյունների ծագման 

օջախները: Ն. Քաղաքակրթությունների զարգացման փուլերը․ առաջացման, աճի և 

մայրամուտի օրինաչափությունները: Քաղաքակրթությունների տիպաբանությունը: Լոկալ, 

ռեգիոնալ և գլոբալ քաղաքակրթություններ: «Մշակույթ» և «քաղաքակրթություն» 

հասկացությունների, դրանց բաղադրիչների և ենթահամակարգերի ընդհանուր և տարբերիչ 

գծերը:  Անհետացած քաղաքակրթություններ:  Քաղաքակրթությունների 

տիպաբանությունը: Գոյություն ունեցող քաղաքակրթություններ: Չինական 

քաղաքակրթություն: Անհետացած և գոյություն ունեցող քաղաքակրթություններ: Հնդկական 

քաղաքակրթություն: Քաղաքակրթությունների և մշակույթների փոխհարաբերությունները: 

Քաղաքակրթությունների և մշակույթների փոխհարաբերությունները (Երկխոսություն կամ 

բախում): Ժամանակակից աշխարհի քաղաքակրթական-աշխարհագրական պատկերը: 

Հայկական քաղաքակրթություն: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Մուրադյան Յու., «Քաղաքակրթությունների աշխարհագրություն», 2011թ. 

2. Грицак Ю,, «Цивилизации и страны на карте мира», 1999г., 

3. Хантингтон С., Столкновение цивилизации, М. 2003г., 

4. Максаковский В.П., Историческая география мира, Ленанд, 2016г., 

5. Моисеева Л. А., История цивилизаций, Ростов-на-Дону, 2000г., 

6. Тойнби А, Цивилизация перед судом истории, М. 2003г.: 
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1.902/Բ13 2. Տարածաշրջանային քաղաքականության հիմունքներ 3. 3 ECTS Կրեդիտ 

4. 3ժամ/ շաբաթ 5. 2 ժամ դաս., 1 ժամ գործն.  

6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել՝ 

 տարածաշրջանային քաղաքականության (ՏՔ) նպատակները, հիմնական  խնդիրները 

տեսակներն ու ուղղությունները 

 տարածաշրջանային զարգացման ռազմավարության հիմնավորումը, 

 տարածաշրջանային քաղաքականության համաշխարհային և ՀՀ փորձը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 բացատրելու տարածաշրջանային քաղաքականության հիմնական հասկացություններն 

ու գիտական մոտեցումները, 

 բացատրելու տարածաշրջանային զարգացման հիմնական տեսությունները, 

 բացատրելու ռեգիոնալ հետազոտությունների մեթոդները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 վերլուծելու տարածաշրջանային քաղաքականության իրականացման  մեխանիզմները 

և մեթոդները, 

 պարզաբանելու տարածքային պլանավորման, քաղաքների հատակագծման և 

համալիրային զարգացման ծրագրերը; 

 իրականացնելու ՀՀ առանձին տարածաշրջանների դիագնոստիկան, պարզելու դրանց 

ուժեղ և թույլ կողմերի, զարգացման հեռանկարները, 

գ) ընդհանրական/ փոխանցելի կարողություններ. 

 կատարելու հետազոտական աշխատանքներ ՀՀ բնակչության և տնտեսության 

տարածքային կազմակերպման և զարգացման հիմնախնդիրների շուրջ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա2. հիմնավորել աշխարհագրական տարածքային համակարգերի ձևավորման և զարգացման 

գործընթացները, 

Ա6. հիմնավորել համամոլորակային և առկա տարածաշրջանային հիմնախնդիրների 

աշխարհագրական ասպեկտները և գնահատել դրանց էությունը, մատնանշել լուծման 

ուղիները, 

Բ5. համակարգչային ծրագրերի կիրառմամբ կառուցել բնական և հասարակական 

աշխարհագրական երևույթների բազմաֆունկցիոնալ կապեր, մշակել առաջադրված 

խնդիրների լուծման մոդելներ և կատարել կանխատեսումներ, 

Գ3.  ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու             մեթոդները. 

 անցկացվում են դասախոսություններ և դրանց քննարկումներ, 

 կազմակերպվում են սեմինար պարապմունքներ,  

 ուսանողներին հանձնարարվում է ինքնուրույն աշխատանքի համար համապատասխան 

գրականություն, 

 ուսանողները ծանոթանում են ՀՀ կառավարության համապատասխան 

 գործընթացներին և կազմակերպում են քննարկումներ: 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Առանց ընթացիկ գնահատումով դասընթաց․ 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝   Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ  6 միավոր 

     Ինքնուրույն աշխատանք 3 միավոր 

Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր:  Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Տարածաշրջանային քաղաքականության էությունը, նպատակները,  խնդիրները և 

տեսակները: Հասարակական աշխարհագրությունը և  տարածաշրջանային  քաղաքա-

կանությունը:  Տարածաշրջանային քաղաքականության գիտական մոտեցումները:  

Տարածաշրջանային  զարգացման հիմնական գաղափարներն ու տեսություններ: 

Տարածաշրջանային քաղաքականության հիմնական  ուղղությունների և  իրականացման 

ձևերի համաշխարհային փորձի վերլուծությունը: ՀՀ տարածքային կառավարման 

ևտեղական ինքնակառավարման  համակարգը,  տարածաշրջանային քաղաքականության 

հիմնական ուղղությունները:  Տարածաշրջանային զարգացման  ռազմավարության 

հիմնավորումը: Տարածաշրջանի զարգացման այեցակարգը: 

14.      Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Սուվարյան Ս. Չոբանյան Ս. Տնտեսության տարածքային կառավարում, 

մեթոդաբանությունը և հիմնախնդիրները:Ե.2007թ․, 3I2 էջ, 

2. Бабурин В.А. Мазуров Ю.Л. Географические основы управления М. 2000г., 286 с., 

3. Гладкий Ю Н Чистобаев А.И. Основы региональной политики.С-П,1998,659с., 

4. Ларина Н.И. Касельникова А.А, Региональная политика в странах рыночной экономики. М. 

1998г.,172с.: 

 

1. 0902/Բ 14 2. Հասարակության տարածքային 

կազմակերպման հիմունքներ 

3. 3 ECTS Կրեդիտ 

4. 3.ժամ/ շաբաթ 5. 2  ժամ դաս., 1 ժամ  գործն. 

6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ  7. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ներկայացնել հասարակության տարածքային կազմակերպման էությունը 

և հիմնական  կողմերը, 

 հասարակության տարածքային կազմակերպման հիմնական      տեսություններն ու 

հայեցակարգերը, 

 հասարակական- տարածական համակարգերը, դրանց ձևավորումը և կառուցվածքը 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 բացատրելու հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտների տարածքային 

կազմակերպման գործոնները, սկզբունքները և օրինաչափությունները, 

 բացատրելու հասարակության տարածքային կառուցվածքի հիմնական գծերը, դրանց 

ձևավորման պայմաններն ու գործոնները, 
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 բացատրելու ՀՀ տարածքային կազմակերպման առանձնահատկությունները և 

կատարելագործման ուղիները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 վերլուծելու տաբեր բնույթի և մակարդակի հասարակական-տարածական 

համակարգերի կառուցվածքային բաղադրիչներն ու դրանց ձևավորման գործոնների 

ազդեցությունը, 

 պարզաբանելու հասարակության տարածքային կազմակերպման սկզբունքներն ու 

առանձնահատկությունները տարբեր տիպի երկրներում, 

 իրականացնելու ՀՀ օրինակով տնտեսության և տարաբնակեցման տարածքային 

կառուցվածքի վերլուծություն, հիմնախնդիրների բացահայտում և զարգացման 

հեռանկարների մատնանշում, 

գ)  ընդհանրական/ փոխանցելի կարողություններ. 

 կատարելու հետազոտական աշխատանքներ ՀՀ հասարակական կյանքի տարբեր 

ոլորտների տարածքային կազմակերպման կատարելագործման հիմնական ուղիների 

և հիմնախնդիրների շուրջ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա2. հիմնավորել աշխարհագրական տարածքային համակարգերի ձևավորման և 

զարգացման գործընթացները, 

Բ3. դիտարկել բնական և հասարակական երևույթների փոփոխությունները, կատարել 

համապատասխան վերլուծություններ և առաջարկություններ, 

Բ4. մշակել մարդ-բնություն փոխհարաբերության տարածքային ներդաշնակ համակարգերի և 

հասարակության տարածքային կազմակերպման մոդելներ, 

Բ5. համակարգչային ծրագրերի կիրառմամբ կառուցել բնական և հասարակական 

աշխարհագրական երևույթների բազմաֆունկցիոնալ կապեր, մշակել առաջադրված 

խնդիրների լուծման մոդելներ և կատարել կանխատեսումներ, 

Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման  համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները: 

11. Կիրառվում  են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու    մեթոդները. 

 անցկացվում են դասախոսություններ և դրանց քննարկումներ, կազմակերպվում են 

սեմինար պարապմունքներ, 

 ուսանողներին հանձնարարվում է ինքնուրույն աշխատանքի համար համապատասխան 

գրականություն, 

 ուսանողները ծանոթանում են ՀՀ կառավարության համապատասխան 

 գործընթացներին և կազմակերպում են քննարկումներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Առանց ընթացիկ գնահատումով դասընթաց․ 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝   Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ  6 միավոր 

     Ինքնուրույն աշխատանք 3 միավոր 

Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հասարակության տարածքային կազմակերպման էությունը, հիմնական կողմերն ու 

օրինաչափությունները: Հասարակական-տարածական համակարգերը, դրանց 

ձևավորումն ու կառուցվածքը: Հասարակական կյանքի քաղաքական ոլորտի 

տարածքային կազմակերպման հիմնահարցերը: Հասարակական կյանքի տնտեսական 

ոլորտի տարածքային կազմակերպման հիմնահարցերը: Հասարակական կյանքի 

սոցիալական և հոգևոր-մշակութային ոլորտների տարածքային կազմակերպման 

հիմնահարցերը:  Տարաբնակեցման համակարգեր: ՀՀ հասարակական կյանքի 

տարածքային կազմակերպման առանձնահատկությունները, հիմնախնդիրները, 

կատարելագործման ուղիները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география. Понятийно-терминологический словарь. 

М. 1983г., 350с., 

2. Голубчик М.М. и др. Экономическая и социальная география, М. 2003г., 

3. Скопин А.Ю. Введение в экономическую географию. М 2001г., 

4. Шарыгин М. Экономическая и социальная география. Основы науки. М. 2003г., 

5. Хорев Б.С. Территориальная организация общества. М. 1981г.: 

 

1.0902/Բ15 2. Ռեկրեացիայի աշխարհագրություն   3. 3 ECTS կրեդիտ  

4. 2 ժամ / շաբաթ 5. 2  ժամ դաս., 1 ժամ գործն. 

6. 7-րդ՝  աշնանային կիսամյակ  7.  առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է  ՝   

 ուսանողներին ներկայացնել ռեկրեացիայի որպես ոլորտի նախադրյալների, առկա 

խնդիրներին, նպատակներին, 

 տեսական գիտելիքներ և գործնական հմտություններ ռեկրեացիոն համակարգերի և 

դրանց առանձնահատկությունների վերաբերյալ, 

 ռեկրեացիայի կայուն զարգացման համակարգային հիմնախնդրի լուծման 

կարողություն: 

 ծանոթացնել  ռեկրեացիայի կապը զբոսաշրջության այլ տեսակների հետ: 

9․ Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 արտահայտելու սեփական պատկերացումները ռեկրեացիայի աշխարհագրության ու 

նրա տարածքային կազմակերպման վերաբերյալ, 

 ներկայացնելու տեղեկատվություն ռեկրեացիոն ռեսուրսների և դրանց դասակարգման 

վերաբերյալ, 

 նկարագրելու ռեկրեացիայի համաշխարհային կարևորագույն ռեգիոնները: 

բ)  գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 գնահատելու տարածքի ռեկրեացիոն ներուժը,  

 լուսաբանելու ռեկրեացիայի տարածքային կազմակերպման հեռանկարները, 

 բացահայտելու ռեկրեացիայի տարածքային կազմակերպման 

առանձնահատկությունները ըստ մարզերի, 
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 իրականացնելու ռեկրեացիային վերաբերվող թեմատիկ աշխատանքներ, 

զեկուցումներ, ռեֆերատներ: 

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ. 

 կատարելու հետազոտական աշխատանքներ ռեկրեացիայի տարածքային 

կազմակերպման հիմնախնդիրների շուրջ,  

 օգտագործելու ստացած գիտելիքներն ու հմտություններն ռեկրեացիայի զարգացման և 

մասնագետների վերապատրաստման գործընթացներում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա4. ճշգրիտ և պարզ կերպով ներկայացնել աշխարհագրական թաղանթի ոլորտային 

կառուցվածքը, դրանցում ընթացող աշխարհագրական գործընթացները, դրանց 

փոխկապակցվածությունը, 

 Ա6. հիմնավորել համամոլորակային և առկա տարածաշրջանային հիմնախնդիրների 

աշխարհագրական ասպեկտները և գնահատել դրանց էությունը, մատնանշել լուծման 

ուղիները, 

Բ4.  մշակել մարդ-բնություն փոխհարաբերության տարածքային ներդաշնակ համակարգերի 

և հասարակության տարածքային կազմակերպման մոդելներ, 

Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման  համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 անցկացվում են դասախոսություններ և դրանց քննարկումներ, կազմակերպվում են 

սեմինար և բանավեճեր: 

 ուսանողներին հանձնարարվում է ինքնուրույն աշխատանքի համար 

համապատասխան գրականություն, 

 ուսանողները ծանոթանում են ՀՀ կառավարության համապատասխան 

գերատեսչությունների գործընթացներին և կազմակերպում են քննարկումներ: 

13. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Առանց ընթացիկ գնահատումով դասընթաց. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝    Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ  6 միավոր 

     Ինքնուրույն աշխատանք 3 միավոր 

Նախատեսված Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր:  Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Ռեկրեացիայի աշխարհագրության ուսումնասիրության  առարկան, նպատակը և  

խնդիրները: Ռեկրեացիայի աշխարհագրության հիմնական հասկացությունները:  

Ռեկրեացիայի աշխարհագրության կապը այլ գիտությունների և դասընթացների հետ: 

Ռեկրեացիոն  տարածքների հիմնական տիպերը: Ռեկրեացիայի հիմնական գործառույթ-

ները՝ ֆիզիկաաշխարհագրական: Ռեկրեացիայի հիմնական գործառույթները՝ 

տնտեսաաշխարհագրական: Ռեկրեացիայի հիմնական գործառույթները՝ էթնիկ: 

Ռեկրեացիայի գործունեության կառուցվածքը և դասակարգումը: Ռեկրեացիայի սոցիալ-
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տնտեսական էությունը: Ռեկրեացիոն բնօգտագործումը և բնապահպանությունը: 

Ռեկրեացիայի տարածքային կազմակերպման  հեռանկարները: Բնական ռեկրեացիոն 

ռեսուրսների տնտեսական գնահատման հիմնախնդիրները: Ռեկրեացիայի կապը 

զբոսաշրջության տեսակների հետ: Քարանձավային տուրիզմ: Արկածային տուրիզմ: 

Առողջարարական տուրիզմ: Սպորտային տուրիզմ: Ճանաչողական 

տուրիզմ:Էկոլոգիական տուրիզմ: Աշխարհի նշանավոր ռեկրեացիոն ռեգիոնների 

բնութագիրը: ՀՀ մարզերի  ռեկրեացիոն բնութագիրը: Արագածոտն մարզի  ռեկրեացիայի 

ընդհանուր բնութագիրը: Արարատ մարզի ռեկրեացիայի ընդհանուր բնութագիրը:  

Արմավիր մարզի ռեկրեացիայի ընդհանուր բնութագիրը: Գեղարքունիք մարզի 

ռեկրեացիայի ընդհանուր բնութագիրը:  

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Մարտիրոսյան Լ.Մ., Ռեկրեացիոն աշխարհագրություն, Վանաձոր, 2014թ․, 277 էջ, 

2. Մարտիրոսյան Լ.Մ., Էկոզբոսաշրջությունը Հայաստանում, Վանաձոր, 2018թ․, 291 էջ, 

3. Александрова А.Ю. Экономика и территориальная организация международного 

туризма: Учебное пособие. М.: Издательство МГУ, 1996г. 104 с. , 

4. Драчева Е.Л., Забаев Ю.В., Исмаев Д.К. Экономика и организация туризма. 

Международный туризм: учебное пособие – М.: Кнорус, 2005г. – 576 с., 

5. Inskeep E. Tourism Planning. An Intagrated and Sustainable Development Approach. New 

York, 1991y.։ 

 

1. 0902/Բ16 2. ՀՀ բնակչության և բնակավայրերի աշխարհագրություն   3. 3  ECTS Կրեդիտ  

4. 3 ժամ շաբաթ 5. 2 ժամ դաս., 1 ժամ գործ․  

6. 7-րդ՝  աշնանային կիսամյակ  7. առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

 ուսանողներին ներկայացնել ՀՀ բնակչության շարժի գործընթացը, կազմը, 

 տալ տեսական գիտելիքներ տեղաբաշխման և տարաբնակեցման 

առանձնահատկությունների մասին:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝  

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 արտահայտելու սեփական պատկերացումները  բնակչության սոցիալական կազմի և 

աշխատանքային ռեսուրսների վերաբերյալ, 

 ներկայացնելու տեղեկատվություն բնակչության մեխանիկական շարժի և բնական աճի 

վերաբերյալ, 

 նկարագրելու բնակչության ազգային կազմը, 

բ)  գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 գնահատելու բնակչության շարժի դինամիկան,  

 լուսաբանելու բնակչության կրոնական, լեզվական, ազգային կազմի 

առանձնահատկությունները 

 բացահայտելու սեռատարիքային կազմի առանձնահատկությունները ըստ մարզերի, 

 իրականացնելու բնակչության և բնակավայրերի աճին վերաբերվող թեմատիկ 

աշխատանքներ, զեկուցումներ, ռեֆերատներ, 
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գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ. 

 կատարելու հետազոտական աշխատանքներ բնակչության և բնակավայրերի 

տարածքային կազմակերպման հիմնախնդիրների շուրջ,  

 օգտագործելու ստացած գիտելիքներն ու հմտությունները  բնակչության և 

բնակավայրերի աշխարհագրության տեսական գիտելիքների մատուցման գործում:  

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա4. ճշգրիտ և պարզ կերպով ներկայացնել աշխարհագրական թաղանթի ոլորտային 

կառուցվածքը, դրանցում ընթացող աշխարհագրական գործընթացները, դրանց 

փոխկապակցվածությունը, 

 Ա6. հիմնավորել համամոլորակային և առկա տարածաշրջանային հիմնախնդիրների 

աշխարհագրական ասպեկտները և գնահատել դրանց էությունը, մատնանշել լուծման 

ուղիները, 

Բ4.  մշակել մարդ-բնություն փոխհարաբերության տարածքային ներդաշնակ համակարգերի 

և հասարակության տարածքային կազմակերպման մոդելներ, 

Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման  համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները 

 անցկացվում են դասախոսություններ և դրանց քննարկումներ, կազմակերպվում են 

սեմինար և բանավեճեր: 

 ուսանողներին հանձնարարվում է ինքնուրույն աշխատանքի համար համապատասխան 

գրականություն, 

 ուսանողները ծանոթանում են ՀՀ կառավարության համապատասխան 

գերատեսչությունների գործընթացներին և կազմակերպում են քննարկումներ: 

 
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց․ 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 8 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր 

     Ինքնուրույն աշխատանք 6 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը  գրավոր է, մյուսը՝ բանավոր. 

յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ 

յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորի քայլը                           0,5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Դասընթացի բովանդակությունը: ՀՀ բնակչության շարժը: ՀՀ բնակչության 

վերարտադրությունը և ներքին ու արտաքին միգրացիաները: ՀՀ բնակչության 

սեռատարիքային կազմը: ՀՀ բնակչության սոցիալական կազմը: ՀՀ բնակչության 

կրոնական և լեզվական կազմը: ՀՀ բնակչության կրոնական կազմը: ՀՀ աշխատանքային 

ռեսուրսների բնութագիրը: ՀՀ բնակչության տեղաբաշխումը ըստ վերընթաց գոտիների և 

մարզերի: ՀՀ քաղաքային տարաբնակեցումը, ուրբանացման գործընթացները քաղաքային 

բնակավայրերի դասակարգումը: ՀՀ գյուղական տարաբնակեցումը, բնակավայրերի 

դասակարգումը ըստ տեղաբաշխման և մարդաշատության: 
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14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Ավետիսյան Ս.Ս., Գրիգորյան Վ.Վ. Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի 

տեղեկատու, Ե. 2018, 1056 էջ, 

2. Ավագյան Գ.Ե., Հայկական ՍՍՀ բնակչությունը, Ե. 1975, 303 էջ, 

3. Ավագյան Գ.Ե., Հայաստանը 1920-1990 թթ., Ե. 1997 թ., 417 էջ, 

4. Խոջաբեկյան Վ.Ե., Հայկական ՍՍՀ բնակչությունը և աշխատանքային ռեսուրսների 

վերարտադրության արդի պրոբլեմները, Ե. 1976, 348 էջ, 

5. Հակոբյան Թ.Խ. և ուրիշներ Հայաստանի և հարակից շրջանների տեղանունների 

բառարան, հատոր 1-5, Ե. 1986, 1988, 1991, 1998, 2001 թթ., 

6. Հայկական ՍՍՀ վարչատարածքային բաժանումը, Ե. 1955 թ., 1971, 1976, 1988 թթ., 

7. Հարությունյան Ս.Հ., Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանումը, Ե. 

2003 թ., 268 էջ, 

8. Մելքումյան Ս., Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրություն, Ե.2007 թ., 

9. Саркисян Г.Г. Население восточной Армении в XIX – начале XX в. Е. 2002г.:  

 

1.0902/Բ17 2 «ՀԲ» Սոցիալ-տնտեսական  քարտեզագրություն 3. 4 ECTS Կրեդիտ 

4. 4 ժամ/ շաբաթ 5. 2ժամ դաս., 2 ժամ  գործ․  

6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ  7. եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ներկայացնել տեսական գիտելիքներ քարտեզագրության, քարտեզների 

դասակարգման, թեմատիկ քարտեզի կառուցվածքային տարրերի, սոցիալ-տնտեսական 

քարտեզների կազման սկզբնաղբյուրների, քարտեզների կազման եղանակների 

վերաբերյալ, 

 հեղինակային թեմատիկ քարտեզների ստեղծումը և դիզայնը, 

 համակարգչային քարտեզագրական (գրագիկական) ծրագրերով քարտեզների կազմումը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 տիրապետելու սոցիալ-տնտեսական թեմատիկ քարտեզների կազման մեթոդներին և 

եղանակներին, 

 կազմելու հեղինակային թեմատիկ քարտեզներ, 

 տիրապետելու համակարգչային քարտեզագրական ծրագրին, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 մշակելու սկզբնական աղբյուրներն, ընտրելու քարտեզագրման եղանակներ  և կազմելու 

վերլուծական թեմատիկ քարտեզներ, 

 թվայնացնելու և ձևավորելու հեղինակային քարտեզները, 

գ) ընդհանրական/ փոխանցելի կարողություններ. 

 հետազոտական աշխատանքներն ամփոփել քարտեզներով: 
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները . 

Ա3. բացատրել տեղագրության ու քարտեզագրության տեսական և գործնական հիմնարար 

մեթոդները, արդի զարգացման միտումները, 

Բ6.աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի օգնությամբ կազմել 

աշխարհագրական բազմաշերտ քարտեզներ, 

Գ1. տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային      գրադարաններ, 

գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) տեղեկատվություն հայթհայթել, մշակել և 

վերլուծել, 

Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման  համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու  մեթոդները. 

 անցկացվում են դասախոսություններ, կազմակերպվում են սեմինար 

պարապմունքներ, գործնական աշխատանքներ, 

 ուսուցանվում է համակարգչային քարտեզագրական ծրագիր, 

 իրականացվում է անհատական հետազոտական աշխատանքի շրջանակներում 

թեմատիկ քարտեզների կազմում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. («ՀԲ») 

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց.  

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր 

     Եզրափակիչ քննություն 8 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է  3 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Երկրորդ ընթա-

ցիկը գնահատվում է ներկայացված  հետազոտական բաղադրիչի հիման վրա, առավելագույ-

նը 3 միավոր: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Հար-

ցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:  Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Սոցիալ տնտեսական քարտեզագրության առարկան, խնդիրները, կառուցվածքը, տեղը աշ-

խարհագրական գիտությունների համակարգում: Սոցիալ-տնտեսական թեմատիկ քարտեզ-

ների տեսակները: Թեմատիկ քարտեզի կառուցվածքային տարրերը: Սոցիալ-տնտեսական 

քարտեզների կազմման սկզբնաղբյուրները: Հեղինակային թեմատիկ քարտեզների ստեղծումը 

և դիզայնը: Սոցիալ- տնտեսական քարտեզների կազմման եղանակները (նշանների, շարժման 

գծերի, արեալների, իզոգծերի, պսևդոիզոգծերի, կետային, տեղայնացված դիագրամների, 

որակական և քանակական ֆոնի, քարտեզադիագրամի, քարտեզագրամի և այլն): 

Քարտեզների ձևավորում և համակարգչային դիզայն: Համակարգչային ծրագրի ուսուցում և 

տեսական գիտելիքների կիրառում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Հովհանիսյան Հ., Քարտեզագրություն, Երևան, 1973թ., 

2. Берляант А., Картография, Москва, 2001г., 

3. Салищев К., Картоведение, Москва, 1976г., 

4. Яковлева С.И. Социально-экономическая картография, Тверь: Твер. гос. ун-т, 101 с., 2003г.։  
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1.902/Բ18 2. Միջազգային զբոսաշրջություն 3. 3 ECTS Կրեդիտ 

4. 4 ժամ/ շաբաթ 5. 2 ժամ դաս., 1 ժամ գործն. 

6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ  7.  առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել՝ 

 միջազգային զբոսաշրջության տեղը համաշխարհային տնտեսության   ճյուղային 

կառուցվածքում, 

 միջազգային զբոսաշրջության ժամանակակից վիճակը և զարգացման արդի միտումները, 

 միջազգային զբոսաշրջության զարգացման հեռանկարները և հիմնախնդիրները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 բացատրելու միջազգային զբոսաշրջության աշխարհագրական պատկերը և ռեգիոնալ 

առանձնահատկությունները,  

 վերլուծելու միջազգային զբոսաշրջության հիմնական ուղությունները,                    

տեսակները, 

 իրականացնելու միջազգային զբոսաշրջության առանձին տարածաշրջանների սոցիալ-

տնտեսաաշխարհագրական վերլուծություներ, բացահայտել առկա հիմնախնդիրները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 պարզաբանելու միջազգային զբոսաշրջության որպես համաշխարհային տնտեսության 

ոլորտի ֆենոմենը; 

 կատարելու առանձին երկրների կամ ռեգիոնների տուրիստա- ռեկրեացիոն 

ռեսուրսների, ներուժի համալիրային վերլուծություններ, 

 պարզաբանելու միջազգային զբոսաշրջության դերն առանձին երկրների  ու ռեգիոնների 

սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործում, 

գ) Ընդհանրական/ փոխանցելի կարողություններ. 

 կատարելու ուսումնասիրություններ միջազգային զբոսաշրջության 

 խնդիրների վերաբերյալ։ 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա2. հիմնավորել աշխարհագրական տարածքային համակարգերի ձևավորման և զարգացման 

գործընթացները, 

Ա6. հիմնավորել համամոլորակային և առկա տարածաշրջանային հիմնախնդիրների 

աշխարհագրական ասպեկտները և գնահատել դրանց էությունը, մատնանշել լուծման 

ուղիները, 

Բ3. դիտարկել բնական և հասարակական երևույթների փոփոխությունները, կատարել 

համապատասխան վերլուծություններ և առաջարկություններ, 

Բ7. ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական և մանկավարժական  

գործունեություն։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 անցկացվում են դասախոսություններ և դրանց քննարկումներ, 

 կազմակերպվում են սեմինար և գործնական պարապմունքներ,  

 ուսանողները ծանոթանում են առանձին երկրների ու տարածաշրջանների միջազգային 

զբոսաշրջային ներուժի վերաբերյալ տեսանյութերին, 
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 ուսանողներին հանձնարարվում է ինքնուրույն աշխատանքի համար համապատասխան 

թեմաներ և գրականություն, 

 ուսանողներին հանձնարարվում է պատրաստել պրեզենտացիա որևէ երկրի 

 տուրիստական ռեսուրսների վերաբերյալ։ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց․  

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 8 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր 

     Ինքնուրույն աշխատանք 6 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը  գրավոր է, մյուսը՝ բանավոր. 

յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց՝ 

յուրաքանչյուրը 2 միավոր:  Միավորի քայլը 0,5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Միջազգային զբոսաշրջության տեսական հարցերը:Միջազգային զբոսաշրջության 

ձևավորման պատմական և սոցիալ- տնտեսական նախադրյալները: Միջազգային 

զբոսաշրջության հիմնական հասկացությունները (զբոսաշրջային պահանջարկ և 

առաջարկ, զբոսաշրջային շուկա, զբոսաշրջային դեստինացիա, զբոսաշրջային 

ռեսուրսներ, զբոսաշրջային արտադրանք): Ապահովագրությունը և իրավական 

ապահովումը միջազգային զբոսաշրջության մեջ: Զբոսաշրջության ինդուստրիա. 

կառուցվածքը և առանձնահատկությունները: Աշխարհի զբոսաշրջային ռեսուրսների և 

կենտրոնների աշխարհագրություն: Վերազգայացման և գլոբալացման գործընթացը 

միջազգային զբոսաշրջության մեջ: Միջազգային զբոսաշրջային կազմակերպությունները 

և նրանց դերը զբոսաշրջության զարգացման համար: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Պոտոսյան Ա.Հ. Զբոսաշրջության հիմունքներ, Ե. 2016թ., 

2. Александрова А.Ю. (под редакцией). География туризма. М. 2008г., 

3. Александрова А.Ю. Международный туризм. М. 2010г., 

4. Воскресенский в.ю. международный туризм., м. 2003г., 

5. Фесенко в.в., зализняк е.а. география туризма. М. 2003г.; 

 

Կրթական այլ մոդուլներ 
 

1. 0901/Բ31, 

0902/Բ19 

2.     Ուսումնական պրակտիկա-1 

«Երկրագիտություն»,  «Հողագիտություն», 

«Սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության ներածություն» 

3. 4 ECTS 

կրեդիտ 

4.  4 շաբաթ 5. 120 ժամ 

6. 2-րդ՝ գարնանային  կիսամյակ 7. ստուգարք 

8. Պրակտիկայի նպատակն է՝ 

 ամրապնդել տեսական գիտելիքները և ձևավորել գործնական կարողություններ 

աշխարհագրական դաշտային ուսումնասիրությունների և կամերալ մշակման համար,  

 ծանոթացնել դաշտային պայմաններում ֆիզիկաաշխարհագրական, հողագիտական և 
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սոցիալ-տնտեսական երևույթների առաջացման, զարգացման պայմաններին, դրանց 

ձևավորման պատճառներին, գենետիկական տիպերին, հողային կտրվածքներին, 

երկրաձևաբանությանը, բնօգտագործման և բնապահպանության խնդիրներին: 

9. Պրակտիկայի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու պրակտիկայի ընթացքում ուսումնասիրված տարածքների 

ֆիզիկաաշխարհագրական, հողային և սոցիալ-տնտեսական պայմանները, 

 բացատրելու նշված երևույթների առաջացման պատճառները, 

 ներկայացնելու ֆիզիկաաշխարհագրական և սոցիալ-տնտեսական տարբեր 

երևույթների զարգացման ընթացքը, հողերի գենետիկական տիպերը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 բացատրելու տարբեր պրոցեսների (հողմնահարում, էրոզիա, տեղատարում, 

դենուդացիա, դեգրադացիա, տարաբնակեցում, տարածքային կառավարում, հողերի 

գենետիկական հորիղոններ) առաջացման, տարածման ու զարգացման ընթացքը և 

ռիսկերը ուսումնասիրվող տարածքներում, 

 օգտագործելու տարբեր սարքերն ու գործիքները վերոհիշյալ պրոցեսներն 

ուսումնասիրելու ընթացքում, 

 ճանաչելու բնական ու հասարակական տարբեր երևույթները, բացատրելու դրանց 

ծագումը և զարգացումը (քարե վարդեր, չինգիլներ (քարե կարկառներ)), հողային 

պրոֆիլներ, բնակչության խտություն, ազգային կազմի, տարաբնակեցման, տարածքի 

բնական ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործման երևույթներն ու ուղիները, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 օգտվելու տարբեր աղբյուրներից անհրաժեշտ տեղեկատվություն ստանալու համար, 

 վերլուծելու փաստերը և անելու հիմնավորված հետևություններ, 

 պահպանելու աշխատանքային և դաշտային անվտանգության կանոնները և 

մասնագիտական էթիկայի կանոնները: 

10. Պրակտիկան ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա1. Ներկայացնել աշխարհագրական տեսական և գործնական հետազոտությունների 

հիմնարար և արդի մեթոդները, 

Ա6. հիմնավորել համամոլորակային և առկա տարածաշրջանային հիմնախնդիրների 

աշխարհագրական ասպեկտները և գնահատել դրանց էությունը, մատնանշել լուծման 

ուղիները, 

Բ1. կատարել դաշտային հետազոտություններ, հավաքել,  մշակել և վերլուծել 

աշխարհագրության նյութը, 

Բ3. դիտարկել բնական և հասարակական երևույթների փոփոխությունները, կատարել 

համապատասխան վերլուծություններ և առաջարկություններ, 

Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման  համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները, 

Գ4. թիմում աշխատել, ինքնուրույն կազմակերպել և աշխատանքային թիմը առաջնորդել, 

աշխատանքի բարձր արդյունավետություն ցուցաբերել, պահպանել աշխատանքային 

անվտանգության կանոնները և մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 



322 

 

  

 

11. Կիրառվում են աշխատանքների կազմակերպման հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դաշտային հետազոտություններ,  

 նմուշարկումներ, 

 կամերալ  (լաբորատոր) հետազոտություններ, 

 գծանկարչական աշխատանքներ (բլոկդիագրամայի, պրոֆիլի կազմում), 

 սխեմաների և քարտեզների կազմում, 

 ինքնուրույն և թիմային աշխատանք,  

 մտքերի փոխանակում, քննարկումներ, 

 հաշվետվության կազմում և ներկայացում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Պրակտիկան ավարտվում է ստուգարքով: Պրակտիկայի ավարտին ուսանողը ներկայացնում 

է   իր դաշտային գրքույկը (պրակտիկայի օրագիրը) և ավարտուն հաշվետվությունը, որի հիման 

վրա ստանում է  ստուգարքը: 

13.Պրակտիկան ներառում է հետևյալ երթուղիները և բաժինները. 

Պրակտիկան բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 ուսումնական պրակտիկա երկրագիտությունից,  

 ուսումնական պրակտիկա հողագիտությունից, 

 ուսումնական պրակտիկա սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրությունից: 

 Կամերալ աշխատանքներ – հավաքագրված դաշտային փաստացի նյութի և  նմուշների 

մշակում: 

 Երևան - Ապարանի ջրամբար – Փամբակի լեռնանցք  - Սպիտակ – Վանաձոր – Դիլիջան – 

Սևան – Երևան: Արարատյան դաշտի, Քասախ, Փամբակ, Աղստև, Ձկնագետ, Հրազդան 

գետերի հովիտների, Սևանա լճի ավազանի, դրանց շրջակա լեռների, լանդշաֆտների, 

կլիմայական, հողային, կենսաբանական, հանքային ռեսուրսների, ռեկրեացիոն, 

տնտեսական պոտենցիալի, բնակչության, նրա տնտեսական գործունեության 

ուսումնասիրություններ:    

 Երևան – Արենի – Երևան: Արարատյան դաշտի, Արփայի հովտի բնական և սոցիալ-

տնտեսական պայմանների, կարստային ռելիեֆի ձևերի 

ուսումնասիրություններ,գյուղատնտեսական կուլտուրաների մշակման, 

խաղողագործության, գինեգործության զարգացման և պոտենցիալի և այլ ռեսուրսների 

ուսումնասիրություններ:   

 Բյուրականի ուսումնական հանգրվան – Ամբերդ – Քարի լիճ – Բյուրականի ուսումնական 

հանգրվան – Արագած լեռան հարավային լանջի բնական պայմանների, ռելիեֆի, կլիմայի, 

ջրագրության, վերընթաց գոտիականության, սառցադաշտային ռելիեֆի ձևերի 

(տրոգների, մորենների) և հողերի, լճերի, հրաբխային ապարների (տուֆ, բազալտ, 

անդեզիտաբազալտ, դացիտ), Արքաշեն և Ամբերդ գետերի հովիտների, 

պատմաճարտարապետական հուշարձանների, ամրոցների, դղյակների, 

անասնապահության, բնօգտագործման և բնապահպանության ուսումնասիրություններ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Գաբրիելյան Հ. Կ., Աշխարհագրական և երկրաբանական գծանկարչություն, 

ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, ԵՊՀ, 1991 թ., 

2. Մուրադյան Վ. Ս., Հողագիտության պրակտիկայի ուղեցույց, Երևան, 2015 թ.: 
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1. 0901/Բ32 2.     Ուսումնական պրակտիկա-2 

«Ջրաբանություն», «Օդերևութաբանություն», 

«Կենսաաշխարհագրություն», «Լանդշաֆտագիտություն» 

3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 4 շաբաթ 5. 120 ժամ 

6. 4-րդ՝ գարնանային  կիսամյակ 7. ստուգարք 

8. Պրակտիկայի նպատակն է՝ 

 ծանոթացնել դաշտային պայմաններում լանդշաֆտային գոտիներին, հողաբուսական 

ծածկույթին, համակեցություններին, ջրաօդերևութաբանական պրոցեսներին, 

 ամրապնդել տեսական գիտելիքները և ձևավորել գործնական կարողություններ 

դաշտային ֆիզիկաաշխարհագրական ուսումնասիրությունների իրականացման և 

տվյալների կամերալ մշակման: 

9. Պրակտիկայի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու պրակտիկայի ընթացքում ուսումնասիրված ՀՀ տարածքների 

հողաբուսական ծածկույթը, ջրաօդերևութաբանական երևույթների տարածման և 

ձևավորման առանձնահատկությունները, 

 թվարկելու ուսումնասիրված լանդշաֆտների տիպերը, 

 ներկայացնելու աշխարհագրական կոորդինատների գրանցման ձևերը, 

համակեցությունների տեսակային կազմը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 բացատրելու կենսացենոզի ձևավորման առանձնահատկությունները, լանդշաֆտային 

գոտիների  որոշումը դաշտային պայմաններում, 

 օգտագործելու ջրաբանական և օերևութաբանականսարքավորումները պրակտիկայում, 

 ճանաչելու որոշ լանդշաֆտների համակեցությունների կամզը, բացատրելու գետի հոսքի 

ռեժիմը, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 օգտվելու տարատեսակ աղբյուրներից՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունն ստանալու 

համար, 

 վերլուծելու փաստերը և անելու հիմնավորված հետևություններ, 

 պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը և աշխատանքային անվտանգության 

կանոնները: 

10. Պրակտիկան ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա2. հիմնավորել աշխարհագրական տարածքային համակարգերի ձևավորման և զարգացման 

գործընթացները, 

Ա5. լուսաբանել մարդ-բնություն փոխհարաբերությունների, բնական երևույթների ընթացքը, 

հասարակության տարածքային կազմակերպման և զարգացման մեխանիզմները և 

հասարակության կայուն զարգացման գործընթացը, 

Բ1. կատարել դաշտային հետազոտություններ, հավաքելել,  մշակել և վերլուծել 

աշխարհագրության նյութը, 

Գ1. տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային      գրադարաններ, 

գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) տեղեկատվություն հայթհայթել, մշակել և 

վերլուծել, 
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Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման  համար անհրաժեշտ ռեսուրսները, 

Գ4. թիմում աշխատել, ինքնուրույն կազմակերպել և աշխատանքային թիմը առաջնորդել, 

աշխատանքի բարձր արդյունավետություն ցուցաբերել, պահպանել աշխատանքային 

անվտանգության կանոնները և մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

11. Կիրառվում են աշխատանքների կազմակերպման հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 կամերալ աշխատանքներ, 

 դաշտային հետազոտություններ, 

 լանդշաֆտների նկարագրում, 

 նմուշների հավաքագրում, 

 սխեմաների և գծագրերի կազմում, 

 ինքնուրույն և թիմային աշխատանք,  

 մտքերի փոխանակում, 

 հաշվետվության կազմում և ներկայացում, 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Պրակտիկան ավարտվում է ստուգարքով: Պրակտիկայի ավարտին ուսանողը ներկայացնում է 

իր դաշտային գրքույկը (պրակտիկայի օրագիրը) և ավարտուն հաշվետվությունը, որի հիման 

վրա ստանում է իր ստուգարքը: 

13.Պրակտիկան ներառում է հետևյալ երթուղիները. 

 Կամերալ աշխատանքներ – հավաքագրված դաշտային կենսաաշխարհագրական փաստացի 

նյութի և  նմուշների մշակում: 

Երևան - Սևան – Ձկնագետ – Երևան: Հրազդանի ակունքի և գետահովտի ծանոթացում, լճի 

մակարդակի փոփոխությամբ պայմանավորված ջրաբանական և լանդշաֆտային 

փոփոխությունների ուսումնասիրություններ:  

Ծաղկաձոր – Հանքավան – Մարմարիկի ջրամբար: Մարմարիկի հովտի լանդշաֆտային և 

ջրաբանական ուսումնասիրություններ: Հանքային ջրերի ելքի, նստվածքային 

տրավերտինների ուսումնասիրություն: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Մուսայելյան Մ. Մ., Ջրաչափության արտադրական պրակտիկա, Երևան, 1987թ., 66 էջ,  

2. Մուրադյան Վ. Ս., Հողագիտության պրակտիկայի ուղեցույց, Երևան, 2015թ.: 

 

1. 0901/ Բ33, 

0902/Բ20 

2. Մասնագիտական պրակտիկա 3. 6 ECTS կրեդիտ 

4.  6 շաբաթ 5.  180 ժամ  

6.  8-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7.  ստուգարք 

8. Արտադրական պրակտիկայի նպատակն է՝ 

 գործնական աշխատանքների միջոցով զարգացնել ուսանողի մասնագիտական 

հմտությունները և փորձառությունը, մասնագիտական ոլորտում ինքնուրույն աշխատելու 

կարողությունները, 

 լաբորատոր և գործնական աշխատանքների միջոցով զարգացնել ուսանողի 

գիտահետազոտական աշխատանքներ կատարելու փորձառությունը: 

9. Արտադրական պրակտիկայի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա)  մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 
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 նկարագրելու մասնագիտական աշխատանքի հիմնական առանձնահատկությունները, 

 բացատրելու բնական, սոցիալ-տնտեսական, ջրաօդերևութաբանության ոլորտների 

ուսումնասիրությունների հիմնական խնդիրները, 

բ)   գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

   գործնականում կիրառելու ստացած տեսական գիտելիքները, 

   իրականացնելու գիտահետազոտական աշխատանք, 

գ)   ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան). 

 համակարգելու աշխարհագրության ոլորտի ուսումնասիրությունների վերաբերյալ  

տվյալներ, 

  մեկնաբանելու գիտահետազոտական աշխատանքների կազմակերպման ընթացքը: 

10. Պրակտիկան ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա1. ներկայացնել աշխարհագրական տեսական և գործնական հետազոտությունների հիմնարար 

և արդի մեթոդները, 

 Ա2.  հիմնավորել աշխարհագրական տարածքային համակարգերի ձևավորման և զարգացման 

գործընթացները, 

Բ2.  կիրառել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները աշխարհագրական 

հետազոտություններ կատարել համար, 

Գ1. տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային      գրադարաններ, 

գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) տեղեկատվություն հայթհայթել, մշակել և 

վերլուծել, 

Գ2.  վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման  համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները: 

11. Կիրառվում են պրակտիկայի իրականացման հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 մասնագիտական տեսական աղբյուրների և վիճակագրական տվյալների վերլուծություն,  

 մասնագիտական տեսական և տեղեկատվական նյութերի համեմատական ուսումնասիրում 

և վերծանում, 

 աշխարհագրական տարբեր բնույթի աղբյուրների ուսումնասիրման աշխատանքներ, 

 աշխատանքն իրականացնելու համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցների կիրառում:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Պրակտիկան գնահատվում է ստուգարքի ձևով: Պրակտիկան դրական (ստուգված) է 

գնահատվում այն դեպքում, եթե ուսանողը մասնակցել է պրակտիկային, կատարել ծրագրով 

նախատեսված առաջադրանքները, սահմանված ժամկետում ներկայացրել պրակտիկայի 

օրագիրը: 

13. Պրակտիկան իրականացվում է հետևյալ սկզբունքներով. 

 ծանոթացում պրակտիկայի անցկացման վայրի աշխատանքային 

առանձնահատկություններին, 

 ուսումնասիրվող նյութերի ներկայացում և դրանց առանձնահատկությունների 

մեկնաբանում,  

 կատարելիք աշխատանքի հստակ նպատակադրում,  

 կատարելիք աշխատանքի ժամանակացույցի կազմում , 

 ըստ ժամանակացույցի անհրաժեշտ աշխատանքների կատարում,  
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 վերջնարդյունքների ամփոփում և գնահատում:  

14. Կազմակերպությունների ցանկ. 

1. ՇՄՆ <<Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորիգի կենտրոն>>  ՊՈԱԿ, 

2. ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն, 

3. ՀՀ կառավարման գերատեսչություններ (Էկոնոմիկայի,ԿԳՄՍ,Շրջակա միջավայրի 

նախարարություններ), 

4. ՀՀ վիճակագրության պետական կոմիտե,    

5. ՀՀ մարզպետարաններ, քաղաքապետարաններ, համայնքապետարաններ, 

6. ՀՀ Արգելոցապարկային համալիր ՊՈԱԿ (Ջրվեժ)։ 
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«ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾ» 

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ 

1. Ծրագրի անվանումը և 

մասնագիտության թվանիշը 

Քարտեզագրություն և կադաստրայի 

գործ  054201.02.6 

 

Երևանի պետական համալսարան 

 

– 
 

Քարտեզագրության բակալավր 

 

2017/2018 
 

Հայերեն  
 

Առկա 

2. Բուհը 

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է 

4. Շնորհվող որակավորումը 

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին 

6. Ուսումնառության լեզուն 

7. Ուսուցման ձևը 

 

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները  

«Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտությամբ բակալավրի առկա և 

հեռակա ուսուցման համակարգում ընդունելություն կատարվում է համաձայն «Հայաստանի 

Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ընդունելության  (ըստ 

բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրերի) կարգի, (ՀՀ 

կառավարության որոշում (25 նոյեմբերի 2021, 1917 - Ն)։ 
 

9. Ծրագրի նպատակները 

Ծրագրի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին տրամադրել ոլորտի հիմնարար գիտելիք՝ ապագա մասնագիտական 

գործունեությանը համապատասխան, նրանց ծանոթացնել այս ոլորտի տեսական և 

մեթոդական մոտեցուներին, 

 նպաստել նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառմամբ (ArcMap, GIS, Auto Cad) կադաստրային 

քարտեզագրության աշխատանքների իրականացման կարողությունների ձեռքբերմանը, 

զարգացնել վերլուծական, գնահատման, մոդելավորման և այլ կարևոր կարողություններ, 

որոնք կարող են օգտագործել շրջանավարտները մասնագիտական կարիերայի ընթացքում, 

 խրախուսել ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքը և պրակտիկ փորձի վրա հիմնված      

ուսումնասիրությունը: 
 

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա) Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն`  

Ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Ա1․ նկարագրելու կադաստրային գործի հիմնական սկզբունքները և հայեցակարգերը 

Ա2․ ձևակերպելու և համակողմանի լուսաբանելու կադաստրային գործի քարտեզագրության 

հիմունքները, 

Ա3․ պարզաբանելու և հիմնավորելու կիրառվող քարտեզագրական մեթոդի առանձնահատկու-

թյունները, նրանց նկատմամաբ ներկայացվող պահանջները, 

Ա4․ընտրելու և ինքնուրույն մշակելու քարտեզագրման ծրագրեր, հիմնավորելով կիրառվող 

ծրագրի արդյունավետությունը, 
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Ա5․հիմնավորելու գույքագրման անհրաժեշտությունը, ընտրելու դրանց իրականացման 

եղանակը, 

Ա6․ճանաչելու գույքագրվող օբյեկտներում տեղի ունեցող փոփոխությունները (հողերի 

դեգրադացիա, կառույցների դեֆորմացիա) և հիմնավորելու փոփոխությունների դեմ 

պայքարելու ձևերի համակարգային մոտեցման անհրաժեշտությունը, 

Ա7․հիմնավորելու մասնագիտական գործունեության ոլորտում քարտեզագրության և 

երկրատեղեկատվական համակարգերի մեթոդաբանական և տեսական հիմքերը, 

ներկայացնելու ժամանակակից պրոբլեմները: 

Բ)Գործնական մասնագիտական կարողություններ ՝ 

   Ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Բ1․դասակարգելու հողատեսքեր, անշարժ գույքի տեսակների տեղադիրքի սխեմաներ և  

քարտեզներ, 

Բ2․մշակելու և կառուցելու համալիր գրաֆիկական ոչ բարդ եռաչափ մոդելներ, վերլուծելու, 

քննարկելու և հիմնավորելու մոդելների միջոցով ուսումնասիրությունների 

կարևորությունը,  

Բ3․օգտագործելու անհրաժեշտ տեղեկատվական համակարգերն ու տեխնոլոգիաները 

մասնագիտական ոլորտում ոչ բարդ խնդիրներ լուծելու և հավաստի եզրահանգումներ 

անելու համար, 

Բ4․բացահայտելու և մշակելու առաջարկներ այս ոլորտում աշխատանքի 

արդյունավետությունը բարձրացնելու համար, 

Բ5․դասակարգելու հողատեսքերը ըստ կատեգորիաների, կատարելու հողերի հաշվառում և  

գնահատում,  

Բ6․ժամանակակից գեոդեզիական սարքերի միջոցով որոշելու օբյեկտների 

կոորդինատները, դասակարգելու դրանք ըստ  կատեգորիաների,  կատարել 

սահմանազատման  աշխատանքներ, 

Բ7․աէրոտիեզերական նկարների վերծանման միջոցով ներկայացնելու բնական և 

հասարակական օբյեկտների և շրջակա տարածքների վիճակը, որոշելու դրանցում 

կատարված փոփոխությունները և ընտրելու նեգատիվ երևույթների տվյալները, 

Բ8․ծավալելու ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն, ինչպես նաև 

իրականացնելու հետազոտական աշխատանքներ ոլորտում: 

Գ) Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ ̀ 

Ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

1. տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթելու և վերլուծելու, 

2. վերլուծելու, գնահատելու և սինթեզելու գոյություն ունեցող փաստերը ու ստացված 

տվյալները, 

3. մշակելու և պատրաստելու նախագծեր, հաշվետվություններ և զեկույցներ, 

ներկայացնելու հետազոտության արդյունքներ, 

4. արդյունավետ կերպով պլանավորելու աշխատաժամերը և այլ ռեսուրսներ, պահպա-

նելու  մասնագիտական էթիկայի նորմերը, կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում, 

ձևակերպելու և լուծելու խնդիրներ: 
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11. Ուսումնական պլանի քարտեզը 

Կցված է 
 

12. Ուսումնական պլանը 

Կցված է 
 

13. Գնահատման ձևերը 

Այն կրթական մոդուլները, որոնք վերջանում են եզրափակիչ քննությունով,  1-ին ընթացիկ 

քննությունն անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի գնահատման հիման վրա՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: 2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է ուսանողի 

գրավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Գնահատման բաղադրիչներ ինքնուրույն աշխատանք՝ 4 միավոր: Եզրափակիչ քննությունը 

բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Առանց եզրափակիչ քննությամբ  ավարտվող  կրթական մոդուլի համար ստուգումը 

կատարվում է 2 ընթացիկ քննություններով,  8 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննության 

ձևերն են առաջինը՝ գրավոր, երկրորդը՝ բանավոր: Գնահատման բաղադրիչներ՝ ընթացիկ 

ստուգում 6 միավոր, ինքնուրույն աշխատանք՝ 6  միավոր։Միավորների քայլը 0.5 է: 

Առանց ընթացիկ քննությունների  գնահատման ավարտվող կրթական մոդուլների համար 

նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով:  

Ընթացիկ ստուգում 6 միավոր, ինքնուրույն աշխատանք՝  6: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Այն կրթական մոդուլները որոնք ավարտվում են ստուգարքով՝ ստուգումը անցկացվում է 

բանավոր, հիմնված կիսամյակի ընթացքում ուսանողի ակտիվության  և հանձնարարված   

աշխատանքների արդյունքների վրա:   
 

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները 

Շրջանավարտները աշխատելու հնարավորություններ ունեն  հանրապետության և 

արտերկրների տարբեր հիմնարկներում` ՀՀ կադաստրի կոմիտե, ՀՀ ԳԱԱ երկրաբանական 

գիտությունների ինստիտուտ, ՀՀ Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, ՀՀ 

շրջական միջավայրի նախարարություն, ՀՀ պաշտպանության նախարարություն, 

«Անտառային պետական մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ, Հիդրոօդերևութաբանության և 

մոնիթորինգի պետական ծառայություն, «Հայջրնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ, «Հայանտառ» 

ՊՈԱԿ, ՀՀ ՊՆ Վ.Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարան, ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, 

Խանդերյանցի անվան թռիչքատեխնիկական համասարանում, ինչպես նաև ռազմական այլ 

կառույցներում, մասնավորապես՝ Տիգրան Մեծի, Փոքր Մհերի, Աղեյանի, Իվանյանի անվան 

ռազմամարզական վարժարաններում և այլն» 
 

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը 

Առկա ուսումնական ռեսուրսներից են ժամանակակից սարքավորումներով հագեցած 

լաբորատորիաները, որոնք  գոյություն ունեն  ֆակուլտետում:Սրանք  հնարավորություն են  

տալիս ուսուցումը կազմակերպելու էլեկտրոնային, համացանցային, տեսացանցային  

մեթոդներով: Բացի այդ լաբորատորիաներում  ներմուծված են GIS, Auto Cad  և այլ 

ծրագրերը, որոնք կօգնեն ուսանողներին ձեռք բերել ծրագրով նախատեսված 

վերջնարդյունքները: Լաբորատորիայում տեղադրված է նաև պլոտեր սարքը, որի 

օգնությամբ հնարավոր է քարտեզների արտադրություն: 
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Համաձայն հուշագրի, որը կնքված է ԵՊՀ-ի և ՀՀ կադաստրի պետական կոմիտեյի միջև, 

ուսանողները օգտվում են նաև Կադաստրի պետական կոմիտեյի ռեսուրսներից և 

տեխնիկական միջոցներից:   
 

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են 

ծրագիրը մշակելիս 

Ծրագիրը մշակելիս հիմք են ընդունվել ՀՀ բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական 

կրթության պետական կրթական չափորոշիչները և կրթական ծրագրերը, ինչպես նաև 

ԵՊՀ բակալավրի կրթական ծրագրի կառուցվածքը և բովանդակությունը: 

Ծրագիրը մշակելիս օգտագործվել է Մոսկվայի Մ.Վ. Լոմոնոսովի անվան պետական 

համալսարանի չափորոշիչները՝ քարտեզագրության և գեոինֆորմատիկա 

մասնագիտությանբ բակալավրի պատրաստման ծրագիրը, ինչպես նաև 

Նիժնինովգորոդի պետական համալսարանի, Սանկտ Պետերբուրգի պետական 

համալսարանի, Հյուսիս Կովկասյան Ֆեդերալ համալսարանի քարտեզագրության և 

կադաստրային գործի մասնագիտության ծրագրային կողմնորոշիչներն ու 

չափանիշները: 
 

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ 

Ծրագրով նախատեսվում է նաև գիտահետազոտական աշխատանքներին ուսանողների 

ներգրավում, այս առումով շատ հարմար է ամբիոնի և Գերմանիայի GIZ ընկերության հետ 

կնքված պայմանագիրը: Համաձայն որի արտադրական պրակտիկան իրականացվում է՝ 

գիտահետազոտական աշխատանքներ Գերմանիայի GIZ միջազգային 

համագործակցության ընկերության հետ համատեղ՝ բնապահպանական և բնական 

պաշարների կառավարման ոլորտում: Ընդ որում պրակտիկա անցնող ուսանողները 

վճարվում են ԳՄՀԸ-ի կողմից: 
 

18. Դասախոսին ներկայացվող պահանջները 

1. Ընդհանրական կարողություններ. 

Դասավանդման/մանկավարժական՝ 

 դասավանդվող առարկաների ծրագրերի, օրացույցային պլանների         կազմման 

հմտություններ, 

 կիրառվող քարտեզագրական և այլ մեթոդների սահմանման և 

հիմնավորման կարողություն, 

 դասավադման ինտերակտիվ մեթոդենրի իմացություն: 

Հետազոտական՝ 

 գրական աղբյուրները մշակելու և ստացվող արդյունքների գիտական 

հիմնավորման հմտություն, 

 մասնագիտական ոլորտում խնդիրներ առաջադրելու և լուծելու 

հմտություններ,  

 կազմելու և մշակելու գրաֆիկական եռաչափ մոդելներ: 

Հաղորդակցման՝ 

 լսարանի հետ հաղորդակցվելու բավարար հմտություն, 

 հետազոտության արդյունքները ներկայացնելու, վերլուծելու և քննարկելու 
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կարողություն, 

 օտար լեզվի իմացություն: 

ՏՀՏ կիրառություն՝  

 MS Office փաթեթի (Word, Exsel, PowerPoint) տիրապետում,  

 մասնագիտական ժամանակակից ծրագրերի (ArtGIS, AutoCAD) 

օգտագործման հմտություններ, 

 դասավանդվող նյութերի պատրաստման և հեռավար 

մատուցման  կարողություն: 

Այլ կարողություններ՝ 

 նոր գաղափարներ առաջարկելու կարողություն, 

 անհրաժեշտ ռեսուրսները գնահատելու և ծրագրերը արդյունավետորեն 

իրականացնելու կարողություն, 

 ժամանակային ռեսուսների պլանավորման և կառավարման կարողություն: 

2. Մասնագիտական կարողություններ՝ 

 նկարագրել կադաստրային գործի հիմնական սկզբունքները և հայեցակարգերը, 

 ձևակերպել և համակողմանի լուսաբանել կադաստրային գործի քարտեզագրության 

հիմունքները, 

 ճանաչել գույքագրվող օբյեկտներում տեղի ունեցող փոփոխությունները (հողերի 

դեգրադացիա, կառույցների դեֆորմացիա) և հիմնավորել փոփոխությունների դեմ 

պայքարելու ձևերի համակարգային մոտեցման անհրաժեշտությունը, 

 հիմնավորել մասնագիտական գործունեության ոլորտում քարտեզագրության 

և երկրատեղեկատվական համակարգերի մեթոդաբանական և տեսական հիմքերը, 

ներկայացնելու ժամանակակից պրոբլեմները, 

 դասակարգել հողատեսքեր, անշարժ գույքի տեսակների տեղադիրքի սխեմաներ և 

քարտեզներ, 

 օգտագործել անհրաժեշտ տեղեկատվական համակարգերն ու տեխնոլոգիաները 

մասնագիտական ոլորտում ոչ բարդ խնդիրներ լուծելու և հավաստի եզրահանգումներ 

անելու համար, 

 ժամանակակից գեոդեզիական սարքերի միջոցով որոշել օբյեկտների կոորդինատները, 

դասակարգելու դրանք ըստ կատեգորիաներ, կատարել սահմանազատման 

աշխատանքներ, 

 աէրոտիեզերական նկարների վերծանման միջոցով ներկայացնել բնական և 

հասարակական օբյեկտների և շրջակա տարածքների վիճակը, որոշել դրանցում 

կատարված փոփոխությունները և ընտրել նեգատիվ երևույթների տվյալները, 

 վերլուծել, գնահատել և սինթեզել գոյություն ունեցող փաստերը ու ստացված 

տվյալները, 

 մշակել և պատրաստել նախագծեր, հաշվետվություններ և զեկույցներ, ներկայացնելու 

հետազոտության արդյունքներ, 

 արդյունավետ կերպով պլանավորել աշխատաժամերը և այլ ռեսուրսներ, պահպանել 

մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 
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3. Ընդհանուր պահանջներ. 

Գիտական աստիճան՝ 

 գիտական աստիճան կամ կոչում աշխարհագրության կամ հարակից մասնագիտական 

ոլորտում, կամ մագիստրոսի կոչում, 

 վերջին հինգ տարվա ընթացքում 3 գիտական կամ մեթոդական 

հրատարակությունների առկայություն, 

 վերջին 5 տարում առնվազն 1 մասնակցություն գիտաժողովում կամ աշխատանքային 

սեմինարների: 

Մանկավարժական փորձ՝ 

 մասնագիտական դասընթացների կամ դասավանդման առնվազն 3 տարվա փորձ, 

 վերջին 5 տարվա ընթացքում որակավորման բարձրացման դասընթացների 

մասնակցություն: 

Պրակտիկ աշխատանքի փորձ՝ 

 աշխատանքային փորձ քարտեզագրության և կադաստրային գործի 

ոլորտում: 

Այլ պահանջներ՝ 

 դասավանդվող առարկաների առնվազն 50%-ի առցանց նյութերի  

առկայություն, 

 ուսանողական հարցման արդյունքներով ստացված գնահատականների միջինը լինի 

առնվազն 4.0 (գործող դասախոսների համար): 
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«ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾ»  ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱԼԻ ՔԱՐՏԵԶ  

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Ա1 Նկարագրել կադաստրային գործի հիմնական սկզբունքները և 

հայեցակարգերը 

Բ1 Դասակարգել հողատեսքեր,անշարժ գույքի տեսակների տեղադիրքի 

սխեմաներ և քարտեզներ 

Ա2 Ձևակերպել և համակողմանի լուսաբանել կադաստրային գործի 

քարտեզագրության հիմունքները 

Բ2 Մշակել և կառուցել համալիր գրաֆիկական ոչ բարդ եռաչափ մոդելներ, վեր-

լուծել, քննարկել և հիմնավորել մոդելների միջոցով ուսումնասիրությունների 

կարևորությունը 

Ա3 Պարզաբանել և հիմնավորել կիրառվող քարտեզագրական մեթոդի առան-

ձնահատկությունները, նրանց նկատմամաբ ներկայացվող պահանջները 

Բ3 Օգտագործել անհրաժեշտ տեղեկատվական համակարգերն ու 

տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում ոչ բարդ խնդիրներ լուծելու և 

հավաստի եզրահանգումներ անելու համար 

Ա4 Ընտրել և ինքնուրույն մշակել քարտեզագրման ծրագրեր, 

հիմնավորելով կիրառվող ծրագրի արդյունավետությունը 

Բ4 Բացահայտել և մշակել առաջարկներ այս ոլորտում 

աշխատանքի արդյունավետությունը բարձրացնելու համար 

Ա5 Հիմնավորել գույքագրման անհրաժեշտությունը, ընտրել դրանց 

իրականացման եղանակը 

Բ5 Դասակարգել հողատեսքերը ըստ կատեգորիաների, կատարել  հողերի 

հաշվառում և գնահատում 

Ա6 Ճանաչել գույքագրվող օբյեկտներում տեղի ունեցող փոփոխությունները 

(հողերի դեգրադացիա, կառույցների դեֆորմացիա) և հիմնավորել 

փոփոխությունների դեմ պայքարելու ձևերի համակարգային մոտեցման  

անհրաժեշտությունը 

Բ6 Ժամանակակից գեոդեզիական սարքերի միջոցով որոշել օբյեկտների 

կոորդինատները, դասակարգելու դրանք ըստ կատեգորիաներ, կատարել 

սահմանազատման աշխատանքներ 

Ա7 Հիմնավորել մասնագիտական գործունեության ոլորտում 

քարտեզագրության և երկրատեղեկատվական համակարգերի 

մեթոդաբանական և տեսական հիմքերը, ներկայացնելու ժամանակակից 

պրոբլեմները: 

Բ7 Աէրոտիեզերական նկարների վերծանման միջոցով ներկայացնել բնական և 

հասարակական օբյեկտների և շրջակա տարածքների վիճակը, որոշել 

դրանցում կատարված փոփոխությունները և ընտրել նեգատիվ երևույթների 

տվյալները: 

Բ8 Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն, ինչպես նաև 

իրականացնելու հետազոտական աշխատանքներ 

այս ոլորտում 

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ 

Գ1 Տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթել և  վերլուծել Գ4 Արդյունավետ կերպով պլանավորել աշխատաժամերը և այլ ռեսուրսներ, 

պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը 

Գ2 Վերլուծել, գնահատել և սինթեզել գոյություն ունեցող փաստերը ու 

ստացված տվյալները 

Գ5 Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ 

Գ3 Մշակել և պատրաստել նախագծեր, հաշվետվություններ և զեկույցներ, 

ներկայացնելու հետազոտության արդյունքներ 
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Ուսումնական մոդուլի անվանումը 

Մոդուլի 

թվանիշ

ը 

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6 Ա2 Բ1 Բ2 Բ3 Բ4 Բ5 Բ6 Բ7 Բ8 Գ1 Գ2 Գ3 Գ4 Գ5 

  Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-1 1401/Բ01     X           X     

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-2 1401/Բ02     X           X     

Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1 1106/Բ03                 X  X  

Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2 1106/Բ04                 X  X  

Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն/Թյուրքերեն/ 

Չինարեն/-1 

1602/Բ01 

1604/Բ31 

1608/Բ31 

1803/Բ32 

1205/Բ32 

   X             X    

Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն/- 

Թյուրքերեն/Չինարեն /2 

1602/Բ02 

1604/Բ32 

1608/Բ32 

1803/Բ32 

1205/Բ32 

   X             X    

Ռուսերեն-1 1705/Բ02    X             X    

Ռուսերեն-2 1705/Բ03    X             X    

Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ 

իրավիճակներում բնակչության առաձին բուժօգնություն 

0002/Բ01                   X X 

Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ 0901/Բ01              X    X   

Փիլիսոփայության հիմունքներ 1311/Բ01                X X    

Ֆիզդաստիարակություն 1                   X  

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման      

հիմունքներ 

2301/Բ01          X        X   

Իրավունքի հիմունքներ 1901/Բ01                X    X 

Տնտեսագիտության հիմունքներ 1007/Բ20                 X    

Գործարարության հիմունքներ 1005/Բ24                X    X 
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Քաղաքագիտության հիմունքներ 1202/Բ23           X        X  

Մշակութաբանության հիմունքներ 1107/Բ55                 X    

Կրոնագիտության հիմունքներ 2101/Բ01                X     

Բարոյագիտության հիմունքներ 1302/Բ01                   X  

Սոցիոլոգիայի հիմունքներ 2203/Բ22                 X    

Տրամաբանության հիմունքներ 1301/Բ02                  X   

Հոգեբանության հիմունքներ 1306/Բ17                  X   

Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր 0901/Բ02              X    X   

Մաթեմատիկա 0102/Բ02  X             X X     

Երկրագիտություն 0903/Բ32      X      X        X 

Գեոդեզիա-1 0903/Բ01   X          X       X 

Կադաստրային գործի ներածություն 0903/Բ02 X           X       X  

Քարտեզագրություն 0903/Բ03  X X X          X      X 

Գեոդեզիա-2 0903/Բ04    X       X  X     X  X 

Հողերի աշխարհագրություն հողագիտության  

հիմունքներով 

0901/Բ33      X    X  X      X   

Հեռազննման հիմունքներ 0903/Բ05   X           X X   X X  

Տվյալների հենք 0903/Բ06       X   X    X X   X   

Գեմորֆոլոգիա երկրաբանության հիմունքներով 0903/Բ07        X         X  X  

Անշարժ գույքի չափագրում և հաշվառում 0903/Բ08     X   X    X         

Ինժեներային գրաֆիկա 0903/Բ09    X      X   X   X     

Քարտեզների նախագծում և կազմում 0903/Բ10  X X X    X        X    X 

Հանքային ռեսուրսների կադաստր և մոնիթորինգ 0903/Բ11   X   X    X       X    

«ՀԲ»Քաղաքաշինություն և բնակավայրերի պլանավորում 0903/Բ12    X X     X         X  

«ՀԲ» Թվային քարտեզագրություն 0903/Բ13   X X     X X      X  X   

Գեոէկոլոգիան կադաստրային գործում 0903/Բ14  X         X      X    

«ՀԲ» Անշարժ գույքի էկոնոմիկա և պլանավորում 0903/Բ15 X       X   X          

ՀՀ աշխարհագրություն 0903/Բ34      X     X     X  X   
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Ջրային ռեսուրսների կադաստր և մոնիթորինգ 0903/Բ16 X  X      X      X   X  X 

Գեոինֆորմատիկա 0903/Բ17   X       X     X X  X   

Ինժեներային երկրաբանություն և գրունտագիտություն 0801/Բ12           X        X  

«ՀԲ» Կառուցապատ տարածքների կադաստր 0903/Բ18     X   X         X    

Լանդշաֆտային պլանավորում 0903/Բ35           X         X 

Կադաստրային քարտեզագրություն 0903/Բ19  X X     X       X X     

«ՀԲ» Անշարժ գույքի գնահատում 0903/Բ20     X   X   X          

Շարժական ԱՏՀ-ի հիմունքներ 0903/Բ21   X    X  X X      X X    

Գեոինֆորմացիոն քարտեզագրություն 0903/Բ22    X   X  X X           

Քարտեզների ձևավորում և համակարգչային դիզայն 0903/Բ23  X X            X  X   X 

Բիզնեսի կազմակերպում և կառավարում 0903/Բ25          X     X      

Հողօգտագործում հողային կադաստրի հիմունքներով 0903/Բ27     X       X      X   

Հողերի գյուղատնտեսական գնահատում 0903/Բ28      X  X   X         X 

Հողաշինարարության հիմունքներ 0903/Բ29    X      X    X   X    

Բնական աղետներ և պաշտպանության միջոցառումներ 0903/Բ30       X    X     X     

Հողերի դեգրադացիայի հիմնախնդիրներ ՀՀ-ում 0903/Բ31      X     X      X X   

Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ 0903/Բ33 X          X     X X    

«ՀԲ» Հողային և անտառային ռեսուրսների 

կադաստր և մոնիթորինգ 

0903/Բ24 X           X     X X   
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  1.1401/Բ01 2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 1 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ գործն. 

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8.Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել լեզվի առանձին բաժինների առանձնահատկությունները, ծանոթացնել 

լեզվական նորմի չափանիշներին, 

 նկարագրել լեզվական մակարդակներում տեղի ունեցող տեղաշարժերն ու 

փոփոխությունները։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ճանաչել լեզվական մակարդակների յուրահատկությունները, սահմանել լեզվի հիմնական 

գործառույթներն ու դրանց նպատակները, ընտրել լեզվական ճիշտ ձևերը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ.  

 գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ, հիմնավորել լեզվական 

այս կամ այն միավորի ընտրությունը, 

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ. 

 սովորեցնել լեզվական նորմային համապատասխան լեզվական ձևերը: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա5. հիմնավորել գույքագրման անհրաժեշտությունը, ընտրել դրանց իրականացման եղանակը 

Գ1․ տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություն,  

 գործնական աշխատանք, սլայդի ցուցադրում, 

 ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Ստուգարքը բանավոր է: Ստուգարքը անցկացվում է ուսանողներին նախապես տրված 

հարցաշարով. յուրաքանչյուր ուսանողին տրվում է 4-5 հարց: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Ուղղախոսական, հնչյունափոխական, տառադարձման յուրահատկությունները, 

Բառապաշարային փոփոխություններն ու զարգացումները, 

Ձևաբանական և շարահյուսական համակարգերի առանձնահատկությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր., 

2016:  

2. Եզեկյան Լ., Հայոց լեզու,, Երևան, 2007: 
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1.1401/Բ02 2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 2 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ գործն. 

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7.ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել լեզվի և խոսքի փոխհարաբերության խնդիրները, ծանոթացնել խոսքի 

հիմնական արժանիքներին, 

 նկարագրել բանավոր և գրավոր խոսքի կառուցվածքային յուրահատկությունները։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ճանաչել խոսքի մշակույթի վերաբերյալ տեսությունները, սահմանել լեզվի ու խոսքի 

հատկանիշները, 

 ընտրել խոսքային իրավիճակին համապատասխան լեզվական միավորներ, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ, հիմնավորել տեքստերի 

գործառական պատկանելությունը, 

 կառուցել գործառական տարաբնույթ տեքստեր (ըստ խոսքային իրավիճակի), 

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ. 

 կառուցել ճիշտ և գրագետ խոսք,  

 սովորեցնել խոսքային վարվեցողության հիմնական առանձնահատկությունները: 

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա5. հիմնավորել գույքագրման անհրաժեշտությունը, ընտրել դրանց իրականացման եղանակը 

Գ1․ տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել 

11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն,  

 գործնական աշխատանք, սլայդի ցուցադրում, 

 ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Ստուգարքը բանավոր է, որն անցկացվում է ուսանողներին նախապես տրված հարցաշարով: 

Քննատոմսը բաղկացած է երեք հարցից. Առաջին և երկրորդ հարցերը տեսական հարցեր են և 

գնահատվում են 7-ական միավոր, իսկ երրորդ հարցը գործնական առաջադրանք է, որը 

գնահատվումէ 6 միավոր: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

գրավոր և բանավոր խոսքի առանձնահատկությունները, խոսքի արժանիքները (ճշտություն, 

ճշգրտություն, սեղմություն և այլն), խոսքային վարվեցողություն, գործառական ոճեր: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր., 

2016:  

2. Եզեկյան Լ., Ոճագիտություն, Երևան, 2003: 

3. Մելքոնյան Ս., Ակնարկներ հայոց լեզվի ոճաբանության, Երևան, 1984: 

4. Պողոսյան Պ., Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքներ, 2 հատորով,Երևան, 1990, 

1991: 
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1. 1106/Բ03 2. Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4.  2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս. 

6. 2-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

 հայոց հին ու միջին դարերի պատմության առանցքային հարցերի վերաբերյալ 

ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ տրամադրելը և բազմակողմանիորեն զարգացած, 

կենսունակ ազգային գիտակցություն ունեցող քաղաքացիների դաստիարակմանը 

նպաստելն է: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի 

հիմնահարցերը, 

 քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության հին և միջին 

դարերի պարբերափուլերի հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները, 

 բացատրելու հայոց պետականության ձևավորման և զարգացման ընթացքն ու 

առանձնահատկությունները հին և միջին դարերում՝ արժևորելով և իր քաղաքացիական 

գիտակցության մեջ արմատավորելով հայոց պետականության՝ պատմականորեն 

ձևավորված ավանդույթների նշանակությունը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները, 

 կիրառելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի կարևորագույն 

հիմնահարցերի վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները հասարակական դիսկուրսում, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի (ընտանիքի, ընկերների և այլոց) 

գիտակցության մեջ հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված 

ավանդույթների արժևորմանն ու արմատավորմանը: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գ2. Վերլուծել, գնահատել և սինթեզել գոյություն ունեցող փաստերը ու ստացված տվյալները 

Գ4․ Արդյունավետ կերպով պլանավորել աշխատաժամերը և այլ ռեսուրսներ, պահպանել 

մասնագիտական էթիկայի նորմերը 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները` 

 դասախոսություն, 

 սեմինար,  

 քննարկում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով: Տոմսերը պարունակում են երկու 

հարց: 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հայկական լեռնաշխարհ. աշխարհագրական դիրքը, տարածքը և բնական պայմանները: 

Հայ ժողովրդի ծագման հիմնահարցը և վաղ պետական կազմավորումները Հայկական 

լեռնաշխարհում: Վանի թագավորությունը (Ք.ա. IX-VII դդ.): Հայաստանը 

Երվանդունիների հարստության օրոք (Ք.ա. VI-III դդ.): Մեծ Հայքի թագավորությունը 

Արտաշեսյան (Ք.ա. 189-1 թթ.) և Արշակունյաց (66-428 թթ.) հարստությունների օրոք: Հայոց 

մշակույթի Ոսկեդարը: Հայաստանը նախարարական համակարգի ներքո (428-885 թթ.): 

Հայոց թագավորությունը Բագրատունյաց հարստության (885-1045 թթ.) օրոք: Կիլիկիայի 

հայկական պետությունը (1080-1375 թթ.): Քոչվորական ցեղերի արշավանքները 

Հայաստան: Հայ-վրացական զինակցությունը և Զաքարյանների իշխանությունը: 

Հայաստանը ուշ միջնադարում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Ժամկոչյան Հ., Աբրահամյան Ա., Մելիք-Բախշյան Ս., Պողոսյան Ս., Հայ ժողովրդի 

պատմություն (սկզբից մինչև XVIII դարի վերջը), խմբ.՝ Ս. Մելիք-Բախշյանի, Երևան, ԵՊՀ 

հրատ., 1975: 

2. Հովհաննիսյան Պ., Մինասյան Է. և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Հր. Սիմոնյանի, 

Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012: 

3. Հայոց պատմություն, հ. II, գ. II, խմբ.՝ Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ. 

ինստ., «Զանգակ-97» հրատ., 2014: 

 

1. 1106/Բ04 2. Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/ շաբ. 5. 2 ժամ դաս. 

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 հայոց նոր ու նորագույն դարերի պատմության առանցքային հարցերի վերաբերյալ 

ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ տրամադրելը և բազմակողմանիորեն զարգացած, 

կենսունակ ազգային գիտակցություն ունեցող քաղաքացիների դաստիարակմանը 

նպաստելն է: 

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն հարցերը, 

 քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության նոր և 

նորագույն շրջանի հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները, 

 բացատրելու հայոց պետականության վերականգնման համար մղվող ազատագրական 

պայքարի ձևավորման և զարգացման ընթացքն ու առանձնահատկությունները, 

 վերլուծելու նորագույն ժամանակաշրջանում հայոց պետականության վերականգնումն ու 

զարգացումը՝ վերարժևորելով և իր գիտակցության մեջ արմատավորելով հայոց 

պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների նշանակությունը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները, 

 կիրառելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն 
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հիմնահարցերի վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները հասարակական դիսկուրսում, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի գիտակցության մեջ ազգային-

ազատագրական պայքարի և հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված 

ավանդույթների արժևորման արմատավորմանը: 

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գ2. Վերլուծել, գնահատել և սինթեզել գոյություն ունեցող փաստերը ու ստացված տվյալները 

Գ4․ Արդյունավետ կերպով պլանավորել աշխատաժամերը և այլ ռեսուրսներ, պահպանել 

մասնագիտական էթիկայի նորմերը 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները`  

 դասախոսություն, 

 սեմինար, 

 քննարկում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով: Տոմսերը պարունակում են երկու հարց: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հայ ազատագրական շարժումը XVI դ. կեսերից մինչև XVIII դ.: Ազատագրական պայքարը 

Սյունիքում և Սյունիքում 1722-1730 թթ.: Ռուս-թուրքական և ռուս-պարսկական 

պատերազմները և Հայաստանը XIX դ. առաջին երեսնամյակում: Հայկական հարցի 

միջազգայնացումը: Հայ քաղաքական կուսակցությունների առաջացումը և հայ 

ազատագրական շարժումը XIX դ. Վերջին – XX դ. սկզբին: Հայոց ցեղասպանությունը: 

Մայիսյան հերոսամարտերը: Հայաստանի Առաջին Հանրապետությունը (1918-1920 թթ.): 

Խորհրդային Հայաստանը (1920-1991 թթ.): Հայերի մասնակցությունը Երկրորդ 

աշխարհամարտին: Արցախյան շարժումը (1988-1991 թթ.) և պատերազմը (1991-1994 թթ.): 

Հայաստանի Երրորդ Հանրապետությունը (1991 թվականից): 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Ժամկոչյան Հ., Աբրահամյան Ա., Մելիք-Բախշյան Ս., Պողոսյան Ս., Հայ ժողովրդի 

պատմություն (սկզբից մինչև XVIII դարի վերջը), խմբ.՝ Ս. Մելիք-Բախշյանի, Երևան, ԵՊՀ 

հրատ., 1975: 

2. Հովհաննիսյան Պ., Մինասյան Է. և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Հր. Սիմոնյանի, 

Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012: 

3. Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ. ինստ., 

«Զանգակ-97» հրատ., հ. III, գ. I, 2010, հ. III, գ. II, 2015, հ. IV, գ. I, 2010, հ. IV, գ. II, 2016: 

 

1. 1602/Բ 01 2.                                           Անգլերեն-1 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ / շաբ.  5. 4 ժամ գործն.  

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ընդհանուր անգլերենի (General English) հիմնական լեզվական հմտությունների 

զարգացում, 
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 մասնագիտական անգլերենի (Professional English) հիմունքների ներմուծում, 

 հիմնական մասնագիտական բառապաշարի, այնուհետև մասնագիտականտերմինների 

ներմուծում և ուսուցում,  

 մասնագիտական ընթերցանության տիրույթում գլխավոր և աջակցող մտքերի 

տարբերակում և թարգմանություն: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`  

ա) մասնագիտական գիտելիք և  մացություն. 

 բացատրել անգլերենի քերականության հիմունքները և ճիշտ կիրառել 

քերականական կառույցները, 

 ներկայացնլ մասնագիտական բառային ֆոնդի հիմնական հասկացությունները,  

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 կիրառել գրավոր խոսքի հիմնական հմտությունները, 

 հաղորդակցվել ընդհանուր և մասնագիտական թեմաներով՝ կիրառելով բանավոր 

խոսքի հիմնական հմտությունները, 

գ) ընդհանրական /փոխանցելի/ կարողություններ. 

 օգտվել մասնագիտությանն առնչվող տեղեկատվական աղբյուրներից: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա4․ ընտրել և ինքնուրույն մշակել քարտեզագրման ծրագրեր,  հիմնավորելով կիրառվող ծրագրի 

արդյունավետությունը, 

Գ2․ վերլուծել, գնահատել և սինթեզել գոյություն ունեցող փաստերը ու ստացված տվյալները 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները` 

 գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, 

 անհատական և խմբային աշխատանք, 

 անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք ինքնուրույն աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է գրավոր աշխատանքով և 

բանավոր ստուգմամբ: 

գրավոր ստուգում (թեստ անցած լեզվական նյութի հիման վերաբերյալ): 

բանավոր ստուգում (կարդալ, թարգմանել և վերատադրել մասնագիտական տեքստը): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Անգլերենի քերականական կառույցները: Ընդհանուր բառապաշարի զարգացում: 

Մասնագիտական անգլերենի հիմնական բառապաշարը: Մասնագիտական անգլերեն լեզվով 

գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների ներմուծում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Mkhitaryan Ye. “Basic English for University Student” Yerevan 2008. 

2. Walker R. and Harding K., Tourism1. Oxford English for Careers, Oxford University Press,   2006. 

3. Walker R. and Harding K ., Tourism 2. Oxford English for Careers, Oxford University Press, 2007. 
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1. 1602/Բ02 2.                                            Անգլերեն-2 3.  4 ECTS  կրեդիտ 

4. 4 ժամ / շաբ. 5.  4  ժամ գործն. 

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 լեզվական իրազեկության զարգացում՝ գիտելիքներ և կարողություններ բառապաշարի, 

շարահյուսության, ինչպես նաև օտար լեզվի որպես համակարգի այլ 

առանձնահատկությունների մասին, հաղորդակցական գործընթացների և խոսքային 

գործունեության մեջ ուսանողների ներգրավման մակարդակի բարձրացում, 

մասնագիտական բառապաշարի ուսուցման կարողությունների և հմտությունների 

զարգացում, մասնագիտական տեքստերի ընկալման կարողությունների զարգացում: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ընկալել, հասկանալ, մեկնաբանել մասնագիտական տեքստերի բովանդակությունն ու 

կառուցվածքը, 

 տիրապետել մասնագիտական և ընդհանուր բառապաշարի հենքային շերտերին՝ դրանց 

ճշգրիտ գործածության նպատակադրմամբ, 

 ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում անգլերեն լեզվով ինքնուրույն աշխատանք 

կատարելու սկզբունքների իմացություն, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 իրականացնել գրավոր և բանավոր մասնագիտական տեքստերի ընթերցում, 

վերարտադրում և թարգմանություն, 

 ձևավորել և ներկայացնել բանավոր կապակցված խոսք՝ ուսումնասիրվող 

մասնագիտական թեմաների վերաբերյալ, 

 արտահայտել և հիմնավորել կարծիք՝ երկխոսության մեջ մտնելով համակուրսեցիների  

հետ, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ 

ինտերնետային) տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և 

ներկայացնելու նպատակով 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա4․ ընտրել և ինքնուրույն մշակել քարտեզագրման ծրագրեր,  հիմնավորելով կիրառվող ծրագրի 

արդյունավետությունը, 

Գ2․ վերլուծել, գնահատել և սինթեզել գոյություն ունեցող փաստերը ու ստացված տվյալները 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները` 

 գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, անհատական և խմբային 

աշխատանք, 

 անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք, 

 ինքնուրույն աշխատանք 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները՝ 

Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է գրավոր աշխատանքով և 

բանավոր ստուգմամբ: 

գրավոր ստուգում (թեստ՝ անցած լեզվական նյութի հիման վերաբերյալ), 

բանավոր ստուգում (կարդալ, թարգմանել և վերատադրել մասնագիտական տեքստը): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

մասնագիտական լեզվի բառապաշարարի առանձնահատկություններ 

անգլերենով մասնագիտական գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների վերլուծություն 

դասախոսության ընթացքում նյութի կարևոր առանցքային կետերի գրառում տարբեր 

աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվության առանձին մասերի համադրում և 

շարադրում 

գրավոր տեքստերի վերաձևակերպում մասնագիտական բառապաշարի օգտագործմամբ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Sukiasyan S., Grigoryan H. – “English for Geo- students” 2012. 

2. Walker R. and Harding K .,Tourism 2. Oxford English for Careers, Oxford University Press,  2007. 

3. Walker R. and Harding K .,Tourism 3. Oxford English for Careers, Oxford University Press, 2008. 

 

1. 1604/Բ32 2.  Գերմաներեն-1 3. 4 ECTS  կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 4 ժամ  գործն. 

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 տալ նախնական գիտելիքներ գերմաներեն լեզվի հնչյունաբանության, քերականության և 

բառագիտության բնագավառներում, 

 ստեղծել անհրաժեշտ հիմք տվյալ լեզվի ուսումնասիրության հաջորդ փուլերի համար: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 իմանալ արտասանական նորմերը և հնչաբանական յուրահատկությունները, 

պատկերացում կազմել ուսուցման տվյալ փուլում նախատեսված բառապաշարի մասին, 

ունենալ անհրաժեշտ գիտելիքներ գերմաներենի ելակետային քերականական 

կառույցների մասին, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 ճիշտ արտաբերել գերմաներենի առանձին հնչյունները և դրանց արտասանական 

տարբերակները, 

 հասկանալ և խոսքում գործադրել այս փուլի համար անհրաժեշտ բառապաշարը, 

 ձեռք բերած քերականական գիտելիքների հիման վրա կառուցել նախադասություններ և 

կիրառել դրանք խոսքում, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 ընկալել և մեկնաբանել գերմաներենի արտասանական յուրահատկությունները, կազմել 

գերմաներենին բնորոշ բառային կաղապարներ: 
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա4․ ընտրել և ինքնուրույն մշակել քարտեզագրման ծրագրեր,  հիմնավորելով կիրառվող ծրագրի 

արդյունավետությունը, 

Գ2․ վերլուծել, գնահատել և սինթեզել գոյություն ունեցող փաստերը ու ստացված տվյալները 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները` 

 գործնական պարապմունք, 

 ինքնուրույն աշխատանք, խմբային աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Գերմաներենի արտասանական նորմերը: Արտասանություն և գրություն: Հնչյունաբանական 

տառադարձություն: Գերմաներենի ձայնավորական և բաղաձայնական 

համակարգերը:Քերականական կարգեր, դրանց արտահայտման միջոցները 

գերմաներենում: Գոյականի, ածականի և բայի ձևաբանական ու քերականական 

նշանակությունները: Գոյականի հոլովման տիպերը: Հոլովների նշանակությունը և 

գործածությունը: Ածականի  զամեմատության աստիճանները: Համեմատության 

աստիճանների կարգ: Բայի ձևաբանական տիպերը: Լիիմաստ և սպասարկու բայեր: 

Նախդիրների գործառույթը նախադասության մեջ:Պարզ նախադասություն, դրա 

շարադասությունը: Ուղիղ և շրջուն շարադասություն, դրանց 

առանձնահատկությունները:Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է հետևյալ թեմաները՝ 

«Ընտանիք», «Իմ մասնագիտությունը», «Համալսարան», «Իմ հանգստյան օրը», 

«Ճանապարհորդություն», «Գերմանիա»: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 1, Berlin, 1982. 

2. Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004.  

3. Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017. 

4. G. Helbig, J. Buscha, Deutsche Grammatik für Ausländer, Leipzig, 2001. 

 

1. 1604/Բ33 2.                                      Գերմաներեն-2 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 4 ժամ գործն . 

6. 2-րդ՝  գարնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողների մոտ զարգացնել ուսուցման նախորդ փուլում ձեռք բերած գիտելիքները 

գերմաներենի ձևաբանության և քերականության բնագավառներում, 

 ընդլայնել թեմատիկ բառապաշարը, ակտիվացնել այդ բառապաշարը և քերականական 

գիտելիքները` համապատասխան երկխոսությունների և տեքստերի վերարտադրման 

նպատակով, ամբողջացնել բակալավրիատի ընդհանուր կրթական մակարդակում 

ուսանողների գիտելիքները գերմաներեն լեզվից: 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 պատկերացում կազմել գերմաներենի ձևաբանական և քերականականընդարձակ 

կաղապարների մասին, 

 ընդլայնել կոնկրետ թեմատիկ բառապաշարը, 

 պատկերացում կազմել երկխոսությունների կառուցվածքի և տեքստերի 

վերարտադրության ու փոխադրման սկզբունքների մասին, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 ճիշտ կազմել գերմաներենին բնորոշ ձևաբանական և քերականական կաղապարները, 

համապատասխան ձևով գործադրել ձեռք բերած թեմատիկ բառապաշարը, 

 կազմել երկխոսություններ, գրել փոխադրություններ, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 վերլուծել գերմաներենի կառուցվածքային կաղապարներն ու հարացույցային ձևերը, 

գործնականում կիրառել թեմատիկ բառապաշարը, 

 մեկնաբանել գերմաներենում խոսքի ձևավորման յուրահատկությունները: 

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա4․ ընտրել և ինքնուրույն մշակել քարտեզագրման ծրագրեր,  հիմնավորելով կիրառվող ծրագրի 

արդյունավետությունը, 

Գ2․ վերլուծել, գնահատել և սինթեզել գոյություն ունեցող փաստերը ու ստացված տվյալները 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները` 

 գործնական պարապմունք, 

 ինքնուրույն աշխատանք, խմբային աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Գոյականի նշանակությունը և շարահյուսական գործառույթները: Հոգնակի թվի 

կազմության հիմնական տիպերը: Անհոգնական և անեզական գոյականներ: Գոյականների 

հոլովման համակարգը և գերմաներենի հոլովների կիրառական նշանակությունները: 

Բայերի ձևաբանական և իմաստաքերականական դասակարգումը: Անցողական և 

անանցողական երկսեռ բայեր: Բայի քերականական կարգերը: 

Սահմանական եղանակի ակտիվ և ներգործական սեռերի բոլոր ժամանակների 

կազմությունն ու գործառույթը: Ժամանակաձևերի բացարձակ և հարաբերական 

գործառույթը: Ստորոգյալի համաձայնեցումը ենթակայի հետ: Հրամայական եղանակի 

ձևերը և նրանց քերականական հոմանիշները: Երկանդամ, եռանդամ և միանդամ 

կրավորական կառույցները: 

Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է «Գերմանիայի մեծ քաղաքները», «Ընկերական 

շրջապատում», «Տնտեսություն և քաղաքականություն», «Իմ զբաղմունքը», «Իմուսումը», 

«Հայաստանի պատմությունից», «Համագործակցություն» և այլն: 
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14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 2, Berlin, 1992. 

2. Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004.  

3. Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017. 

4. Dreyer-Schmidt, Lehr-und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Ismaning, 2002. 

 

1. 1608/Բ32 2.                                         ֆրանսերեն - 1 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 4 ժամ գործն. 

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 զարգացնել ծրագրային թեմատիկայի սահմաններում բառային և քերականական          

հմտություններ, 

 ձևավորել մասնագիտական թեմաների շուրջ մենախոսական և երկխոսական  

կարողություններ, 

 ձևավորել մասնագիտական տեքստերի բանավոր և գրավոր թարգմանության 

կարողություններ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝  

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 մատնանշելու մասնագիտական տեքստերի լեզվաոճական առանձնահատկությունները 

տարրորոշելու մասնագիտական տերմինները համատասխան տեքստերում սահմանելու 

մասնագիտական տեքստերի թարգմանության դժվարությունները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 մեկնաբանելու մասնագիտական տեքստերի բառաքերականական դժվարությունները 

մենախոսելու մասնագիտական թեմաների շուրջ, 

 թարգմանելու (գրավոր-բանավոր) մասնագիտական տեքստեր, 

գ) փոխանցելի կարողություններ. 

 թարգմանելու հմտություններ, 

 բառարաններից օգտվելու կարողություններ: 

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա4․ ընտրել և ինքնուրույն մշակել քարտեզագրման ծրագրեր,  հիմնավորելով կիրառվող ծրագրի 

արդյունավետությունը, 

Գ2․ վերլուծել, գնահատել և սինթեզել գոյություն ունեցող փաստերը ու ստացված տվյալները 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները` 

 գործնական պարապմունք հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, 

ինքնուրույնհետազոտություն, խմբային աշխատանք 

 դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Présentations et usages 

La famille – les âges de la vie Le temps qui passe 
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Le physique – l’apparence 

Les activités quotidiennes 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Djoulhakian M., Méliksétian R., Mouradian A., Manuel de francais, Erévan, 2013. Claire M., Vite et 

bien 2, niveau B1, Paris, CLE internationale, 2009. 

2. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, Paris, CLE internationale, 

2009. 

3. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, niveau intermédiaire, CLE 

internationale, Paris 2009. 

 

1. 1608/Բ33 2.  Ֆրանսերեն - 2 3. 4 ECTS  կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 4 ժամ գործն. 

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 զարգացնել մասնագիտական թեմաների շուրջ մենախոսական և երկխոսական կարողու-

թյունները, 

 ձևավորել մասնագիտական տեքստերի գրավոր թարգմանության հմտություններ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝  

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 տարորոշելու մասնագիտական տեքստերի լեզվաոճական ցուցիչները, 

 տարբերակելու մասնագիտական տեքստերի համընդհանուր և տերմինային 

բառաշերտերը բացատրելու մասնագիտական տեքստերի թարգմանության 

դժվարությունները, 

բ)  գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 մենախոսելու և երկխոսել մասնագիտական թեմաների շուրջ թարգմանելու (գրավոր և 

բանավոր) մասնագիտական տեքստեր բանավիճելու մասնագիտական թեմաների շուրջ: 

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա4․ ընտրել և ինքնուրույն մշակել քարտեզագրման ծրագրեր,  հիմնավորելով կիրառվող ծրագրի 

արդյունավետությունը, 

Գ2․ վերլուծել, գնահատել և սինթեզել գոյություն ունեցող փաստերը ու ստացված տվյալները 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները` 

 գործնական պարապմունք 

 հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն 

հետազոտություն, խմբային աշխատանք 

 դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա: 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Les professions – les métiers La technologie 

La communication L’argent- la banque 

Le caractère et la personnalité 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Djoulhakian M., Méliksétian R., Mouradian A., Manuel de francais, Erévan, 2013. Claire M., Vite et 

bien 2, niveau B1, Paris, CLE internationale, 2009. 

2. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, Paris, CLE internationale, 

2009. 

3. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, niveau intermédiaire, 

CLE internationale, Paris 2009. 

 

1. 1704/Բ02 2. Ռուսերեն - 1 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 4 ժամ գործն. 

6. 1-ին՝  աշնանային կիսամյակ 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ընդլայնել բանավոր խոսքի բառապաշարը զարգացնել գրավոր խոսքի հմտությունները, 

 ծանոթացնել հիմնական շարահյուսական կառուցվածքներին ծանոթացնել գիտական ոճի 

առանձնահատկություններին, 

 ապահովել մասնագիտական լեզվի հիմնական բառապաշարի և տերմինների  ընկալումը 

 ապահովել մասնագիտական տեքստի ընկալումը և վերարտադրումը, 

 զարգացնել գրական և մասնագիտական տեքստերի թարգմանության հմտությունները, 

 ծանոթացնել ամփոփագրեր և ռեֆերատներ կազմելու հմտություններին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ցուցաբերել բառապաշարի հստակ իմացություն, 

 կարդալ և վերարտադրել գրական և մասնագիտական տեքստը մեկնաբանել 

մասնագիտական տերմինները, 

 տիրապետել պահանջվող քերականական կանոններին գտնել տեքստի գլխավոր իմաստը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ.  

 կազմել երկխոսություններ առաջարկված թեմայով կրճատել/ընդլայնել տեքստը, 

 պատասխանել հարցերին, 

 կազմել բառակապակցություններ, 

 օգտագործելով համապատասխան  շարահյուսական կառուցվածքները, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 տվյալ թեմայով տեղեկատվության որոնում տեղեկատվական աղբյուրների ընդլայնում, 

 թեմայի շուրջ մտքերի փոխանակում: 

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա4․ ընտրել և ինքնուրույն մշակել քարտեզագրման ծրագրեր,  հիմնավորելով կիրառվող ծրագրի 

արդյունավետությունը, 

Գ2․ վերլուծել, գնահատել և սինթեզել գոյություն ունեցող փաստերը ու ստացված տվյալները 
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները` 

 գործնական պարապմունքներ    ինքնուրույն աշխատանք, 

 թիմային աշխատանք բանավոր ներկայացում, 

 հարց և պատասխան ստուգողական աշխատանք, 

 ուսուցողական ֆիլմի դիտում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

թեստային առաջադրանք  բանավոր հարցում ստուգարք 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Քերականության հիմնական հարցերը: Խոսքի մշակույթի հիմնախնդիրները: Գիտական ոճի 

ոճաբանական առանձնահատկությունները:  Շարահյուսական կառուցվածքները: Գիտական 

ոճի ձևաբանական առանձնահատկությունները: Մասնագիտական տերմինաբանության 

առանձնահատկությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов. 

Харьков: ХНУ, 2005. 

2. Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика. 

Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015. 

3. Лексический минимум для студентов-иностранцев естественных и технических 

специальностей (Балыгина Т.М., Василишина Т.И., Леонова Э.Н., Пугачев И.А.). М.: РУДН, 

2010. 

 

1. 1704/Բ03 2.  Ռուսերեն - 2 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 4 ժամ գործն. 

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 զարգացնել մասնագիտական թեմաների քննարկման և բանավեճի                կարողությունները, 

 ապահովել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի գերազանց իմացություն ընդլայնել 

մասնագիտական լեզվի բառապաշարը նոր տերմինների ընդգրկմամբ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ցուցաբերել մասնագիտական բառապաշարի հստակ իմացություն ցուցաբերել 

միջազգային չափորոշիչներով սահմանված В1 մակարդակին, 

 համապատասխանող ռուսաց լեզվի իմացություն, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 կազմել մասնագիտական թեմայով զեկույցներ, 

 տիրապետել մասնագիտական լայնածավալ տեղեկատվությանը, 

 կատարել միջազգային չափանիշների B1 մակարդակին համապատասխանող թեստային 

աշխատանք, 

գ)  ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 օգտագործել ձեռք բերած հաղորդակցման և լեզվական հմտությունները օգտագործել 

ձեռք բերած իմացությունները մասնագիտական ոլորտում: 
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10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա4․ ընտրել և ինքնուրույն մշակել քարտեզագրման ծրագրեր,  հիմնավորելով կիրառվող ծրագրի 

արդյունավետությունը, 

Գ2․ վերլուծել, գնահատել և սինթեզել գոյություն ունեցող փաստերը ու ստացված տվյալները 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները` 

 գործնական պարապմունքներ   ինքնուրույն աշխատանք թիմային աշխատանք, 

 բանավոր ներկայացում  /զեկույց/     բանավեճ, 

 ստուգողական աշխատանք թեստային աշխատանք վիկտորինա: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

թեստային առաջադրանք բանավոր հարցում ստուգարք 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Շարահյուսական կառուցվածքներ: Սուբյեկտիվ գնահատման արտահայտման միջոցներ Պարզ 

և բարդ նախադասություններ: Կապեր և կապական բառեր: Գիտական ոճի ժանրերը և 

դրանց շարադրման սկզբունքները: Մասնագիտական լեզվին բնորոշ ոճաբանական 

սկզբունքները: Մասնագիտական տերմինաբանության առանձնահատկությունները: 

14. Հիմնական գրականության  ցանկը՝ 

1. Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов. Харьков: 

ХНУ, 2005. 

2. Андрюшина Н.П., Жорова А.П., Макова М.Н. Тренировочные тесты по русскому языку как 

иностранному. М., 2008-2010. 

3. Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика. 

Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015. 

4. Карапетян Н.Г., Королева Л.Б., Черненко Н.М.. Учебные задания по русскому языку. 

5. Обучение дискуссионному общению. Для студентов-иностранцев. М.: РУДН, 2010. 

6. Кирейцева А.Н., Селиверстова Е.И., Химик В.В. Сборник тестовых заданий по русскому языку 

для иностранцев: Грамматика. Лексика. СПБ, 1998. 

 

1. 0002/Բ01 2. Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ 

իրավիճակներում բնակչության առաջին բուժօգնություն 

3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 2 դաս.,  2 գործն. 

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 սովորողների մոտ ձևավորել ԱԻ-ների մասին պատկերացում, ԱԻ-ներում գործելու 

հմտություններ,     փրկարարական աշխատանքների կազմակերպման վերաբերյալ 

հմտություններ և տարաբնույթ պատահարների ժամանակ հնարավոր վնասվածքների և 

այլ ախտահարումների դեպքում առաջին բուժօգնության ցուցաբերման անհրաժեշտ 

կարողություններ: 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա)մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 պատկերացնել տարաբնույթ ԱԻ-ների հետևանքով ստեղծված իրավիճակը և դրան 

դիմակայելու ուղիները, 

 ներկայացնել տեղեկատվություն ԱԻ-ում և պատերազմի ժամանակ պետության կողմից 

իրականացվող միջոցառումների մասին՝ ուղղված բնակչության պաշտպանությանը, 

 քննարկել ՀՀ-ում հավանական ԱԻ-ներից բխող ռիսկի գնահատման մեթոդները, 

գնահատել տուժածի վիճակը (առաջնային և երկրորդային զննում), վնասվածքի տեսակն 

ու  ծանրությունը և տիրապետել առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելու հիմնահարցերին, 

տիրապետել համաճարակային իրավիճակներում վարակի տարածման հնարավոր 

ուղիներին ու պաշտպանության ձևերին, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 կիրառել անհրաժեշտ հմտություններ, տարաբնույթ ԱԻ-ներում նախընտրելի վարքագիծ 

դրսևորելու ուղղությամբ, 

 ցուցաբերել առաջին բուժօգնություն տարաբնույթ վնասվածքների և ախտահարումների 

դեպքերում, 

 օգտագործել ձեռք բերված կարողություները ԱԻ և պատերազմի ժամանակ պետության 

կողմից իրականացվող միջոցառումների ընթացքում, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում, աշխատել թիմում և 

լուծել բարդ խնդիրներ, 

 վերլուծել իրավիճակը և կատարել անհրաժեշտ գործողություններ իր և շրջապատի 

համար: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գ4. Արդյունավետ կերպով պլանավորել աշխատաժամերը և այլ ռեսուրսներ, պահպանել 

մասնագիտական էթիկայի նորմերը 

Գ5․ Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները` 

 դասախոսություն, մեթոդական և գործնական պարապմունք:      Անհատական և ինքնուրույն 

աշխատանքներ, 

 թեմատիկ ուսումնական խաղեր, ուսումնական տեսաֆիլմերի ցուցադրում, 

 ուսումնամեթոդական վարժանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

ստուգարքը  անց է կացվում բանավոր կարգով և հարցաթերթիկներով (2 հարց, 

ուսումնառության արդյունքների համար նախատեսված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովում): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

արտակարգ իրավիճակներ ու պատահարներ:                    Քաղաքացիական պաշտպանություն: 

ԱԻ-ում բնակչության առաջին բուժօգնություն: 
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14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Ադամյան Մ.Խ., «Փոխադրական անշարժացում», ուսումնամեթոդական աշխատանք, Եր., 

Երևանի համալս. հրատ., 2011, 36 էջ: 

2. Մանասյան Կ.Ա., «Սիրտ-թոքային վերակենդանացման մինչբժշկական մեթոդների 

ուսուցումը» (ուսումնամեթոդական աշխատանք), Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2007, 44 էջ: 

3. Մանուկյան Ս.Ա., Ճաղարյան Գ.Հ. «Արտակարգ իրավիճակների և քաղաքացիական 

պաշտպանության հիմնահարցեր», ուսումնական ձեռնարկ, Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2017: 

4. Մարկարյան Ռ.Վ., Ջանջուղազյան Ն.Ա., Օհանջանյան Մ.Մ., Հարությունյան Ա.Ա., 

Հարությունյան Վ.Ս., Բաղդասարյան Լ.Լ., Հասրաթյան Ռ.Ց., Վարդանյան Ջ.Հ. 

«Քապաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր», Երևանի համալս. 

հրատ., 2006, 238 էջ: 

5. Հեղինակների կոլլեկտիվ, «Մինչբժշկական օգնությունը բնակչությանը արտակարգ 

իրավիճակներում», ուսումնական ձեռնարիկ, Երևանի համալս. հրատ., 2007, 224 էջ: 

 

1. 0901/Բ01 2. Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ 3. 2 ECTS  կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2  ժամ  դաս. 

6. 1-ին` աշնանային կիսամյակ 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

 ուսանողների մոտ պատկերացում ձևավորել էկոլոգիա գիտության տեսական 

հիմնախնդիրների, բնության պահպանության առկա խնդիրների լուծման առաջարկվող 

եղանակների և կիրառվող մեթոդների մասին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու էկոլոգիայի և բնության պահպանության արդի խնդիրների տեսական ու 

մեթոդաբանական հարցերը, 

 բնութագրելու էկոլոգիայի և բնության պահպանության զարգացման հիմնական փուլերն 

ու ուղղությունները, 

 որոշելու էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմնախնդիրների առաջացման 

պատճառներ, մարդ-բնություն փոխհարաբերության հետևանքները, 

 բացատրելու և դասակարգելու էկոլոգիայի և բնության պահպանության ռիսկայնության 

աստիճանը և լուծման ուղիները. 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 համակարգելու և վերլուծելու էկոլոգիայի և բնության պահպանության ժամանակակից 

խնդիրներին առնչվող ամբողջ ինֆորմացիան, 

 իրականացնելու տարբեր հիմնախնդիրների գնահատում, դրանց առաջացման       

պատճառների բացահայտում և լուծման ուղիների մշակում, 

 մշակելու և կատարելու տարբեր հիմնախնդիների էկոլոգիական ուղղվածություն ունեցող 

ծրագրեր, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 վերլուծելու առկա խնդիրները, գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները: 
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Բ7․աէրոտիեզերական նկարների վերծանման միջոցով ներկայացնել բնական և 

հասարակական օբյեկտների և շրջակա տարածքների վիճակը, որոշել դրանցում 

կատարված փոփոխությունները և ընտրել նեգատիվ երևույթների տվյալները 

Գ3․ մշակել և պատրաստել նախագծեր, հաշվետվություններ և զեկույցներ, ներկայացնելու 

հետազոտության արդյունքներ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները` 

 դասախոսություն (համակցությամբ ակտիվ և ինտերակտիվ անցկացման ձևերի), 

 ռեֆերատների զեկուցում և կարևոր հիմնախնդիրների վերաբերյալ գիտական   բանավեճի 

կազմակերպում, 

 քարտեզագրական աշխատանքներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

ստուգարքն անց է կացվում բանավոր հարցման հիման վրա: Ստուգարքի ժամանակ 

ստուգվում է ուսանողի իմացությունը կիսամյակի ընթացքում անցած նյութի վերաբերյալ: 

Տոմսը պարունակում է 3 հարց: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1՝ Էկոլոգիայի զարգացման պատմական ուղին: Նրա տեղն ու դերը մյուս 

գիտությունների համակարգում: Օրգանիզմներ և էկոհամակարգ: Էկոլոգիական հիմնական 

օրենքներ: Թեմա 2՝ Էկոհամակարգի տարրերը և տրոֆիկ մակարդակները: Թեմա 3՝ 

Էկոլոգիական գործոններ, օրգանզմների և միջավայրի փոխհարաբերությունները: Թեմա 4՝ 

Պոպուլյացիաներ, տիպերը, զարգացումը: Թեմա 5՝ Էկոհամակարգերի էներգիան: Թեմա 6՝ 

Սննդային շղթաներ, կենսաբանական ցիկլեր: Թեմա 7՝ Մարդու էկոլոգիա, շրջակա 

միջավայր: Թեմա 8՝ Բնական ռեսուրսներ ու պաշարներ, դրանց դասակարգումը: Թեմա 9՝ 

Շրջակա միջավայրի ոլորտների բնութագիրը, պահպանության հիմնական խնդիրները: 

Թեմա 10՝ Գլոբալ էկոլոգիական պրոբլեմներ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Գրիգորյան Կ.Վ., Եսայան Ա.Հ., Ժամհարյան Հ.Գ., Խոյեցյան Ա.Վ., Մովսեսյան Հ.Ս., 

Փիրումյան Գ.Պ., Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ: Ուսումնական 

ձեռնարկ բուհերի համար, Երևան, «Զանգակ-97» հրատ. 2010, 224 էջ: 

2. Հայրապետյան Է.Մ. և ուրիշներ, Շրջակա միջավայրի պահպանություն, Երևան 2005, 

203էջ: 

3. Մելքումյան, Լ.Ս. Գալստյան Հ.Մ., Բնության հմունքներ, Ուսումնական ձեռնարկ, 

Երևան, «Զանգակ-97» հրատ. 2010, 312 էջ: 

4. Валова В. Д., Основы экологии, изд. ''Торговая корпорация Дашков и К '', 2005, 281стр. 
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1. 1301/Բ01 2. Փիլիսոփայության հիմունքներ 3. 4ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ  դաս.,. 2 ժամ սեմ. 

6. 3-րդ՝  աշնանային կիսամյակ 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսումնասիրել փիլիսոփայական մշակույթի առանձնահատկությունները և 

փիլիսոփայության դերը մարդ-աշխարհ փոխհարաբերություններում, 

 վերլուծել աշխարհի փիլիսոփայական պատկերը, 

 ներկայացնել փիլիսոփայական հիմանական հայեցակարգերի գիտական ու 

աշխարհայացքային հիմնախնդիրները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 տիրապետել փիլիսոփայության գիտական - մեթոդաբանական, աշխարհայացքային և 

արժեքաբանական գործառույթները, 

 հասկանալ ճշմարտության և մոլորության, գիտելիքի և հավատի, ռացիոնալի և 

իռացիոնալի սահմանազատման սկզբունքները, 

 ճանաչել քաղաքակրթական զարգացումների օրինաչափություննեն ու միտումները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 պարզաբանել բնական և հասարակական գիտությունների գործառույթները, 

տարբերակել քաղաքակրթական հայեցակարգերն ու դրանց հարացույցերը, գնահատել 

փակ և բաց համակարգերի զարգացման առանձնահատկությունները, վերլուծել 

հասարակության բնութենական և սոցիոմշակութային հիմունքները, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 կատարել սոցիալ-փիլիսոփայական ընդհանրացումներ և կիրառել համապատասխան 

մեթոդներ, 

 իմաստավորել աշխարհի գիտական պատկերը և մարդու կոչումն ու կյանքի իմաստը: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գ1. տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել 

Գ2․ վերլուծել, գնահատել և սինթեզել գոյություն ունեցող փաստերը ու ստացված տվյալները  

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները` 

 դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում,  

 տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն, 

առաջադրանքներ և տարբեր մոդելների համեմատական վերլուծություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով 

Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի, գնահատման 

չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը, պատասխանների 

ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային կողմերի 

իմացություն, վերլուծական պատասխաններ: 
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14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Բալայան Ա., Փիլիսոփայություն. դասախոսությունների համառոտագրեր, Եր. 2016: 

2. Бучило Н. Ф., Философия, М., 2013. 

3. Введение в философию, под ред. Фролов И.Т., М. 2012  

4. Губин, В. Д. Философия, М., 2013. 

5. Канке, В. А. Основы философии, М., 2014. 

 

Ընդհանուր կրթական կառուցամաս (կամընտրական) 

1. 1007/Բ 20 2.                       Տնտեսագիտության հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5 2 ժամ . դաս. 

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

 ուսանողներին հաղորդել համապատասխան գիտելիքներ տնտեսական երևույթների 

բովանդակության դրանց մեկանաբանության, ժամանակակից տնտեսական 

համակարգերում առկա տնտեսական մեխանիզմների գործողության, դրանց 

իրավատնտեսական կարգավորման մասին: Այդ գիտելիքները կօժանդակեն  

ուսանողներին՝ իրական կյանքում արդյունավետ տնտեսական որոշումների կայացման 

համար: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 բացահայտել տնտեսական համակարգերի կենսագործունեությունը, 

լուսաբանել հասարակության տնտեսական նպատակները և հիմնական    

տնտեսագիտական հասկացությունները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 շուկայական տնտեսության պայմաններում և տարբեր տնտեսական 

իրավիճակներում արդյունավետ հիմնավորված որոշումների ընդունմանը: 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 յուրաքանչյուր մասնագիտական ոլորտում (ըստ ֆակուլտետների, 

մասնագիտությունների) որոշումների ընդունման տնտեսական հիմնավորմանը։ 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գ2. վերլուծել, գնահատել և սինթեզել գոյություն ունեցող փաստերը ու ստացված տվյալները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները` 

 դասախոսություններ, առաջադրանքներ, 

 դասախոսության ժամանակ առանձնացվող և ուսանողներին առավել կողմնորոշող` 

իրական կյանքից բերված տարբեր օրինակների ներկայացում և պարզաբանում, 

 ինտերակտիվ (փոխներգործուն) ուսուցման ապահովման համար ուսանողների հետ 

տնտեսական քաղաքականության տարբեր ոլորտներին առնչվող առավել կարևոր 

հիմնախնդիրների պարզաբանում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով: 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից. 

Տնտեսագիտության առարկան և խնդիրները: Հասարակության տնտեսական 

հիմնահարցերը: Տնտեսական համակարգերը:   Պ ահանջարկ և առաջարկ: Շուկայական 

հավասարակշռությունը: Սպառողի վարքի մեկանաբանությունը: Արտադրության ծախքերը 

,գնագոյացումը և շուկայական տարբեր կառուցվածքները: մակրոտնտեսական 

ցուցանիշները: Տնտեսական անկայունությունը: Գնաճն ու գործազրկությունը: Փողը, 

բանկային համակարգը, դրամավարկային քաղաքականություն: պետական բյուջեն, 

եկամտային և ծախսային մասերը: Հայաստանի հանրապետության տնտեսությունը:  

Տնտեսական զարգացման խնդիրները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Խաչատրյան Լևոն, Մարգարյան Լևոն, Խանդամիրյան Անուշ, Տնտեսագիտության 

հիմունքներ, Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ (ոչ տնտեսագիտական ֆակուլտետների 

համար), Երևան, Լիմուշ հրատարակչություն, 2014:  

2. Սարգսյան Հ. Լ., Մարգարյան Հ. Գ., Տնտեսագիտության տեսություն, ուսումնական 

ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2017թ.: 

3. Ջեյմս Դ. Գոռթնի, Ռիչարդ Լ. Ստրոուպ, Տնտեսագիտություն.Մասնավոր և 

հասարակական  ընտրություն, Երևան, ԵրՊԺՏԻ-ի ,,Տնտեսագետ,, հրատարակություն, 

1999: 

4. Стэнли Л. Брю, Кэмпбелл Р. Макконнелл, Экономикс. Краткий курс, Москва, Изд- во 

,,Инфра-М,, , 2015: 

5. www.armstat.am  

6.  www.gov.am 

 

1. 1005/Բ24 2.                       Գործարարության հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ  դաս. 

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 տրամադրել գործարարության էության և դրսևորման առանձնահատկությունների, 

ինչպես           նաև գործարարության զարգացման հիմնախնդիրների վերաբերյալ գիտելիքներ 

և իմացություն, 

 ուսուցանել գործարարության տեսա-մեթոդական հենքերը, ինչպես նաև 

գործարարության կազմակերպման տեսա-գործնական հիմունքներն անհրաժեշտ 

հմտությունները, 

 տրամադրել բիզնես պլանների մշակման և այլ կարևոր կարողություններ, որոնք կարող 

են օգտակար լինել շրջանավարտի մասնագիտական կարիերայի ընթացքում: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 սահմանել գործարարության էությունը և հիմնական հասկացությունները, 

գործարարության առանձնահատկությունները և մոդելային բնորոշիչները,                

գործարարության փուլային զարգացման բնորոշիչները և առանձնահատկությունները, 

 ներկայացնել գործարարության տեսա-մեթոդական հենքերը, ինչպես նաև  

http://www.armstat.am/
http://www.gov.am/
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գործարարության կազմակերպման տեսա-գործնական հիմունքնեըը, 

 լուսաբանել գործարարության կազմակերպման ձևերը, կառավարման 

սկզբունքները և մոտեցումները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 վերլուծել և տարբերակել գործարարության համակարգերն ու տիպերը, գտնել բիզնեսի  

 զարգացման համարժեք մոտեցումները, ընտրել գործարարության կազմակերպման ու 

կառավարման տեսա-գործնական հիմքերը և դրանց կիրարկման ձևերը, 

 գնահատել ՀՀ-ում գործարար միջավայրը, ներկայացնել գործարարության զարգացման 

հնարավորությունները և խնդիրներն ու ռիսկերը, կանխատեսել գործարարության 

զարգացման հնարավորություններն ու հեռանկարները, 

 օգտվել բիզնես-պլանների մշակման գործիքներից, օգտվել Պորտերի մրցակցային հինգ 

ուժերի և SWOT վերլուծական գործիքներից և կատարել բիզնես նախագծի 

արդյունավետության և նպատակահարմարության գնահատում, կատարել բիզնես 

հաշվարկներ, գնահատել հնարավոր ֆինանսավորման աղբյուրները, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 օգտվել տեղեկատվական-վերլուծական տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային 

ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ, 

միջազգային կազմակերպությունների տարեկան զեկույցներ, կատարել անհրաժեշտ 

վերլուծություններ և այլն, 

 իրականացնել գործարարության խաղարկային ներկայացումներ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գ1. տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել 

Գ5. կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները` 

 դասախոսություններ 

 ինքնուրույն աշխատանք՝ որպես դասընթացի նյութի խորացման միջոց և 

դասախոսությա նյութերի յուրացման ակտիվ մեթոդ. 

 ի լրումն դասախոսության ժամանակ ներկայացված նյութերի, ուսանողներին՝ 

ինքնուրույն պարապելու համար, հանձնարարվում է համապատասխան գրականություն, 

 կազմակերպվում են անհատական և խմբային քննարկումներ, այն կրում է 

խորհրդատվական բնույթ և կարող է որոշակիացվել դասախոսի կողմից 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.  

դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

թեմա 1. գործարարության էությունը և ձեռներեցության տեսության զարգացման փուլային 

բնորոշիչները:  ձեռներեցության էությունը և դրսևորման ձևերը, գործառույթները և 

խնդիրները ձեռնարկատիրական գործունեության չափորոշիչները և մոդելային 

առանձնահատկությունները ձեռներեցության տեսություն. զարգացման փուլերը և դրանց 

բնորոշիչները: թեմա 2. ձեռներեցական որոշումների կայացման գործընթացը. 

ձեռներեցական հաշվարկներ կողմնորոշում դեպի շուկա: ձեռներեցական գաղափարը և դրա 

գնահատումը: շուկայական տեղեկատվությունը` ձեռներեցական որոշումների 
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կայացմանհիմք: թեմա 3. ֆինանսավորման աղբյուրները և ձևերը թեմա 4. ձեռներեցի 

գործունեության համընդհանուր բնույթը և տրամաբանությունը: թեմա 5. ձեռներեցի 

գործողությունների տրամաբանությունը և ձեռներեցական գործընթացը: ձեռներեցի 

գործողությունների երեք հիմնական ուղղությունները. արտադրության կառավարում, 

կողմնորոշում դեպի շուկա, գործարար կապերի կառավարում ձեռներեցի 

գործողությունների սխեման և դրանց ունիվերսալ բնույթըձեռներեցական գաղափարների 

մշակման փուլում: թեմա 6. ձեռներեցության տեսակները և դրանց չափորոշիչները թեմա 7. 

ձեռներեցության ձևերը և տիպերը, մասնավորապես. start-up-երը իբրև ինովացիոն 

գործարարության արդի ձև. 

-դրանց հիմնադրման ու զարգացման ձևերը և ֆինանսավորման աղբյուրնևերը, 

-start-up տարածքներ և կենտրոններ. միջազգային փորձը, հհ-ի start-up միջավայրը և 

հնարավորությունները:   b2b, b2c, c2c, միջնորդային հարթակները:  

սոցիալական ձեռներեցությունը:թեմա 9. բիզնեսի ռազմավարական զարգացումը և բիզնես 

ռազմավարությունը: թեմա 10. բիզնեսի ռազմավարական պլանավորումը. էությունը, 

սկզբունքները և գործառույթները: թեմա 11. բիզնեսի ռազմավարական կառավարումը. 

էությունը և իրագործման փուլային առանձնահատկությունները 

թեմա 12. ռազմավարական պլանավորումը և կառավարումը. փոխազդեցությունը և 

մոտեցումները :թեմա 13. ձեռներեցական գործունեության կազմակերպումը. բիզնես պլան 

ձեռներեցության կազմակերպման մոտեցումները  խնդիրները բիզնես պլանի էությունը և 

կառուցվածքը 

շուկայի ուսումնսիրությունը և վերլուծությունը 

բիզնեսի շրջական միջավայրը. արտաքին և ներքին միջավայրերը և դրանց բնորոշիչները 

շուկայավարության, արտադրական և կազմակերպչական պլանների կազմը, կառուցվածքը, 

բնութագրիչները 

ֆինանսավորման ռազմավարություն և ֆինանսական պլան: ֆինանսական պլանի 

կառուցվածքը և բնութագրիչները 

բիզնես պլանի նորմատիվա-իրավական բնութագիրը 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Бекетова О.Н, В.И.Найденков, Бизнес-план, Уч.пособие для вузов, Теория и практика, М., 

2009, 288с.   

2. Буров В.Ю. “Основы предпринимательства” Уч.пособие Чита, 2011. – 441 с. 

3. Организация предпринимательской деятельности: Учебник /А.Н.Асаул.–СПб.: АНО 

ИПЭВ, 2009, 336с. 

4. Питер Ф.Друкер, Бизнес и инновации, пер. с англ.-М: “И.Д.Вильямс”,2009, 432с. 

5. Попков В. П., Евстафьева Е. В. “Организация предпринимательской деятельности”. Схемы 

и таблицы, СПб., 2007, 352 с. 

http://www.aup.ru/books/m6/
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1. 1202/Բ23. 2. Քաղաքագիտության հիմունքներ 3. 2 ECTS  կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ  դաս. 

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքագիտության ձևավորման տեսական և 

գաղափարական ակունքներին, 

 ուսանողներին ծանոթացնել հիմնական կատեգորիաների ու քաղաքագիտության 

ուսումնա- սիրության առարկայական տիրույթին, 

 ուսանողների մոտ ձևավորել քաղաքական իրականության վերլուծության գործնական 

հմտություններ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ըմբռնել քաղաքագիտական հիմնական հասկացություններն ու սահմանումները, դրանց 

իմաստն ու նշանակությունը, 

 պատկերացնել քաղաքագիտության տեսական և կիրառական նշանակությունունեցող 

հիմնահարցերի էությունը, 

 ընկալել քաղաքագիտական բովանդակության օտարալեզու մասնագիտական տեքստերը 

և կատարել թարգմանություններ, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 կատարել բավարար քաղաքագիտական վերլուծություններ,  

 կողմնորոշվել գործնական քաղաքականության, 

առանձնահատկություններիմեկնաբանման հարցերում,  

 մատնանշել դեմոկրատիայի, քաղաքական մշակույթի, քաղաքական սոցիոլոգիայի       

հիմնահարցերը, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 օգտվել մասնագիտական գրականությունից, պահպանել մասնագիտական էթիկայի 

նորմերը: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Բ4․ բացահայտել և մշակել առաջարկներ այս ոլորտում աշխատանքի արդյունավետությունը 

բարձրացնելու համար, 

Գ4․ արդյունավետ կերպով պլանավորել աշխատաժամերը և այլ ռեսուրսներ, պահպանել 

մասնագիտական էթիկայի նորմերը 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները` 

 դասախոսություններ, այդ թվում երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ, 

 գիտական աշխատանքների քննարկումներ՝   փոխներգործող (ինտերակտիվ) 

բանավեճերի  առաջադրմամբ, 

 ինքնուրույն աշխատանք՝ ընդգրկելով նախատեսված վերլուծական նյութերը, 

 արտալսարանային հաղորդակցություն դասախոսի հետ՝ քննարկումների 

համատեղ  պատրաստում, 

 բանավոր ներկայացումներ: 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես 

տրամադրված         հարցաշարից: Ստուգարքն ստանալու համար անհրաժեշտ է հավաքել 

առնվազն 8 միավոր: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1՝ Քաղաքագիտության ձևավորումը որպես գիտություն: Քաղաքագիտության 

օբյեկտը և առարկան: Քաղաքականության ծագումը և էությունը։ Թեմա 2՝ Քաղաքական 

իշխանության էությունը, կառուցվածքը և լեգիտիմությունը։ Թեմա 3՝ Հասարակության 

քաղաքական համակարգը։ Պետությունը որպես քաղաքական համակարգի գլխավոր 

ինստիտուտ։ Թեմա 4 ՝ Քաղաքական կուսակցություններ և կուսակցական համակարգեր։ 

Թեմա 5՝ Քաղաքական գործընթացներ: Ընտրություններ և ընտրական համակարգեր: Թեմա 

6՝ Քաղաքական գաղափարախոսություններ: Թեմա 7՝ Քաղաքական էլիտա և լիդերություն: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Гаджиев К.С. Политическая философия. М., 1999. 

2. Дегтерев А.А., Основы политической теории, М.: Высш. шк., 1998, 239 с. 

3. Мухаев Р.Т.Теория политики. М.:ЮНИТИ,2005. 

4. Соловьев, А.И. Политология: политическая теория, политические технологии : Учебник 

для студентов вузов . – М.: Аспект Пресс, 2006. 

 

1. 1107/Բ55 2. Մշակութաբանության հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս. 

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել մշակույթ ֆենոմենի բնութագրերին և մշակութը 

հետազոտող գիտակարգերին: 

 ուսանողների մոտ ձևավորել ընդհանուր, ինչպես նաև իրենց մասնագիտության հետ 

առնչվող մշակույթի ոլորտների ու գործընթացերի մասին կայուն գիտելիքներ: 

 ուսանողների մոտ գիտելիքներ ձևավորել հայ և համաշխարհային մշակույթների և 

ներկա 

 մշակութային գործընթացների մասին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 վերարտադրել «մշակույթ» հասկացության ամենատարածված սահմանումները, 

մշակույթի առաջացման և զարգացման տեսությունները, 

 ներկայացնել մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, մշակույթի ծագման և 

զարգացման հիմնական օրինաչափությունները, 

 նկարագրել մշակութաբանության շրջանակներում ուսումնասիրվող հիմնական 

ոլորտները, քննարկել համաշխարհային և հայ մշակույթների պատմական 

զարգացումների  օրինաչափությունները, 

 ճանաչել ժամանակակից մշակութային գործընթացները, 

բ)  գործնական մասնագիտական կարողություններ. 
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 բացահայտել մշակութային երևույթների բաղադրիչներն ու դրսևորումները, 

պատճառներն ու պայմանները, 

 ճանաչել և իրարից զանազանել համաշախարհային մշակութային գործընթացի 

պատմական և լոկալ դրսևորումները, 

 տարանջատել մերօրյա մշակութային երևույթները և գործընթացները, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ, 

 ստեղծագործաբար կիրառել մշակույթի մասին ստացած գիտելիքները մշակույթի 

տարբեր ոլորտներում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գ2. վերլուծել, գնահատել և սինթեզել գոյություն ունեցող փաստերը ու ստացված տվյալները 

 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները` 

 դասախոսություն, 

 գործնական պարապմունք, 

 դիդակտիկ նյութերի մատուցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

դասընթացը գնահատվում է ստուգարքի միջոցով: Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: 

Տրվում է առավելագույնը 4 հարց`նախապես տրամադրված հարցաշարից: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Մշակութաբանության ուսումնասիրման օբյեկտը, առարկան և խնդիրները: «Մշակույթ» 

հասկացության սահմանումները, մշակույթի բնույթի, ծագման և Զարգացման վերաբերյալ 

տեսությունները: Մշակույթն ուսումնասիրող գիտակարգերը: Մշակույթի կառուցվածքը, 

բաղադրիչները, գործառույթները և մեխանիզմները: մշակութային գործընթացներ: 

Մշակութային նորմեր, պրակտիկաներ և մշակութային կապիտալ հասկացությունները: 

Մշակութային ավանդույթը և նորույթը, ադապտացման, ինտեգրման և ձուլման 

հասկացությունները: Մշակույթը և բնությունը, մշակութայինի և բնականի 

հարաբերակցութունը: Մշակույթը «անհատ», «հասարակություն», «էթնոս», 

«քաղաքակրթություն» կատեգորիաների համատեքստում: Մշակույթը և գենդերը: Մշակույթը և 

սոցիալական կառուցվածքը: Մշակույթի քաղաքական և տնտեսական չափումները: 

Մշակույթը և լեզուն: «Զանգվածային», «էլիտար», «քաղաքային» մշակույթ հասկացությունները։ 

Համաշխարհային մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ, Հարցադրումներ,  

օրինաչափություններ: Հայ մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ, 

հարցադրումներ, օրինաչափություններ: Ժամանակակից մշակութային գործընթացները և 

գլոբալացման խնդիրը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Գուրևիչ Պ. Մշակութաբանություն, Ե., 2002: 

2. Арутюнов С. А., Рыжакова С. И. Культурная антропология, М., 2004:    

3. Кравченко А. И. Культурология, М., 2003. 

4. Розин В.М. Культурология. М., 1998. 

5. Armenian Folk Arts, Culture and Identity. Bloomington and Indianapolis, Indiana Univ. Press, 2001. 
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1. 2101/Բ01 2.  Կրոնագիտության հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2  ժամ դաս. 

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 տալ ընդհանուր համակարգված գիտելիքներ կրոնի, դրա պատմական դրսևորումների 

առաջացման, ձևավորման և զարգացման, հասարակակական և հոգևոր կյանքում 

դերակատարության մասին, ծանոթացնել, 

 տալ ընդհանուր գիտելիքներ աշխարհում գոյություն ունեցող կրոնների, դրանց 

դասակարգման սկզբունքների, օրինաչափությունների, առանձնահատկությունների, 

Հայոց եկեղեցու հիմնական առանձնահատկությունների վերաբերյալ, 

 ծանոթանալ ժամանակակից ավանդական և ոչ ավանդական կրոնների 

աշխարհայացքային և դավանաբանական հիմնարար սկզբունքներին և պաշտամուն-

քային առանձնահատկություններին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու կրոնի սահմանումը և կառուցվածքը, տեղն ու դերը հասարակության 

մեջ, նկարագրելու ժամանակակից կրոնների և կրոնի պատմական ձևերի 

ձևավորման ու զարգացմանպատմությունը, ազգային և համաշխարհային կրոնների 

բնութագիրը, գլխավոր առանձնահատկություններն ու հիմնական գծերը, ոչ 

ավանդական կրոնների առանձնահատկությունները և դասակարգումը, 

 լուսաբանելու Հայոց եկեղեցու պատմությունը, դավանաբանական 

առանձնահատկությունները և ՀՀ արդի կրոնական իրավիճակը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 հասկանալու և վերլուծելու կրոնական ու կրոնագիտական գրականությունը, 

 դասակարգելու կրոնի բազմազան և տարատեսակ դրսևորումները, խմբավորելու և 

համեմատելու տարբեր կրոններ, 

 բացահայտելու և վերլուծելու ժամանակակից կրոնների աշխարհայացքային 

ծիսապաշտամունքային, դավանաբանական առանձնահատկությունները,  

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում, 

 վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքը. 

Գ1. տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները` 

 դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում 

քննարկում հանձնարարված թեմաների շուրջ: 

 ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները և մասնակցում 

քննարկումներին: ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և 

ինքնուրույն հետազոտություն որոշակի թեմաներով: 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝ բանավոր ներկայացման հիման 

վրա: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Կրոնագիտությունն իբրև գիտություն: «Կրոնագիտության հիմունքներ» դասընթացի 

կառուցվածքը, բովանդակությունը, հիմնական հասկացությունների և կատեգորիաների 

համակարգը։ «Կրոն» հասկացությունը, կառուցվածքը, գործառույթները, Կրոնի 

տիպաբանությունը և պատմական ձևերի     դասակարգման սկզբունքները։  Կրոնի  վաղ 

ձևերը:  Նախնադարյան  (վաղ) հավատալիքներ. Դիցաբանություն և կրոն: 

Բազմաստվածություն և միաստվածություն։ Հայոց դիցաբանություն: Ազգային և 

համաշխարհային կրոնների սահմանումն ու համառոտ բնութագիրը: Ժամանակակից 

ազգային կրոններ: Կրոնը ժամանակակից աշխարհում: Հնդկաստանի ազգային կրոնները  

(հինդուրիզմ, ջայնիզմ, սիկհիզմ),  Չինաստանի և ճապոնիայի ազգային կրոնները, 

(դաոսականություն, կոնֆուցիականություն, սինտո), Հուդայականության էությունը և 

բնութագրիչ առանձնահատկությունները։ Բուդդայականության առաջացումը և 

զարգացումը, դավանաբանական և ծիսապաշտամունքնային առանձնահատկությունները, 

հիմնական ուղղությունները Քրիստոնեության առաջացումը և զարգացումը: 

Քրիստոնեության դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային 

առանձնահատկությունները:  Ուղղափառություն. Կաթոլիկություն. Բողոքականություն, 

բողոքական ավանդական և ոչ  ավանդական հարանվանություններ, Հայոց եկեղեցու  

դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները: Իսլամի 

առաջացումը և զարգացումը, դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային 

առանձնահատկությունները, հիմնական ուղղությունները: Հայաստանի 

Հանրապետությունում կրոնական իրավիճակի ընդհանուր բնութագիրը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Քրիստոնյա Հայաստան։ Հանրագիտարան, Երևան, Հայկ. հանրագիտ., 2002։  

2. История религии (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) Т. 1-2. М., 2007. 

3. Лебедев В. Ю. Религиоведение; учебник для бакалавров, М. 2013.  

4. Основы религиоведения (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) М., 2005. 

5. Религиоведение, (учеб. Под общ. Ред. М. М. Шахнович), СПб, 2012. 

 

1. 1302/Բ01 2.   Բարոյագիտության հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ  դաս. 

6. 4-րդ` գարնանային կիսամյակ 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 վերլուծել ժամանակակից քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական 

հիմնախնդիրները, 

 կանխատեսել բարոյական շարժառիթներ ունեցող ճգնաժամային երևույթները և դրանց 

հետևանքները, 

 ծանոթանալ սիրո, ընտանիքի, կյանքի իմաստի, կրոնի, իրավունքի բարոյական 

հիմանահրցերին: 
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 9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 տիրապետել բարոյական հարաբերությունների հիմունքներին և տիպաբանությանը, 

ծանոթանալ սիրո մետաֆիզիկայի, ընտանիքի պլանավորման և սիրոհոգեվերլուծության 

հիմնախնդիրներին, 

 տիրապետել բարոյական կոնֆլիկտների լուծման և հաղթահարման տեխնոլոգիաներին, 

ինչպես նաև սոցիալական կյանքի, բիզնես էթիկայի և քաղաքական 

էթիկայիհիմունքներին, 

բ)  գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 հասկանալ բարոյական ընտրության և կյանքի իմաստի ձևավորման մեխանիզմները: 

ընտրել բարոյական կոնֆլիկտների հաղթահարման արդյունավետ մոդելներ, 

 գնահատել բարոյականության դերը կյանքի կազմակերպման ու կանոնակարգման 

գործում, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը, 

 վերլուծել արդի քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական տեսանկյունները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Գ4. արդյունավետ կերպով պլանավորել աշխատաժամերը և այլ ռեսուրսներ, պահպանել 

մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները` 

 դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, տեքստի մեկնաբանում,   

 տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն, 

 առաջադրանքներ և տարբեր մոդելների համեմատական վերլուծություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով: 

Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի, Գնահատման 

չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը, 

պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային 

կողմերի իմացություն, վերլուծական պատասխաններ: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Բարոյականության էությունը և կառուցվածքը:  Բարոյական հարաբերությունների էությունը 

կրոնական էթիկա: Բիոէթիկա: քաղաքական էթիկա: Սսիրո մետաֆիզիկա: Կյանքի իմաստը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Апресян Ю. Этика. М., 2004.  

2. Бодрийяр Ж. Забыть Фуко. СПБ, 2011. 

3. Матвеев П. Религиозная этика. М., 2014. 

4. Фромм Э. Искусство любить. М., 2008. 

5. Щвейцер А. Культура и этика. М., 2010. 
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1. 2203/Բ22 2.            Սոցիոլոգիայի հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ  դաս. 

6. 4-րդ գարնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին փոխանցել գիտելիքներ սոցիոլոգիական գիտելիքի կառուցվածքի և 

հետազոտական մեթոդների վերաբերյալ՝ ծանոթացնելով սոցիոլոգիայի 

ուսումնասիրության առարկայի և սոցիոլոգիական աշխարհայացքի 

առանձնահատկություններին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 տարբերակելու սոցիոլոգիայի որպես գիտության կառուցվածքային մակարդակները, ներ-

կայացնելու սոցիոլոգիայի` որպես գիտության կայացման նախադրյալները, 

 գիտությունների համակարգում սոցիոլոգիայի տեղն ու դերը, սոցիոլոգիայի աշխարհա-

յացքային և էթիկական առանձնահատկությունները, ուսումնասիրության առարկան, 

 նկարագրելու հիմնական սոցիոլոգիական մոտեցումները, մշակույթի տարրերը, ինչպես 

նաև հասարակության մեջ տեղի ունեցող մի շարք սոցիալական գործընթացներ ու 

հրատապ սոցիալական հիմնախնդիրներ, 

 նկարագրելու սոցիալական գործողության և հասարակության սոցիալական կառուցվածքի 

փոխկապվածությունը, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 օգտվելով սոցիոլոգիական    հասկացութային    գործիքակազմից`    մեկնաբանելու  

հասարակական գործընթացներն ու հիմնախնդիրները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Գ2. վերլուծել, գնահատել և սինթեզել գոյություն ունեցող փաստերը ու ստացված տվյալները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները`  

Դասընթացը ենթադրում է դասախոսություններ, լսարանում ուսանողների թե´ պասիվ 

ունկնդրում, թե´ մասնակցություն քննարկումներին, ինչպես նաև՝ հանձնարարված 

գրականության արտալսարանային ընթերցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Ստուգարք՝ եզրափակիչ բանավոր ստուգման ձևաչափով: Բանավոր ստուգման                      

հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց: 

 13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Սոցիոլոգիան որպես գիտություն. կայացման առանձնահատկությունները: Սոցիոլոգիայի 

օբյեկտն ու առարկան: Մոտեցումներ և տեսական պարադիգմաներ սոցիոլոգիան 

գիտությունների համակարգում: Սոցիոլոգիական աշխարհայացք և սոցիոլոգիական 

էթիկա սոցիոլոգիական գիտելիքի կառուցվածքը: Ի՞նչ է հետազոտությունը, որո՞նք են 

հետազոտության տեսակները, ո՞վ է հետազոտողը: Մշակույթ, մշակույթի տարրեր 

հասարակությունը որպես սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության առարկա հասարակության 

սոցիալական կառուցվածքը. սոցիալական ինստիտուտներ սոցիալական խմբեր և 

կազմակերպություններ: Հասարակություն և անձ. սոցիալական փոխազդեցություն և 

սոցիալականացում շեղվող վարք և սոցիալական վերահսկողություն: Սոցիալական 
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անհավասարություն. շերտավորում և մոբիլություն ազգաբնակչություն, ուրբանիզացիա և 

միգրացիա: Սսոցիալական փոփոխություններ, գործընթացներ և շարժումներ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Гидденс Э. “Социология”// 2-е изд., полн. перераб. и доп., М.: Эдиториал УРСС, 2005. 

2. Миллс Ч. Р. “Социологическое воображение”// Пер. с англ. О. А. Оберемко. Под общей 

редакцией и с предисловием Г. С. Батыгина. - М.: Изда-тельский Дом NOTA BENE, 2001, 264 с. 

3. Штомпка П. “Социология. Анализ современного общества” М.: Логос, 2005, 664 с. 

4. Macionis J.J. “Sociology”// USA: Pearson Education, Inc., 14th ed., 2012. 

 

1. 1301/Բ02 2.                        Տրամաբանության հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5.  2 ժամ  դաս. 

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 տրամաբանության դասընթացի հիմնական հասկացությունների և օրենքների ու 

սկզբունքների իմացությունը, որն ունի ինչպես ընդհանուր կրթական, այնպես էլ 

իմացաբանական ու մեթոդաբանական նշանակություն, 

 ուսանողը ոչ միայն բացահայտում և կատարելագործում է իր տրամաբանական 

կարողությունները, այլև ձեռք է բերում գիտելիքներ, որոնք նպաստում են 

մասնագիտական առարկաների տեսությունների հիմնական հասկացությունների ու 

կառուցվածքի յուրացմանը, հետազոտական հմտությունների ձևավորմանը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 հասկանալ մտքի կառուցվածքը, 

 իմանալ տրամաբանական կանոնների և օրենքների մասին, որոնք կշռադատության 

ընթացքում ապահովում են մեր մտքի կանոնավորությունը ու հետևողականությունը, 

ճշմարիտ եզրակացությունների ստացումը և գիտական գիտելիքների 

հիմնավորվածությունը, 

 հասկանալ տրամաբանական գիտելիքի էությունը և գործառնական տեսանկյունները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 հասկանալ տրամաբանության ճանաչողական և մեթոդաբանական գործառույթների 

անհրաժեշտությունը գիտատեսական և գործնական ուսումնասիրությունների 

ժամանակ, 

 ճիշտ կատարել և գնահատել հասկացությունների հետ կապված տրամաբանական     

գործողությունները, 

 իրականացնել դատողությունների և անհրաժեշտ մտահանգումների տրամաբանական 

վերլուծություն և գնահատում, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 կարողանալ դրսևորել տրամաբանական մտածողության անհրաժեշտ մշակույթ` 

պահպանելով կանոնավոր մտածողության որոշակիության, անհակասականության, 

հիմնավորվածության և հետևողականության հիմնարար սկզբունքների ու դրանցից բխող 

մասնավոր նորմերի պահանջները: 
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գ3. մշակել և պատրաստել նախագծեր, հաշվետվություններ և զեկույցներ, ներկայացնելու 

հետազոտության արդյունքներ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները` 

 դասախոսություն, 

 քննարկում, 

 անհատական աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Ստուգարք՝ եզրափակիչ բանավոր ստուգման ձևաչափով: Բանավոր ստուգման                      

հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Տրամաբանության առարկան և նշանակությունը: Բազմատրամաբանության սկզբունքը:   

Միտք և լեզու: Հասկացություն: Հասկացության ծավալն ու բովանդակությունը: 

Հասկացության տեսակները: Տրամաբանական գործողություններ հասկացությունների հետ: 

Հասկացության ծավալի բաժանման էությունը, տեսակներն ու կանոնները: Սահմանման 

էությունը, տեսակներն ու կանոնները: Դասակարգման էությունը տեսակներն ու 

կանոնները: Դատողության էությունը և կազմը: Պարզ և բարդ դատողություններ, դրանց 

տեսակները: Տրամաբանական մտածողության հիմնական օրենքները. որոշակիության, 

անհակասականության, հետևողականության և հիմնավորվածության պահանջները: 

Անհրաժեշտ մտահանգումներ, դրանց տեսակները և կոնոնները. պայմանական, 

բաժանանարար, լեմատիկ և անմիջական մտահանգումներ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Գևորգյան Հ.Ա., Բաղդասարյան Վ.Խ.,Տրամաբանություն: Եր. , 2015: 

2. Гетманова А.. Логика. 9-ое изд., Moсква, 2006. 

3. Кириллов В.И., Орлов Г.А.,Фокина Н.И., Упражнения по логике. Учебное пособие. ,2005.  

4. Ивлев Ю.В., Логика. Учебник. 3-е издание. М., 2005. 

5. Ивин А.А., Практическая логика. Учебное пособие. М.,2002. 

 

1. 1306/Բ17 2.                              Հոգեբանության հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/ շաբ. 5. 2 ժամ  դաս. 

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7.  ստուգարք 

7. Դասընթացի նպատակն է` 

 մարդու հոգեկանի ծագման և զարգացման, կառուցվածքի առանցքայինմեխանիզմների, 

օրինաչափությունների և առանձնահատկությունների ուսումնասիրումը, 

 ժամանակակից հոգեբանության ուղղություններին, դրանց կիրառման ոլորտներին 

ծանոթացումը, 

 հոգեբանական կրթվածության և մշակույթի զարգացումը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ձևակերպել բարձրագույն հոգեկան գործառույթների ձևավորման, զարգացման և 

դրսևորման մեխանիզմները և օրինաչափությունները, 
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 սահմանել անձի կենսագործունեության հոգեկան հիմքերը, 

 սահմանել անձի կառուցվածքը, անձի հոգեբանական տեսությունների հիմնական 

ուղղությունները, մոտիվացիայի տեսությունները, 

 ներկայացնել միջանձնային հարաբերությունների և միջանձնային ընկալման ու 

հաղորդակցման հոգեբանական հիմքերը, 

 ներկայացնել փոքր և մեծ խմբերի սոցիալ-հոգեբանական բնութագիրը, դրանց հետ 

աշխատելու հիմնական սկզբունքները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 օգտագործել հոգեբանական գիտելիքները գիտահետազոտական ևպրակտիկ 

աշխատանքներում, 

 կազմակերպել և ծրագրավորել ուսումնական և մասնագիատական գործունեությունը 

հաշվի առնելով անհատատիպաբանական և անձնային առանձնահատկությունները, 

 կիրառել հոգեբանական կարողությունները միջանձնային շփման և փոխազդեցության 

ժամանակ, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 տիրապետել գիտական գրականության հետ աշխատելու հմտություններին կիրառել 

տեղեկության բանավոր և գրավոր ներկայացնելու հմտությունները, 

 օգտագործել անձի խնդրային դաշտը նկարագրող հասկացութային ապարատի 

իմացությունը: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գ3. մշակել և պատրաստել նախագծեր, հաշվետվություններ և զեկույցներ, ներկայացնելու 

հետազոտության արդյունքներ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները` 

 դասախոսություն,  

 սեմինար պարապմունք,    

 քննարկում, 

 պրակտիկ աշխատանքներ, 

 հետազոտական աշխատանքների իրականացում և դրա ներկայացում, 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով 

Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի, 

Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը, 

պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային 

կողմերի իմացություն, վերլուծական պատասխաններ: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հոգեբանության զարգացման համառոտպատմությունը, փուլերը: Ժամանակակից հոգե-

բանության ուղղությունները: Հոգեբանական հետազոտության մեթոդները և մեթոդիկաները: 

Հոգեբանության բնագիտական հիմքերը: Հոգեբանության սոցիալական հիմքերը: Հոգեկանի 

կառուցվածքը՝ հոգեկան հատկություններ, վիճակներ, գործընթացներ:  3. անձի կառուցվածքը: 

անձի տեսությունները: մոտիվացիայի տեսությունները: Միջանձնային ընկալում, միջանձ-

նային հարաբերությունների հոգեբանություն: Հաղորդակցում:  Գործարար հաղորդակցման 
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հոգեբանական մոտեցումները: Մեծ և փոքր խմբերի սոցիալ-հոգեբանական 

առանձնահատկությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Նալչադյան Ա. Ընդհանուր հոգեբանության հիմունքներ Գիրք 1., Եր., Լույս. 1991, 512 էջ : 

2. Հոգեբանություն. դեմքեր, փաստեր / Ուսումնական ձեռնարկ., համահեղ., Եր. ԵՊՀ հրատ. 

2010, 204 էջ: 

3. Немов Р. С., Психология. Книга 3. М.: ВЛАДОС ИМПЭ им. А. С. Грибоедова, 2002.  

4. Психология личности. Хрестоматия в 2-х т./ Под. Ред. Д.Я. Райгородского. – Самара: “Бахрар- 

М”, 2002 

5. Introduction to Psychology// https://ocw.mit.edu/ans7870/9/9.00SC/MIT9_00SCF11_text.pdf 

 

1.   1901/Բ01 2.         Իրավունքի հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/ շաբ. 5. 2 ժամ դաս.  

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

   8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 սովորեցնել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտների իրավական-օրենսդրական 

կարգավորման հիմունքները, մշակել ստացած իրավական գիտելիքները գործնականում 

կիրառելու հմտություններ, ինչպես նաև ձևավորել իրավական աշխարհայացք ու 

մշակույթ։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա)  մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 բնութագրել /բացատրել/ պետաիրավական հիմնական հասկացությունները, իրավունքի 

արդի ձևերը, իրավական կարգավորման կառուցակարգը, իրավունքի համակարգի 

հիմնական ճյուղերը, դրանց կարգավորման հիմնական աղբյուրները, 

 տարբերել օրինականություն, իրավաչափ և իրավախախտ վարքագիծ, իրավական 

պատասխանատվություն հասկացությունները, 

 բացատրել իրավունքի հիմնական ճյուղերի կարևոր հասկացությունները, կարգավորման 

առարկան, հիմնադրույթները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 համեմատել և տարբերակել պետաիրավական հիմնական հասկացությունները, 

իրավունքի աղբյուրները, դրանց աստճանակարգությունը, 

 իրականացնել իրավական և սեփական իրավունքների պաշտպանության 

գործողություններ, 

 դրսևորել իրավական աշխարհայացք և իրավական մշակույթ, 

   գ) ընդհանրական կարողություններ. 

 ինքնուրույն ուսումնասիրել իրավական կարգավորման աղբյուրները, օգտվել իրավական 

տեղեկատվության տարատեսակ   աղբյուրներից (ինտերնետ      ռեսուրսներ, օրենսգրքեր, 

օրենքներ), 

 օժանդակել օրինականության ապահովմանը, ցուցաբերել ակտիվություն, հարգել օրենքը 

և իրավական պետության արժեքները, ունենալ բարոյաիրավական պատշաճ 

գիտակցություն, պատասխանատվության զգացում։ 

https://ocw.mit.edu/ans7870/9/9.00SC/MIT9_00SCF11_text.pdf
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքը. 

Գ1. վերլուծել, գնահատել և սինթեզել գոյություն ունեցող փաստերը ու ստացված տվյալները, 

Գ5․ կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները` 

 գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, անհատական և խմբային 

աշխատանք, 

 ինքնուրույն աշխատանք, 

 բանավոր ներկայացում,  պրեզենտացիա 

 իրավիճակային խնդիրների քննարկում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր /կամ գրավոր/: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` 

նախապես տրամադրված հարցաշարից:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հասարակություն և պետություն: Իրավունք: Իրավական կարգավորման կառուցակարգը և 

իրավունքի կենսագործումը։ Իրավունքի ձևերը: Իրավունքի համակարգը: 

Օրինականություն, իրավաչափ վարքագիծ, իրավախախտում: Կոռուպցիայի դեմ պայքարի 

իրավական հիմնահարցերը: Սահմանադրական իրավունք: Դատական իշխանություն և 

դատական համակարգ: Քաղաքացիական իրավունք: Աշխատանքային իրավունք: 

Ընտանեկան իրավունք: Էկոլոգիական իրավունք: Քրեական իրավունք: Դատավարական 

իրավունք: Միջազգային իրավունք։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկը` 

1. ՀՀ Սահմանադրություն, 2015 թ. խմբագրությամբ: 

2. ՀՀ քաղաքացիական, քրեական, ընտանեկան, աշխատանքային, քրեական և 

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքերը: 

3. Հասարակագիտություն, դասագիրք 9-րդ դասարանի համար, Գ.Ղազինյան, Ա.Վաղարշյան 

և այլոք, Եր., Տիգրան Մեծ, 2014: 

4. Հասարակագիտություն, դասագիրք 11-րդ դասարանի համար, Գ.Ղազինյան, 

5. Ա.Վաղարշյան և այլոք, Եր., Տիգրան Մեծ, 2015: 

 

1. 2301/Բ01 2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման 

հիմունքներ 

3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/ շաբ. 5. 2 ժամ գործն. 

6. 1-ին` կիսամյակ 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի հիմնական նպատակն է՝ 

 ուսանողներին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ համակարգիչների, դրանց տեխնիկական, 

ծրագրային և ինֆորմացիոն ապահովման մասին 

 ստեղծել անհրաժեշտ հիմքեր համակարգչի օգնությամբ մասնագիտության մեջ գործնական 

հետազոտություններ ու վերլուծություններ կատարելու համար: 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 աշխատել տեքստի, գրաֆիկական օբյեկտների, աղյուսակների հետ կատարել 

հաշվարկներ, կազմել դիագրամներ և գրաֆիկներ 

 ինքնուրույն կատարել իր թղթավարությունը (կուրսային և ավարտական 

աշխատանքներ, 

 հաշվարկների կատարում, զեկուցումների համար սլայդների պատրաստում և այլն)։ 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Բ3 . օգտագործել անհրաժեշտ տեղեկատվական համակարգերն ու տեխնոլոգիաները 

մասնագիտական ոլորտում ոչ բարդ խնդիրներ լուծելու և հավաստի եզրահանգումներ 

անելու համար 

Գ3․ մշակել և պատրաստել նախագծեր, հաշվետվություններ և զեկույցներ, ներկայացնելու 

հետազոտության արդյունքներ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 Դասերն անցկացվում են համակարգչի միջոցով, հանձնարարվում են խնդիրներ և 

ինքնուրույն առաջադրանքներ: 

 Ուսուցողական նյութերը և ինքնուրույն աշխատանքի առաջադրանքները տրամադրվում 

են ուսանողներին էլէկտրոնային տեսքով՝ փոխանցվում են էլեկտրոնային կրիչով կամ 

ուղարկում էլ. փոստին: 

 Եզրափակիչ ստուգումներն անցկացվում են համակարգչի միջոցով՝ հանձնարարված 

առաջադրանքների հիման վրա: Կամավորության սկզբունքով հնարավոր է 

ստուգարքը հանձնել առցանց եղանակով: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Ստուգարքն անցկացվում է համակարգչի միջոցով՝ ուսանողի ամփոփիչ աշխատանքի 

հիման վրա։ Առաջադրանքներն հիմնված են դասընթացի ընթացքում անցած թեմաների 

վրա։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

բաժին 1 - համակարգչի կառուցվածքը և աշխատանքի հիմնական սկզբունքները։ 

բաժին 2 - windows օպերացիոն համակարգի գրաֆիկական ինտերֆեյսի հետ աշխատելու 

հիմնական սկզբունքները: 

բաժին 3 - տեքստային փաստաթղթերի ստեղծման և մշակման տեխնոլոգիաներ: 

բաժին 4 - հաշվարկներ էլեկտրոնային աղյուսակներում, դիագրամներ, գրաֆիկներ։ բաժին 5 

- ներկայացման մուլտիմեդիա տեխնոլոգիաներ՝ ստեղծում և ցուցադրում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Katherine Murray, First Look Microsoft Office 2010. 

2. Microsoft Press, 2010. 

3. Стоцкий Ю., А. Васильев, И.Телина, Microsoft Office 2010, Питер 2010. 

4. Առաջադրանքներ՝ էլեկտրոնային կրիչով: 
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1. 0901/Բ02 2. Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր 3. 2 ECTS  կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ  դաս. 

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել բնական գիտությունների զարգացման պատմությանը և 

մեթոդոլոգիային: Ուսանողների մոտ ձևավորել ժամանակակից պատկերացումներ 

բնական գիտությունների զարգացման օրինաչափությունների և հայեցակարգերի 

մասին, նրանց մատուցել այն գիտելիքների պաշարը, որոնք անհրաժեշտ են լայն 

աշխարահայացքի ձևավորման համար: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա)  մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու բնագիտության զարգացման պատմությունը, 

 մեկնաբանելու հիմնական սկզբունքներն ու հայեցակարգերը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 կիրառելու ձեռք բերած գիտելիքները հետագա մասնագիտական գործունեության 

ընթացքում, 

 մշակելու բնական և մարդածին աղետների կանխարգելման միջոցառումներ, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները, 

 ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Բ7. աէրոտիեզերական նկարների վերծանման միջոցով ներկայացնելու բնական և 

հասարակական օբյեկտների և շրջակա տարածքների վիճակը, որոշելու դրանցում 

կատարված փոփոխությունները և ընտրելու նեգատիվ երևույթների տվյալները: 

Գ3. մշակելու և պատրաստելու նախագծեր, հաշվետվություններ և զեկույցներ, ներկայացնելու 

հետազոտության արդյունքներ, 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն (ակտիվ և ինտերակտիվ անցկացման ձևերի համակցությամբ), 

 անհատական ռեֆերատներ և դրանց միասնական քննարկում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում են հարցեր` նախապես տրամադրված 

հարցաշարից: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1` Բնագիտության զարգացման պատմությունը: Թեմա 2` Բնագիտության գիտական 

մեթոդները: Թեմա 3` Աշխարհի գիտական նկարագիրը: Դասական և ժամանակակից 

կոնցեպցիաները: Թեմա 4` Տիեզերքի ծագման և զարգացման գիտական կոնցեպցիաները և 

դրանց պատմական զարգացումը: Թեմա 5` Կոսմոգոնիկ տեսություն: Թեմա 6` Երկրի ծագման 

և ձևավորման կոնցեպցիաները: Թեմա 7` Կյանքի ծագում: 
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Մասնագիտական դասընթացներ (պարտադիր) 

1. 0102/Բ02 2.    Մաթեմատիկա 3.   ECTS կրեդիտ 6 

 4.   6 ժամ/շաբ.  5.  3 ժամ դաս.,   3 ժամ գործն. 

6.    1-ին՝  աշնանային կիսամյակ 7.  Եզրափակիչ գնահատումով  

8.   Դասընթացի նպատակն է՝    

 ներկայացնել վերլուծական երկրաչափության,  գծային հանրահաշվի  և  

մաթեմատիկական անալիզի  տարրերը՝  վեկտորներ,  մատրիցներ, որոշիչներ, գծային 

համակարգեր, ֆունկցիա, սահման,  ածանցյալ,  անորոշ և որոշյալ ինտեգրալներ և 

նրանց կիրառությունները։  Հաջորդ նպատակը՝ ծանոթացնել պարզագույն սովորական 

դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման եղանակների հետ,  մի քանի փոփոխականի 

ֆունկցիաների մասնակի  ածանցյալների  և  էքստրեմումների հետ։   

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու  վերլուծական երկրաչափության,  գծային  հանրահաշվի, 

 մաթեմատիկական  անալիզի  և  դիֆերենցիալ  հավասարումների  տեսության  

գաղափարներն ու մեթոդները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 կատարելու գործողություններ վեկտորների, մատրիցների, որոշիչների հետ, լուծելու  

գծային համակարգեր; 

 գտնելու ֆունկցիայի սահմանը, ածանցյալը, հետազոտելու ֆունկցիան ածանցյալի 

միջոցով, հաշվելու  որոշյալ և անորոշ ինտեգրալներ, մակերեսներ; 

 լուծելու  պարզագույն սովորական դիֆերենցիալ հավասարումներ; 

 ցույց տալու մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաների հատկությունները, հաշվելու 

նրանց  մասնակի  ածանցյալները, գտնելու  էքստրեմումները, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.  

 յուրացված  մեթոդների  կիրառումը այլ  տեսություններում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է  կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա2․ ձևակերպել և համակողմանի լուսաբանել կադաստրային գործի քարտեզագրության 

հիմունքները, 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

10. Ասլանյան Լ. Ս., Կարայան Հ. Ս., Ժամանակակից բնագիտության հայեցակարգերը, 

Երևան, 2011թ: 

11. Գագինյան Ռ. Խ., Բնաաշխարհագրական տեսություններ, Ե., 2010: 

12. Վալեսյան Լ.Հ., Աշխարհագրական գիտությունների մեթոդաբանական և տեսական 

հիմունքներ, Ե., 2004: 

13. Иорданский Н.Н. Эволюция жизни. (2001, 425). 

14. Карпенков С.Х., Концепции современного естествознания. (2003, 488с.). 

15. Концепции современного естествознания. (Учебник) Под ред. Михайлова Л.А. (2008, 336с.) 

16. Стивен Хокинг. Краткая история времени. От большого взрыва до черных дыр. (2001). 

17. Хорошавина С. Г., Концепции современного естествознания. Курс лекций. (2005, 480с.). 
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Բ8․ ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն, ինչպես նաև իրականացնելու 

հետազոտական աշխատանքներ այս ոլորտում, 

Գ1․ տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություններ,  

 ինքնուրույն  աշխատանք, 

 գործնական  պարապմունքներ։   

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

1-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի գնահատման 

հիման վրա՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: 2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է 

ուսանողի գրավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Գնահատման բաղադրիչներ ինքնուրույն աշխատանք՝ 4 միավոր: Եզրափակիչ 

քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. վերլուծական երկրաչափության տարրեր՝ կոորդինատային հարթություն, ուղիղ 

գիծ, երկրորդ կարգի կորեր,  վեկտորներ, գործողություններ վեկտորների հետ։ Թեմա 2.  

գծային հանրահաշվի տարրեր՝  մատրիցներ և որոշիչներ,  գծային հավասարումների 

համակարգեր։   Թեմա 3. հաջորդականության  և  ֆունկցիայի սահման,  անընդհատ  

ֆունկցիաներ, հատկությունները։   Թեմա 4. ֆունկցիայի ածանցյալ, ածանցման 

կանոնները, դիֆերենցիալ։ բարձր կարգի ածանցյալներ։  Թեմա 5. դիֆերենցիալ հաշվի 

հիմնական թեորեմները։  ֆունկցիայի հետազոտումն ածանցյալի միջոցով, ֆունկցիայի 

գրաֆիկի կառուցումը։ Թեմա 6 . նախնական ֆունկցիա, անորոշ ինտեգրալ։  Թեմա 7. 

որոշյալ ինտեգրալ, հատկությունները, կիրառությունները, մակերեսի հաշվում։   Թեմա 8.  

պարզագույն  սովորական  դիֆերենցիալ հավասարումներ։  գծային դիֆերենցիալ 

հավասարումներ  և   համակարգեր։   Թեմա 9. մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաներ, 

սահմանը, անընդհատությունը, մասնակի ածանցյալներ, բարձր կարգի ածանցյալներ և 

էքստրեմումներ։   

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Գալստյան Լ., Բարձրագույն  մաթեմատիկա, Մաս 1,2,  ԵՊՀ հրատ.,  2012, 2017: 

2. Հակոբյան Գ., Դավթյան Ա., Սահակյան Ռ.,  Վերլուծական երկրաչափության  և գծային  

հանրահաշվի  խնդրագիրք  տնտեսագետների համար, ԵՊՀ հրատ.,  2005:  

3. Միքայելյան Գ., Միքայելյան Զ., Մաթեմատիկական մեթոդներ բնագիտության մեջ, Երևան, 

2011:  

4. Հովհաննիսյան Ս.,  Թասլաքյան Ա.,  Մաթեմատիկական անալիզի  խնդրագիրք  4 համար,  

Մաս 1,2,  ԵՊՀ հրատ.,  2016, 2013: 

5. Պիսկունով Ն.Ս., Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշիվներ, ԲՏՈւՀ-ների համար, հ. 1,2,  Երևան, 1979: 

6. Матейко О.М.,  Таныгина А.Н., Высшая  математика  для  географов,  Части 1, 2,  БГУ,  

Минск, 2011. 

7. Широкова Е.А.,  Тюленева О.Н.,  Курс  лекций  по  математике  (для  геологов и др.),  

Казанский ун-т,   Казань, 2012,  

8. Fleurant C.,  Bodin-Fleurant S., Mathematics for Earth Science and Geography, Springer, 2019 
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1. 0903/Բ01 2. Գեոդեզիա 1 3. 6 ECTS կրեդիտ 

4. 6 ժամ/շաբ. 5. 3 ժամ  դաս.,  3 ժամ լաբ. 

6. 1-ին՝  աշնանային կիսամյակ  7.  Եզրափակիչ գնահատումով  

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ապագա մասնագետներին տրամադրել խորը և համակողմանի գիտելիք գեոդեզիական  

աշխատանքների իրականացման վերաբերյալ, ինչպես նաև տեսական ու գործնական 

հմտություններ դրանք պրակտիկայում կիրառելու համար: 

 ուսանողներին ծանոթացնել տեղագրական քարտեզների և հատակագծերի կազմման 

եղանակներին, երկրի ձևին և չափերին, գեոդեզիական չափումների սխալների 

տեսությանը, ռելիեֆի պատկերման ձևերին, ինչպես նաև գեոդեզիական ցանցերի 

կառուցման սկզբունքներին: 

 ուսանողներին տրամադրել գեոդեզիայի ոլորտի հիմնարար գիտելիքներ՝ ապագա 

մասնագիտական գործունեությանը համապատասխան: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու երկրագնդի հիմնական կետերը, գծերը և հարթությունները, 

 նկարագրելու գեոդեզիայում կիրառվող կոորդինատային համակարգերը, 

 ներկայացնելու մասշտաբների ձևերը և դրանց ճշտությունը, 

 նողմնորոշելու տեղանքի գծերը, 

 նկարագրելու չափումների տեսակները, 

 ներկայցնելու չափումների սխալները, 

 բացատրելու ռելիեֆի արտահայտումը հատակագծերի և քարտեզների վրա, 

 ներկայացնելու գեոդեզիական ցանցերի կառուցման սկզբունքը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 ներկայացնելու տրված գծի մագնիսական ազիմուտը, ազիմուտը, դիրեկցիոն անկյունը և 

ռումբը, կառուցելու գծային և ընդլայնական մասշտաբներ, 

 որոշել քարտեզի վրա գտնվող կետի ուղղանկյուն և աշխարհագրական 

կոորդինատները, 

 որոշել քարտեզի վրա տրված կետի բարձրութունը և գծերի թեքման անկյունները, 

 կառուցել պրոֆիլ քարտեզի վրա տրված գծի ուղղությամբ, լուծել ուղիղ և հակադարձ 

գեոդեզիական խնդիրներ, 

 պատկերել տարբեր եղանակներով ստեղծվող գեոդեզիական ցանցերի սխեմաները, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում և աշխատել համապատասխան 

կազմակերպություններում, որպես բանիմաց մասնագետ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա3.  պարզաբանել և հիմնավորել կիրառվող քարտեզագրական մեթոդի 

առանձնահատկությունները, նրանց նկատմամաբ ներկայացվող պահանջները 

Բ6.  ժամանակակից գեոդեզիական սարքերի միջոցով որոշել օբյեկտների կոորդինատները, 

դասակարգելու դրանք ըստ կատեգորիաներ, կատարել սահմանազատման աշխատանքներ 

Գ5. կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ 
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1. 0903/Բ02 2. Կադաստրային գործի ներածություն 3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 3 ժամ/շաբ. 5. 2  ժամ. դաս., 1 ժամ  գործն. 

6. 1-ին՝  աշնանային կիսամյակ 7.  Առանց եզրափակիչ գնահատման  

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողին ծանոթացնել կադաստրի ոլորտում գործող ՀՀ օրենսդրությանը, անշարժ 

գույքի կադաստրի հիմնական հասկացություններին, 

 անշարժ գույքի դասակարգմանը, անշարժ գույքի սեփականության օբյեկտներին և 

սուբյեկտներին, անշարժ գույքի կադաստրի բնագավառի գործառույթներին՝ 

կադաստրային քարտեզագրմանը, անշարժ գույքի հաշվառմանը, անշարժ գույքի 

գնահատմանը, 

 անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցված իրավունքներին ու սահմանափակումներին, 

 անշարժ գույքի վերաբերյալ տեղեկատվական համակարգի կառավարմանը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի ոլորտում 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 լաբորատոր աշխատանք, 

 գեոդեզիական խնդիրների լուծում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

1-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի գնահատման 

հիման վրա՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: 2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է 

ուսանողի գրավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Գնահատման բաղադրիչներ ինքնուրույն աշխատանք՝ 4 միավոր: Եզրափակիչ 

քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Նախնական տեղեկություններ: Տեղագրական քարտեզներ և հատակագծեր: Գեոդեզիական 

չափումների սխալների տեսությունը: Ռելիեֆի պատկերումը: Ընդհանուր տեղեկություններ 

գեոդեզիական ցանցերի և հանույթների մասին: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Բաբայան Հ.,  Էֆենդյան Պ., Մեթանջյան Վ., Գեոդեզիա Մաս II, Ուսումնական ձեռնարկ 

Երևան 2009թ.: 

2. Բաբայան Հ.,  Էֆենդյան Պ.,  Մեթանջյան Վ., Գեոդեզիա Մաս III, Ուսումնական ձեռնարկ 

Երևան 2011թ. : 

3. Մեթանջյան Վ.Ա., Բաբայան Հ.Ա., Էֆենդյան Պ.Ս., Գեոդեզիա Մաս I, Ուսումնական 

ձեռնարկ, Երևան 2008թ.: 

4. Մովսիսյան Ռ.Հ., Գեոդեզիա, դասագիրք մաս 1, Երևան 2002թ.: 

5. Մովսիսյան Ռ., Վարդանյան Մ., Դասախոսություններ գեոդեզիայի և կադաստրային 

քարտեզագրման հիմունքների վերաբերյալ, Երևան 2001թ.: 

6. Попов В. Н., Чекалин С. И., Геодезия, Москва 2007. 

7. Подшивалов В. П., Нестеренок М. С., Инженерная геодезия, Минск 2011. 
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օգտագործվող հիմնական հասկացությունները և դրանց բովանդակությունը, 

 նկարագրելու անշարժ գույքի կադաստրի համակարգի հիմնական գործառույթները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 կատարելու անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագրում, 

 կատարելու անշարժ գույքի որոշ տեսակների կադաստրային գնահատում, 

 կատարելու անշարժ գույքի նկատմամաբ իրավունքների և սահմանափակումների 

գրանցում, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 օգտվելու անշարժ գույքի ոլորտի հիմնական օրենսդրական, նորմատիվ-

տեխնիկական և նորմատիվ-իրավական փաստաթղթերից: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա1. Նկարագրել կադաստրային գործի հիմնական սկզբունքները և հայեցակարգերը, 

Բ5. Դասակարգել հողատեսքերը ըստ կատեգորիաների, կատարել հողերի հաշվառում և 

գնահատում, 

Գ4. Արդյունավետ կերպով պլանավորել աշխատաժամերը և այլ ռեսուրսներ, պահպանել 

մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդներ` 

 դասախոսություն, 

 սեմինար պարապունքներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Գնահատումը կատարվում է 2 ընթացիկ քննություններով,  8 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Քննության ձևերն են առաջինը՝ գրավոր, երկրորդը՝ բանավոր: Գնահատման 

բաղադրիչներ՝ ընթացիկ ստուգում 6 միավոր, ինքնուրույն աշխատանք՝ 6  միավոր։ 

Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

ՀՀ կադաստրի ոլորտի օրենսդրությունը: Անշարժ գույքի դասակարգումը: ՀՀ հողային 

հաշվեկշիռը: Անշարժ գույքի կադաստրի ոլորտի գործառույթները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Գույքի նկատմամբ իրավունքների գրանցման մասին ՀՀ օրենք: 

2. ՀՀ հողային օրենսգիրք, 2001:  

3. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք, 1998 : 

 

1. 0903/Բ32 2. Երկրագիտություն 3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 3 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս.,  1 ժամ  գործն., 

6. 2-րդ՝  գարնանային կիսամյակ 7.  Առանց ընթացիկ քննությունների  գնահատման   

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել աշխարհագրական թաղանթի կառուցվածքին, դրա 

հատկանիշներին, զարգացման առանձնահատկություններին 

 տրամադրել գիտելիքներ աշխարհագրական թաղանթում տեղի ունեցող պրոցեսների 

պատճառահետևանքային կապերի մասին, 

 ծանոթացնել մարդ- աշխարհագրական թաղանթ փոխհարաբերություններին: 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա)մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու աշխարհագրական թաղանթի կառուցվածքը, նրա դինամիկան և 

հատկանիշները, 

 քննարկելու աշխարհագրական թաղանթում տեղի ունեցող պրոցեսների 

պատճառահետևանքային կապերը, 

 լուսաբանելու մարդ-բնություն փոխհարաբերության հետ կապված հարցերը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 օգտագործելու գործնական հանձնարարակներ ուղղված մարդ-բնություն 

փոխհարաբերության կարգավորմանը, 

 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները աշխարհագրական թաղանթում որոշ 

օրինաչափություների բացահայտման դեպքում, 

 դասակարգելու աշխարհագրական թաղանթում տեղի ունեցող պրոցեսները և դրանց 

պատճառահետևանքային կապերը, 

  գ)  ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում, 

 վերլուծելու փաստեր և կատարել հետևություններ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա6. ճանաչել գույքագրվող օբյեկտներում տեղի ունեցող փոփոխությունները (հողերի 

դեգրադացիա, կառույցների դեֆորմացիա) և հիմնավորել փոփոխությունների դեմ 

պայքարելու ձևերի համակարգային մոտեցման անհրաժեշտությունը, 

Բ5. դասակարգել հողատեսքերը ըստ կատեգորիաների, կատարել հողերի հաշվառում և 

գնահատում 

Գ5. կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 Դասախոսություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Ընթացիկ    

ստուգում 6 միավոր, ինքնուրույն աշխատանք՝ 6:  Միավորների քայլը 0,5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Ընդհանուր երկրագիտության մեթոդաբանական հիմքը և ուսումնասիրման մեթոդները: 

Համամոլորակային և տիեզերագտության ազդեցությունը աշխարհագրական թաղանթի 

վրա: Աշխարհագրական թաղանթի հիմնական հատկանիշները: Աշխարհագրական 

թաղանթի զարգացումը: Մարդը և աշխարհագրական թաղանթը 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Գարբրիելյան Հ.Կ. Երկիր մոլորակը ր նրա աշխարհագրական թաղանթը, Երևան 1983թ., 

318 էջ: 

2. Պողոսյան Վ.Խ. Ընդհանուր երկրագիտության գիրք առաջին, Երևան 1999թ., 2003թ.: 

3. Шубаов Л.П. Общее земнебедение, М. 1977г., 410 ст. 
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1. 0903/Բ03 2. Քարտեզագրություն 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ.  5. 2 ժամ դաս., 2 ժամ լաբ.  

6. 2-րդ՝  գարնանային կիսամյակ 7. Եզրափակիչ գնահատումով  

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողին տալ գիտելիքներ քարտեզագրության տեսական հիմքի մասին: 

 ուսանողին տալ պատկերացումներ գիտական ուսումնասիրություններում 

քարտեզների օգտագործման հնարավորությունների և խնդիրների մասին 

 ծանոթացնել քարտեզների հետ աշխատելու նոր մեթոդների և ստացվող արդյունքների 

ճշտության գնահատման եղանակների հետ 

9, Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնել քարտեզի ստեղծման օրենքները և դրանց հիմնական եղանակները, 

 բացատրել քարտեզի լեզվի կառուցվածքը և քարտեզագրական պատկերների 

ընկալման առանձնահատկությունները, 

 ներկայացնել քարտեզի մաթեմատիկական հիմքի տարրերը, 

քարտեզագրական պրոյեկցիաները և դրանց տարբերությունները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 որոշել քարտեզագրվող օբյեկտների միջև եղած փոխազդեցությունները, 

 կունենա գործնական գիտելիքներ պատկերման եղանակների, պայմանական նշանների 

նախագծման և ձևավորման հիմնական օրենքների ու չափորոշիչների մասին, 

 կարդալ և դուրս բերել քարտեզից անհրաժեշտ տեղեկատվությունը՝ որի միջոցով 

կկարողանա բացահայտել քարտեզագրված տարածքների առանձնահատկությունները, 

տարբերություններն ու ընդհանրությունները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա2. ձևակերպել և համակողմանի լուսաբանել կադաստրային գործի քարտեզագրության 

հիմունքները, 

Ա3. պարզաբանել և հիմնավորել կիրառվող քարտեզագրական մեթոդի առանձնահատկու-

թյունները, նրանց նկատմամաբ ներկայացվող պահանջները 

Ա4. ընտրել և ինքնուրույն մշակել քարտեզագրման ծրագրեր, հիմնավորելով կիրառվող ծրագրի 

արդյունավետությունը, 

Բ7. աէրոտիեզերական նկարների վերծանման միջոցով ներկայացնել բնական և հասա-

րակական օբյեկտների և շրջակա տարածքների վիճակը, որոշել դրանցում կատարված 

փոփոխությունները և ընտրել նեգատիվ երևույթների տվյալները 

Գ5. կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 լաբորատոր աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

1-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի գնահատման 

հիման վրա՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: 2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է 

ուսանողի գրավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 4 միավոր առավելագույն 
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արժեքով: Գնահատման բաղադրիչներ ինքնուրույն աշխատանք՝ 4 միավոր: Եզրափակիչ 

քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Քարտեզագրություն առարկան: Կառուցվածքը, նպատակը և խնիրները: Աշխարհագրական 

քարտեզ, տարրերը, հատկությունները, դասակարգման սկզբունքները: Քարտեզի 

մաթեմատիկական հիմքը: Քարտեզագրական պրոյեկցիաներ, պրոյեկցիաների 

դասակարգումը: Քարտեզի լեզուն: Պատկերման քարտեզագրական եղանակները: 

Քարտեզագրական տոպոնոմիկա: Քարտեզագրական ընդհանրացում (գեներալիզացիա): 

Աշխարհագրական ատլասներ: Ուսումնասիրության քարտեզագրական մեթոդները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Берлянт А.М. Картография – М. Асцент Пресс, 2002. 

2. Берлянт А.М. Картографический метод исследования (2-е изд. ) - М.: из-во МГУ, 1988. 

3. Салищев К.А. Картография. (3-е изд. ) - М.: Высш. Школа, 1982. 

 

1.0903/Բ04 2. Գեոդեզիա 2 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ.  5. 2 ժամ դաս, 2 ժամ լաբ. 

6. 2-րդ` գարնանային կիսամյակ 7.Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման   

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ապագա մասնագետներին տրամադրել խորը և համակողմանի գիտելիք 

գեոդեզիական աշխատանքների իրականացման վերաբերյալ, ինչպես նաև տեսական 

ու գործնական հմտություններ դրանք պրակտիկայում կիրառելու համար: 

 ուսանողներին ծանոթացնել գեոդեզիական հանութագրման եղանակներին, 

սարքավորումներին, գծային և անկյունային չափումների կատարման եղանակներին, 

ինչպես նաև գրասենյակային աշխատանքների իրականացման կարգին: 

 ուսանողին տրամադրել գեոդեզիայի ոլորտի հիմնարար գիտելիքներ՝ ապագա 

մասնագիտական գործունեությանը համապատասխան: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնել գեոդեզիական հանութագրման աշխատանքների իրականացման կարգը, 

 նկարագրել գեոդեզիական սարքավորումների կառուցվածքը և 

ֆունկցիոնալ առանձնահատկությունները, 

 ներկայացնել տախեոմետրային հանույթի էությունը և դրա յուրահատկությունները, 

 ներկայացնել հորիզոնական անկյուններ չափման սկզբունքը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 գործնականում իրականացնել հանութագրման աշխատանքներ, 

 չափել հորիզոնական և ուղղաձիգ անկյուններ գեոդեզիական 

սարքավորումների միջոցով, իրականացնել գծային չափումներ, 

 իրականացնել թեոդոլիտային հանույթի դաշտային տվյալների մշակում, 

 կազմել տեղագրական քարտեզներ, հատակագծեր և պրոֆիլներ, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում և աշխատել համապատասխան կազմակեր-
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պություններում, որպես բանիմաց մասնագետ, 

 պատրաստել գիտական զեկույցներ, ներկայացնել աշխատանքների արդյունքները, 

վարելու գիտական բանավեճեր: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա4. ընտրել և ինքնուրույն մշակել քարտեզագրման ծրագրեր, հիմնավորելով կիրառվող ծրագրի 

արդյունավետությունը, 

Բ4. բացահայտել և մշակել առաջարկներ այս ոլորտում  աշխատանքի արդյունավետությունը 

բարձրացնելու համար 

Բ6. ժամանակակից գեոդեզիական սարքերի միջոցով որոշել օբյեկտների կոորդինատները, 

դասակարգելու դրանք ըստ կատեգորիաներ, կատարել սահմանազատման 

աշխատանքներ 

Գ3. մշակել և պատրաստել նախագծեր, հաշվետվություններ և զեկույցներ, ներկայացնել 

հետազոտության արդյունքներ, 

Գ5. կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 լաբորատոր աշխատանք սարքերի միջոցով:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Ընթացիկ 

ստուգում 6 միավոր, ինքնուրույն աշխատանք՝ 6:  Միավորների քայլը 0,5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Գեոդեզիական սարքավորումներ: Գծային և անկյունային չափումներ: Տախեոմետրական 

հանույթ: Բարձունքային հանույթային հիմնավորում:  Գրասենյակային աշխատանքներ 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1.  Բաբայան Հ.,  Էֆենդյան Պ., . Մեթանջյան Վ, Գեոդեզիա Մաս II, Ուսումնական ձեռնարկ 

Երևան 2009թ.: 

2.  Բաբայան Հ.,  Էֆենդյան Պ., Մեթանջյան Վ., Գեոդեզիա Մաս III, Ուսումնական ձեռնարկ 

Երևան 2011թ.: 

3. Մովսիսյան Ռ.Հ., Գեոդեզիա, դասագիրք մաս 1, Երևան 2002թ.: 

4. Մովսիսյան Ռ., Վարդանյան Մ., Դասախոսություններ գեոդեզիայի և կադաստրային 

քարտեզագրման հիմունքների վերաբերյալ, Երևան 2001թ.: 

5. Մեթանջյան Վ.Ա., Բաբայան Հ.Ա., Էֆենդյան Պ.Ս., Գեոդեզիա Մաս I, Ուսումնական 

ձեռնարկ, Երևան 2008թ.: 

6. Попов В. Н., Чекалин С. И., Геодезия, Москва 2007. 

7. Подшивалов В. П., Нестеренок М. С., Инженерная геодезия, Минск 2011. 

1. 0903/Բ33                                2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ 3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 3 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ  դաս., 1 ժամ  գործն. 

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7.Առանց եզրափակիչ գնահատման   

http://publishing.ysu.am/hy/Henrik-Babayan
http://publishing.ysu.am/hy/Vilen-Metanjyan
http://publishing.ysu.am/hy/Henrik-Babayan
http://publishing.ysu.am/hy/Vilen-Metanjyan
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9. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողին ծանոթացնել հետազոտությունների պլանավորման հետ, 

 ուսանողի մոտ ձևավորել անհարժեշտ գիտելիքներ հետազոտության պլանավորման 

մեթոդների վերաբերյալ, 

 արդյունավետ կիրառել մաթեմատիկայից և հարակից մյուս առարկաներից ստացված 

գիտելիքները հետազոտությունների պլանավորման մեջ, 

 առավել խորը հասկանալ և գնահատել չափագրման արդյունքներին ներկայացվող 

պահանջները: 

10. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 գիտափորձերի արդյունքների հիման վրա կիրառել հետազոտվող օբյեկտների 

տվյալների մշակում և ընդունել որոշումներ, 

 ընկալել բնության օրենքները և ձևավորել տեսական հիպոթեզներ, 

 գիտափորձերի արդյունքների հիման վրա կիրառվել հետազոտվող օբյեկտի մշակում և 

ընդունել որոշումներ, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 էական ազդեցություն ունեցող գործոնների ընտրություն, 

 տեսական մոդելների հստակեցում և գնահատում, 

գ) ընդհանրական /փոխանցելի կարողություններ. 

 արդյունավետ կազմակերպելու սեփական հետազոտությունները՝խնայելով ժամանակն 

ու նյութական միջոցները, 

 աշխատելու հետազոտող խմբերում, 

 պատրաստելու հաշվետվություններև զեկուցումներ,  

 վերլուծական արդյունքների տարածում: 

11. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա 1. նկարագրել կադաստրային գործի հիմնական սկզբունքները և հայեցակարգերը 

Բ4. բացահայտելու և մշակելու առաջարկներ այս ոլորտում աշխատանքի արդյունավետու-

թյունը բարձրացնելու համար, 

Գ1. տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթելու և վերլուծելու, 

Գ2. վերլուծելու, գնահատելու և սինթեզելու գոյություն ունեցող փաստերը ու ստացված 

տվյալները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները` 

 դասախոսություն, 

 գործնական: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Գնահատումը կատարվում է 2 ընթացիկ քննություններով,  8 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Քննության ձևերն են առաջինը՝ գրավոր, երկրորդը՝ բանավոր: Գնահատման 

բաղադրիչներ՝ ընթացիկ ստուգում 6 միավոր, ինքնուրույն աշխատանք՝ 6  միավոր։ 

Միավորների քայլը 0.5 է: 
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1.0901/Բ33 2.Հողերի աշխարհագրություն հողագիտության հիմունքներով 3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 3 ժամ/շաբ.  5. 2 ժամ դաս., 1 ժամ  գործն. 

6. 3-րդ՝  աշնանային կիսամյակ  7. առանց ընթացիկ քննությունների +գնահատման   

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել լանդշաֆտային թաղանթի 

«հայելին» հանդիսացող հողի ձևավորման գործոնների, կազմի, հատկությունների, 

բերրիության և աշխարհագրական տեղաբաշխման մասին պատշաճ մասնագիտական 

պատկերացումներ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնել հողագոյացման պրոցեսի բովանդակությունը, հողի 

ծագումնաբանական  առանձնահատկությունները, 

 նկարագրել հողի կազմի, հատկությունների, բերրիության և 

աշխարհագրական    տեղաբաշխման առանձնահատկությունները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 կատարել հողագիտական դաշտային աշխատանքներ, 

 իրականացնել հողերի ախտորոշում, ծագումնաբանական հորիզոնների բնութագրում, 

հողերի քարտեզագրում և  գնահատում, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում, 

 իրականացնել թիմային աշխատանք: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա6. ճանաչել գույքագրվող օբյեկտներում տեղի ունեցող փոփոխությունները (հողերի 

դեգրադացիա, կառույցների դեֆորմացիա) և հիմնավորել փոփոխությունների դեմ 

պայքարելու ձևերի համակարգային մոտեցման անհրաժեշտությունը, 

Բ3. օգտագործել անհրաժեշտ տեղեկատվական համակարգերն ու տեխնոլոգիաները մասնա-

14. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Մաթեմատիկական վիճակագրության տարրերը: Չափումների դիտարկումների սխալների 

տեսություն: Գիտափորձերի արդյունքների նախնական մշակումը: Հետազոտման 

պլանավորման տեսություն: Հետազոտությունների մաթեմատիկական մոդելի 

ընտրությունը: Հետազոտությունների պլանավորման մեթոդները և օրինակները: 

15. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Գրիգորյան Շ.Մ. և ուրիշներ՝ Մաթեմատիկական վիճակագրության տարրերը և 

գիտափորձերի պլանավորման տեսությունը, Ուսումնական ձեռնարկ, Եր.-2001 թ.:  

2. Պետրոսյան Դ.Պ. Գիտափորձերի պլանավորման տեսություն և արդյունքների մշակման 

մեթոդներ, Եր.։ ՀՍՍՀ,  2020 թ.: 

3. Сидняев Н.И. Вилисова Н.Т. Введение в теорию планирования экспериментов. уч. пособие 

для вузов. Москва: МГТУ,  им.  Баумана, 2011г. 

4. Спирин Н.А., Лавров В. В., Методы планирования и обработки результатов инженерного 

эксперимента. Екатеринбург, 2001г. 
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գիտական ոլորտում ոչ բարդ խնդիրներ լուծելու և հավաստի եզրահանգումներ անելու 

համար, 

Բ5. դասակարգել հողատեսքերը ըստ կատեգորիաների, կատարել  հողերի հաշվառում և 

գնահատում, 

Գ3. մշակել և պատրաստել նախագծեր, հաշվետվություններ և զեկույցներ, ներկայացնելու 

հետազոտության արդյունքներ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 էլեկտրոնային գրատախտակի միջոցով դասախոսություն և նյութերի ցուցադրում, 

 սեմինարների անցկացում, համատեղ քնարկումներ, ուսանողները մասնակցում են 

քննարկումներին, 

 իրականացնում նախադեպերի վերլուծություն և բանավեճեր, 

 գործնական աշխատանքների իրականացում, լաբորատոր փորձարկումներ, 

 հանձնարարված գրականության ընթերցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով:  

Ընթացիկ ստուգում 6 միավոր, ինքնուրույն աշխատանք՝ 6:  Միավորների քայլը 0,5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

հողագիտության տեղը բնական և կիրառական գիտությունների համակարգում, 

զարգացման պատմություն, հողի օրգանահանքայի կազմը և հողային պրոցեսներ, 

հողի աշխարհագրության ընդհանուր օրինաչափություններ: 

14, Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Հայրապետյան Է.Մ., Հողագիտություն, Եր., 2000, 456 էջ: 

2. Միրմանյան Մ.Պ., Հողագիտության հիմունքներ, Երևան ԼՈՒՅՍ հրատ, 1971 , 322 էջ: 

3. Մուրադյան Վ. Ս., Հողերի աշխարհագրություն: Դաշտային պրակտիկայի կազ- 

մակերպման  ուսումնամեթոդական ուղեցույց: -Եր., ԵՊՀ հրատ., 2016, 52 էջ:  

4. Глазовская М.А.,Генадиеб А.Н.География почв с основами  почеведения: 

Учеб.М: Иьд-во Москв.Ун-та,1995,450с. 

5. Добровольский В.В. география почв с основами  почвоведения. Учебник

 для: ВУЗ-ов М.,”Владос”. 1999,383с. 

 

1. 0903/Բ05 2. Հեռազննման հիմունքներ 3. 5 ECTS կրեդիտ 

4. 5 ժամ/շաբ. 5. 2.5  ժամ  դաս,  2.5 ժամ  լաբ. 

6. 6-րդ՝ աշնանային կիսամյակ  7. Եզրափակիչ գնահատումով  

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել հեռազննման տեսական մեթոդանբանական հիմնադրույթներին, 

 փոխանցել գիտելիքներ թվային հեռազննման ապարատների տեսակների և հանույթի 

իրականացման եղանակների մասին, 

 փոխանցել գիտելիքներ արբանյակային պատկերների վերծանման մեթոդների մասին, 

 ձևավորել գործնական կարողություններ արբանյակային պատկերների վերծանման նպատակով: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 մեկնաբանելու հեռազննման ֆիզիկական հիմքի տեսական սկզբմունքներն ու 
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մեթոդները, 

 ներկայացնելու թռչող և հանույթ իրականացնող սարքավորումների տեսակները, 

դրանց կիրառելիության ոլորտները, 

 պարզաբանելու պատկերների վերծանման տեսական հիմքերը և օգտագործման 

առանձնահատկությունները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 զանազանելու և ընտրելու տարբեր արբանյակային պատկերները վերծանման 

նպատակով, 

 իրականացնելու արբանյակային պատկերների նախնական պարզ մշակումներ և 

անհրաժեշտ չափաբերումներ, 

 իրականացնելու արբանյակային պատկերների ակնադիտական և թվային պարզ 

վերծանումներ, 

 վերծանման արդյունքները ներկայացնելու, որպես քարտեզագրական տվյալներ, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 արդյունավետ կերպով իրականացնելու աշխատանքներ խնայելով ժամանկը և 

նյութական միջոցները, 

 աշխատելու հեռազննման բնագավառի հետազոտական խմբերում, 

 պատրաստելու հաշվետվությունների համար անհրաժեշտ նյութեր: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա3.  պարզաբանել և հիմնավորել կիրառվող քարտեզագրական մեթոդի առանձնահատկու-

թյունները, նրանց նկատմամաբ ներկայացվող պահանջները,  

Բ7. աէրոտիեզերական նկարների վերծանման միջոցով ներկայացնել բնական և հասարակա-

կան օբյեկտների և շրջակա տարածքների վիճակը, որոշել դրանցում կատարված փոփոխու-

թյունները և ընտրելու նեգատիվ երևույթների տվյալները, 

Բ8. ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն, ինչպես նաև իրականացնելու 

հետազոտական աշխատանքներ, 

Գ3. մշակել և պատրաստելու նախագծեր, հաշվետվություններ և զեկույցներ, ներկայացնելու 

հետազոտության արդյունքներ, 

Գ4. արդյունավետ կերպով պլանավորել աշխատաժամերը և այլ ռեսուրսներ, պահպանել 

մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 լաբորատոր, 

 ինտերակտիվ մեթոդներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

     1-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի գնահատման 

հիման վրա՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: 2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում 

է ուսանողի գրավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Գնահատման բաղադրիչներ ինքնուրույն աշխատանք՝ 4 միավոր: Եզրափակիչ 

քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է: 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Հեռազննու գիտությունը: Հեռազննման ֆիզիկական հիմքը: Հանույթի իրականացման    

սարքավորումները; Հանույթի տեսակները: Օդալուսանկարահանում: Օդալուսանկարների 

մշակում: Առբանյակային պատկերների վերծանման մեթոդները 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝  

1. Токарева О.С. Обработка и интерпретация данных дистанционного зондирования Земли: 

учебное пособие. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2010. – 148 с. 

2. Шовенгердт Р.А. Дистанционное зондирование. Модели и методы обработки 

изображений// М.: Техносфера, 2010. - 560 с. 

3. Чандра А.М., Гош С.К. Дистанционное зондирование и географические информационные 

системы//М.Тохносаф:е ра, 2008. - 312 е. 

4. Ինտերնետային կայքեր 

5. «Landsat» արբանյակային պատկերների արխիվ ftp://ftp.glcf.umiacs.umd.edu/glcf/Landsat/ 

6. ԵՄ «Copernicus» ծրագրի կայքը http://www.copernicus.eu/main/sentinels և  «Sentinel»  

արբանյակային պատկերների արխիվը https://scihub.copernicus.eu/dhus 

 

1. 0903/Բ06 2. Տվյալների հենք 3. 5 ECTS կրեդիտ 

 4. 5 ժամ/շաբ. 5.  2.5  ժամ  դաս,  2.5 ժամ  լաբ. 

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ  7.  Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսումնառության ընթացքում ուսանողներին ընդհանուր գիտելիքներ հաղորդել 

տվյալների հենքերի մասին, 

 համակարգային տեսական և գործնական գիտելիքներ հաղորդել ժամանակակից 

ռելյացիոն և այլ տվյալների հենքերի մասին, 

 ծանոթացնել SQL լեզվի սինտաքսիսի և հիմնական օպերատորների հետ, 

 սովորեցնել օգտվել ազատ օգտագործման Postgre SQL Տվյալների հենքերի 

կառավարման համակարգից և նրա մասնավոր` տարածական տվյալների 

կառավարման համար նախատեսված PostGIS հավելվածի հետ, 

 սովորեցնել ծանոթացնել ԱՏՀ կոմերցիոն և ազատ ծրագրային փաթեթներում 

տվյալների հենքերի ճարտարապետության հետ։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 կունենա տեսական գիտելիքներ տվյալների հենքերի էության վերաբերյալ, 

 կթվարկի տվյալների հենքերի կառավարման համակարգերի ու դրա բաղադրիչների 

կառուցվածքը, 

 կունենա ընդհանուր տեսական և գործնական իմացություններ SQL լեզվի վերաբերյալ, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 տվյալներ դուրս բերելու առկա տվյալների բազաներից՝ կիրառելով SQL «Select» 

հարցումներ, 

 մշակելու տվյալների հենքի սխեմա ըստ նախօրոք տրված պահանջների, 

 իրականացնելու տվյալ նածագիծը՝ ռելյացիոն աղյուսակների ստեղծման միջոցով, 

ftp://ftp.glcf.umiacs.umd.edu/glcf/Landsat/
http://www.copernicus.eu/main/sentinels
https://scihub.copernicus.eu/dhus
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 աղյուսակում ավելացնելու և թարմացնելու տողերը, 

 ստեղծելու տարածական տվյալների աղղյուսակներ Postgres/PostGIS-ում, 

 աշխատելու PostGIS-ի տվյալներով՝ օգտագործելով ազատ օգտագործման ԱՏՀ 

ծրագրեր   (QGIS), 

 ստեղծել ESRI-ի ֆայլային և անհատական գեոտվյալների հենքեր, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 կկարողանա իրականացնել սեփական կամ խմբային նախագիծ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա7. հիմնավորել մասնագիտական գործունեության ոլորտում քարտեզագրության և 

րատեղեկատվական համակարգերի մեթոդաբանական և տեսական հիմքերը, 

ներկայացնելու մանակակից պրոբլեմները, 

Բ3. օգտագործել անհրաժեշտ տեղեկատվական համակարգերն ու տեխնոլոգիաները 

սնագիտական ոլորտում ոչ բարդ խնդիրներ լուծելու և հավաստի եզրահանգումներ 

անելու համար, 

Բ7. աէրոտիեզերական նկարների վերծանման միջոցով ներկայացնել բնական և 

սարակական օբյեկտների և շրջակա տարածքների վիճակը, որոշել դրանցում 

կատարված փոխությունները և ընտրել նեգատիվ երևույթների տվյալները, 

Բ8. ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն, ինչպես նաև իրականացնելու 

տազոտական աշխատանքներ, 

Գ3. մշակել և պատրաստել նախագծեր, հաշվետվություններ և զեկույցներ, ներկայացնելու 

հետազոտության արդյունքներ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 գործնական աշխատանք համակարգչային լաբորատորիայում, 

 անհատական և թիմային նախագծերի իրագործում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

1-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի գնահատման 

հիման վրա՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: 2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է 

ուսանողի գրավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Գնահատման բաղադրիչներ ինքնուրույն աշխատանք՝ 4 միավոր: Եզրափակիչ 

քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է: 

13.  Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Ներածություն, Տվյալների հենքերի հիմնական հասկացություններ: Տվյալների հենքերի 

մոդելներ: Տվյալների մոդելավորում և տվյալների հենքերի ձևավորում:Գործանական 

աշխատանքներ (աշխատանք PostgreSQL/PostGIS, QGIS, ESRI ArcGIS 10.x ծրագրով): 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Бураков П.В., Петров  В.Ю. Введение в системы баз данных։ Учебное пособие Санкт-Петербург,  2010с. 

2. Spatial Database Systems: Design, Implementation and Project Management by Yeung and Hall, 2007, 

Springer. DOI: 10.1007/1-4020-5392-4_1. 

3. Regina O. Obe and Leo S. Hsu․2011․PostGIS in Action, Second Edition․Stamford, CT, 

4. Modeling our World: The ESRI Guide to Geodatabase Concepts, Second Edition, by Michael Zeiler, 2010, 

ESRI Press, Redlands CA. 
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1. 0903/Բ07 2. Գեոմորֆոլոգիա երկրաբանության հիմունքներով 3. 6 ECTS կրեդիտ 

4. 5 ժամ/շաբ. 5. 3  ժամ  դաս,  2 ժամ  գործն., 

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7.  Եզրափակիչ գնահատումով   

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել գեոմորֆոլոգիական երևույթների հետ, որի արդյունքում 

գաղափար կկազմեն տարբեր ծագում և հատկանիշներ ունեցող ռելիեֆի ձևերի մասին, 

 տեսական գիտելիքների հիման վրա գործնականում կարողանան կատարել 

գեոմորֆոլոգիական ուսումնասիրություններ և եզրահանգումներ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 կկարողանան նկարագրելու երկրագնդի ռելիեֆի ներկա վիճակը, 

 ներկայացնեուլ ռելիեֆում տեղի ունեցող պրոցեսները, 

 կթվարկեն ռելիեֆը ըստ ծագման և հատկանիշների, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 հիմնավորելու այն մեթոդները, որոնցով դաշտում իրականացվում է գեոմորֆոլոգիական 

ուսումնասիրություն, 

 տվյալների հիմա վրա կազմելու գեոմորֆոլոգիական սխեմաներ և քարտեզներ, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 իրականացնելու տարածքի գեոմորֆոլոգիական տեսակետից գնահատում, 

 իրականացնելու գեոմորֆոլոգիական երևույթների կադաստրային գնահատում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Բ1. դասակարգել հողատեսքեր, անշարժ գույքի տեսակների տեղադիրքի սխեմաներ և 

քարտեզներ, 

Գ2. վերլուծել, գնահատել և սինթեզել գոյություն ունեցող փաստերը ու ստացված տվյալները, 

Գ4. արդյունավետ կերպով պլանավորել աշխատաժամերը և այլ ռեսուրսներ, պահպանել 

մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 լաբորատոր աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

1-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի գնահատման 

հիման վրա՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: 2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է 

ուսանողի գրավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Գնահատման բաղադրիչներ ինքնուրույն աշխատանք՝ 4 միավոր: Եզրափակիչ 

քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Էնդոգեն պրոցեսները և ռելիեֆը, կազմը և կառուցվածքը: Էկզոգեն պրոցեսները և ռելիեֆը, 

կազմը և կառուցվածքը: Գեոմորֆոլոգիական հետազոտության մեթոդները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Короновскй Н.В., Общая геология М. 2006, 528 ст. 

2. Ричагов Г.И., Общая геоморфология, М. наука 2006, 416 ст. 



390 

 

  

 

 

1. 0903/Բ09 2. Ինժեներային գրաֆիկա 3. 6 ECTS կրեդիտ 

4. 6 ժամ/շաբ. 5.  2.5  ժամ  դաս,  3.5 ժամ  լաբ. 

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ  7.  Առանց ընթացիկ քննություների գնահատման  

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 զարգացնել ուսանողների համակարգչային գիտելիքները: 

 ուսանողներին ծանոթացնել ինժեներական գրաֆիկաների կառուցման ժամանակակից 

եղանակներին, նրանց մոտ ձևավորել տեսական և գործնական ամուր գիտելիքներ` 

ժամանակակից սարքածրագրային համակարգերից օգտվելու համար: 

 ապագա մասնագետներին տրամադրել բավարար գիտելիքներ AutoCAD ծրագրի 

միջոցով հատակագծեր և քարտեզներ կազմելու համար՝ ապագա մասնագիտական 

գործունեությանը համապատասխան: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 նկարագրելու ինժեներական գրաֆիկաների կառուցման ժամանակակից եղանակները, 

 ներկայացնելու հոողամասերի և շինությունների հատակագծերի կազմման օրինակելի 

ձևերը և այդ հատակագծերին ներկայացվող պարտադիր պահանջները, 

 բացատրելու տեղագրական քարտեզներում եվ հատակագծերում պատկերված 

իրադրության առանձնահատկությունները և պայմանական նշանները, 

 ներկայացնելու AutoCAD ծրագրի ինտերֆեյսը, հասարակ օբյեկտները, գործիքները և 

ծրագրին բնորոշ այլ բաղադրիչներ: 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 դաշտային տվյալների հիման վրա իրականացնելու հատակագծերի և քարտեզների 

կազմում՝ ժամանակակից սարքածրագրային համակարգերի միջոցով, 

 AutoCAD ծրագրի միջոցով որոշելու կետերի կոորդինատները, նշել գծերի 

երկարությունները և որոշել տարածքների մակերեսները, 

 օգտվելու տեղագրական քարտեզներից և շինարարական նախագծերից, 

 լուծելու տարատեսակ հատակագծային և տեխնիկական խնդիրներ AutoCAD ծրագրում, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում և աշխատել համապատասխան 

կազմակերպություններում, որպես բանիմաց մասնագետ, 

 օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա4.ընտրել և ինքնուրույն մշակել քարտեզագրման ծրագրեր, հիմնավորելով կիրառվող 

ծրագրի արդյունավետությունը, 

Բ3.օգտագործել անհրաժեշտ տեղեկատվական համակարգերն ու տեխնոլոգիաները 

մասնագիտական ոլորտում ոչ բարդ խնդիրներ լուծելու և հավաստի եզրահանգումներ 

անելու համար, 

     Բ6. ժամանակակից գեոդեզիական սարքերի միջոցով որոշել օբյեկտների կոորդինատները, 

դասակարգելու դրանք ըստ կատեգորիաներ, կատարել սահմանազատման աշխատանքներ          

Գ1.տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել: 
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1. 0903/Բ10 2. Քարտեզների նախագծում և կազմում 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 2ժամ  դաս,  2 ժամ  լաբ. 

6. 4-րդ՝  գարնանային կիսամյակ 7. Եզրափակիչ գնահատումով   

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել քարտեզի՝ որպես հատուկ ստեղծագործության 

նախագծման և կազման սկզբունքներին ու մեթոդներին, 

 ուսանողներին ծանոթացնել քարտեզագրական պայմանական նշանների 

նախագծման հիմնական սկզբունքներին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու քարտեզագրական պատկերման և մոդելավորման հիմնական 

խնդիրները, 

 ներկայացնելու քարտեզագրական պայմանական նշանների նախագծման հիմնական 

սկզբունքները, 

 նկարագրելու քարտեզների նախագծման տեխնիկական կողմը, 

 օգտվելու քարտեզագրական ինֆորմացիայից, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները քարտեզներ կազմելու ժամանակ, 

 կազմելու կառուցվածքային, աշխարհագրական և քարտեզագրական առումներով 

գրագետ քարտեզներ, 

 իրականացնելու թեմատիկ քարտեզների կազման ժամանակ օբյեկտների 

քարտեզագրական պատկերում և համակարգված մոտեցում, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները` 

 դասախոսություն, 

 լաբորատոր աշխատանք Auto CAD ծրագրով: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները՝ 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Ընթացիկ ստուգում 6 

միավոր, ինքնուրույն աշխատանք՝ 6: Միավորների քայլը 0,5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

AutoCAD ծրագրի ինտերֆեյսը: AutoCAD-ի հասարակ օբյեկտները, հիմնական գծագրական 

հրամանները և դրանց կատարման տարբերակները: AutoCAD ծրագրում չափերը, 

չափագծերի տեղադրման հրամանները և  դրանց կատարումը:  Ծրագրային փաթեթների 

հավելումները AutoCAD ծրագրում: Հողամասերի և շինությունների հատակագծերի կազմման 

օրինակելի ձևերը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի հրամանը հողամասի, 

շինությունների հատակագծերի օրինակելի ձեվերը եվ այդ հատակագծերին ներկայացվող 

պարտադիր պահանջները հաստատելու մասին N284-ն հրաման, Երևան 2011:  

2. Ստեփանյան Ս.Շ., Բոյախչյան Տ.Մ., AutoCAD, Ինքնուսույց, Երևան 2009թ.: 

3. Садовский, Ю.И., Система инженерной графики AutoCAD для строителей.Минск  2007. 
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 օգտվելու քարտեզագրական տարատեսակ աղբյուրներից (տեղագրական քարտեզներ, 

թեմատիկ քարտեզներ), 

 վերլուծելու քարտեզագրական աղբյուրներ և կատարելու հետևություններ, 

 կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա2. ձևակերպել և համակողմանի լուսաբանել կադաստրային գործի քարտեզագրության 

հիմունքները, 

Ա3.  պարզաբանել և հիմնավորել կիրառվող քարտեզագրական մեթոդի 

առանձնահատկությունները, նրանց նկատմամաբ ներկայացվող 

պահանջները 

Ա4. ընտրել և ինքնուրույն մշակել քարտեզագրման ծրագրեր, հիմնավորելով կիրառվող 

ծրագրի արդյունավետությունը 

Բ1. դասակարգել հողատեսքեր, անշարժ գույքի տեսակների տեղադիրքի սխեմաներ և 

քարտեզներ, 

Գ1. տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել 

Գ5. կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 լաբորատոր աշխատանք: 

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

1-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի գնահատման 

հիման վրա՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: 2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է 

ուսանողի գրավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Գնահատման բաղադրիչներ ինքնուրույն աշխատանք՝ 4 միավոր: Եզրափակիչ 

քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

քարտեզագրական պատկերման և մոդելավորման հիմնական խնդիրները, 

քարտեզագրական պայմանական նշանների նախագծման հիմնական սկզբունքները 

քարտեզագրական ինֆորմացիա, քարտեզների նախագծում, խմբագրական աշխատանքներ 

և քարտեզի խմբագրում: 

14.Հիմնական գրականության ցանկը՝  

1. Հովհանիսյան Հ., Քարտեզագրություն, Երևան: 

2. Берляант А., Картография, Москва, 2001 1973 . 

3. Браун Л., История географических карт, Москва, 2006. 

4. Салищев К., Картоведение, Москва, 1976. 

5. Маликов Б., Пошивайло Я., Составление и подготовка к изданию карт и атласов с 

использованием компьютерных технологий, Новосибирск, 2002 
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1. 0903/Բ11 2. Հանքային ռեսուրսների կադաստր և                մոնիթորինգ 3. 5 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5.  2ժամ  դաս,  2 ժամ գործ., 

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7.  Եզրափակիչ գնահատումով   

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 տրամադրել անհրաժեշտ գիտելիքներ հանքային ռեսուրսների կադաստրի և 

մոնիթորինգի անցկացման սկզբունքների և մեթոդների վերաբերյալ, 

 ձևավորել և զարգացնել կադաստրի վարման և մոնիթորինգի կազմակերպման 

գործնական կարողություններ, 

 տալ հանքային ռեսուրսների կադաստրի վարման և մոնիթորինգի իրականացման 

նշանակությունը բնապահպանական և երկրի մասին գիտություններում, բնական, այդ 

թվում հանքային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման, ռացիոնալ օգտագործման և 

շրջակա միջավայրի պահպանման գործում: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 բնութագրելու և ներկայացնելու հանքային ռեսուրսների կադաստրի և մոնիթորինգի 

հիմնական հասկացություններն ու խնդիրները, համաշխարհային հանքահումքային 

հենքի իրավիճակը, օգտակար հանածոների դասակարգերը, հումքի աղբյուրներն ու 

հանքավայրերի երկրաբանաարդյունաբերական տիպերը, 

 ձևակերպելու և լուսաբանելու ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրման էտապներն ու 

փուլերը, աշխատանքների օբյեկտները, խնդիրներն ու ակնկալվող արդյունքները, 

հանքավայրերի դասակարգումն ըստ երկրաբանական կառուցվածքի բարդության, 

օգտակար հանածոների պաշարների և կանխատեսումային ռեսուրսների կարգերը, 

 նկարագրելու հանքավայրերի արդյունաբերական արժեքի գնահատման հիմնական 

գործոնները և կոնդիցիաների հիմնական ցուցանիշները, պաշարների դասակարգումն 

ըստ իրենց տնտեսագիտական նշանակության, 

 ձևակերպելու և սահմանելու հանքային ռեսուրսների կադաստրի օբյեկտները, 

կադաստրի ստեղծման, վարման և մոնիթորինգի անցկացման, տեղեկատվության 

ստացման, մշակման և վերլուծության մեթոդները, սկզբունքներն ու կարգերը, 

 նկարագրելու հանքավայրերի և հանքաերևակումների անձնագրերի կառուցվածքն ու                           

բովանդակությունը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 տարբերակելու, համադրելու և հակադրելու հանքավայրերի 

երկրաբանաարդյունաբերական տիպերը, օգտակար հանածոների տիպերն ըստ 

դասակարգերի, հանքավայրերի կառուցվածքների բարդության աստիճանները, 

օգտակար հանածոների հանքավայրերի պաշարների ու կանխատեսումային 

ռեսուրսների կարգերը, 

 վերլուծելու հանքավայրերի արդյունաբերական արժեքի գնահատման հիմնական 

գործոններն ու կոնդիցիաների հիմնական ցուցանիշները, իրականացնել կոնդիցիոն 

ցուցանիշների և օգտակար հանածոների պաշարների պարզեցված հաշվարկներ 

կոնկրետ առաջադրանքների շրջանակներում, 

 կիրառելու հանքային ռեսուրսների կադաստրի վարման հայեցակարգերը կոնկրետ 
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առաջադրանքների շրջանակներում, մշակել հանձնարարված տարածքի համար 

հանքային ռեսուրսների կադաստր և դրանց հետագա մոնիթորինգի անցկացման ծրագիր, 

իրականացնել կադաստրային տվյալների ավտոմատացված մշակում, ռեսուրսների 

հաշվառում և տարեկան շարժի վարումԳնահատելու և վերլուծելու տարածաշրջանի 

հանքային ռեսուրսների (պաշարների) յուրացման վիճակը և նրանց ընդլայնման 

մոտավոր հեռանկարները, ՀՀ հանքահումքային հենքը և ընդերքի ռեսուրսների 

յուրացման արդի իրավիճակը, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 հավաքագրելու, մշակելու և վերլուծելու եղած տեղեկատվությունը՝ որակական և 

քանակական գնահատումների կատարման նպատակով: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա3.պարզաբանել և հիմնավորել կիրառվող քարտեզագրական մեթոդի 

առանձնահատկությունները, նրանց նկատմամաբ ներկայացվող պահանջները 

Ա6. ճանաչել գույքագրվող օբյեկտներում տեղի ունեցող փոփոխությունները (հողերի դեգ-

րադացիա, կառույցների դեֆորմացիա) և հիմնավորել փոփոխությունների դեմ պայքարելու 

ձևերի համակարգային մոտեցման անհրաժեշտությունը, 

Բ3. օգտագործել անհրաժեշտ տեղեկատվական համակարգերն ու տեխնոլոգիաները մաս-

նագիտական ոլորտում ոչ բարդ խնդիրներ լուծելու և հավաստի եզրահանգումներ անելու 

համար, 

Գ2. վերլուծել, գնահատել և սինթեզել գոյություն ունեցող փաստերը ու ստացված      տվյալները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություններ, 

 գործնական պարապմունքներ, 

 հանձնարարված գրականության և իրավական օրենքների ու կարգերի ընթերցում, 

 թիմային և ինքնուրույն աշխատանքների կատարում, 

 թեմատիկ ռեֆերատների պատրաստում և ներկայացում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

1-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի գնահատման 

հիման վրա՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: 2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է 

ուսանողի գրավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Գնահատման բաղադրիչներ ինքնուրույն աշխատանք՝ 4 միավոր: Եզրափակիչ 

քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հանքային ռեսուրսների կադաստրի և մոնիթորինգի հիմնական հասկացությունները: 

Հանքային հումքը և հանրային արտադրությունը, համաշխարհային հանքա հումքային          հենքի 

իրավիճակը: Հանքային հումքի աղբյուրները: Օգտակար հանածոների հանքավայրերի        

երկրաբանաարդյունաբերական տիպերը, դասակարգումը: Ընդերքի երկրաբանական 

ուսումնասիրության փուլերը: Ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրման, ռացիոնալ 

օգտագործման և պահպանության պետական վերահսկողության կարգերը: Օգտակար 

հանածոների հանքավայրերի դասակարգումն ըստ երկրաբանական կառուցվածքի 

բարդյունթյան: Օգտակար հանածոների պաշարների և կանխատեսումային ռեսուրսների 
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կարգերը: Հանքավայրերի արդյունաբերական արժեքի գնահատման գործոնները, 

կոնդիցիաների հիմնական ցուցանիշները: Օգտակար հանածոների պաշարների 

դասակարգումն ըստ տնտեսագիտական նշանակության: Ընդերքի ռացիոնալ  գտագործումը: 

Հանքային ռեսուրսների  օգտագործման  բնապահպանական հարցերը: Հանքային 

ռեսուրսների կադաստրի խնդիրներն ու նշանակությունը: Հանքային ռեսուրսների կադաստրի 

և մոնիթորինգի կազմակերպման ձևերը, պահանջները և կարգերը: Կադաստրի օբյեկտները: 

Տեղեկատվության ստացման, մշակման և վերլուծության մեթոդները:Հանքային ռեսուրսների և 

պաշարների հաշվառումն ու տարեկան շարժի վարումը:Կադաստրային տվյալների մշակման 

ավտոմատացումը: Ավտոմատացման սկզբունքները:Հանքային ռեսուրսների մոնիթորինգի 

կառուցվածքը, անցկացման սկզբունքներն ու մեթոդները:Հանքային ռեսուրսների պետական 

կառավարումը:ՀՀ հանքահումքային հենքը, հանքային ռեսուրսների ընդհանրական 

բնութագիրը:ՀՀ ընդերքի յուրացման արդի իրավիճակը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝  

1. Ավագյան Հ.Ս. Լեռնահանքային և մետալուրգիական արդյունաբերությունների զարգացման 

ուղիներն ու հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում: Երևան: ՀՀ ԳԱԱ 

«Գիտություն» հրատ., 2011, 326 էջ: 

2. Դասախոսությունների տեքստեր և գործնական պարապմունքների նյութեր՝ թղթային և 

էլեկտրոնային տարբերակներով: 

3. ՀՀ օրենսգրքեր, օրենքներ և այլ իրավական ակտեր: 

4. Авдонин В.В., Ручкин Г.В. и др. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых. 

М.: Фонд “Мир”, 2007. 

5. Авдонин В.В. и др. Месторождения металлических полезных ископаемых. М.:  

6. Академический Проект, Трикста, 2005, 720 с. 

7. Калинин В.М. Мониторинг природных сред: Учебное пособие. Тюмень: Издательство ТГУ, 

2007, 208 с. 

8. Коротаев М.В. Применение геоинформационных систем в геологии. Учебное пособие, М., 

МГУ, 2008. 

9. Свитин В.А. Теоретические основы кадастра. Издательство: ИНФРА - М. 2009. 256с. 

10. Справочник. М.: ООО “Недра-Бизнесцентр”, 2001, 268 с. 

11. Шумилин М.В., Аликсеров В.А. и др. Бизнес в ресурсодобывающих отраслях. 

 

1. 0903/Բ12 2.«ՀԲ» Քաղաքաշինություն և բնակավայրերի պլանավորում 3. 5 ECTS կրեդիտ 

4. 5 ժամ/շաբ. 5. 2.5  ժամ  դաս,  2.5 ժամ գործն., 

6. 4-րդ՝  գարնանային  կիսամյակ 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման  

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքաշինական պլանավորման, ֆունկցիոնալ զոնավորման, 

տարածքի պլանավորման տեսական հարցերին բնակելի տարածքների քաղաքաշինական 

կազմակերպման գործնական ձևերին, առանձին օբյեկտների (տարածքներ, 

հողատարածքներ, գոտիներ) ճարտարապետալանդշաֆտային կազմակերպմանը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 
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 կտիրապետի բնակավայրերի քաղաքաշինական զարգացման տեսական և գործնական 

հիմունքները, 

 կիմանա բնակավայրերի կառուցվածքային տարրերի ձևավորման և տեղաբաշխման 

օրինաչափությունները, որոնք ապահովում են հաստատված չափորոշիչները, շրջակա 

միջավայրի էկոլոգիական և էսթետիկ որակի բարձրացումը, 

 կկարողանա վերարտադրել բնակավայրի տարածքային նախագծման և 

քաղաքաշինական վերլուծության սոցիալ-տնտեսական, ինժեներատեխնիկական, 

էսթետիկ, սանիտարահիգենիկ և էկոլոգիական ասպեկտները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 ցուցաբերելու գիտելիքներ սելիտեբ, հասարակական, հանգստի և արտադրական 

գոտիների գործառույթային ու նախագծային աշխատանքների կազմակերպման գործում, 

 կկարողան իրականացնել քաղաքի տրանսպորտային, հասարակական տարածքների և  

կենտրոնի օպտիմալ տեղաբաշխում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա4. ընտրել և ինքնուրույն մշակել քարտեզագրման ծրագրեր, հիմնավորելով կիրառվող ծրագրի 

արդյունավետությունը, 

Ա5. հիմնավորել գույքագրման անհրաժեշտությունը, ընտրել դրանց իրականացման եղանակը, 

Բ3. օգտագործել անհրաժեշտ տեղեկատվական համակարգերն ու տեխնոլոգիաները 

մասնագիտական ոլորտում ոչ բարդ խնդիրներ լուծելու և հավաստի եզրահանգումներ անելու 

համար, 

Գ4. արդյունավետ կերպով պլանավորել աշխատաժամերը և այլ ռեսուրսներ, պահպանել 

մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները` 

 դասախոսություն, 

 գործնական աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. («ՀԲ») 

Գնահատումը կատարվում է 2 ընթացիկ քննություններով,  8 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Քննության ձևերն են առաջինը՝ գրավոր, երկրորդը՝ բանավոր, հետազոտական 

աշխատանքի ներկայացմամբ 4 միավոր: Գնահատման բաղադրիչներ՝ ընթացիկ ստուգում 6 

միավոր, ինքնուրույն աշխատանք՝ 6  միավոր։Միավորների քայլը 0.5 է:ջ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Քաղաքաշինությունը որպես գործունեության համակարգ: Քաղաքաշինական  գործունեության 

օբյեկտը և սահմանները: Քաղաքաշինության պատմական ասպեկտները: Տարաբնակեցման 

համակարգը: Բնակավայրերի զարգացման գործոնները: Տարածքային պլանավորում, 

քաղաքաշինական գոտիավորում: Քաղաքի ֆունկցիոնալ պլանավորման կազմակերպում:  

Քաղաքի տարբեր գոտիների ձևավորումը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Քաղաքաշինության մասին ՀՀ օրենք, 5.05.1996, 2011թ. լրացումներով: 

2. Кашкина Л.В., Основы градостроительства. Уч. Пособие: М.: 2005. 

3. Малоян Г.А., Основы градостроительства. Уч. Пособие: - М.: Изд-во асс.стр.вузов, 2004. 
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1. 0903/Բ13 2. «ՀԲ» Թվային քարտեզագրություն 3. 6 ECTS կրեդիտ 

4. 5 ժամ/շաբ. 5.  2.5  ժամ  դաս,  2.5 ժամ  լաբ. 

6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7.  Եզրափակիչ գնահատումով   

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողների մոտ ձևավորել թվային քարտեզագրության բնագավառում տեսական և 

կիրառական գիտելիքներ, 

 փոխանցել տեսական և գործնական հմտություններ թվային քարտեզների ստեղծման և 

օգտագործման նպատակով, 

 ձևավորել թվային քարտեզների ստեղծման նպատակով ինֆորմացիոն 

տեխնոլոգիաներին տիրապետման տեսական և գործնական կարողություններ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու թվային քարտեզների ստեղծման տեսական սկզբմունքներն ու 

մեթոդները, 

 պարզաբանելու թվային քարտեզագրության տվյալների աղբյուրներից օգտվելու 

սկզբմունքներն ու դրանց տեսական հիմքերը, 

 բացատրելու թվային քարտեզագրության տեսական դրտույթները և մեթոդները 

 կիրառելու թվային քարտեզների ստեղծման տեխնոլոգիական հնարները, 

 իրականացնելու թվային քարտեզների համակարգման և օգտագործման աշխատանքներ, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 քարտեզագրական տարբեր աղբյուրներից հավաքելու, պահպանելու և մշակելու թվային 

քարտեզագրական տվյալներ, 

 ինքնուրույն կերպով նախագծելու և կազմելու տարբեր տիպի թվային քարտեզներ, 

 ներկայացնել թվային քարտեզագրական տվյալները համապատասխան 

քարտեզագրական տեսքով և ֆորմատներով, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 հավաքելու և մշակելու տարբեր աղբյուրներից ստացված քարտեզագրական տվյալները, 

 արդյունավետ կերպով իրականացնելու թվային քարտեզների ստեղծման 

աշխատանքներ, 

 աշխատելու ժամանակակից թվային քարտեզագրական աշխատանքներ իրականացնող 

խմբում, 

 պատրաստելու հաշվետվություններ և զեկուցումներ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա3.պարզաբանել և հիմնավորել կիրառվող քարտեզագրական մեթոդի 

առանձնահատկությունները, նրանց նկատմամաբ ներկայացվող պահանջները  

Ա4. ընտրել և ինքնուրույն մշակել քարտեզագրման ծրագրեր, հիմնավորելով կիրառվող ծրագրի    

արդյունավետությունը, 

Բ2. մշակել և կառուցել համալիր գրաֆիկական ոչ բարդ եռաչափ մոդելներ, վերլուծելու, 

քննարկելու և հիմնավորելու մոդելների միջոցով ուսումնասիրությունների կարևորությունը, 

Բ3. օգտագործել անհրաժեշտ տեղեկատվական համակարգերն ու տեխնոլոգիաները 

մասնագիտական ոլորտում ոչ բարդ խնդիրներ լուծելու և հավաստի եզրահանգումներ 

անելու   համար, 
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1.0903/Բ14 2. Գեոէկոլոգիան կադաստրային գործում 3. 5 ECTS կրեդիտ 

4. 5 ժամ/շաբ. 5. 3  ժամ  դաս,  2 ժամ  գործն., 

 6. 6-րդ՝  գարնանային կիսամյակ Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողների մոտ ձևավորել էկոլոգիական աշխարհընկալում: Ծանոթացնել 

գեոէկոլոգիայի տեսական և մեթոդաբանական հիմքերին և գեոէկոլոգիայի խնդիրներին: 

Ուսուցման ընթացքում ուսանողների ծանոթացում տեղանքի էկոլոգիական վիճակին և 

վերջինիս գնահատման հմտությունների ձեռքբերում: Մարդածին բացասական 

երևույթները կանխարգելող և գեոհամակարգերի խախտված հավասարակշռության 

վիճակի վերականգնմանն ուղղված միջոցառումների ծանոթացում, 

 ուսանողին ներկայացնել գեոոէկոլոգիայի ընդհանուր հասկացությունը, ծանոթացնել 

պատմությունը և առանձնացնել կադաստրային գործի և գեոէկոլոգիայի կապը: 

Գ1.տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել, 

Գ3.մշակել և պատրաստել նախագծեր, հաշվետվություններ և զեկույցներ, ներկայացնելու 

հետազոտության արդյունքներ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 լաբորատոր, 

 ինտերակտիվ մեթոդներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. («ՀԲ») 

1-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի գնահատման 

հիման վրա՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: 2-րդ ընթացիկ քննությունն   բանավոր է      , 

հետազոտական աշխատանքի ներկայացմամբ 4 միավոր: Գնահատման բաղադրիչներ 

ինքնուրույն աշխատանք՝ 4 միավոր: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թվային քարտեզագրության հիմնական հասկացությունները, կապը այլ գիտական 

դիցիպլինների հետ: Թվային քարտեզագրության տվյալների աղբյուրները: Թվային 

քարտեզագրության սարքածրագրային ապահովումը: Ինֆորմացիայի մուտքագրումը, 

երկրաչափական ձևափոխում, վեկտորացում: Վեկտորացման սխալները, թվային 

քարտեզագրության և ԱՏՀ գրաֆիկական  առանձնահատկությունները: Թվային քարտեզների 

կոմպանովկան: Թվային քառտեզների պայմանական նշանները և քարտեզագրական 

գրառումները: Թվային քարտեզների ֆայլերի ֆորմատները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝  

1. Жмойдяк Р.А., Атоян Л.В. Картография: курс лекций//Минск: БГУ, 2006. - 200 с. 

2. Картография (Текст): учеб.-метод. Пособие (утв.) М.А.Топчилов, Л.А.Помашова, 

О.Н.Николаева, 2009-г., 109с.  

3. Редактирование в ArcMap//DATA+, Минск: 2006- 464 с. 

4. Ինտերնետային կայքեր՝ 

5. https://www.dataplus.ru/ 

6. «Landsat» արբանյակային պատկերների արխիվ ftp://ftp.glcf.umiacs.umd.edu/glcf/Landsat/ 

https://www.dataplus.ru/
ftp://ftp.glcf.umiacs.umd.edu/glcf/Landsat/
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Արձանագրել առարկայի անհրաժեշտությունը տեղական և համամոլորակային բնույթ 

կրող և անընդհատ աճող գեոէկոլոգիական խնդիրների տիրույթում, 

 ուսանողին ներկայացնել հողօգտագործման էկոլոգիական խնդիրները, հողային 

ռեսուրսների օգտագործման կառավարման սկզբունքները և խախտված հողային 

ռեսուրսների վերակուլտիվացաման հիմնախնիրը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 տիրապետելու գեոէկոլոգիայի և կադաստրային գործի տեսական հինքերին, 

 տիրապետելու հողօգտագործման գեոէկոլոգիական խնդիրների լուծման 

ժամանակակից մեթոդներին, 

 թվարկելու բնական ռեսուրսների ռացիոնալ կառավարման մեթոդներին, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 ինքնուրույն ձեռք բերելու, մշակելու և կիրառելու գիտելիքները և ծավալել 

կառուցողական գործունեություն, 

 խորացնել և ընդլայնելու մասնագիտական աշխարհընկալումը, 

 ինքնուրույն առանձնացնելու ուսումնասիրման նպատակները և ճիշտ դնել խնդիրների 

լուծման հերթականությունը արդյունավետ արդյունք ստանալու համար, 

 գործնականում կիրառելու գեոէկոլոգիայի և հողօգտագործման ոլորտում ունեցած 

տեսական գիտելիքները, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 բարելավելու և զարգացնելու գիտական մակարդակն՝ օգտվելով տարատեսակ 

գիտական աղբյուրներից, 

 ինքնուրույն ուսումնասիրելու և տիրապետելու ուսումնասիրման նոր մեթոդներ՝ 

մասնագիտության մեջ դրանց հետագա կիրառելու նպատակով, հասկանում է 

հողօգտագործման ոլորտում առկա խնդիրները և դրանց լուծոման համար առաջարկում 

է գնահատել անհրաժեշտ ռեսուրսները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա2. ձևակերպել և համակողմանի լուսաբանել կադաստրային գործի քարտեզագրության 

հիմունքները, 

Բ4. բացահայտել և մշակել առաջարկներ այս ոլորտում աշխատանքի արդյունավետությունը 

բարձրացնելու համար , 

Գ2. վերլուծել, գնահատել և սինթեզել գոյություն ունեցող փաստերը ու ստացված տվյալները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասընթացի դասախոսական բաղադրիչն իրականացվում է դասախոսությունների 

տեսքով դասախոսությունների համար նախատեսված լսարաններում, 

 դեսական գիտելիքներն ամրապնդելու նպատակով գործնական աշխատանքներն 

իրականացվում են համակարգչային տեխնիկայով հագեցված համապատասխան 

լսարաններում: Գործնական աշխատանքների ընթացքում օգտագործվում են սլաիդների 

և տեսաֆիլմերի հավաքածու ըստ դասընթացի բաժինների, 

  ինքնուրույն աշխատանքն իրականացվում է համակարգչային լսարաններում՝ 

դասընթացի մոնիթորինգային տարատեսակ ծրագրեր ուսումնասիրելու և ամրապնդելու 

նպատակով: 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով:  

Ընթացիկ ստուգում  6 միավոր, ինքնուրույն աշխատանք՝ 6:   Միավորների քայլը 0,5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Էկոսֆերա: Էկոսֆերայի բնական գործոնները: Գլոբալ փոփոխությունները և բնակչության 

ռազմավարությունը: Երկրի գեոսֆերան և մարդու գործունեությունը: 

Կայուն զարգացում: Բնական և տեխնածին համակարգերի գեոէկոլոգիական ասպեկտները: 

Գեոէկոլոգիական մոնիթորինգ և կադաստր: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Էֆենդյան Պ.Ս., Եզեկյան Ա.Ս., Թամոյան Ս.ՋՎարդանյան., Ա.Մ., Բնական ռեսուրսների 

մոնիթորինգ և կադաստր, Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2016թ: 

2. Голубев Г.Н. Геоэкология. Учебник для студентов вузов Москва 2006.  

3. Трофимов В.Т., Зилинг Д.Г. Экологическая геология. Учебник Москва 2002. 

4. Ясаманов Н.А. Основы геоэкологии. Уч. пособие. Москва 2003. 

 

1. 0903/Բ15 2. «ՀԲ»  Անշարժ գույքի էկոնոմիկա և պլանավորում 3. 5 ECTS կրեդիտ 

4. 5 ժամ/շաբ.  5. .2.5  ժամ  դաս,  2.5 ժամ  գործն., 

6. 5-րդ՝  աշնանային կիսամյակ  7. Առանց եզրափակիչ գնահատման   

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին   ներկայացնել տեսական և պրակտիկ գիտելիքներ անշարժ գույք 

հասկացության, անշարժ գույքի շուկայի, շուկան կարգավորող իրավական դաշտի, 

շուկայի սյուբեկտների, իրականացվող գործարքների վերաբերյալ, 

 ուսանողի մոտ ձևավորել անշարժ գույքի և անշարժ գույքի շուկայի կենսական ցիկլի 

վերաբերյալ գիտելիքներ, 

 ուսանողի մոտ ձևավորել գիտելիքներ անշարժ գույքի կառավարման և գնահատման 

անհրաժեշտության վերաբերյալ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու անշարժ գույքը որպես տնտեսագիտական հասկացություն և 

պատկերացում կկազմի անշարժ գույք ապրանքային հատկությունների և 

առանձնահատկությունների մասին, 

 ներկայացնելու անշարժ գույքի գնահատման և կառավարման հիմնախնդիրները, 

 ներկայացնելու անշարժ գույքի օրնսդրական դաշտը կարքավորող հիմնական 

դրույթները: 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 ընտրելու և կիրառելու շուկայի ուսումնասիրության մեթոդները, 

 իրականացնելու անշարժ գույքի շուկայի վերլուծություններ և 

գնահատել շուկայի իրավիճակը, 

 սահմանելու անշարժ գույքի շուկայի մասնակիցների  իրավունքներն ու  

պարտականությունները: 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 ինքնուրույն վերլուծելու և գնահատելու անշարժ գույքի շուկան, 
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 օգտվելու անշարժ գույքի ոլորտի հիմնական օրենսդրական և նորմատիվ ակտերից, 

 մշակելու հաշվետվություններ և կազմել զեկույցներ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա1. նկարագրել կադաստրային գործի հիմնական սկզբունքները և հայեցակարգերը 

Բ1. դասակարգել հողատեսքեր, անշարժ գույքի տեսակների տեղադիրքի սխեմաներ և 

քարտեզներ, 

Բ4. բացահայտել և մշակել առաջարկներ այս ոլորտում  աշխատանքի արդյունավետությունը 

բարձրացնելու համար 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 գործնական, 

 սեմինար: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. . («ՀԲ») 

Գնահատումը կատարվում է 2 ընթացիկ քննություններով,  8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Քննության ձևերն են առաջինը՝ գրավոր, երկրորդը՝ բանավոր, հետազոտական աշխատանքի 

ներկայացմամբ 4 միավոր: Գնահատման բաղադրիչներ՝ ընթացիկ ստուգում 6 միավոր, 

ինքնուրույն աշխատանք՝ 6  միավոր։ Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Անշարժ գույքի տնտեսագիտական հասկացությունը: Անշարժ գույքի և անշարժ գույքի շուկայի 

կենսական ցիկլը: Անշարժ գույքի շուկայի սեգմենտները: Անշարժ գույքի գնահատման 

պահանջմունքները: Անշարժ գույքի կառավարման հիմնական մեխանիզմները: Անշարժ գույքի 

ոլորտում պետական կարգավորումնրը: Անշարժ գույքի ապահովագրում: Անշարժ գույքի հետ 

իրականացվող քաղաքացիաիրավական գործարքները: Ներդրումները և ֆինանսավորումները 

անշարժ գույքի շուկայում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝  

1. Անշարժ գույքի հետ կապված օրենքները և օրենսդրական իրավական ակտերը:  

2. Ստեփանյան Ս.Շ. , Հովհաննիսյան Վ.Փ., Գրիգորյան Ա.Լ., Անշարժ գույքի էկոնոմիկա 

և կառավարում, Երևան 2007թ: 

3. Грабового. - 2-е изд., перераб. и доп.- Москва: Проспект, 2012. - 848 с. 

4. Горемыкин В.А., Економика недвижимости, Москва 2003, МГИУ, 277 с. 

5. Экономика и управление недвижимостью: учебник / под общ. ред. П. Г. 

 

1. 0903/Բ34 2. ՀՀ աշխարհագրություն 3. 5  ECTS կրեդիտ 

4. 5 ժամ/շաբ.  5. .2.5  ժամ  դաս,  2.5 ժամ  գործն., 

6 . 3- րդ՝  աշնանային կիսամյակ  7. Եզրափակիչ գնահատումով   

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել Հայկական լեռնաշխարհի և ՀՀ մակերևույթի 

ծագումնաբանական տարրերին, ապարների լիթոլոգիային, դրանցով 

պայմանավորված հողերի բազմազանությանը և բնակլիմայական պայմաններին, 

 ուսանողներին ծանոթացնել ՀՀ բնակչության կազմին, տեղաբաշխման 

տարբերություններին և ՀՀ տնտեսությանը, 

 հնարավորություն ստեղծել գտնելու ՀՀ բնական պայմանների և մարդու 
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գործունեության միջև գոյություն ունեցող փոփոխությունների 

պատճառահետևանքային կապերը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու ՀՀ տարածքում մարդ-բնություն փոխհարաբերության հետևանքները, 

 ճանաչելու փոխազդեցության հետևանքով տեղի ունեցող փոփոխությունների 

հնարավոր ազդեցությունը մասնագիտական (կադաստրային գործի) ոլորտի վրա, 

 քննարկելու ՀՀ տարածքում փոփոխությունների դինամիկան և կատարելու 

կանխատեսումներ, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները գործնական խնդիրներ լուծելու համար, 

 մշակելու համալիր միջոցառումներ, բարելավելու մարդ-բնություն 

փոխհարաբերությունը, 

 հիմնավորված մշակելու առաջարկներ այս ոլորտում աշխատանքի արդյունավետու-

թյունը բարձրացնելու համար: 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթելու և վերլուծելու, 

 մշակելու և պաշտպանելու նախագծեր մարդ-բնություն փոխհարաբերությունների 

կարգավորման ուղղված:  

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա6. ճանաչել գույքագրվող օբյեկտներում տեղի ունեցող փոփոխությունները (հողերի 

դեգրադացիա, կառույցների դեֆորմացիա) և հիմնավորել փոփոխությունների դեմ 

պայքարելու ձևերի համակարգային մոտեցման անհրաժեշտությունը, 

Բ4. բացահայտել և մշակել առաջարկներ այս ոլորտում  աշխատանքի արդյունավետությունը 

բարձրացնելու համար 

Գ 1. տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել 

Գ 3. մշակել և պատրաստել նախագծեր, հաշվետվություններ և զեկույցներ, ներկայացնելու 

հետազոտության արդյունքներ, 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները` 

 դասախոսություն 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

1-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի գնահատման 

հիման վրա՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: 2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է 

ուսանողի գրավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Գնահատման բաղադրիչներ ինքնուրույն աշխատանք՝ 4 միավոր: Եզրափակիչ 

քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հայկական լեռնաշխարհը որպես ուրույն ֆիզաշխարհագրական միավոր: ՀՀ ընդհանուր 

ֆիզաշխարհագրական բնութագիրը: ՀՀ բնության պահպանություն: ՀՀ բնակչություն: ՀՀ 

տնտեսություն: ՀՀ տրանսպորտ: Մարդ-բնություն փոխհարաբերությունները ՀՀ տարածքում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Գաբրիելյան Հ.Կ. Հայկական լեռնաշխարհ, Երևան 2000թ., 343 էջ: 
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2. Մանասյան Մ.Գ. Հայաստանի աշխարհագրություն, Երևան 2015թ., 360էջ: 

3. Մելքումյան ՀՀ տնտեսական աշխարհագրություն Երևան 2001թ., 160 էջ: 

4. Շիրինյան Գ.Թ. Հայկական լեռնաշխարհ, Երևան 2008թ., 220 էջ: 

5. Պողոսյան Դ.Ս., Խոեցյան Ա.Վ. Հայկական լեռնաշխարհի լանդշաֆտները և ֆիզաշխար-

հագրական շրջանները, Երևան 2008թ., 491 էջ: 

 

1. 0903/Բ16 2. Ջրային ռեսուրսների կադաստր և մոնիթորինգ 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 3 ժամ/շաբ. 5.  2 ժամ  դաս,  1 ժամ  գործն., 

6. 5-րդ՝աշնանային կիսամյակ 7.  Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման   

8. Դասընթացի նպատակն է  

 ուսանողների մոտ ձևավորել անհրաժեշտ տեսական ու կիրառական գիտելիքներ 

ջրային ռեսուրսների կադաստրի ստեղծման և մոնիթորինգի կազմակերպման 

սկզբունքների և մեթոդների վերաբերյալ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 բնութագրելու կադաստրի և մոնիթորինգի հիմնական 

հասկացություններն ու  խնդիրները, 

 ներկայացնելուջրային ռեսուրսների կադաստրի ստեղծման, վարման 

մեթոդները, սկզբունքներն ու կարգերը, 

 լուսաբանելուջրային ռեսուրսներիմոնիթորինգի անցկացմանմեթոդները, 

սկզբունքներն ու կարգերը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 վերլուծելու և գնահատելուջրային ռեսուրսների դասակարգումը և պահպանումը, 

 պարզաբանելուջրային ռեսուրսների կադաստրի առանձնահատկությունները և 

վարման կարգերը, 

 կատարելուջրայինռեսուրսների մոնիթորինգ, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում: 

10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա1. նկարագրել կադաստրային գործի հիմնական սկզբունքները և հայեցակարգերը 

Ա3.  պարզաբանել և հիմնավորել կիրառվող քարտեզագրական մեթոդի 

առանձնահատկությունները, նրանց նկատմամաբ ներկայացվող պահանջները 

Բ8. ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն, ինչպես նաև իրականացնելու 

հետազոտական աշխատանքներ ոլորտում 

Գ3. մշակել և պատրաստել նախագծեր, հաշվետվություններ և զեկույցներ, ներկայացնելու 

հետազոտության արդյունքներ 

Գ5. կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություն (համակցությամբ ակտիվ և ինտերակտիվ անցկացման ձևերի),  

 գործնական պարապմունք, 

 ինքնուրույն աշխատանք: 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով:  

Ընթացիկ ստուգում  6 միավոր, ինքնուրույն աշխատանք՝ 6:  Միավորների քայլը 0,5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Ջրային ռեսուրսների կադաստրի և մոնիթորինգի հիմանական հասկացությունները: Ջրային 

ռեսուրսների դասակարգումը և պահպանումը, ճյուղային կադաստր: Ջրային ռեսուրսների 

կադաստրի նշանակությունը և խնդիրները: Աշխատանքներն իրագործող պետական 

մարմինները և կարգերը: Ջրային ռեսուրսների պետական հաշվառումը, Ջրային օրենսգիրք: 

ՀՀ Ջրային օրենսգիրք: ՀՀ ջրային ռեսուրսների օգտագործումը և պահպանումը: Ջրային 

ռեսուրսների մոնիթորինգի նշանակությունը և խնդիրները: Աշխատանքներն             իրագործող 

պետական վերահսկող մարմինները և կարգերը: Ջրոլորտի մոնիթորինգ, մոնիթորինգի 

մեթոդները: Պահպանման հիմնախնդիրները: 

14, Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Հայէկոմոնիթորինգկենտրոն /http://armmonitoring.am: 

2. ՀՀ ջրայինօրենսգիրք, ՀՀազգայինժողով, 4 հունիսի, 2002թ: 

3. Ջրային պետական կադաստրի տեղեկատվական համակարգ /http://wrma.am/4.php: 

4. Водный кадастр и мониторинг/ Курс лекций /http://studydoc.ru/doc/2271564/vodnyj- kadastr-

i-monitoring-kurs-lekcij. 

5. Водный кадастр / http://ru-ecology.info/term/2135/. 

6. Кадастр водных ресурсов. / http://studall.org/all-200573.html. 

Экологический мониторинг / Курс лекций /http://ecology- education.ru/index.php?action=full&id=191. 

 

1. 0903/Բ26 2. Անշարժ գույքի չափագրում և հաշվառում 3. 5  ECTS կրեդիտ 

4. 5 ժամ/շաբ.  5. 2.5  ժամ  դաս,  2.5 ժամ  լաբ. 

6. 4-րդ՝  գարնանային  կիսամյակ  7. Եզրափակիչ գնահատումով    

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին տրամադրել գիտելիք և իմացություն հողամասերի և դրանց վրա 

ամրակայված անշարժ գույքի չափագրման և հաշվառման վերաբերյալ, 

 ուսանողներին ծանոթացնել անշարժ գույքի հաշվառման նշանակությանն ու 

բովանդակությանը, հաշվառման ձևերին, տեղեկատվության հավաքման 

եղանակներին  ինչպես նաև կադաստրային ծածկագրման գործընթացի 

սկզբունքներին, 

 օժտել ուսանողներին այնպիսի գիտելիքներով և կարողություններով, որոնք 

անհրաժեշտ են անշարժ գույքի չափագրման և հաշվառման ոլորտում 

մասնագիտական գործունեություն ծավալելու համար: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու անշարժ գույքի  չափագրման և հաշվառման նշանակությունն ու 

բովանդակությունը, 

 նկարագրելու անշարժ գույքի հաշվառման ձևերը,  

 բացատրելու անշարժ գույքի հաշվառման տեղեկատվության հավաքագրման 

եղանակները, մոնիթորինգի իրականացման կարգը, 

http://studydoc.ru/doc/2271564/vodnyj-kadastr-i-monitoring-kurs-lekcij
http://studydoc.ru/doc/2271564/vodnyj-kadastr-i-monitoring-kurs-lekcij
http://studydoc.ru/doc/2271564/vodnyj-kadastr-i-monitoring-kurs-lekcij
http://ru-ecology.info/term/2135/
http://studall.org/all-200573.html
http://ecology-/
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 ներկայացնելու հողամասսերի, շենքերի և շինությունների դասակարգումը ըստ 

նպատակային և գործառնական նշանակության, 

բ)  գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 ցուցադրելու անշարժ գույքի պետական կադաստրների տվյալների բազայի 

կառուցվածքը, 

 ներկայացնելու անշարժ գույքի հաշվառման տեղեկատվության հավաքագրման 

աշխատանքների կազմակերպման կարգը, 

 աշխատելու անշարժ գույքի հաշվառումով զբաղվող կազմակերպություններում և 

համակարգչային ծրագրերի միջոցով իրականացնել մասնագիտական գործառույթներ, 

 արժևորելու անշարժ գույքի հաշվառման և  չափագրման  տվյալների դերը 

հողագույքային հարաբերություններում, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 վերլուծելու անշարժ գույքի  չափագրման և հաշվառման տվյալներ և կատարել 

հետևություններ, 

 օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա5. հիմնավորել գույքագրման անհրաժեշտությունը, ընտրել դրանց իրականացման եղանակը 

Բ1. դասակարգել հողատեսքեր, անշարժ գույքի տեսակների տեղադիրքի սխեմաներ և 

քարտեզներ, 

Բ5. դասակարգել հողատեսքերը ըստ կատեգորիաների, կատարել հաշվառում և գնահատում: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները` 

 դասախոսություն, 

 լաբորատոր աշխատանք:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

1-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի գնահատման 

հիման վրա՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: 2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է 

ուսանողի գրավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Գնահատման բաղադրիչներ ինքնուրույն աշխատանք՝ 4 միավոր: Եզրափակիչ 

քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Անշարժ գուքի կադաստրի վարման համար տեղեկատվություն ստանալու, մշակելու և 

վերլուծելու մեթոդները: Անշարժ գույքի կադաստրի տեղեկատվական բանկի և բազայի 

ձևավորումը: Անշարժ գույքի չափագրում, հաշվառւմ և կադաստրային ծածկագրում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝  

1. Եզեկյան Ա.Ս., Էֆենդյան Պ.Ս., Հողային կադաստր, Երևան 2007թ.: 

2. Էֆենդյան Պ.Ս., Եզեկյան Ա.Ս., Թամոյան Ս.Ջ., Վարդանյան Ա.Մ., Բնական ռեսուրսների  

մոնիթորինգ և կադաստր, Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2016թ.: 

3. ՀՀ հողային օրենսգիրք, Երևան 2001թ.: 

4. Հողամասի, շինության հատակագծերի ձևերը և հատակագծերին ներկայացվող 

պահանջները և հատակագծերի ներկայացման  ընդհանուր դրույթներ,  Կադաստրի 

կոմիտեի 2021 թվականի  ապրիլի 8-ի N 75-Ն հրաման: 

5. Հրաման անշարժ գույքի չափագրման /հաշվառման/, ՀՀ կառավարությանն առընթեր 
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անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե, Երևան 2011թ.: 

6. Հրաման հողամասի, շինությունների հատակագծերի օրինակելի ձևերը և այդ 

հատակագծերին ներկայացվող պարտադիր պահանջները, ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե, Երևան 2011թ.: 

7. Հայաստանի հանրապետության անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագրման կարգը,  

1998 թվականի N 91: 

 

1. 0903/Բ27 2. Հողօգտագործում հողային կադաստրի հիմունքներով 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ.  5. 2  ժամ  դաս,  2 ժամ  գործն., 

6. 5-րդ՝  աշնանային կիսամյակ 7. Եզրափակիչ գնահատումով   

8. Դասընթացինպատակն է՝ 

 ուսանողներին տրամադրել հողօգտագործման և հողային կադաստրի ոլորտի 

հիմնարար գիտելիք՝ ապագա մասնագիտական գործունեությանը համապատասխան, 

նրանց ծանոթացնել հողային ռեսուրսների օգտագործման առանձնահատկություն-

ներին, հողերի գոտիավորման և օգտագործման սխեմաներիկ ազմին և 

բովանդակությանը, հողերի կորստի հիմնակա նպատճառներին, ինչպես նաև հողային 

ռեսուրսների պահպանման և ռացիոնալ օգտագործման եղանակներին, 

 օժտել ուսանողներին այնպիսի գիտելիքներով և կարողություններով, որոնք 

անհրաժեշտ են հողօգտագործման և հողաշինարարության բնագավառում 

մասնագիտական գործունեություն ծավալելու համար: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու հողային կադաստրի բնագավառում հողօգտագործման 

առանձնահատկությունները, հետևանքները և վերահսկողությունը հողային 

ռեսուրսների օգտագործման ու պահպանման նկատմամբ, 

 ներկայացնելու հողային ռեսուրսների պահպանության նպատակները և խնդիրները 

նկարագրելու հողօգտագործման հետևանքները ևհողերի կորստի հինական 

պատճառները, 

 բացատրելու հողերի գոտիավորման և օգտագործման սխեմաների կազմը և 

բովանդակությունը, 

 ներկայացնելու հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման վերաբերյալ 

հաշվետվության բովանդակությունը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 անել առաջարկներ հողօգտագործման ոլորտի աշխատանքների 

արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ, 

 ներկայացնելու հողաշինարարությանկ ազմակերպման կարգը, 

 վերլուծելու և գնահատելու հողերի կորստի հիմնական պատճառները, առաջարկել 

համապատասխան լուծումներ դրանցից խուսափելու համար, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 վերլուծել փաստերը և անել հիմնավորված հետևություններ, 

 դիտարկել հողօգտագործման ոլորտում առկա խնդիրները և գնահատել դրանց 

լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները: 
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10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա5. հիմնավորել գույքագրմանան հրաժեշտությունը, ընտրելու դրանց իրականացմա 

նեղանակը, 

Բ5. դասակարգել հողատեսքերը ըստ կատեգորիաների, կատարել հողերի հաշվառում և 

գնահատում 

Գ3. մշակել և պատրաստել նախագծեր, հաշվետվություններ և զեկույցներ, ներկայացնելու 

հետազոտությանարդյունքներ, 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 գործնական շխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

1-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի գնահատման 

հիման վրա՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: 2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է 

ուսանողի գրավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Գնահատման բաղադրիչներ ինքնուրույն աշխատանք՝ 4 միավոր: Եզրափակիչ 

քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հողային ռեսուրսների մոնիթորինգ և կադաստր: Պետական հողային կադաստրը որպես 

հողօգտագործման և հողաշինարարության կազմակերպման հիմնական օղակ: Հողային 

ռեսուրսների առկայության, օգտագործման և պահպանության մոնիթորինգ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝  

1. Եզեկյան Ա.Ս., Էֆենդյան Պ.Ս.,  Հողային կադաստր, Երևան 2007թ.: 

2. Էֆենդյան Պ.Ս.,. Եզեկյան Ա.Ս, Թամոյան Ս.Ջ., Վարդանյան Ա.Մ., Բնական ռեսուրսների 

մոնիթորինգ և կադաստր, Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2016թ.: 

3. ՀՀ հողային օրենսգիրք, Երևան 2001թ.: 

 

1. 0903/Բ17 2. Գեոինֆորմատիկա 3. 7 ECTS կրեդիտ 

4. 7 ժամ/շաբ.  5. 3   ժամ  դաս,  4 ժամ  լաբ. 

6. 5-րդ՝  աշնանային կիսամյակ  7. Եզրափակիչ գնահատումով   

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողների մոտ ձևավորել գեոինֆորմատիկայի բնագավառում տեսական և 

կիրառական գիտելիքներ 

 ձևավորել տեսական և գործնական հմտություններ աշխարհագրական տվյալների 

հավաքման, մշակման, պահպանման, վերլուծության և տարածման նպատակով 

 փոխանցել տեսական գիտելիքներ և գործնական կարողություններ վեկտորային և 

ռաստրային տվյալների մշակման և վերլուծության նպատակով: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու աշխարհագրական տվյալների հավաքման, մշակման, պահպանման, 

վերլուծության և տարածման սկզբմունքներն ու մեթոդները, 

 պարզաբանելու տարածական գրաֆիկական մոդելների ստեղծման հիմնական 

սկզբմունքներն ու դրանց տեսական հիմքերը Բացատրելու աշխարհագրական 



408 

 

  

 

վերլուծությունների տեսական դրտույթները և մեթոդները, 

 կիրառելու աշխարհագրական տվյալների հավաքման, պահպանման և մշակման 

տեխնոլոգիական հնարները, 

 իրականացնելու գեոինֆորմացիոն հետազոտական փոքր նախագծեր, 

բ)  գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 համապատասխան ներկայացվող պահանջների, տարբեր աղբյուրներից հավաքելու, 

պահպանելու և մշակելու գրաֆիկական և թեմատիկ տվյալներ, 

 ինքնուրույն կերպով լուծելու տարբեր տեսակի միջին բարդության գեոինֆորմացիոն 

խնդիրներ, 

 ներկայացնելու վեկտորային, ռաստրային և թեմատիկ տվյալները քարտեզների, 

գրաֆիկների և աղյուսակների տեսքով, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 հավաքելու վերլուծելու և համակարգելու տարբեր տիպի աշխարհատեղեկատվական 

տվյալներ, 

 արդյունավետ կերպով իրականացնելու գեոինֆորմացիոն վերլուծություններ՝ 

խնայելով  ժամանակը և միջոցները, 

 աշխատելու ԱՏՀ հետազոտական խմբում, 

 պատրաստելու հաշվետվություններ և զեկուցումներ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա3.պարզաբանել և հիմնավորել կիրառվող քարտեզագրական մեթոդի 

առանձնահատկությունները, նրանց նկատմամաբ ներկայացվող պահանջները 

Բ3․օգտագործել անհրաժեշտ տեղեկատվական համակարգերն ու տեխնոլոգիաները 

մասնագիտական ոլորտում ոչ բարդ խնդիրներ լուծելու և հավաստի եզրահանգումներ 

անելու համար 

Բ8. ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն, ինչպես նաև իրականացնելու 

հետազոտական աշխատանքներ 

Գ1. տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել 

Գ3. մշակել և պատրաստել նախագծեր, հաշվետվություններ և զեկույցներ, ներկայացնելու 

հետազոտության արդյունքներ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները` 

 դասախոսություն, 

 լաբորատոր, 

 ինտերակտիվ մեթոդներ: 

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

1-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի գնահատման 

հիման վրա՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: 2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է 

ուսանողի գրավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Գնահատման բաղադրիչներ ինքնուրույն աշխատանք՝ 4 միավոր: Եզրափակիչ 

քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Գեոինֆորմատիկա գիտությունը, հիմնական հասկացությունները: Աշխարհագրական 

տվյալների կառուցվածքը, թեմատիկ և գրաֆիկական տվյալները: Ինֆորմացիայի 
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մուտքագրումը և մշակումը: Գրաֆիկական տվյալների մոդելները, վեկտորային և 

ռաստրային մոդելներ: Վեկտորային հենքի վրա վերլուծություններ: Ռաստռային հենքի վրա 

վերլուծություններ: Գծային հղումներ 

Եռաչափ վերլուծություններ 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Журкин И. Г., Шайтура С. В. Геоинформационные системы. — Москва: Кудиц-пресс, 2009. 

— 272 с. 

2. Кузнецов О. Л., Никитин А. А., Черемисина Е. Н. Геоинформатика и геоинформационные 

системы //Москва, ВНИИгеосистем, 2005г. 

3. Капралов Е., Кошкарев А., Тикунов В., Лурье И., Семин В., Серапинас Б., Сидоренко В. , 

Симонов А. Геоинформатика. В 2 книгах. — Москва: Academia, 2010 

4. ArcGIS/Руководство пользователя- ESRI 2003–2004 

5. ДеМерс Майкл Н. Географические информационные системы. Основы// Пер. с англ. – М.: 

Дата+, 1999.– 478 с. 

Ինտերնետային կայքեր՝ 

https://www.esri.com 

https://www.dataplus.ru/ 

«Landsat» արբանյակային պատկերների արխիվ ftp://ftp.glcf.umiacs.umd.edu/glcf/Landsat/ 

 

1.0801/Բ12 2. Ինժեներային երկրաբանություն և գրունտագիտություն 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ.  5. 2  ժամ  դաս,  2 ժամ  լաբ. 

6. 5-րդ՝  աշնանային կիսամյակ  7. Առանց եզրափակիչ գնահատման   

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնելու գրունտների ինժեներաերկրաբանական 

հատկություններին, 

 տրամադրելու հիմնարար գիտելիքներ տարածքի և տեղամասի 

ինժեներաերկրաբանական պայմանների մասին, 

 ծանոթացնելու ինժեներաերկրաբանական ուսումնասիրության մեթոդներին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 դասակարգելու գրունտները ըստ ինժեներաերկրաբանական հատկությունների, 

 առանձնացնելու տեղամասերը և տարածքները ըստ ինժեներաերկրաբանական 

պայմանների, 

 առաջարկելու ինժեներաերկրաբանական ուսումնասիրության կոնկրետ մեթոդներ, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 գնահատելու և համադրելու գրունտների ինժեներաերկրաբանական հատկություններն 

և առանձնահատկությունները, 

 տալու տեղանքի ինժեներաերկրաբանական պայմանների վերաբերյալ 

եզրակացություն, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 քննարկելու գրունտների ինժեներաերկրաբանական հատկությունների կիրառումը, 

մեթոդների արդյունավետությունը, 

https://www.esri.com/
https://www.dataplus.ru/
ftp://ftp.glcf.umiacs.umd.edu/glcf/Landsat/
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 ներկայացնելու տեղանքի, տարածքի ինժեներաերկրաբանական պայմանների 

ուսումնասիրման մեթոդիկայի արդյունավետությունը: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Բ4. բացահայտել և մշակել առաջարկներ այս ոլորտում աշխատանքի արդյունավետությունը 

բարձրացնելու համար 

Գ4. արդյունավետ կերպով պլանավորել աշխատաժամերը և այլ ռեսուրսներ, պահպանել 

մասնագիտական էթիկայի նորմերը 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 լաբորատոր աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Ստուգումը կատարվում է 2 ընթացիկ քննություններով,  յուրաքանչյուրը գնահատվում է 6 

միավոր առավելագույն արժեքով: Քննության ձևերն են առաջինը՝ գրավոր, երկրորդը՝ 

բանավոր: Գնահատման բաղադրիչներ՝ Ընթացիկ ստուգում  4 միավոր, ինքնուրույն 

աշխատանք՝ 4 միավոր։ Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Գրունտագիտություն: Ինժեներային գեոդինամիկա: Ինժեներաերկրաբանական 

հետազոտությունների մեթոդիկա: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Ломтадзе В.Д. Инженерная геодинамика, МГУ 2002 г. 

2. Сергеев З.М. Инженерная геология, МГУ 1978 г., 385 ст. 

 

1.0903/Բ18 2.«ՀԲ» Կառուցապատ տարածքների կադաստր 3. 5 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ.  5. 2  ժամ  դաս,  2 ժամ  գործն., 

6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ  7. Առանց եզրափակիչ գնահատման   

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողին ծանոթացնել կառուցապատված տարածքներում կադաստրի վարման 

առանձնահատկություններին, 

 անշարժ գույքի հասցեավորման կարգին, 

 քաղաքաշինական նախագծային փաստաթղթերի համակարգին և տեսակներին, 

 քաղաքաշինական կադաստրի ստեղծման և վարման կարգին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու կառուցապատված տարածքներում վարվող կադաստրի 

առանձնահառկություններին, 

 նկարագրելու քաղաքաշինական նախագծային փաստաթղթերի տեսակաները և դրանց 

բովանդակությունը, 

 ներկայացնելու քաղաքաշինական կադաստրի վարման համակարգը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 կատարելու անշարժ գույքի հասցեավորում, 

 կատարելու շենքերի և շինությունների կադաստրային գնահատում, 

գ)  ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 
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 գնահատուելու բնակավայրերի տարածքների անշարժ գույքի կադաստրը, 

 կազմելու բնակավայրերի տարածքների հասցեավորման քարտեզների: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա5. հիմնավորել գույքագրման անհրաժեշտությունը, ընտրելու դրանց իրականացման 

եղանակը, 

Բ1. դասակարգել հողատեսքեր, անշարժ գույքի տեսակների տեղադիրքի սխեմաներ և 

քարտեզներ, 

Գ2. վերլուծել, գնահատելու և սինթեզել գոյություն ունեցող փաստերը ու ստացված տվյալները, 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 գործնական աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. . («ՀԲ») 

Գնահատումը կատարվում է 2 ընթացիկ քննություններով,  8 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Քննության ձևերն են առաջինը՝ գրավոր, երկրորդը՝ բանավոր, հետազոտական 

աշխատանքի ներկայացմամբ 4 միավոր: Գնահատման բաղադրիչներ՝ ընթացիկ ստուգում 6 

միավոր, ինքնուրույն աշխատանք՝ 6  միավոր։Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Կառուցապատված /քաղաքային/ տարածքների կադաստրի առանձնահատկությունները: 

Անշարժ գույքի հասցեավորում: Քաղաքաշինական փաստաթղթեր: Քաղաքաշինական 

կադաստր: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Գույքի նկատմամբ իրավունքների գրանցման մասին ՀՀ օրենք: 

2. ՀՀ կառավարության 1999 թ. դեկտեմբերի 31-ի ՛՛Պետական քաղաքաշինական կադաստրի 

վարման և քաղաքաշինական գործունեության մոնիթորինգի անցկացման կարգը 

հաստատելու մասին՛՛ # 802 որոշում: 

3. ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2003 թ. հունիսի 5-ի ՀՀՇՆ I-2.03-03 ՛՛ՀՀ պետական 

քաղաքաշինական կադաստր՛՛ շինարարական նորմերի հաստատման մասին # 38-Ն 

հրաման: 

4. Քաղաքաշինության մասին ՀՀ օրենք: 

 

1. 0903/Բ35 2.  Լանդշաֆտային պլանավորում 3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 3 ժամ/շաբ.  5.  2 ժամ  դաս,  1 ժամ  լաբ. 

6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ  7. Առանց եզրափակիչ գնահատման   

8. Դասընթացի նպատակն է 

 ուսանողների մոտ ձևավորել բնական և բնամարդածին տարածքային համալիրների և 

երկրահամակարգերի կազմի և հատկությունների, աշխարհագրական տեղաբաշխման 

և նրանց կիրառական նշանակության մասին պատշաճ մասնագիտական 

պատկերացումներ: Ինչպես նաև օգնել յուրացնել լանդշաֆտային պլանավորման 

մեթոդիկան: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 նկարագրելու լանդշաֆտի, որպես բնատարածքային համալիրների ձևավորման 
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գործոնների համակարգը, 

 ներկայացնելու աշխարհագրական թաղանթի բաղադրիչների համալիր վերլուծության 

մեթոդիկան և նրանց աշխարհագրական տեղաբաշխման օրինաչափությունները, 

 վերլուծել լանդշաֆտային ծրագիր կազմելու ձևերը և լանդշաֆտային պալավորման 

մակարդակները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 կատարելու համալիր լանդշաֆտային հանույթ և լանդշաֆտային քարտեզների միջոցով 

տարածքների ռացիոնալ գնահատման փորձ, 

 իրականացնելու լանդշաֆտի շրջանակային պլան, կանաչ պլան, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում, 

 իրականացնելու թիմային աշխատանք: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Բ4. բացահայտել և մշակել առաջարկներ այս ոլորտում  աշխատանքի արդյունավետությունը 

բարձրացնելու համար 

Գ5. կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծեւ խնդիրներ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 էլեկտրոնային գրատախտակի միջոցով դասախոսություն և նյութերի ցուցադրում, 

 սեմինարների անցկացում, համատեղ քնարկումներ, 

 ուսանողները մասնակցում են քննարկումներին, 

 իրականացնում նախադեպերի վերլուծություն և բանավեճեր, 

 գործնական աշխատանքների իրականացում, լաբորատոր փորձարկումներ, 

 հանձնարարված գրականության ընթերցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Գնահատումը կատարվում է 2 ընթացիկ քննություններով,  8 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Քննության ձևերն են առաջինը՝ գրավոր, երկրորդը՝ բանավոր: Գնահատման 

բաղադրիչներ՝ ընթացիկ ստուգում 6 միավոր, ինքնուրույն աշխատանք՝ 6  

միավոր։Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Լանդշաֆտային պլանավորման զարգացման և արդիականության նախադրյալները, 

ուսումնասիրման օբյեկտը, ուղղությունները և նպատակը: Լանդշաֆտային պլանավորման 

զարգացման պատմական ասպեկտները: Լանդշաֆտային պլանավորման հիմնական 

սկզբունքները և մեթոդաբանական  սկզբունքները: Բնաանթրոպոգեն լանդշաֆտների 

զարգացման նախադրյալները: Լանդշաֆտային թաղանթի զարգացման պատմությունը 

անթրոպոգենեզացման գործոնները և մեխանիզմները: Բնաանթրոպոգեն լանդշաֆտների 

դասակարգումը, տիպերը, նրանց բնութագիրը և դինամիկան: Կուլտուրական 

լանդշաֆտների օպտիմալացումը և լանդաֆտային պլանավորումը: 

Անտառագյուղատնտեսական լանդշաֆտների պլանավորումը որոշող գործոնները: 

Լանդշաֆտային պլանավորման մոտեցումները և քաղաքային շինարարական նախագծերի 

էկոլոգիզացիան: Լանդշաֆտա-էկոլոգիական ճարտարապետությունը և դիզայնը։ 
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14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Գաբրիելյան Հ. Կ., Երկրագնդի լանդշաֆտային թաղանթը, Երևան,. 2000: 

2. Սայադյան Հ.Յա., Սայադյան Հա.Յա., Լանդշաֆտային պլանավորման մեթոդական 

ուղեցույց  Հարավային Կովկասի երկրների օրինակով, Երևան-Թբիլիսի, 2009, 150 էջ:  

3. Антипов А.Н., Кравченко В.В., Симонов Ю. М. и др. Ландшафтное планирование: 

инструменты и опыт применения. Иркутск. Изд-во Инст. Геогр. СО РАН, 2005. 

4. Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. М.: Высшая 

школа, 1991. — 366 с. 

 

1. 0903/Բ19 2. Կադաստրային քարտեզագրություն 3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 3 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ  դաս,  1  ժամ  լաբ. 

6. 5-րդ՝  աշնանային կիսամյակ  7. Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման   

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողին ծանոթացնել կադաստրային քարտեզագրության ոլորտում գործող ՀՀ 

օրենսդրությանը, կադաստրային քարտեզագրության տեսակներին, մեթոդներին, 

եղանակներին և փուլերին, 

 տրամադրել հանույթագրման հիմքի ստեղծման եղանակներին, պայմանական 

նշանների համակարգին, 

 ծանոթացնել անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագրմանը, անշարժ գույքի 

չափագրման աշխատանքներին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու կադաստրային քարտեզագրության ոլորտում գործող օրենսդրությունը, 

 նկարագրելու կադաստրային քարտեզագրության փուլերը, 

 ներկայացնելու կադաստրային քարտեզագրության մեթոդները և եղանակները, 

բ)  գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 կատարելու կադաստրային քարտեզագրման հիմքի ստեղծման աշխատանքներ, 

 կատարելու կադաստրային հանութագրում, 

 մշակելու կադաստրային հանութագրման տվյալները, 

 կազմելու հողամասի հատակագիծ, 

 սահմանազատելու հողամասը, 

 չափագրելու անշարժ գույք, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 օգտվելու կադաստրային քարտեզագրության, կադաստրային ծածկագրման և անշարժ 

գույքի չափագրման ոլորտի նորմատիվ-տեխնիկական և նորմատիվ-իրավական 

փաստաթղթերից, 

 իրականացնելու անշարժ գույքի կադաստրային հանութագրում, ծածկագրում և 

անշարժ գույքի հաշվառում, 

 կազմելու կադաստրային քարտեզ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա2. ձևակերպել և համակողմանի լուսաբանել կադաստրային գործի քարտեզագրության 

հիմունքները, 
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Ա3.պարզաբանել և հիմնավորել կիրառվող քարտեզագրական մեթոդի 

առանձնահատկությունները, նրանց նկատմամաբ ներկայացվող պահանջները Բ1. 

դասակարգել հողատեսքեր, անշարժ գույքի տեսակների տեղադիրքի սխեմաներ և 

քարտեզներ, 

Բ1․ դասակարգել հողատեսքեր,անշարժ գույքի տեսակների տեղադիրքի սխեմաներ և 

քարտեզներ 

Բ8. ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն, ինչպես նաև իրականացնելու 

հետազոտական աշխատանքներ 

Գ1. տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 լաբորատոր աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Ընթացիկ ստուգում 

6 միավոր, ինքնուրույն աշխատանք՝ 6: Միավորների քայլը 0,5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Կադաստրայն քարտեզագրության, ծածկագրման և անշարժ գույքի չափագրման 

օրենսդրական դաշտը: Կադաստրային հանութագրում: Կադաստրային ծածկագրում: 

Կադաստրային քարտեզի կազմում: Հողամասերի սահմանազատում 

Անշարժ գույքի չափագրում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Գույքի նկատմամբ իրավունքների գրանցման մասին ՀՀ օրենք: 

2. Կադաստրային քարտեզագրման հրահանգ: 

3. ՀՀ կառավարության 1998 թ. փետրվարի 17-ի «ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրային 

ծածկագրման կարգը հաստատելու մասին» # 91 որոշումը: 

4. ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 

նախագահի 2011 թ. հոկտեմբերի 20-ի #283-Ն հրամանը անշարժ գույքի չափագրման 

/հաշվառման/ հրահանգը հաստատելու և ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի 

կադաստրի պետական կոմիտեի 2008 թ. սեպտեմբերի 30-ի # 307-Ն հրամանը ուժը 

կորցրած ճանաչելու մասին: 

 

1.0903/Բ20 2. «ՀԲ» Անշարժ գույքի գնահատում 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ.  5. 2 ժամ  դաս,  2 ժամ  լաբ. 

6. 6-րդ՝  գարնանային կիսամյակ  7. Առանց եզրափակիչ գնահատման   

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողները ծանոթանում է անշարժ գույքի գնահատման հիմնական 

դրույթներին, պահանջմունքի և անշարժ գույքի գնահատման 

առանձնահատկությունների հետ, 

 ուսանողին ներկայացնել անշարժ գույքի գնահատման հետ կապված օրենսդրական 

դաշտը, գործող ստանդարտները, 

 ուսանողի մոտ ձևավորել գիտելիքներ անշարժ գույքի շուկայում արժեքի 

գնահատման մոտեցումների և այն մեթոդներին վերաբերյալ: 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու անշարժ գույքը գնահատման հիմնական նպատակները և 

պահանջմունքները, 

 կկարողանա դասակարգելու անշարժ գույքը և ընտրել գնահատման համապատասխան 

մոտեցումները, 

 ներկայացնելու անշարժ գույքի գնատման չափանիշները և օրենքով սահմանված 

ստանդարտները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 ընտրելու և կիրառելու կադաստրային գնահատման մեթոդական ցուցումները, 

 իրականացնելու անշարժ գույքի գնահատման գործընթաց և դրանց 

առանձնահատկությունները, 

 կկարողան ընտրելու անշարժ գույքի արժեքի գնահատման մոտեցումները և 

մեթոդները, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 ինքնուրույն գնահատելու անշարժ գույքի օբյեկտները, 

 օգտվելու և կիրառելու անշարժ գույքի գնատման չափանիշները գնահատման գործում, 

 վերլուծելու և գնահատելու ստացված տվյալները: 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա5.հիմնավորել գույքագրման անհրաժեշտությունը, ընտրել դրանց իրականացման եղանակը, 

Բ1.դասակարգել հողատեսքեր, անշարժ գույքի տեսակների տեղադիրքի սխեմաներ և 

քարտեզներ, 

Բ4.հիմնավորված մշակել առաջարկներ այս ոլորտում աշխատանքի արդյունավետությունը 

բարձրացնելու համար։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 գործնական, 

 սեմինար: 

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. . («ՀԲ») 

Գնահատումը կատարվում է 2 ընթացիկ քննություններով,  8 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Քննության ձևերն են առաջինը՝ գրավոր, երկրորդը՝ բանավոր, հետազոտական 

աշխատանքի ներկայացմամբ 4 միավոր:Գնահատման բաղադրիչներ՝ ընթացիկ ստուգում 6 

միավոր, ինքնուրույն աշխատանք՝ 6  միավոր։Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Անշարժ գույքի գնահատման հասկացությունները և նպատակները: Անշարժ գույքի 

գնահատման պահանջմունքները: Անշարժ գույքի արժեքի գնահատման մեթոդները: Անշարժ 

գույքի արժեքի վրա ազդող գործոնները: Անշարժ գույքի գնահատման հիմնական 

սկզբունքները: Անշարժ գույքի գնահատման գործընթացը: Անշարժ գույքի շուկայական 

արժեքի գնահատման մոտեցումները: Անշարժ գույքի շուկայի արժեքի գնահատման 

եկամտային մոտեցում: Անշարժ գույքի արժեքի գնահատման համեմատական մոտեցում: 
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Վաճառքի վերլուծության ուղիղ համեմատական մեթոդ: Անշարժ գույքի գնահատման 

ծախսային մեթոդ: 

15. Հիմնական գրականության ցանկը՝  

1. Անշարժ գույքի գնահատման հետ կապված օրենքները և օրենսդրական իրավական 

ակտերը, http://www.cadastre.am/: 

2. Ստեփանյան Ս.Շ. , Հովհաննիսյան Վ.Փ. , Գրիգորյան Ա.Լ. , Անշարժ գույքի 

էկոնոմիկա և կառավարում , Երևան 2007թ: 

3. Варламов А.А., Гальченко С.А., Государственный кадастр недвижимости, Москва, КолосС, 

2012, 679 с. 

4. Варламов А.А., Комаров С.И., Оценка обектов недвижимости, Москва, ФОРЫМ, 2010, 288 с. 

5. Тепман Л.Н., Оценка недвижимости: учебник Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 303 с. 

 

1. 0903/Բ28 2. Հողերի գյուղատնտեսական գնահատում 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5.  2ժամ  դաս,  2 ժամ  գործն., 

6. 6-րդ ՝ գարնանային կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ քննությունների  գնահատման   

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել ՀՀ տարածքի հողերի գյուղատնտեսական նպատակով 

օգտագործման նպատակով օգտագործման վիճակին, 

 ներկայացնել այն բոլոր հիմնախնդիրները, որոնք գոյություն ունեն այս ոլորտում, 

 հաղորդել անհրաժեշտ գիտելիքներ հողերի գույքագրում կատարելու համար: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու հողերի գյուղատնտեսական նպատակով օգտագործման ոլորտում 

առկա հիմնախնդիրները, 

 լուսաբանելու լեռնային ռելիեֆի պայմաններում հողերի վիճակի փոփոխությունները, 

 դասակարգելու հողերը ըստ գյուղատնտեսական նշանակության, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 կիրառելու ստացած գիտելիքները այս ոլորտում կոնկրետ խնդիրներ լուծելու համար, 

 դասակարգելու հողերը ըստ կատեգորիաների, 

 իրականացնելու հողերի մոնիթորինգ, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 վերլուծելու մասնագիտական նոր գաղափարներ և աջակցելու դրանց իրականացմանը, 

 ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու գիտելիքները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա6. ճանաչել գույքագրվող օբյեկտներում տեղի ունեցող փոփոխությունները (հողերի 

դեգրադացիա, կառույցների դեֆորմացիա) և հիմնավորել փոփոխությունների դեմ 

պայքարելու ձևերի համակարգային մոտեցման անհրաժեշտությունը, 

Բ1. դասակարգել հողատեսքեր, անշարժ գույքի տեսակների տեղադիրքի սխեմաներ և 

քարտեզներ, 

Բ4. բացահայտել և մշակել առաջարկներ այս ոլորտում աշխատանքի արդյունավետությունը 

բարձրացնելու համար 

Գ5. կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ 

http://www.cadastre.am/
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 գործնական աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Ընթացիկ ստուգում 6 միավոր, ինքնուրույն աշխատանք՝ 6: Միավորների քայլը 0,5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

ՀՀ հողային ռեսուրսների գյուղատնտեսական գնահատումը: ՀՀ տարածքի ռելիեֆի 

ձևաչափական ցուցանիշների ազդեցության գնահատումը: Հողային ռեսուրսների 

յուրացվածության աստիճանի գնահատում: Հողային ռեսուրսների որակական գնահատում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Եզեկյան Ա.Ս., Էֆենդյան Պ.Ս., Հողային կադաստր, Երևան 2007թ: 

2. Էֆենդյան Պ.Ս., Եզեկյան Ա.Ս., Թամոյան Ա.Ս., Վարդանյան Ա.Մ., Բնական ռեսուրսների 

մոնիթորինգ և կադաստր, Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2016թ: 

3. Խոեցյան Ա.Վ., Խաչատրյան Ս.Ժ. Լեռնային լանդշաֆտների պլանավորման սկզբունքները, 

Երևան 2016թ: 

4. Մկրտչյան Ռ.Ս., Խոեցյան Ա.Վ. Անապատացման պատճառահետևանքային կապերը և 

տարածաժամանկային գնահատման սկզբունքները ՀՀ-ում, Երևան 2006:  

5. Погосян Д.К. Сельскохозяйотвеннаа оценк природных ресурсов територии Армения ССР, 

Ереван 1986г. 

 

1.0903/Բ29 2. Հողաշինարարության հիմունքներ 3. 4  ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5.  2 ժամ  դաս,  2 ժամ  գործն.,  

6. 5-րդ ՝ աշնանային կիսամյակ 7. Եզրափակիչ գնահատումով   

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ապագա մասնագետներին տրամադրել խորը և համակողմանի գիտելիքներ 

հողաշինարարության վերաբերյալ, ինչպես նաև տեսական ու գործնական 

հմտություններ, դրանք պրակտիկայիում կիրառելու համար, 

 ուսանողներին ծանոթացնել հողաշինարարության պատմությանը, տալ 

հասյացողություն հողաշինարարական նախագծման վերաբերյալ, պարզաբանել 

հողշին նախագծման տեխնոլոգիաները և մեթոդները, 

 ուսանողներին տալ հիմնարար գիտելիքներ  ՀՀ հողերի արդյունավետ 

օգտագործման,կազմակերպման և պահպանման վերաբերյալ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 կիմանան հողերի ըստ օգտագործման նշանակությունը, կծանոթանան հողերի 

սեփականության ձևերի հետ, 

 կազմել հողերի օգտագործման  հողաշինարարական սխեմաներ, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 գործնականում իրականացնել հողերի բաժանում և սահմանների ամրացում, 

 հողաշինարարական նախագծռրի տեղափոխում բնության մեջ, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
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 ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու առկա գիտելիքները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա4. ընտրել և ինքնուրույն մշակել քարտեզագրման ծրագրեր, հիմնավորելով կիրառվող ծրագրի 

արդյունավետությունը, 

Բ3. օգտագործել անհրաժեշտ տեղեկատվական համակարգերն ու տեխնոլոգիաները 

մասնագիտական ոլորտում ոչ բարդ խնդիրներ լուծելու և հավաստի եզրահանգումներ 

անելու համար, 

Բ7. աէրոտիեզերական նկարների վերծանման միջոցով ներկայացնել բնական և 

հասարակական օբյեկտների և շրջակա տարածքների վիճակը, որոշել դրանցում 

կատարված փոփոխությունները և ընտրելու նեգատիվ երևույթների տվյալները: 

Գ2. վերլուծել, գնահատել և սինթեզել գոյություն ունեցող փաստերը ու ստացված տվյալները, 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 լաբորատոր աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

1-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի գնահատման 

հիման վրա՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: 2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է 

ուսանողի գրավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Գնահատման բաղադրիչներ ինքնուրույն աշխատանք՝ 4 միավոր: Եզրափակիչ 

քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հողաշինարարությունը Հայաստանում: Հողաշինարարական նախագծման տեխնոլոգիաները 

և մեթոդները, hողերի արդյունավետ կազմակերպումը և պահպանումը ՀՀ-ում:Հ ողերի 

սահմանազատումը և հողերի ամրացումը, 

տարածքային հողաշինարարության սկզբունքը: Հողաշինարարական փաստաթղթերի 

ձևավորումը, հողային հաշվեկշռի կազմումը, hողաշինարարության 

առանձնահատկությունները տարբեր բնակլիմայական և հողային պայմաններում: 

14, Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Եզեկյան Ա.Ս., Էֆենդյան Պ.Ս. Հողային կադաստր. Դասագիրք բուհերի համար, Երևան 

ՀԱԱՀ, 2008թ.: 

2. Էֆենդյան Պ.Ս. Հողաշինարարությունը և սահմանազատումը Հայաստանում 19-րդ  դարի 

30-ականներից մինչև 20-ական թթ. և 3-րդ հանրապետության տարիներին, Երևան, ՀՊԱՀ: 

3. ՀՀ հողային օրենսգիրք 02.05.2001 թ.: 

4. ՀՀ  կառավարության 2005 թ-ի փետրվարի 3-ի << ՀՀ-ում հողաշինարարության կարգը 

սահմանելու մասին>> N 125-Ն որոշում: 

 

1. 0903/Բ21 2. Շարժական ԱՏՀ-ի հիմունքներ 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ.  5.  2 ժամ  դաս,  2  ժամ  լաբ. 

6. 6-րդ՝  գարնանային կիսամյակ 7. Եզրափակիչ գնահատումով   

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողների մոտ ձևավորել GPS համակարգի կառուցվածքի և աշխատանքի 

սկզբմունքների վերաբերյալ տեսական գիտելիքներ, 
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 ձևավորել տեսական և գործնական կարողություններ GPS համակարգից օգտագործելու 

նպատակով, 

 փոխանցել տեսական գիտելիքներ և գործնական կարողություններ շարժական ԱՏՀ-ի 

կառուցվածքի և կիրառության վերաբերյալ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու GPS համակարգի աշխատանքի տեսական սկզբմունքներն ու 

օգտագործման մեթոդները, 

 պարզաբանելու GPS տվյալների ստացման և մշակման տեսական և գործնական 

հիմքերը, 

 բացատրելու GPS համակարգի և շարժական ԱՏՀ-ի համատեղ աշխատանքի տեսական 

դրտույթները և մեթոդները, 

 կիրառելու շարժական ԱՏՀ-ի տեխնոլոգիական հնարները, 

 իրականացնելու դաշտային տվյալների հավաքագրում: 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 համապատասխան ներկայացվող պահանջների նախագծել տվյալների հավաքագրման 

սխեմաներ, մշակելու շարժական ԱՏՀ կառուցվածքը, 

 ինքնուրույն կերպով հավաքագրելու դաշտային ԱՏՀ տվյալներ, 

 համալրելու հիմնական տվյալների հենքը դաշտային հանույթային տվյալների միջոցով, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 հավաքելու վերլուծելու և համակարգելու դասհտային հանույթային տվյալները, 

 արդյունավետ կերպով իրականացնելու GPS հանույթային և ԱՏՀ տվյալների հենքի 

համալրման աշխատանքներ, 

 աշխատելու ԱՏՀ հետազոտական խմբում և արշավախմբերում, 

 պատրաստելու հաշվետվություններ և զեկուցումներ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա3.պարզաբանել և հիմնավորել կիրառվող քարտեզագրական մեթոդի 

առանձնահատկությունները, նրանց նկատմամաբ ներկայացվող պահանջները  

Ա7. հիմնավորել մասնագիտական գործունեության ոլորտում քարտեզագրության և երկրատե-

ղեկատվական համակարգերի մեթոդաբանական և տեսական հիմքերը, ներկայացնելու 

ժամանակակից պրոբլեմները 

Բ2. մշակել և կառուցել համալիր գրաֆիկական ոչ բարդ եռաչափ մոդելներ, վերլուծելու, 

քննարկելու և հիմնավորելու մոդելների միջոցով ուսումնասիրությունների 

կարևորությունը, 

Բ3. օգտագործել անհրաժեշտ տեղեկատվական համակարգերն ու տեխնոլոգիաները մասնա-

գիտական ոլորտում ոչ բարդ խնդիրներ լուծելու և հավաստի եզրահանգումներ անելու 

համար, 

Գ1. տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել, 

Գ2. վերլուծել, գնահատել և սինթեզել գոյություն ունեցող փաստերը ու ստացված տվյալները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 լաբորատոր, 
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 ինտերակտիվ մեթոդներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

1-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի գնահատման 

հիման վրա՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: 2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է 

ուսանողի գրավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Գնահատման բաղադրիչներ ինքնուրույն աշխատանք՝ 4 միավոր: Եզրափակիչ 

քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հասկացություն GPS համակարգի մասին: GPS համակարգի կառուցվածքը, 

տարատեսակները: GPS համակարգի հիմնական ընդունիչները: Հասկացություն շարժական 

ԱՏՀ-ի մասին: Շարժական ԱՏՀ-ի սարքածրագրային ապահովումը: ArcPAD-Arc Studio 

համակարգի աշխատանքը 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Антонович, К.М. Использование спутниковых радионавигационных систем в геодезии 

//Монография: М.: ФГУП «Картгеоцентр», 2005. – 334 с. 

2. Серапинас Б.Б. Глобальные системы позиционирования: Учеб. изд. - М.: ИКФ «Каталог», 

2002. - 106 с.  

3.  Ինտերնետային կայքեր՝ 

4. Global Positioning System Overview. 

http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/gps/gps.html 

5. ESRI ArcPad help http://resources.arcgis.com/en/help/arcpad/10.2/app/ 

 

1. 0903/Բ22 2. Գեոինֆորմացիոն քարտեզագրություն 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5.  2 ժամ  դաս,  2 ժամ  լաբ. 

6. 6-րդ՝  գարնանային կիսամյակ 7. Եզրափակիչ գնահատումով   

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողին պատրաստել գիտահետազոտական և արտադրական գործունեությանը, 

 ուսանողների մոտ մշակել մասնագիտական հմտություններ քարտեզագրման 

ոլորտում, որոնք հիմնված կլինեն ժամանակակից համակարգչային ու 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վրա: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 կիմանա գեոինֆորմացիոն քարտեզագրության տեսական դրույթները, 

 քարտեզագրական տվյալների և գիտելիքների, ինչպես նաև ԱՏՀ-ի հիման վրա կարող է 

կազմել և օգտագործել տարբեր քարտեզներ, 

 կկարողանա ինքնուրույն ստեղծել քարտեզագրական տվյալների բազա: 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 կարող է ԱՏՀ-ում ստեղծելու և մշակեուլ քարտեզագրական դիզայն, օգտագործոլ 

համացանցի ռեսուրսները՝ քարտեզագրական նպատակով, 

 կկարողանա ԱՏՀ տեխնոլոգիաներով քարտեզագրելու և մոդելավորելու տարբեր 

երևույթներ և օբյեկտներ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/gps/gps.html
http://resources.arcgis.com/en/help/arcpad/10.2/app/
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Ա4. ընտրել և ինքնուրույն մշակել քարտեզագրման ծրագրեր, հիմնավորելով կիրառվող ծրագրի 

արդյունավետությունը, 

Ա7. հիմնավորել մասնագիտական գործունեության ոլորտում քարտեզագրության և 

երկրատեղեկատվական համակարգերի մեթոդաբանական և տեսական հիմքերը, 

ներկայացնելու ժամանակակից պրոբլեմները, 

Բ2. մշակել և կառուցել համալիր գրաֆիկական ոչ բարդ եռաչափ մոդելներ, վերլուծելու, 

քննարկելու և հիմնավորելու մոդելների միջոցով ուսումնասիրությունների կարևորությունը, 

Բ3. օգտագործել անհրաժեշտ տեղեկատվական համակարգերն ու տեխնոլոգիաները 

մասնագիտական ոլորտում ոչ բարդ խնդիրներ լուծելու և հավաստի եզրահանգումներ 

անելու համար, 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 լաբորատոր աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

1-ին ընթացիկ քննությունն  անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի գնահատման 

հիման վրա՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: 2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է 

ուսանողի գրավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Գնահատման բաղադրիչներ ինքնուրույն աշխատանք՝ 0-4 միավոր: Եզրափակիչ 

քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Գեոինֆորմացիոն քարտեզագրության տեսական դրույթները: Քարտեզագրության 

ավտոմատացման մեթոդների և միջոցների զարգացման հիմնական փուլերը: ԱՏՀ-

տեխնոլոգիաները: Տվյալներ հասկացությունը ԳՔ համակարգում: Տվյալների կառուցվածքը: 

Տարածական տվյալների վերլուծության ֆունկցիաները: Գեոինֆորմացիոն 

քարտեզագրության տվյալների աղբյուրները: Գեոինֆորմացիոն քարտեզագրության 

մեթոդները: Գեներալիզացիայի ավտոմատացումը:  

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Берлянт А. М. Теория геоизображений. М.: ГЕОС, 2006, 261 с. 

2. Берлянт А. М., Ушакова Л. А. Картографические анимации. М.: Научный мир, 2000. 108 с. 

3. Картоведение / Под ред. А. М. Берлянта. М.: Изд-во Аспект-Пресс, 2003. 477 с. 

4. Лурье И.К. Геоинформационное картографирование. Методы геоинформатики и цифровой 

обработки космических снимков: учебник. М.: КДУ, 2008, 2010. 424 с. 

5. Серапинас Б. Б. Математическая картография. М.: Издательский центр «Академия», 2005. 336 

с. 

 

1. 0903/Բ23 2. Քարտեզների ձևավորում և համակարգչային դիզայն 3. 4  ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ  դաս,  2 ժամ  լաբ. 

6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. Եզրափակիչ գնահատումով   

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել քարտեզի՝ որպես հատուկ ստեղծագործության 

ձևավորման և համակարգչային դիզայնի տեսական հիմունքներին, 

 ուսանողներին ծանոթացնել քարտեզագրական պայմանական նշանների նախագծման 
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հիմնական սկզբունքներին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու քարտեզների տեխնիկական և գեղարվեստական գրաֆիկայի 

միասնություն խնդիրները, 

 ներկայացնելու գեղարվեստական միջոցների և դիզայնի դերը, 

 նկարագրելու քարտեզների նախագծի ստեղծման փուլերը, 

 օգտվելու քարտեզագրական լեզվի հիմնական հատկություններից, 

բ)  գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները քարտեզներ ձևավորելու ժամանակ 

 կազմելու գեղարվեստական, կառուցվածքային, աշխարհագրական և քարտեզագրական 

առումներով գրագետ քարտեզներ, 

 իրականացնելու թեմատիկ քարտեզների կազման ժամանակ օբյեկտների 

քարտեզագրական պատկերում, համակարգված մոտեցում, ձևավորում և դիզայն, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 օգտվելու քարտեզագրական տարատեսակ աղբյուրներից (տեղագրական քարտեզներ, 

թեմատիկ քարտեզներ), 

 վերլուծելու քարտեզագրական աղբյուրներ և կատարելու հետևություններ, 

 կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա2. ձևակերպել և համակողմանի լուսաբանել կադաստրային գործի քարտեզագրության 

հիմունքները, 

Ա3 . պարզաբանել և հիմնավորել կիրառվող քարտեզագրական մեթոդի 

առանձնահատկությունները, նրանց նկատմամաբ ներկայացվող պահանջները 

Բ8. ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն, ինչպես նաև իրականացնելու 

հետազոտական աշխատանքներ 

Գ2. վերլուծել, գնահատել և սինթեզել գոյություն ունեցող փաստերը ու ստացված տվյալները, 

Գ5. կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ. 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները` 

 դասախոսություն, 

 լաբորատոր աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

1-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի գնահատման 

հիման վրա՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: 2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է 

ուսանողի գրավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Գնահատման բաղադրիչներ ինքնուրույն աշխատանք՝ 4 միավոր: Եզրափակիչ 

քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Քարտեզների ձևավորում և համակարգչային դիզայն առարկայի տեսական հիմունքները: 

Դիզայնի նշանակությունը քարտեզագրական ստեղծագործության մեջ: Քարտեզի 

ձևավորման և համակարգչային դիզայնի փոխկապվածությունը հարակից 

քարտեզագրական դիսցիպլինաների և այլ գիտություն ների հետ: Քարտեզագրական 
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նշաններ և դրանց դերը քարտեզի վրա: Քարտեզագրական լեզվի հիմնական 

հատկությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Հովհանիսյան Հ., Քարտեզագրություն, Երևան, 1973: 

2. Берляант А., Картография, Москва, 2001 79.  

3. Браун Л., История географических карт, Москва, 2006 

4. Пономаренко С. И. Adobe Illustrator 9.0, СП6.: БХВ-Петербург, 2001,  ,  81 с . 

5. Робинсон А., Исследования по оформлению карт, Пути развития картографии, М., 1975  

6. Маликов Б., Пошивайло Я., Составление и подготовка к изданию карт и атласов с 

использованием компьютерных технологий, Новосибирск, 2002 

7. Салищев К., Картоведение, Москва, 1976, 84 с. 

 

1. 0903/Բ24 2. «ՀԲ»  Հողային և անտառային ռեսուրսների 

կադաստր և մոնիթորինգ 

3. 5 ECTS կրեդիտ 

4. 5 ժամ/շաբ.  5. 2.5  ժամ  դաս,  2.5 ժամ  գործն., 

6. 6-րդ՝  գարնանային կիսամյակ 7. Եզրափակիչ գնահատումով   

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին տրամադրել գիտելիք և իմացություն հողային և անտառային 

պաշարների քանակական, որակական, տնտեսական և իրավաբանական 

բնութագրությունների վերաբերյալ, 

 ուսանողներին ծանոթացնել հողային և անտառային ռեսուրսների պետական 

կադաստրների վարման հիմնական սկզբունքներին, 

 ուսանողին տեղեկացնել հեղային և անտառային ռեսուրսների վիճակի, օգտագործման 

և պահպանման համար մոնիթորինգի իրականացման կարգին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու հողային կադաստրի ընդհանուր հասկացությունն ու 

բովանդակությունը, նպատակը, առարկան և մեթոդները, 

 նկարագրելու ՀՀ հողային ֆոնդի կազմը և բովանդակությունը, 

 բացատրելու հողերի բերրիության փոփոխման պատճառները, 

 ներկայացնելու անտառային ռեսուրսների խմբերը և օգտագործման տեսակները, 

 ներկայացնելու հողային և անտառային ռեսուրսների մոնիթորինգի իրականացման 

կարգը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 ցուցադրելու հողային և անտառային պետական կադաստրների տվյալների բազայի 

կառուցվածքը, 

 վերլուծելու և գնահատելու անտառային և հողային ռեսուրսների վիճակի 

փոփոխությունները, 

 արժևորելու հողային և անտառային ռեսուրսների կադաստրների դերը 

բնօգտագործման համալիր կառավարման բնագավառում, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 վերլուծելու մոնիթորինգի տվյալներ և կատարելու հետևություններ, 
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 օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա1. նկարագրել կադաստրային գործի հիմնական սկզբունքները և հայեցակարգերը 

Բ5. դասակարգել հողատեսքերը ըստ կատեգորիաների, կատարելու հողերի հաշվառում և 

գնահատում 

Գ2. վերլուծել, գնահատել և սինթեզել գոյություն ունեցող փաստերը ու ստացված տվյալները, 

Գ3. մշակել և պատրաստել նախագծեր, հաշվետվություններ և զեկույցներ, ներկայացնելու 

հետազոտության արդյունքներ, 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 լաբորատոր աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. . («ՀԲ») 

1-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի գնահատման 

հիման վրա՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: 2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է 

բանավոր է, հետազոտական աշխատանքի ներկայացմամբ 4 միավոր: Գնահատման 

բաղադրիչներ ինքնուրույն աշխատանք՝ 4 միավոր: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 

միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Բնական ռեսուրսների պահպանություն, մոնիթորինգ և կադաստր: Հողային ռեսուրսների 

մոնիթորինգ և կադաստր: Անտառային ռեսուրսների վիճակի օգտագործման և պահպանման 

մոնիթորինգ և կադաստր: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Եզեկյան Ա.Ս., Էֆենդյան Պ.Ս., Հողային կադաստր, Երևան 2007թ.: 

2. Էֆենդյան Պ.Ս., Եզեկյան Ա.Ս., Թամոյան Ս.Ջ., Վարդանյան Ա.Մ., Բնական ռեսուրսների 

մոնիթորինգ և կադաստր, Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2016թ.: 

 

1. 0903/Բ25 2. Բիզնեսի կազմակերպում և կառավարում 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4.   4 ժամ/շաբ. 5.    2 ժամ  դաս,  2 ժամ  գործն., 

6. 7-րդ՝  աշնանային կիսամյակ  7. Առանց եզրափակիչ գնահատման   

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել ձեռնարկատիրության էությանը, ձևավորման 

նախապայմաններին, գործունեության տեսակներին, 

 ուսանողի մոտ ձևավորել փոքր և միջին բիզնեսի գործունեության մասնին նոր 

գաղափարներ,  ՀՀ-ում գործող հարկերի և հարկատեսակների վերաբերյալ, 

 ուսանողի մոտ ձևավորել ձեռնարկատիրական ռիսկերի և դրանց կառավարման և 

պետական կարգավորումների վերաբերյալ գիտելիքներ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու ձեռնարկատիրական գործունեության տեսակները և դրանց 

առանձնահատկությունները, 

 պատկերացում կկազմի փոքր և միջին բիզնեսի առանջնահատկությունների մասին, 

 կկարողանա ներկայացնելու ձեռնարկատիրության միջազգային փորձը, 
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 կիմանա ձեռնարկատիրության պետական և հարկային կարգավորումների 

առանձնահատկությունները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 կկարողանա ինքնուրույն կազմելու բիզնես պլանի կառուցվածքը, բաժիննեեը և 

բովանդակությունը, 

 բիզնեսի կազմակերպման ոլորտներում որոշելու առաջարկվող բիզնես-պլանի 

հիմնական խնդիրները և ներկայացնել դրանց լուծման ուղիներն ու միջոցները, 

 կկարողանա գնահատելու ռիսկերը և կառավարել դրանք, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում, 

 ինքնուրույն մշակելու բիզնես պլան: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Բ3. օգտագործել անհրաժեշտ տեղեկատվական համակարգերն ու տեխնոլոգիաները մաս-

նագիտական ոլորտում ոչ բարդ խնդիրներ լուծելու և հավաստի եզրահանգումներ անելու        

համար 

Բ8. ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն, ինչպես նաև իրականացնելու 

հետազոտական աշխատանքներ ոլորտում 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 գործնական աշխատանք, 

 սեմինար: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Գնահատումը կատարվում է 2 ընթացիկ քննություններով,  8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Քննության ձևերն են առաջինը՝ գրավոր, երկրորդը՝ բանավոր: Գնահատման բաղադրիչներ՝ 

ընթացիկ ստուգում 6 միավոր, ինքնուրույն աշխատանք՝ 6  միավոր։ Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Ձեռնարկատիրության էությունը, ձևավորման նախապայմանները: Ձեռնարկատիրական 

գործունեության տեսակները: Փոքրի և միջին բիզնես: Ձեռնարկատիրության ռիսկերը և 

դրանց կառավարումը: Միջազգային Ձեռնարկատիրություն: Ձեռնարկատիրության 

պետական կարգավորումներ: Ձեռնարկատիրության հարկային կարգավորման 

առանձնահատկությունները: Մրցակցային հարաբերությունների կարգավորման 

հիմնախնդիրները: Մարքեթինգ: Մենեջմենթ 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝  

1. Զաքարյան Ա.Ե., Սահակյան Շ.Ս., Գրիգորյան Ա.Վ., Ղուկասյան Ն.Ժ., Սահակյան 

Լ.Շ., Մարքեթինգի հիմունքներ, Երևան, Տնտեսագետ, 2013, 702 էջ: 

2. Կիրակոսյանի Գ.Ե., Խլղաթյանի Ի.Ե. Տնտեսագիտության տեսություն Եր., 

Տնտեսագետ, 2009. 752 էջ: 

3. ՀՀ ձեռնարկատիրության մասին օրենքները և ակտերը և ՀՀ հարկային 

օրենսգիրքը: 

4. Մելքումյան Մ.Ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպում: 

Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, Զանգակ, 2014, 512 էջ: 

5. Սուվարյան Յու.Մ.  Մենենջմենթ, Երևան, տնտեսագետ, 2002. 560 էջ: 
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1. 0903/Բ30 2. Բնական աղետներ և պաշտպանության միջոցառումներ 3.4 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ  դաս,  2 ժամ  գործն., 

6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. Եզրափակիչ գնահատումով   

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել աշխարհագրական թաղանթում տեղի ունեցող տարբեր 

տիպի բնական աղետներին և դրանց դասակարգմանը: 

 ուսանողի մոտ ձևավորել բնական աղետների առաջացման մեխանիզմին, 

կանխատեսման և պաշտպանության միջոցառումներին հետ: 

 ուսանողի մոտ ձևավորել բնական աղետների ռիսկերի և դրանց կառավարման 

վերաբերյալ գիտելիքներ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 գաղափար կկազմի տարբեր ծագման բնական աղետների առանձնահատկությունների  

մասին, 

 պատկերացում կկազմի դրանց առաջացման մեխանիզմի վերաբերյալ, 

 կկարողանա ներկայացնել աշխարհում տեղի ունեցող բնական աղետների տարածման 

շրջանները: 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 գաղափար կազմելու աղետների դեմ կատարվող պայքարի միջոցառումների մասին, 

 կկարողանա ընտրել  առանձին բնական աղետների կանխատեսման մեթոդները և 

գնահատել դրանց պոտենցիալ վտանգավորության աստիճանը, 

 կկարողանա գնահատելու բնական աղետների ռիսկերը՝ պոտենցիալ 

վտանգավորության և խոցելիության հիման վրա և առաջարկել կառավարման նոր 

մեխանիզմներ, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում, 

 գնահատելու բնական աղետների ռիսկը, 

 մշակելու բնական աղետների դեմ պաշտպաննիչ միջոցառումներ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա7.հիմնավորել մասնագիտական գործունեության ոլորտում քարտեզագրության և 

երկրատեղեկատվական համակարգերի մեթոդաբանական և տեսական հիմքերը, 

ներկայացնելու ժամանակակից պրոբլեմները: 

Բ4. բացահայտել և մշակել առաջարկներ այս ոլորտում աշխատանքի արդյունավետությունը 

բարձրացնելու համար 

Գ1.տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 գործնական, 

 սեմինար: 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի գնահատման 

հիման վրա՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: 2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է 

ուսանողի գրավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Գնահատման բաղադրիչներ ինքնուրույն աշխատանք՝ 4 միավոր: Եզրափակիչ 

քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է: 

13, Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Բնական աղետի էությունը: Բնական աղետների ռիսկի էությունը: Աղետների տարածումը 

աշխարհում և ՀՀ ում: Աղետների համալիր դասակարգումը: Աղետների փոխադարձ կապը: 

Աղետների ուսումնասիրության ուղղությունները և մեթոդները: Երկրի ներքին ուժերի 

ներգործությամբ առաջացած աղետներ: Ծագման մեխանիզմը և պաշտպանական 

միջոցառումները: Երկրի արտաքին ուժերի ազդեցությամբ առաջացած աղետներ: Ջրի 

ներգործությամբ առաջացած աղետներ: Մթնոլորտային երևույթների հետ կապված աղետներ: 

Տիեզերական երևույթների հետ կապված աղետներ: Բնական աղետների ռիսկի գնահատումը: 

Բնական աղետների կանխատեսումները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Акимов В.А., Новиков В.Д., Радаев Н.Н. Природные и техногенные чрезвычайные 

ситуации: Опасности, Угрозы, Риски. М., 2001. 344с. 

2. Бондур В.Г., Крапивин В.Ф., Савиных В.П. Мониторинг и прогнозирование природных 

катастроф. М., 2009. 691 с. 

3. Мягков С.М. География природного риска. Ереван, 1995. 222с. 

4. Оценка и управление природными рисками. Риск М. 2000. Материалы общеросс. конф. М., 
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1. 0903/Բ31 2. Հողերի դեգրադացիայի  հիմնախնդիրները ՀՀ-ում 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5.  2 ժամ  դաս,  2 ժամ  գործն., 

6. 7-րդ՝ գարնանային կիսամյակ  7. Եզրափակիչ գնահատումով  

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ներկայացնել հողերի դեգրադացիայի բնական գործոնները 

 ներկայացնել հողերի դեգրագացիայի անթրոպոգեն գործոնները 

 ուսանողներին տալ ելակետային գիտելիքներ հողերի դեգրադացիայի աստիճանի 

որոշման և գնահատման համար: 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 նկարագրելու բնական գործոնների դերը հողերի դեգրադացիայի գործում, 

 լուսաբանելու անթրոպոգեն գործոնի դերը հողերի դեգրադացիայի գործում, 

 ներկայացնելու դեգրադացիայի գնահատման մեթոդները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 վերլուծելու բնական և անթրոպոգեն գործոնների դերը հողերի դեգրադացիայի գործում 

ցանկացած անհրաժեշտ տարածքում, 

 գնահատելու և որոշելու դեգրադացիայի աստիճանը, 

 կատարելու դեգրադացիայի ռիսկի գնահատում, 

գ)  ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 վերլուծելու փաստերը և կատարելու հետևություններ, 

 աշխատելու հետազոտական խմբերում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա6. ճանաչել գույքագրվող օբյեկտներում տեղի ունեցող փոփոխությունները (հողերի 

դեգրադացիա, կառույցների դեֆորմացիա) և հիմնավորել փոփոխությունների դեմ 

պայքարելու ձևերի համակարգային մոտեցման անհրաժեշտությունը, 

Բ4. բացահայտել և մշակել առաջարկներ այս ոլորտում աշխատանքի արդյունավետությունը 

բարձրացնելու համար 

Գ2. վերլուծել, գնահատել և սինթեզել գոյություն ունեցող փաստերը ու ստացված տվյալները, 

Գ3. մշակել և պատրաստել նախագծեր, հաշվետվություններ և զեկույցներ, ներկայացնելու 

հետազոտության արդյունքներ, 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 դաշտային հետազոտություն, 

 լաբորատոր աշխատանք, 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

       1-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի 

գնահատման հիման վրա՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: 2-րդ ընթացիկ 

քննությունն անցկացվում է ուսանողի գրավոր ներկայացման գնահատման հիման 

վրա՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Գնահատման բաղադրիչներ ինքնուրույն 

աշխատանք՝ 4 միավոր: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հողերի դեգրադացիայի ուսումնասիրման տեսական և մեթոդաբանական ասպեկտները: 

Հողերի դեգրադացիայի բնական գործոնների ազդեցության վերլուծությունը և գնահատումը: 

Հողերի դեգրադացիայի մարդածին գործոնի ազդեցության վերլուծությունը և գնահատումը: 

Հողերի դեգրադացիայի աստիճանի գնահատումը: Հողերի դեգրադացիայի ռիսկի գնահատումը 
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14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Գագինյան Ռ.Խ. Բնաշխարհագրական տեսություններ, Երևան 2012, 121 էջ: 

2. Գագինյան Ռ.Խ., Դավթյան Պ.Գ., Խոեցյան Ա.Վ. ՀՀ Արարատի մարզի հողերի 

դեգրադացիայի ռիսկի գնահատումը, ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երևան 2002, 108-115 էջ: 

3. Խոեցյան Ա.Վ., Մկրտչյան Անապատացման պատճառահետևանքային 

կապերը և  տարածաժամանակային գնահատման սկզբունաները ՀՀ-ում, Երևան 2006, 

264 էջ: 

4. Նազարյան Խ. Լեռնային ռելիեֆը որպես ֆիզաշխարհագրական առաջնակարգ 

գործոն, Երևան 2000, 88 էջ: 

5. ՄԱԿ-ի «Անապատացման դեմ պայքարի» կոնվենցիայի և դրա իրականացման 

գործընթացը 2 տարում ուղեցույց, Երևան 2001,  36 էջ: 
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«ՍԵՐՎԻՍ» 

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ 

1.  Ծրագրի անվանումը և մասնագիտության 

թվանիշը 

2.  Բուհը 

3.  Ծրագիրը հավատարմագրված է 

4.  Շնորհվող որակավորումը 

5.  Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին 

6.  Ուսումնառության լեզուն 

7.  Ուսուցման ձևը 

Սերվիս 101801.01.6 

 

Երևանի պետական համալսարան 

– 

Սերվիսի բակալավր 

2017/2018 

Հայերեն 

Առկա 
 

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները  

Ծրագրի ընդունելությունն առկա ուսուցման համակարգում իրականացվում է համաձայն 

ՀՀ կառավարության 26 ապրիլի 2012 թվականի № 597-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ 

պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ 

ընդունելության (ըստ բակալավրի կրթական ծրագրի) կարգ»-ի: Առկա ուսուցման 

համակարգում ընդունելությունը կատարվում է համաձայն «ՀՀ պետական բարձրագույն 

ուսումնական հաստատությունների հեռակա ուսուցման ընդունելության կանոններ»-ի 

(վերահաստատվում է ամեն տարի ՀՀ ԿԳՆ հրամանով՝ ՀՀ կառավարության 2022 

թվականի ապրիլի 7-ի N 476-Ն որոշման): 
 

9. Ծրագրի նպատակները 

Ծրագրի նպատակն է. 

 ձևավորել մասնագիտական գիտելիքներով զինված, քննադատական մտածելակերպով 

օժտված, ստեղծագործող սերվիսային գործունեության կազմակերպման մասնագետներ, 

 ձևավորել մասնագիտական տեսություններին, հարացույցերին, սկզբունքներին, 

նորարարություններին և հարակից բնագավառների հիմնարար գիտելիքներին տիրա-

պետող մասնագետներ, 

 ձևավորել մասնագետ, ով կարող և ունակ է կատարել մասնագիտական հետազոտու-

թյուններ, կառավարել սերվիսային գործունեության ոլորտը և կազմել զարգացման 

նախագծեր,  

 ձևավորել մասնագետ, ով կիրառում է մասնագիտական գիտելիքները և կարո-

ղությունները՝ հենվելով կայուն զարգացման գաղափարախոսության սկզբուքների վրա: 
 

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն`  

 Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Ա1. պարզաբանելու ծառայությունների կազմակերպման հիմնական սկզբունքները և  հա-

յեցաարգերը, իմանալու սերվիսային գործունեության գլոբալ և լոկալ հիմնախնդիրները, 

Ա2. պարզաբանելու սերվիսագիտության և տուրիստագիտության հիմնական  հասկացու-

թյունները, կատեգորիաները, տեսությունները, 

Ա3. բացահայտելու հաճախորդի պահանջները և դրանց ձևավորող կարիքները,                                                             գիտակ-
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ցված պահանջմունքները և վճարունակ պահանջարկը, 

Ա4. բացատրելու սերվիսի համակարգերի և զբոսաշրջության համալիրների կազմավոր-

վածության և գործունեության սկզբունքները, նկարագրելու դրանցում  ընթացող սպա-

սարկման և մատուցման ուսումնասիրման ժամանակակից մոտեցումները, 

Ա5. բացատրելու սերվիսային ձեռնարկությունների տնտեսագիտական, հոգեբանական, 

սոցիոլոգիական և տարածական կազմակերպման ասպեկտները: 

Բ.  Գործնական մասնագիտական կարողություններ` 

 Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Բ1. հավաքագրելու և համակարգելու սերվիսի ոլորտին վերաբերվող տեղեկույթ, 

Բ2. կատարելու մասնագիտական հետազոտական աշխատանքներ, վերլուծություններ և 

գնահատումներ՝ կիրառելով ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, 

Բ3. իրականացնելու սերվիսային գործունեության կազմակերպման պլանավորում, նա-

խագծերի կազմում և մոդելավորում, 

Բ4. մշակելու և իրականացնելու սերվիսային ծրագիր և զբոսաշրջային փաթեթ, 

Բ5. հետազոտելու ծառայությունների շուկան և դրա հիման վրա մշակելու զարգացման 

համալիր ռազմավարություն, 

Բ6. ներկայացնելու մասնագիտական կարծիք ՀՀ սերվիսի ոլորտի և, մասնավորապես, 

զբոսաշրջության մասին: 

Գ.  Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ             ̀ 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Գ1. կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպելու և լուծելու խնդիրներ, 

Գ2. իրականացնելու մարդու ազատ ժամանակի ստեղծագործական կազմակերպումը, 

Գ3. բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու մասնագիտական հանրության և հաճախորդների 

հետ, 

Գ4. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը, 

Գ5. կատարելու թիմային աշխատանք: 

 

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը 

Կցված է 
 

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը 

Կցված է 
 

13. Գնահատման ձևերը 

Ըստ նոր «ՈՒսումնական գործընթացի կազմակերպման» կարգի` գնահատման ձևերն 

են` 

1 եզրափակիչ գնահատումով 

2 առանց եզրափակիչ գնահատման 

3 առանց ընթացիկ քննությունների 

4 ստուգարքային 

Գնահատումն իրականացվում է, քսան միավորանոց սանդղակով: 

Տե՛ս «ԵՊՀ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի 

կազմակերպման կարգ», Երևան, ԵՊՀ, 2022թ., էջեր 8-15: 
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14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները 

ԵՊՀ սերվիսի մասնագետը կարող է աշխատել սերվիսային ձեռնարկություններում, 

մասնավորապես զբոսաշրջային ինդուստրիայի և սոցիալ-մշակութային ծառայություն-

ներ մատուցող ձեռնարկությաններում և համապատասխան պետական գերատեսչու-

թյուններում: Ամբիոնի շրջանավարտները հիմնականում աշխատում են կապի և հաղոր-

դակցության (15%), զբոսաշրջային ծառայություններ մատուցող (15%), մանրածախ 

առևտրի (15%), գիշերակացի և տեղավորման ծառայությունների (15%) ձեռնարկություն-

ներում որպես կառավարիչներ (29%), խորհրդատուներ (21%) և սպասարկող անձնա-

կազմ: 
 

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը 

ՀՀ ձեռներեցության և ձեռնարկատիրական գործունեության մասին և զբոսաշրջության 

մասին օրենքներ և ՀՀ ծառայությունների արտոնագրման կարգը,  հրահանգները և 

ցանկը: ՀՀ զբոսաշրջության պետական ծրագրեր, որոշումներ, հայեցակարգ: ՀՀ Ազգային 

վիճակագրական ծառայության տեղեկագրեր: ՀՀ կառավարության տարեկան հաշվետ-

վություններ:  

Ուսումնառությանն անհրաժեշտ նյութերը, ռեսուրսները կարող են ձեռք բերվել ԵՊՀ 

գրադարանից, Հայաստանի ազգային գրադարանից, Սերվիսի ամբիոնից, ՀՀ կառա-

վարության, ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության, TEMPUS-

SuToMa (Կայուն զբոսաշրջության կառավարում) ծրագրի կայքերից: Էլեկտրոնային 

ռեսուրսներ http://www.armstat.am – ՀՀ ԱՎԾ http://www2.unwto.org/en - ՀԶԿ 

http://www.wftga.org/ - ԶԱՀԿ http://www.customer-service.com/ - ՍՈԱԻ http://b-ok.org/ - 

Էլեկտրոնային գրադարան,   https://www.twirpx.com/ - Էլեկտրոնային գրադարան 
 

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք   օգտագործվել են 

ծրագիրը մշակելիս 

ՀՀ բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության պետական կրթական 

չափորոշիչներ, կրթական ծրագրեր: ԵՊՀ – 2016-2020 թթ. զարգացման ռազմավարական 

ծրագիրը: Բարձրագույն և հետբուհական կրթության մասին ՀՀ օրենքը: Եվրոպական 

բարձրագույն կրթության տարածքի որակավորումների շրջանակը: Բարձրագույն 

մասնագիտական կրթության պետական կրթական չափորոշիչները «Սերվիս»,  

«Զբոսաշրջություն»  մասնագիտությունների համար: 
 

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ 

«Սերվիս» մասնագիտության ծրագիրը կազմելիս հաշվի են առնվել ՀՀ-ում ընդունված 

տարբեր կանոնակարգեր, կրթական ծրագրեր, վերապատրաստման նախագծեր, ԵՊՀ սեր-

վիսի ամբիոնում կազմակերպվող քննարկումների արդյունքներ, հաշվի են առնվել նաև 

Զբոսաշրջության համաշխարհային կազմակերպության և Զբոսավարների միջազգային 

ասոցիացիայի կանոնակարգերը, կրթական ծրագրերը, վերապատրաստման նախագծերը, 

ԵՊՀ Սերվիսի ամբիոնում կազմակերպվող վերը նշված կազմակերպությունների զբոսա-

վարների վերապատրաստման ռեգիոնալ դասընթացների չափորոշիչները: 

 

 

http://www.armstat.am/
http://www2.unwto.org/en
http://www.wftga.org/
http://www.customer-service.com/
http://b-ok.org/
https://www.twirpx.com/
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18.Դասախոսին ներկայացվող պահանջներ 

1. Ընդհանրական կարողություններ 

Դասավանդման/մանկավարժական ՝ 

 դասավանդվող առարկայի ծրագրերի, օրացույցային պլանների կազմման կարողու-

թյուններ, 

 համապատասխան դասավանդման մեթոդ ընտելու և դրանով աշխատելու կարո-

ղություններ, 

 դասավադման ինտերակտիվ մեթոդների իմացություն, ակտիվ ուսուցման 

տեխնիկայի կիրառման կարողություններ։ 

Հետազոտական՝ 

 գիտական աղբյուրներ մշակելու, անհրաժեշտ տեղեկատվական համակարգերի օգ-

տագործման կարողություններ, 

 մասնագիտական ոլորտում առաջադրվող գիտական խնդիրներ լուծելու և 

ուսումնասիրություններ կատարելու կարողություններ, 

 հետազոտական նախագծեր կազմելու և իրականացնելու կարողություններ։ 

Հաղորդակցման՝ 

 լսարանի հետ բանավոր, գրավոր և հեռավար հաղորդակցվելոզ կարողություններ, 

 հետազոտության արդյունքները ներկայացնելու, վերլուծելու և քննարկելու կարո-

ղություն, հայոց լեզվի և օտար լեզվի իմացություն: 

 ՏՀՏ կիրառություն՝ 

 բազային համակարգչային (MS Office փաթեթի՝ Word, Exsel, PowerPoint) հմտություն-

ներ, 

 թվային ցուցադրական  նյութերի պատրաստման և ներկայացման  կարողություններ, 

 առցանց դասավադման ծրագրերի և թվային տեխնոլոգիաների իմացություն և կի-

րառման կարողություն։ 

Այլ կարողություններ՝ 

 անհրաժեշտ ռեսուրսները գնահատելու և ծրագրերը արդյունավետ իրականացնելու, 

ժամանակային ռեսուսների պլանավորման և կառավարման կարողություն: 

2․ Մասնագիտական կարողություններ 

 պարզաբանել ծառայությունների կազմակերպման հիմնական սկզբունքները և 

հայեցակարգերը, իմանալու սերվիսային գործունեության գլոբալ և լոկալ հիմնա-

խնդիրները, 

 պարզաբանել սերվիսագիտության և տուրիստագիտության հիմնական հասկացու-

թյունները, կատեգորիաները, տեսությունները, 

 բացահայտել հաճախորդի պահանջները և դրանց ձևավորող կարիքները, 

գիտակցված պահանջմունքները և վճարունակ պահանջարկը, 

 բացատրել սերվիսի համակարգերի և զբոսաշրջության համալիրների  կազմա-

վորվածության և գործունեության սկզբունքները, նկարագրելու դրանցում ընթացող 

սպասարկման և մատուցման ուսումնասիրման ժամանակակից մոտեցումները, 

 բացատրել սերվիսային ձեռնարկությունների տնտեսագիտական, հոգեբանական, 

սոցիոլոգիական և տարածական կազմակերպման ասպեկտները, 
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 տիրապետել սերվիսի կազմակերպման սկզբունքներին, 

 բացահայտել սերվիսի ոլորտում զբոսաշրջության կառուցվածքային առանձնահատ-

կությունները կայուն զարգացման տեսանկյունից, 

 մշակել սոցիալ-մշակութային ծառայությունների և զբոսաշրջության կազմակերպ-

ման ծրագրեր, 

 հավաքել, վերլուծել և համակարգել սերվիսի և զբոսաշրջության ոլորտների 

վերաբերյալ հետազոտական ցուցանիշներ։ 

3 ․  Ընդհանուր պահանջներ 

Գիտական աստիճան 

 գիտական աստիճան կամ կոչում աշխարհագրության կամ հարակից մասնագիտա-

կան ոլորտում, կամ մագիստրոսի կոչում, վերջին հինգ տարվա ընթացքում 3 գի-

տական կամ մեթոդական հրատարակությունների առկայություն, վերջին 5 տարում 

առնվազն 1 մասնակցություն գիտաժողովում կամ աշխատանքային սեմինարների: 

Մանկավարժական փորձ 

 մասնագիտական դասընթացների կամ դասավանդման առնվազն 3 տարվա փորձ, 

վերջին 5 տարվա ընթացքում որակավորման բարձրացման դասընթացների մաս-

նակցություն: 

Պրակտիկ աշխատանքի փորձ 

 աշխատանքային փորձ մասնագիտական ոլորտում: 

Այլ պահանջներ 

 դասավանդվող առարկաների առնվազն 50%-ի առցանց նյութերի առկայություն, 

ուսանողական հարցման արդյունքներով ստացված գնահատականների միջինը լինի 

առնվազն 4.0 (գործող դասախոսների համար): 
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ՍԵՐՎԻՍ ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ 

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

 

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Ա1 Պարզաբանել ծառայությունների կազմակերպման հիմնական սկզ-

բունքները և հայեցակարգերը, իմանալ սերվիսային գործունեության 

գլոբալ և լոկալ հիմնախնդիրները: 

Բ1 Հավաքագրել և համակարգել սերվիսի ոլորտին վերաբերվող  տե-

ղեկույթ: 

Ա2 Պարզաբանել սերվիսագիտության և տուրիստագիտության հիմնական 

հասկացությունները, կատեգորիաները, տեսությունները: 

Բ2 Կատարել մասնագիտական հետազոտական աշխատանքներ, 

վերլուծություններ և գնահատումներ՝ կիրառելով ժամանակակից 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաները: 

Ա3 Բացահայտել հաճախորդի պահանջները և դրանց ձևավորող կա-

րիքները, գիտակցված պահանջմունքները և վճարունակ 

պահանջարկը: 

Բ3 Իրականացնել սերվիսային գործունեության կազմակերպման 

պլանավորում, նախագծերի կազմում և մոդելավորում: 

Ա4 Բացատրել սերվիսի համակարգերի և զբոսաշրջության համալիրների 

կազմավորվածության և գործունեության սկզբունքները, նկարագրելու 

դրանցում ընթացող սպասարկման և մատուցման ուսումնասիրման 

ժամանակակից մոտեցումները: 

Բ4 Մշակել և իրականացնել սերվիսային ծրագիր և զբոսաշրջային  

փաթեթ: 

Ա5 Բացատրել սերվիսային ձեռնարկությունների տնտեսագիտական, 

հոգեբանական, սոցիոլոգիական և տարածական կազմակերպման 

ասպեկտները: 

Բ5 Հետազոտել ծառայությունների շուկա և դրա հիման վրա մշակել 

զարգացման համալիր ռազմավարություն: 

  Բ6 Ներկայացնել մասնագիտական կարծիք ՀՀ սերվիսի ոլորտի և, 

մասնավորապես, զբոսաշրջության մասին: 

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ 

Գ1 Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ: Գ4 Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

Գ2 Իրականացնել մարդու ազատ ժամանակի ստեղծագործական  կազ-

մակերպումը: 

Գ5 Կատարել թիմային աշխատանք: 

Գ3 Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության և  

հաճախորդների հետ: 
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Ուսումնական մոդուլի անվանումը Մոդուլի 

թվանիշը 

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Բ1 Բ2 Բ3 Բ4 Բ5 Բ6 Գ1 Գ2 Գ3 Գ4 Գ5 

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-1 1401/Բ01  X       X   X  X   

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-2 1401/Բ02  X       X   X  X   

Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1 1106/Բ01           X     X 

Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2 1106/Բ02           X     X 

Ռուսերեն-1 1703/Բ01  X       X   X  X   

Ռուսերեն-2 1703/Բ02  X       X   X  X   

Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ 0901/Բ01 X    X            

Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ 

իրավիճակներում բնակչության առաջին բուժօգնություն 

0002/Բ01    X        X     

Փիլիսոփայության հիմունքներ 1302/Բ01     X          X X 

Ֆիզդաստիարակություն 0001/Բ01             X    

Իրավունքի հիմունքներ 1901/Բ01    X       X  X    

Գործարարության հիմունքներ 1105/Բ01     X    X        

Քաղաքագիտության հիմունքներ 1202/Բ01    X           X  

Մշակութաբանության հիմունքներ 1107/Բ01 X            X  X  

Կրոնագիտության հիմունքներ 2101/Բ01    X           X  

Բարոյագիտության հիմունքներ 1302/Բ02               X X 

Սոցիոլոգիայի հիմունքներ 2203/Բ01     X X      X    X 

Տրամաբանության հիմունքներ 1301/Բ01        X      X X X 

Հոգեբանության հիմունքներ 1306/Բ01    X         X  X X 

Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր 0901/Բ02       X     X     

Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն/-1/Արաբերեն-1/Թուրքերեն-

1/Պարսկերեն-1 

1602/Բ01, 

1604/Բ34, 

1608/Բ34 

1802/Բ34 

1803/Բ34 

1801/Բ34 

 X       X   X  X   

Մասնագիտության ներածություն 0904/Բ01 X X    X     X    X  

Տուրիզմի հիմունքներ 0904/Բ02  X   X    X X X      
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Աշխարհագրության հիմունքներ 0901/902/Բ03      X   X   X     

Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն/-2 Արաբերեն-2/Թուրքերեն-

2/Պարսկերեն-2 

1602/Բ02/, 

1604/Բ35, 

1608/Բ35 

1802/Բ35 

1803/Բ35 

1801/Բ35 

 X       X   X  X   

Սերվիսագիտություն 0904/Բ03 X      X X       X  

Սերվիսի աշխարհագրություն 0904/Բ04 X     X     X X    X 

Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ 0904/Բ05    X  X X  X   X     

Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն/Ռուսերեն-3/ Արաբերեն-

3/Թուրքերեն-3/Պարսկերեն-3 

1602/Բ02, 

1604/Բ36, 

1608/Բ36/ 

1703/Բ03 

1802/Բ36 

1803/Բ36 

1801/Բ36 

 X       X   X  X   

Կայուն զարգացման հիմունքներ 0904/Բ07 X   X      X  X X  X  

Ընդհանուր տնտեսագիտություն 0904/Բ10     X  X   X    X   

Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն/Ռուսերեն-4/ Արաբերեն-

4/Թուրքերեն-4/Պարսկերեն-4 

1602/Բ04, 

1604/Բ37, 

1608/Բ37/ 

1703/Բ04 

1802/Բ37 

1803/Բ37 

1801/Բ37 

 X       X   X  X   
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Ուսումնական մոդուլի անվանումը Մոդուլի 

թվանիշը 

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Բ1 Բ2 Բ3 Բ4 Բ5 Բ6 Գ1 Գ2 Գ3 Գ4 Գ5 

Առողջարանային գործունեության և կուրորտոլոգիայի 

հիմունքներ 

0904/Բ11  X   X X  X   X      

Ընդհանուր սոցիոլոգիա 2203/Բ02     X X      X    X 

Հայաստանի աշխարհագրություն 0902/Բ02     X  X    X X     

Միջազգային զբոսաշրջություն 0904/Բ15     X X X    X X     

PR և գովազդը սերվիսում 0904/Բ17   X  X X   X       X 

2-րդ օտար լեզու – 1- 

Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն/Իսպաներեն/Ռուսերե

ն/ Արաբերեն/Թուրքերեն/Պարսկերեն 

1602/Բ05, 

1604/Բ38, 

1608/Բ38, 

1605/Բ01/ 

1703/Բ05 

1802/Բ38 

1803/Բ38 

1801/Բ38 

 X       X   X  X   

Սերվիսի մենեջմենտ 0904/Բ12    X   X X X    X    

«ՀԲ» Սերվիսի մարքետինգ 0904/Բ13   X X   X  X X       

«ՀԲ»  Կայուն տուրիզմի հիմունքներ 0904/Բ20 X X       X      X  

«ՀԲ» Սերվիսային գործունեության կազմակերպում 0904/Բ26  X X    X  X      X  

Հայկական սփյուռքի աշխարհագրություն 0902/Բ03 X    X   X   X      

«ՀԲ» ՛Սերվիսի հոգեբանություն 0904/Բ14     X        X  X  

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները սերվիսում 0904/Բ16     X  X X         

Գեոէկոնոմիկա 0902/Բ04 X    X  X    X   X   

Նորարարությունը զբոսաշրջության և սերվիսի մեջ 0904/Բ19  X    X X X         

Հյուրընկալության ծառայություններ 0904/Բ06   X     X   X    X  

Սերվիսի մշակույթ 0904/Բ09     X X X        X  

Տուրիստական երկրագրություն 0904/Բ21  X     X X   X  X    

Զբոսավարների կրթություն 0904/Բ22 X    X  X        X X 

«ՀԲ» Տուրիստական դեստինացիայի մենեջմենտ 0904/Բ23     X  X X      X   

ՀՀ զբոսաշրջային ռեսուրսները 0904/Բ24 X   X   X  X  X      

«ՀԲ» Զբոսաշրջային գործունեության կազմակերպում 0904/Բ25 X  X      X   X   X  
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Գործարար շփման հոգեբանություն 0904/Բ27  X    X  X       X  

Վիճակագրություն 0904/Բ28 X    X X X X         

«ՀԲ»  Բիզնես կազմակերպումը և պլանավորումը 

սերվիսում 

0904/Բ29   X       X  X     

Սերվիսային գործունեության ապահովում 0904/Բ31     X  X    X  X    

«ՀԲ»  Սերվիսային գործունեության 

առանձնահատկությունները ՀՀ-ում 

0904/Բ30 X     X     X X    X 

Ուսումնական պրակտիկա-1 0904/ԲՀ01      X X   X  X    X 

Ուսումնական պրակտիկա-2 0904/ԲՀ02      X X   X  X    X 

Մասնագիտական պրակտիկա 0904/ԲՀ05   X   X X        X X 

Ավարտական աշխատանք 0904/ԲՀ06   X X X X X  X  X X     
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ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ  ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ  
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Ընդհնուր կրթական կառուցամաս (պարտադիր) 

1.1401/Բ01 2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 1 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ գործն․ 

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել լեզվի առանձին բաժինների առանձնահատկությունները,  

  ծանոթացնել լեզվական նորմի չափանիշներին, 

  նկարագրել լեզվական մակարդակներում տեղի ունեցող տեղաշարժերն ու փոփոխու-

թյունները։  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 իմանալ լեզվական մակարդակների յուրահատկությունները, 

 սահմանել լեզվի հիմնական գործառույթներն ու դրանց նպատակները, 

 ընտրել լեզվական ճիշտ ձևերը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ, 

 հիմնավորել լեզվական այս կամ այն միավորի ընտրությունը, 

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ. 

 սովորեցնել լեզվական նորմային համապատասխան լեզվական ձևերը: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գ1. կառուցելու բանավոր և գրավոր խոսքը մայրենի և օտար լեզուներով՝ տրամաբանորեն 

ճիշտ, փաստարկված և հստակ ձևակերպումներով, հետամուտ լինել 

ժողովրդավարական սկզբունքների իրագործմանը և ազգային ու համամարդկային 

արժեքների տարածմանը։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություն,  

 գործնական աշխատանք,             

 սլայդի ցուցադրում,  

 ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Ստուգարքը բանավոր է:  Ստուգարքը անցկացվում է ուսանողներին նախապես տրված                                

հարցաշարով. յուրաքանչյուր ուսանողին տրվում է 4-5 հարց: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Ուղղախոսական, հնչյունափոխական, տառադարձման յուրահատկությունները, բառապաշ-

արային փոփոխություններն ու զարգացումները, ձևաբանական և շարահյուսական համա-

կարգերի առանձնահատկությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր., 

2016:  

2. Եզեկյան Լ. «Հայոց լեզու», Երևան, 2007: 
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1.1401/Բ02 2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ – 2 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5.  2 ժամ. գործն․ 

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7.Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել լեզվի և խոսքի փոխհարաբերության խնդիրները,  

 ծանոթացնել խոսքի հիմնական արժանիքներին, 

 նկարագրել բանավոր և գրավոր խոսքի կառուցվածքային յուրահատկությունները։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ճանաչել խոսքի մշակույթի վերաբերյալ տեսությունները,  

 սահմանել լեզվի ու խոսքի հատկանիշները,  

 ընտրել խոսքային իրավիճակին համապատասխան լեզվական միավորներ, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ գործնականում 

 իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ, 

 հիմնավորել տեքստերի գործառական պատկանելությունը, 

 կառուցել գործառական տարաբնույթ տեքստեր (ըստ խոսքային իրավիճակի), 

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ 

 կառուցել ճիշտ և գրագետ խոսք, 

  սովորեցնել խոսքային վարվեցողության հիմնական առանձնահատկությունները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գ1. կառուցելու բանավոր և գրավոր խոսքը մայրենի և օտար լեզուներով՝ տրամաբանորեն  

ճիշտ, փաստարկված և հստակ ձևակերպումներով, հետամուտ լինել ժողովրդավարական 

սկզբունքների իրագործմանը և ազգային ու համամարդկային արժեքների տարածմանը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 գործնական աշխատանք,  

 սլայդի ցուցադրում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները․ 

ստուգարքը բանավոր է, որն անցկացվում է ուսանողներին նախապես տրված 

հարցաշարով: Քննատոմսը բաղկացած է երեք հարցից. առաջին և երկրորդ հարցերը 

տեսական հարցեր են և գնահատվում են 7-ական միավոր, իսկ երրորդ հարցը գործնական 

առաջադրանք է, որը գնահատվումէ 6 միավոր: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

գրավոր և բանավոր խոսքի առանձնահատկությունները, խոսքի արժանիքները 

(ճշտություն, ճշգրտություն, սեղմություն և այլն), խոսքային վարվեցողություն, 

գործառական ոճեր: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր., 2016:  

2. Եզեկյան Լ., Ոճագիտություն, Երևան, 2003: 

3. Մելքոնյան Ս., Ակնարկներ հայոց լեզվի ոճաբանության, Երևան, 1984: 
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1․1106/Բ03 2․ Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1 3․2 ECTS կրեդիտ 

   4․ 2 ժամ/շաբ․ 5․ 2 ժամ դաս․ 

   6․ 2-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7․ ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

 տրամադրելը  հիմնարար գիտելիքներ հայոց հին ու միջին դարերի պատմության 

առանցքային հարցերի վերաբերյալ, 

 նպաստել  բազմակողմանիորեն զարգացած, կենսունակ ազգային գիտակցություն 

ունեցող քաղաքացիների դաստիարակմանը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`  

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն` 

 ներկայացնելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի հիմնա-

հարցերը, 

 քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության հին և 

միջին դարերի պարբերափուլերի հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ 

կարծիքները, 

 բացատրելու հայոց պետականության ձևավորման և զարգացման ընթացքն ու 

առանձնահատկությունները հին և միջին դարերում՝ արժևորելով և իր քաղաքացիա-

կան գիտակցության մեջ արմատավորելով հայոց պետականության՝ պատմա-

կանորեն ձևավորված ավանդույթների նշանակությունը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ` 

 տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները, 

 կիրառելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի 

կարևորագույն   հիմնահարցերի վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները 

հասարակական  դիսկուրսում, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ՝ 

 նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի (ընտանիքի, ընկերների և այլոց) գիտակ-

ցության մեջ  հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների 

արժևորմանն ու արմատավորմանը: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գ1. կառուցելու բանավոր և գրավոր խոսքը մայրենի և օտար լեզուներով՝ տրամաբանորեն 

ճիշտ, փաստարկված և հստակ ձևակերպումներով, հետամուտ լինել ժողովրդավարա-

կան սկզբունքների  իրագործմանը և ազգային ու համամարդկային արժեքների 

տարածմանը։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն,  

 սեմինար,  

 քննարկում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով: Տոմսերը պարունակում են երկու 

հարց: 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հայկական լեռնաշխարհ. աշխարհագրական դիրքը, տարածքը և բնական պայմանները: 

Հայ ժողովրդի ծագման հիմնահարցը և վաղ պետական կազմավորումները Հայկական 

լեռնաշխարհում: Վանի թագավորությունը (Ք.ա. IX-VII դդ.): Հայաստանը 

Երվանդունիների հարստության օրոք (Ք.ա. VI-III դդ.): Մեծ Հայքի թագավորությունը 

Արտաշեսյան (Ք.ա. 189-1 թթ.)  և Արշակունյաց (66-428 թթ.) հարստությունների օրոք: 

Հայոց մշակույթի Ոսկեդարը: Հայաստանը նախարարական համակարգի ներքո (428-885 

թթ.): Հայոց թագավորությունը Բագրատունյաց հարստության (885-1045 թթ.) օրոք: 

Կիլիկիայի հայկաական պետությունը (1080-1375 թթ.): Քոչվորական ցեղերի ար-

շավանքները Հայաստան: Հայ-վրացական զինակցությունը և Զաքարյանների իշխա-

նությունը: Հայաստանը ուշ միջնադարում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Հովհաննիսյան Պ., Մինասյան Է. և ուրիշներ, Հայոց պատմություն,  խմբ.՝ Հր. Սիմոնյանի,  

Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012: 

2. Ժամկոչյան Հ., Աբրահամյան Ա., Մելիք-Բախշյան Ս., Պողոսյան Ս., Հայ ժողովրդի պատ-

մություն (սկզբից մինչև XVIII դարի վերջը), խմբ.՝ Ս. Մելիք-Բախշյանի, Երևան, ԵՊՀ  

հրատ., 1975: 

3. Հայոց պատմություն, հ. II, գ. II, խմբ.՝ Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ. 

ինստ., «Զանգակ-97» հրատ., 2014: 

 

1. 1106/Բ04 2. Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4․ 2 ժամ/շաբ․ 5․ 2 ժամ դաս․ 

6․ 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7․ ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 տրամադրել հայոց նոր ու նորագույն դարերի պատմության առանցքային հարցերի 

վերաբերյալ ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ,  

 նպաստել  բազմակողմանիորեն զարգացած, կենսունակ ազգային գիտակցություն 

ունեցող քաղաքացիների դաստիարակմանը։ 

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն 

հարցերը, 

 քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության նոր և 

նորագույն  շրջանի հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները, 

 բացատրելու հայոց պետականության վերականգնման համար մղվող 

ազատագրական պայքարի ձևավորման և զարգացման ընթացքն ու 

առանձնահատկությունները, 

 վերլուծելու նորագույն ժամանակաշրջանում հայոց պետականության 

վերականգնումն ու զարգացումը՝ վերարժևորելով և իր գիտակցության մեջ 

արմատավորելով հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված 

ավանդույթների նշանակությունը, 



445 

 

  

 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները, 

 կիրառելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն 

հիմնահարցերի վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները հասարակական 

դիսկուրսում, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի գիտակցության մեջ ազգային-ազատա-

գրական  պայքարի և հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված 

ավանդույթների արժևորման արմատավորմանը: 

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գ1. կառուցելու բանավոր և գրավոր խոսքը մայրենի և օտար լեզուներով՝ տրամաբանորեն 

ճիշտ, փաստարկված և հստակ ձևակերպումներով, հետամուտ լինել 

ժողովրդավարական սկզբունքների             իրագործմանը և ազգային ու համամարդկային 

արժեքների տարածմանը։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություն, 

 սեմինար, 

 քննարկում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով: Տոմսերը պարունակում են 

երկու հարց: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հայ ազատագրական շարժումը XVI դ. կեսերից մինչև XVIII դ.: Ազատագրական պայքարը 

Սյունիքում և Սյունիքում 1722-1730 թթ.: Ռուս-թուրքական և ռուս-պարսկական 

պատերազմները և Հայաստանը XIX դ. առաջին երեսնամյակում: Հայկական հարցի 

միջազգայնացումը: Հայ քաղաքական կուսակցությունների առաջացումը և հայ 

ազատագրական շարժումը XIX դ. վերջին– XX դ. սկզբին: Հայոց ցեղասպանությունը: 

Մայիսյան հերոսամարտերը: Հայաստանի Առաջին Հանրապետությունը (1918-1920 թթ.): 

Խորհրդային Հայաստանը (1920-1991 թթ.): Հայերի մասնակցությունը Երկրորդ 

աշխարհամարտին: Արցախյան շարժումը (1988-1991 թթ.) և պատերազմը (1991-1994 թթ.): 

Հայաստանի Երրորդ Հանրապետությունը (1991 թվականից): 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Հովհաննիսյան Պ., Մինասյան Է. և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Հր. 

Սիմոնյանի, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012: 

2. Ժամկոչյան Հ., Աբրահամյան Ա.,. Մելիք-Բախշյան Ս, Պողոսյան Ս., Հայ ժողովրդի 

պատմություն (սկզբից մինչև XVIII դարի վերջը), խմբ.՝ Ս. Մելիք-Բախշյանի, Երևան, 

ԵՊՀ հրատ., 1975:  

3. Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Մելքոնյան Ա. և ուրիշներ, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ. ինստ., 

«Զանգակ-97» հրատ., հ. III, գ. I, 2010, հ. III, գ. II, 2015, հ. IV, գ. I, 2010, հ. IV, գ. II, 2016: 
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1. 1704/Բ02 2. Ռուսերեն – 1 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4.  4 ժամ/շաբ․ 5. 4 ժամ  գործն․ 

6. 1-ին աշնանային կիսամյակ 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ընդլայնել բանավոր խոսքի բառապաշարը զարգացնել գրավոր խոսքի 

հմտություններ,  

 ծանոթացնել հիմնական շարահյուսական կառուցվածքներին, 

  ծանոթացնել գիտական ոճի առանձնահատկություններին, 

 ապահովել մասնագիտական լեզվի հիմնական բառապաշարի և տերմինների  

ընկալումը, 

 ապահովել մասնագիտական տեքստի ընկալումը և վերարտադրումը, 

 զարգացնել գրական և մասնագիտական տեքստերի թարգմանության 

հմտությունները  

 ծանոթացնել ամփոփագրեր և ռեֆերատներ կազմելու հմտություններին։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ցուցաբերել բառապաշարի հստակ իմացություն, 

 կարդալ և վերարտադրել գրական և մասնագիտական տեքստը մեկնաբանել մասնա-

գիտական տերմինները, 

 տիրապետել պահանջվող քերականական կանոններին գտնել տեքստի գլխավոր 

իմաստը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կազմել երկխոսություններ առաջարկված թեմայով կրճատել/ընդլայնել տեքստը, 

 պատասխանել հարցերին, 

 կազմել բառակապակցություններ,  

 օգտագործելով համապատասխան շարահյուսական կառուցվածքները, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 տվյալ թեմայով տեղեկատվության որոնում,  

 տեղեկատվական աղբյուրների ընդլայնում, 

 թեմայի շուրջ մտքերի փոխանակում։ 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գ1. կառուցելու բանավոր և գրավոր խոսքը մայրենի և օտար լեզուներով՝ տրամաբանորեն 

ճիշտ, փաստարկված և հստակ ձևակերպումներով, հետամուտ լինել ժողովրդավարական 

սկզբունքների    իրագործմանը և ազգային ու համամարդկային արժեքների տարածմանը։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 գործնական պարապմունքներ  ինքնուրույն աշխատանք, 

 թիմային աշխատանք բանավոր ներկայացում, 

 հարց և պատասխան ստուգողական աշխատանք, 

 ուսուցողական ֆիլմի դիտում։ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 թեստային առաջադրանք, 
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 բանավոր հարցում ստուգարք։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Քերականության հիմնական հարցերը: Խոսքի մշակույթի  հիմնախնդիրները: Գիտական ոճի 

ոճաբանական առանձնահատկությունները: Շարահյուսական կառուցվածքները: Գիտական 

ոճի ձևաբանական առանձնահատկությունները: Մասնագիտական տերմինաբանության 

առանձնահատկությունները:  

14. Հիմնական գրականությանցանկ. 

1. Алексеенко Т.Н., Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов. 

Харьков: ХНУ, 2005. 

2. Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика. 

Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015. 

3. Лексический минимум для студентов-иностранцев естественных и технических специаль-

ностей (Балыгина Т.М., Василишина Т.И., Леонова Э.Н., Пугачев И.А.). М.: РУДН, 2010. 

 

1. 1704/Բ03 2.           Ռուսերեն - 2 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4.  4 ժամ/շաբ․ 5. 4 ժամ  գործն․  

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 զարգացնել մասնագիտական թեմաների քննարկման և բանավեճի  

կարողությունները,  

 ապահովել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի գերազանց իմացություն, 

 ընդլայնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարը նոր տերմինների ընդգրկմամբ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ցուցաբերել մասնագիտական բառապաշարի հստակ իմացություն, 

 ցուցաբերել միջազգային չափորոշիչներով սահմանված В1 մակարդակին համապա-

տասխանող լեզվի իմացություն, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կազմել մասնագիտական թեմայով զեկույցներ, 

 տիրապետել մասնագիտական լայնածավալ տեղեկատվությանը, 

 կատարել միջազգային չափանիշների B1 մակարդակին համապատասխանող թես-

տային աշխատանք, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

  օգտագործել ձեռք բերած հաղորդակցման և լեզվական հմտությունները, 

  օգտագործել ձեռք բերած իմացությունները մասնագիտական ոլորտում։ 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գ1. կառուցելու բանավոր և գրավոր խոսքը մայրենի և օտար լեզուներով՝ տրամաբանորեն 

ճիշտ, փաստարկված և հստակ ձևակերպումներով, հետամուտ լինել ժողովրդավարական 

սկզբունքների  իրագործմանը և ազգային ու համամարդկային արժեքների տարածմանը 
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 գործնական պարապմունքներ  ինքնուրույն աշխատանք թիմային աշխատանք 

 բանավոր ներկայացում /զեկույց/   բանավեճ 

 ստուգողական աշխատանք թեստային աշխատանք վիկտորինա 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

թեստային առաջադրանք,  բանավոր հարցում ստուգարք։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Շարահյուսական կառուցվածքներ: Սուբյեկտիվ գնահատման արտահայտման միջոցներ։ 

Պարզ և բարդ նախադասություններ: Կապեր և կապական բառեր: Գիտական ոճի ժանրերը 

և  դրանց շարադրման սկզբունքները: Մասնագիտական լեզվին բնորոշ ոճաբանական 

սկզբունքները: Մասնագիտական տերմինաբանության առանձնահատկությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов. 

Харьков: ХНУ, 2005. 

2. Андрюшина Н.П., Жорова А.П., Макова М.Н. Тренировочные тесты по русскому языку  как 

иностранному. М., 2008-2010. 

3. Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика. 

Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015. 

4. Карапетян Н.Г., Королева Л.Б., Черненко Н.М.. Учебные задания по русскому языку. 

5. Обучение дискуссионному общению. Для студентов-иностранцев. М.: РУДН, 2010. 

6. Кирейцева А.Н., Селиверстова Е.И., Химик В.В. Сборник тестовых заданий по русскому 

языку для иностранцев: Грамматика. Лексика. СПБ, 1998. 

 

1. 0002/Բ01 2. Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ 

իրավիճակներում բնակչության առաջին բուժօգնություն 

3. 4 ECTS 

կրեդիտ 

     4. 4 ժամ/շաբ․ 5. 2ժամ դաս․,   2 ժամ գործն․ 

    6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 սովորողների մոտ ձևավորել ԱԻ-ների մասին պատկերացում, 

 ԱԻ-ներում գործելու հմտություններ, փրկարարական աշխատանքների կազմակերպ-

ման հմտություններ և տարաբնույթ պատահարների ժամանակ հնարավոր 

վնասվածքների և այլ ախտահարումների դեպքում առաջին բուժօգնության ցուցաբեր-

ման անհրաժեշտ կարողություններ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա ) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 պատկերացնել տարաբնույթ ԱԻ-ների հետևանքով ստեղծված իրավիճակը և դրան 

դիմակայելու ուղիները, 

 ներկայացնել տեղեկատվություն ԱԻ-ում և պատերազմի ժամանակ պետության կողմից 

իրականացվող միջոցառումների մասին՝ ուղղված բնակչության պաշտպանությանը, 

 քննարկել ՀՀ-ում հավանական ԱԻ-ներից բխող ռիսկի գնահատման մեթոդները, 

 գնահատել տուժածի վիճակը (առաջնային և երկրորդային զննում), վնասվածքի տեսա-
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կըն ու ծանրությունը և տիրապետել առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելու հիմնահարցերին,  

 տիրապետել համաճարակային իրավիճակներում վարակի տարածման հնարավոր ուղիներին 

ու պաշտպանության ձևերին, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կիրառել անհրաժեշտ հմտություններ, տարաբնույթ ԱԻ-ներում նախընտրելի վարքա 

գիծ դրսևորելու ուղղությամբ, 

 ցուցաբերել առաջին բուժօգնություն տարաբնույթ վնասվածքների և ախտահարում-

ների դեպքերում, 

 օգտագործել ձեռք բերված կարողություները ԱԻ և պատերազմի ժամանակ պետության 

կողմից իրականացվող միջոցառումների ընթացքում, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում, աշխատել թիմում և լուծել բարդ 

խնդիրներ, 

 վերլուծել իրավիճակը և կատարել անհրաժեշտ գործողություններ իր և շրջապատի համար: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

 Գ4. աշխատելու թիմում և ինքնուրույն, կազմակերպելու և առաջնորդելու աշխատանքային 

թիմը, ցուցաբերելու աշխատանքի բարձր արդյունավետություն, պահպանելու մասնագի-

տական էթիկայի նորմերը և աշխատանքային անվտանգության կանոնները։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություն, մեթոդական և գործնական պարապմունք, 

 անհատական և ինքնուրույն աշխատանքներ, 

 թեմատիկ ուսումնական խաղեր, ուսումնական տեսաֆիլմերի ցուցադրում, 

 ուսումնամեթոդական վարժանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարք. անց է կացվում բանավոր կարգով և հարցաթերթիկներով (2 հարց, ուսումնա-

ռության արդյունքների համար նախատեսված կատարման չափանիշների բավարար 

մակարդակի ապահովում): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Արտակարգ իրավիճակներ ու պատահարներ:             Քաղաքացիական պաշտպանություն: ԱԻ-ում 

բնակչության առաջին բուժօգնություն: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Ադամյան Մ.Խ., «Փոխադրական անշարժացում», ուսումնամեթոդական աշխատանք, Եր., 

Երևանի համալս. հրատ., 2011, 36 էջ: 

2. Մարկարյան Ռ.Վ., Ջանջուղազյան Ն.Ա., Օհանջանյան Մ.Մ., Հարությունյան Ա.Ա.,        Հարու-

թյունյան Վ.Ս., Բաղդասարյան Լ.Լ., Հասրաթյան Ռ.Ց., Վարդանյան Ջ.Հ. «Քապաշտպանու-

թյան և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր», Երևանի համալս. հրատ., 2006, 238 էջ: 

3. Հեղինակների կոլլեկտիվ, «Մինչբժշկական օգնությունը բնակչությանը արտակարգ իրա-

վիճակներում», ուսումնական ձեռնարիկ, Երևանի համալս. հրատ., 2007, 224 էջ: 

4. Մանասյան Կ.Ա., «Սիրտ-թոքային վերակենդանացման մինչբժշկական մեթոդների ուսու-

ցումը»  (ուսումնամեթոդական աշխատանք), Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2007, 44 էջ: 

5. Մանուկյան Ս.Ա., Ճաղարյան Գ.Հ. «Արտակարգ իրավիճակների և քաղաքացիական պաշտ-

պանության հիմնահարցեր», ուսումնական ձեռնարկ, Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2017։  
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1. 1301/Բ01 2. Փիլիսոփայության հիմունքներ 3. 4ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ․ 5. 2 ժամ դաս.,  2ժամ սեմ․  

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսումնասիրել փիլիսոփայական մշակույթի առանձնահատկությունները և  փիլիսո-

փայության դերը մարդ-աշխարհ փոխհարաբերություններում, 

 վերլուծել աշխարհի փիլիսոփայական պատկերը, 

 ներկայացնել փիլիսոփայական  հիմանական հայեցակարգերի գիտական ու    աշխար-

հայացքային հիմնախնդիրները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 տիրապետել փիլիսոփայության գիտական-մեթոդաբանական, աշխարհայացքային և     

արժեքաբանական գործառույթները, 

 հասկանալ ճշմարտության և մոլորության, գիտելիքի և հավատի, ռացիոնալի և  իռացիո-

նալի սահմանազատման սկզբունքները, 

 ճանաչել քաղաքակրթական զարգացումների օրինաչափությունները ու միտումները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ  

 պարզաբանել բնական և հասարակական գիտությունների գործառույթները, 

 տարբերակել քաղաքակրթական հայեցակարգերն ու դրանց հարացույցերը, 

 գնահատել փակ և բաց համակարգերի զարգացման առանձնահատկությունները, 

 վերլուծել հասարակության բնութենական և սոցիոմշակութային հիմունքները, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 կատարել սոցիալ-փիլիսոփայական ընդհանրացումներ,  

 կիրառել համապատասխան  մեթոդներ, 

 իմաստավորել աշխարհի գիտական պատկերը և մարդու կոչումն ու կյանքի իմաստը: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գ1. կառուցելու բանավոր և գրավոր խոսքը մայրենի և օտար լեզուներով՝ տրամաբանորեն 

ճիշտ, փաստարկված և հստակ ձևակերպումներով, հետամուտ լինել ժողովրդավարական 

սկզբունքների  իրագործմանը և ազգային ու համամարդկային արժեքների տարածմանը։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսությունների,  

 առաջադրանքների քննարկում,  

 տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն,  

 առաջադրանքներ և տարբեր մոդելների համեմատական վերլուծություն։ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով։ Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ 

առաջադրված հարցաշարի, գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտա-

դրության աստիճանը,  պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը,  հար-

ցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական պատասխաններ: 
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14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

6. Բալայան Ա., Փիլիսոփայություն. դասախոսությունների համառոտագրեր, Եր. 2016։ 

7. Введение в философию, под ред. Фролов И.Т., М. 2012․ 

8. Канке, В. А. Основы философии, М., 2014. 

9.  Губин, В. Д. Философия, М., 2013. 

10. Бучило Н. Ф., Философия, М., 2013. 

 

 

Ընդհանուր կրթական կառուցամաս (կամընտրական) 

1. 1005/Բ24 2.            Գործարարության հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ․ 5. 2 ժամ դաս․ 

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝   

 տրամադրել գործարարության էության և դրսևորման առանձնահատկությունների, 

ինչպես      նաև գործարարության զարգացման հիմնախնդիրների վերաբերյալ գիտե-

լիքներ և իմացություն, 

 ուսուցանել գործարարության տեսամեթոդական հենքերը, գործարարության կազմա-

կերպման տեսա-գործնական հիմունքներն, անհրաժեշտ հմտությունները,  

 տրամադրել բիզնես պլանների մշակման և այլ կարևոր կարողություններ, որոնք 

կարող են օգտակար լինել շրջանավարտի մասնագիտական կարիերայի ընթացքում:     

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 սահմանել գործարարության էությունը և հիմնական հասկացությունները, գործա-

րարության առանձնահատկությունները և մոդելային բնորոշիչները,         

գործարարության փուլային զարգացման բնորոշիչները և 

առանձնահատկությունները, 

 ներկայացնել գործարարության տեսամեթոդական հենքերը, ինչպես նաև գործա-

րարության կազմակերպման տեսագործնական հիմունքնեըը, 

 լուսաբանել գործարարության կազմակերպման ձևերը, կառավարման           սկզբունք-

ները և  մոտեցումները: 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 վերլուծել և տարբերակել գործարարության համակարգերն ու տիպերը, գտնել բիզ-

նեսի զարգացման համարժեք մոտեցումները, ընտրել գործարարության կազմա-

կերպման ու կառավարման տեսագործնական հիմքերը և դրանց կիրարկման ձևերը, 

 գնահատել ՀՀ-ում գործարար միջավայրը, ներկայացնել գործարարության զարգաց-

ման հնարավորությունները, խնդիրներն ու ռիսկերը, կանխատեսել գործա-

րարության զարգացման հնարավորություններն ու հեռանկարները, 

 օգտվել բիզնես-պլանների մշակման գործիքներից, օգտվել Պորտերի մրցակցային 

հինգ ուժերի և SWOT վերլուծական գործիքներից և կատարել բիզնես նախագծի ար-

դյունավետության և նպատակահարմարության գնահատում, կատարել բիզնես հաշ-

վարկներ, գնահատել հնարավոր ֆինանսավորման աղբյուրները, 
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գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 օգտվել տեղեկատվական-վերլուծական տարատեսակ աղբյուրներից՝ 

ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, 

հաշվետվություններ, միջազգային կազմակերպությունների տարեկան               զեկույցներ, 

կատարել անհրաժեշտ վերլուծություններ և այլն, 

 իրականացնել գործարարության խաղարկային ներկայացումներ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գ3. կիրառելու ձեռքբերած գիտելիքները և քանակական տվյալներից անելու որակական եզրա-

հանգումներ, առաջադրելու և զարգացնելու նոր գաղափարներ, բացահայտելու իր 

կրթական պահանջմունքները և (կամ) կարերայի հնարավորությունները հետագա 

ուսումնառության ուղիները որոշելու համար, 

Գ4. աշխատելու թիմում և ինքնուրույն, կազմակերպելու և առաջնորդելու աշխատանքային 

թիմը, ցուցաբերելու աշխատանքի բարձր արդյունավետություն, պահպանելու 

մասնագիտական էթիկայի նորմերը և աշխատանքային անվտանգության կանոնները։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝   

 դասախոսություններ, 

 ինքնուրույն աշխատանք՝ որպես դասընթացի նյութի խորացման միջոց և դասա-

խոսության նյութերի յուրացման ակտիվ մեթոդ,ի լրումն դասախոսության ժամանակ 

ներկայացված նյութերի, ուսանողներին՝ ինքնուրույն պարապելու համար, 

հանձնարարվում է համապատասխան գրականություն, 

 անհատական և խմբային քննարկումներ, որոնք կրում են խորհրդատվական բնույթ և 

կարող է որոշակիացվել դասախոսի կողմից։ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Գործարարության էությունը և ձեռներեցության տեսության զարգացման փուլային 

բնորոշիչները: Ձեռներեցության էությունը և դրսևորման ձևերը, գործառույթները և 

խնդիրները։  Ձեռնարկատիրական գործունեության չափորոշիչները և մոդելային 

առանձնահատկությունները։ Ձեռներեցության տեսություն. զարգացման փուլերը և դրանց 

բնորոշիչները: Թեմա 2. Ձեռներեցական որոշումների կայացման գործընթացը. 

ձեռներեցական հաշվարկներ Կողմնորոշում դեպի շուկա: Ձեռներեցական գաղափարը և 

դրա գնահատումը: Շուկայական տեղեկատվությունը` ձեռներեցական որոշումների 

կայացման հիմք: Թեմա 3. Ֆինանսավորման աղբյուրները և ձևերը։ Թեմա 4. Ձեռներեցի 

գործունեության համընդհանուր բնույթը և տրամաբանությունը: Թեմա 5. Ձեռներեցի գործո-

ղությունների տրամաբանությունը և ձեռներեցական գործընթացը: Ձեռներեցի 

գործողությունների երեք հիմնական ուղղությունները. արտադրության կառավարում, 

կողմնորոշում դեպի շուկա, գործարար կապերի կառավարում, ձեռներեցի գործողու-

թյունների սխեման և դրանց ունիվերսալ բնույթը ձեռներեցական                     գաղափարների մշակման 

փուլում: Թեմա 6. Ձեռներեցության տեսակները և դրանց չափորոշիչները ։                         Թեմա 7. Ձեռներե-

ցության ձևերը և տիպերը, մասնավորապես. Start-up-երը իբրև ինովացիոն 

գործարարության արդի ձև՝ դրանց հիմնադրման ու զարգացման ձևերը և ֆինանսավորման 
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աղբյուրնևերը, Start-up տարածքներ և կենտրոններ. միջազգային փորձը, ՀՀ-ի start-up միջա-

վայրը և հնարավորությունները:  b2b, b2c, c2c, միջնորդային հարթակները: Սոցիալական 

ձեռներեցությունը: Թեմա 9. Բիզնեսի ռազմավարական զարգացումը և բիզնես 

ռազմավարությունը։ Թեմա 10.  Բիզնեսի ռազմավարական պլանավորումը. էությունը, 

սկզբունքները և գործառույթները։  Թեմա 11. Բիզնեսի ռազմավարական կառավարումը. 

էությունը և իրագործման փուլային առանձնահատկությունները։ Թեմա 12. 

Ռազմավարական պլանավորումը և կառավարումը. փոխազդեցությունը և մոտեցումները  

Թեմա 13. Ձեռներեցական գործունեության կազմակերպումը. բիզնես պլան։ Ձեռներեցության 

կազմակերպման մոտեցումները և խնդիրները։  Բիզնես պլանի էությունը և կառուցվածքը։ 

Շուկայի ուսումնսիրությունը և վերլուծությունը։ Բիզնեսի շրջական միջավայրը. արտաքին 

և ներքին միջավայրերը և դրանց բնորոշիչները։ Շուկայավարության, արտադրական և 

կազմակերպչական պլանների կազմը, կառուցվածքը, բնութագրիչները։ Ֆինանսավորման 

ռազմավարություն և ֆինանսական պլան: Ֆինանսական պլանի կառուցվածքը և 

բնութագրիչները։ Բիզնես պլանի նորմատիվա-իրավական բնութագիրը։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Бекетова О.Н, В.И.Найденков, Бизнес-план, Уч.пособие для вузов, Теория и практика, М., 

2009, 288с. 2. Буров В.Ю. “Основы предпринимательства” Уч.пособие Чита, 2011. – 441 с. 

2. Организация предпринимательской деятельности: Учебник /А.Н.Асаул.–СПб.: АНО ИПЭВ, 

2009, 336с. 

3. Питер Ф. Друкер, Бизнес и инновации, пер. с англ.-М: “И.Д.Вильямс”,2009, 432с․ 

4. Попков В. П., Евстафьева Е. В. “Организация предпринимательской деятельности”. Схемы и 

таблицы, СПб., 2007, 352 с. 

 

1. 1202/Բ23. 2. Քաղաքագիտության հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ․ 5. 2ժամ դաս․ 

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքագիտության ձևավորման տեսական և գաղա-

փարական  ակունքներին, 

 ուսանողներին ծանոթացնել հիմնական կատեգորիաների ու քաղաքագիտության 

ուսումնասիրության առարկայական տիրույթին, 

 ուսանողների մոտ ձևավորել քաղաքական իրականության վերլուծության 

գործնական  հմտություններ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ըմբռնել քաղաքագիտական հիմնական հասկացություններն ու սահմանումները, 

դրանց   իմաստն ու նշանակությունը, 

 պատկերացնել քաղաքագիտության տեսական և կիրառական նշանակություն 

ունեցող հիմնահարցերի էությունը, 

 ընկալել քաղաքագիտական բովանդակության օտարալեզու մասնագիտական 

տեքստերը և            կատարել թարգմանություններ, 

http://www.aup.ru/books/m6/
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բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կատարել բավարար քաղաքագիտական վերլուծություններ,  

 կողմնորոշվել գործնական քաղաքականության առանձնահատկությունների մեկնա-

բանման             հարցերում,  

 մատնանշել դեմոկրատիայի, քաղաքական մշակույթի, քաղաքական սոցիոլոգիայի    

հիմնահարցերը,  

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 օգտվել մասնագիտական գրականությունից,  

 պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Գ1. կառուցելու բանավոր և գրավոր խոսքը մայրենի և օտար լեզուներով՝ տրամաբանորեն 

ճիշտ, փաստարկված և հստակ ձևակերպումներով, հետամուտ լինել ժողովրդավարական 

սկզբունքների  իրագործմանը և ազգային ու համամարդկային արժեքների տարածմանը։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություններ, այդ թվում երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ, 

 գիտական աշխատանքների քննարկումներ՝ փոխներգործող (ինտերակտիվ) բանա-

վեճերի առաջադրմամբ, 

 ինքնուրույն աշխատանք՝ ընդգրկելով նախատեսված վերլուծական նյութերը, 

 արտալսարանային հաղորդակցություն դասախոսի հետ՝ քննարկումների համատեղ 

պատրաստում, 

 բանավոր ներկայացումներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես տրամա-

դրված     հարցաշարից: Ստուգարքն ստանալու համար անհրաժեշտ է հավաքել առնվազն 8 

միավոր: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1՝ Քաղաքագիտության ձևավորումը որպես գիտություն: Քաղաքագիտության 

օբյեկտը և առարկան: Քաղաքականության ծագումը և էությունը։ Թեմա 2՝ Քաղաքական 

իշխանության էությունը, կառուցվածքը և լեգիտիմությունը։ Թեմա 3՝ Հասարակության 

քաղաքական համակարգը։ Պետությունը որպես քաղաքական համակարգի գլխավոր 

ինստիտուտ։ Թեմա 4 ՝ Քաղաքական կուսակցություններ և կուսակցական համակարգեր։ 

Թեմա 5՝ Քաղաքական գործընթացներ: Ընտրություններ և ընտրական համակարգեր: 

Թեմա 6՝ Քաղաքական գաղափարախոսություններ: Թեմա 7՝ Քաղաքական էլիտա և 

լիդերություն: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Дегтерев А.А., Основы политической теории, М.: Высш. шк., 1998, 239 с. 

2. Гаджиев К.С., Политическая философия. М., 1999. 

3. Мухаев Р.Т.,Теория политики. М.: ЮНИТИ, 2005. 

4. Соловьев А.И., Политология: политическая теория, политические технологии: Учебник для                

студентов вузов . – М.: Аспект Пресс, 2006. 
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1. 1107/Բ55 2. Մշակութաբանության հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ․ 5. 2 ժամ դաս. 

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել մշակույթ ֆենոմենի բնութագրերին և մշակութը 

հետազոտող           գիտակարգերին, 

  ուսանողների մոտ ձևավորել ընդհանուր, ինչպես նա իրենց մասնագիտության 

հետ առնչվող         մշակույթի ոլորտների ու գործընթացերի մասին կայուն գիտելիքներ,  

 ուսանողների մոտ գիտելիքներ ձևավորել հայ և համաշխարհային մշակույթների և 

ներկա, մշակութային գործընթացների մասին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 վերարտադրել «մշակույթ» հասկացության ամենատարածված սահմանումները, 

մշակույթի  առաջացման և զարգացման տեսությունները, 

 ներկայացնել մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, մշակույթի ծագման և 

զարգացման                 հիմնական օրինաչափությունները, 

 նկարագրել մշակութաբանության շրջանակներում ուսումնասիրվող հիմնական 

ոլորտները,  քննարկել համաշխարհային և հայ մշակույթների պատմական 

զարգացումների 

օրինաչափությունները, 

 ճանաչել ժամանակակից մշակութային գործընթացները։ 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 բացահայտել մշակութային երևույթների բաղադրիչներն ու դրսևորումները, պատ-

ճառներն ու պայմանները, 

 ճանաչել և իրարից զանազանել համաշախարհային մշակութային գործընթացի 

պատմական և լոկալ դրսևորումները, 

 տարանջատել մերօրյա մշակութային երևույթները և գործընթացները, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ, 

 ստեղծագործաբար կիրառել մշակույթի մասին ստացած գիտելիքները մշակույթի 

տարբեր          ոլորտներում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գ1. կառուցելու բանավոր և գրավոր խոսքը մայրենի և օտար լեզուներով՝ տրամաբանորեն 

ճիշտ, փաստարկված և հստակ ձևակերպումներով, հետամուտ լինել ժողովրդավարական 

սկզբունքների          իրագործմանը և ազգային ու համամարդկային արժեքների տարածմանը։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝   

 դասախոսություն, 

 գործնական պարապմունք, 

 դիդակտիկ նյութերի մատուցում։ 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը գնահատվում է ստուգարքի միջոցով: Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: 

Տրվում է                առավելագույնը 4 հարց`նախապես տրամադրված հարցաշարից: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Մշակութաբանության ուսումնասիրման օբյեկտը, առարկան և խնդիրները: «Մշակույթ» հաս-

կացության սահմանումները, մշակույթի բնույթի, ծագման և զարգացման վերաբերյալ տեսու-

թյունները: Մշակույթն ուսումնասիրող գիտակարգերը: Մշակույթի կառուցվածքը, 

բաղադրիչները, գործառույթները և մեխանիզմները:     Մշակութային գործընթացներ: 

Մշակութային նորմեր, պրակտիկաներ և մշակութային կապիտալ հասկացությունները: 

Մշակութային ավանդույթը և նորույթը, ադապտացման, ինտեգրման և ձուլման 

հասկացությունները: Մշակույթը և բնությունը, մշակութայինի և բնականի 

հարաբերակցութունը: Մշակույթը «անհատ», «հասարակություն», «էթնոս», «քաղաքա-

կրթություն» կատեգորիաների համատեքստում: Մշակույթը և գենդերը: Մշակույթը և սոցիա-

լական կառուցվածքը: Մշակույթի քաղաքական և տնտեսական չափումները: Մշակույթը և 

լեզուն: 

«Զանգվածային», «էլիտար», «քաղաքային» մշակույթ հասկացությունները։ Համաշխարհային 

մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ, հարցադրումներ,                        

օրինաչափություններ: Հայ մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ, 

հարցադրումներ,          օրինաչափություններ: 

Ժամանակակից մշակութային գործընթացները և գլոբալացման խնդիրը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Գուրևիչ Պ., Մշակութաբանություն, Ե., 2002: 

2. Арутюнов С. А., Рыжакова С. И. Культурная антропология, М., 2004:   

3. Кравченко А. И., Культурология, М., 2003. 

4. Розин В.М., Культурология. М., 1998. 

5. Armenian Folk Arts, Culture and Identity. Bloomington and Indianapolis, Indiana Univ. Press, 

2001. 

 

1. 2101/Բ01 2.            Կրոնագիտության հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ․ 5. 2 ժամ դաս․ 

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 տալ ընդհանուր համակարգված գիտելիքներ կրոնի, դրա պատմական 

դրսևորումների առաջացման, ձևավորման և զարգացման, հասարակակական և 

հոգևոր կյանքում դերակատարության մասին, 

  ծանոթացնել, տալ ընդհանուր գիտելիքներ աշխարհում գոյություն ունեցող կրոն-

ների, դրանց դասակարգման սկզբունքների, օրինաչափությունների, առանձնահատ-

կությունների, Հայոց եկեղեցու հիմնական առանձնահատկությունների վերաբերյալ, 

 ծանոթանալ ժամանակակից ավանդական և ոչ ավանդական կրոնների աշխարհա-

յացքային և դավանաբանական հիմնարար սկզբունքներին և պաշտամունքային 

առանձնահատկություններին: 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնելու կրոնի սահմանումը և կառուցվածքը, տեղն ու դերը հասարակության 

մեջ, 

 նկարագրելու ժամանակակից կրոնների և կրոնի պատմական ձևերի ձևավորման 

ու զարգացման պատմությունը, ազգային և համաշխարհային կրոնների 

բնութագիրը, գլխավոր առանձնահատկություններն ու հիմնական գծերը, ոչ 

ավանդական կրոնների առանձնահատկությունները և դասակարգումը, 

 լուսաբանելու Հայոց եկեղեցու պատմությունը, դավանաբանական առանձնահատ-

կությունները և ՀՀ արդի կրոնական իրավիճակը: 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 հասկանալու և վերլուծելու կրոնական ու կրոնագիտական գրականությունը, 

 դասակարգելու կրոնի բազմազան և տարատեսակ դրսևորումները, խմբավորելու և 

համեմատելու տարբեր կրոններ, 

 բացահայտելու և վերլուծելու ժամանակակից կրոնների աշխարհայացքային,  ծիսա-

պաշտամունքային, դավանաբանական առանձնահատկությունները: 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում, 

 վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ։ 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքը. 

Գ1. կառուցելու բանավոր և գրավոր խոսքը մայրենի և օտար լեզուներով՝ տրամաբանորեն 

ճիշտ, փաստարկված և հստակ ձևակերպումներով, հետամուտ լինել ժողովրդավարական 

սկզբունքների  իրագործմանը և ազգային ու համամարդկային արժեքների տարածմանը։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություն, 

 քննարկում                  հանձնարարված թեմաների շուրջ: 

 ինքնուրույն հետազոտություն որոշակի թեմաներով: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝ բանավոր ներկայացման  

հիման վրա: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Կրոնագիտությունն իբրև գիտություն: «Կրոնագիտության հիմունքներ» դասընթացի կա-

ռուցվածքը, բովանդակությունը, հիմնական հասկացությունների և կատեգորիաների 

համակարգը։ «Կրոն»    հասկացությունը, կառուցվածքը, գործառույթները, կրոնի 

տիպաբանությունը և պատմական ձևերի   դասակարգման սկզբունքները։ Կրոնի վաղ 

ձևերը: Նախնադարյան (վաղ) հավատալիքներ. Դիցաբանություն և կրոն: 

Բազմաստվածություն և միաստվածություն։ Հայոց դիցաբանություն: Ազգային և 

համաշխարհային կրոնների սահմանումն ու համառոտ բնութագիրը: Ժամանակակից 

ազգային կրոններ: Կրոնը ժամանակակից աշխարհում: Հնդկաստանի ազգային 

կրոնները (հինդուիզմ, ջայնիզմ, սիկհիզմ), Չինաստանի և ճապոնիայի ազգային կրոնները, 

(դաոսականություն, կոնֆուցիականություն, սինտո), Հուդայականության էությունը և 

բնութագրիչ առանձնահատկությունները։ Բուդդայականության առաջացումը և 
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զարգացումը, դավանաբանական և ծիսապաշտամունքնային առանձնահատկությունները, 

հիմնական ուղղությունները։ Քրիստոնեության առաջացումը և զարգացումը: 

Քրիստոնեության դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային 

առանձնահատկությունները:  

Ուղղափառություն, Կաթոլիկություն, Բողոքականություն, բողոքական ավանդական և ոչ 

ավանդական հարանվանություններ, Հայոց եկեղեցու դավանաբանական և 

ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները: Իսլամի առաջացումը և 

զարգացումը, դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները, 

հիմնական ուղղությունները: Հայաստանի Հանրապետությունում կրոնական իրավիճակի 

ընդհանուր բնութագիրը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Քրիստոնյա Հայաստան։ Հանրագիտարան, Երևան, Հայկ. հանրագիտ., 2002։  

2. История религии (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) Т. 1-2. М., 2007. 

3. Лебедев В. Ю., Религиоведение; учебник для бакалавров, М. 2013.  

4. Основы религиоведения (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) М., 2005. 

5. Религиоведение, (учеб. Под общ. Ред. М. М. Шахнович), СПб, 2012. 

 

1․ 1302/Բ01 2.   Բարոյագիտության հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ․ 5. 2 ժամ դաս․ 

6. 4-րդ` գարնանային կիսամյակ 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 վերլուծել ժամանակակից քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական              հիմնա-

խնդիրները, 

 կանխատեսել բարոյական շարժառիթներ ունեցող ճգնաժամային երևույթները և դրանց  

հետևանքները, 

 ծանոթանալ սիրո, ընտանիքի, կյանքի իմաստի, կրոնի, իրավունքի բարոյական                հիմնա-

հարցերին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 տիրապետել բարոյական հարաբերությունների հիմունքներին և տիպաբանությանը, 

 ծանոթանալ սիրո մետաֆիզիկայի, ընտանիքի պլանավորման և սիրո հոգեվերլու-

ծության  հիմնախնդիրներին, 

 տիրապետել բարոյական կոնֆլիկտների լուծման և հաղթահարման տեխնոլոգիանե-

րին, ինչպես  նաև սոցիալական կյանքի, բիզնես էթիկայի և քաղաքական էթիկայի 

հիմունքներին, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 հասկանալ բարոյական ընտրության և կյանքի իմաստի ձևավորման մեխանիզմները, 

 ընտրել բարոյական կոնֆլիկտների հաղթահարման արդյունավետ մոդելներ, 

 գնահատել բարոյականության դերը կյանքի կազմակերպման ու կանոնակարգման  

գործում, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը, 

 վերլուծել արդի քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական տեսանկյունները: 
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Գ1. Կառուցելու բանավոր և գրավոր խոսքը մայրենի և օտար լեզուներով՝ տրամաբանորեն 

ճիշտ, փաստարկված և հստակ ձևակերպումներով, հետամուտ լինել ժողովրդավարական 

սկզբունքների  իրագործմանը և ազգային ու համամարդկային արժեքների տարածմանը։ 

Գ4. աշխատելու թիմում և ինքնուրույն, կազմակերպելու և առաջնորդելու աշխատանքային 

թիմը, ցուցաբերելու աշխատանքի բարձր արդյունավետություն, պահպանելու 

մասնագիտական էթիկայի    նորմերը և աշխատանքային անվտանգության կանոնները։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություններ, առաջադրանքների քննարկում,   

 տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն,  

 առաջադրանքներ և տարբեր մոդելների համեմատական վերլուծություն։ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով: 

Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի, գնահատման 

չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության  աստիճանը, 

պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային 

կողմերի իմացություն, վերլուծական պատասխաններ: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Բարոյականության էությունը և կառուցվածքը: Բարոյական հարաբերությունների էությունը։ 

Կրոնական էթիկա: Բիոէթիկա: Քաղաքական էթիկա:              Սիրո մետաֆիզիկա: Կյանքի իմաստը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Апресян Ю., Этика. М., 2004.  

2. Бодрийяр Ж., Забыть Фуко. СПБ, 2011. 

3. Матвеев П., Религиозная этика. М., 2014. 

4. Фромм Э., Искусство любить. М., 2008. 

5. Щвейцер А., Культура и этика. М., 2010. 

 

1. 2203/Բ22 2.      Սոցիոլոգիայի հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ․ 5. 2ժամ դաս․ 

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է  

 ուսանողներին փոխանցել գիտելիքներ սոցիոլոգիական գիտելիքի կառուցվածքի և 

հետազոտական մեթոդների վերաբերյալ 

 ծանոթացնելով սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության առարկայի և սոցիոլոգիական 

աշխարհայացքի առանձնահատկություններին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 տարբերակելու սոցիոլոգիայի որպես գիտության կառուցվածքային մակարդակները, 

 ներկայացնելու սոցիոլոգիայի` որպես գիտության  կայացման նախադրյալները, 

 գիտությունների համակարգում սոցիոլոգիայի տեղն ու դերը, սոցիոլոգիայի աշխար-

հայացքային և էթիկական առանձնահատկությունները, ուսումնասիրության 
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առարկան, 

 նկարագրելու հիմնական սոցիոլոգիական մոտեցումները, մշակույթի տարրերը, 

ինչպես նաև հասարակության մեջ տեղի ունեցող մի շարք սոցիալական գործընթացներ 

ու հրատապ սոցիալական հիմնախնդիրներ, 

 նկարագրելու սոցիալական գործողության և հասարակության սոցիալական կառուց-

վածքի փոխկապվածությունը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 օգտվելով սոցիոլոգիական  հասկացութային  գործիքակազմից`  մեկնաբանելու, 

հասարակական գործընթացներն ու հիմնախնդիրները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Գ2. գործնականում կիրառելու հասարակական, հումանիտար և տնտեսական գիտությունների 

հիմնական դրույթներն ու մեթոդները, տեղեկատվության ստացման տարատեսակ աղ-

բյուրները (համացանցային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական 

հոդվածներ և հաշվետվություններ) և տեղեկատվական հաղորդակցության 

տեխնոլոգիաները՝ առկա խնդիրների բացահայտման և ուսումնասիրման, 

հետազոտությունների արդյունավետ կազմակերպման և արդյունքների ներկայացման 

համար։ 

Գ3.կիրառելու ձեռքբերած գիտելիքները և քանակական տվյալներից անելու որակական 

եզրահանգումներ, առաջադրելու և զարգացնելու նոր գաղափարներ, բացահայտելու իր 

կրթական պահանջմունքները և (կամ) կարերայի հնարավորությունները հետագա ուսում-

նառության ուղիները որոշելու համար։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝   

 դասախոսություններ, 

 քննարկումներին,  

 գրականության արտալսարանային ընթերցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարք՝ եզրափակիչ բանավոր ստուգման ձևաչափով:  Բանավոր ստուգման           

հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Սոցիոլոգիան որպես գիտություն. կայացման առանձնահատկությունները։ Սոցիոլոգիայի 

օբյեկտն ու առարկան. մոտեցումներ և տեսական պարադիգմաներ։  Սոցիոլոգիան գիտու-

թյունների համակարգում։ Սոցիոլոգիական աշխարհայացք և սոցիոլոգիական էթիկա։ 

Սոցիոլոգիական գիտելիքի կառուցվածքը։ Ի՞նչ է հետազոտությունը, որո՞նք են 

հետազոտության տեսակները, ո՞վ է  հետազոտողը։ Մշակույթ, մշակույթի տարրեր։ 

Հասարակությունը որպես սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության առարկա։ Հասարակության 

սոցիալական կառուցվածքը. Սոցիալական ինստիտուտներ Սոցիալական խմբեր և 

կազմակերպություններ։ Հասարակություն և անձ. Սոցիալական փոխազդեցություն և 

սոցիալականացում։  Շեղվող վարք և սոցիալական վերահսկողություն։ Սոցիալական 

անհավասարություն. Շերտավորում և մոբիլություն։  Ազգաբնակչություն, ուրբանիզացիա և 

միգրացիա։ Սոցիալական փոփոխություններ, գործընթացներ և շարժումներ։ 
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14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Гидденс Э. ,“Социология”// 2-е изд., полн. Перераб. И доп., М.: Эдиториал УРСС, 2005. 

2. Миллс Ч. Р., “Социологическое воображение”// Пер. С англ. О. А. Оберемко. Под общей 

редакцией и с предисловием Г. С. Батыгина. – М.: Изда-тельский Дом NOTA BENE, 2001, 

264 с. 

3. Штомпка П․. “Социология. Анализ современного общества” М.: Логос, 2005, 664 с. 

4. Macionis J.J. “Sociology”// USA: Pearson Education, Inc., 14th ed., 2012. 

 

1. 1301/Բ02 2.            Տրամաբանության հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ․ 5. 2 ժամ դաս․ 

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. ստուգարք 

7. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել տրամաբանության դասընթացի հիմնական հասկացությունների, 

օրենքների ու սկզբունքների իմացությունը, որն ունի ինչպես ընդհանուր կրթական, 

այնպես էլ իմացաբանական ու մեթոդաբանական նշանակություն: 

 բացահայտել և կատարելագործել ուսանողի տրամաբանական կարողությունները, 

 ձեռք է բերել գիտելիքներ, որոնք նպաստում են մասնագիտական առարկաների 

տեսությունների հիմնական հասկացությունների ու կառուցվածքի յուրացմանը, 

հետազոտական հմտությունների ձևավորմանը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 հասկանալ մտքի կառուցվածքը, 

 իմանալ տրամաբանական կանոնները և օրենքները, որոնք կշռադատության 

ընթացքում ապահովում են մեր մտքի կանոնավորությունը ու հետևողականությունը, 

ճշմարիտ եզրակացությունների ստացումը և գիտական գիտելիքների 

հիմնավորվածությունը, 

 հասկանալ տրամաբանական գիտելիքի էությունը և գործառնական 

տեսանկյունները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 հասկանալ տրամաբանության ճանաչողական և մեթոդաբանական գործառույթների 

անհրաժեշտությունը գիտատեսական և գործնական ուսումնասիրությունների 

ժամանակ, 

 ճիշտ կատարել և գնահատել հասկացությունների հետ կապված տրամաբանական  

գործողությունները, 

 իրականացնել դատողությունների և անհրաժեշտ մտահանգումների 

տրամաբանական վերլուծություն և գնահատում, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 կարողանալ դրսևորել տրամաբանական մտածողության անհրաժեշտ 

մշակույթ`պահպանելով կանոնավոր մտածողության որոշակիության, 

անհակասականության, հիմնավորվածության և հետևողականության հիմնարար 

սկզբունքների ու դրանցից բխող մասնավոր նորմերի պահանջները: 
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գ3. կիրառելու ձեռքբերած գիտելիքները և քանակական տվյալներից անելու որակական 

եզրահանգումներ, առաջադրելու և զարգացնելու նոր գաղափարներ, բացահայտելու իր 

կրթական պահանջմունքները և (կամ) կարերայի հնարավորությունները հետագա 

ուսումնառության ուղիները որոշելու համար։ 

Գ4. աշխատելու թիմում և ինքնուրույն, կազմակերպելու և առաջնորդելու աշխատանքային 

թիմը, ցուցաբերելու աշխատանքի բարձր արդյունավետություն, պահպանելու 

մասնագիտական էթիկայի  նորմերը և աշխատանքային անվտանգության կանոնները 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝   

 դասախոսություն, 

 քննարկում, 

 անհատական աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարք – բանավոր: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Տրամաբանության առարկան և նշանակությունը: Բազմատրամաբանության սկզբունքը:  

Միտք և լեզու: Հասկացություն: Հասկացության ծավալն ու բովանդակությունը: Հասկացության 

տեսակները: Տրամաբանական գործողություններ հասկացությունների հետ: Հասկացության 

ծավալի բաժանման էությունը, տեսակներն ու կանոնները: Սահմանման էությունը, 

տեսակներն ու կանոնները: Դասակարգման էությունը տեսակներն ու կանոնները: 

Դատողության էությունը և կազմը: Պարզ և բարդ դատողություններ, դրանց տեսակները: 

Տրամաբանական մտածողության հիմնական օրենքները. որոշակիության, 

անհակասականության, հետևողականության և հիմնավորվածության պահանջները: 

Անհրաժեշտ մտահանգումներ, դրանց տեսակները և կոնոնները. պայմանական, 

բաժանանարար, լեմատիկ և անմիջական մտահանգումներ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Գևորգյան Հ.Ա., Բաղդասարյան Վ.Խ.,Տրամաբանություն: Եր. , 2015: 

2. Кириллов В.И., Орлов Г.А.,Фокина Н.И., Упражнения по логике. Учебное пособие. 

М.,2005.  

3. Ивлев Ю.В., Логика. Учебник. 3-е издание. М., 2005. 

4. Ивин А.А., Практическая логика. Учебное пособие. М.,2002. 

5. А.Гетманова. Логика. 9-ое изд., Moсква, 2006. 

 

1. 1306/Բ17 2.               Հոգեբանության հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ․ 5. 2ժամ  դաս․ 

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7․ ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է` 

 ներկայացնել մարդու հոգեկանի ծագման և զարգացման, կառուցվածքի առանցքային 

մեխանիզմների,ն օրինաչափությունների և առանձնահատկությունների ուսումնա-

սիրումը, 

 ծանոթացնել ժամանակակից հոգեբանության ուղղություններին, դրանց կիրառման 

ոլորտներին, հոգեբանական կրթվածության և մշակույթի զարգացմանը: 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն  

 ձևակերպել բարձրագույն հոգեկան գործառույթների ձևավորման, զարգացման և 

դրսևորման     մեխանիզմները և օրինաչափությունները, 

 սահմանել անձի կենսագործունեության հոգեկան հիմքերը, 

 սահմանել անձի կառուցվածքը, անձի հոգեբանական տեսությունների հիմնական  

ուղղությունները, մոտիվացիայի տեսությունները, 

 ներկայացնել միջանձնային հարաբերությունների և միջանձնային ընկալման ու հա-

ղորդակցման  հոգեբանական հիմքերը, 

 ներկայացնել փոքր և մեծ խմբերի սոցիալ-հոգեբանական բնութագիրը, դրանց հետ 

աշխատելու  հիմնական սկզբունքները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 օգտագործել հոգեբանական գիտելիքները գիտահետազոտական և պրակտիկ             

աշխատանքներում, 

 կազմակերպել և ծրագրավորել ուսումնական և մասնագիատական գործունեու-

թյունը, հաշվի  առնելով անհատատիպաբանական և անձնային 

առանձնահատկությունները, 

 կիրառել հոգեբանական կարողությունները միջանձնային շփման և 

փոխազդեցության ժամանակ, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)  

 տիրապետել գիտական գրականության հետ աշխատելու հմտություններին, 

  կիրառել տեղեկության բանավոր և գրավոր ներկայացնելու հմտությունները, 

 օգտագործել անձի խնդրային դաշտը նկարագրող հասկացութային ապարատի իմա-

ցությունը: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գ4. աշխատելու թիմում և ինքնուրույն, կազմակերպելու և առաջնորդելու աշխատանքային 

թիմը, ցուցաբերելու աշխատանքի բարձր արդյունավետություն, պահպանելու 

մասնագիտական էթիկայի  նորմերը և աշխատանքային անվտանգության կանոնները։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝   

 դասախոսություն, սեմինար պարապմունք, քննարկում, 

 պրակտիկ աշխատանքներ, 

 հետազոտական աշխատանքների իրականացում և դրա ներկայացում։ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով։ 

Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի, գնահատման 

չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը,   

պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային 

կողմերի իմացություն, վերլուծական պատասխաններ: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հոգեբանության զարգացման համառոտպատմությունը, փուլերը: Ժամանակակից հոգե-

բանության ուղղությունները: Հոգեբանական հետազոտության մեթոդները և մեթոդիկաները: 

Հոգեբանության բնագիտական հիմքերը:  Հոգեբանության սոցիալական հիմքերը: Հոգեկանի 

կառուցվածքը՝ հոգեկան հատկություններ, վիճակներ, գործընթացներ:  Անձի կառուցվածքը: 
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Անձի տեսությունները: Մոտիվացիայի տեսությունները: Միջանձնային ընկալում, 

միջանձնային հարաբերությունների հոգեբանություն:  Հաղորդակցում:  Գործարար 

հաղորդակցման հոգեբանական մոտեցումները: 

Մեծ և փոքր խմբերի սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Նալչադյան Ա., Ընդհանուր հոգեբանության հիմունքներ ,Գիրք 1., Եր., Լույս. 1991, 512 էջ։  

2. Հոգեբանություն. դեմքեր, փաստեր / Ուսումնական ձեռնարկ., համահեղ., Եր. ԵՊՀ 

հրատ. 2010, 204 էջ։ 

3. Немов Р. С., Психология. Книга 3. М.: ВЛАДОС ИМПЭ им. А. С. Грибоедова, 2002.  

4. Психология личности. Хрестоматия в 2-х т./ Под. Ред. Д.Я. Райгородского. – Самара: 

“Бахрар- М”, 2002 

5.  Introduction to Psychology// https://ocw.mit.edu/ans7870/9/9.00SC/MIT9_00SCF11_text.pdf 

 

1.  1901/Բ01 2.     Իրավունքի հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ․ 5. 2 ժամ դաս․  

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է 

 սովորեցնել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտների իրավական-օրենսդրա-

կան կարգավորման հիմունքները, 

 մշակել ստացած իրավական գիտելիքները գործնականում կիրառելու 

հմտություններ, ինչպես նաև ձևավորել իրավական աշխարհայացք ու մշակույթ։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 բնութագրել /բացատրել/ պետաիրավական հիմնական հասկացությունները, իրա-

վունքի արդի ձևերը, իրավական կարգավորման կառուցակարգը, իրավունքի 

համակարգի հիմնական ճյուղերը, դրանց կարգավորման հիմնական աղբյուրները, 

 տարբերել օրինականություն, իրավաչափ և իրավախախտ վարքագիծ, իրավական 

պատասխանատվություն հասկացությունները, 

 բացատրել իրավունքի հիմնական ճյուղերի կարևոր հասկացությունները, կարգա-

վորման առարկան, հիմնադրույթները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 համեմատել և տարբերակել պետաիրավական հիմնական հասկացությունները, 

իրավունքի աղբյուրները, դրանց աստճանակարգությունը, 

 իրականացնել իրավական և սեփական իրավունքների պաշտպանության գործո-

ղություններ, 

 դրսևորել իրավական աշխարհայացք և իրավական մշակույթ, 

գ) ընդհանրական կարողություններ  

 ինքնուրույն ուսումնասիրել իրավական կարգավորման աղբյուրները, 

 օգտվել իրավական տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռե-

սուրսներ, օրենսգրքեր, օրենքներ), 

 օժանդակել օրինականության ապահովմանը, ցուցաբերել ակտիվություն, հարգել 

օրենքը և իրավական պետության արժեքները, 

https://ocw.mit.edu/ans7870/9/9.00SC/MIT9_00SCF11_text.pdf
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  ունենալ բարոյաիրավական պատշաճ գիտակցություն և պատասխանատվության 

զգացում։ 

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքը.   

Գ2. գործնականում կիրառելու հասարակական, հումանիտար և տնտեսական 

գիտությունների հիմնական դրույթներն ու մեթոդները, տեղեկատվության ստացման 

տարատեսակ աղբյուրները (համացանցային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, 

գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) և տեղեկատվական հաղորդակցության 

տեխնոլոգիաները՝ առկա խնդիրների բացահայտման և ուսումնասիրման, 

հետազոտությունների արդյունավետ կազմակերպման և արդյունքների նարկայացման 

համար։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, անհատական և խմբային 

աշխատանք, 

 ինքնուրույն աշխատանք, 

 բանավոր ներկայացում, պրեզենտացիա, 

 իրավիճակային խնդիրների քննարկում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր /կամ գրավոր/: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` 

նախապես տրամադրված հարցաշարից:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հասարակություն և պետություն: Իրավունք: Իրավական կարգավորման կառուցակարգը 

և իրավունքի կենսագործումը։ Իրավունքի ձևերը: Իրավունքի համակարգը: 

Օրինականություն, իրավաչափ վարքագիծ, իրավախախտում: Կոռուպցիայի դեմ պայքարի 

իրավական հիմնահարցերը: Սահմանադրական իրավունք: Դատական իշխանություն և 

դատական համակարգ: Քաղաքացիական իրավունք: Աշխատանքային իրավունք: 

Ընտանեկան իրավունք: Էկոլոգիական իրավունք: Քրեական իրավունք: Դատավարական 

իրավունք: Միջազգային իրավունք։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. ՀՀ Սահմանադրություն, 2015 թ. խմբագրությամբ: 

2. ՀՀ քաղաքացիական, քրեական,  ընտանեկան, աշխատանքային,  քրեական և  քաղաքա-

ցիական դատավարության օրենսգրքերը: 

3. Հասարակագիտություն, դասագիրք 9-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ., 

Վաղարշյան Ա ․ և այլոք, Եր., Տիգրան Մեծ, 2014: 

4. Հասարակագիտություն, դասագիրք 11-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ., Վաղարշ-

յան Ա .և այլոք, Եր., Տիգրան Մեծ, 2015: 

 

1. 

0901/Բ02 

2. Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգերը 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ․ 5. 2 ժամ դաս. 

6. 4-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ծանոթացնել բնական գիտությունների զարգացման պատմությանը և մեթոդոլոգիային, 
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 ձևավորել ժամանակակից պատկերացումներ բնական գիտությունների զարգացման 

օրինաչափությունների և հայեցակարգերի մասին, 

 մատուցել այն գիտելիքների պաշարը, որոնք անհրաժեշտ են լայն աշխարհայացքի 

ձևավորման համար: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնելու բնագիտության զարգացման պատմությունը, 

 մեկնաբանելու հիմնական սկզբունքներն ու հայեցակարգերը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ  

 կիրառելու ձեռք բերած գիտելիքները հետագա մասնագիտական գործունեության   ըն-

թացքում,  

 մշակելու բնական և մարդածին աղետների կանխարգելման միջոցառումներ, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ  ռե-

սուրսները, 

 ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը։ 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Բ2 Կատարել մասնագիտական հետազոտական աշխատանքներ, վերլուծություններ և    գնա-

հատումներ՝ կիրառելով ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները: 

Գ1    Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություն (ակտիվ և ինտերակտիվ անցկացման ձևերի համակցությամբ), 

 անհատական ռեֆերատներ և դրանց միասնական քննարկում, 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում են հարցեր`տրամադրված հարցաշարից: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1.Բնագիտության զարգացման պատմությունը: Թեմա 2. Բնագիտության գիտական 

մեթոդները: Թեմա 3. Աշխարհի գիտական նկարագիրը: Դասական և ժամանակակից կոն-

ցեպցիաները Թեմա 4. Տիեզերքի ծագման և զարգացման գիտական կոնցեպցիաները և 

դրանց պատմական զարգացումը: Թեմա 5. Կոսմոգոնիկ տեսություն: Թեմա 6. Երկրի 

ծագման և ձևավորման կոնցեպցիաները: Թեմա 7. Կյանքի ծագում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝  

1. Ասլանյան Լ. Ս.,  Ժամանակակից բնագիտության հայեցակարգերը, Երևան, 2011թ.: 

2. Գագինյան Ռ․Խ․Բնաաշխարհագրական տեսություններ, Ե․, 2010թ․։ 

3. Վալեսյան Լ,․Աշխարհագրական գիտությունների մեթոդաբանական և տեսական 

հիմունքներ, Ե․, 2004 

4. Карпенков С.Х., Концепции современного естествознания. (2003, 488с.) 
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Մասնագիտական դասընթաց պարտադիր 

1. 1602/Բ01 2. Անգլերեն-1 3. 4 ESTC կրեդիտ 

  4. 4 ժամ/շաբ. 5. 4 ժամ  գործն․ 

  6. 1-ին կիսամյակ՝ աշնանային 7.Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ընդհանուր անգլերենի (General English) հիմնական լեզվական հմտությունների զար-

գացում, 

  մասնագիտական անգլերենի (Professional English) հիմունքների ներմուծում, հիմ-

նական մասնագիտական բառապաշարի, այնուհետև մասնագիտական տերմինների 

ներմուծում և ուսուցում, 

 մասնագիտական ընթերցանության տիրույթում գլխավոր և աջակցող մտքերի տար-

բերակում և թարգմանություն։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝  

 ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 բացատրել անգլերենի քերականության հիմունքները և ճիշտ կիրառել 

քերականական կառույցները, 

 ներկայացնլ մասնագիտական բառային ֆոնդի հիմնական հասկացությունները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 կիրառել գրավոր խոսքի հիմնական հմտությունները, 

 հաղորդակցվել ընդհանուր և մասնագիտական թեմաներով՝ կիրառելով բանավոր 

խոսքի հիմնական հմտությունները, 

 գ)  ընդհանրական /փոխանցելի/ կարողությունները (եթե այդպիսիք կան). 

 օգտվել մասնագիտությանն առնչվող տեղեկատվական աղբյուրներից: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա2. Պարզաբանել սերվիսագիտության և տուրիստագիտության հիմնական հասկացություն-

ները, կատեգորիաները, տեսությունները: 

Բ4.  Մշակել և իրականացնել սերվիսային ծրագիր և զբոսաշրջային փաթեթ:  

Գ1. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ: 

Գ3.  Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության և հաճախորդների հետ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, 

 անհատական և խմբային աշխատանք, 

 անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք, 

 ինքնուրույն աշխատանք։ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝  2 ընթացիկ քննություն -6 միավոր 

Ընթացիկ ստուգումներ -3 միավոր 

Մասնակցություն դասընթացին -2 միավոր 

Եզրափակիչ քննություն -9 միավոր 

2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր առավելագույն արժեքով: Հար-

ցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր: 

Միավորների քայլը 0.5 է: 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

անգլերենի քերականական կառույցները, ընդհանուր բառապաշարի զարգացում, մասնագի-

տական անգլերենի հիմնական բառապաշարը, մասնագիտական անգլերեն լեզվով գրավոր 

և բանավոր տեքստերի տեսակների ներմուծում։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Morris E. Catrin, Flash on English for Tourism, ESP series, 2012. 

2. Murphy Raymond, English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2012. 

3. Walker R. and Harding K., Tourism 1. Oxford English for Careers, Oxford University Press,    2006. 

 

1. 1604/Բ34 2. Գերմաներեն-1 3. 4 ECTS կրեդիտ 

    4. 4 ժամ/շաբ․ 5. 4 ժամ  գործն․ 

    6. 1-ին կիսամյակ՝ աշնանային 7.  Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

 տալ նախնական գիտելիքներ գերմաներեն լեզվի հնչյունաբանության, քերականության 

և   բառագիտության բնագավառներում, 

 ստեղծել անհրաժեշտ հիմք տվյալ լեզվի ուսումնասիրության հաջորդ փուլերի համար: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 իմանալ արտասանական նորմերը և հնչաբանական յուրահատկությունները, 

 պատկերացում կազմել ուսուցման տվյալ փուլում նախատեսված բառապաշարի մասին, 

 ունենալ անհրաժեշտ գիտելիքներ գերմաներենի ելակետային քերականական  կառույց-

ների մասին: 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 ճիշտ արտաբերել գերմաներենի առանձին հնչյունները և դրանց արտասանական 

տարբերակները, 

 հասկանալ և խոսքում կիրառել այս փուլի համար անհրաժեշտ բառապաշարը, 

 ձեռք բերած քերականական գիտելիքների հիման վրա կառուցել նախադասություններ և 

կիրառել դրանք խոսքում: 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 ընկալել և մեկնաբանել գերմաներենի արտասանական յուրահատկությունները, 

 կազմել գերմաներենին բնորոշ բառային կաղապարներ։ 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա2. Պարզաբանել սերվիսագիտության և տուրիստագիտության հիմնական հասկացություն-

ները,                   կատեգորիաները, տեսությունները: 

Բ4. Մշակել և իրականացնել սերվիսային ծրագիր և զբոսաշրջային փաթեթ: 

 Գ1. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ: 

Գ3. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության և հաճախորդների հետ: 

11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 գործնական պարապմունք, 

 ինքնուրույն աշխատանք, 

 խմբային աշխատանք: 
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12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ 3 միավոր 

     Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր առավելա-

գույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր:  Եզրափակիչ 

քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 

հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 +1միավոր կամ 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր:  Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Գերմաներենի արտասանական նորմերը: Արտասանություն և գրություն: Հնչյունաբանական 

տառադարձություն:  Գերմաներենի ձայնավորական և բաղաձայնական             համակարգերը: Քե-

րականական կարգեր, դրանց արտահայտման միջոցները գերմաներենում:  Գոյականի,  ածականի 

և բայի ձևաբանական ու քերականական նշանակությունները: Գոյականի հոլովման տիպերը: 

Հոլովների նշանակությունը և գործածությունը: Ածականի համեմատության աստիճանները: 

Համեմատության աստիճանների կարգ: Բայի ձևաբանական տիպերը: Լիիմաստ և սպասարկու 

բայեր: Նախդիրների գործառույթը նախադասության մեջ: Պարզ նախադասություն, դրա 

շարադասությունը: Ուղիղ և շրջուն շարադասություն, դրանց առանձնահատկությունները: Թե-

մատիկ բառապաշարն ընդգրկում է հետևյալ թեմաները՝ «Ընտանիք», «Իմ մասնագիտությունը»,  

«Համալսարան», «Իմ հանգստյան օրը», «Ճանապարհորդություն», «Գերմանիա»: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 1, Berlin, 1982. 

2. Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004. 

3. Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017. 

4. G. Helbig, J. Buscha, Deutsche Grammatik für Ausländer, Leipzig, 2001. 

 

1. 1608/Բ34 2. Ֆրանսերեն – 1 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4.  4 ժամ/շաբ․ 5. 4 ժամ գործն․ 

6. 1-ին կիսամյակ՝ աշնանային 7.Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 զարգացնել ծրագրային թեմատիկայի սահմաններում բառային և քերականական         

հմտությունները, 

 ձևավորել մասնագիտական թեմաների շուրջ մենախոսական և երկխոսական կա-

րողությունները, 

 ձևավորել մասնագիտական տեքստերի բանավոր և գրավոր թարգմանության  

կարողությունները։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

 ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 մատնանշելու մասնագիտական տեքստերի լեզվաոճական առանձնահատկությունները, 

 տարրորոշելու մասնագիտական տերմինները համապատասխան տեքստերում, 

 սահմանելու մասնագիտական տեքստերի թարգմանության դժվարությունները,  

 բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 մեկնաբանելու մասնագիտական տեքստերի բառաքերականական դժվարությունները, 
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 մենախոսելու մասնագիտական թեմաների շուրջ, 

 թարգմանելու (գրավոր-բանավոր) մասնագիտական տեքստեր, 

 գ) փոխանցելի կարողություններ 

 թարգմանելու հմտություններ, 

 բառարաններից օգտվելու կարողություններ։ 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա2․ Պարզաբանել սերվիսագիտության և տուրիստագիտության հիմնական  հասկացություն-

ները, կատեգորիաները, տեսությունները: 

Բ4․ Մշակել և իրականացնել սերվիսային ծրագիր և զբոսաշրջային փաթեթ:  

Գ1․ Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ: 

Գ3․ Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության և հաճախորդների հետ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 գործնական պարապմունք, 

 հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն  ,հետազո-

տություն, խմբային աշխատանք, 

 դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ 3 միավոր 

     Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր առավելա-

գույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Եզրափակիչ 

քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 

հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 +1միավոր կամ 3 հարց 3-ական միավորով: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից 

Présentations et usages, La famille – les âges de la vie, Le temps qui passe, Le physique- 

l’apparence, Les activités quotidiennes․ 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Djoulhakian M., Méliksétian R., Mouradian A., Manuel de francais, Erévan, 2013. 

2. Claire M., Vite et bien 2, niveau B1, Paris, CLE internationale, 2009. 

3. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, Paris, CLE 

internationale, 2009. 

4. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, niveau 

intermédiaire, CLE internationale, Paris 2009. 

 

1. 1608/Բ34 2.Թուրքերեն- 1 3. 4 ECTSկրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 4 ժամ գործն. 

6. 1-ին կիսամյակ՝ աշնանային 7. Եզրափակիչ գնահատումով 
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8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 սովորեցնել ժամանակակից գրական թուրքերեն, 

 ձևավորել թուրքերեն տեքստեր վերարատադրելու ունակություններ, 

 զարգացնել հայերենից թուրքերեն և թուրքերենից հայերեն տեքստեր թարգմանելու 

հմտությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝  

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնելու թուրքերենի հնչյունական համակարգը,  

 սահմանելու թուրքերենի քերականական առանձնահատկությունները: 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 վերարտադրելու թուրքերեն պարզ նախադասություններ,  

 թարգմանելու թուրքերենից հայերեն և հայերենից թուրքերեն պարզ տեքստեր: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա2․ Պարզաբանել սերվիսագիտության և տուրիստագիտության հիմնական հասկացություն-

ները, կատեգորիաները, տեսությունները: 

Բ4․ Մշակել և իրականացնել սերվիսային ծրագիր և զբոսաշրջային փաթեթ:  

Գ1․ Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ: 

Գ3․ Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության և հաճախորդների հետ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 գործնական պարապմունք 

 հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն 

հետազոտություն, խմբային աշխատանք 

 դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ 3 միավոր 

     Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր առավելա-

գույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պա-

րունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 +1միավոր կամ 3 հարց 3-ական միավորով: Միա-

վորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թուրքերեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն, տեքստերի և վարժությունների 

կազմում, քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և 

մեկնաբանություն։ 
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14. Հիմնական գրականության ցանկը՝  

1. Աաֆարյան Ա., Սողոմոնյան Ա., Լոքմագյոզյան Տ., Թուրքերենի դասագիրք, Գիրք Ա, 

Վեցերորդ լրամշակված հրատարակություն (երաշխավորվել է ՀՀ ԿԳՆ կողմից որպես 

դասագիրք բուհերի ուսանողների համար), Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2015:  

2. Ergin M., Türk Dil Bilgisi, İstanbul, 1980.  

3. Hengirmen M., Türkçe öğreniyoruz, c. 1-3, Ankara 1999.  

4.  Щека Ю. В., Интенсивный курс турецкого языка: Учебник, М., 1996. 

 

1. 1608/Բ34 2.Արաբերեն- 1 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ․ 5. 4 ժամ գործն. 

6. 1-ին կիսամյակ՝ աշնանային 7.Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 սովորեցնել ուսանողներին կարդալ և գրել արաբերենով, 

  զարգացնել ունկնդրելով պարզ տեքստ հասկանալու հմտությունները, 

 ձևավորել արաբերենից հայերեն և արաբերենից հայերեն պարզ թարգմանություններ 

կատարելու հմտություններ։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

 ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ձևակերպել արդի գրական արաբերենի հնչյունային, գրային և քերականական հաս-

կացությունների կազմը,  

 ներկայացնել արաբերենի ձևաբանական և շարահյուսական համակարգին բնորոշ 

հիմնական օրինաչափությունները, 

 տիրապետել արաբերեն գրին,  

 դրսևորել ուղղախոսական հմտություններ, 

 ընթերցել ու թարգմանել պարզ տեքստեր։ 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

  վերարտադրել արաբերեն պարզ նախադասություններ, 

 քննարկել արաբերեն ոչ բարդ տեքստ 500 միավոր բառապաշարի սահմաններում 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

 Յուրացնել արաբերենի հնչյունաբանական, ձևաբանական և շարահյուսական առան-

ձնահատկությունները։ 

 Կառուցել մայրենի և որևէ օտար լեզվով տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և 

հստակ բանավոր և գրավոր խոսք։  

 Կատարել թիմային աշխատանք և պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 գործնական պարապմունք 

 հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն                   հետա-

զոտություն, խմբային աշխատանք 

 դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 
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     Ընթացիկ ստուգումներ 3 միավոր 

     Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր առավելա-

գույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Եզրափակիչ 

քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ 

յուրաքանչյուրը 2 +1միավոր կամ 3 հարց 3-ական միավորով: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հնչյունային համակարգը և խոսքի անդամատումը վանկային միավորների։ Ձայնավորների 

կազմը և ֆունկցիոնալ դերը։ Բաղաձայնների հնչույթաբանական կարգավիճակը։ Գրային 

համակարգի առանձնահատկությունները: Գրույթների համակարգը։ Ձևաբանական 

միավորների կազմությունը և բառի ձևաբանական կառուցվածքը։ Խոսք իմաստային բաժանման 

առանձնահատկությունները։ Թեքման համակարգը։ Հիմնական մասնիկները և նրանց 

գործառույթները։ Նախադասությունների հիմնական տեսակները։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Կարաբեկյան Ս․, Տոնիկյան Ս․ « Գրական արաբերենի ներածական դասընթաց» Երևան 

2014։ 

2. Schulz E., Krahl G., Reuschel W. “Standatd Arabic, An elementary –intermediate course” 

Cambridge University Press, 2000․ 

3. Kristen Brustad, Mahmud Al-Batal, Abbas A-Tonsi Alif Baa․ 

 

1. 1608/Բ34 2.Պարսկերեն- 1 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 4 ժամ գործն. 

6. 1-ին կիսամյակ՝ աշնանային 7.Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել ուսանողին «Ժամանակակից պարսկերեն» առարկայի ուսումնասիրու-

թյան կարևորությունը և նոր իրանական լեզուների շարքում ժամանակակից 

պարսկերենի դերն ու նշանակությունը, 

 ծանոթացնել ուսանողներին ժամանակակից պարսկերենի հնչյունական համակարգի 

առանձնահատկություններին (համեմատություն անցկացնելով հայերենի հետ), 

  սովորեցնել պարսկերենի հնչյունական և գրային համակարգերը, ձևավորել բանավոր 

հաղորդակցման նախնական կարողություններ։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

 ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 անվանել ժամանակակից պարսկերենի հնչյունաբանության (ուղղագրություն, ուղղա-

խոսություն) առանձնահատկությունները,   

 ներկայացնել պարսկերենի՝ որպես վերլուծական լեզվի քերականության կառուցվածքը 

և խոսքի մասերը՝ համեմատականներ անցկացնելով մայրենի լեզվի քերականության 

հետ, 

 բացատրել բառերի ձևաբանական փոփոխություններն ու դրսևորումները, յուրաքանչ-

յուր խոսքի մաս կդիտարկի մայրենի լեզվի հետ համեմատության համատեքստում, 

   բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

  գրել պարսկերեն՝ ըստ ճիշտ լսելու, կարճ ու երկար ձայնավոր հնչյունները տար-

բերակելու հմտության,  
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  օգտագործել գրավոր խոսքի տարբեր տեսակները (թելադրություն, շարադրություն, թեստ),  

  գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)  

 գրել ոչ միայն ծանոթ թեմայի, ընտրած մասնագիտության, անձնական հետաքրքրու-

թյունների շրջանակներում պարզ, կապակցված տեքստ, այլև բանավոր ներկայացնել այն։ 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա2․ Պարզաբանել սերվիսագիտության և տուրիստագիտության հիմնական հասկացություն-

ները, կատեգորիաները, տեսությունները: 

Բ4․ Մշակել և իրականացնել սերվիսային ծրագիր և զբոսաշրջային փաթեթ:  

Գ1․ Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ: 

Գ3․ Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության և հաճախորդների հետ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 գործնական պարապմունք 

 հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն            հետազոտու-

թյուն, խմբային աշխատանք 

 դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ 3 միավոր 

     Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր առավելա-

գույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Եզրափա-

կիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում 

է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 +1 միավոր կամ 3 հարց 3-ական միավորով: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Առաջին բաժնում ներկայացվում է «Ժամանակակից պարսկերեն» առարկայի ուսումնա-

սիրության կարևորությունը և նոր իրանական լեզուների շարքում ժամանակակից պարս-

կերենի դերն ու նշանակությունը, երկրորդ բաժինը ներկայացնում է ժամանակակից պարս-

կերենի հնչյունական համակարգի առանձնահատկությունները (համեմատական զուգա-

հեռներ անցկացնելով հայերենի հետ), պարսկերենի հնչյունական և գրային համակարգերը, 

երրորդ բաժինը ներկայացնում է բազային գիտելիքներ պարսից լեզվի քերականությունից, 

շեշտը դնելով ձևաբանության առավել կարևոր կարգերի ուսումնասիրության վրա, չորրորդ 

բաժինը վերաբերում է լեզվական այն կարողություններին, որոնք ձևավորվում են հնչյունա-

բանության, քերականության և բառապաշարի օգնությամբ։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Բախշինյան Ք., Բիանջյան Հ., Ղազարյան Լ., Մելիքյան Գ., Պարսկերենի դասագիրք, Երևան, 

2011, 286 էջ  

2. Նալբանդյան Գ., Պարսից լեզվի քերականություն, Երևան, 1997, 449 էջ  

3. Խաչատրյան Զ., Ժամանակակից պարսկերեն (ուսումնամեթոդական ձեռնարկ), Երևան, 

2016 72 էջ։ 

4. Иванов В., Учебник персидского языка, Москва, 2015, 415 ст.  

5. Purnāmdāriān T., Dars-e fārsi, Tehrān, 2011, 573 s. 6. Moghaddam A., Zabān-e fārsi, Tehrān,2010, j.1, 267s. 
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1. 0904/Բ01 2. Մասնագիտության ներածություն 3. 4 ECTS        կրեդիտ 

4.  4 ժամ/շաբ. 5. 3 ժամ դաս․, 1ժամ սեմ․ 

6. 1-ին կիսամյակ՝ աշնանային 7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

 ծանոթացնել սերվիս մասնագիտության գիտական ապարատին, 

  տալ պատկերացում ծրագրի դասընթացների վերաբերյալ,  

 ներկայացնել սերվիսային գործունեության կազմակերպան հիմունքները, 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 քննարկելու սերվիսի բաղադրիչները որպես տնտեսության ճյուղ, ծառայությունների 

համակարգ և սպասարկման ու մատուցման ամբողջություն, 

 ներկայացնելու սերվիսային գործունեության կենսաշղթան և դրա վրա ազդող գործոն-

ները, 

 ներկայացնելու մասնագիտությանը ներկայացվող պահանջները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 առանձնացնելու ծառայությունների հիմնական խմբերը ըստ գործառույթների, 

 համակարգելու կարիք, պահանջմունք, պահանջ և պահանջարք փոխազդեցություն-

ների  շղթան, 

 տարանջատելու ծառայությունների որակը պայմանավորող գործոնները, 

 ձևակերպելու ոլորտի խնդիրները, նպատակները դրանց հրատապության  անհրա-

ժեշտությունը, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 ներկայացնելու մասնագիտության տեղը և դերը հասարակական կյանքի տարբեր 

ոլորտերում, 

 ունենալու մասնագիտության տեսլականի մասին սեփական կարծիք: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա1 Պարզաբանել ծառայությունների կազմակերպման հիմնական սկզբունքները և հայեցա-

կարգերը, իմանալու սերվիսային գործունեության գլոբալ և լոկալ հիմնախնդիրները: 

Ա2 Պարզաբանել սերվիսագիտության և տուրիստագիտության հիմնական  հասկացություն-

ները, կատեգորիաները, տեսությունները: 

Բ1  Հավաքագրելու և համակարգել սերվիսի ոլորտին վերաբերվող տեղեկույթ։ 

Բ6 Ներկայացնել մասնագիտական կարծիք ՀՀ սերվիսի ոլորտի և, մասնավորապես,   զբոսա-

շրջության մասին։ 

Գ4 Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություն (ավանդական և ինտերակտիվ, հարց ու պատասխաններ, մտա-

գրոհներ), 

 խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ, 

 հետազոտական, գործնական աշխատանքների կատարում, 

 նախադեպերի վերլուծություն: 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ 3 միավոր 

     Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր առա-

վելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 5 հարց՝ 8 +1միավոր կամ 3 հարց 3 ական միավորով։ Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Սերվիսի մեթոդաբանական հիմքերը, սերվիսի համակարգը, ծառայություն, սպասարկում, 

մատուցում, ծառայությունների դասակարգում, սպասարկման մեթոդները և ձևերը, 

մատուցմանը ներկայացվող պահանջները, ծառայությունների որակ, սերվիսի 

ստանդարտացում, սերվիսի առանձնահատկությունները ՀՀ-ում։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Введение в специальность: история сервиса : Учебное пособие / [Д. А. Аманжолова, В. Э. 

Багдасарян, В. Н. Горлов и др.]. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2009. - 384 с. 

2. Салахутдинов Р.Г. Социально-культурное творчество как эффективное средство 

формирования культурной среды. 2004. 

3. Кисилева Т.Г., Красильников Ю.Д. Основы социально-культурной деятельности: Учебное 

пособие. - М.: Издательство МГУК, 2003. 

4. Михайлова В.А. - Инвестиционное проектирование объектов социально-культурной                              сферы. 2004. 

5. Гулиев Н. А. Стандартация и сертификация услуг: учебное пособие. М. 2011. 

6. Удальцова М. В., Наумова Е. В. Сервисология. Человек и его птребности: учебное  пособие М. 2011. 

 

1. 0904/Բ02 2. Տուրիզմի հիմունքներ 3. 5ECTS  կրեդիտ 

4. 5ժամ/շաբ․ 5. 3 ժամ դաս․, 2 ժամ սեմ․ 

6. 1-ին կիսամյակ՝ աշնանային 7.Եզրափակիչ գնահատումով  

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ծանոթացնել զբոսաշրջության ոլորտին և տուրիզմին որպես զբոսաշրջության ոլորտի  

մասին գիտությանը, 

 ներկայացնել զբոսաշրջության ձևավորման նախադրյալները, փուլերը, արդի վիճակը 

և   զարգացման միտումները, 

  ներկայացնել և քննարկել զբոսաշրջության համակարգի բաղադրիչները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 բացահայտելու զբոսաշրջության մասնակիցներին և կազմակերպիչներին, 

 ներկայացնելու զբոսաշրջային արդյունքի ձևավորման մեթոդաբանությունը, 

 քննարկելու տուրիզմի գիտական ապարատը,  

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 առանձնացնելու զբոսաշրջային ռեսուրսները, 

 ստեղծելու/մշակելու զբոսաշրջային արդյունք, փաթեթ, երթուղի,  

 գնահատելու զբոսաշրջային գործունեությունը, 
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գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 հիմնավորելու զբոսաշրջության նշանակությունը և գործառույթները,  

 կիրառելու զբոսաշրջության տեսամեթոդական ապարատը: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

 Ա2. Պարզաբանել սերվիսագիտության և տուրիստագիտության հիմնական հասկացություն-

ները, կատեգորիաները, տեսությունները: 

Ա5. Բացատրել սերվիսային ձեռնարկությունների տնտեսագիտական, հոգեբանական,  սոցիո-

լոգիական և տարածական կազմակերպման ասպեկտները: 

Բ4. Մշակել և իրականացնել սերվիսային ծրագիր և զբոսաշրջային փաթեթ: 

Բ5. Հետազոտել ծառայությունների շուկա և դրա հիման վրա մշակել զարգացման համալիր  

ռազմավարություն: 

Բ6. Ներկայացնել մասնագիտական կարծիք ՀՀ սերվիսի ոլորտի և, մասնավորապես, զբոսա-

շրջության մասին: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություն (ավանդական և ինտերակտիվ, հարց ու պատասխաններ, մտա-

գրոհներ), 

 խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ, 

 հետազոտական, գործնական աշխատանքների կատարում, 

 նախադեպերի վերլուծություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝  Եզրափակիչ քննություն՝ 9 միավոր 

                       Ընթացիկ քննություններ՝ 6 միավոր 

                       Ընթացիկ ստուգումներ՝ 3 միավոր  

                                                              Մասնակցություն դասընթացին՝ 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով, հարցատոմսը պա-

րունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր: Նախատեսված է երկու ընթացիկ գրավոր քննություն, 

յուրաքանչյուրը 3-ական միավոր, հարցատոմսը կարող է պարունակել երեք հատ հարց՝ 

յուրաքանչյուրը 1-ական միավոր, կամ երկու հարց՝ մեկը 2, մյուսը՝ 1 միավոր։ Միավորների քայլը 0.5 

է:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Զբոսաշրջության ձևավորումը: Զբոսաշրջության հիմնական հասկցությունները։ Զբոսաշրջային 

ինդուստրիա և ծառայություններ։ Զբոսաշրջության տեսակները։ Զբոսաշրջային ռեսուրսներ։ 

Զբոսաշրջությունը և գիտելիքների մյուս ոլորտները։ Զբոսաշրջության անվտանգություն։  ՀՀ 

զբոսաշրջության առանձնահատկությունները։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Ильина Е Н Туризма - путешествия : учебник М - РМАТ 2003 г․  

2. Биржаков Б.М. Введение в туризм : учебник М-СПб изд. «Невский фонд» 2006 г․ 

3. Зорин И.В., Квартальнов В.А. Туристский терминологический словарь.- М;изд «Советский спорт» 

4. Квартальнов В.А. Туризм как вид деятельности-М изд. «Финансы и кредит»․ 

5. Дурович А.П. и др. Организация туризма - изд.«Советский спорт» 2003 г․ 

6. Квартальнов В.А. Основы туристской деятельности изд. «Советский спорт» 2003г․ 

7. Квартальнов В.А. Туризм « Финансы и кредит» изд. Пресс 2004 г․ 

8. Александрова А.Ю. Структура туристского рынка изд. Пресс 2002 г․ 
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1. 0901/Բ03 2. Աշխարհագրության հիմունքներ  3 6 ECTS կրեդիտ 

4. 6 ժամ/շաբ․ 5. 4 ժամ դաս․, 2 ժամ սեմ․ 

6. 1-ին կիսամյակ ՝աշնանային 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ծանոթացնել ‹‹Աշխարհագրություն›› գիտությանը, տեսական հիմունքներին,                        

մեթոդաբանությանը, կառուցվածքին, արդի հիմնախնդիրներին և հեռանկարներին, 

 ձևավորել աշխարհագրական մշակույթ և աշխարհագրական մտածողություն: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնելու աշխահագրության կառուցվածքը, տեսական հիմունքները և  մեթոդա-

բանական հիմքը, 

 ներկայացնելու աշխարհագրության ուսումնասիրության օբյեկտ հանդիսացող աշ-

խարհագրական թաղանթի և նրա բաղադրիչների զարգացման հիմնական փուլերն ու 

ուղղությունները, 

 բացահայտելու աշխարհագրական թաղանթի բոլոր ոլորտների (քարոլորտ, ջրոլորտ, 

մթնոլորտ, կենսոլորտ և մարդոլորտ) հիմնական հատկանիշները և պատճառահե-

տևանքային  կապերը, 

 որոշելու բոլոր ոլորտների և նրանց բաղադրիչների փոխադարձ կապերն ու պայմա-

նավորվածությունները, 

 ձևակերպելու աշխարհագրության տեսական և գործնական հետազոտությունների 

հիմնարար մեթոդներն ու սկզբունքները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 համակարգելու և վերլուծելու ‹‹Աշխարհագրություն›› գիտությանն առնչվող ամբողջ 

տեղեկատվությունը, 

 լուծելու աշխարհագրությանը վերաբերող տարբեր հիմնախնդիրները, կատարելու 

կանխատեսումները, 

 իրականացնելու առարկային վերաբերող տարբեր հիմնախնդիրների գնահատում, 

դրանց                     առաջացման պատճառների բացահայտում և լուծման ուղիների մշակում, 

 մշակելու և կատարելու տարբեր հիմնախնդիրների էկոլոգիական և տնտեսական ուղ-

ղվածության ծրագրեր, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 վերլուծելու աշխարհագրության ժամանակակից առկա խնդիրները, գնահատելու 

դրանց                                            լուծման համար անհրաժեշտ ուղիները և ռեսուրսները,զարգացնելու և առաջ 

քաշելու նոր գաղափարներ և ծրագրեր: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Բ1. Հավաքագրելու և համակարգել սերվիսի ոլորտին վերաբերվող տեղեկույթ: 

 Բ4. Մշակել և իրականացնել սերվիսային ծրագիր և զբոսաշրջային փաթեթ:  

Գ1. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ: 
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություն (ավանդական և ինտերակտիվ, հարց ու պատասխաններ, մտա-

գրոհներ), 

 խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ, 

 հետազոտական, գործնական աշխատանքների կատարում,                 նախադեպերի վերլուծու-

թյուն, 

 քարտեզագրական աշխատանքներ աշխարհագրական տարբեր երևույթների տարա-

ծական պատկերը ներկայացնելու և վերլուծելու համար: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 8 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ 8 միավոր 

                                                        Ինքնուրույն աշխատանք 2 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելա-

գույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2/3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2/1 միավոր: Միավոր-

ների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Աշխարհագրության տեղը գիտությունների դասակարգման համակարգում: Աշխարհա-

գրությունը որպես բնական և սոցիալական գիտություն, կառուցվածքը, արդի հիմնախն-

դիրները: Աշխարհագրական հետազոտութունների մեթոդները: Աշխարհագրական 

հիմնական տեսություններ: Բնական աշխարհագրություն, կառուցվածքը, ուսումնա-

սիրության օբյեկտը, զարգացման պատմությունը: Հասարակական աշխարհագրություն, 

կառուցվածքը, արդի խնդիրները: Երկրագնդի բնառեսուրսային ներուժը:  Հասարակական 

աշխարհագրության հիմնարար հասկացությունները (տարածքային կառուցվածք, շրջան): 

Հասարակական աշխարհագրության գիտությունների համակարգը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Վալեսյան Լ.Հ., Աշխարհագրական գիտությունների մեթոդաբանական և տեսական 

հիմունքներ, դասագիրք, Երևան, ԵՊՀ հրատ. 2004թ., 264 էջ։ 

2. Վալեսյան Լ.Հ., Հասարակական աշխարհագրության ներածություն, դասագիրք, Երևան 

«Լույս», 1999թ., 228 էջ։ 

3. Жекулин В.С. Введение в географию, Л. 1989 г., 321 ст. 

4. Исаченко А.Г. География в современном мире. Москва 1998 г., 281 ст.. 

 

1. 1602/Բ02 2. Անգլերեն-2 3. 4 ESTC կրեդիտ 

  4.  4 ժամ /շաբ․ 5. 4 ժամ գործն․ 

  6. 2-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 7.Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 լեզվական իրազեկության զարգացում՝ գիտելիքներ և կարողություններ, բառապա-

շարի,  շարահյուսության,  

 օտար լեզվի որպես համակարգի այլ առանձնահատկությունների մասին, հա-

ղորդակցական գործընթացների և խոսքային գործունեության մեջ ուսանողների 

ներգրավման մակարդակի բարձրացում, 
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 մասնագիտական բառապաշարի ուսուցման կարողությունների և հմտությունների       

զարգացում, մասնագիտական տեքստերի ընկալման կարողությունների զարգացում: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.  

 ընկալել, հասկանալ, մեկնաբանել մասնագիտական տեքստերի բովանդակությունն 

ու                կառուցվածքը, 

 տիրապետել մասնագիտական և ընդհանուր բառապաշարի հենքային շերտերին՝ 

դրանց ճշգրիտ գործածության նպատակադրմամբ, 

 ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում անգլերեն լեզվով ինքնուրույն աշխատանք                            

կատարելու սկզբունքների իմացություն, 

  բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ.  

 իրականացնել գրավոր և բանավոր մասնագիտական տեքստերի ընթերցում,                       

վերարտադրում և թարգմանություն, 

 ձևավորել և ներկայացնել բանավոր կապակցված խոսք՝ ուսումնասիրվող մասնա-

գիտական թեմաների վերաբերյալ, 

 արտահայտել և հիմնավորել կարծիք՝ երկխոսության մեջ մտնելով համակուրսե-

ցիների հետ, 

  գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ ինտերնե-

տային) տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և                ներկա-

յացնելու նպատակով: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա2․ Պարզաբանել սերվիսագիտության և տուրիստագիտության հիմնական  հասկացություն-

ները, կատեգորիաները, տեսությունները: 

Բ4․ Մշակել և իրականացնել սերվիսային ծրագիր և զբոսաշրջային փաթեթ:  

Գ1․ Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ: 

Գ3․ Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության և հաճախորդների հետ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, 

 անհատական և խմբային աշխատանք, 

 անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք, 

 ինքնուրույն աշխատանք 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր 

Ընթացիկ ստուգումներ 3 միավոր 

Մասնակցություն դասընթացին  2միավոր 

Եզրափակիչ գնահատումով 9 միավոր 

2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր:Եզրափակիչ 

գնահատումովը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունա-

կում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Մասնագիտական լեզվի բառապաշարարի առանձնահատկություններ, անգլերենով 

մասնագիտական գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների վերլուծություն, դա-

սախոսության ընթացքում նյութի կարևոր առանցքային կետերի գրառում, տարբեր 

աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվության առանձին մասերի  համադրում և 

շարադրում, գրավոր տեքստերի վերաձևակերպում մասնագիտական բառապաշարի օգտա-

գործմամբ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝  

1. Morris E. Catrin, Flash on English for Cooking, Catering and Reception, ESP Series, 2010. 

2. Sukiasyan S., Grigoryan H., English for Geo- students, 2012. 

3. Walker R.; Harding K., Tourism 1. Oxford English for Careers, Oxford University Press,    2006. 

 

1. 1604/Բ 

35 

2. Գերմաներեն-2 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4.  4ժամ/շաբ․ 5. 4 ժամ գործն․ 

6. 2-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 7.Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողների մոտ զարգացնել ուսուցման նախորդ փուլում ձեռք բերած գիտելիքները  

գերմաներենի ձևաբանության և քերականության բնագավառներում,  

 ընդլայնել թեմատիկ բառապաշարը, ակտիվացնել այդ բառապաշարը և քերա-

կանական գիտելիքները` համապատասխան երկխոսությունների և տեքստերի 

վերարտադրման նպատակով, 

 ամբողջացնել բակալավրիատի ընդհանուր կրթական մակարդակում ուսանողների  

գիտելիքները գերմաներեն լեզվից: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 պատկերացում կազմել գերմաներենի ձևաբանական և քերականական ընդարձակ 

կաղապարների մասին, 

 ընդլայնել կոնկրետ թեմատիկ բառապաշարը, 

 պատկերացում կազմել երկխոսությունների կառուցվածքի և տեքստերի վերար-

տադրության ու փոխադրման սկզբունքների մասին, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 ճիշտ կազմել գերմաներենին բնորոշ ձևաբանական և քերականական կաղապար-

ները, 

 համապատասխան ձևով գործադրել ձեռք բերած թեմատիկ բառապաշարը, 

 կազմել երկխոսություններ, գրել փոխադրություններ: 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 վերլուծել գերմաներենի կառուցվածքային կաղապարներն ու հարացույցային ձևերը, 

 գործնականում կիրառել թեմատիկ բառապաշարը, 

 մեկնաբանել գերմաներենում խոսքի ձևավորման յուրահատկությունները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա2. Պարզաբանել սերվիսագիտության և տուրիստագիտության հիմնական հասկացություն-
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ները,  կատեգորիաները, տեսությունները: 

Բ4. Մշակել և իրականացնել սերվիսային ծրագիր և զբոսաշրջային փաթեթ:  

Գ1. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ: 

Գ3. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության և հաճախորդների հետ: 

11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 գործնական պարապմունք, 

 ինքնուրույն աշխատանք, 

 խմբային աշխատանք: 

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ 3 միավոր 

     Եզրափակիչ գնահատումով 9 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր առավելա-

գույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ գնահատումովը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 5 հարց՝ 8 +1միավոր կամ 3 հարց 3 ական միավորով: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Գոյականի նշանակությունը և շարահյուսական գործառույթները: Հոգնակի թվի կազմու-

թյան հիմնական տիպերը: Անհոգնական և անեզական գոյականներ: Գոյականների                    հոլովման 

համակարգը և գերմաներենի հոլովների կիրառական նշանակությունները: Բայերի ձևաբա-

նական և իմաստաքերականական դասակարգումը: Անցողական և անանցողական երկսեռ 

բայեր: Բայի քերականական կարգերը: Սահմանական եղանակի ակտիվ և ներգործական 

սեռերի բոլոր ժամանակների կազմությունն ու գործառույթը: Ժամանակաձևերի բացարձակ և 

հարաբերական գործառույթը: Ստորոգյալի համաձայնեցումը ենթակայի հետ: Հրամայական 

եղանակի ձևերը և նրանց քերականական հոմանիշները: Երկանդամ, եռանդամ և միանդամ 

կրավորական կառույցները: Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է «Գերմանիայի մեծ 

քաղաքները», «Ընկերական շրջապատում», «Տնտեսություն և քաղաքականություն», «Իմ զբաղ-

մունքը», «Իմ ուսումը», «Հայաստանի պատմությունից», «Համագործակցություն» և այլն: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 2, Berlin, 1992. 

2. Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004. 

3. Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017. 

4. Dreyer-Schmidt, Lehr-und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Ismaning, 2002. 

 

1. 1608/Բ35 3. Ֆրանսերեն – 2 3. 4 ECTS կրեդիտ 

 4. 4 ժամ/շաբ. 5. 4 ժամ գործն. 

 6. 2-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 7.Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 զարգացնել մասնագիտական թեմաների շուրջ մենախոսական և երկխոսական  կարո-

ղությունները, 

 ձևավորել մասնագիտական տեքստերի գրավոր թարգմանության հմտություններ։ 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝  

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացոթյուն  

 տարորոշելու մասնագիտական տեքստերի լեզվաոճական ցուցիչները,  

 տարբերակելու մասնագիտական տեքստերի համընդհանուր և տերմինային բառա-

շերտերը, 

 բացատրելու մասնագիտական տեքստերի թարգմանության դժվարությունները,  

   բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 մենախոսելու և երկխոսել մասնագիտական թեմաների շուրջ, 

 թարգմանելու (գրավոր և բանավոր) մասնագիտական տեքստեր, 

 բանավիճելու մասնագիտական թեմաների շուրջ։ 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա2․ Պարզաբանել սերվիսագիտության և տուրիստագիտության հիմնական 

հասկացությունները, կատեգորիաները, տեսությունները: 

Բ4․ Մշակել և իրականացնել սերվիսային ծրագիր և զբոսաշրջային փաթեթ:  

Գ1․ Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ: 

Գ3․ Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության և հաճախորդների հետ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 գործնական պարապմունք, 

 հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն հետազո-

տություն,   խմբային աշխատանք, 

 դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ 3 միավոր 

     Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր առա-

վելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 5 հարց՝ 8 +1 միավոր կամ 3 հարց 3 ական միավորով: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Les professions – les métiers, La technologie, La communication, L’argent- la banque,Le caractère et 

la personnalité 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Djoulhakian M., Méliksétian R., Mouradian A., Manuel de francais, Erévan, 2013. 

2. Claire M., Vite et bien 2, niveau B1, Paris, CLE internationale, 2009. 

3. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, Paris, CLE 

internationale, 2009. 

4. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, niveau intermédiaire, 

CLE internationale, Paris 2009. 

 

  



484 

 

  

 

1. 1608/Բ35 3. Թուրքերեն – 2 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 4 ժամ գործն. 

6. 2-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 7.Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 սովորեցնել ժամանակակից գրական թուրքերեն, 

  խորացնել թուրքերեն տեքստեր վերարատադրելու ունակությունները, 

  զարգացնել հայերենից թուրքերեն և թուրքերենից հայերեն տեքստեր թարգմանելու 

հմտությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն  

 ներկայացնելու ժամանակակից թուրքերենի շարահյուսական ու ձևաբանական հիմ-

նախնդիրները,  

 սահմանելու պարզ ընդարձակ և բարդ նախադասություն կազմելու տրամաբանությունը:  

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ  

 թարգմանելու ոչ մեծ բարդության տեքստեր թուրքերենից հայերեն և հայերենից թուրքերեն: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա2․ Պարզաբանել սերվիսագիտության և տուրիստագիտության հիմնական 

հասկացությունները, կատեգորիաները, տեսությունները: 

Բ4․ Մշակել և իրականացնել սերվիսային ծրագիր և զբոսաշրջային փաթեթ:  

Գ1․ Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ: 

Գ3․ Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության և հաճախորդների հետ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 գործնական պարապմունք 

 հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն 

հետազոտություն, խմբային աշխատանք 

 դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ 3 միավոր 

     Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր առավելա-

գույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Եզրա-

փակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունա-

կում է 5 հարց՝ 8 +1միավոր կամ 3 հարց 3-ական միավորով: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1՝ Գոյականների և դերանունների հոլովումը: Թեմա 2՝ Թուրքերենի հետդիրները և 

դրանց կիրառությունը: Թեմա 3՝ Ապառնի ժամանակը թուրքերենում: Թեմա 4՝ Գոյա-կան 

անունների կապակցությունները: Թեմա 5՝ Ընդարձակ ներկա ժամանկաձևը: Թեմա 6՝ 

Ըղձական եղանակը: Մակբայական դերբայներ: 
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14. Հիմնական գրականության ցանկը՝  

1. Աաֆարյան Ա., Սողոմոնյան Ա., Լոքմագյոզյան Տ., Թուրքերենի դասագիրք, Գիրք Ա, 

Վեցերորդ լրամշակված հրատարակություն (երաշխավորվել է ՀՀ ԿԳՆ կողմից որպես 

դասագիրք բուհերի ուսանողների համար), Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2015:  

2. Ergin M., Türk Dil Bilgisi, İstanbul, 1980.  

3. Hengirmen M., Türkçe öğreniyoruz, c. 1-3, Ankara 1999. 4. Щека Ю. В., Интенсивный курс 

турецкого языка: Учебник, М., 1996 

 

1. 1608/Բ35 3. Արաբերեն – 2 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ 5. 4 ժամ  գործն. 

6. 2-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 7.Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ամրապնդել և ընդլայնել արդի գրական արաբերենին տիրապետելու լեզվաբանական 

հիմքը, ինչպես նաև նախորդ մոդուլի ավարտին ձևավորված ընթերցելու, գրելու և 

թարգմանելու ունակությունները՝ ընդլայնված բառապաշարի հիմքի վրա, 

  զարգացնել ունկնդրելով տեքստ հասկանալու հմտությունները, զարգացնել ընթեր-

ցելու, գրելու և թարգմանելու ունակությունները՝ ընդլայնված բառապաշարի հիմքի 

վրա։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

 ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացոթյուն  

 թվարկել արդի գրական արաբերենի բայական և անվանական միավորների 

ձևաբանական հիմնական մոդելները, 

 տարբերակել արաբերենի բառակազմական համակարգին բնորոշ 

առանձնահատկությունները։  

   բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ  

 զարգացնել արաբերենով գրելուև ընթերցելու կարողությունը, 

 ձևավորել արաբերենից թարգմանելու ունակությունները, ունենալ մինչև 800 միավորի 

բառապաշար, 

 ունկնդրել և հականալ պարզ երկխոսություններ,  

 զրույց վարել ծանոթ թեմայի շուրջ։ 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա2․Պարզաբանել սերվիսագիտության և տուրիստագիտության հիմնական հասկացությունները, 

կատեգորիաները, տեսությունները, 

Բ4․ Մշակել և իրականացնել սերվիսային ծրագիր և զբոսաշրջային փաթեթ, 

 Գ1․ Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ, 

Գ3․ Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության և հաճախորդների հետ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 գործնական պարապմունք 

 հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն 

հետազոտություն, խմբային աշխատանք 

 դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն: 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ 3 միավոր 

     Եզրափակիչ գնահատումով 9 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր առա-

վելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ գնահատումովը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 5 հարց՝ 8 +1միավոր կամ 3 հարց 3-ական միավորով: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Բայական համակարգ. պարզ բայական հիմքերի ընդլայնումը։ Ածանցյալ բայական կաղա-

պարներ։ Բայական հիմքերից ածանցվող անվանական կաղապարները։ Թեքման 

համակարգը։ Հիմնական մասնիկները և նրանց գործառույթները։ Նախադասությունների 

հիմնական տեսակները։ Շարահյուսական կառույցների բարդացումը։ Նախադասության 

դիրքերի ընդլայնումը։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Schulz E., Krahl G., Reuschel W.” Standatd Arabic, An elementary –intermediate course” 

Cambridge University Press, 2000 

 

1. 1608/Բ35 3. Պարսկերեն – 2 3. 4 ECTS կրեդիտ 

       4. 4 ժամ/շաբ. 5. 4 ժամ գործն. 

        6. 2-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 7.Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 հաղորդել բազային գիտելիքներ պարսից լեզվի քերականությունից, շեշտը դնելով ձևա-

բանության առավել կարևոր կարգերի ուսումնասիրության վրա, 

 զարգացնել կարդալու և թարգմանելու տեխնիկան ՝ տարաբնույթ տեքստերի համա-

դրմամբ, զարգացնել ընթերցվող նյութը վերարտադրելու հմտությունները՝ բառա-

պաշարային միավորների հարստացմամբ, 

 զարգացնել և կատարելագործել բանավոր հաղորդակցման հմտությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

       ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացոթյուն  

 անվանել ժամանակակից պարսկերենի ձևաբանության առանձնահատկությունները, 

բառերի ձևաբանական փոփոխություններն ու դրսևորումները, յուրաքանչյուր խոսքի 

մաս դիտարկել մայրենի լեզվի հետ համեմատության համատեքստում,  

 ներկայացնել գործած բայի եղանակները, ժամանակաձևերն ու դիմային վերջավորու-

թյունները, 

 պահպանել լեզվական կառույցների մեջ շարահյուսական հարաբերությունները, ազատ 

գործածել պարզ և բարդ նախադասությունները: 

բ)գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 օգտագործել մտքերը՝ պահպանելով խոսքի բովանդակային և հուզական կողմը, մտ-

քերի տրամաբանական կապը, համապատասխանությունը հաղորդակցման նպա-

տակին, 

 կարդալ և թարգմանել պարսից դասական և ժամանակակից բանաստեղծների ստեղ-
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ծագործություններ, ինչպես նաև ժամանակակից արձակի նմուշներ, կարճ հատվածներ 

մամուլից, մասնագիտական կարճ տեքստեր և միջին բարդության այլ անծանոթ 

նյութեր՝ բառարանի օգնությամբ, 

 գրել տարբեր թեմաների, ընտրած մասնագիտության, անձնական հետաքըրքրու-

թյունների շրջանակներում ոչ շատ բարդ, կապակցված տեքստ: 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 գործնականում իրականացնել տարբեր դերային իրավիճակներ՝ համապատասխան 

իրադրության, 

 օգտագործել ասելիքը պարսկերեն՝ դասի ընթացքում առաջացած խնդիրների վերաբերյալ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա2․ Պարզաբանել սերվիսագիտության և տուրիստագիտության հիմնական 

հասկացությունները, կատեգորիաները, տեսությունները: 

Բ4․ Մշակել և իրականացնել սերվիսային ծրագիր և զբոսաշրջային փաթեթ: 

 Գ1․ Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ: 

Գ3․ Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության և հաճախորդների հետ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 գործնական պարապմունք 

 հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն 

հետազոտություն,           խմբային աշխատանք 

 դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ 3 միավոր 

     Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր առա-

վելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 5 հարց՝ 8 +1միավոր կամ 3 հարց 3-ական միավորով: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Առաջին բաժնում ներկայացված են ձևաբանությունը, բառերի ձևաբանական փոփոխու-

թյուններն ու դրսևորումները։ Երկրորդ բաժինը վերաբերում է լեզվական այն կարո-

ղություններին, որոնք ձևավորվում են ձևաբանության, քերականության և բառապաշարի 

օգնությամբ։Երրորդ բաժինը վերաբերում է բանավոր խոսքի զարգացմանն ու կատա-

րելագործմանը։ Չորորդ բաժնում թեմատիկ տեքստերի և տեսաֆիլմերի միջոցով ներ-

կայացվում են անհրաժեշտ ու հետաքրքիր տեղեկություններ Իրանի պատմության, աշ-

խարհագրության և իրանական մշակույթի մասին ներկայացնում է բազային գիտելիքներ 

պարսից լեզվի քերականությունից, շեշտը դնելով ձևաբանության առավել կարևոր կարգերի 

ուսումնասիրության վրա։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Բախշինյան Ք., Բիանջյան Հ., Ղազարյան Լ., Մելիքյան Գ., Պարսկերենի դասագիրք, 

Երևան, 2011, 286 էջ  

2. Նալբանդյան Գ., Պարսից լեզվի քերականություն, Երևան, 1997, 449 էջ  
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3. Խաչատրյան Զ., Ժամանակակից պարսկերեն (ուսումնամեթոդական ձեռնարկ), Երևան, 

2016 72 էջ։ 

4. Иванов В., Учебник персидского языка, Москва, 2015, 415 ст. 

5. Purnāmdāriān T., Dars-e fārsi, Tehrān, 2011, 573 s. 

6. Samareh Y., Āmuzeš-e zabān-e fārsi, Tehrān, 1990, j. 1, 240 s., j. 2 , 290 s 

 

1. 0904/Բ03 2. Սերվիսագիտություն 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4.  4 ժամ./շաբ․ 5. 3 ժամ դաս., 1 ժամ սեմ. 

6. 2-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել սերվիսի գիտական ուսումնասիրություններն ու դրանց առանձնահատ-

կությունները, 

 վերլուծել սերվիսագիտության՝ որպես ինքնուրույն գիտության ձևավորման նախա-

պայմաններն ու ընթացքը, օբյեկտն ու առարկան, տեղը գիտությունների համակարգում 

և միջգիտական կապերն ու առնչությունները, տեսական-մեթոդաբանական 

առանձնահատկությունները և մոտեցումները (կայունության, համակարգային մոտե-

ցումներ), ծանոթացնել սերվիսագիտության կիրառական ուսումնասիրությունների 

հիմնական ուղղություններին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն  

 ներկայացնելու սերվիսի գիտական ուսումնասիրությունների առանձնահատկություն-

ները և սերվիսագիտության տեսամեթոդաբանական հիմունքային հարցերը, 

 քննարկելու պահանջմունքների և ծառայությունների ոլորտի գիտական ուսում նա-

սիրությունների ընթացքը, արդի վիճակը և նշանակությունը, 

 ներկայացնելու տեսական սերվիսագիտական գիտելիքների գործնական կիրառության  

հիմնական ասպեկտներն ու ուղղությունները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կատարելու սպասարկման որակի և կուլտուրայի գնահատման ուսումնասիրություն-

ներ, 

 իրականացնելու սպասարկման գործընթացում կոնֆլիկտների մոդելավորման ու 

լուծման և գործնական բնույթի այլ ուսումնասիրություններ, 

 մշակելու սերվիսային ձեռնարկության գործունեության համալիր սերվիսագիտական  

ուսումնասիրության ծրագիր, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 օգտագործելու մասնագիտական գրականության տպագիր և էլեկտրոնային աղբյուր-

ների ն պատակային ընտրություն, 

 իրականացնելու ժամանակի և ռեսուրսների արդյունավետ պլանավորում և օգտա-

գործում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա1. Պարզաբանել ծառայությունների կազմակերպման հիմնական սկզբունքները և հայեցա-

կարգերը, իմանալու սերվիսային գործունեության գլոբալ և լոկալ հիմ-նախնդիրները: 

 Բ2. Կատարել մասնագիտական հետազոտական աշխատանքներ, վերլուծություններ և գնա-
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հատումներ՝ կիրառելով ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները: 

Բ3. Իրականացնել սերվիսային գործունեության կազմակերպման պլանավորում, նախագծերի 

կազմում և մոդելավորում: 

Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություն (ավանդական և ինտերակտիվ, հարց ու պատասխաններ, մտա-

գրոհներ), 

 խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ, 

 հետազոտական, գործնական աշխատանքների կատարում, նախադեպերի վերլու-

ծություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 8 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր 

                                                        Ինքնուրույն աշխատանք 6 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առա-

վելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4/2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2/1 միավոր: 

Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Գաղափար սերվիսագիտության վերաբերյալ։ Սերվիսագիտության հասկացութային հա-

մակարգը։ Սերվիսի և սերվիսագիտական մտքի զարգացումն ու արդի փուլը։ Ծառայու-

թյունների գիտական ուսումնասիրությունն ու դասակարգումը։ Սերվիսագիտության 

կիրառական ուսումնասիրությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Аванесова Г.А. Сервисная деятельность: историческая и современная практика, 

предпринимательство, менеджмент. М.: 2005.-318 с. 

2. Романович Ж.А., Калачев С.Л. Сервисная деятельность. М.: 2006.-284 с. 

3.  Карнаухова В.К., Краковская Т.А. Сервисная деятельность. М.-Ростов-на-Дону: 2006.-256 с. 

4. Лебедева А.Э. Севисная деятельность. Томск: 2012.-294 с. 

 

1. 0904/Բ04 2. Սերվիսի աշխարհագրություն 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4.  3 ժամ/շաբ․ 5. 2 ժամ դաս., 1 ժամ սեմ. 

6. 2-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 7. Առանց ընթացիկ քննությունների  գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել սերվիսային գործունեության գիտական-աշխարհագրական ուսումնասի-

րությունների առանձնահատկությունները, 

  պարզաբանել սպասարկման ոլորտի տարածքային կազմակերպման էությունը, գոր-

ծոններն ու սկզբունքները, ընդհանուր օրինաչափությունները, 

 քննարկել սոցիալ-մշակութային ծառայությունների հիմնական տեսակների տարած-

քային կազմակերպման առանձնահատկությունները, 

 ծանոթացնել սերվիսի աշխարհագրության ուսումնասիրության օբյեկտին, առարկային, 

մեթոդներին, միջգիտական կապերին և առնչություններին: 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն  

 ներկայացնելու սերվիսի աշխարհագրության բովանդակությունը, խնդիրները, ուսում-

նասիրության օբյեկտը և առարկան, կառուցվածքը, գիտությունների համակարգում  

ունեցած տեղն և միջգիտական կապերը, 

 քննարկելու սպասարկման ոլորտի տարածքային կազմակերպման էությունը, մա-կար-

դակները, գործոնները, սերվիսային գործունեության աշխարհագրական ուսումնա-

սիրությունների առանձնահատկությունները, հիմնական հարցերը և ուղղությունները, 

 բացահայտելու սոցիալ-մշակութային ծառայությունների առանձին տեսակների զար-

գացման և տարածքային կազմակերպման առանձնահատկությունները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ  

 գնահատելու սպասարկման ոլորտի օպտիմալ և նպատակային տարածքային  կազմա-

կերպման գործնական կարևորությունը` կոնկրետ օրինակներով, 

 կիրառելու սերվիսի աշխարհագրության ուսումնասիրությունների մեթոդները, 

 մշակելու սոցիալ-մշակութային սպասարկման ոլորտի աշխարհագրական վերլուծու-

թյան ծրագրի նախագիծ, հիմնավորել հեռանկարային զարգացման ուղղությունները, 

գնահատել սպասարկման որակն ու մակարդակը, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 ընտրելու և օգտագործելու մասնագիտական գրականության տպագիր և էլեկտրոնային 

աղբյուրներ, 

 իրականացնելու ժամանակի և ռեսուրսների արդյունավետ պլանավորում և օգտա-

գործում։ 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա1. Պարզաբանել ծառայությունների կազմակերպման հիմնական սկզբունքները և հայեցա-

կարգերը, իմանալու սերվիսային գործունեության գլոբալ և լոկալ հիմնախնդիրները: 

 Բ1. Հավաքագրել և համակարգել սերվիսի ոլորտին վերաբերվող տեղեկույթ: 

Բ6. Ներկայացնել մասնագիտական կարծիք ՀՀ սերվիսի ոլորտի և, մասնավորապես, զբոսա-

շրջության մասին: 

Գ1. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ:  

Գ5. Կատարել թիմային աշխատանք: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություն (ավանդական և ինտերակտիվ, հարց ու պատասխաններ, մտագրոհներ), 

 խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ,  

 հետազոտական, գործնական աշխատանքների կատարում, 

 նախադեպերի վերլուծություն։ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Առանց ընթացիկ գնահատումով դասընթաց 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝  Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 

        Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

        Ընթացիկ ստուգումներ 4 միավոր 

        Ինքնուրույն աշխատանք 5 միավոր 

Նախատեսված Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմ-

սը պարունակում է 3 հարց, որոնցից 2-ը՝ 3-ական միավոր, 1-ը՝ 4 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Սերվիսը` որպես համալիր-միջճյուղային գիտական հետազոտությունների ոլորտ։ Սեր-

վիսի աշխարհագրական ուսումնասիրությունների էությունը, հիմնական հարցերը,  մոտե-

ցումները, ցուցանիշներն ու առանձնահատկությունները։ Սպասարկման ոլորտի 

տարածքային կազմակերպման էությունը, մակարդակները և գործոնները։ Սերվիսի 

աշխարհագրության ուսումնասիրության օբյեկտը, առարկան, կառուցվածքն ու միջ-

գիտական կապերը և առնչությունները։ Սերվիսի աշխարհագրության ուսումնասիրության 

մեթոդները։ Ծառայությունների առանձին տեսակների տարածքային կազմակերպման 

հիմնական հարցերը 

  14․Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Սարգսյան Տ.Ա., Սերվիսի աշխարհագրություն. բովանդակությունը, տեղը գիտությունների 

համակարգում, «Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», №1-2, Երևան, 2012, էջ 80-83 

2. Վալեսյան Լ․Հ․Հասարակական աշխարհագրության ներածություն, Ե․, 1999 

3. Романович Ж.А., Калачев С.Л., Сервисная деятельность, М., 2008, 268 ст. 

4. Александрова А.Ю., Международный туризм, М., 2001, 464 ст. 

5. Вольский В.В., Социально-экономическая география зарубежных стран, М., 2005 

6. Максаковский В.П., Географическая картина мира (книга I), M., 2004 

7.  Самойленко А.А., География туризма, Ростов-на-Дону, “Феникс”, 2006, 368 ст 

 

1. 

0904/Բ05 

2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ  3. 5ECTS կրեդիտ 

4. 5ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս․, 2 ժամ գործ․, 1 ժամ սեմ. 

6. 2-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 7.Եզրափակիչ գնահատումով  

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 սովորեցնել ընդհանուր տեսամեթոդաբանական հենք սերվիսում մասնագիտական հե-

տազոտություններ կատարելու համար, 

  ներկայացնել սերվիսն ուսումասնիրելու համար կիրառվող հիմնական գիտական 

մեթոդները և կիրառման  առանձնահատկությունները, 

 ներկայացնել հետազոտության մեթոդների և սերվիսային գործունեության կազմա-

կերպման  փոխառնչությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնելու սերվիսի բնագավառն ուսումնասիրելու համար անհրաժեշտ գիտա-

մեթոդաբանական հիմքերը, 

 քննարկելու սերվիսի բնագավառն ուսումնասիրելու համար անհրաժեշտ և կիրառվող          

մեթոդները, 

 բացատրելու սերվիսային գործունեության կազմակերպման սկզբունքներ, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կատարելու ինքնուրույն հետազոտություններ սերվիսի բնագավառում, 

 մասնագիտորեն վերլուծելու և գնահատելու սերվիսի բնագավառը, 

 նախագծելու և կազմելու սերվիսի բնագավառն ուսումնասիրելու գիտահետազոտական 

աշխատանքներ, 
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գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ․ 

 աշխատելու թիմում, 

 կատարելու մասնագիտական հետազոտություններ, 

 մտածելու քննադատորեն և ստեղծագործաբար։ 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա4. Բացատրել սերվիսի համակարգերի և զբոսաշրջության համալիրների կազմավորվա-

ծության և գործունեության սկզբունքները, նկարագրելու դրանցում ընթացող 

սպասարկման և մատուցման ուսումնասիրման ժամանակակից մոտեցումները: 

Բ1. Հավաքագրել և համակարգել սերվիսի ոլորտին վերաբերվող տեղեկույթ: 

Բ2. Կատարել մասնագիտական հետազոտական աշխատանքներ, վերլուծություններ և գնահա-

տումներ՝ կիրառելով ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները: 

Բ4. Մշակել և իրականացնել սերվիսային ծրագիր և զբոսաշրջային փաթեթ: 

 Գ1. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություն (ավանդական և ինտերակտիվ, հարց ու պատասխաններ, մտագրոհներ), 

 խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ, 

 հետազոտական, գործնական աշխատանքների կատարում, 

 նախադեպերի վերլուծություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝  Եզրափակիչ քննություն ՝ 9 միավոր 

                        Ընթացիկ քննություններ՝ 6 միավոր 

                        Ընթացիկ ստուգումներ՝ 3 միավոր  

                                                               Մասնակցություն դասընթացին՝ 2 միավոր          

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով, հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր:  Նախատեսված է երկու ընթացիկ 

գրավոր քննություն, յուրաքանչյուրը 3-ական միավոր, հարցատոմսը կարող է պարունակել 3  

հարց՝ յուրաքանչյուրը 1-ական միավոր, կամ երկու հարց՝ մեկը 2, մյուսը՝ 1 միավոր։ 

Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Սերվիսի հետազոտության տեսա-մեթոդաբանական շրջանակաները և պլանավորումը։ 

Սերվիսի հետազոտություններում կիրառվող համագիտական էմպիրիկ մեթոդները։ 

Սերվիսի հետազոտություններում կիրառվող համագիտական տեսական մեթոդները։ 

Սերվիսի հետազոտություններում ինֆորմացիայի ստացման մասնավոր գիտական և   

միջգիտական մեթոդները։ Սերվիսի հետազոտություներում ստեցված ինֆորմացիայի 

մշակման մեթոդները։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Аванесова Г.А. Сервисная деятельность: Историческая и современная практика, 

предпринимательство, менеджмент. Учебное пособие, 2005 

2. Баскаков А.Я., Туленков Н.В. Методология научного исследования. Учебное пособие. 2-ое 

издание, 2004 

3. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Методология и методика социологического исследования. 

Учебник, 2006 



493 

 

  

 

4. Кожухар М.В. Основы научных исследований. Учебное пособие, 2010 

5. Коробкова С.Н. и др. Сервисная деятельность. Учебное пособие, 2005 

6. Кохановский В.П. и др. Основы философии науки. Учебное пособие, 2008 

7. Садохин А.П. Сервисология: человек и его потребности.Учебное пособие. 2-е изд, 2009 

8. Янчук В.А. Методология и методы научного исследования в психологии и социальных 

науках. Учебное пособие, 2011 

 

1. 1602/Բ 03 2. Անգլերեն – 3 3. 4 ECTSկրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ, 5. 4 ժամ  գործն․ 

6. 3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 7.Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 լեզվական իրազեկության զարգացում ՝ գիտելիքների և կարողությունների բառապա-

շարի, քերականության, և անգլերեն լեզվի՝ որպես համակարգի այլ առանձնահատ-

կությունների մասին, 

 հաղորդակցական գործընթացի և խոսքային գործունեության մեջ ուսանողների  

ներգրավման մակարդակի բարձրացում, 

 մասնագիտական հասկացությունների և տերմինների ազատ կիրառում, 

  մասնագիտական տեքստերի ընկալման և թարգմանության հմտությունների տիրա-

պետում: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`  

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 քննարկելու անգլերենի մի շարք քերականական կառույցների փոխակերպական  

առանձնահատկությունները, 

 բացատրելու բառագիտական ու քերականական անհրաժեշտ բառեզրերի ու սահմա-

նումների ճշգրիտ կիրառումը, 

 ներկաայցնելու ժամանակակից անգլիական մամուլի լեզվի բառապաշարային և  քերա-

կանական ձևավորման յուրահատկությունները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 իրականացնելու տարբեր կարգի քերականական կառուցվածքների երկկողմանի փո-

խակերպումներ, 

 գործածելու հաղորդակցման առանձին ոլորտներին բնորոշ բառապաշարը, բառեզրերը 

և քերականական կազմությունները համապատասխան համատեքստում, 

 հասկանալու և վերարտադրելու անգլիական մամուլից վերցված նյութերի  բովանդա-

կությունը, 

 գրելու մասնագիտական հաղորդումներ և կատարելու երկկողմանի թարգմանություններ, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 ընկալելու, թարգմանելու, մեկնաբանելու մասնագիտական տեքստեր, 

 տիրապետելու մասնագիտական բառապաշարին և ճշգրիտ գործածելու տերմինները, 

արտահայտվելու և ցուցաբերելու կապակցված բանավոր խոսք: 
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա2. Պարզաբանել սերվիսագիտության և տուրիստագիտության հիմնական 

հասկացությունները, կատեգորիաները, տեսությունները: 

Բ4. Մշակել և իրականացնել սերվիսային ծրագիր և զբոսաշրջային փաթեթ:  

Գ1.Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ: 

Գ3. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության և հաճախորդների հետ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, 

 անհատական և խմբային աշխատանք, 

 անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք, 

 ինքնուրույն աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝       2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր 

Ընթացիկ ստուգումներ 3 միավոր 

Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 

2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Եզրափակիչ քննությունը 

բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ 

յուրաքանչյուրը 3 միավոր:  Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Անգլերենի քերականական կառույցների կիրառում մասնագիտական տեքստերում: 

Մասնագիտական բառապաշարի օգտագործում: Մասնագիտության ոլորտում գրավոր և 

բանավոր խոսքի զարգացում: 

14 Հիմնական գրականության ցանկը՝  

1. Jacob M., Strutt P., English for International Tourism, 2007. 

2. Walker R. and Harding K, Tourism 2, Oxford University Press, 2007. 

3. Васильева М.А. “English for the students of Geography part II” Издательство “Менеджер”, 2001. 

 

1. 1604/Բ36 2. Գերմաներեն-3 3. 4 ECTS կրեդիտ 

       4. 4 ժամ/շաբ. 5. 4 ժամ գործն. 

       6. 3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 7.Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 խորացնել և ընդլայնել ուսանողների գիտելիքները ինչպես գրական-խոսակցական, 

այնպես էլ հաղորդակցման այլ բնագավառներում, 

 ծանոթացնել ժամանակակից գերմանական մամուլի լեզվի առանձնահատկու-

թյուններին, նրա բառապաշարին, քերականական յուրօրինակ կառույցներին և 

շարահյուսական կաղապարներին, 

  ուսումնասիրել գրական լեզվի ձևաբանական ու քերականական մասնավոր 

երևույթները, որոնք բնութագրական են լեզվի այդ տարբերակի համար: 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 քննարկելու գերմաներենի մի շարք քերականական կառույցների փոխակերպական 

առանձնահատկությունները, 

 բացատրելու բառագիտական ու քերականական անհրաժեշտ բառեզրերի ու սահմա-

նումների ճշգրիտ կիրառումը, 

 ներկաայցնելու ժամանակակից գերմանական մամուլի լեզվի բառապաշարային և 

քերականական ձևավորման յուրահատկությունները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 իրականացնելու տարբեր կարգի քերականական կառուցվածքների երկկողմանի 

փոխակերպումներ, 

 գործածելու հաղորդակցման առանձին ոլորտներին բնորոշ բառապաշարը, բառե-

զրերը և քերականական կազմությունները համապատասխան համատեքստում, 

 հասկանալու և վերարտադրելու գերմանական մամուլից վերցված նյութերի բովան-

դակությունը, 

 գրելու մասնագիտական հաղորդումներ և կատարելու երկկողմանի թարգմանու-

թյուններ, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ . 

 ընկալելու, թարգմանելու, մեկնաբանելու մասնագիտական տեքստեր, 

 տիրապետելու մասնագիտական բառապաշարին և ճշգրիտ գործածելու տերմինները, 

 արտահայտվելու և ցուցաբերելու կապակցված բանավոր խոսք: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա2. Պարզաբանել սերվիսագիտության և տուրիստագիտության հիմնական հասկացություն-

ները, կատեգորիաները, տեսությունները: 

Բ4. Մշակել և իրականացնել սերվիսային ծրագիր և զբոսաշրջային փաթեթ:  

Գ1. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ: 

Գ3. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության և հաճախորդների հետ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 գործնական պարապմունք, 

 ինքնուրույն աշխատանք, 

 խմբային աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ 3 միավոր 

     Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր առա-

վելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 5 հարց՝ 8 +1 միավոր կամ 3 հարց 3-ական միավորով: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Ներգործական և կրավորական անորոշ 2-ը, նրա կազմությունն ու գործածությունը: Ուժեղ 
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բայերի շարքում ձայնավորական հերթագայությունների դերը, դրանց ձևաբանական նշանա-

կությունը: Քանակական և որակական հերթագայություններ: Գերմաներենի մասնիկների 

հիմնական խմբերը և դրանց գործածությունը: Մասնիկների դերը երկխոսություններում` 

ամփոփում, կրճատում և շրջում: Նախդիր ունեցող և չունեցող հոլովներ, դրանց 

հոմանիշությունը: Նախդիրների ոչ հոլովական գործառույթը: Շարահյուսական ընդարձակ 

կառույցներ, նրանց տեսակները և բնութագիրը: Շարադասականզեղչումներ և 

կրճատումներ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Gabrieljan J., Deutsch für die Oberstufe, Jerewan, 2012. 

2. Buscha A., Linthout G., Das Mittelstufenbuch, Leipzig, 2002. 

3. Arbeitsbuch Deutsch, Sekundarstufe, Dortmund, 1992. 

4. Hall K., Scheiner B., Übungsgrammatik, Ismaning, 2001. 

 

1. 1608/Բ35 3. Թուրքերեն – 3 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 4 ժամ գործն. 

6. 2-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 7.Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 զարգացնել մասնագիտական թեմաների շուրջ մենախոսական և երկխոսական կարո-

ղությունները, 

 ձևավորել մասնագիտական տեքստերի գրավոր թարգմանության հմտություններ, 

 սովորեցնել ժամանակակից թուրքերենի ձևաբանության, շարահյուսության և բառա-

պաշարի հիմնական առանձնահատկությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝  

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացոթյուն  

 ներկայացնելու թուրքերենի քերականական և բառապաշարային 

առանձնահատկությունները, 

 ներկայացնելու թուրքերենի լեզվամտածողության ընդհանուր տրամաբանությունը, 

 լուսաբանելու թուրքերենի ձևաբանության և շարահյուսության բազիսային 

կառուցվածքը, 

  բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 գործնականում իրականացնելու թուրքերեն միջին բարդության տեքստեր: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա2․Պարզաբանել սերվիսագիտության և տուրիստագիտության հիմնական հասկացությունները, 

կատեգորիաները, տեսությունները: 

Բ4․Մշակել և իրականացնել սերվիսային ծրագիր և զբոսաշրջային փաթեթ:  

Գ1․Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ: 

Գ3․ Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության և հաճախորդների հետ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 գործնական պարապմունք 

 հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն 

հետազոտություն,  խմբային աշխատանք 

 դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն: 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ 3 միավոր 

     Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր առավելա-

գույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պա-

րունակում է 5 հարց՝8 +1միավոր կամ 3 հարց 3-ական միավորով: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1՝ Բայի սեռը թուրքերենում: Թեմա 2՝ Թուրքերենի բայի խոնարհումները: Թեմա 3՝ 

Թուրքերենի մի շարք հետադրություններ և դրանց կիրառությունը: Թեմա 4՝ Անվանական 

ստորոգյալը թուրքերենում: Թեմա 5՝ Կոտորակային թվականներ: Թեմա 6՝ Բաղադրյալ 

ժամանակաձևեր: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Աաֆարյան Ա., Սողոմոնյան Ա., Լոքմագյոզյան Տ., Թուրքերենի դասագիրք, Գիրք Ա, 

Վեցերորդ լրամշակված հրատարակություն (երաշխավորվել է ՀՀ ԿԳՆ կողմից որպես 

դասագիրք բուհերի ուսանողների համար), Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2015: 

2. Ergin M., Türk Dil Bilgisi, İstanbul, 1980. 

3. Hengirmen M., Türkçe öğreniyoruz, c. 1-3, Ankara 1999. 

4. 4. Щека Ю. В., Интенсивный курс турецкого языка: Учебник, М., 1996. 
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4. 4 ժամ/շաբ. 5. 4 ժամ գործն. 

6. 2-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 7.Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 սահմանել նորմատիվ քերականական հիմքերը, 

 ապահովել խոսքային իրադրությունների հիմնական ոլորտների բառապաշարը,   

 օգտագործել խոսքային իրադրությունների հիմնական ոլորտների բառապաշարը։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝  

    ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացոթյուն  

 ներկայացնել արդի գրական արաբերենին հատուկ հիմնական ձևաբանական և 

շարահյուսական կարգերը,  

 թվարկել արաբերեն նորմատիվ տեքստի կառուցվածքին բնորոշ հիմնական հատկու-

թյունները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 յուրացնել արաբերենով տեքստ գրելու, ընթերցելու և վերարտադրելու նրբությունները  

 զարգացնել արաբերենից հայերեն և հայերենից արաբերեն թարգմանելու ունակու-

թյունները,  

 կատարել ոչ բարդ տեքստերի թարգմանություն հայերենից արաբերեն, ունենալ մինչև 

1500 միավորի բառապաշար։ 
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա2. Պարզաբանել սերվիսագիտության և տուրիստագիտության հիմնական հասկացություն-

ները, կատեգորիաները, տեսությունները: 

Բ4 . Մշակել և իրականացնել սերվիսային ծրագիր և զբոսաշրջային փաթեթ:  

Գ1. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ: 

Գ3. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության և հաճախորդների հետ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 գործնական պարապմունք 

 հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն 

հետազոտություն, խմբային աշխատանք 

 դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ 3 միավոր 

     Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր առա-

վելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 5 հարց՝ 8 +1միավոր կամ 3 հարց 3-ական միավորով: Միավորների քայլը 0.5 է: 

  13․Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Արաբերեն քերականական կառույցների կիրառում մասնագիտական տեքստերում։ Մաս-

նագիտական բառապաշարի օգտագործում։ Մասնագիտության ոլորտում գրավոր և 

բանավոր խոսքի զարգացում։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Schulz E., Krahl G., Reuschel W. Standatd Arabic, An elementary –intermediate course” 

Cambridge University Press, 2000 

 

1. 1608/Բ35 3. Պարսկերեն - 3 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 4 ժամ գործն. 

6. 2-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 7.Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 հաղորդել բազային գիտելիքներ պարսից լեզվի քերականությունից, շեշտը դնելով ձևա-

բանության առավել կարևոր կարգերի ուսումնասիրության վրա, 

 զարգացնել կարդալու և թարգմանելու տեխնիկան ՝ տարաբնույթ տեքստերի 

համադրմամբ,  զարգացնել ընթերցվող նյութը վերարտադրելու հմտությունները՝ 

բառապաշարային միավորների հարստացմամբ, 

 զարգացնել և կատարելագործել բանավոր հաղորդակցման հմտությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

       ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացոթյուն  

 անվանել ժամանակակից պարսկերենի ձևաբանության առանձնահատկություն-

ները, բառերի ձևաբանական փոփոխություններն ու դրսևորումները, յուրաքանչյուր 
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խոսքի մաս դիտարկել մայրենի լեզվի հետ համեմատության համատեքստում,  

 ներկայացնել գործած բայի եղանակները, ժամանակաձևերն ու դիմային վերջավո-

րությունները, 

 պահպանել լեզվական կառույցների մեջ շարահյուսական հարաբերությունները, 

ազատ գործածել պարզ և բարդ նախադասությունները: 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 օգտագործել մտքերը՝ պահպանելով խոսքի բովանդակային և հուզական կողմը, մտ-

քերի տրամաբանական կապը, համապատասխանությունը հաղորդակցման նպա-

տակին, 

 կարդալ և թարգմանել պարսից դասական և ժամանակակից բանաստեղծների ստեղ-

ծագործություններ, ինչպես նաև ժամանակակից արձակի նմուշներ, կարճ հատված-

ներ մամուլից, մասնագիտական կարճ տեքստեր և միջին բարդության այլ անծանոթ 

նյութեր՝ բառարանի օգնությամբ, 

 գրել տարբեր թեմաների, ընտրած մասնագիտության, անձնական հետաքըրքրու-

թյունների շրջանակներում ոչ շատ բարդ, կապակցված տեքստ: 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 գործնականում իրականացնել տարբեր դերային իրավիճակներ՝ համապատասխան 

իրադրության, 

 օգտագործել ասելիքը պարսկերեն՝ դասի ընթացքում առաջացած խնդիրների վերա-

բերյալ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա2․ Պարզաբանել սերվիսագիտության և տուրիստագիտության հիմնական 

հասկացությունները, կատեգորիաները, տեսությունները: 

Բ4․   Մշակել և իրականացնել սերվիսային ծրագիր և զբոսաշրջային փաթեթ: 

 Գ1․  Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ: 

Գ3․  Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության և հաճախորդների հետ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 գործնական պարապմունք 

 հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն 

հետազոտություն,           խմբային աշխատանք 

 դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ 3 միավոր 

     Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր առա-

վելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 5 հարց՝ 8 +1միավոր կամ 3 հարց 3-ական միավորով: Միավորների քայլը 0.5 է: 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

«Ժամանակակից պարսկերենի» քերականության ձևաբանության անցած նյութի ամ-

փոփում, ձևաբանության երկրորդ բաժնի ներկայացում, «Ժամանակակից պարսկերենի» 

քերականության շարահյուսության բաժին. բարդ համադասական և ստորադասական 

նախադասություններ, Գեղարվեստական ստեղծագործությունների, մամուլի, գործունեու-

թյան տարբեր ոլորտներին վերաբերող նյութի ծանոթացում և յուրացում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Բախշինյան Ք., Բիանջյան Հ., Ղազարյան Լ., Մելիքյան Գ., Պարսկերենի դասագիրք, 

Երևան, 2011, 286 էջ  

2. Նալբանդյան Գ., Պարսից լեզվի քերականություն, Երևան, 1997, 449 էջ 

3. Խաչատրյան Զ., Ժամանակակից պարսկերեն (ուսումնամեթոդական ձեռնարկ), Երևան, 

2016 72 էջ։ 

4. Рубинчик Ю., Граматика совремменного персидского литературного языка, Москва, 2001, 600 с 

 

1. 1608/Բ36 2. Ֆրանսերեն-3 3. 4 ECTS      կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ 5. 4 ժամ գործն. 

6. 3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ձևավորել ֆրանսերեն հնչյունները արտաբերելու և ընթերցելու հմտություններ, 

 ձևավորել ծրագրով նախատեսված ձևաբանական, շարահյուսական և բառային 

հմտություններ 

 ձևավորել յուրացված բառային և քերականական նյութի հիման վրա հաղորդակ-

ցության համար անհրաժեշտ բանավոր և գրավոր խոսքի հմտություններ։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 սահմանելու ֆրանսերենի արտասանական կանոնները, 

 ներկայացնելու ֆրանսերենի քերակականական կանոնները, 

 վերարտադրելու պարզ տեքստեր, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 արտաբերելու ֆրանսերեն հնչյունները, կարդալ պարզ տեքստեր, 

 կիրառելու քերականական կանոնները բանավոր խոսքում, 

 ծավալելու զրույց ծրագրային լեզվական նյութի շրջանակներում և արտահայտելու 

կարծիք, 

 թարգմանելու գրավոր և բանավոր տեքստեր, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 հաղորդակցվելու գրավոր և բանավոր: 

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա2. Պարզաբանել սերվիսագիտության և տուրիստագիտության հիմնական 

հասկացությունները, կատեգորիաները, տեսությունները: 

Բ4. Մշակել և իրականացնել սերվիսային ծրագիր և զբոսաշրջային փաթեթ:  

Գ1. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ: 

Գ3. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության և հաճախորդների հետ: 
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11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություն (ավանդական և ինտերակտիվ, հարց ու պատասխաններ, մտա-

գրոհներ), 

 խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ, 

 հետազոտական, գործնական աշխատանքների կատարում, 

 նախադեպերի վերլուծություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ 3 միավոր 

     Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր առա-

վելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 5 հարց՝ 8+1միավոր կամ 3 հարց 3-ական միավորով: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Ֆրանսերենի հնչյունական համակարգ 

 Քերականություն 

 Բառապաշար 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Grammaire progressive du français, niveau débutant. M.Grégoire, CLE international, Paris, 2007 

2. Manuel de français. И.Н Попова, Ж.А. Казакова, Г.М.Ковальчук, Москва, Высшая школа 2005 

3. Vite et bien 1, A1/A2 Claire Miquel, CLE international, Paris 2009 

4. Vocabulaire progressif du français, niveau débutant, Claire Miquel, CLE international, Paris 2007 

 

1. 1703/ Բ 01 2. Ռուսաց լեզու – 3 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 4 ժամ գործն. 

6. 3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 7.Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ընդլայնել բանավոր խոսքի բառապաշարը, զարգացնել գրավոր խոսքի հմտու-

թյունները, 

 ծանոթացնել հիմնական շարահյուսական կառուցվածքներին, 

 ծանոթացնել գիտական ոճի առանձնահատկություններին, ապահովել 

մասնագիտական լեզվի հիմնական բառապաշարի և տերմինների  ընկալումը,  

 ապահովել մասնագիտական տեքստի ընկալումը և վերարտադրումը, 

  զարգացնել գրական և մասնագիտական տեքստերի թարգմանության 

հմտությունները,  

 ծանոթացնել ամփոփագրեր և ռեֆերատներ կազմելու հմտություններին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ցուցաբերել բառապաշարի հստակ իմացություն, 

 կարդալ և վերարտադրել գրական և մասնագիտական տեքստը, 

 մեկնաբանել մասնագիտական տերմինները, 
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 տիրապետել պահանջվող քերականական կանոններին, 

 գտնել տեքստի գլխավոր իմաստը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կազմել երկխոսություններ առաջարկված թեմայով, 

 կրճատել/ընդլայնել տեքստը, 

 պատասխանել հարցերին, 

 կազմել բառակապակցություններ,  

 օգտագործելով համապատասխան շարահյուսական կառուցվածքները, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 տվյալ թեմայով տեղեկատվության որոնում, 

 տեղեկատվական աղբյուրների ընդլայնւմ, 

թեմայի շուրջ մտքերի փոխանակում։ 

10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա2․Պարզաբանել սերվիսագիտության և տուրիստագիտության հիմնական 

հասկացությունները, կատեգորիաները, տեսությունները: 

Բ4․Մշակել և իրականացնել սերվիսային ծրագիր և զբոսաշրջային փաթեթ:  

Գ1․Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ:  

Գ3․ Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության և հաճախորդների հետ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 գործնական պարապմունքներ, 

 ինքնուրույն աշխատանք, 

 թիմային աշխատանք, 

 բանավոր ներկայացում,, 

 հարց և պատասխան 

 ստուգողական աշխատանք, 

 ուսուցողական ֆիլմի դիտում։ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ 3 միավոր 

     Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր առա-

վելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 5 հարց՝ 8 +1միավոր կամ 3 հարց 3-ական միավորով: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Քերականության հիմնական հարցերը: Խոսքի մշակույթի հիմնախնդիրները: Գիտական ոճի 

ոճաբանական առանձնահատկությունները: Շարահյուսական կառուցվածքները: Գիտական 

ոճի ձևաբանական առանձնահատկությունները: Մասնագիտական տերմինաբանության 

առանձնահատկությունները: 
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14. Հիմնականգրականությանցանկ. 

1. Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов. 

Харьков: ХНУ, 2005. 

2. Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика. 

Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015. 

3. Лексический минимум для студентов-иностранцев естественных и технических спе-

циальностей (Балыгина Т.М., Василишина Т.И., Леонова Э.Н., Пугачев И.А.). М.: РУДН, 2010. 

 

1. 0904/Բ07 2. Կայուն զարգացման հիմունքներ 3. 5 ECTS կրեդիտ 

4. 5ժամ 5. 3 ժամ դաս․, 2 ժամ սեմ․ 

6. 3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 սովորեցնել ընդհանուր տեսամեթոդաբանական և կիրառական հենք մասնագիտական       

ոլորտի կայուն զարգացումն ապահովելու համար, 

 ուսումնասիրել ժամանակակից գլոբալ հիմնախնդիրները, 

 ներկայացնել սպասարկման ոլորտի և զբոսաշրջային գործունեության ու գլոբալ  հիմ-

նախնդիրների փոխառնչությունները, 

 ուսումնասիրել սերվիսային ձեռնարկությունների կայուն զարգացման քաղաքականու-

թյունը, 

 զարգացնել ուսանողների մասնագիտական աշխարհայացքային և գաղափարահենք 

մտածողությունը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն  

 քննարկելու կայուն զարգացման հայեցակարգի առաջացման պատճառները, 

 մեկնաբանելու կայուն զարգացման գաղափարախոսությունը և հայեցակարգը, 

 ներկայացնելու կայուն զարգացման քաղաքականության կիրառումը սերվիսի ոլորտում, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ  

 վերլուծելու և գնահատելու գլոբալ փոփոխությամբ պայմանավորված մարդկային պա-

հանջմունքների փոփոխությունները և առաջարկել դրանց բավարարման ուղղություններ, 

 առաջարկելու սպասարկման ոլորտի և զբոսաշրջային գործունեության 

ռազմավարական զարգացման ուղղություններ՝ հիմնված կայուն զարգացման 

գաղափարախոսության վրա, 

 օգտագործելու կայուն զարգացման հայեցակարգը՝ սպասարկման ոլորտի հիմնա-

խնդիրների  արդյունավետ լուծման և սպասարկման ոլորտի կառավարման համար, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ․  

 մտածելու գլոբալ և գործելու լոկալ, 

 գործելու գաղափարահենք կերպով, 

 վերլուծելու և գնահատելու սերվիսային ձեռնարկությունների զարգացման քաղաքա-

կանությունը 

 կայուն զարգացման հայեցակարգի տեսանկյունից: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա1. Պարզաբանել ծառայությունների կազմակերպման հիմնական սկզբունքները և հայեցա-

կարգերը,  իմանալու սերվիսային գործունեության գլոբալ և լոկալ հիմնախնդիրները: 
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Ա4. Բացատրել սերվիսի համակարգերի և զբոսաշրջության համալիրների 

կազմավորվածության և գործունեության սկզբունքները, նկարագրելու դրանցում ընթացող 

սպասարկման և մատուցման ուսումնասիրման ժամանակակից մոտեցումները: 

Բ4. Մշակել և իրականացնել սերվիսային ծրագիր և զբոսաշրջային փաթեթ: 

Գ1.Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ: 

Գ2. Իրականացնել մարդու ազատ ժամանակի ստեղծագործական կազմակերպումը: 

Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություն (ավանդական և ինտերակտիվ, հարց ու պատասխաններ, 

մտագրոհներ), 

 խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ, 

 հետազոտական, գործնական աշխատանքների կատարում, 

 նախադեպերի վերլուծություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ 3 միավոր 

     Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Եզրափակիչ քննությունը 

բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ 8 +1միավոր 

կամ 3 հարց 3 ական միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Կայունություն և կայուն զարգացման գաղափարախոսություն։ Կայուն զարգացման հայեցա-

կարգ։ Կայուն զարգացման կոնվենցիաները։ Գլոբալ էկոլոգիական հիմնախնդիրները։ Գլոբալ 

սոցիալական հիմնախնդիրները։ Գլոբալ տնտեսական հիմնախնդիրները։ Գլոբալ փոփոխությունները 

կարգավորելու ռազմավարությունները։ Կայուն զարգացման գաղափարախոսությունը և սերվիսային 

ձեռնարկատիրությունը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Դանիելյան Կ .Ս . Կայուն զարգացման համաշխարհային գործընթացը և Հայաստանը` կուտակված 

փորձը, մարտահրավերները ու ձեռքբերումները, Եր., 2006։ 

2. Վալեսյան Լ․Աշխարհագրական կանխատեսում։ Մեթոդաբանական հիմունքները,  կիրառական ու 

կառուցողական նշնակությունը, Եր., 2008։ 

3. Шимова О.С. Вопросы методологии измерения устойчивого социально-экономичкеского 

4. развития. Минск, 2009․․ 

5. Tracey Strange, Anne Bayley Sustainable Development: Linking economy, society, environment. 2008․ 

6. Jeri Jencen Toward a New Paradigm of Sustainable Development: Lessons from the Partnership for Grpwth, 

2013 

7. Gilberto Gallopín A systems approach to sustainability and sustainable development. 2003․ 

8. Judd F. Sneirson Green Is Good: Sustainability, Profitability, and a New Paradigm for Corporate Governance, 

2009․ 
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1. 0904/Բ10 2. Ընդհանուր տնտեսագիտություն, 3. 5 ECTS կրեդիտ 

4. 5 ժամ/շաբ․ 5. 3 ժամ դաս., 1 ժամ սեմ., 1 ժամ գործ․ 

6. 3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 7.Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է. 

 ուսանողներին ծանոթացնել տնտեսագիտության հիմնադրույթներին, 

 օժտել նրանց տնտեսական երևույթները վերլուծելու, դրանց օրինաչափությունները 

բացահայտելու և զարգացումը կանխատեսելու հմտություններով, 

 ուսանողների մոտ ձևավորել տնտեսագիտական մտածելակերպ և տնտեսագիտական 

հաշվարկներ իրականացնելու կարողություններ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն  

 սահմանել տնտեսագիտության ուսումնասիրության առարկան, թվարկելու դրա 

գործառույթները, ուսումնսիրության մեթոդները և հետազոտության սկզբունքները, 

 ներկայացնել տնտեսագիտության հիմնական հասկացությունների  (պահանջմունք,  

տնտեսական ռեսուրս, բարիք, սեփականություն, գին, արժեք, փող և այլն) էությունը և  

դրանց վերաբերյալ գոյություն ունեցող տեսությունները, 

 քննարկել տարբեր տնտեսական համակարգերի (ավանդական, շուկայական վարչա-

հրամայական, խառը և անցումային) առանձնահատկությունները և դրանց արդյունա-

վետությունը, ներկայացնելու շուկայի գործողության սկզբունքները, գործառույթները և 

դրա առանցքային տարրերը, 

բ. ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 թվարկել տնտեսական գործունեության փուլերը (արտադրություն, բաշխում, 

փոխանակություն և սպառում) և բնութագրելու դրանց կազմակերպման սկզբունքները, 

 կառուցել և վերլուծելու արտադրական հնարավորությունների կորը, 

 կառուցել առաջարկի և պահանջարկի կորերը, վերլուծելու պահանաջարկի և 

առաջարկի փոխազդեցությունը և փոփոխությունները՝ գնի և այլ գործոնների 

ազդեցությամբ, հաշվարկել պահանջարկի և առաջարկի առաձգականությունը, 

 կիրառել ստացած տեսական գիտելիքները և իրականացնելու տնտեսգիտական    վերլու-

ծություններ, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 օգտվել մասնագիտական գրականությունից, 

 վերլուծել փաստերը և կատարելու հետևություններ, 

 մասնակցել քննարկումների և բանավեճերի, ներկայացնելու սեփական տեսակետը                         

քննարկվող հարցի վերաբերյալ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա5. Բացատրել սերվիսային ձեռնարկությունների տնտեսագիտական, հոգեբանական, սոցիո-

լոգիական և տարածական կազմակերպման ասպեկտները: 

Բ2. Կատարել մասնագիտական հետազոտական աշխատանքներ, վերլուծություններ և գնահա-

տումներ՝ կիրառելով ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները: 

Բ5. Հետազոտել ծառայությունների շուկա և դրա հիման վրա մշակել զարգացման համալիր 

ռազմավարություն: 

Գ3. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության և հաճախորդների հետ: 
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություն (ավանդական և ինտերակտիվ, հարց ու պատասխաններ, 

մտագրոհներ), 

 խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ, հետազոտական, գործնական 

աշխատանքների կատարում,  

 նախադեպերի վերլուծություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 6 իավոր                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

       Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 

                                                           Ընթացիկ ստուգումներ 3 միավոր 

                                                           Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր, 

կամ երկու հարց՝ մեկը 2, մյուսը՝ 1 միավոր։ Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց։ Միավորների քայլը 0.5 է:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Տնտեսագիտության տեսության առարկան, գործառույթները և ուսումնասիրության մեթ-

ոդները։ Տնտեսագիտության տեսության ելակետային հասկացությունները։ Տնտեսական հա-

մակարգը և դրան հիմնական տեսակները։ Սեփականատիրական հարաբերությունների համա-

կարգը։ Արժեքի հիմնախնդիրը տնտեսագիտության մեջ։ Փողի հիմնախնդիրը տնտեսա-

գիտության մեջ։ Շուկայական տնտեսություն։ Պահանջարկի և առաջարկի տեսություն 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Աղաջանյան Հ. Ի. «Տնտեսագիտության տեսության ընդհանուր հիմունքներ», Երևան, 

Տնտեսագետ 2008թ., 172 էջ, 

2. Գոռթնի Ջ., Ստրոուպ Ռ., «Տնտեսագիտություն», Երևան 1999թ., 

3. Կիրակոսյան Գ.Ե., Խլղաթյան Ի.Ե. «Տնտեսագիտության տեսություն», ուսումնական ձեռ-

նարկ, Երևան, Տնտեսագետ 2009թ., 

4. Սամուելսոն Փ., Նորդհաու Ու., «Տնտեսագիտություն», «Ապոլլոն», Երևան 1995թ., 

5. Макконнелл К.Р., Брю С.Л., “Экономикс”, М. 2007г. 

 

1. 0904/Բ11 2. Առողջարանային գործունեության և 

կուրորտոլոգիայի հիմունքներ 

3. 5 ECTS կրեդիտ 

4. 5ժամ/շաբ. 5. 3 ժամ դաս., 1 ժամ սեմ.,1 ժամ գործ 

6. 3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ծանոթացնել կուրորտային գործի հիմունքներին և առանձնահատկոություններին 

պատրաստել մասնագետ, որը կարող է աշխատել կուրորտային և ռեկրեացիոն 

ոլորտում:  

 ներկայացնել գիտելիքներ ռեկրեացիոն ռեսուրսների, դրանց գնահատման և ռացիոնալ 

բնօգտագործման համար: 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա)  մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնելու կուրորտները, առողջարանները և նրանց կազմակերպման 

առանձնահատ կությունները, 

 վերլուծելու և ներկայացնելու ՀՀ առողջարանային ռեսուրսները, դրանց 

օգտագործումը և զարգացման հեռանկարները: 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 տարբերակելու և դասակարգելու այն բնական ռեսուրսները, որոնք կարող են օգտա-

գործվել բուժառողջարանային գործում, 

 կատարելու ռեկրեացիոն շրջանացում և զոնայավորում, 

 գնահատելու տարածքի ռեկրեացիոն օգտագործման հնարավորությունները, 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա2.Պարզաբանել սերվիսագիտության և տուրիստագիտության հիմնական 

հասկացությունները, կատեգորիաները, տեսությունները: 

Ա5. Բացատրել սերվիսային ձեռնարկությունների տնտեսագիտական, հոգեբանական, սոցիո-

լոգիական և տարածական կազմակերպման ասպեկտները: 

Բ1. Հավաքագրել և համակարգել սերվիսի ոլորտին վերաբերվող տեղեկույթ: 

Բ3. Իրականացնել սերվիսային գործունեության կազմակերպման պլանավորում, նախագծերի 

կազմում և մոդելավորում: 

Բ6. Ներկայացնել մասնագիտական կարծիք ՀՀ սերվիսի ոլորտի և, մասնավորապես, 

զբոսաշրջության մասին: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություն (ավանդական և ինտերակտիվ, հարց ու պատասխաններ, 

մտագրոհներ) 

 խմբային աշխատանքներ և քննարկումներհետազոտական, գործնական 

աշխատանքների կատարում, նախադեպերի վերլուծություն 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 8 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր 

                                                        Ինքնուրույն աշխատանք 6 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելա-

գույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4/2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2/1 միավոր: Միա-

վորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հասկացություն կուրորտային գործի և կուրորտոլոգիայի մասին, Կուրորտային գործի 

ռեկրեացիոն հիմունքները, Կուրորտային գործի զարգացման պատմությունը,ՀՀ կուրորտային 

ռեկրեացիոն ռեսուրսները, Բուժական հանքային ջրեր, Հասկացություն ցեխաբուժության 

մասին, Կլիմատալոգիայի և լանդշաֆտային ռեկրեալոգիայի հիմունքներ։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Журавлева А.Б. Курортное дело с основамы курорталогии. Сочи, 2008г. 

2. Մարտիրոսյան Լ.Մ. Ռեկրեացիոն աշխարհագրություն, Վ. 2014թ. 
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1. 2203/Բ02 2. Ընդհանուր սոցիոլոգիա 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 3 ժամ դաս., 1 ժամ սեմ. 

6. 3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 7.Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 փոխանցել գիտելիքներ սոցիոլոգիական գիտելիքի կառուցվածքի և հետազոտական 

մեթոդների վերաբերյալ, 

 ծանոթացնել սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության առարկայի և սոցիոլոգիական 

աշխարհայացքի առանձնահատկություններին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա ) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 քննարկելու սոցիոլոգիայի՝ որպես գիտության, կառուցվածքային մակարդակները, 

 ներկայացնելու սոցիոլոգիայի` որպես գիտության, կայացման նախադրյալները, գիտու-

թյունների համակարգում սոցիոլոգիայի տեղն ու դերը, սոցիոլոգիայի աշխարհա-

յացքային և էթիկական առանձնահատկությունները, ուսումնասիրության առարկան, 

 նկարագրելու հիմնական սոցիոլոգիական մոտեցումները, մշակույթի տարրերը, ինչ-

պես նաև հասարակության մեջ տեղի ունեցող մի շարք սոցիալական գործընթացներ ու 

հրատապ սոցիալական հիմնախնդիրներ, 

 նկարագրելու սոցիալական գործողության և հասարակության սոցիալական կառուց-

վածքի փոխկապվածությունը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ  

 օգտվելով սոցիոլոգիական հասկացութային գործիքակազմից` մեկնաբանելու 

հասարակական գործընթացներն ու հիմնախնդիրները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա5. Բացատրել սերվիսային ձեռնարկությունների տնտեսագիտական, հոգեբանական, սոց-

իոլոգիական և տարածական կազմակերպման ասպեկտները: 

Բ1. Հավաքագրել և համակարգել սերվիսի ոլորտին վերաբերվող տեղեկույթ:  

Գ1. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ: 

Գ5. Կատարել թիմային աշխատանք: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություն (ավանդական և ինտերակտիվ, հարց ու պատասխաններ, մտագրոհներ), 

 խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ, 

 հետազոտական, գործնական աշխատանքների կատարում,նախադեպերի 

վերլուծություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ 3 միավոր 

     Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3/1 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1/3 

միավոր: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հար-
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ցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ 8+1միավոր կամ 3 հարց 3  ական միավոր Կամ Առարկայի 

շրջանակներում հանձնարարված ինքնուրույն աշխատանքի (էսսե/ նախագիծ/ զեկույց և այլն) 

գրավոր հաշվետվության և բանավոր ներկայացման:  Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Սոցիոլոգիան որպես գիտություն. կայացման առանձնահատկությունները։ Սոցիոլոգիայի 

օբյեկտն ու առարկան. մոտեցումներ և տեսական պարադիգմաներ։ Սոցիոլոգիական 

աշխարհայացք և սոցիոլոգիական էթիկա։ Սոցիոլոգիական գիտելիքի կառուցվածքը Սո-

ցիալական խմբեր և կազմակերպություններ։ Հասարակություն և անձ. սոցիալական փոխ-

ազդեցություն և սոցիալականացում։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Гидденс Э. “Социология”// Пер. с англ.; науч. ред. Ядов В. А.; общ. ред. Гурьевой Л. С., 

Посилевича Л. Н.. — М.: Эдиториал УРСС, 1999, 703 с. 

2. Миллс Ч. Р. “Социологическое воображение”// Пер. с англ. О. А. Оберемко. Под общей ре-

дакцией и с предисловием Г. С. Батыгина. - М.: Изда-тельский Дом NOTA BENE, 2001, 264 

с. 

3. Смелзер Н. “Социология”// М.: Феникс, 1994, 688 с. 

4. Эркки Калеви Асп “Введение в социологию”// СПб.: Издательство «АЛЕТЕЙЯ», 1998, 90 с. 

 

1. 1602/Բ 04 2. Անգլերեն - 4 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 4 ժամ գործն. 

 6. 4-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 7.Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 մասնագիտության հիմնական տերմինաբանության խորացված ուսուցում,  

 մասնագիտական լեզվում հաճախ կիրառվող տերմինների և տերմինաբանական  կա-

ռույցների հայերեն համարժեքների ներկայացում,  

 բնօրինակ տեքստերի ընթերցանության ուսուցում լայն մասնագիտական  տեղե-

կատվություն ստանալու նպատակով, մասնագիտության հետ առընչվող գրավոր և 

բանավոր խոսքի խորացված ուսուցում: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 քննարկելու անգլերենի մի շարք քերականական կառույցների փոխակերպական 

առանձնահատկությունները, 

 բացատրելու բառագիտական ու քերականական անհրաժեշտ բառեզրերի ու  սահ-

մանումների ճշգրիտ կիրառումը, 

 ներկայցնելու ժամանակակից անգլիական մամուլի լեզվի բառապաշարային և  քե-

րականական ձևավորման յուրահատկությունները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 իրականացնելու տարբեր կարգի քերականական կառուցվածքների երկկողմանի 

փոխակերպումներ, 

 գործածելու հաղորդակցման առանձին ոլորտներին բնորոշ բառապաշարը,  բառեզ-

րերը և քերականական կազմությունները համապատասխան համատեքստում, 
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 հասկանալու և վերարտադրելու անգլիական մամուլից վերցված նյութերի  բովանդա-

կությունը, 

 գրելու մասնագիտական հաղորդումներ և կատարելու երկկողմանի թարգմանու-

թյուններ, 

 գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 ընկալելու, թարգմանելու, մեկնաբանելու մասնագիտական տեքստեր, 

 տիրապետելու մասնագիտական բառապաշարին և ճշգրիտ գործածելու տերմինները, 

 արտահայտվելու և ցուցաբերելու կապակցված բանավոր խոսք: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա2. Պարզաբանել սերվիսագիտության և տուրիստագիտության հիմնական 

հասկացությունները, կատեգորիաները, տեսությունները: 

Բ4. Մշակել և իրականացնել սերվիսային ծրագիր և զբոսաշրջային փաթեթ:  

Գ1.Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ: 

Գ3. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության և հաճախորդների 

հետ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, 

 անհատական և խմբային աշխատանք, 

 անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք,  

 ինքնուրույն աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր 

Ընթացիկ ստուգումներ 3 միավոր 

Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 

2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր:Եզրափակիչ քննությունը 

բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ 

յուրաքանչյուրը 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Անգլերենի քերականական կառույցների կիրառում մասնագիտական տեքստերում, 

մասնագիտական բառապաշարի օգտագործում, մասնագիտության ոլորտում գրավոր և 

բանավոր խոսքի զարգացում: 

14 Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Васильева М.А., “English for the students of Geographypart III ” Издательство“ Менеджер”, 2001 

2. Smith A., Explore. Travel & tourism, 2018. 

3. Strutt P., English for International Tourism (intermediate), Longman 2007. 

4. Walker R.; Harding K., Tourism 2, Oxford University Press, 2007. 



511 

 

  

 

1. 1604/Բ 27 2. Գերմաներեն - 4 3. 4 ECTS կրեդիտ 

 4. 4 ժամ/շաբ. 5. 4 ժամ գործն. 

 6. 4-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 7.Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 կատարել քաղաքական բնույթի տեքստի գրագետ թարգմանություն,  

 վերարտադրել տեքստի բովանդակությունը և պատասխանել դրա բովանդակության   

վերաբերյալ հարցերին, ելնելով տեքստի բովանդակությունից` հայտնել սեփական 

կարծիքը ինչպես ընդհանուր բովանդակության, այնպես էլ առանձին էպիզոդների 

վերաբերյալ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 քննարկելու գերմաներենի Konjunktiv և Konditionalis եղանակները  

 ներկայացնելու թարգմանության հիմնադրույթները և սկզբունքները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 ճիշտ գործածելու գերմաներենի ըղձական և ըղձականակերպ ձևերը, 

 իրականացնելու մասնագիտական տեքստերի լիարժեք և գրագետ թարգմանություն, 

 գրելու ազատ շարադրություններ, էսսեներ և այլն:  

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 տարբերակելու գերմաներենի բոլոր եղանակային ձևերը, 

 իրականացնելու մասնագիտական տեսքտերի ճշգրիտ թարգմանություններ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա2. Պարզաբանել սերվիսագիտության և տուրիստագիտության հիմնական հասկացությու-

նները, կատեգորիաները, տեսությունները: 

Բ4. Մշակել և իրականացնել սերվիսային ծրագիր և զբոսաշրջային փաթեթ:  

Գ1. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ: 

Գ3. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության և հաճախորդների հետ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 գործնական պարապմունք, 

 ինքնուրույն աշխատանք, 

 խմբային աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ 3 միավոր 

     Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր առավե-

լագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Եզրա-

փակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 

5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 +1միավոր կամ 3 հարց 3 ական միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Արտահայտչական բառակազմություն և բառաբարդում: Անորոշ դերբայի և այլ խոսքի 

մասերի գոյականացումը: Բայական արտահայտչական բառակազմություն, դրանց տե-

սակները: Պատմողական ներկա, դրա ոճական գործառույթները: Պատմողական անցյալի և 

խոսակցական անցյալի ոճաբանական գործառույթները: Քերականական նորմերով պայ-

մանավորված ոճական շեղումներ, հոլովների ոճաբանական գործառույթները: Դերան-

վանական գործառույթը նախադասության մեջ: Կարգային հատկանիշներ և կարգային 

իմաստներ: Հոդատիպ դերանուններ, դրանց գործառույթը: Ձևաբանական կառուցվածքներ, 

դրանց յուրահատկությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Gabrieljan J., Deutsch für die Oberstufe, Jerewan, 2012. 

2. Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017. 

3. Buscha A., Linthout G., Deutsch als Fremdsprache, Leipzig, 2003. 

4. Hall K., Scheiner B., Übungsgrammatik, Ismaning, 2001. 

 

1. 1608/Բ37 2. Ֆրանսերեն - 4  3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ 5. 4 ժամ գործն. 

6. 4-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 7.Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 խորացնել ուղղախոսական և ուղղագրական հմտությունները, 

 խորացնել նախորդ կիսամյակում ձեռք բերված ձևաբանական և շարահյուսական                    

գիտելիքները, 

 ձևավորել բառային հմտություններ նոր թեմատիկային համապատասխան, ձևավորել 

բանավոր հաղորդակցական կարողություններ։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնելու ֆրանսերենի քերականական և բառային գիտելիքները, 

 տիրապետելու ֆրանսերեն տեքստի ընթերցանության և ուղղախոսության կանոններին, 

 վերհիշելու և գործածելու անցած բառապաշարը,  

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 գործածելու քերականական կանոնները բանավոր խոսքում, 

 հաղորդակցվելու ծրագրային թեմաների շուրջ,  

 ընթերցելու և թարգմանելու մասնագիտական տեքստեր, 

 կարողանալու վարել զրույցներ համապատասխան թեմաների շուրջ, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 հաղորդակցվելու գրավոր և բանավոր: 

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա2.Պարզաբանել սերվիսագիտության և տուրիստագիտության հիմնական հասկացությունները,             

կատեգորիաները, տեսությունները: 

Բ4. Մշակել և իրականացնել սերվիսային ծրագիր և զբոսաշրջային փաթեթ:  

Գ1.Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ: 

Գ3. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության և հաճախորդների հետ: 
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություն (ավանդական և ինտերակտիվ, հարց ու պատասխաններ, մտագրոհներ),  

 խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ,  

 հետազոտական, գործնական աշխատանքների կատարում,  

 նախադեպերի վերլուծություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ 3 միավոր 

     Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր առավե-

լագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Եզրա-

փակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պա-

րունակում է 5 հարց՝ 8 +1միավոր կամ 3 հարց 3 ական միավոր:  Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Ֆրանսերենի հնչյունական համակարգ, Քերականություն, Բառապաշար։ 

  14․ Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Exercices de grammaire A2. Hachette, Paris 2004 2.Compréhension orale. Niveau 1. CLE 

international, Paris 2004 

2. Grammaire progressive du français, niveau débutant. M.Grégoire, CLE international, Paris, 2007 

3. Vite et bien 1, A1/A2 Claire Miquel, CLE international, Paris 2009 

4. Vocabulaire progressif du français, niveau débutant, Claire Miquel, CLE international, Paris 2007 

 

1. 1608/Բ35 3. Թուրքերեն – 4 3. 4 ECTS կրեդիտ 

  4. 4 ժամ/շաբ. 5. 4 ժամ գործն. 

  6. 2-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 7.Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 փոխանցել գիտելիքներ թուրքերենի ձևաբանության, շարահյուսության վերաբերյալ, 

 հարստացնել բառապաշարը, զարգացնել մասնագիտական թեմաների շուրջ 

մենախոսական և երկխոսական կարողությունները, 

  ձևավորել մասնագիտական տեքստերի գրավոր թարգմանության հմտություններ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

                                 ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացոթյուն  

 տարորոշելու մասնագիտական տեքստերի ներկայացնելու ժամանակակից թուրքերենի 

ձևաբանության և շարահյուսության կարևորագույն առանձնահատկությունները, 

 լուսաբանելու թուրքերենի լեզվամտածողության ընդհանուր տրամաբանությունը 

  բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 թարգմանելու թուրքերենից հայերեն և հայերենից թուրքերեն բարդ տեքստեր, 

  գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 ձեռք բերելու հիմնավոր գիտելիքներ աշխարհի ժամանակակից էթնիկական քարտեզի 

կազմավորման և դրա տարբեր արիալներում թյուրքախոս ժողովուրդների ձևավորման 

պատճառների մասին: 
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա2․Պարզաբանել սերվիսագիտության և տուրիստագիտության հիմնական հասկացություն-

ները, կատեգորիաները, տեսությունները: 

Բ4․Մշակել և իրականացնել սերվիսային ծրագիր և զբոսաշրջային փաթեթ:  

Գ1․Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ: 

Գ3․ Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության և հաճախորդների հետ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 գործնական պարապմունք 

 հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն հետա-

զոտություն, խմբային աշխատանք 

 դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ 3 միավոր 

     Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր առա-

վելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Եզ-

րափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 5 հարց՝ 8 +1 միավոր կամ 3 հարց 3 ական միավոր։ Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1՝ Մակբայական դերբայները թուրքերենում: Թեմա 2՝ Թուքերենի հետդիրները և 

դրանց կիրառությունը: Թեմա 3՝ Սուբյեկտիվ եղանակավորությունը: Թեմա 4՝ Կապական 

բառերի կիրառությունը թուրքերենում: Թեմա 5՝ Բաղադրյալ-պայմանական ժա-

մանակաձևեր: Թեմա 6՝ Տրոհական հարաբերություն: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝  

1. Աաֆարյան Ա., Սողոմոնյան Ա., Լոքմագյոզյան Տ., Թուրքերենի դասագիրք, Գիրք Ա, 

Վեցերորդ լրամշակված հրատարակություն (երաշխավորվել է ՀՀ ԿԳՆ կողմից որպես 

դասագիրք բուհերի ուսանողների համար), Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2015:  

2. Ergin M., Türk Dil Bilgisi, İstanbul, 198․ 

3. Hengirmen M., Türkçe öğreniyoruz, c. 1-3, Ankara 1999. 

4. Щека Ю. В., Интенсивный курс турецкого языка: Учебник, М., 1996. 

 

1. 1608/Բ35 3. Արաբերեն – 4 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 4 ժամ գործն. 

6. 2-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 7.Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ընդհանրացնել և ամրապնդել նորմատիվ քերականական նյութը, 

 օգտագործել խոսքային իրադրությունների հիմնական ոլորտների բառապաշարը, 

 կառուցել ճիշտ բանավոր խոսք,զարգացնել մասնագիտական թեմաների շուրջ 

մենախոսական և երկխոսական  կարողությունները, 

 ձևավորել մասնագիտական տեքստերի գրավոր թարգմանության հմտություններ 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝  

      ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացոթյուն  

 օգտագործել հասարակական-քաղաքական բնօրինակ տեքստերի բառապաշարի ոչ 

պակաս, քան 60%-ը, 

 ներկայացնել գեղարվեստական բնույթի բնօրինակ տեքստերի բովանդակության ոչ պա-

կաս, քան 40 %-ը,  

 յուրացնել արաբերենի ձևաբանական համակարգին բնորոշ հիմնական օրինաչա-

փությունները,  

 յուրցնել արաբերենի շարահյուսական համակարգին բնորոշ հիմնական օրինաչափու-

թյունները,  

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 վարել ընդհանուր կենցաղային և հասարակական-քաղաքական թեմաներով ոչ բարդ 

զրույց արդի գրական արաբերենով, 

 ունկնդրել և փորձել հասկանալ հասարակական-քաղաքական ոչ բարդ տեքստեր: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա2 Պարզաբանել սերվիսագիտության և տուրիստագիտության հիմնական հասկացություն-

ները, կատեգորիաները, տեսությունները: 

Բ4 Մշակել և իրականացնել սերվիսային ծրագիր և զբոսաշրջային փաթեթ: 

 Գ1 Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ: 

Գ3 Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության և հաճախորդների հետ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 գործնական պարապմունք 

 հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն 

հետազոտություն, խմբային աշխատանք 

 դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ 3 միավոր 

     Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր առա-

վելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 5 հարց՝ 8 +1միավոր կամ 3 ահրաց 3 ական միավոր:  Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Արաբերենի ձևաբանությունը։ Արաբերենի շարահյուսությունը։ Գեղարվեստական տեքստի 

առանձնահատկությունները։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

 1. Schulz E., Krahl G., Reuschel W.” Standatd Arabic, An elementary –intermediate course” Cambridge 

University Press, 2000 
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1. 1608/Բ35 3. Պարսկերեն - 4 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 4 ժամ գործն. 

6. 2-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 7.Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ծանոթացնել ուսանողներին ժամանակակից պարսկերենի բառակազմությանը՝  շեշտը 

դնելով գոյականի բառակազմության վրա, 

 ծանոթացնել պարսկերենի դարձվածաբանությանը՝ ցույց տալով դրա առանձնահատուկ 

տեղն ու նշանակությունը խոսակցական պարսկերենում,  

 խորացնել ուսանողների կարդալու և թարգմանելու տեխնիկան, զարգացնել 

անհատական հմտություններ՝ տարաբնույթ տեքստերի համադրմամբ։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝  

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացոթյուն  

 արտահայտել ճիշտ լեզվի քերականական կանոնները, բառերի ձևաբանական 

փոփոխություններն ու դրսևորումները, 

 ընտրել ու ներկայացնել թեմային համապատասխանող առածներ, ասացվածքներ և 

թևավոր խոսքեր, 

 կարդալ և թարգմանել պարսից դասական և ժամանակակից բանաստեղծների ստեղծա-

գործություններ, ինչպես նաև ժամանակակից արձակի նմուշներ, հատվածներ մամուլից, 

մասնագիտական տեքստեր և այնպիսի բարդության այլ անծանոթ նյութեր (բառարանի 

օգնությամբ), որոնք համապատասխանում են պարսկերենի գիտելիքների ստուգման 

միջազգային ստանդարտներին համապատասխանող A2, B1 մակարդակներին, 

  բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

  օգտագործել համացանցային տեղեկատվական ռեսուրսները, ինքնուրույն ծանոթանալ 

Իրանում տեղի ունեցող քաղաքական, տնտեսական ու մշակութային իրադար-

ձություններին, 

 գործնականում իրականացնել գիտելիքները լեզվակիրների հետ հաղորդակցվելիս, 

գրագետ և պատշաճ ձևակերպել մտքերը, 

 մասնակցել ամբիոնի կողմից կազմակերպվող պարսկալեզու դասախոսություններին, 

ներկայացնել պարսկերեն (համառոտ) դասախոսությունների ընթացքում քննարկվող 

թեմաները, ինչպես նաև մասնակցել խմբերի միջև տեղի ունեցող քննարկումներին, 

  գ)  ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 ցուցաբերել մասնակցություն ՀՀ-ում ԻԻՀ դեսպանատան մշակույթի կենտրոնի կողմից  

 կազմակերպվող միջոցառումների ժամանակ, ինչպես նաև ԻԻՀ կազմակերպվող պարսից 

լեզվի կատարելագործման մեկամսյա դասընթացներին։ 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա2․Պարզաբանել սերվիսագիտության և տուրիստագիտության հիմնական հասկացու-

թյունները, կատեգորիաները, տեսությունները: 

Բ4․Մշակել և իրականացնել սերվիսային ծրագիր և զբոսաշրջային փաթեթ: 

 Գ1․Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ: 

Գ3․Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության և հաճախորդների հետ: 
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 գործնական պարապմունք 

 հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն 

հետազոտություն, խմբային աշխատանք 

 դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ 3 միավոր 

     Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր առա-

վելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 5 հարց՝ 8 +1միավոր կամ 3 հարց 3 ական միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

«Ժամանակակից պարսկերենի» քերականության ձևաբանության անցած նյութի 

ամփոփում, բառակազմության (մասամբ) բաժնի ներկայացում, 2. «Ժամանակակից 

պարսկերենի» քերականության շարահյուսության բաժին. բարդ համադասական և 

ստորադասական նախադասություններ, 3. Գեղարվեստական ստեղծագործությունների, 

մամուլի, գործունեության տարբեր ոլորտներին վերաբերող նյութի ծանոթացում և յուրացում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Բախշինյան Ք., Բիանջյան Հ., Ղազարյան Լ., Մելիքյան Գ., Պարսկերենի դասագիրք, Երևան, 

2011, 286 էջ  

2. Նալբանդյան Գ., Պարսից լեզվի քերականություն, Երևան, 1997, 449 էջ 

3.  Рубинчик Ю., Граматика совремменного персидского литературного языка, Москва, 2001, 600 ст. 

 

1703/ Բ 04 2. Ռուսաց լեզու - 4 3. 4 ECTSկրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 4 ժամ գործն. 

6. 4-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 7.Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 զարգացնել մասնագիտական թեմաների քննարկման և բանավեճի կարողությունները, 

 ապահովել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի գերազանց իմացություն,  

 ընդլայնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարը նոր տերմինների ընդգրկմամբ։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ցուցաբերել մասնագիտական բառապաշարի հստակ իմացություն, 

 ցուցաբերել միջազգային չափորոշիչներով սահմանված В1 մակարդակին 

համապատասխանող ռուսաց լեզվի իմացություն,  

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կազմել մասնագիտական թեմայով զեկույցներ, 

 տիրապետել մասնագիտական լայնածավալ տեղեկատվությանը, 
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 կատարել միջազգային չափանիշների B1 մակարդակին համապատասխանող 

թեստային աշխատանք 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 օգտագործել ձեռք բերած հաղորդակցման և լեզվական հմտությունները 

 օգտագործել ձեռք բերած իմացությունները մասնագիտական ոլորտում 

10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա2․Պարզաբանել սերվիսագիտության և տուրիստագիտության հիմնական հասկացու-

թյունները, կատեգորիաները, տեսությունները: 

Բ4 ․Մշակել և իրականացնել սերվիսային ծրագիր և զբոսաշրջային փաթեթ: 

 Գ1․Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ: 

Գ3․ Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության և հաճախորդների հետ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 գործնական պարապմունքներ, 

 ինքնուրույն աշխատանք, 

 թիմային աշխատանք, 

 բանավոր ներկայացում/զեկույց/, բանավեճ, վիկտորինա, 

 ստուգողական աշխատանք, 

 թեստային աշխատանք, 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ 3 միավոր 

     Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 5 հարց՝8 +1միավոր կամ 3 հարց 3 ական միավոր։ Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Շարահյուսական կառուցվածքներ: Սուբյեկտիվ գնահատման արտահայտման միջոցներ 

Պարզ և բարդ նախադասություններ: Կապեր և կապական բառեր: Գիտական ոճի ժանրերը և 

դրանց շարադրման սկզբունքները: Մասնագիտական լեզվին բնորոշ ոճաբանական 

սկզբունքները: Մասնագիտական տերմինաբանության առանձնահատկությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов. 

Харьков: ХНУ, 2005. 

2. Андрюшина Н.П., Жорова А.П., Макова М.Н. Тренировочные тесты по русскому языку как 

иностранному. М., 2008-2010. 

3. Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика. 

Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015. 

4. Карапетян Н.Г., Королева Л.Б., Черненко Н.М.. Учебные задания по русскому языку. 

Обучение дискуссионному общению. Для студентов-иностранцев. М.: РУДН, 2010. 
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5. Кирейцева А.Н., Селиверстова Е.И., Химик В.В. Сборник тестовых заданий по 

русскомуязыку для иностранцев: Грамматика. Лексика. СПБ, 1998. 

 

1. 0902/Բ02 2. Հայաստանի աշխարհագրություն 3. 6 ECTS Կրեդիտ 

       4. 6 ժամ/շաբ. 5. 4 ժամ դաս․, 2 ժամ սեմ․ 

       6. 4-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 7.Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել ՀՀ բնական պայմանների, ռեսուրսների, բնակչության, տնտեսության  

(արտադրական և ոչ արտադրական), տրանսպորտի, տնտեսական կապերի առկա 

վիճակի, զարգացման միտումների, տարածքային կազմակերպման առանձնահատկու-

թյունները, առկա հիմնախնդիրները, հեռանկարային զարգացման հիմնական 

ուղղությունները, 

  ներկայացնել ՀՀ բնական պայմանների ու ռեսուրսների, բնակչության, տնտեսության, 

տրանսպորտի, տնտեսական կապերի զարգացման ուղղությունների փոխպայմա-

նավորվածությունն ու փոխազդեցությունը, 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն  

 բացատրելու ՀՀ տնտեսության ճյուղային և տարածքային կառուցվածքի ձևավորման 

պայմաններն ու գործոնները, 

 վերլուծելու ՀՀ ժամանակակից տնտեսության զարգացման վրա բնական, սոցիալական, 

աշխարհաքաղաքական և այլ գործոնների ազդեցությունը, 

 պարզաբանելու շուկայական հարաբերությունների պայմաններում ՀՀ տնտեսության 

զարգացման հիմնական ուղղությունները, 

 պարզաբանելու ՀՀ առանձին տարածաշրջանների և մարզերի տնտեսության ճյուղա յին և 

տարածքային կառուցվածքը, հիմնախնդիրները և զարգացման հեռանկարները, 

 բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ  

 վերլուծելու ՀՀ տնտեսության ժամանակակից առանձնահատկությունների ձևավորման 

գործընթացում զարգացման նախադրյալների, շուկայական մրցակցային հարաբերու-

թյունների ու տնտեսական տարածաշրջանային ինտեգրումների ազդեցությունը, 

 կատարելու ՀՀ տնտեսության զարգացման միտումների և ուղղությունների փոփոխու-

թյունների պատճառահետևանքային վերլուծություն, 

 պարզաբանելու ՀՀ-ում առկա հիմնախնդիրներն ու գտնելու լուծման ուղիներ, 

գ) ընդհանրական/ փոխանցելի կարողություններ 

 կատարելու հետազոտական աշխատանքներ ՀՀ տնտեսության զարգացման, տեղաբաշ-

խման և հիմնախնդիրների շուրջ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա5. Բացատրել սերվիսային ձեռնարկությունների տնտեսագիտական, հոգեբանական, սոցի-

ոլոգիական և տարածական կազմակերպման ասպեկտները: 

Բ2. Կատարել մասնագիտական հետազոտական աշխատանքներ, վերլուծություններ և գնա-

հատումներ՝ կիրառելով ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները: 

Բ6. Ներկայացնել մասնագիտական կարծիք ՀՀ սերվիսի ոլորտի և, մասնավորապես, զբոսա-
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շրջության մասին: 

Գ1. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություն (ավանդական և ինտերակտիվ, հարց ու պատասխաններ, մտագրոհներ), 

 խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ, 

  հետազոտական, գործնական աշխատանքների կատարում,  

 նախադեպերի վերլուծություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ 3 միավոր 

     Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր առավելա-

գույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 5 հարց՝ 8 +1միավոր կամ 3հարց 3 ական միավոր:  Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

ՀՀ բնական և տնտեսական ներուժի գնահատականը, բնօգտագործման և բնապահպանու-

թյան խնդիրները։ Բնակչությունը: Հայաստանի բնակչության շարժընթացը: Բնակչության 

կառուցվածքային առանձնահատկությունները: Աշխատանքային ռեսուրսները։ ՀՀ տնտեսու-

թյան (արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, տրանսպորտի,  ծառայությունների) ժամա-

նակակից վիճակը. Ճյուղային և տարածքային կառուցվածքի առանձնահատկությունները, 

հիմնախնդիրները. ՀՀ արտաքին տնտեսական կապերը. հիմնական ուղղությունները, հիմնա- 

խնդիրները, ՀՀ տնտեսության զարգացման առկա միտումները և գերակա 

ուղղությունները շուկայական հարաբերությունների պայմաններում։ 

14.Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Մելքումյան Ս., Հայաստանի Հանրապետության և ԼՂՀ սոցիալ-տնտեսական աշխար- 

հագրություն, Ե. 2016, 520 էջ: 

2. Սարգսյան Հ., Մարկոսյան Ա. Հայաստանի տնտեսության վերափոխումները և վերելքի 

հեռանկարները, Ե., 2014, 552 էջ: 

3. Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2017, Ե., ՀՀ ԱՎԾ, 2017: 

4. Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով, 2017, ՀՀ ԱՎԾ, Եր. 

2017: 

 

1. 0904/Բ11 2. Միջազգային զբոսաշրջություն 3. 6 ECTS կրեդիտ 

           4. 6 ժամ/շաբ․ 5. 3 ժամ դաս., 2 ժամ սեմ., 1 ժամ գործ. 

            6. 4-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 7.Եզրափակիչ գնահատումով  

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսումնասիրել միջազգային զբոսաշրջային շուկան, կառուցվածքը, տարածաշրջա-

նային տարբերությունները (համեմատական վերլուծություն) և դրա զարգացման վրա 

ազդող գործոնները, 
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 բացահայտել միջազգային զբոսաշրջային գործունեության կազմակերպման առան-

ձնահատկությունները, կառավարման և իրավական կարգավորման մեխանիզմները,  

 ուսումնասիրել արագ փոփոխվող աշխարհում միջազգային զբոսաշրջության գլոբալ 

զարգացման միտումները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիքներ և իմացություն՝ 

 վերլուծել միջազգային զբոսաշրջության դերը համաշխարհային տնտեսական համա-

կարգում,  

  բացահայտել միջազգային զբոսաշրջության զարգացման օրինաչափություններ, 

 ներկայացնել միջազգային զբոսաշրջային շուկայի կառուցվածքը, 

 վերլուծել միջազգային զբոսաշրջության վրա գլոբալ զարգացման միտումների ազ-

դեցությունը: 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ՝ 

 դիտարկել միջազգային զբոսաշրջության զարգացման տարածաշրջանային առանձ-

նահատկությունները և կատարել հետազոտական աշխատանքներ, 

 գնահատել միջազգային զբոսաշրջության զարգացման վրա ազդող բնական և հասա-

րակական գործոնները, կատարել համալիր վերլուծություններ և առաջարկություններ 

ներկայացնել, 

 մշակել միջազգային զբոսաշրջության հեռանկարային զարգացման ուղղությունների 

պլան  

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ՝ 

 իրականացնել ժամանակի և ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում և պլանա-

վորում  

 ներկայացնել զբոսաշրջության զարգացման գլոբալ միտումները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

 Միջազգային զբոսաշրջային գործունեության կազմակերպման և զարգացման բնական, 

տնտեսական, մշակութային, քաղաքական ասպեկտների տիրապետում, 

 Միջազգային զբոսաշրջությանը վերաբերող տեղեկությունների հավաքագրում և համա-

կարգում, 

 Ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները կիրառմամբ մասնագիտական 

հետազոտական աշխատանքների, վերլուծությունների և գնահատումների կատարում,  

 Միջազգային զբոսաշրջության ոլորտի իրավակարգավորման մեխանիզմների և ընթա-

ցակարգերի վերլուծություն, 

 Գիտելիքների պրակտիկ կիրառություն և զարգացման պլանի մշակում: 

11. Դասավանդման ընթացքում կիրառվելու են դասավանդման հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն (ավանդական և ինտերակտիվ, հարց ու պատասխաններ, մտագրոհներ), 

 խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ, 

 հետազոտական, գործնական աշխատանքների կատարում: 

12 Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 8 միավոր,  

     Մասնակցություն դասընթացին՝ 2 միավոր, 
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     Ընթացիկ ստուգումներ՝ 2 միավոր, 

     Եզրափակիչ քննություն՝ 8 միավոր: 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելա-

գույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Եզրա-

փակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պա-

րունակում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր:  Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Զբոսաշրջությունը որպես ուսումնասիրման համակարգ, հիմնական հասկացությունները: 

Միջազգային զբոսաշրջության զարգացման փուլերը: Միջազգային զբոսաշրջային շուկան և 

կառուցվածքը: Միջազգային զբոսաշրջային հարաբերությունների իրավական կարգա-

վորումը: Միջազգային զբոսաշրջային կազմակերպությունները և դրանց դասակարգումը: 

Զբոսաշրջային մակրոտարածաշրջանների և զբոսաշրջային հոսքերի տեղաբաշխման 

առանձնահատկությունները: Միջազգային զբոսաշրջության զարգացման ուղությունները և 

տենդենցները աշխարհում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Александрова А.Ю. Международный туризм, Учебник.-М.: Аспект Пресс, 2002.-470с.  

2. Бобкова А.Г. Безопасность туризма: учебник. М.: Федералное агентство по туризму, 2014.-

272с. 

3. Воскресенский В.Ю Международный туризм, М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.-255с. 

4. Вавилова Е.В. Основы международного туризма, Учобное пособие. - М.:Гардарики, 2005.-

160с.  

5.  Жарков Г.Н. Нормативно-правовое обеспечение международного туризма: Учебно-

практическое пособие. -К.: Кондор, 2004.-486с. 

6. Манаков А.Г., Туристические регионы мира. География культурного наследия: Учебное 

пособие.-Псков: ПГПУ, 2011.-320с. 

7. Черенко В.А, Федорова С.В. Экономика международного туризма Учебное пособие, 

СПбГУСЭ, 2010.-210с. 

8. Экономика и управление туристической деяательностью: учебное пособие в 2-х частях Ч.1 

/под общ. Ред. Карповой Г.А., Хоревой Л.В. -СПБ.: Изд-во СПбГУЭФ, 2011.-268с. 

 

1. 0904/Բ17 2. PR և գովազդը սերվիսում 3. 6 ECTS  կրեդիտ 

4.  6ժամ/ շաբ. 5. 3 ժամ դաս., 2 ժամ սեմ., 1 ժամ գործ. 

6. 4-րդ կիսամյակ՝ գարնան 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել PR-ի և գովազդի էությունը, փոխառընչությունները, 

 ծանոթացնել գովազդի հիմնական տեսակներին, մշակմանը, տարածման հիմնական  միջոցներին 

և նպատակներին, 

 ներկայացնել սերվիսի ոլորտում PR և գովազդային միջոցառումների նշանակությունը, առանձ-

նահատկություններն ու գործառույթները: 



523 

 

  

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն  

 ներկայացնելու PR-ի և գովազդի էությունը, տեսական հիմնական հարցերը, 

 քննարկելու սերվիսի ոլորտում PR-ի և գովազդի կազմակերպչական առանձնա-

հատկությունները, 

 բացատրելու սոցիալմշակութային կոնկրետ ծառայությունների պարագայում գով-

ազդային քաղաքականության և միջոցառումների առանձնահատկությունները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ  

 գնահատելու սերվիսային ձեռնարկությունների գովազդային քաղաքականության 

արդյու նավետությունը, 

 մշակելու սերվիսային ձեռնարկության PR և գովազդային միջոցառումների ծրագիրը, 

 գնահատելու շուկայի տարբեր հատվածներում գովազդային քաղաքականության 

առանձնահատկությունները, 

գ)  ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 իրականացնելու մասնագիտական գրականության տպագիր և էլեկտրոնային աղբյուր-

ների  նպատակային ընտրություն և արդյունավետ օգտագործում, 

 իրականացնելու ժամանակի և ռեսուրսների արդյունավետ պլանավորում և օգտա-

գործում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա3. Բացահայտել հաճախորդի պահանջները և դրանց ձևավորող կարիքները, գիտակցված 

պահանջմունքները և վճարունակ պահանջարկը: 

Ա5. Բացատրել սերվիսային ձեռնարկությունների տնտեսագիտական, հոգեբանական, 

սոցիոլոգիական և տարածական կազմակերպման ասպեկտները: 

Բ1. Հավաքագրել և համակարգել սերվիսի ոլորտին վերաբերվող տեղեկություններ:  

Բ4. Մշակել և իրականացնել սերվիսային ծրագիր և զբոսաշրջային փաթեթ: 

Գ5. Կատարել թիմային աշխատանք: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություն (ավանդական և ինտերակտիվ, հարց ու պատասխաններ, մտագրոհներ), 

 խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ, 

 հետազոտական, գործնական աշխատանքների կատարում, 

 նախադեպերի վերլուծություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 8 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր 

                                                        Ինքնուրույն աշխատանք 6 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր և բանավոր, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4/2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2/1 

միավոր:  Միավորների քայլը 0.5 է: 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Գաղափար PR-ի և սերվիսում դրա դերի ու նշանակության վերաբերյալ: Գովազդը` սեր-

վիսում: Տեսակները: Գովազդի տարածման միջոցները: Գովազդային միջոցառումների 

մշակումը շուկայի տարբեր հատվածների և ծառայությունների տարբեր տեսակների համար: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Морозова Н.С., Морозов М.А. Реклама в социально-культурном сервисе и туризме. Москва, 

2008. 

2. Борисов Б.Л. Реклама и ПР. Москва 1998. 

3. Матанцев А.Н. Эффективность рекламы. Москва 2002. 

4. Мокшанцев Р.И. Психология рекламы. Москва 2000. 

 

1. 1602/Բ 05 2. 2-րդ օտար լեզու 1՝ / անգլերեն/ 3. 4 ECTS կրեդիտ 

             4. 4 ժամ/շաբ. 5. 4 ժամ գործն. 

            6. 5-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 7.Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 կատարելագործել ուսանողների անգլերենով հաղորդակցական կարողությունները՝ 

ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ ոլորտներում, խորացնել 

մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճական յուրահատկություն-

ների վերաբերյալ գիտելիքները,  

 ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտությունները, զարգացնել 

մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու կարողությունը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

      ա)  մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 կիրառելով մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները 

(որոնողական, ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ ընկալելու դրանց 

բովանդակությունն ու կառուցվածքը, 

 տարորոշելու մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ 

գործածության նպատակդրմամբ, 

 ցուցաբերելու մասնագիտության ոլորտում անգլերեն լեզվով ինքնուրույն    աշխատանք 

կատարելու սկզբունքների իմացություն, 

         բ)  գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 իրականացնելու մասնագիտական տեքստերի, իմաստային, կառուցվածքային և 

ոճական վերլուծություն և թարգմանություն, 

 ներկայացնելու և մեկնաբանելու մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ, 

ձևակերպելու, շարադրելու, հիմնավորելու անձնական կարծիքը, քննարկելու, 

բանավիճելու մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրների շուրջ, 

 գրելու և ներկայացնելու մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ, 

ռեֆերատներ, 

     գ)  ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ ինտերնետային) տե-

ղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և ներկայացնելու նպատակով: 
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա2. Պարզաբանել սերվիսագիտության և տուրիստագիտության հիմնական հասկա-

ցությունները,  կատեգորիաները, տեսությունները: 

Բ4. Մշակել և իրականացնել սերվիսային ծրագիր և զբոսաշրջային փաթեթ:  

Գ1. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ: 

Գ3. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության և հաճախորդների հետ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, 

 անհատական և խմբային աշխատանք, 

 անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք, 

 ինքնուրույն աշխատանք, 

 բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի 

իրականացում), 

 գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում, 

 իրավիճակային խնդիրների քննարկում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր 

Ընթացիկ ստուգումներ 3 միավոր 

Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 

2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր առավելագույն ար-

ժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Եզրափակիչ 

քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում 

է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը  3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից. 

Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և ոճաբանական        

յուրահատկությունները: Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և 

դրանց իրացումը օտար լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացը: 

Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների, 

գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների,           

էսսեների շարադրման ձևերն ու սկզբունքները: Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, 

դասախոսությունների, ձայնագրությունների  ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության 

վերծանման, վերարտադրության առանձնահատկությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Hall C. Michael, Page J. Stephen “The geography of tourism and recreation, environment, place 

and space” London, England, New York, N. Y., Routledge, 2002 

2. Macleod E. Nicola, Shaw J. Stephen , “Leisure and tourism landscapes:social and cultural 

geographies   by Cara Aitchison ” London, England, New York , N.Y., Prutledge 2000. 

3. Walker R.; Harding K., Tourism 3, Oxford University Press, 2009. 

4. Комарова А.И. ; Бадмаева Ю.Б. И.Ю.Окс, “English through Global and World Geography” 

Учебное пособие, Москва 2000. 
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1. 1604/Բ 27 2. 2-րդ օտար լեզու-1՝ /գերմաներեն/ 3. 4 ECTS  կ րեդիտ 

   4. 4 ժամ/շաբ. 5. 4 ժամ գործն. 

   6. 5-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 7.Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 տիրապետել հարուստ մասնագիտական բառապաշարի, գերմաներենով ինքնուրույն 

շարադրել զեկուցումների և այլն աշխատանքների դրույթները,  

 տիրապետել հասարակական-քաղաքական բառապաշարին և ազատ վերարտադրել  

նյութը, 

 կատարել ինչպես բանավոր, այնպես էլ գրավոր երկկողմանի թարգմանություններ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 քննարկելու մասնագիտական բառապաշարը, 

 ներկայացնելու մասնագիտական բառապաշարի գործառույթները 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 գործածելու համապատասխան իրավիճակներում մասնագիտական լեզուն, 

 գրելու զեկուցումներ և նման աշխատանքներ, 

 իրականացնելու երկկողմանի թարգմանություն, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 տարբերակելու մասնագիտական լեզվի բառապաշարային շերտերը 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա2.Պարզաբանել սերվիսագիտության և տուրիստագիտության հիմնական հասկացությունները,  

կատեգորիաները, տեսությունները: 

Բ4. Մշակել և իրականացնել սերվիսային ծրագիր և զբոսաշրջային փաթեթ:  

Գ1. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ: 

Գ3. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության և հաճախորդների հետ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 գործնական պարապմունք, 

 ինքնուրույն աշխատանք, 

 խմբային աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ 3 միավոր 

     Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր առա-

վելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Եզրա-

փակիչ քննություն բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 

5 հարց՝ 8 +1միավոր կամ 3 հարց 3 ական միավորով։ Միավորների քայլը 0.5 է: 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Բառապաշար, կայուն բառակապակցություններ, մասնագիտական դարձվածային կաղա-

պարներ: Դիվանագիտական թղթակցությունների կազմում: Հանրալեզվաբանական իրա-

զեկություն. լեզվի օգտագործման սոցիալական գործոն, տարբեր մշակույթների ներկա-

յացուցիչների միջանձնային հաղորդակցություն: Բանակցությունների կազմակերպում, 

հրապարակախոսական ելույթներ և բանավեճեր հետևյալ թեմաներով` միաբևեռ, երկբևեռ և 

բազմաբևեռ համակարգեր. միջազգային կազմակերպություններ, պատերազմ և խաղաղու-

թյուն. դիվանագետի կերպարը և դերը ժամանակակից աշխարհում և այլն: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝  

1. Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 2, Berlin, 1992. 

2. Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004.  

3. Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017.  

4.  Dreyer-Schmidt, Lehr-und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Ismaning, 2002. 

 

1. 1608/Բ07 2. 2-րդ օտար լեզու 1 /ֆրանսերեն/ 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ 5. 4 ժամ գործն. 

6. 5-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 7.Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 խորացնել ֆրանսերեն հնչյունաբանության մասին գիտելիքները և դրանք կիրառելու հմ-

տությունները, ինչպես նաև ծրագրային թեմաների շրջանակներում ֆրանսերենով 

ազատ հաղորդակցվելու, քննարկման մասնակցելու, կարծիք արտահայտելու կարո-

ղությունները, 

 զարգացնել ֆրանսերենով միջին բարդության մասնագիտական տեքստեր, ինչպես նաև                        

ֆրանկոֆոն գեղարվեստական գրականություն կարդալու, ներկայացնելու, նաև ֆրան-

սերենից հայերեն, հայերենից ֆրանսերեն թարգմանելու և շարադրելու հմտու-

թյունները։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնելու հնչյունաբանական, ձևաբանական և շարահյուսական կանոնները, 

 վերհիշելու և գործածելու անցած բառապաշարը,  

 վերարտադրելու ընթերցած տեքստը կամ ունկնդրած նյութը, 

 վերարտադրելու ֆրանսիական քաղաքակրթության մասին ծրագրային նյութի          շրջա-

նակներում ուսումնասիրած տեղեկությունները, 

 ներկայացնելու ինքնուրույն ընթերցած ֆրանսերենով գեղարվեստական պարզեցված 

գրականությունը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 վարժ ընթերցելու միջին մակարդակի բարդության անծանոթ տեքստեր, 

 կատարելու տեքստի ձևաբանական և շարահյուսական վերլուծություն, 

 գրավոր և բանավոր ձևակերպելու ուսումնասիրած նյութը և կանոնները, 

 կիրառելու սերտած կանոնները բանավոր խոսքում, 

 ընթերցած կամ ունկնդրած նութի շուրջ համառոտ արտահայտելու իր կարծիքը, 
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 ներկայացնելու և գործածելու ինքնուրույն ուսումնասիրած բառերը՝ օգտվելով երկլեզու 

և միալեզու բառարաններից, կատարելու միջին բարդության տեքստերի թարգմա-

նություն, 

 ամփոփ ներկայացնելու ինքնուրույն ընթերցած նյութը, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 գրագետ օգտվելու միալեզու և երկլեզու բառարաններից, ներկայացնելու և գործածելու 

ինքնուրույն ուսումնասիրած բառերը, 

 հաղորդակցվելու ֆրանսերենով գրավոր և բանավոր: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա2. Պարզաբանել սերվիսագիտության և տուրիստագիտության հիմնական հասկացություն-

ները,  կատեգորիաները, տեսությունները: 

Բ4. Մշակել և իրականացնել սերվիսային ծրագիր և զբոսաշրջային փաթեթ: Գ1. Կիրառել 

գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ: 

Գ3. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության և հաճախորդների հետ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն (ավանդական և ինտերակտիվ, հարց ու պատասխաններ, 

մտագրոհներ), 

 խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ, 

 հետազոտական, գործնական աշխատանքների կատարում, 

 նախադեպերի վերլուծություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ 3 միավոր 

     Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր առավելա-

գույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Եզրափակիչ 

քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 

հարց՝8 +1միավոր կամ 3 հարց 3 ական միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Աշխատանք և գրասենյակային գործ 

 Փոխադրամիջոցներ և ճամփորդություն Զզբոսաշրջություն 

 Խանութներ և գնումներ 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Djoulhakian M., Méliksétian R., Mouradian A., Manuel de francais, Erévan, 2013. 

2. H. Renner, U. Renner, G : Tempesta Le français de l’hôtellerie et de la restauration, CLE, 1991 

3. Calmy A.M. Le français du tourisme, Hachette, 2005 

4. Claire M., Vite et bien 2, niveau B1, Paris, CLE internationale, 2009. 

5. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, Paris, CLE 

internationale, 2009. 

6. Barféty M., Compréhension écrite A2+/B1, CLE internationale, Paris, 2007 
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7. Barféty M., Compréhension orale A2+/B1, CLE internationale, Paris, 2007. 

8. Textes littéraires. 

9. Articles récents : presse, sites internet. 

 

1. 1703/Բ03 2. 2-րդ օտար լեզու 1՝ /ռուսերեն/ 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ․ 5. 4 ժամ գործն. 

6. 5-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 7.Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 խորացնել ուսանողի ստացած գիտելիքները, հարստացնել նրա բառապաշարը,  

 զարգացնել ուսանողի տեսալսողական ունակությունները՝ նախադրյալներ ստեղծելով 

պարզ իրադրություններում հաղորդակցվելու համար: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ամբողջական ձևով ներկայացնելու ռուսերնեի հնչյունաբանության, ուղղախոսական- 

ուղղագրական նորմերի, հիմնական քերականական կառուցվածքի  առանձնա-

հատկությունները, 

 ներկայացնելու դասընթացի սահմաններում նախատեսված հիմնական թեմատիկ 

բառապաշարը՝ իր գործածման առանձնահատկություններով, 

 քննարկելու ռուսերնեի՝ որպես օտար լեզվի լեզվամտածողական համակարգի, մշա-

կութային  առանձնահատկությունները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կատարելու տեքստերի ձևաբանական-շարահյուսական և իմաստային վերլուծություն, 

 ռուսերեն գրելու և ներկայացնելու ոչ բարդ աշխատանքներ՝ տրամաբանորեն և հստակ 

կառուցելով շարադրանքը, 

 զարգացնելու ռուսերեն խոսքի տեսալսողական կարողություններ, 

 գործնականում կատարելու պարզ և միջին բարդության տեքստերի ռուսերենից 

հայերեն և հայերենից ռուսերեն թարգմանություններ՝ տեքստի համարժեքության 

սկզբունքներին համապատասխան, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները՝ առաջադրելով նոր գա-

ղափարներ և մտքեր, 

 արդյունավետ օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ ին-

տերնետային)՝ տեղեկատվություն քաղելու, վերլուծելու և ներկայացնելու նպատակով 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա2. Պարզաբանել սերվիսագիտության և տուրիստագիտության հիմնական հասկացություն-

ները,  կատեգորիաները, տեսությունները: 

Բ4. Մշակել և իրականացնել սերվիսային ծրագիր և զբոսաշրջային փաթեթ: 

Գ1. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ: 

Գ3. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության և հաճախորդների հետ: 
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 գործնական պարապմունք, 

 հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն հետազո-

տություն,  խմբային աշխատանք, 

 դասավանդման նորարարական մեթոդներ՝ հաղորդակցական, ինտերակտիվ, 

խմբային և այլն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ 3 միավոր 

     Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր առավելա-

գույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Եզրա-

փակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարու-

նակում է 5 հարց՝ 8 +1միավոր կամ 3 հարց 3 ական միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Անհատական խոնարհման ամենագործածական բայերի սահմանական եղանակի ներկա 

ժամանակաձևը: Սահմանական եղանակի անցյալ և ապառնի ժամանակաձևերը: Բառա-

պաշարի ընդլայնում և զարգացում: Հոմանիշներ, հականիշներ, բազմիմաստ բառեր: Տվյալ 

ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային քերաքանական և ոճաբանական  յուրա-

հատկությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Современный русский язык. Словообразование. – СПб., 2007. 

2. Земская Е.А. Русский язык. Словообразование. – М., 2004. 

3. Демидова К.И. и др. Современный русский язык. М., Флинта, 2007. 

4. Шведова Н.Ю. Энциклопедический лингвистический словарь. М., Наука, 1996. 

 

1. 1604/Բ 27 2. 2-րդ օտար լեզու-1՝ /արաբերեն/ 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 4 ժամ գործն. 

6. 5-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 7.Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 տիրապետել հարուստ մասնագիտական բառապաշարի, արաբերենով ինքնուրույն շա-

րադրել զեկուցումների և այլն աշխատանքների դրույթները, 

 տիրապետել հասարակական-քաղաքական բառապաշարին և ազատ վերարտադրել 

նյութը, 

 կատարել ինչպես բանավոր, այնպես էլ գրավոր երկկողմանի թարգմանություններ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

   ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 քննարկելու մասնագիտական բառապաշարը, 

 ներկայացնելու մասնագիտական բառապաշարի գործառույթները, 

   բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 
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 գործածելու համապատասխան իրավիճակներում մասնագիտական լեզուն, 

 գրելու զեկուցումներ և նման աշխատանքներ 

 իրականացնելու երկկողմանի թարգմանություն, 

   գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան). 

 տարբերակելու մասնագիտական լեզվի բառապաշարային շերտերը։ 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա2. Պարզաբանել սերվիսագիտության և տուրիստագիտության հիմնական 

հասկացությունները, կատեգորիաները, տեսությունները: 

Բ4. Մշակել և իրականացնել սերվիսային ծրագիր և զբոսաշրջային փաթեթ: 

Գ1. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ: 

Գ3. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության և հաճախորդների հետ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 գործնական պարապմունք, 

 ինքնուրույն աշխատանք, 

 խմբային աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ 3 միավոր 

     Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր առա-

վելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 5 հարց՝ 8 +1միավոր կամ 3 հարց 3 ական միավոր:  Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Բառապաշար, կայուն բառակապակցություններ, մասնագիտական դարձվածային կաղա-

պարներ: Դիվանագիտական թղթակցությունների կազմում: Հանրալեզվաբանական իրա-

զեկություն. լեզվի օգտագործման սոցիալական գործոն, տարբեր մշակույթների ներկա-

յացուցիչների միջանձնային հաղորդակցություն: Բանակցությունների կազմակերպում, 

հրապարակախոսական ելույթներ և բանավեճեր հետևյալ թեմաներով` միաբևեռ, երկբևեռ և 

բազմաբևեռ համակարգեր. միջազգային կազմակերպություններ, պատերազմ և խաղա-

ղություն. դիվանագետի կերպարը և դերը ժամանակակից աշխարհում և այլն: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

 Մ. Ջ. Մանուկյան, Ա.Ժ.Էլոյան, Լսում և սովորում ենք արաբերեն/– Երևան.: Հեղ. հրատ., 2014.  

1. Э.В. Яковенко, “Арабский язык практический курс перевода”, Москва, 2009․ 

2. Schulz E., Krahl G., Reuschel W. “Standatd Arabic,” An elementary –intermediate course” 

Cambridge University Press, 2000. 
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1. 1604/Բ 27 2. 2-րդ օտար լեզու-1՝ /թուրքերեն/ 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 4 ժամ գործն. 

6. 5-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 7.Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 սովորեցնել ժամանակակից գրական թուրքերեն, 

 ձևավորել թուրքերեն տեքստեր վերարատադրելու ունակություններ, 

  զարգացնել հայերենից թուրքերեն և թուրքերենից հայերեն տեքստեր թարգմանելու 

հմտությունները։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝  

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնելու թուրքերենի հնչյունական համակարգը,  

 սահմանելու թուրքերենի քերականական առանձնահատկությունները: 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 վերարտադրելու թուրքերեն պարզ նախադասություններ,  

 թարգմանելու թուրքերենից հայերեն և հայերենից թուրքերեն պարզ տեքստեր: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա2․ Պարզաբանել սերվիսագիտության և տուրիստագիտության հիմնական հասկացություն-

ները, կատեգորիաները, տեսությունները: 

Բ4․ Մշակել և իրականացնել սերվիսային ծրագիր և զբոսաշրջային փաթեթ:  

Գ1․ Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ: 

Գ3․ Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության և հաճախորդների հետ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 գործնական պարապմունք 

 հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն 

հետազոտություն, խմբային աշխատանք դասավանդման նորարական մեթոդներ, 

ինտերակտիվ և այլն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ 3 միավոր 

     Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր առավելա-

գույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Եզրա-

փակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունա-

կում է 5 հարց՝ 8 +1միավոր կամ 3 հարց 3-ական միավորով: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թուրքերեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն, տեքստերի և վարժությունների կազ-

մում, քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և 

մեկնաբանություն։ 
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14. Հիմնական գրականության ցանկը՝  

1. Աաֆարյան Ա., Սողոմոնյան Ա., Լոքմագյոզյան Տ., Թուրքերենի դասագիրք, Գիրք Ա, 

Վեցերորդ լրամշակված հրատարակություն (երաշխավորվել է ՀՀ ԿԳՆ կողմից որպես 

դասագիրք բուհերի ուսանողների համար), Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2015:  

2. Ergin M., Türk Dil Bilgisi, İstanbul, 1980.  

3. Hengirmen M., Türkçe öğreniyoruz, c. 1-3, Ankara 1999. 

4. Щека Ю. В., Интенсивный курс турецкого языка: Учебник, М., 1996 

 

1. 1604/Բ 27 2. 2-րդ օտար լեզու-1՝ /պարսկերեն/ 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 4 ժամ գործն. 

6. 5-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 7.Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 հաղորդել բազային գիտելիքներ պարսից լեզվի քերականությունից, շեշտը դնելով ձևա-

բանության առավել կարևոր կարգերի ուսումնասիրության վրա, 

 զարգացնել կարդալու և թարգմանելու տեխնիկան ՝ տարաբնույթ տեքստերի համա-

դրմամբ, 

 զարգացնել ընթերցվող նյութը վերարտադրելու հմտությունները՝ բառապաշարային 

միավորների հարստացմամբ, 

 զարգացնել և կատարելագործել բանավոր հաղորդակցման հմտությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

       ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացոթյուն  

 անվանել ժամանակակից պարսկերենի ձևաբանության առանձնահատկությունները, 

բառերի ձևաբանական փոփոխություններն ու դրսևորումները, յուրաքանչյուր խոսքի 

մաս դիտարկել մայրենի լեզվի հետ համեմատության համատեքստում,  

 ներկայացնել գործած բայի եղանակները, ժամանակաձևերն ու դիմային վերջավորու-

թյունները, 

 պահպանել լեզվական կառույցների մեջ շարահյուսական հարաբերությունները, ազատ 

գործածել պարզ և բարդ նախադասությունները: 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 օգտագործել մտքերը՝ պահպանելով խոսքի բովանդակային և հուզական կողմը, մտ-

քերի տրամաբանական կապը, համապատասխանությունը հաղորդակցման նպա-

տակին, 

 կարդալ և թարգմանել պարսից դասական և ժամանակակից բանաստեղծների ստեղծա-

գործություններ, ինչպես նաև ժամանակակից արձակի նմուշներ, կարճ հատվածներ 

մամուլից, մասնագիտական կարճ տեքստեր և միջին բարդության այլ անծանոթ 

նյութեր՝ բառարանի օգնությամբ, 

 գրել տարբեր թեմաների, ընտրած մասնագիտության, անձնական հետաքըրքրու-

թյունների շրջանակներում ոչ շատ բարդ, կապակցված տեքստ: 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 գործնականում իրականացնել տարբեր դերային իրավիճակներ՝ համապատասխան 

իրադրության,  
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 օգտագործել ասելիքը պարսկերեն՝ դասի ընթացքում առաջացած խնդիրների վերա-

բերյալ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա2․Պարզաբանել սերվիսագիտության և տուրիստագիտության հիմնական հասկացությունները, 

կատեգորիաները, տեսությունները: 

Բ4․Մշակել և իրականացնել սերվիսային ծրագիր և զբոսաշրջային փաթեթ: 

 Գ1․Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ: 

Գ3․Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության և հաճախորդների հետ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 գործնական պարապմունք 

 հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն 

հետազոտություն,           խմբային աշխատանք դասավանդման նորարական մեթոդներ, 

ինտերակտիվ և այլն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ 3 միավոր 

     Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր առավելա-

գույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Եզրափա-

կիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում 

է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 +1միավոր կամ 3 հարց 3-ական միավորով: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Առաջին բաժնում ներկայացված են ձևաբանությունը, բառերի ձևաբանական փոփո-

խություններն ու դրսևորումները։ Երկրորդ բաժինը վերաբերում է լեզվական այն 

կարողություններին, որոնք ձևավորվում են ձևաբանության, քերականության և բառա-

պաշարի օգնությամբ։Երրորդ բաժինը վերաբերում է բանավոր խոսքի զարգացմանն ու 

կատարելագործմանը։ Չորորդ բաժնում թեմատիկ տեքստերի և տեսաֆիլմերի միջոցով 

ներկայացվում են անհրաժեշտ ու հետաքրքիր տեղեկություններ Իրանի պատմության, 

աշխարհագրության և իրանական մշակույթի մասին ներկայացնում է բազային գիտելիքներ 

պարսից լեզվի քերականությունից, շեշտը դնելով ձևաբանության առավել կարևոր կարգերի 

ուսումնասիրության վրա։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Բախշինյան Ք., Բիանջյան Հ., Ղազարյան Լ., Մելիքյան Գ., Պարսկերենի դասագիրք, Երևան, 

2011, 286 էջ  

2. Նալբանդյան Գ., Պարսից լեզվի քերականություն, Երևան, 1997, 449 էջ  

3. Խաչատրյան Զ., Ժամանակակից պարսկերեն (ուսումնամեթոդական ձեռնարկ), Երևան, 

2016 72 էջ։ 

4. Иванов В., Учебник персидского языка, Москва, 2015, 415 ст. 

5. Purnāmdāriān T., Dars-e fārsi, Tehrān, 2011, 573 s. 

6. Samareh Y., Āmuzeš-e zabān-e fārsi, Tehrān, 1990, j. 1, 240 s., j. 2 , 290 s 
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1. 0904/Բ12 2. Սերվիսի մենեջմենտ 3. 6 ECTS կրեդիտ 

4.  5 ժամ/շաբաթ  5. 3 ժամ դաս., 2 ժամ սեմ. 

6. 5-րդ կիսամյակ` աշնանային  7. Առանց ընթացիկ քննությունների  գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ծանոթացնել կառավարման ձևերին և հմտություններին, ներկայացնել հիմնական 

տեղեկություններ սերվիսի կառավարման ոլորտների մասին, 

 ձևավորել սերվիսային գործունեության ոլորտների որակյալ կառավարչական 

հմտություններ, 

 ներկայացնել կառավարման տեխնոլոգիաներ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնելու կառավարման էությունը, դրա ոլորտները, ձևերն ու գործիքները, 

 քննարկելու սերվիսի կառավարման առանձնահատկությունները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կիրառելու կառավարման մեխանիզմներ՝ ժամանակակից սերվիսի շուկայի պա-

հանջներին և  առանձնահատկություններին համապատասխան, 

 կիրառելու սերվիսի ձեռնարկություններում կազմակերպական, պլանավորման, 

մոտիվացման և  ինովացիոն ժամանակակից մեթոդները, 

 մշակելու կազմակերպակառավարչական ռացիոնալ որոշումների համակարգը, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 ներդնելու սերվիսի կառավարման նորագույն միջոցներ և մշակել կառավարման 

ինովացիոն  մոտեցումները, 

 վերլուծելու Հայաստանի Հանրապետության ժամանակակից սերվիսի շուկայում 

գործող ձեռնարկությունների առանձնահատկությունները և զարգացման միտումները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա4. Բացատրել սերվիսի համակարգերի և զբոսաշրջության համալիրների կազմավորվածու-

թյան և գործունեության սկզբունքները, նկարագրելու դրանցում ընթացող սպասարկման 

և մատուցման ուսումնասիրման ժամանակակից մոտեցումները: 

Բ2. Կատարել մասնագիտական հետազոտական աշխատանքներ, վերլուծություններ և              գնա-

հատումներ՝ կիրառելով ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները: 

Բ3. Իրականացնել սերվիսային գործունեության կազմակերպման պլանավորում, նախա-

գծերի  կազմում և մոդելավորում: 

Բ4. Մշակել և իրականացնել սերվիսային ծրագիր և զբոսաշրջային փաթեթ: 

Գ2. Իրականացնել մարդու ազատ ժամանակի ստեղծագործական կազմակերպումը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություն (ավանդական և ինտերակտիվ, հարց ու պատասխաններ, 

մտագրոհներ), 

 խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ, 

 հետազոտական, գործնական աշխատանքների կատարում, 

 նախադեպերի վերլուծություն: 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Առանց ընթացիկ գնահատումով դասընթաց 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝  Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ 4 միավոր 

     Ինքնուրույն աշխատանք 5 միավոր 

Նախատեսված Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Կառավարման անհրաժեշտությունը, էությունը և զարգացման փուլերը, կառավարման տե-

սության զարգացումը, սերվիսը որպես կառավարման օբյեկտ, սերվիսի ձեռնարկությունների 

անձնակազմի կառավարման տեխնոլոգիաների առանձնահատկությունները, ժամանակակից 

մենենջերի մոդելները։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Սուվարյան Յու.Մ.- Մենեջմենթ Ե., 2007։ 

2. Бардаков В. А.-Менеджмент организаций и персонала М.,2003․ 

3. Зюзюков А.В. - Управление предриятием М.,2012․ 

4. Герчикова И.Н.- Менеджмент М.,2009․ 

 

1. 0904/Բ13 2. «ՀԲ»Սերվիսի մարքետինգ 3. 5ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ․ 5. 3 ժամ դաս., 1 ժամ գործ. 

6. 5-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 7.Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել մարքեթինգի տեսական-հիմունքային հարցերը՝ էությունը, սկզբունք-

ները,  հայեցակարգերը, արդյունավետությունը, տեսակները, հասկացութային հա-

մակարգը և այլն, 

 վերլուծել սերվիսի մարքեթինգի՝ որպես մարքեթինգային գործունեության առանձին  

տեսակի էությունն ու կազմակերպչական  առանձնահատկությունները, քննարկել 

ծառայությունների առանձին տեսակների պարագայում (հյուրանոցային, 

ռեստորանային, զբոսաշրջային) մարքեթինգային գործունեության կազմակերպման հարցերը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն  

 քննարկելու մարքեթինգի էությունն ու հիմունքային հարցերը, 

 բացատրելու մարքեթինգի առանձնահատկությունները, 

 ներկայացնելու հյուրանոցային, ռեստորանային և զբոսաշրջային մարքեթինգի  առան-

ձնահատկություններն ու կազմակերպչական մոտեցումները,  

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 վերլուծելու սերվիսային ձեռնարկությունների մարքեթինգային գործունեության ար-

դյունավետությունը, 

 մշակելու սերվիսային ձեռնարկության մարքեթինգային առաջխաղացման և  կոմու-

նիկացիայի ծրագրեր, 
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 կիրառելու շուկայի սեգմենտավորման, նպատակային շուկայի ընտրության և             

հիմնավորման տեսական գիտելիքները 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)  

 օգտագործելու մասնագիտական գրականության տպագիր և էլեկտրոնային աղբյուրները, 

 իրականացնելու ժամանակի և ռեսուրսների արդյունավետ պլանավորում և օգտագործում։ 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա3. Բացահայտել հաճախորդի պահանջները և դրանց ձևավորող կարիքները, գիտակցված 

պահանջմունքները և վճարունակ պահանջարկը: 

Ա4. Բացատրել սերվիսի համակարգերի և զբոսաշրջության համալիրների կազմավորվա-

ծության և գործունեության սկզբունքները, նկարագրելու դրանցում ընթացող սպասարկ-

ման և մատուցման ուսումնասիրման ժամանակակից մոտեցումները: 

Բ2. Կատարել մասնագիտական հետազոտական աշխատանքներ, վերլուծություններ և  գնա-

հատումներ՝ կիրառելով ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները: 

Բ4. Մշակել և իրականացնել սերվիսային ծրագիր և զբոսաշրջային փաթեթ: 

Բ5. Հետազոտել ծառայությունների շուկա և դրա հիման վրա մշակել զարգացման համալիր 

ռազմավարություն: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություն (ավանդական և ինտերակտիվ, հարց ու պատասխաններ, մտագրոհներ), 

 խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ, 

 հետազոտական, գործնական աշխատանքների կատարում , 

 նախադեպերի վերլուծություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  («ՀԲ») 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր  

       Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

       Ընթացիկ ստուգումներ 3 միավոր 

       Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից 1-ինը գրավոր է՝ 3 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 2-րդը բանավոր 

է՝ հետազոտական աշխատանքների արդյունքների ներկայացման հիման վրա՝ 3 միավոր ա-

ռավելագույն արժեքով: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն ար-

ժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, որոնցից 4-ը՝ 2-ական միավոր, 1-ը՝ 1 միավոր: 

Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Գաղափար մարքեթինգի և դրա տեսական հիմքերի ու հիմնական հարցերի վերաբերյալ, 

սերվիսի մարքեթինգի էությունն ու առանձնահատկությունները, հյուրանոցային և ռեստո-

րանային մարքեթինգի հիմնական հարցերը, զբոսաշրջային մարքեթինգ։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1.Безрутченко Ю.В., Маркетинг в социально-культурном сервисе и туризме, М., 2009 

2.Стаханов В.Н. Маркетинг сферы услуг - М., 2001 

3. Кусков А.С. Гостиничное дело. М., 2009.-328 с. 

4. Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство,туризм․М., 1998 

 



538 

 

  

 

1. 0904/Բ14 2. «ՀԲ» Կայուն տուրիզմի հիմունքներ 3. 4ECTS կրեդիտ 

            4. 4 ժամ/շաբ․ 5. 3 ժամ դաս., 1 ժամ սեմ. 

             6. 5-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 7.Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ծանոթացնել կայուն զբոսաշրջության բովանդակությանը, 

 ներկայացնել կայուն զբոսաշրջության առավելությունները զանգվածային 

զբոսաշրջության նկատմամամբ, 

 ամրապնդել կայուն զարգացման գաղափարները զբոսաշրջության կազմակերպիչ-

ների մոտ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկաայցնելու կայուն զբոսաշրջության կոնցեպցիան,  

 բացատրելու կայուն զբոսաշրջության ձևավորման նախադրյալները և կայացման 

խոչընդոտները, 

 քննարկելու կայուն զբոսաշրջության միջազգային փորձը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կազմակերպելու անցում ավանդական զբոսաշրջությունից դեպի կայուն զբոսա-

շրջություն,  

 առանձնացնելու կայուն զբոսաշրջության խոչընդոտները, 

 մշակելու կայուն զբոսաշրջային փաթեթ,  

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 գիտակցելու և տարածելու կայուն զբոսաշրջության առավելությունները, 

 կիրառելու կայուն զարգացման սկզբունքները զբոսաշրջության ոլորտում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա1. Պարզաբանել ծառայությունների կազմակերպման հիմնական սկզբունքները և հայեցա-

կարգերը, իմանալու սերվիսային գործունեության գլոբալ և լոկալ հիմնախնդիրները:  

Ա2. Պարզաբանել սերվիսագիտության և տուրիստագիտության հիմնական հասկացություն-

ները, կատեգորիաները, տեսությունները: 

Բ4. Մշակել և իրականացնել սերվիսային ծրագիր և զբոսաշրջային փաթեթ:  

Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություն (ավանդական և ինտերակտիվ, հարց ու պատասխաններ, 

մտագրոհներ), 

 խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ, 

 հետազոտական, գործնական աշխատանքների կատարում, 

 նախադեպերի վերլուծություն։ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. («ՀԲ») 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ 3 միավոր 

     Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր առա-

վելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 5 հարց՝ 8 +1միավոր կամ 3 հարց 3 ական միավոր:  Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Կայուն զարգացման սկզբունքները և նպատակները։ Կայուն զբոսաշրջության ձևավորումը։ 

Կայուն զբոսաշրջության հայեցակարգը։ Կայուն զբոսաշրջության բաղադրիչները։ Կայուն 

զբոսաշրջության միջազգային փորձի գնահատում և տեղայնացում։ Կայուն զբոսաշրջության 

ինդիկատորները։ Կայուն զբոսաշրջության կայացման հնարավորությունները ՀՀ-ում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Ծառայությունների ոլորտի արդյունավետ կառավարում: Յու. Մ.Սուվարյանի ընդհ. խմբ.: 

Երևան, ԱՌՏ, 2004 թ.: 

2. Ստեփանյան Կ.Կ., Զբոսաշրջության զարգացմանն անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների  

արդի վիճակը ՀՀ-ում, 2011 թ.: 

3. Чудновский А. Д., Управление индустрией туризма: Учебн. пособие. - 2-е изд. / АД. 

Чудновский, М. А Жу- кова, B. C. Сенин. - М.: КНОРУС, 2005 

4. Шимова О. С., Устойчивый туризм : учебно-метод. Пособие. Минск 2014. 

 

1. 0904/Բ15 2. «ՀԲ» Սերվիսային գործունեության կազմակերպման 

հիմունքներ 

3. 4 ECTS կրեդիտ 

  4. 4 ժամ/շաբ․ 5. 3 ժամ դաս., 1 ժամ սեմ. 

   6. 5-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել սերվիսային գործունեության էությունն ու առանձնահատկությունները, 

 լուսաբանել սերվիսային գործունեության ծրագրման և իրականացման հիմնական 

գիտագործնական ու կազմակերպչական հարցերը, 

 ծանոթացնել սերվիսային գործունեության կազմակերպման արդի հրատապ խնդիր-

ներին ու մարտահրավերներին` սերվիսի կայուն կազմակերպում և զարգացում, 

սպասարկման  կուլտուրայի, որակի, անվտանգության ապահովում ու պահպանում և այլն: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնել սերվիսային գործունեության հասկացությունները, տեսական և մեթոդա-

բանական հիմունքները և տարբերիչ առանձնահատկությունները, 

 բացատրել սոցիալ-մշակութային ուղղվածության սերվիսային գործունեության հիմնա-

կան տեսակները, դրանց կազմակերպչական առանձնահատկությունները, արդի 

բովանդակությունը և հիմնախնդիրները, 

 ներկայացնել սերվիսային գործունեության հասարակական դերն ու նշանակությունն 

արդի աշխարհում, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ  

 գնահատել սերվիսային գործունեության որակի և սպասարկման կուլտուրան, 

 մոդելավորել սպասարկման գործընթացում բողոք-գանգատների և կոնֆլիկտները ու  
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լուծման մոտեցումները, 

 մշակել սերվիսային գործունեության կայուն կազմակերպման և զարգացման ծրա-

գիր՝ հնարավոր միջոլորտային և ներոլորտային կապերի և ազդեցությունների հա-

մալիր կանխատեսմամբ և գնահատմամբ, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 կատարել ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք և վերլուծություն, 

 պլանավորել և օգտագործելու ժամակային և մարդկային ռեսուրսները, 

 արդյունավետ կերպով օգտվել մասնագիտական տեղեկատվության տպագիր և  էլեկ-

տրոնային աղբյուրներից: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա2.Պարզաբանել սերվիսագիտության և տուրիստագիտության հիմնական հասկացություն-

ները, կատեգորիաները, տեսությունները: 

Ա3. Բացահայտել հաճախորդի պահանջները և դրանց ձևավորող կարիքները, գիտակցված 

պահանջմունքները և վճարունակ պահանջարկը: 

Բ2.Կատարել մասնագիտական հետազոտական աշխատանքներ, վերլուծություններ և գնա-

հատումներ՝ կիրառելով ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները: 

Բ4. Մշակել և իրականացնել սերվիսային ծրագիր և զբոսաշրջային փաթեթ:  

Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություն (ավանդական և ինտերակտիվ, հարց ու պատասխաններ, մտագրոհներ) 

խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ, 

 հետազոտական, գործնական աշխատանքների կատարում , 

 նախադեպերի վերլուծություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. («ՀԲ») 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 8 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր 

                                                        Ինքնուրույն աշխատանք 6 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր և բանավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4/2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 

2/1 միավոր:  Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Սերվիսային գործունեության տեսությունն ու հիմնական հասկացությունները, սերվիսային 

գործունեության կազմակերպման հիմնական գիտագործնական հարցերը, սերվիսային 

գործունեության կազմակերպման և կառավարման արդի խնդիրներն ու մարտա-

հրավերները՝ սերվիսի կայուն կազմակերպում և զարգացում, սպասարկման կուլտուրայի, 

որակի անվտանգության ապահովում ու պահպանում և այլն։ 
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14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Սարգսյան Տ., Սահակյան Ի. Ծառայությունների ոլորտի բացատրական համառոտ 

բառարան: Երևան, 2016 

2. Давыденко Н.И., Крапива Т.В. Сервисная деятельность. Кемерово: 2008.-110 с. 

3. Карнаухова В.К., Краковская Т.А. Сервисная деятельность. М.Ростов-на-Дону: 2006.-256 с. 

4. Лойко О.Т. Сервисная деятельность. Томск, 2003. - 164 с.  

5. Нюренбергер Л.Б., Барыкина Т.В. Сервисная деятельность. Новосибирск, 2008 

Романович Ж.А., Калачев С.Л. Сервисная деятельность. М.: 2006.-284 с. 

6. Хаксевер К., Рендер Б. и др. «Управленив и организация в сфере услуг», Питер 2002, 752 с. 

 

1. 0902/Բ03 2. Հայկական սփյուռքի աշխարհագրություն 3. 5ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/ շաբ․ 5. 3 ժամ դաս., 1 ժամ. սեմ. 

6. 5-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել Հայ սփյուռքի (հայկական գաղթաշխարհի) պատմությունը,  

 ուսումնասիրել արտագաղթերը, որպես հայ ժողովրդի պատմության անբաժանելի 

մասնիկ. դրանց դրդապատճառները, ժամանակաշրջաները, ներկայացնել 

գաղթաշխարհի որակապես նոր տեսակի անվանման`«սփյուռք» (diaspora)           

հասկացության առաջացումը, բովանդակություն, 

 ներկայացնել հայրենիք-սփյուռք կապերի ամրապնդման գործընթացները: 

 ներկայացնել հայկական գաղթօջախները և նրանց բնութագիրը, առանձնա-

հատկությունները, որոնք արտահայտվում են ծառայությունների մատուցման 

գործընթացում։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկաայցնելու «սփյուռք» հասկացությանը և առաջացման պատճառները, 

 քննարկելու հայ սփյուռքի առաջացման քաղաքական, տնտեսական ու սոցիալական  

պատճառները, 

 ներկայացնելու հայ սփյուռքի ազգային հաստատությունները, կազմակերպություն-

ները, 

 ներկայացնելու սփյուռքահայ գաղթօջախների աշխարհագրական տարածվածու-

թյունը, նմանություններն ու տարբերությունները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ  

 գնահատելու հայկական գաղթավայրերի առաջացման պատճառները, 

 վերլուծելու առանձին համայնքների առանձնահատկությունները և տարբերու-

թյունները, 

 գնահատելու սփյուռքի դերը հայ ազգային, մշակութային և հոգևոր արժեքների, 

ստեղծման և ժառանգության պահպանության գործը, 

 կատարելու ընդհանրացումներ Հայաստան-Սփյուռք առնչություննրի վերաբերյալ: 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 պատկերացնելու հայկական սփյուռքի աշխարհագրությունը, 
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 օգտվելու թե՛ տպագիր, և թե՛ էլեկտրոնային տեղեկատվական աղբյուրների տարբեր  

տեսակներից, 

 կատարելու փաստերի վերլուծություն, եզրահանգումներ և ընդհանրացումներ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա1. Պարզաբանել ծառայությունների կազմակերպման հիմնական սկզբունքները և հայեցա-

կարգերը, իմանալու սերվիսային գործունեության գլոբալ և լոկալ հիմնախնդիրները: 

Ա5. Բացատրել սերվիսային ձեռնարկությունների տնտեսագիտական, հոգեբանական, 

սոցիոլոգիական և տարածական կազմակերպման ասպեկտները: 

Բ3. Իրականացնել սերվիսային գործունեության կազմակերպման պլանավորում, նախա-

գծերի  կազմում և մոդելավորում: 

Բ6. Ներկայացնել մասնագիտական կարծիք ՀՀ սերվիսի ոլորտի և, մասնավորապես, զբոսա-

շրջության մասին: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություն (ավանդական և ինտերակտիվ, հարց ու պատասխաններ, մտագրոհներ), 

 խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ, 

 հետազոտական, գործնական աշխատանքների կատարում, 

 նախադեպերի վերլուծություն: 

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 8 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր 

                                                        Ինքնուրույն աշխատանք 6 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր  և  բանավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4/2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 

2/1 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Սփյուռքահայ համայնքների աշխարհագրական տարածումը։ Սփյուռքում գործող ազգային 

հաստատությունները։ Արևմտյան համայնք (Եվրոպական համայնք գաղթօջախները` 

Ֆրանսիա, Իտալիա, Հունաստան, Ռումինիա, Լեհաստան, Բուլղարիա, Բելգիա) Ամերիկյան 

համայնքներ (Գաղթօջախները` ԱՄՆ, Կանադա, Բրազիլիա, Արգենտինա)։ Արևելյան հա-

մայնք (Գաղթօջախները` Լիբանան, Սիրիա, Իրան, Թուրքիա, Եգիպտոս, Սուդան, 

Եթովպիա, Սինգապուր)։Հետխորհրդային տարածքների հայ համայնք (Գաղթօջախները` 

Ռուսաստան, Ուկրաինա, Վրաստան, Ադրբեջան, Ղազախստան)։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Պետրոսյան Ա,.Իսոյան Ա,.Խուդավերդյան Կ, Հայերն աշխարհում, Երևան, 1995։ 

2. Աբրահամյան Ա., Պատմություն հայ գաղթավայրերի պատմության, հ. Եր.1.2 1964, 1967 

3. «Հայ սփյուռք» Հանրագիտարան, Եր. 2003: 

4. Մալխասյան. Մ., «Հայերն աշխարհում, Երևան, 2007թ.։ 

5. Հետխորհրդային երկրների հայկական համայնքների ինքնության խնդիրները և 

տեղեկատվական ռեսուրս ները . -Եր.։ Նորավանք, 2010։ 

6. Դալլաքյան Կ., Հայ սփյուռքի պատմություն / համառոտ ակնարկ/ Եր. 2007։ 
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1.0904/Բ14 2. «ՀԲ» Սերվիսի հոգեբանություն 3. 6 ECTS կրեդիտ 

4. 6 ժամ/շաբ․ 5. 4 ժամ դաս., 1 ժամ սեմ. 1 ժամ գործն. 

6. 6-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ձևավորել սերվիսային գործունեության մեջ սոցիալ-հոգեբանական օրինաչափություն-

ների, գաղափարների ամբողջական համակարգ և դրա հիման վրա  արդյունավետ 

փոխհարաբերություններ կառուցելու կարողություն  սերվիսի ոլորտում, 

 ծանոթացնել հոգեբանական համակարգին, ներկայացնել գիտելիքներ սերվիսի ոլորտի 

հոգեբանական առանձնահատկություններին վերաբերյալ, 

 ձևավորել կարողություններ սերվիսում հոգեախտորոշում կատարելու և դրա 

արդյունքները կիրառելու հմտություններ, 

 ծանոթացնել շփման գոտում անձի գործունեության հոգեբանական բաղադրիչներին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 քննարկելու հոգեբանության և սերվիսի առնչություններ, զարգացման  հիմնական 

փուլերը, դրանց հիմնական տեսական հասկացությունների բովանդակությունը; 

 ներկայացնելու մարդու վարքագծի հոգեկան կարգավորման հիմնական մեխանիզմները 

սերվիսի /ծառայությունների ոլորտներում` հույզերն ու զգացմունքները, կարիքները եւ 

շարժառիթները, ինչպես նաեւ անգիտակից մեխանիզմները, 

 ներկայացնելու  անձի հոգեբանական ուսումնասիրության հիմնական մեթոդներին, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 բացահայտելու սերվիսի ոլորտի հոգեբանական բնույթը, դրա զարգացման հիմնական 

մեխանիզմները, 

 առանձնացնելու տարբեր հաճախորդների հիմնական հոգեբանական առանձնահատկո-

ւթյունները, 

 օգտագործելու հոգեբանական մեթոդներ` ուսումնասիրելու մարդկանց վարքի բնութա-

գրերը, 

 դիտարկել գործնական փորձը, որը կօգնի նրանց նախապատրաստվել ծառայողական 

գործունեության մեջ իրենց գիտելիքների և հմտությունների իրականացմանը: 

 սերվիային ծառայությունների հոգեբանական մշակույթին, որը թույլ կտա մասնագետին 

տարբեր իրավիճակներում  հոգեբանորեն ճիշտ լուծումներ գտնել և որոշումներ 

ընդունել։ 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 հիմնավորելու և կիրառելու հետազոտական աշխատանքների մեթոդներ հոգեբանու-

թյան տարբեր բնագավառներից` սերվիսի ոլորտի կոնկրետ խնդիրների լուծման համար. 

 կիրառելու ձեռք բերված   տեսական եւ գործնական գիտելիքները սերվիսային գործու-

նեության կազմակերպման մեջ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա5. Բացատրել սերվիսային ձեռնարկությունների տնտեսագիտական, հոգեբանական, 

սոցիոլոգիական և տարածական կազմակերպման ասպեկտները: 

Գ2. Իրականացնել մարդու ազատ ժամանակի ստեղծագործական կազմակերպումը: 
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Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություն (ավանդական և ինտերակտիվ, հարց ու պատասխաններ, մտա-

գրոհներ), 

 խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ, 

 հետազոտական, գործնական աշխատանքների կատարում, 

 նախադեպերի վերլուծություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. («ՀԲ») 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ 3 միավոր 

     Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր առավե-

լագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Եզրա-

փակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարու-

նակում է 5 հարց՝ 8 +1 միավոր կամ 3 հարց 3 ական միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հոգի, հոգեբանական համակարգի մակարդակները։ Հոգեախտորոշում, հիմնական հոգե-

տիպերը։ Հոգեկան երևույթներ. վիճակներ, հատկություններ ևգործընթացներ։ Սերվիսի 

հոգեբանություն առընչությունները։ Սերվիսի հոգեբանական համակարգը։ Շփման գոտի։ 

Իմիջ սերվիսային ձեռնարկության իմիջ։ Կորպորատիվ փիլիսոփայություն։ Տպավորության 

ստեղծում։ Կազմակերպության կառավարման հիմնական մոտեցումները, հոգեբանական 

առանձնահատկությունները սերվիսային ձեռնարկություններում։ Կառավարման գործ-

առույթներ։ Առաջնորդությունը/լիդերությունը  կազմակերպության կառավարման մեջ: Կա-

ռավարում և առաջնորդություն. Էությունը և ոճերը: Մարդկային գործոնը կառավարման 

մեջ։  Պրոֆեսիոնալ առաջնորդի/ղեկավարի հաղորդակցության ոճերը։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Արզումանյան Ս. «Հոգեբանություն», Զանգակ հրատարակչություն, Երևան 2003- 176 էջ 

2. Նալչաջյան Ա. Սոցիալական հոգեբանություն, «Զանգակ» հրատարակչություն, Երևան -

2004, 432 էջ 

3. Солонкина О.В., Д.М. Рамендик, Психодиагностика в социально-культурном сервисе  и 

туризме, Учебное пособие, Издательский центр «Академия»Москва 2004 , 224 стр. 

4. Руденко  А.М.«Психология социально-културного сеивиса и туризма» Росюв-на-Дому 

«ФЕНИКС» -2007г, 326 стр. 

5. А.М. Руденко, М.А. Довгалёва Психология социально-культурного сервиса и туризма. 

Учебное пособие для ВУЗов  (Ростов-на-Дону: «Феникс», 2005) 

6. Лебедева А.Е., Сервисная деятельность, Учебное пособие. – Томск, 2012г., 294 стр. 

7. Лойко О.Т., Сервисная деятельность, Учебное пособие, Том. политех. ун-т Томск 2003, 164 

стр. 

8. Григорева   Е.И., Современное технологии социально-культурной деятельности, 

Издательство Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина, 2006г- 284 стр. 
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9. Сервисная деятельность: учебник / В.Г. Велединский. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 

2013. – 176 с. – (Бакалавриат). 

10. Сервисология: человек и его потребности : учебное пособие / А.П. Садохин. - 2-е изд., 

стер. - М.: Омега-Л, 2010. - 141 с. - (Библиотека высшей школы). 

11. Арбузова, Н.Ю. Технология и организация гостиничных услуг: учебное пособие для 

студентов вузов / Н. Ю. Арбузова. - М.: Академия, 2009. - 223 с. 

12. Буйленко, В.Ф. Сервисная деятельность: организационные, этические и психологические 

аспекты: учебное пособие для студентов вузов / В.Ф. Буйленко. - Ростов н/Д: Феникс; 

Краснодар: Неоглори, 2008. - 158 с. 

 

1. 0902/Բ04 2. Գեոէկոնոմիկա 3. 5ECTS կրեդիտ 

   4. 4ժամ/շաբ. 5. 3 ժամ դաս., 1 ժամ սեմ. 

    6. 6-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ծանոթացնել համաշխարհային տնտեսության տարածաժամանակային միտումներին  

 ներկայացնել համաշխարհային տնտեսության ճյուղային կառուցվածքը,  

 ծանոթացնել միջազգային կառույցներին և հարաբերություններին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնելու գլոբալիզացիայի տնտեսական բաղադրիչները, 

 բացատրելու համաշխարհային տնտեսության համամասնությունները, 

 քննարկելու համամոլորակային տնտեսական գործընթացների ուսումնասիրություն-

ների  մեթոդաբանությունը 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 առանձնացնելու տնտեսական հարաբերությունների զարգացման վրա ազդող գործոն-

ները,  միտումները, կառավարման օբյեկտը և սուբյեկտը, 

 բացահայտելու համաշխարհային տնտեսության փոփոխությունների ազդեցությունը 

սերվիսի ոլորտի վրա, 

 կանխատեսելու սերվիսի գլոբալ գործընթացները, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 բացատրելու գլոբալիզացիայի միտումները, 

 ներկայացնելու կայուն զարգացման համաշխարհային համակարգը: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա1.Պարզաբանել ծառայությունների կազմակերպման հիմնական սկզբունքները և հայեցա-

կարգերը, իմանալու սերվիսային գործունեության գլոբալ և լոկալ հիմնախնդիրները: 

Ա5.Բացատրել սերվիսային ձեռնարկությունների տնտեսագիտական, հոգեբանական, սոցիո-

լոգիական և տարածական կազմակերպման ասպեկտները: 

Բ2.Կատարել մասնագիտական հետազոտական աշխատանքներ, վերլուծություններ և գնահատումներ՝ 

կիրառելով ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները: 

Բ6.Ներկայացնել մասնագիտական կարծիք ՀՀ սերվիսի ոլորտի և, մասնավորապես, զբոսաշրջության 

մասին: 

Գ3. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության և հաճախորդների հետ: 
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություն (ավանդական և ինտերակտիվ, հարց ու պատասխաններ, մտա-

գրոհներ), 

 խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ, 

 հետազոտական, գործնական աշխատանքների կատարում,  

 նախադեպերի վերլուծություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 8 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր 

                                                        Ինքնուրույն աշխատանք 6 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առա-

վելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4/2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2/1 միավոր: 

Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Համաշխարհային տնտեսության ձևավորումը և փուլերը։ Միջազգայնացումը տնտեսական 

համակարգում։ Աշխատանքի հասարակական և աշխարհագրական բաժանումը։ Հումքի և 

սննդի համամոլորակային հիմնախնդիրները։ Նավթը որպես գլոբալիզացիոն գործոն։ 

Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիանները հանուն գլոբալ հասարակության։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Համաշխարհային տնտեսություն, Մարգարյան Թ. Ուս. Ձեռնարկ. ԵՊՀ հրատ. 2012 

2. Дергачев В. А. Геоэкономика. — Киев: ВИРА-Р, 2002. 

3. Дергачев В. А. Геополитика. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 

4. Кочетов Э.  Г .Геоэкономика (Освоение мирового экономического  пространства).— М.:  

Издательство БЕК, 1999. — 480 

5. Липец Ю. Г., Пуляркин В. А., Шлихтер С. Б. География мирового хозяйства: Учебное 

пособие для студентов. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. — 400 с. 

6. Мировое хозяйство и международные экономические отношения: Учебное пособие под 

ред. Голикова А. П. — Симферополь: СОНАТ, 2003. — 232 с 

 

1. 0904/Բ19 2. Նորարարությունը զբոսաշրջության և սերվիսի մեջ 3. 6 ECTS կրեդիտ 

    4. 5 ժամ/շաբ․ 5. 3 ժամ դաս․, 2 ժամ սեմ. 

    6. 6-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7.Եզրափակիչ գնահատումով  

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 սովորեցնել նորարարական գաղափարների որոնման հմտություններ՝ սերվիսային 

գործունեության մեջ, 

 տեղեկացնել մասնագիտական դաշտում առկա նորարարությունների մասին,  

 սովորեցնել մտածել ստեղծագործաբար: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնելու «ինովացիա» հասկացության բովանդակությունը ընդհանրապես և 
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սերվիսի ոլորտում մասնավորապես, 

 քննարկելու ինովացիաների հետ կապված հիմնական տեսությունները, 

 բացահայտելու և քննարկելու մասնագիտական դաշտում առկա նորարարությունները,  

 դրանց դրական և բացասական կողմերը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ  

 տարբերելու նորարարությունների տարբեր տեսակները և դրանց կատարած 

ֆունկցիաները զբոսաշրջության մեջ և սերվիսում, 

 բացատրելու ինովացիաների առանձնահատկություններ սերվիսում, 

 առաջ քաշելու նորարական գաղափարներ և կազմել նորարարկան ծրագրեր, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ․ 

 լինելու նորարար, 

 մտածելու քննադատորեն և ստեղծագործաբար: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա2. Պարզաբանել սերվիսագիտության և տուրիստագիտության հիմնական հասկացություն-

ները,    կատեգորիաները, տեսությունները: 

Բ1. Հավաքագրել և համակարգել սերվիսի ոլորտին վերաբերվող տեղեկույթ: 

Բ2. Կատարել մասնագիտական հետազոտական աշխատանքներ, վերլուծություններ և գնա-

հատումներ՝ կիրառելով ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները: 

Բ3. Իրականացնել սերվիսային գործունեության կազմակերպման պլանավորում, նախագծե-

րի  կազմում և մոդելավորում: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություն (ավանդական և ինտերակտիվ, հարց ու պատասխաններ, մտագրոհներ), 

 խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ, 

 հետազոտական, գործնական աշխատանքների կատարում, 

 նախադեպերի վերլուծություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝  Եզրափակիչ քննություն ՝ 9 միավոր 

                        Ընթացիկ քննություններ՝ 6 միավոր 

                        Ընթացիկ ստուգումներ՝ 3 միավոր  

                                                               Մասնակցություն դասընթացին՝ 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով, հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 3-ական միավոր: Նախատեսված է երկու ընթացիկ 

գրավոր քննություն, յուրաքանչյուրը 3-ական միավոր, հարցատոմսը կարող է պարունակել 3 

հատ հարց՝ յուրաքանչյուրը 1-ական միավոր, կամ երկու հարց՝ մեկը 2, մյուսը՝ 1 միավոր։ 

Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Նորարարություն (ինովացիա) հասկացության էությունը, ֆունկցիաները, տեսակները։ Նորա-

րարությունների մասին հիմնական տեսությունները։ Ինովացիոն գործունեության պլանա-

վորումը և ստրատեգիան։ Զբոսաշրջության և սերվիսի նորարարությունների տեսակները։ 

Զբոսաշրջության և սերվիսի նորարարական տեսակները։ 
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14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Новиков В.С. Инновации в туризме. 3-е издание, 2010․ 

2. Самохина, Л.С., Бойцова, Т.М. Инновации в социально-культурном сервисе и туризме, 2010 

3. Орловская В.П., Фомичев В.И. Инновации в социально-культурном сервисе и туризме, 2011 

4. Innovation and Growth in Tourism. OECD, 2006․ 

5. Michael Hall C., Allan M. Williams Tourism and Innovations, 2008․ 

 

1. 0904/Բ16 2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները սերվիսում 3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 3 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս., 1 ժամ գործն․ 

6. 7-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ծանոթացնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման տեսակներին, 

միջոցներին և  ձևերին սերվիսի և զբոսաշրջության ոլորտներում, 

 սովորացնել օգտագործել ՏՏ մասնագիտության մեջ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու տեղեկատվական  տեխնոլոգիաների էությունը,  տեսակները և  

հիմնական   առանձնահատկությունները, 

 ներկայանցելու ժամանակակից սերվիսային տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, 

 բացատրելու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման ռազմավարական 

նշանակու թյունը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 օգտագործելու մասնագիտական համակարգչային ծրագրեր,  

 կազմելու մասնագիտական քարտեզներ, 

գ ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ․ 

 կազմելու քարտեզներ, 

 կատարելու մասնագիտական հետազոտություններ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա5. Բացատրել սերվիսային ձեռնարկությունների տնտեսագիտական, հոգեբանական, 

սոցիոլոգիական և տարածական կազմակերպման ասպեկտները: 

Բ2. Կատարել մասնագիտական հետազոտական աշխատանքներ, վերլուծություններ և 

գնահատումներ՝ կիրառելով ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները: 

Բ3. Իրականացնել սերվիսային գործունեության կազմակերպման պլանավորում, նախա-

գծերի  կազմում և մոդելավորում: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություն (ավանդական և ինտերակտիվ, հարց ու պատասխաններ, մտագրոհներ), 

 խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ տազոտական,  

 գործնական աշխատանքների կատարում, 

 նախադեպերի վերլուծություն։ 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ 3 միավոր 

     Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր առավե-

լագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Եզրա-

փակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարու-

նակում է 5 հարց կամ 3 հարց : Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և տեղեկատվական սերվիս։ Տեղեկատվական հա-

մակարգեր։ Գլոբալ ամրագրման համակարգեր։ Մուլտիմեդիային տեխնոլոգիաները սեր-

վիսում։ Կառավարման տեղեկատվական համակարգերը սերվիում Մարկետինգային տեղե-

կատվական համակարգերը սերվիսում։ Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերը 

սերվիսում։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. И.В. Барилов, Г.Д. Диброва, А.А. Калашников, А.Н. Самоделов Информационные 

технологии в сервисе : учебное пособие, 2012․ 

2. Чудновский А.Д., Жукова М.А. Информационные технологии управления в туризме, 2006 

3. Кизим А. В. Информационные технологии в туризме : учебно-методическое пособие, 2011․ 

4. Морозов М.А., Морозова Н.С. Информационные технологии в социально-культурном 

сервисе туризме, 2004․ 

5. Полонский А.М. Информационные технологии в сервисе, 2007․ 

6. Н.Н. Шаховалов Интернет-технологии в туризме, Учебное пособие, 2007․ 

7.  Wayne Pease, Mchelle Rowe, Malcolm Cooper, Information and Communication Technologies 

in Support of the Tourism Industry, 2007․ 

 

1. 0904/Բ06 2. Հյուրընկալության ծառայություններ 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ․ 5. 3 ժամ դաս., 1 ժամ սեմ. 

6. 7-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել ուսանողին հիմնարար և համակարգված գիտելիքներ, հյուրընկալու-

թյան վերաբերյալ, 

 ներկայացնել հյուրընկալության ժամանակակից մոտեցումները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնելու հյուրընկալությունը որպես բազմաբովանդակ գործունեություն, 

 բացահայտելու հյուրընկալության ոլորտում առկա խնդիրները և տալ դրանց 

վերաբերյալ համապարփակ լուծումներ, 

 ներկայացնելու հյուրընկալության ոլորտները ըստ առաջնահերթության, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 
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 գնահատելու հյուընկալության ճափորոշիչները գործնականում, 

 ներկայացնելու առանձին հյուրընկալության ոլորտների օբյեկտների քննադատական, 

խորքային և համակողմանի ուսումնասիրություն, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 ներկայացնելու ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք և վերլուծություն, 

 սովորեցնելու օգտվել մասնագիտական տեղեկատվության տպագիր և էլեկտրոնային  

աղբյուրներից: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա3. Բացահայտել հաճախորդի պահանջները և դրանց ձևավորող կարիքները, գիտակցված                 

պահանջմունքները և վճարունակ պահանջարկը: 

Բ3. Իրականացնել սերվիսային գործունեության կազմակերպման պլանավորում, նախագծերի  

կազմում և մոդելավորում: 

Բ6. Ներկայացնել մասնագիտական կարծիք ՀՀ սերվիսի ոլորտի և, մասնավորապես, 

զբոսաշրջության մասին:  

Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություն (ավանդական և ինտերակտիվ, հարց ու պատասխաններ, մտագրոհներ), 

 խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ, 

 հետազոտական, գործնական աշխատանքների կատարում, 

 նախադեպերի վերլուծություն: 

12. Առանց ընթացիկ գնահատումով դասընթաց 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝  Եզրափակիչ քննություն ՝ 9 միավոր 

                        Ընթացիկ քննություններ՝ 6 միավոր 

                        Ընթացիկ ստուգումներ՝ 3 միավոր  

                                                               Մասնակցություն դասընթացին՝ 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով, հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 3-ական միավոր: Նախատեսված է երկու ընթացիկ 

գրավոր քննություն, յուրաքանչյուրը 3-ական միավոր, հարցատոմսը կարող է պարունակել 

3 հատ հարց՝ յուրաքանչյուրը 1-ական միավոր, կամ երկու հարց՝ մեկը 2, մյուսը՝ 1 միավոր։ 

Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հյուրընկալության էությունը, դերը, զարգացման պատմությունը, ընթացքը, փուլերը։ 

Հյուրընկալության բաղադրիչները։ Հյուրանոցային ինդուստրիա։ Սննդի ինդուստրիա։ 

Զվարճանքի ինդուստրիա։ Տրանսպորտային ենթակառուցվածքներ։ Անհատը որպես 

հյուրընկալության հիմնական օղակ Հյուրընկալության վրա ազդող գործոնները և արդի 

զարգացման միտումները։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Д.И. Елканова, Д.А. Осипов, В.В. Романов, Е.В. Сорокина Основы индустрии 

гостеприимства, М., 2008 

2. Биржаков М.Б. Введение в туризм. СПб., 2003. 

3. Воронкова Л.П. История туризма и гостеприимства. М ,2004 
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1. 0904/Բ22 2. Սերվիսի մշակույթ 3. 4 ECTS կրեդիտ 

        4. 4 ժամ/շաբ 5. 3 ժամ դաս., 1 ժամ սեմ. 

       6. 7-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 7.Առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել սերվիսի մշակույթի բովանդակությունը, դերն ու նշանակությունը 

սպասարկման ոլորտի զարգացման գործում, 

 բացահայտել սերվիսի մշակույթի կառուցվածքն ու բաղկացուցիչ տարրերը,  

 վերլուծել սերվիսի մշակույթի ձևավորման առանձնահատկությունները, գործող 

միջազգային և տարածաշրջանային (լոկալ) չափանիշները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

     ա) մասնագիտական գիտելիքներ և իմացություն՝ 

 մեկնաբանել սերվիսի մշակույթի էթիկական, հոգեբանական, էսթետիկական և 

կազմակերպչատեխնոլոգիական ասպեկտները, 

 ներկայացնել հաճախորդների հետ շփման և հաղորդակցման սկզբունքները, 

 վերլուծել սերվիսի մշակույթի արդի զարգացման միտումները տարածաշրջանային 

(լոկալ) և միջազգային մակարդակում: 

     բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ՝ 

 տիրապետել հաճախորդների հետ շփման արդյունավետ մոտեցումներին, 

 կազմակերպել սերվիսի մշակույթի պահանջներին համապատասխան՝ սերվիսային 

գործունեություն, 

 գնահատել սպասարկման ոլորտի կազմակերպությունների գործունեության մշա-

կութային առանձնահատկությունները և կատարել հետազոտական աշխատանքներ: 

    գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ՝ 

 գլոբալ մտածել սերվիսային գործունեության կառավարման գործում, 

 վերլուծել սերվիսային գործունեությանը ներկայացվող միջազգային պահանջները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա1. սերվիսի մշակույթի էթիկական և էսթետիկական, հոգեբանական և կազմակերպչա-

տեխնոլոգիական ասպեկտների տիրապետում, 

Ա2. սերվիսի ոլորտում իմիջի կարևորության և ձևավորման տարրերի ներկայացում, 

Ա3. ազգային և համամարդկային մակարդակներում սերվիսի մշակույթի դիտարկում,  

Բ1. սերվիսի ոլորտին վերաբերվող տեղեկությունների հավաքագրում և համակարգում, 

Բ2. ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ մասնագիտական 

հետազոտական աշխատանքների, վերլուծությունների և գնահատումների կատարում,  

Բ3. սերվիսային գործունեության ժամանակակից մոդելի մշակում, 

Գ1. մասնագիտական էթիկայի նորմերի պահպանում: 

11. Դասավանդման ընթացքում կիրառվելու են դասավանդման հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն (ավանդական և ինտերակտիվ, հարց ու պատասխաններ, մտագրոհներ), 

 խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ, 

 հետազոտական, գործնական աշխատանքների կատարում, 

 նախադեպերի վերլուծություն: 



552 

 

  

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

   Գնահատման բաղադրիչներն են՝  2 ընթացիկ քննություն,                                                    

Մասնակցություն դասընթացին՝ 2 միավոր, 

          Ընթացիկ ստուգումներ՝ 5 միավոր, 

                                Ինքնուրույն աշխատանք՝ 4 միավոր, 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են՝ որից մեկը՝ 4, մյուսը՝ 5 միավոր: 1-ին 

ընթացիկ քննության դեպքում՝ հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 

միավոր: 2-րդ ընթացիկ քննության դեպքում՝ հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ որից 

մեկը՝ 3, մյուսը՝ 2 միավոր:  Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Սերվիսի ոլորտի հիմնական հասկացությունները: Մշակույթի էությունը, գործառույթները: 

Մշակույթի կառուցվածքը: Սերվիսի մշակույթի բովանդակությոնը և բաղկացուցիչ տարրեը: 

Սերվիսի էթիկական և հոգեբանական մշակույթ: Սերվիսի էսթետիկական և 

կազմակերպչատեխնոլոգիական մշակույթ: Հաղորդակցման մշակույթ: Իմիջի էությունը, 

ձևավորման տեխնոլոգիան և դերը սերվիսի ոլորտում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Մելքումյան Գ.Ա., Մշակութաբանություն/ ուսումնական ձեռնարկ:, Եր.: Վան Արյան, 2001., 

236 էջ:  

2. Асадов А.Н. Покровская Н.Н., Косалимова О.А., Культура делового общение 

3. Даниленко Н.Н, Рубцова Н.В. Сервисология: учебное пособие/ Москва: КНОРУС, 2017.-220с. 

4. Лебедева А. Э. Сервисная деятельность: Учебное пособие.-Томск: кафедра ТУ, ТУСУР, 2012.-

294с.  

5. Руденко Л.Л. Сервисная дяательность: Учебное пособие/-М:. Идательско-торговая рпорация, 

2017.-208с. 

6. Солоницына А.А, Профессиональная этика и этикет. Учебник/Владивосток.-Изд-во 

Дальневост. Ун-та, 2005.-200с. 

7. Трофимов В.К. Деловая этика/ Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2012.-352с 

8. Хайкен Шеп, Клиентам это нравится: 52 правил для сервиса на высшем уровне/ Москва: 

Эксмо, 2015.-256с 

9. Шоул Джон, Первоклассный сервис как конкутретное преимушество, Пер. с англ.-7-е изд., 

доп. и перераб.-М.: Альпина Паблишер, 2015.-347с. 

 

1. 0904/Բ21 2. Տուրիստական երկրագրություն 3. 5ECTS կրեդիտ 

4. 5 ժամ/շաբ․ 5. 3 ժամ դաս., 1 ժամ սեմ., 1ժամ գործն. 

6. 5-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 7. Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 սովորոցնել երկրագրական տեսական գիտելիքները, 

 ուսումնասիրել տուրիստական երկրագրության դերը զբոսաշրջության համակարգում, 

 ծանոթացնել տուրիստական երկրագրության գործառույթներին և հիմնախնդիրներին  

 հաղորդել տուրիստական երկրագրության համակարգված և ամբողջական գիտելիքներ: 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 քննարկելու տուրիստական երկրագրության հիմնական բաղադրիչների հատկանիշ-

ներն ու փոխադարձ կապերը, 

 ներկայացնելու տուրիստական-երկրագրական սխեմաները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 առանձնացնելու տուրիստական երկրագրության հիմնական ուղղություններն ու 

բաղադրիչները, 

 վերլուծելու երկրագրության առանձին բաղադրիչները, 

 գնահատելու երկիր-տարածքի տուրիստական հնարավորությունները, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 ներկայացնելու տուրիստական երկրագրության զարգացման առանձնահատկություն-

ները կայուն տուրիզմի համակարգում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա2. Պարզաբանել սերվիսագիտության և տուրիստագիտության հիմնական հասկացություն-

ները, կատեգորիաները, տեսությունները: 

Բ2. Կատարել մասնագիտական հետազոտական աշխատանքներ, վերլուծություններ և 

գնահատումներ՝ կիրառելով ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները: 

Բ3. Իրականացնել սերվիսային գործունեության կազմակերպման պլանավորում, նախագծերի 

կազմում և մոդելավորում: 

Բ6. Ներկայացնել մասնագիտական կարծիք ՀՀ սերվիսի ոլորտի և, մասնավորապես,  զբոսա-

շրջության մասին: 

Գ2. Իրականացնել մարդու ազատ ժամանակի ստեղծագործական կազմակերպումը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝   

 դասախոսություն (ավանդական և ինտերակտիվ, հարց ու պատասխաններ, մտա-

գրոհներ), 

 խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ, 

 հետազոտական, գործնական աշխատանքների կատարում  ,  նախադեպերի վերլու-

ծություն։ 

12. Առանց ընթացիկ գնահատումով դասընթաց 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝  Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 

        Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

        Ընթացիկ ստուգումներ 4 միավոր 

        Ինքնուրույն աշխատանք 5 միավոր 

Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց 3 ական միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Տուրիստական երկրագրության էությունը, տուրիստական երկրագրության գործառույթները և 

գործնական նշանակությունը, տուրիստական երկրագրության հիմնախնդիրները, տուրիստական 

երկրագրությունը տուրիզմի համակարգում, տուրիստական երկրագրության վերլուծության 

սխեմաները, տուրիստական երկրագրական հիմնական բաղադրիչները տուրիստական երկրագրու-

թյան բաղադրիչների, հնարավորությունների գնահատումը։ 
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14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Петранивский В.Л., М.Й Рутинский, Туристическое краеведение, Киев, 2012 г. 386 с. 

2. Сапожникова Е.Н., Страноведение. теория и методика туристкого изучения стран, учебное 

пособие, Москва 2005, 240 с. 

3. Сомохина Ю.С  «Вопросы краеведения. Теория и практика»,  сетевой альманах, Москва 2009  

4. Шидловский С.О. Краеведение, учебное пособие, Новополоцк, 2011г. 483 с. 

 

1. 0904/Բ22 2. Զբոսավարների կրթություն 3. 5 ECTS կրեդիտ 

    4.  5 ժամ/շաբ. 5. 3 ժամ դաս., 1 ժամ սեմ.,1ժամ գործն. 

    6. 6-րդ կիսամյակ՝ գարնանային       7. Առանց ընթացիկ  քննությունների գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ձևավորել անբողջական պատկերացում զբոսավարի մասնագիտության վերաբերյալ, 

 ծանոթացնել մասնագիտական հմտություններին, 

 սովորեցնել կազմակերպչական գիտելքներ՝ երթուղիների մշակելու համար: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 քննարկելու զբոսավարին անհրաժեշտ մասնագիտական պահանջները, 

 ներկայացնելու զբոսավարության համաշխարհային փորձը և կայունության 

սկզբունքները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կիրառելու տեսական գիտելիքներն ու մեթոդաբանությունը գործնականում՝ 

զբոսավարության մեջ, 

 կարևորելու կայունության սկզբունքները զբոսաշրջային երթուղիների կազմման 

ժամանակ, 

 հաղորդակցվելու միջմշակութային համատեքստում, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 գիտելիքները կիրառելու ստեղծագործաբար, 

 պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա1. Պարզաբանել ծառայությունների կազմակերպման հիմնական սկզբունքները և հայեցա-

կարգերը,               իմանալու սերվիսային գործունեության գլոբալ և լոկալ հիմնախնդիրները: 

Ա5. Հետազոտել ծառայությունների շուկա և դրա հիման վրա մշակել զարգացման համալիր 

ռազմավարություն: 

Բ2. Կատարել մասնագիտական հետազոտական աշխատանքներ, վերլուծություններ և գնա-

հատումներ՝ կիրառելով ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները: 

Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:  

Գ5. Կատարել թիմային աշխատանք: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություն (ավանդական և ինտերակտիվ, հարց ու պատասխաններ, մտագրոհներ), 

 խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ, 

 հետազոտական, գործնական աշխատանքների կատարում, նախադեպերի վերլուծություն։ 
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12. Առանց ընթացիկ գնահատումով դասընթաց 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝  Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 

        Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

        Ընթացիկ ստուգումներ 4 միավոր 

        Ինքնուրույն աշխատանք 5 միավոր 

Նախատեսված Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3-ական միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Զբոսավար հասկացությունը, դասակարգումը, զբոսավարության պատմությունը, զբոսա-

վարների տարբեր դերերը, զբոսավարների կրթության անհրաժեշտությունը, զբոսավարին 

տրվող որակական հատկանիշները։ Զբոսավարների հմտությունները, երթուղիների 

կազմում և անցկացում, մասնագիտական էթիկա։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Петрова Г.Р., ФедорцоваТ.А.Экскурсоведенье. Минск.2011.259с. 

2. Lilit Sargsyan, Elshan Nur, Gila Altmann Tour guide education. 20169.99p 

3. Cohen, E. (1985). The tourist guide - the origins, structure and dynamics of a role. Annals of Tourism 

Research, 12(1), 456-477. 

4. Horner, Pauline (1999) Travel Agency Practice. Pearson Education Limited. England. p.11 

5. Curriculum Support Materials for New Senior Secondary Tourism and Hospitality Studies  

(S4-6) –Part 1, Introduction to Tourism, p. 16. 

 

1. 0904/Բ23 2. «ՀԲ» Տուրիստական դեստինացիայի մենեջմենտ 3. 5 ECTS կրեդիտ 

4. 5 ժամ/շաբ. 5. 3 ժամ դաս. 1 ժամ սեմ.1գործն. 

6. 6-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել զբոսաշրջային դեստինացիայի բովանդակությունը, 

 ներկայացնել զբոսաշրջային դեստինացիայի առանձացման և կառավարման 

մանրամասները, 

 ծանոթացնել դեստինացիաների կառավարման միջազգային փորձին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 քննարկելու դեստինացիաների դերը զբոսաշրջության մեջ, 

 ներկայացնելու դեստինացիայի բաղադրիչների գործառույթները, 

 բացատրելու զբոսաշրջային դեստինացիաների կառավարման մեթոդաբանությանը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 առանձնացնելու դեստինացիայի կառավարման օբյեկտը և սուբյեկտը, 

 կիրառելու դեստինացիայի կառավարման գործառույթները, 

 կազմելու դեստինացիայի կառավարման ծրագիր, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 բացատրելու դեստինացիների միջոցով կառավարելու առավելությունները, 

 ներկայացնելու կայուն զբոսաշրջության տարածքային կառավարման համակարգը: 
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա5. Բացատրել սերվիսային ձեռնարկությունների տնտեսագիտական, հոգեբանական, սո-

ցիոլոգիական և տարածական կազմակերպման ասպեկտները: 

Բ2. Կատարել մասնագիտական հետազոտական աշխատանքներ, վերլուծություններ և                 գնա-

հատումներ՝ կիրառելով ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները: 

Բ3. Իրականացնել սերվիսային գործունեության կազմակերպման պլանավորում, նախագծերի  

կազմում և մոդելավորում: 

Գ3. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության և հաճախորդների հետ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություն (ավանդական և ինտերակտիվ, հարց ու պատասխաններ, մտագրոհներ), 

 խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ, 

 հետազոտական, գործնական աշխատանքների կատարում,  նախադեպերի վերլուծություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ 3 միավոր 

     Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր առա-

վելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 4 հարց՝ 8+1միավոր կամ 3 հարց 3 ական միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Կայուն զբոսաշրջության կառավարման առանձնահատկությունները, զբոսաշրջային 

դեստինացիաների բովանդակությունը, զբոսաշրջային դեստինացիան որպես տարածք և 

ապրանք, զբոսաշրջային դեստինացիաների առանձնացումը, զբոսաշրջային  դեստինացիա-

ների կառավարման համակարգը, զբոսաշրջային դեստիացիաի կառավարման մարմին։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Рябова И.А., Исмаев Д.К., Путилина С.Н. Словарь международных туристских терминов. 

Москва, 2005. 

2. Шубаева В.Г., Афанасенко И.Д. Маркетинг туризма, СПБ, Издательство СПБГУЭФ, 2000, 

стр.15. 

3. К.Купер, Д.Флетчер, Д.Гильберт, С.Ванхилл, Е. Богданов. Экономика туризма: теория и 

практика, СПБ, 1998, стр. 13. 

4. К.Купер, Д.Флетчер, Д.Гильберт, С.Ванхилл, Е. Богданов. Экономика туризма: теория и 

практика, СПБ, 1998, стр. 108. 

5. Боголюбов В. С. Экономика туризма: учебное пособие  – М.: Академия, 2008. 

 

1. 0904/Բ25 2.«ՀԲ» Զբոսաշրջային գործունեության կազմակերպում 3. 5 ECTS կրեդիտ 

4. 5 ժամ/շաբ․ 5. 3 ժամ դաս․, 1 ժամ սեմ․, 1ժամ գործն. 

6. 6-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 7. Եզրափակիչ գնահատումով 



557 

 

  

 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 սովորեցնել զբոսաշրջային գործունեության տեսակների կազմակերպման սկզբունք-

ները, մեխանիզմները, մոտեցումները, 

 ներկայացնել զբոսաշրջային գործունեության կազմակերպման առանձնահատկու-

թյունները,    հիմնախնդրային կետերը, 

 ներկայացնել զբոսաշրջային գործունեության կազմակերպման տեխնոլոգիական հիմքերը։  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 իմանալ  զբոսաշրջային գործունեության տարբեր տեսակների կազմակերպման 

առանձնահատկությունները, 

 բացահայտելու զբոսաշրջային գործունեության կազմակերպման էկզոգեն և էնդոգեն 

գործոնների ազդեցությունից առաջացած  հիմնախնդիրները, 

 որոշելու զբոսաշրջային գործունեության պլանավորման և կազմակերպման սկզբունքները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 պլանավորել և կազմակերպել  զբոսաշրջային գործունեություն, 

 կազմել և հաշվարկել զբոսաշրջային գործունեության նախագծեր  , 

 կանխատեսել զբոսաշրջային գործունեության կազմակերպման ռիսկերը, 

 համեմատել զբոսաշրջային գործունեության կազմակերպման ավանդական և կայուն                 

զարգացման հիմքերով կազմված տեսակները, 

 համեմատել զբոսաշրջային գործունեության կազմակերպման իրավական, տնտեսական, 

բնապահպանական, սոցիալ-հոգեբանական մեխանիզմները, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ․ 

 կազմակերպել զբոսաշրջային միջոցառումներ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա1. Պարզաբանել ծառայությունների կազմակերպման հիմնական սկզբունքները և հայե-

ցակարգերը,  իմանալու սերվիսային գործունեության գլոբալ և լոկալ հիմնախնդիրները: 

Ա3. Բացահայտել հաճախորդի պահանջները և դրանց ձևավորող կարիքները, գիտակցված 

պահանջմունքները և վճարունակ պահանջարկը: 

Բ4. Մշակել և իրականացնել սերվիսային ծրագիր և զբոսաշրջային փաթեթ: 

 Գ1. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ: 

Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:  

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություն (ավանդական և ինտերակտիվ, հարց ու պատասխաններ, մտագրոհներ), 

 խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ, 

 հետազոտական, գործնական աշխատանքների կատարում, նախադեպերի 

վերլուծություն։ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. («ՀԲ») 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր  

         Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

                                                            Ընթացիկ ստուգումներ  3  միավոր 

                                                                    Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր    

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունն, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր առավելագույն արժեքով: 
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Առաջին ընթացիկ թննության հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միա-

վոր: Երկրորդ ընթացիկ թննությունը գնահատվում է հետազոտական աշխատանքների ար-

դյունքների հիման վրա։ Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն ար-

ժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝8 +1 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Զբոսաշրջային գործունեության էությունը, տեսակները, դասակարգումը, կազմակերպման       

մեխանիզմները:  Տուրօպերատրական և տուրգործակալական գործունեության կազմա-

կերպում: Զբոսաշրջային փաթեթների կազմում և երթուղիների կազմակերպում: Զբոսաշրջա-

յին միջոցառումների և անմիացիաների կազմակերպու գիշերակացի, տեղափոխման, էքս-

կուրսիոն, ապահովագրական և այլ ծառայությունների կազմակերպում: Զբոսաշրջային ար-

դյունքի իրացման կազմակերպում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Սայադյան Հ., Տուրոպերատորական և տուրգործակալական գործունեության 

տեխնոլոգիաները և կազմակերպումը, 2017թ.,49էջ, 

2. Սայադյան Հ., Զբոսաշրջության տնտեսագիտություն, 2014 թ.,  212 էջ., 

3. Виноградова Т.В., Закорин Н.Д., Тубелис Р.Ю. Технология продаж услуг туристкой 

индустрии. М., 2010, 240 с. 

4. Егоренков Л.И. Введение в технологию туризма. М., 2009, 304 с. 

5. Котанс А.Я. Технология социально-культурного сервиса и туризма. М., 2010, 384 с. 

6. Кусков А.С. Технологии организации туроператорскои  деятельности: учебник , 2018 г., 384 

с., 6. Скобельница А.С., Шарухин А.П. Технология и организация экскурсионных услуг. М., 

2010, 192 с. 

7.  Ушаков Д.С., Прикладнои   туропереи тинг. М., 2011 – 416 с. 

 

1. 0904/Բ24 2. ՀՀ զբոսաշրջային ռեսուրսները 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 3 ժամ դաս․, 1 ժամ սեմ. 

6. 7-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել ՀՀ զբոսաշրջային ռեսուրսների տեսակները, 

 ուսումնասիրել ՀՀ զբոսաշրջային ռեսուրսների օգտագործման առանձնահատկությունները, 

 ներկայացնել ՀՀ զբոսաշրջային ռեսուրսների օգտագործման հեռանակարները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 քննարկելու ՀՀ  զբոսաշրջային ռեսուրսների օգտագործման առանձնահատկություն-

ները,           ուժեղ և թույլ կողմերը, 

 ներկայացնելու ՀՀ զբոսաշրջային  ռեսուրսների օգտագործումը կառավարելու և  

կազմակերպելու հիմքերը, սկզբունքները և հիմնախնդիրները, 

 ներկայացնելու ՀՀ զբոսաշրջային  ռեսուրսների տեսակները  և կատարել դրանց 

դասակարգում, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 առաջարկելու ՀՀ տարածքի զբոսաշրջային օգտագործման այլընտրանքային 
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տարբերակներ, 

 վերլուծելու ՀՀ զբոսաշրջային ռեսուրսների օգտագործման ռազմավարական 

ծրագրերը, 

 գնահատելու ՀՀ զբոսաշրջային շուկայի զարգացման հեռնակնարները, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ․ 

 բացահայտելու տարածքի զբոսաշրջային ներուժը և զարգացման հնարավորու-

թյունները,    կազմակերպելու զբոսաշրջային ծառայություններ։ 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա1. Պարզաբանել ծառայությունների կազմակերպման հիմնական սկզբունքները և հայեցա-

կարգերը, իմանալու սերվիսային գործունեության գլոբալ և լոկալ հիմնախնդիրները: 

Ա4. Բացատրել սերվիսի համակարգերի և զբոսաշրջության համալիրների կազմավորվա-

ծության և գործունեության սկզբունքները, նկարագրելու դրանցում ընթացող սպասարկ-

ման և մատուցման ուսումնասիրման ժամանակակից մոտեցումները: 

Բ2. Կատարել մասնագիտական հետազոտական աշխատանքներ, վերլուծություններ և 

գնահատումներ՝ կիրառելով ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները: 

Բ4. Մշակել և իրականացնել սերվիսային ծրագիր և զբոսաշրջային փաթեթ: 

Բ6. Ներկայացնել մասնագիտական կարծիք ՀՀ սերվիսի ոլորտի և, մասնավորապես,  զբոսա-

շրջության մասին: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություն (ավանդական և ինտերակտիվ, հարց ու պատասխաններ, 

մտագրոհներ), 

 խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ, 

 հետազոտական, գործնական աշխատանքների կատարում, նախադեպերի 

վերլուծություն։ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ 3 միավոր 

     Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր առավե-

լագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Եզրա-

փակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարու-

նակում է 4 հարց՝ 8 +1 միավոր կամ 3 հարց 3 միավոր:  Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

ՀՀ ընդհանուր աշխարհագրական պատկերը։  ՀՀ բնական զբոսաշրջային ռեսուրսները և 

դրանց օգտագործումը։ ՀՀ պատմամշակութային զբոսաշրջային ռեսուրսները և դրանց 

օգտագործումը։ ՀՀ սոցիալ-տնտեսական զբոսաշրջային ռեսուրսները և դրանց 

օգտագործումը։ ՀՀ զբոսաշրջային ռեսուրսների օգտագործման իրավական կարգավորումը։ 

ՀՀ զբոսաշրջային ռեսուրսների համալիր գնահատում։ 
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14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Հայաստանի ազգային ատլաս: Գեոդեզիայի և քարտեզագրության կենտրոն ՊՈԱԿ, Եր. 

2007, 232 էջ։ 

2. Հայաստանի պատմամշակութային հուշարձանները, դրանց պահպանությունը և  

օգտագործումը (ուսումնական ձեռնարկ), Երևան, 2009, 130 էջ։ 

3. Հայկական ՍՍՀ ֆիզիկական աշխարհագրություն: Խմբ. կոլեգիա Բաղդասարյան Ա.Բ. և 

ուրիշենր: ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., Եր. 1971, 470 էջ։ 

4. Մելքումյան Ս․,  ՀՀ և ԼՂՀ տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրություն, Եր, 2007, 448 

էջ։ 

5. Հայաստանի Հանրապետության օրենքը զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության 

մասին, Եր., 2003։ 

6. Հայաստանի հնագիտական ժառանգությունը, խմբ․Հակով Սիմոնյան, Եր, 2013, 96 էջ։ 

7. Сафарян А.А. Туизм в Армении. Монография. Пермь, 2017, 136 стр. 

 

1. 0904/Բ27 2. Գործարար շփման հոգեբանություն 3. 5 ECTS կրեդիտ 

4. 5 ժամ/շաբ. 5. 3 ժամ դաս., 1 ժամ սեմ., 1 ժամ գործն. 

6. 6-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 7. Առանց ընթացիկ  քննությունների գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ծանոթացնել գործարար հաղորդակցման առանձնահատկություններին,  

 ծանոթացնել բանակցային գործընթացներին և նրանց վարման մեխանիզմներին,  

 ուսումնասիրել գործարար էթիկետը, նրա կանոնները, 

 ներկայացնել տարբեր մշակույթների գործարար հաղորդակցման առանձնահատ-

կություն ները։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 քննարկելու գործարար հաղորդակցման հոգեբանության ընդհանուր սկզբունքները, 

 վերլուծելու գործարար շփման ձևերը, ոճերը, 

 ներկայացնելու գործարար շփման էթիկան և էթիկետը, վերբալ և ոչ վերբալ ձևերը,  

կոնֆլիկները և դրանց լուծումը, 

 քննարկելու տարբեր երկրներում գործարար շփման առանձնահատկությունները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 վարելու արդյունավետ հաղորդակցություն,  

 դրսևորելու հաղորդակցման ճիշտ էթիկետ, 

 վարելու արդյունավետ բանակցություններ, 

 կառավարելու կոնֆլիկտային իրավիճակները, սթրեսները և ճիշտ օգտագործել 

ժամանակը, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 կիրառելու ունեցած գիտելիքները ստեղծագործաբար, 

 պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը, 

 դրսևորելու քննադատական մտածողություն: 
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա2. Պարզաբանել սերվիսագիտության և տուրիստագիտության հիմնական հասկացություն-

ները,  կատեգորիաները, տեսությունները: 

Բ1. Հավաքագրելու և համակարգել սերվիսի ոլորտին վերաբերվող տեղեկույթ: 

Բ3. Իրականացնել սերվիսային գործունեության կազմակերպման պլանավորում, նախագծերի  

կազմում և մոդելավորում: 

Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություն (ավանդական և ինտերակտիվ, հարց ու պատասխաններ, մտագրոհներ), 

 խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ, 

 հետազոտական, գործնական աշխատանքների կատարում, 

 նախադեպերի վերլուծություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Առանց ընթացիկ գնահատումով դասընթաց 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝  Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 

        Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

        Ընթացիկ ստուգումներ 4 միավոր 

        Ինքնուրույն աշխատանք 5 միավոր 

Նախատեսված Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,  3-ական միավոր, Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Գործնական հաղորդակցման էությունը, գործարար շփման տեխնոլոգիաները, գործարար 

հանդիպումներ՝ պատրաստվելը հանդիպումներին, տեսակները, վարման ձևերը, գործա-

րար հանդիումների բարոյական նորմերը, գործնական հաղորդակցման էթիկետ, գործարար 

իմիջ, կոնֆլիկտներ, դրանց կառավարումը։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Պետրոսյան Ա., Գործարար հաղորդակցություն: Եր,2003թ., էջ 127:  

2. Խաչատրյան Տ., Հաղորդակցաման և աշխատանքային գործունեության ընդհանուր 

հմտությունները: Եր. 2012, Էջ 256: 

3. Аминов И. И, Психология деловоего общения.Омега-Л, М. 2006.306с. 

4. Льюис.  Р.Д., Деловые культуры в международном бизнесе от столкновения к 

взаимопониманию.  Пер с англ. — 2-е изд. — М. Дело, 2001.—448с 

5. Скаженик Е.Н․, Деловое общение. – Таганрог: Изд-во ТРТУ. – 180 с. 

 

1. 0904/Բ28 2. Վիճակագրություն 3. 5 ECTS կրեդիտ 

4. 5 ժամ/շաբ. 5. 3 ժամ դաս., 2 ժամ գործն. 

6. 5 – րդ կիսամյակ՝ գարնանային 7. Առանց ընթացիկ  քննությունների գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ծանոթացնել հավանականության տեսության հիմունքների հետ,  ծանոթացնել կիրա-

ռական վիճակագրության հիմնական գաղափարներին և մեթոդներին: 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 քննարկելու կիրառական վիճակագրության հիմնական մեթոդները, 

 բացատրելու այդ մեթոդների կիրառման ձևերը և տրամաբանությունը, 

բ) գործնական մասնագ5իտական կարողություններ 

 լուծելու տեսական և կիրառական բնույթի խնդիրներ, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 կիրառելու վիճակագրական մեթոդները գործնական խնդիրներ լուծելիս, 

 կատարելու վիճակագրական հետևություններ՝ վերլուծելով առկա տվյալները, 

 ստանալու տարբեր բնութագրիչների համար գնահատականներ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա1. Պարզաբանել ծառայությունների կազմակերպման հիմնական սկզբունքները և հայեցա-

կարգերը,  իմանալու սերվիսային գործունեության գլոբալ և լոկալ հիմնախնդիրները: 

Ա5. Բացատրել սերվիսային ձեռնարկությունների տնտեսագիտական, հոգեբանական, սոցիո-

լոգիական և տարածական կազմակերպման ասպեկտները: 

Բ1. Հավաքագրելև համակարգել սերվիսի ոլորտին վերաբերվող տեղեկույթ: 

Բ2. Կատարել մասնագիտական հետազոտական աշխատանքներ, վերլուծություններ և  գնա-

հատումներ՝ կիրառելով ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները: 

Բ3. Իրականացնել սերվիսային գործունեության կազմակերպման պլանավորում, նախագծերի  

կազմում և մոդելավորում: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություն (ավանդական և ինտերակտիվ, հարց ու պատասխաններ, մտա-

գրոհներ), 

 խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ, 

 հետազոտական, գործնական աշխատանքների կատարում, 

 նախադեպերի վերլուծություն: 

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Առանց ընթացիկ գնահատումով դասընթաց 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝  Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 

        Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

        Ընթացիկ ստուգումներ 4 միավոր 

        Ինքնուրույն աշխատանք 5 միավոր 

Նախատեսված Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, ՝ 3-ական միավոր։Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հավանականության հատկություններ, նմուշահանում, հիմնական գաղափարները և սկզ-

բունքները, վիճակագրական բաշխման ֆունկցիա, հաճախությունների սյունապատկեր, նմու-

շային մոմենտներ, գնահատականների կառուցման ընդհանուր եղանակաները, վստահու-

թյան հավանականություն, վստահության միջակայք, գծային ռեգրեսիա։ 
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14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Հարությունյան Ե. և այլոք, Հավանականություն և կիրառական վիճակագրություն, 

Երևան,  2000թ․։ 

2. Ահարոնյան Ն. Գ., Իսրաելյան Ե. Ռ., Հավանականությունների տեսության խնդրագիրք, 

ԵՊՀ-ի հրատ., 2016թ․։ 

3. Գասպարյան Կ. Վ., “Վիճակագրության խնդիրների ժողովածու’’, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 

2017թ․։ 

 

1. 0904/Բ29 2.«ՀԲ» Բիզնես կազմակերպումը և պլանավորումը սերվիսում 3. 5 ECTS կրեդիտ 

4. 5 ժամ/շաբ․ 5. 3 ժամ դաս., 1 ժամ սեմ., 1 ժամ գործն. 

6. 6-րդ կիսամյակ` գարնանային 7.Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ծանոթացնել սերվիսում բիզնեսի կազմակերպման և պլանավորման նորմերին,  

 ներկայացնել սերվիսային ձեռնարկությունների բիզնես պլանավորման գործիքակազմը,  

 ձևավորել բիզնեսի կազմակերպման և պլանավորման հմտություններ։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնելու բիզնեսի կազմակերպման և պլանավորման նպատակները և           ռազմա-

վարությունը, 

 բացատրելու բիզնեսի պլանավորման գործընթացը, 

 քննարկելու բիզնեսի պլանավորման տիպերը և կառուցվածքային առանձնահատկու-

թյունները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կիրառելու բիզնեսի պլանավորման գործիքները և կազմակերպչակառուցվածքային 

նորմերը, 

 կիրառելու ներքին, ներդրումային, ինովացիոն և ֆինանսաումկան բիզես պլանների 

տիպերը  շուկայում մրցունակության ապահովման նպատակով, 

 մշակելու արդյունավետ պլանավորում և կազմակերպակառավարչական ռացիոնալ   

որոշումների համակարգ, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 ներդնելու մրցունակ բիզնեսի կազմակերպման և պլանավորման միջոցներ և մշակել 

պլանավորման ինովացիոն մոտեցումներ, 

 վերլուծելու Հայաստանի Հանրապետության ժամանակակից սերվիսի շուկայում 

գործող ձեռնարկությունների կազմակերպման և պլանավորման առանձնահատկ-

ություները և ներդնել միջազգային առաջավոր փորձը: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա3. Բացահայտել հաճախորդի պահանջները և դրանց ձևավորող կարիքները, գիտակցված 

պահանջմունքները և վճարունակ պահանջարկը: 

Բ5. Հետազոտել ծառայությունների շուկա և դրա հիման վրա մշակել զարգացման համալիր 

ռազմավարություն: 

Գ1. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ: 
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություն (ավանդական և ինտերակտիվ, հարց ու պատասխաններ, մտագրոհներ), 

 խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ, 

 հետազոտական, գործնական աշխատանքների կատարում, 

 նախադեպերի և օրինակների վերլուծություն։ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. («ՀԲ») 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր  

       Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

       Ընթացիկ ստուգումներ 3 միավոր 

       Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից 1-ինը գրավոր է՝ 3 միավոր առավելագույն ար-

ժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր:  2-րդը հիմնված է 

հետազոտական աշխատանքների արդյունքների ներկայացման վրա՝ 3 միավոր առավելա-

գույն արժեքով: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, որոնցից 4-ը՝ 2-ական, 1-ը՝ 1 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Բիզնեսի պլանավորման անհրաժեշտությունը, նպատակները և խնդիրները, պլա-

նավորումը որպես կազմակերպության ռազմավարական զարգացումն ապահովելու  միջոց, 

կազմակերպության պլանների համակարգը և տեսակները, բիզնեսի վերակազմավորում: 

Ռազմավարական կառավարման նոր ուղղությունները հիմնված բիզնես գործընթացների 

վրա, կազմակերպության զարգացման ռազմավարական և մրցակցային դիրքի վերլու-

ծություն: Բիզնես պլանի ներդրման որոշումների կայացում, սերվիսային գործունեության 

տեսական հիմքերը, բիզնես պլանի կառուցվածքը։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Байкалова А.И., Бизнес-планирование: Учебное пособие. − Томск, 2004. − 53 с․ 

2. Бизнес-планирование: Учебник/ под.ред. В.М. Попова и С.И. Ляпунова.- М: Финансы и 

статистика. 2001, 672 с. 

3. Саак А.Э, Пшеничных Ю.А. Мененджмент в социально-культурном сервисе и туризме. 

Учебное пособие,. –СПб, Питер, 2007.-512 с. 

 

1. 0904/Բ31 Սերվիսային գործունեության ապահովում 3. 4 ECTS կրեդիտ 

    4. 4 ժամ/շաբ․ 5. 3 ժամ դաս․, 1 ժամ գործն․ 

    6. 7-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 7.Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 սովորեցնել սերվիսային գործունեության ապահովման օրենսդրական հիմքերը,  ազ-

գային և միջազգային կարգավորումները, 

 ներկայացնել սերվիսային գործունեության ֆինանասական, ռեսուրսային,  փաստա-

թղթային ապահովման մեխանիզմները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 քննարկելու սերվիսային գործունեության կազմակերպման օրենսդրական կարգավորման  

համակարգը, 
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 քննարկելու սերվիսային գործունեության կազմակերպման օրենսդրության պետա-

կան և   միջազգային ասպեկտները, նաև ծառայությունների ապահովագրության, 

 առանձնահատկությունները,  

 ներակայացնելու ՀՀ-ում սերվիսային գործունեության ֆինանսական, ռեսուրսային, 

փաստաթղթային ապահովման մեխանիզմները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

  գնահատելու սերվիսային գործունեության օրենսդրական,  

  ապահովման արդյունավետությունը՝ ըստ առանձին ոլորտների, 

  նկարագրելու և հիմնավորելու ռեսուրսային հագեցվածությունը,  նյութատեխնիկական 

և աշխատանքային ռեսուրսների ապահովվածությունը սերվիսային ձեռնար-

կությունում, 

 ներկայացնելու փաստաթղթերի տեսակները, նաև պայմանագրային հարաբերություն-

ների ձևակերպումները սերվիսային գործունեության տարբեր ոլորտներում։ 

 գործնականում կիրառելու երվիսի ոլորտին բնորոշ պայմանագրային հարաբերու-

թյունները, ապահովագրության տեսակները։  

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ․ 

 առաջարկելու օրենսդրական կարգավորումներ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա5. Բացատրել սերվիսային ձեռնարկությունների տնտեսագիտական, հոգեբանական, սոցիո-

լոգիական և տարածական կազմակերպման ասպեկտները: 

Բ2. Կատարել մասնագիտական հետազոտական աշխատանքներ, վերլուծություններ և  գնա-

հատումներ՝ կիրառելով ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները: 

Բ6. Ներկայացնել մասնագիտական կարծիք ՀՀ սերվիսի ոլորտի և, մասնավորապես,             զբոսա-

շրջության մասին 

Գ2. Իրականացնել մարդու ազատ ժամանակի ստեղծագործական կազմակերպումը։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություն (ավանդական և ինտերակտիվ, հարց ու պատասխաններ, մտագրոհներ), 

 խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ, 

 հետազոտական, գործնական աշխատանքների կատարում, 

 նախադեպերի վերլուծություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

                                                        Ընթացիկ ստուգումներ  3  միավոր 

     Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր առավ-

ելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 5 հարց՝ 8 +1միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:  
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Սերվիսային գործունեության բովանդակությունը։ Սերվիսային գործունեության պետա-

կան և միջազգային կարգավորումը։ Սերվիսային ձեռնարկատիրության օրենսդրական 

կարգավորումները ՀՀ-ում։ Սերվիսային գործունեության ֆինանսական, 

նյութատեխնիկական ապահովումը ըստ սերվիսային գործունեության       տեսակների։ 

Սերվիսային գործունեության ապահովագրությունը ծառայությունների տարբեր 

ոլորտներում: 

14, Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Արշակյան Ք. ,Մարքեթինգ և կառավարում, 2014 թ., 289 էջ., 

2. Մարգարյան Ա.,Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպման իրավական 

կարգավորումները, ուսաումնական ձեռնարկ, 2017 թ., 248 էջ., 

3. Ներսեսյան Վ․Ս․Իրավունքի և պետության տեսություն, Եր․, 2001, 300 էջ 

4. Аванесова Г.А. Сервисная деятельность: Историческая и современная практика,        пред-

принимательство, менеджмент. Учебное пособие. М. 2005, 318 стр. 

5. Арляпова Е.В. Документационное обеспечение управления в социально-  культурном 

сервисе и  туризме: Учебное пособие. - Томск: Изд-во ТПУ, 2005. - 130 с.  

6. Еланцева О. П. - Документационное обеспечение управления в социально-культурном 

сервисе и туризме. Учебник для вузов, 2013 г. 

7. Романович Ж.А., Калачев С.Л. Сервисная деятельность. Учебник. М., 2006, 284 стр. 

 

1. 0904/Բ30 2.«ՀԲ» Սերվիսային գործունեության 

 առանձնահատկությունները ՀՀ-ում 

3. 5 ECTS կրեդիտ 

   4. 5 ժամ/շաբ․ 5. 2 ժամ դաս․, 1 ժամ սեմ․, 1 ժամ գործն. 

   6. 6-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 7.Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել ՀՀ սերվիսային գործունեության ճյուղային և տարածքային կառուցվածքը, 

 ներկայացնել ՀՀ սերվիսային գործունեության առանձնահատկությունները ըստ 

տեսակների: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 քննարկելու ՀՀ սերվիսային գործունեության զարգացման հիմքերը, 

 քննարկելու սերվիսային գործունեության առանձնահատկությունները ըստ տեսա-

կների, 

 վերհանելու սերվիսային գործունեության կազմակերպման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 առաջարկելու ՀՀ-ում սերվիսային գործունեության կազմակերպման ծրագրերը, 

 վերլուծելու և գնահատելու ՀՀ սերվիսային գործունեության ճյուղային և տեսակային  

կառուցվածքը, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ․ 

 գտնելու սերվիսային գործունեության առանձնահատկություններ՝ կախված տարածքի 

բնույթից: 
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա1. Պարզաբանել ծառայությունների կազմակերպման հիմնական սկզբունքները և հայեցա-

կարգերը, իմանալու սերվիսային գործունեության գլոբալ և լոկալ հիմնախնդիրները: 

Բ1.  Հավաքագրել և համակարգել սերվիսի ոլորտին վերաբերվող տեղեկույթ: 

Բ6. Ներկայացնել մասնագիտական կարծիք ՀՀ սերվիսի ոլորտի և, մասնավորապես,                     զբոսա-

շրջության մասին: 

Գ1. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ: 

Գ5. Կատարել թիմային աշխատանք: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություն (ավանդական և ինտերակտիվ, հարց ու պատասխաններ, մտա-

գրոհներ) 

 խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ, 

 հետազոտական, գործնական աշխատանքների կատարում , նախադեպերի 

վերլուծություն։ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. («ՀԲ») 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ 3 միավոր 

     Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր առավե-

լագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Եզրա-

փակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարու-

նակում է 5 հարց՝ որոնցից 4-ը՝ 2-ական, 1-ը՝ 1 միավոր  կամ 3 հարց 3ական միավոր։ Միա-

վորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

ՀՀ տնտեսության ընդհանուր բնութագիրը, ՀՀ տնտեսության սպասարկման ոլորտը․  ճյու-

ղային և տարածքային կառուցվածքը, ՀՀ սերվիսային գործունեության տարածքային առանձ-

նահատկությունները, ՀՀ սերվիսային գործունեության կառվարչա-կազմակերպչական առ-

անձնահատկությունները,  ՀՀ սերվիսային գործունեության սոցիալ-մշակութային առանձ-

նահատկությունները, ՀՀ սերվիսային գործունեության հիմնախնդիրները և ռիսկերը։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Հայաստանի ազգային ատլաս: Գեոդեզիայի և քարտեզագրության կենտրոն ՊՈԱԿ, Եր. 

2007, 232 էջ։ 

2. Մելքումյան Ս․, ՀՀ և ԼՂՀ տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրություն, Եր, 2007, 448 

էջ։ 

3. Сафарян А.А. Туизм в Армении. Монография. Пермь, 2017, 136 стр. 

4. www.armstat.am – ՀՀ ԱՎԾ կայք։  

5. www.armhotels.am – ՀՀ հյուրանոցների կայք։ 

 

  

http://www.armhotels.am/
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1. 0904/ԲՀ01 2. Ուսումնական պրակտիկա - 1 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 30 ժամ 5. 80 ժամ գործն. 

6. 2-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 7. Ստուգարք 

8. Ուսումնական պրակտիկա-1-ի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին հնարավորություն տալ հավաքագրել, դասակարգել, վերլուծել, համա-

դրել և գնահատել պրակտիկայի օբյեկտներին վերաբերվող մասնագիտական 

տեղեկույթը, 

 կատարել  խմբային, անհատական, կազմակերպչական աշխատանքներ, ընդլայնել ու 

զարգացնել մասնագիտական աշխարհայացքը, հմտություններն ու կարողությունները, 

ճնաչել ՀՀ սպասարկման ոլորտը, մշակույթը, պատմությունը, աշխարհագրությունն 

ավելի խորը կերպով: 

9. Ուսումնական պրակտիկա-1-ի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 ներկայացնելու պատմամշակութային և բնական օբյեկտների սերվիսային և զբոսա-

շրջային                           դերն ու նշանակությունը, 

 ճանաչելու մասնագիտական ոլորտի օբյեկտները և դրանցում տեղի ունեցող 

գործընթացները, 

 ուսումնասիրելու պրակտիկայի օբյեկտների ներքին և արտաքին միջավայրերը, 

 ստուգելու սեփական գիտելիքները, 

 բացահայտելու սպասարկման ոլորտի աշխատակիցներին անհրաժեշտ պրակտիկ  

հմտություններն ու կարողությունները, 

բ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 կատարելու ինքնուրույն հետազոտական աշխատանքներ և առաջադրանքներ, 

 կատարելու թիմային աշխատանք, 

 հաղորդակցվելու մասնագիտորեն։ 

10. Ուսումնական պրակտիկա-1-ը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքը.  

Բ1. Հավաքագրել և համակարգել սերվիսի ոլորտին վերաբերվող տեղեկույթ: 

Բ2. Կատարել մասնագիտական հետազոտական աշխատանքներ, վերլուծություններ և                 գնա-

հատումներ՝ կիրառելով ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները: 

Բ5. Հետազոտել ծառայությունների շուկա և դրա հիման վրա մշակել զարգացման համալիր 

ռազմավարություն: 

Գ1. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ: 

Գ5. Կատարել թիմային աշխատանք: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դիտողական դասախոսություն, 

 հետազոտական, գործնական աշխատանքների կատարում, 

 խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարք՝ հիմնված անհատական հաշվետվության կազմման և պաշտպանության վրա: 
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13. Ուսումնական պրակտիկա-1-ը բաղկացած է հետևյալ հիմնական փուլերից. 

 1․ Նախապատրաստման 

2․Իրագործման 

3․Ավարտման 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Գրիգորյան Մ. Ա., Սուվարյան Ս. Ռ., Ալեքսանյան Գ. Փ., Քելյան Ս. Ս. Սերվիս մասնագի-

տության ուսումնական պրակտիկաների կազմակերպման ուսումնամեթոդական              ուղե-

ցույց: -Եր., ԵՊՀ հրատ., 2016, 66 էջ:  

2. ԵՊՀ բակալավրի կրթական ծրագրի կառուցվածքը և բովանդակությունը։ Հաստատված է 

ԵՊՀ գիտական խորհրդի 2017 թ․մայիսի 4-ի թիվ 7 նիստում: 

 

 1. 0904/ԲՀ02 2. Ուսումնական պրակտիկա - 2 3. 4 ECTSկրեդիտ 

4. 30 ժամ. 5. 80 ժամ գործն. 

6. 4-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 7. Ստուգարք 

8. Ուսումնական պրակտիկա-2-ի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին հնարավորություն տալ խորացնել պրակտիկայի օբյեկտներին վերա-

բերվող մասնագիտական տեղեկույթի հավաքագրման, դասակարգման, վերլուծման, 

համադրման և գնահատման գործընթացը, 

 բարելավել խմբային, անհատական, կազմակերպչական աշխատանքների կա-

տարման  հմտությունները, ընդլայնել ու զարգացնել մասնագիտական աշխարհա-

յացքը, հմտություններն ու կարողությունները, ճնաչել ՀՀ սպասարկման ոլորտը, 

մշակույթը, պատմությունը, աշխարհագրությունն ավելի խորը կերպով: 

9. Ուսումնական պրակտիկա-2-ի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 ներկայացնելու պատմամշակութային և բնական օբյեկտների սերվիսային և զբոսաշր-

ջային դերն ու նշանակությունը, 

 ուսումնասիրելու պրակտիկայի օբյեկտների ներքին և արտաքին միջավայրերը, 

 ստուգելու սեփական գիտելիքները, 

 կիրառելու սպասարկման ոլորտի աշխատակիցներին անհրաժեշտ պրակտիկ                հմտու-

թյուններն ու կարողությունները, 

բ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 կատարելու ինքնուրույն հետազոտական աշխատանքներ և առաջադրանքներ,  

 կատարելու թիմային աշխատանք, 

 հաղորդակցվելու մասնագիտորեն։ 

10. Ուսումնական պրակտիկա-2-ը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքը. 

Բ1. Հավաքագրել և համակարգել սերվիսի ոլորտին վերաբերվող տեղեկույթ: 

Բ2. Կատարել մասնագիտական հետազոտական աշխատանքներ, վերլուծություններ և  գնա-

հատումներ՝ կիրառելով ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները: 

Բ5. Հետազոտել ծառայությունների շուկա և դրա հիման վրա մշակել զարգացման համալիր 

ռազմավարություն: 

Գ1. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ: 
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Գ5. Կատարել թիմային աշխատանք: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

դիտողական դասախոսություն, 

հետազոտական, գործնական աշխատանքների կատարում, 

խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարք՝ հիմնված անհատական հաշվետվության կազմման և պաշտպանության վրա: 

13, Ուսումնական պրակտիկա-2-ը բաղկացած է հետևյալ հիմնական փուլերից.  

1. Նախապատրաստման, 

2. Իրագործման, 

3. Ավարտման: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Գրիգորյան Մ. Ա., Սուվարյան Ս. Ռ., Ալեքսանյան Գ. Փ., Քելյան Ս. Ս., Սերվիս մասնա-

գիտության ուսումնական պրակտիկաների կազմակերպման ուսումնամեթոդական 

ուղեցույց: -Եր., ԵՊՀ հրատ., 2016, 66 էջ: 

2. ԵՊՀ բակալավրի կրթական ծրագրի կառուցվածքը և բովանդակությունը։ Հաստատված է 

ԵՊՀ գիտական խորհրդի 2017 թ․մայիսի 4-ի թիվ 7 նիստում։ 

 

1. 0904/ԲՀ05 2. Մասնագիտական պրակտիկա 3. 6 ECTS կրեդիտ 

4. 45 ժամ/շաբ. 5. 180 ժամ գործն.  

6. 8-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 7. Ստուգարք 

8. Մասնագիտական պրակտիկայի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին հնարավորություն տալ հնարավորություն ընձեռել ակադեմիական ու-

սուցման ընթացքում ձեռք բերված գիտելիքները  կիրառել գործնականում՝ 

աշխատանքային միջավայրում, ամբողջացնել ակադեմիական գիտելիքները և 

մասնագիտական հմտությունները, 

 զարգացնել մասնագիտական աշխատանքային հմտությունները, ծանոթանալ 

պոտենցիալ գործատուներին, ձեռք բերել աշխատանքային փորձ, ձեռք բերել 

անհրաժեշտ տեղեկույթ ավարտական աշխատանքների կատարման համար։ 

9. Մասնագիտական պրակտիկայի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կիրառելու մասնագիտական գիտելիքները աշխատանքային գործընթացներում, 

 կատարելու գործնական-աշխատանքային առաջադրանքներ, 

 ստուգելու սեփական գիտելիքները, 

 հավաքելու մասնագիտական տեղեկույթ ավարտական աշխատանք գրելու համար, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ․ 

 կատարելու ինքնուրույն հետազոտական աշխատանքներ և առաջադրանքներ, 

 աշխատելու թիմում, 

 հաղորդակցվելու մասնագիտորեն։ 

10. Մասնագիտական պրակտիկան ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքը. 

Ա3. Բացահայտել հաճախորդի պահանջները և դրանց ձևավորող կարիքները, գիտակցված 
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պահանջմունքները և վճարունակ պահանջարկը,  

Բ1. Հավաքագրել և համակարգել սերվիսի ոլորտին վերաբերվող տեղեկույթ: 

Բ2. Կատարել մասնագիտական հետազոտական աշխատանքներ, վերլուծություններ և              գնահա-

տումներ՝ կիրառելով ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները: 

Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

Գ5. Կատարել թիմային աշխատանք: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

հետազոտական, գործնական աշխատանքների կատարում, 

խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարք՝ հիմնված անհատական հաշվետվության կազմման և պաշտպանության վրա: 

13. Մասնագիտական պրակտիկան բաղկացած է հետևյալ հիմնական փուլերից.  

1. Նախապատրաստման, 

2. Իրագործման 

3. Ավարտման 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. ԵՊՀ բակալավրի կրթական ծրագրի կառուցվածքը և բովանդակությունը։ Հաստատված է 

ԵՊՀ գիտական խորհրդի 2017 թ․մայիսի 4-ի թիվ 7 նիստում 

 

1. 0904/ԲՀ06 2. Ավարտական աշխատանք 3. 20 ECTS կրեդիտ 

           4. 150 ժամ/շաբ. 5. 600 ժամ ինքնուրույն 

          6. 8-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 7. Պաշտպանություն 

8. Ավարտական աշխատանքի նպատակն է՝ 

 արտացոլել տվյալ մասնագիտության շրջանակներում ուսանողի ձեռք բերած 

գիտելիքները, 

 կիրառելու և մասնագիտական ոլորտին առնչվող խնդիրներ բարձրացնելու ու 

լուծումներ առաջադրելու հմտությունները։ 

9. Ավարտական աշխատանքի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 բացահայտելու ավարտական թեմային վերաբերվող նոր գիտելիքներ՝ տեսություններ, 

հայեցակարգեր, մոտեցումներ, սկզբունքներ, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ  

 ձևակերպելու գիտական խնդիրներ, 

 կատարելու գիտագործնական առաջարկներ՝ մասնագիտական խնդիրները լուծելու 

համար, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 աշխատելու ինքնուրույն,  

 մտածելու մասնագիտորեն և քննադատաբար: 

10. Ավարտական աշխատանքը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք-

(ներ)ը. 

Ա3. Բացահայտել  հաճախորդի  պահանջները  և  դրանց  ձևավորող  կարիքները,  գիտակց-
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ված պահանջմունքները և վճարունակ պահանջարկը: 

Ա4. Բացատրել սերվիսի համակարգերի և զբոսաշրջության համալիրների կազմավորվածու-

թյան և գործունեության սկզբունքները, նկարագրելու դրանցում ընթացող 

սպասարկման և մատուցման ուսումնասիրման ժամանակակից մոտեցումները: 

Ա5. Բացատրել սերվիսային ձեռնարկությունների տնտեսագիտական, հոգեբանական, սոցի-

ոլոգիական և տարածական կազմակերպման ասպեկտները: 

Բ1. Հավաքագրելու և համակարգել սերվիսի ոլորտին վերաբերվող տեղեկույթ: 

Բ2. Կատարել մասնագիտական հետազոտական աշխատանքներ, վերլուծություններ և գնա-

հատումներ՝ կիրառելով ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները: 

Բ4.  Մշակել և իրականացնել սերվիսային ծրագիր և զբոսաշրջային փաթեթ: 

Բ6. Ներկայացնել մասնագիտական կարծիք ՀՀ սերվիսի ոլորտի և, մասնավորապես, զբոսա-

շրջության մասին: 

Գ1. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

Խորհրդատվություններ/ուղղորդում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Տե՛ս «ԵՊՀ-ում բակալավրի ավարտական աշխատանքի պատրաստման և գնահատման 

կարգ»-ը։ 

13. Ավարտական աշխատանքի կատարումը բաղկացած է հետևյալ հիմնական փուլերից. 

1․թեմայի որոշում և հաստատում, 

2․հետազոտություն, 

3. արդյունքների համակարգում  

4․նախապաշտպանություն 

5․աշխատանքի կազմում, 

6․պաշտպանություն։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

ԵՊՀ-ում բակալավրի ավարտական աշխատանքի պատրաստման և գնահատման կարգ։ 

Հաստատված է ԵՊՀ գիտական խորհրդի 2017 թ․հոկտեբեր 12-ի թիվ 1 նիստում (հասանելի 

է հետևյալ հղմամբ՝ 

http://documentation.ysu.am/wp-content/uploads/2017/10/karg-1-4.pdf 24․01․2018, ժամը 12։30 

դրությամբ) 

 

  

http://documentation.ysu.am/wp-content/uploads/2017/10/karg-1-4.pdf
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ԲԱԺԻՆ III. 

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 
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ԵՐԿՐԱՖԻԶԻԿԱ, ՋՐԱԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏԱԿԱՆ 

ԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ 

1. Ծրագրի անվանումը և մասնագիտության 

թվանիշը 

 

Երկրաֆիզիկա, ջրաերկրաբանություն և 

ճարտարագիտական երկրաբանություն 

054101.03.7 

2. Բուհը 
 

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ) 

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է – 

4. Շնորհվող որակավորումը 
 

Երկրաբանության մագիստրոս  

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին 2017/2018 

6. Ուսումնառության լեզուն Հայերեն 

7. Ուսուցման ձևը առկա 
 

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները 

Մագիստրատուրայում ընդունելությունը կատարվում է ԵՊՀ առկա ուսուցմամբ Մագիստրա-

տուրայի ընդունելության կանոնակարգերի (վերահաստատվում են ամեն տարի) համաձայն: 
 

9. Ծրագրի նպատակները 

Ծրագրի նպատակն է՝ պատրաստել բարձր որակավորմամբ, մրցունակ և աշխատաշուկայում 

պահանջարկ ունեցող մասնագետներ ՀՀ և միջազգային  երկրաբանական՝ երկրաֆիզիկայի, 

ջրաերկրաբանության և ճարտարագիտական երկրաբանության  ոլորտներում աշխատելու 

համար: Հմուտ մասնագետները կիրառելով երկրաֆիզիկական մեթոդները կկարողանան լուծել 

իրեց առաջադրված խնդիրները, ջրաերկրաբանները և ճարտարագետ-երկրաբանները  համա-

պատասխան ոլորտներում կկարողանան կատարել հետազոտական աշխատանքներ,   կազմել 

նախագծեր, կազմակերպել և ղեկավարել դաշտային  աշխատանքներ, կատարել դաշտային 

նյութի վերլուծություն և տալ համապատասխան եզրակացություն: 
 

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.     

Այս                             ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Ա1. տիրապետելու երկրաֆիզիկական, ճարտարագիտաերկրաբանան և ջրաերկրաբանական 

ուսումնասիրությունների մեթոդների տեսական հիմունքներին: 

Ա2. ընտրելու տարբեր երկրաբանական խնդիրների (կառուցվածքային, հանքային, ջրաերկրա-

բանական, ճարտարագիտաերկրաբանական, հորատանցքային, էկոլոգիական) լուծման 

մեթոդաբանությանը: 

Ա3. հիմնավորելու ֆիզիկա- երկրաբանական մոդելների կազմման դաշտային ուսումնասի-

րությունների արդյունավետ համալիրի ընտրման սկզբունքները: 

Ա4. գրանցելու դաշտային և լաբորատոր պայմաններում օգտագործվող ժամանակակից սար-

քերով և սարքավորումներով ստացված ուսումնասիրությունների արդյունքները, 

Ա5. ստացված տվյալների համակարգչային մշակմամբ կառուցելու քարտեզներ և գրաֆիկա-

կան նյութեր, 

Ա6. ներկայացնելու գիտահետազոտական և արտադրական աշխատանքների ծրագրեր, նա-

խահաշիվներ և ավարտական հաշվետվություններ, 
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Ա7. հիմնավորելու երկրաբանական բնույթի մրցութային և բիզնես ուղվածություն ունեցող 

գիտաարտադրական ուսումնասիրությունների համալիրում երկրաֆիզիկական, 

ջրաերկրաբանական և ճարտարագիտաերկրաբանական մեթոդների կիրառման 

անհրաժեշտությունը և արդյունավետությունը: 

Բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ  

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Բ1. ընտրելու առաջադրված երկրաբանական խնդրի գործնական լուծման և տնտեսապես 

արդյունավետ երկրաֆիզիկական, ջրաերկրաբանական և ճարտարագիտա-

երկրաբանական մեթոդների կիրառման համալիր, 

Բ2. գործնականում հետազոտելու երկրաբանական բազմաբնույթ խնդիրներ, կատարելու կար-

ճաժամկետ կանխատեսումներ, համակարգչային ծրագրերի կիրառմամբ կառուցելու 

ապրիոր և դինամիկ ֆիզիկա – երկրաբանական մոդելներ, 

Բ3. կիրառելու և օգտվելու դինամիկ Web էջերից`քարտեզագրական և գրաֆիկական նյութերի 

կազմման նպատակով, ստեղծելու տվյալների բազաներ և կարողանալու դրանք կիրառել 

հետազոտություններում, 

Բ4. գործնականում իրականացնելու երկրաֆիզիկական համալիր ուսումնասիրություններ` 

ջրաերկրաբանական և ճարտարագիտաերկրաբանական աշխատանքների արդյունավե-

տությունը բարձրացնելու նպատակով, 

Բ5. դաշտային և կամերալ աշխատանքների ընթացքում ցուցաբերելու որպես բարձր որա-

կավորում ունեցող խմբի անդամ, և խմբի ապագա ղեկավար: 

Գ. ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ  

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Գ1. սինթեզելու տարաբնույթ փաստեր և վիճակագրական տվյալներ, 

Գ2. ընդհանրացնելու քանակական և որակական մեկնաբանությունների արդյունքները, 

Գ3. առաջարկելու և զարգացնելու նոր գաղափարներ,  

Գ4. մշակելու և կազմելու նախագծեր, 

Գ5. եզրահանգումներ անելու, պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտու-

թյունների արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր: 
 

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը 

Կցված է 
 

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը 

Կցված է 
 

13. Գնահատման ձևերը 

Իրականացվում է ըստ ԵՊՀ–ի կողմից հաստատված չափորոշիչների՝ յուրաքանչյուր 

դասընթացի համար նախատեսված գնահատման ձևին համապատասխան: Տե՛ս «ԵՊՀ 

Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի 

կազմակերպման կարգ», Երևան, ԵՊՀ, 2022թ., էջեր 8-15: Ըստ այդմ գնահատման ձևերն են՝ 

եզրափակիչ քննություն, ընթացիկ քննություն, ստուգարք, ինքնուրույն աշխատանք և 

ընթացիկ ստուգում, ինչպես նաև մասնակցություն դասընթացին: 
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14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները 

«Երկրաֆիզիկա, ջրաերկրաբանություն և ճարտարագիտական երկրաբանություն» ծրագրի 

մագիստրոս շրջանավարտները կարող են աշխատանքի անցնել հետևյալ ոլորտներում` 

Շրջակա միջավայրի, Տարածքային կառավարման և Էներգետիկայի ենթակառուցվածքների, 

Արտակարգ իրավիճակների, Կրթության և գիտության նախարարություններում, 

Քաղաքաշինության կոմիտեում, Ակադեմիական և ենթակա գիտահետազոտական 

կազմակերպություններում` կապված երկրաբանական խնդիրների լուծման հետ, 

Երկրաբանական, երկրաբանահետախուզական, լեռնահանքային կազմակերպություններում, 

որոնք իրականացնում են միներալային հումքի որոնում, հետախուզում և կորզում: 

Կազմակերպություններում, որոնք իրականացնում են ճարտարագիտաերկրաբանական, 

ջրաերկրաբանական  տեխնածին, հնէաբանական և գեոէկոլոգիական խնդիրներ` կապված 

շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի հետ: Բարձրագույն և միջնակարգ ուսումնական 

հաստատություններ և այլն: 
 

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը 

Կրթական վերջնարդյունքների ձեռք բերման համար առկա են տպագիր, էլեկտրոնային, 

համացանցային մասնագիտական ձեռնարկներ և նյութեր (ԱՄՆ Բնության Պահպանության 

Գործակալության (EPA) ռեսուրսները, Եվրամիության շրջանակային դիրեկտիվներ՝ Directive 

2000/60/EC of the European Parliament and of the council of 23 october 2000), ժամանակակից 

սարքերով և սարքավորումներով հագեցած ուսումնական լաբորատորիաներ: 
 

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են 

ծրագիրը մշակելիս 

Պետական կրթական չափորոշիչ «Երկրաբանություն» մասնագիտությամբ: Մոսկվայի 

Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի և այլ առաջատար բուհերի ուսումնական 

ծրագրեր: 
 

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ 

Բացի Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետից, ՀՀ-ում գոյություն չունի որևիցե 

բուհ, որտեղ պատրաստվեն երկրաֆիզիկոսներ, ճարտարագետ-երկրաբաններ և 

ջրաերկրաբաններ: Մասնագետներ պատրաստելու համար առկա է անհրաժեշտ 

երկրաֆիզիկական և գեոտեխնիկական ժամանակակից լաբորատոր բազա՝ հագեցած 

ժամանակակից սարքավորումներով: 

 

18. Դասախոսին ներկայացվող պահանջներ 

Ընդհանրական կարողություններ. 

Դասավանդման/մանկավարժական՝ 

 դասընթացի աշխատանքային ծրագիր կազմելու հմտություններ, 

 դասավանդման ինտերակտիվ մեթոդների իմացություն,  

 ակտիվ ուսուցման տեխնիկական կիրառման կարողություն: 

Հետազոտական՝ 

 տարաբնույթ գիտական աղբյուրների հետ աշխատելու, ինչպես նաև համացանցային 

տեղեկատվական ռեսուրսներից օգտվելու հմտություն,   

http://www.aac.am/index.php?mod=pages&amp%3Bact=show&amp%3Bmenu_id=120
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 հետազոտական մեթոդների իմացություն, դրանց կիրառման հմտություն: 

Հաղորդակցման՝ 

 լսարանի հետ բանավոր հաղորդակցվելու միջոցով հետազոտական 

հետաքրքրություններ առաջացնելու հմտություն, 

 տեսական և փորձարարական հետազոտության արդյունքները ներկայացնելու,                        

վերլուծության ենթարկելու և ընդհանրացնելու կարողություն, 

  աշխատանքային խմբում աշխատելու, խմբի անդամների հետ բարձր մակարդակով 

հաղորդակցվելու հմտություններ: 

ՏՀՏ կիրառություն՝ 

 համակարգչային մասնագիտական ծրագրերի կիրառման հմտություններ 

 ցուցադրական նյութի պատրաստման և ներկայացման կարողություններ: 

Այլ կարողություններ՝ 

 անհրաժեշտ ռեսուրսները գնահատելու և ծրագրերը արդյունավետորեն 

իրականացնելու կարողություն, 

 ժամանակային ռեսուսների պլանավորման և կառավարման կարողություն: 

Մասնագիտական կարողություններ 

 Ֆիզիկա-երկրաբանական, երկրաֆիզիկական, հիդրոգեոդինամիկական մոդելների 

կազմման կարողություններ, 

 դաշտային և լաբորատոր սարքավորումների հետ աշխատելու, ինչպես նաև ստացված 

արդյունքները մշակելու կարողություններ, 

 գիտահետազոտական և արտադրական աշխատանքների իրականացման, 

հետազոտությունների արդյունավետ մեթոդիկայի ընտրության, հետազոտության 

արդյունքները հաշվետվությունների ձևով ներկայացման կարողություններ: 

Ընդհանուր պահանջներ՝ 

 գիտական աստիճանի կամ կոչման առկայություն, 

 վերջին հինգ տարում առնվազն 3 գիտական կամ մեթոդական աշխատանքի 

հրատարակությունների առկայություն,  

 պրակտիկ մասնագիտական /ցանկալի է դասավանդում բակալավրիատում/ առնվազն 

3 տարվա աշխատանքային փորձ: 

Այլ պահանջներ՝ 

 օտար լեզվի իմացություն, 

 երկրաֆիզիկայի, ջրաերկրաբանության, ճարտարագիտական երկրաբանության 

բնագավառներում հետազոտական հետաքրքրությունների   առկայություն: 
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Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Ա1. տիրապետելու երկրաֆիզիկական, ճարտարագիտաերկրաբանան և 

ջրաերկրաբանական ուսումնասիրությունների մեթոդների տեսական 

հիմունքներին: 

Բ1. ընտրելու առաջադրված երկրաբանական խնդրի գործնական լուծման և 

տնտեսապես արդյունավետ երկրաֆիզիկական, ջրաերկրաբանական և 

ճարտարագիտաերկրաբանական մեթոդների կիրառման համալիր 

Ա2. ընտրելու տարբեր երկրաբանական խնդիրների (կառուցվածքային, 

հանքային, ջրաերկրաբանական, ճարտարագիտաերկրաբանական, 

հորատանցքային, էկոլոգիական) լուծման մեթոդաբանությանը 

Բ2. գործնականում հետազոտելու երկրաբանական բազմաբնույթ խնդիրներ, 

կատարելու կարճաժամկետ կանխատեսումներ, համակարգչային 

ծրագրերի կիրառմամբ կառուցելու ապրիոր և դինամիկ ֆիզիկա – 

երկրաբանական մոդելներ 

Ա3. հիմնավորելու ֆիզիկա- երկրաբանական մոդելների կազմման 

դաշտային ուսումնասիրությունների արդյունավետ համալիրի ընտրման 

սկզբունքները 

Բ3. կիրառելու և օգտվելու դինամիկ Web էջերից`քարտեզագրական և 

գրաֆիկական նյութերի կազմման նպատակով, ստեղծելու տվյալների 

բազաներ և կարողանալու դրանք կիրառել հետազոտություններում 

Ա4. գրանցելու դաշտային և լաբորատոր պայմաններում օգտագործվող 

ժամանակակից սարքերով և սարքավորումներով ստացված 

ուսումնասիրությունների արդյունքները 

Բ4. գործնականում իրականացնելու երկրաֆիզիկական համալիր ուսումնա-

սիրություններ` ջրաերկրաբանական և ճարտարագիտաերկրաբանական 

աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով, 
Ա5. ստացված տվյալների համակարգչային մշակմամբ կառուցելու 

քարտեզներ և գրաֆիկական նյութեր 

Բ5. դաշտային և կամերալ աշխատանքների ընթացքում ցուցաբերելու որպես 

բարձր որակավորում ունեցող խմբի անդամ, և խմբի ապագա ղեկավար 

Ա6. ներկայացնելու գիտահետազոտական և արտադրական 

աշխատանքների ծրագրեր, նախահաշիվներ և ավարտական 

հաշվետվություններ 

Բ6.  

Ա7. հիմնավորելու երկրաբանական բնույթի մրցութային և բիզնես 

ուղվածություն ունեցող գիտաարտադրական ուսումնասիրությունների 

համալիրում երկրաֆիզիկական, ջրաերկրաբանական և 

ճարտարագիտաերկրաբանական մեթոդների կիրառման 

անհրաժեշտությունը և արդյունավետությունը 

  

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ 

Գ1. սինթեզելու տարաբնույթ փաստեր և վիճակագրական տվյալներ Գ4. Մշակելու և կազմելու նախագծեր 

Գ2. ընդհանրացնելու քանակական և որակական մեկնաբանությունների 

արդյունքները 

Գ5. եզրահանգումներ անելու, պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու 

հետազոտությունների արդյունքներ, վարելու գիտական բանավեճեր 

Գ3. առաջարկելու և զարգացնելու նոր գաղափարներ   
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ԵՐԿՐԱՖԻԶԻԿԱ,ՋՐԱԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ և ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶ 

Ուսումնական մոդուլի անվանումը 
Մոդուլի 

թվանիշը 

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 
Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6   Բ1 Բ2 Բ3 Բ4 Բ5 Բ6 Բ7 Բ8  Գ1 Գ2 Գ3 Գ4 Գ5 

Օտար լեզու-1 1602/Մ01                     X X 

Օտար լեզու-2 1602/Մ02                     X X 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտության ոլորտում 0808/Մ01          X  X       X  X  

Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ 0905/Մ01 

0808/Մ02 

               X    X  X 

Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները 0905/Մ02 

0808/Մ03 

X  X      
X X 

       
X   X 

 

«ՀԲ» Հետազոտման երկրաֆիզիկական և 

ճարտարագիտաջրաերկրաբանական համալիր մեթոդներ 
0905/Մ03 X  X       X X       X X    

«ՀԲ» Օգտակար հանածոների հանքավայրեի հետազոտման 

երկրաբանակառուցվածքային մեթոդներ 
0808/Մ03 X X      X  X  X  X  X       

Լանջերի կայունության հաշվարկման մեթոդներ 0905/Մ04    X       X        X    

Էլեկտրահետախուզության ուսումնասիրման օբյեկտներ 0905/Մ05 X    X     X X        X   X 

«ՀԲ» Էկոլոգիական ջրաերկրաբանություն 0905/Մ06 X X  X     X X         X X   

Սեյսմահետախուզության ուսումնասիրման օբյեկտներ 0905/Մ07 X   X     X   X       X   X 

Ջրաերկրաբանական հետազոտությունների մեթոդաբանություն 0905/Մ08 X X       X          X  X  

«ՀԲ» Մագնիսահետ. և գրավիհետախուզ. ուսումնաս. օբյեկտներ 0905/Մ09 X X X        X X       X  X  

Օգտ. Հանած. Հանք. ջրաերկրաբ. և ճարտարագիտ. երկրաբ. 0905/Մ10  X X      X X           X  

Երկրաֆիզիկական տվյալների համակարգչային մշակում 0905/Մ11 X   X     X  X        X    

Գրունտների մեխանիկա և գրունտագիտություն /հատ. գլ./ 0905/Մ12 X   X        X X       X   

Ինժեներական երկրաֆիզիկա 0905/Մ13 X X       X          X    

Մելիորատիվ ջրաերկրաբանություն 0905/Մ14 X X       X   X       X    

Երկրաֆիզիկական մեթոդների կոմպլեքսավորում 0905/Մ15  X X      X X         X   X 

Գրունտների ճարտարագիտաերկրաբանական 

հատկությունների բարելավման մեթոդներ 
0905/Մ16 X  X                X    

«ՀԲ» Կիրառական սեյսմալոգիայի հիմունքներ 0905/Մ17 X   X       X       X    X 

 «ՀԲ »Հորատանցքերի երկրաֆիզ. և պետրոֆիզ. հատուկ գլուխներ 0905/Մ18 X X X      X   X      X   X  

Մասնագիտական պրակտիկա 0905/Հ01                  X X  X X 
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ԵՐԿՐԱՖԻԶԻԿԱ, ՋՐԱԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ և  

ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ 

 ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ 
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1. 1602/Մ01 2. Օտար լեզու-1 (Անգլերեն) 3. 6 ECTS կրեդիտ 

4.    4 ժամ/շաբ. 5. 4 ժամ գործն. 

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 կատարելագործել ուսանողների օտար (անգլերեն) լեզվով հաղորդակցական 

կարողությունները՝ ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ ոլորտներում, 

 խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական 

յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները, 

 ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ, 

 զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու 

կարողությունը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 կիրառելով մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները  

(որոնողական, ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ ընկալել դրանց 

բովանդակությունն ու կառուցվածքը, 

 տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ 

գործածության նպատակադրմամբ, 

 ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով ինքնուրույն 

աշխատանք կատարելու սկզբունքների իմացություն, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային և ոճական 

վերլուծություն և թարգմանություն, 

 ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ, 

ձևակերպել, շարադրել, հիմնավորել անձնական կարծիքը, քննարկել, բանավիճել 

մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրների շուրջ, 

 գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ, ռեֆերատներ, 

գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով շարադրանքը, 

 լսելով ընկալել և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող դասախոսությունների, 

հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան). 

 արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ 

ինտերնետային) տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և 

ներկայացնելու նպատակով: 

 դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է 

համապատասխանեն լեզուների իմացության/իրազեկության համաեվրոպական 

համակարգի (CEFR-ի) B2 մակարդակին: 

10.  Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները՝ 

Գ4. մշակելու և կազմելու նախագծեր,  

Գ5. եզրահանգումներ անելու, պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտու-

թյունների արդյունքներ, վարելու գիտական բանավեճեր: 
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, 

 անհատական և խմբային աշխատանք, 

 անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք, 

 ինքնուրույն աշխատանք, 

 բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա, անհատական ինքնուրույն նախագծի 

իրականացում), 

 գրավոր և բանավոր ստուգում, 

  իրավիճակային խնդիրների քննարկում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը ավարտվում է բանավոր ստուգարքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 

հարց. մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում, 

մասնագիտական բառապաշարի ստուգում, 

զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ, բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) 

մասնագիտական խնդրի վերաբերյալ: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից. 

Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և ոճաբանական 

յուրահատկությունները: Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և 

դրանց իրացումը օտար (անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման 

գործընթացում: Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու 

աշխատությունների, գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, 

զեկուցումների,                 էսսեների շարադրման ձևերն ու սկզբունքները: Մասնագիտական բնագիր 

տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների ունկնդրմամբ՝ դրանց 

բովանդակության վերծանման, վերարտադրության առանձնահատկությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝  

1. Агабекяан А., Английский для технических вузов, Москва, 2000 

2. John M. Swales, Christine B. Feak “ English in Today’s Research World’’ a Writing Guide. The 

University of Michigan Press, USA, 2003 

3. John M. Swales and Christine B. Feak “Academic writing for Graduate Students’’ USA, 2000 

4. Geology and the environment (Bernard W. Pipkin) 

 

1. 1602/Մ02 2. Օտար լեզու-2 (Անգլերեն) 3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ գործն. 

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ամբողջացնել նախորդ մոդուլի օգնությամբ ձեռք բերած գիտելիքները, 

 ծանոթացնել օտար լեզվի իմացության ստուգման և գնահատման պահանջներին, 

 ներկայացնել լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները և  ծանոթացնել 

թեստավորման հիմանական սկզբունքներին, 

 ներկայացնել լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և 

մարտավարությունը, 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ցուցաբերել օտար լեզվի իմացություն միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան 

(B2-C1), 

 նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և պահանջները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 գործնականում կատարել թեստային աշխատանքներ` կազմված համաեվրոպական 

չափանիշների B2-C1 մակարակին համապատասխան, 

 արտահայտել մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և բանավոր 

խոսքով, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան). 

 արդյունավետ կիրառել համակարգչային հմտությունները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները՝ 

Գ4. մշակելու և կազմելու նախագծեր, 

Գ5. եզրահանգումներ անելու, պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտու-

թյունների արդյունքներ, վարելու գիտական բանավեճեր: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, 

 անհատական և խմբային աշխատանք, 

 ինքնուրույն աշխատանք, 

 գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TOEFL թեստավորման 

միջոցով: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից. 

Օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները: Լեզվի 

իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման հիմանական 

սկզբունքները: Լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը: 

Միջազգային թեստերի (TOEFL, IELTS, ITEP) առանձնահատկությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Bruce Rogers “ The Complete Guide for TOEFL IBT Test Preparation”, Thomson, 2007 

2. Boston Educational Services “Official ITEP Preparation Guide”, Create Space Independent 

Publishing Platform, 2014 

3. Debora Philips “ Longman Preparation Course for the TOEFL IBT” Longman, 2007 

4. ETS “The Official Guide to the TOEFL Testing”, McGraw-Hill Education, 2012 

5. Pauline Cullen “The Official Cambridge Guide to IELTS”, Cambridge English, 2014 

6. Kaplan. “IELTS Premier”, Kaplan Publishing, 2016 
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1. 0808/Մ01 2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները 

մասնագիտական ոլորտում  

3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5.  2 ժամ գործն. 

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ երկրաբանահետախուզական աշխատանքների ժամանակ 

կիրառվող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և ծրագրերի (CorelDRAW, Surfer, 

AutoCAD և այլն) մասին, 

 օժանդակել ուսանողների մոտ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման 

կարողությունների և հմտությունների զարգացմանը՝ մասնագիտական ոլորտում 

հետազոտություններ կատարելիս և դրանց արդյունքները ներկայացնելիս: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու երկրաբանության ոլորտում և երկրաբանահետախուզական 

աշխատանքներում օգտագործվող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների արդի 

հնարավորությունները, 

 քննարկելու և հիմնավորելու առաջադրված խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ ՏՏ 

մեթոդների ու գործիքների ընտրությունը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 ինքնուրույնաբար ստեղծելու թվային տվյալների բազաներ և աշխատելու դրանց հետ, 

 հաշվարկելու օգտակար հանածոների պաշարներն ու ռեսուրսները ՏՏ 

հնարավորությունների կիրառմամբ, 

 վերլուծելու և գրաֆիկների տեսքով ներկայացնելու տեսական և քանակական 

տվյալները, 

 կազմելու թվային երկրաբանական քարտեզներ ու կտրվածքներ, նմուշարկման պլաններ, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան). 

 վերլուծելու առկա տեղեկատվությունը ՏՏ գործիքակազմի կիրառմամբ, 

 պատշաճ մակարդակով կազմակերպելու և ներկայացնելու երկրաբանահետախուզական 

աշխատանքների արդյունքների ամփոփումը, 

 պատրաստելու հետազոտության արդյունքները լուսաբանող և հիմնական դրույթներն ու 

եզրակացությունները հիմնավորող լուսացուցադրումներ (պրեզենտացիա): 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները՝ 

Բ1. ընտրելու առաջադրված երկրաբանական խնդրի գործնական լուծման և տնտեսապես 

արդյունավետ երկրաֆիզիկական, ջրաերկրաբանական և ճարտարագիտաերկրաբանական 

մեթոդների կիրառման համալիր, 

Բ2. գործնականում հետազոտելու երկրաբանական բազմաբնույթ խնդիրներ, կատարելու 

կարճաժամկետ կանխատեսումներ, համակարգչային ծրագրերի կիրառմամբ կառուցելու 

ապրիոր և դինամիկ ֆիզիկա – երկրաբանական մոդելներ, 

Բ4. գործնականում իրականացնելու երկրաֆիզիկական համալիր ուսումնասիրություններ` 

ջրաերկրաբանական և ճարտարագիտաերկրաբանական աշխատանքների 

արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով, 
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Գ2. ընդհանրացնելու քանակական և որակական մեկնաբանությունների արդյունքները, 

Գ4. մշակելու և կազմելու նախագծեր: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 գործնական աշխատանքների կատարում համակարգիչների վրա, 

 խնդիրների առաջադրում, լուծման ուղիների մշակում և կիրառում, 

 տնային ինքնուրույն աշխատանքների կատարում, 

 հանձնարարված տեխնիկական գրականության ընթերցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարք: Դասընթացի ավարտին ստուգվում է ուսանողների գիտելիքները 

համակարգչի վրա, ըստ հարցաթերթիկներում առաջադրված խնդիրների: Հարցատոմսը 

պարունակում է 5 հարց: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.   

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների տեղը, դերն ու նշանակությունը երկրաբանական 

հետազոտություններում, ընդհանուր դրույթներ: Տվյալների հենքի նախագծման 

սկզբունքները: Տեղեկատվական բազաների ստեղծումը MO Excel և MO Access ծրագրերի 

օգնությամբ: Տվյալների վերլուծությունն ու մոդելավորումը: CorelDRAW, Surfer, AutoCAD և 

այլ ծրագրերի կիրառումը երկրաբանահետախուզական աշխատանքներում: Թվային 

երկրաբանական քարտեզների ու կտրվածքների կազմում, հանքավայրերի և հանքային 

մարմինների ծավալային պատկերների ստեղծում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Գործնական առաջադրանքների նյութեր էլեկտրոնային կրիչով 

2. MO Excel, MO Access, CorelDRAW, Surfer, AutoCAD և այլ ծրագրերի օգտագորման  

ուղեցույցեր 

3. Коротаев М.В. Применение геоинформационных систем в геологии. Учебное пособие, 

М , МГУ, 2008  

4. Лурье И.К. Геоинформационное картографирование. Учебник, М., 2008 

 

1. 0905/Մ01 

    0808/Մ02 

2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ 3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 1 ժամ դաս., 1 ժամ գործն. 

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 տրամադրել գիտական հետազոտություն կատարելու, հետազոտության քայլերը 

պլանավորելու և մեթոդներն ընտրելու գիտելիք և իմացություն, 

 աջակցել ուսանողների մոտ գիտական հետազոտություն կատարելու գործնական 

կարողությունների զարգացմանը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու հետազոտության կատարման մեթոդիկայի ընտրության հիմունքները, 

 քննարկելու հետազոտության պլանավորման և արդյուքների ստացման քայլերը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 
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 ընտրելու հետազոտության անցկացման համար ճիշտ մեթոդաբանություն, 

 բացահայտելու և կանխորոշելու հետազոտության անցկացման քայլերը, 

 լուծելու առաջադրված խնդիրները, 

գ )ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան). 

 վերլուծելու առկա տեղեկատվությունը և դրանից անել եզրահանգումներ, 

 ինքնուրույնաբար կազմելու և ներկայացնելու հետազոտության արդյունքները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Բ8. Խորը և հիմնավորված մշակելու առաջարկություններ երկրաբանահետախուզական և 

լեռնահանքային արդյունաբերության ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը 

բարձրացնելու համար 

Գ1. սինթեզելու տարաբնույթ փաստեր և վիճակագրական տվյալներ, 

Գ3. առաջադրելու և զարգացնելու նոր գաղափարներ,  

Գ4. մշակելու և կազմելու նախագծեր: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 խմբային գործնական աշխատանքներ, 

 թիմային աշխատանք, 

 թեմատիկ ռեֆերատների կատարում, 

 հանձնարարված գրականության ընթերցում, 

 քննարկումների կազմակերպում; 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 Ստուգարք: Ստուգարքն անց է կացվում բանավոր հարցման միջոցով, նախապես տրված 

հարցաշարի հիման վրա: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Գիտական հետազոտություն կատարելու հիմնական նպատակներն ու սկզբունքները: 

Հետազոտություն կատարելու քայլերը (պլանավորում): Նյութերի հավաքագրում և 

վերլուծություն: Հետազոտության մեթոդների ընտրություն: Հետազոտության արդյունքների 

ամփոփում և ներկայացում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝  

1. Գիտամեթոդական հոդվածներ 

2. Դասախոսությունների նյութեր 

 

1. 0905/Մ02  

     0808/Մ03      

2. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները 3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2ժամ  դաս. 

6. 1-ին` աշնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել մասնագիտության զարգացման փուլերին, 

 փոխանցել գիտելիքներ մասնագիտության ուղղությունների և ժամանակակից 

հիմնահարցերի վերաբերյալ: 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 թվարկելու մասնագիտության առջև ծառացած ժամանակակից հիմնախնդիրները, 

 ընտրելու լուծման ուղիները և մեթոդները` հենվելով ստացված տվյալների 

վերլուծության վրա, 

 դասակարգելու հիմնահարցերը և լուծման համար ընտրել արդյունավետ մեթոդներ 

(երկրաֆիզիկական, ջրաերկրաբանական և ճարտարագիտա- երկրաբանական), 

 ներկայացնելու հետազոտությունների տվյալների (աղյուսակներ, քարտեզներ,   

գրաֆիկներ, սխեմաներ) մշակման մեթոդաբանությունը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 գործնականում լուսաբանելու երկրաֆիզիկական անոմալիաների կապը կախված 

երկրաբանական կառույցների և հանքավայրերի ֆիզիկական առանձնահատկու-

թյուններից, 

 օգտագործելու ստացված անոմալիաների քարտեզները, կանխատեսելու հանքային 

օբյեկտների շահագործման հեռանկարայնությունը, 

 կիրառելու որակական մեկնաբանման եղանակը: 

 հաշվարկելու երկրաբանական օբյեկտների տեղադրման տարրերը`քանակական 

մեկնաբանման մեթոդներով, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ (եթե այդպիսիք կան). 

 համակարգելու ստացված տեղեկատվությունը, 

 գնահատելու ստացված տվյալները և հետևություններ անելու խնդիրների լուծման 

նպատակով արդյունավետ մեթոդների ընտրության հարցում: 

10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա1. տիրապետելու երկրաֆիզիկական, ճարտարագիտաերկրաբանան և ջրաերկրաբանական 

ուսումնասիրությունների մեթոդների տեսական հիմունքներին, 

Ա3. հիմնավորելու ֆիզիկաերկրաբանական մոդելների կազմման դաշտային ուսում-

նասիրությունների արդյունավետ համալիրի ընտրման սկզբունքները, 

Բ1. ընտրելու առաջադրված երկրաբանական խնդրի գործնական լուծման և տնտեսապես 

արդյունավետ երկրաֆիզիկական, ջրաերկրաբանական և ճարտարա-

գիտաերկրաբանական մեթոդների կիրառման համալիր, 

Բ2. գործնականում հետազոտելու երկրաբանական բազմաբնույթ խնդիրներ, համակարգչային 

ծրագրերի կիրառմամբ կառուցելու ապրիոր և դինամիկ ֆիզիկա – երկրաբանական 

մոդելներ,  

Գ1. սինթեզելու տարաբնույթ փաստեր և վիճակագրական տվյալներ, 

Գ4. մշակելու և կազմելու նախագծեր: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 դաշտային մշտադիտարկումներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսված ստուգումն անց է կացվում ուսանողի բանավոր հարցման և ռեֆերատիվ  

աշխատանքի հիման վրա: 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Կառուցվածքային անկայուն (գերնստող, ուռչող, տիղմային) գրունտների 

ճարտարագիտաերկրաբանական հիմնախնդիրները:  Սողանքային երևույթների 

ճարտարագիտաերկրաբանական խնդիրների լուծելու հրատապությունը և 

կարևորությունը: Ռադիոակտիվ և քիմիական նյութերի պահուստարանների տեղամասի 

ընտրության ճարտագիտա-երկրաբանական հիմնախնդիրները: Հիդրոտեխնիկական 

կառույցների ճարտարագիտա-երկրաբանական հիմնախնդիրները: Ջրաերկրաբանության 

հիմնահարցերը: Մետաղական օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և 

հետախուզման խնդիրները և դրանց լուծման երկրաբանաերկրաֆիզիկական մեթոդների 

համալիրի ընտրությունը: Ոչ մետաղական օգտակար հանածոների հանքավայրերի 

որոնման և հետախուզման խնդիրները և դրանց լուծման երկրաբանաերկրաֆիզիկական 

մեթոդների համալիրի ընտրությունը: Սողանքային երևույթների 

ճարտարագիտաերկրաբանական հիմնախնդիրների լուծման երկրաֆիզիկական 

մեթոդները: Տարբեր տիպերի օգտակար հանածոների հանքավայրերի ղեկավարող 

կառուցվածքների ուսումնասիրուման երկրաֆիզիկական մեթոդները: Հիդրոտեխնիկական 

կառույցների ճարտարագիտաերկրաբանական հիմնախնդիրները և դրանց լուծման 

երկրաֆիզիկական մեթոդների կիրառման օրինաչափությունները: Ժամանակակից 

երկրաբանությունը` պրոբլեմները և հեռանկարները: Հանքառաջացման տեսության 

զարգացման հիմնական միտումները: Հիդրոթերմալ մետաղական հանքավայրերի 

առաջանումը: Խոշոր և գերխոշոր հանքավայրերի տարածվածությունը: Օվկյանոսի 

միներալային նյութը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝  

1. Դասախոսությունների տեքստեր` էլեկտրոնային կրիչով և առցանց էլեկտրոնային 

ռեսուրսներ: 

2. Миронов В.С ,,Основные геофизические методы,,Учебник М., 2006 

3. Хмелевской В.К., Горбачев Ю.И.и др.” Геофизические методы исследований. Изд-во 

КПГУ,2004 

4. Никонов А.А.”Современные движения земной коры ''М.Дом книги 2007 

 

1. 0808/Մ03 2. «ՀԲ» Օգտակար հանածոների հանքավայրերի 

հետազոտման երկրաբանակառուցվածքային մեթոդներ 

3. 6 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս., 2 ժամ գործն. 

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ 7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ձևավորել խոր գիտելիքներ օգտակար հանածոների հանքայնացումների որոնողական  

չափանիշների նախադրյալների և հատկանիշների վերաբերյալ, 

 աջակցել հանքային միավորների հետազոտման երկրաբանակառուցվածքային  

մեթոդների ու քարտեզագրման հիմունքների մասին խորը և համակարգված 

գիտելիքների ու կարողությունների ձևավորմանը, 

 զարգացնել հանքավայրերի և հանքային դաշտերի երկրաբանական քարտեզներ, 

հետախուզական հորիզոնների երկրաբանական հատակագծեր, կտրվածքներ կազմելու 
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կարողություններ, 

 աջակցել հանքային միավորների երկրաբանակառուցվածքային առանձնահատ-

կությունները վերլուծելու, գիտելիքները ստեղծագործաբար կիրառելու, 

եզրահանգումներ անելու և հաշվետվություններ կազմելու կարողությունների 

ձևավորմանը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ինքնուրույնաբար ընտրելու և տարբերակելու որոնողական նախադրյալներն ու 

հատկանիշները համակողմանիորեն լուսաբանելու և ձևակերպելու մակերևութային և 

ստորգետնյա քարտեզագրման հիմունքները, լեռնային փորվածքների և 

հորատանքցների փաստագրման եղանակներն ու աշխատանքի սկզբունքները, 

 պարզաբանելու հետազոտման երկրաբանակառուցվածքային մեթոդները, նրանց դերն 

ու նշանակությունը օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և հետախուզման 

գործում, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 կիրառելու հանքավայրերի կառուցվածքների ուսումնասիրման հիմնական մեթոդները, 

 բացահայտելու հանքավայրերի ու հանքային դաշտերի երկրաբանակառուցվաքային 

առանձնահատկությունները, 

 կազմելու հանքային դաշտերի ու հանքավայրերի երկրաբանական քարտեզներ, 

հետախուզական հորիզոնների երկրաբանական հատակագծեր, կտրվածքներ և 

մշակելու երկրաբանական գրաֆիկական մոդելներ, 

 բացահայտելու որոնողական նախադրայալներն ու հատկանիշները հեռանկարային 

տեղամասերի առանձնացման և երկրաբանահետախուզական աշխատանքների ու 

նրանց մեթոդիկայի ընտրության հիմնավորման համար, 

 համակողմանիորեն վերլուծելու, բացատրելու և արժևորելու երկրաբանական 

չափանիշների դերը, նշանակությունը և կապը ներծին հանքայնացման ձևավորման ու 

դրանց հայտնաբերման գործում, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան). 

 վերլուծելու առկա փաստերն ու տեղեկատվությունը կոնկրետ խնդիրների 

շրջանակներում, դրանց հիման վրա անել որակական եզրահանգումներ, 

 մշակելու և ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, երկրաբանա-

հետախուզական աշխատանքների ուղղության և արդյունավետության բարձրացման 

առաջարկությունները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա1. համակողմանիորեն լուսաբանելու և ձևակերպելու մակերևութային և ստորգետնյա քարտե-

զագրման հիմունքները, լեռնային փորվածքների և հորատանցքերի փաստագրման և 

նմուշարկման արդյունքների մշակման եղանակներն ու սկզբունքները, հետազոտման 

երկրաբանակառուցվածքային մեթոդները, 

Ա2. սահմանելու և հիմնավորելու հանքավայրերի շահագործման ընթացքում երկրաբանա-

հետախուզական աշխատանքների կատարման առանձնահատկությունները և նրանց 

նկատմամբ ներկայացվող պահանջները, օգտակար հանածոների պաշարների և կանխա-
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տեսումային ռեսուրսների ուրվագծման, հաշվարկման ու գնահատման եղանակները, 

Բ1. կազմելու հանքավայրերի և հանքային դաշտերի տարատեսակ երկրաբանական քարտեզներ, 

հետախուզական հորիզոնների երկրաբանական հատակագծեր, կտրվածքներ ու 

նմուշարկման պլաններ, 

Բ3. մշակելու և կառուցելու երկրաբանական համալիր գրաֆիկական եռաչափ մոդելներ 

Բ5. վերլուծելու ուսումնասիրվող տարածքների մետաղաբերությունը և գնահատելու 

հանքայնացման հեռանկարները 

Բ7. ընդհանրացնելու, վերլուծելու հանքավայրերի, հանքային դաշտերի ու հանգույցների երկ-

րաբանակառուցվածքային առանձնահատկությունները և անցկացնելու հանքային 

օբյեկտների փորձաքննություն, 

Գ1. սինթեզելու եղած փաստերն ու տեղեկատվությունը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություններ, 

 թիմային աշխատանք, 

 գործնական առաջադրանքների կատարում, 

 հանձնարարված մասնագիտական գրականության ընթերցում, 

 ինքնուրույն խնդիրների լուծում, 

 աշխատանք երկրաբանական քարտեզների և կտրվածքների հետ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. («ՀԲ») 

գնահատման բաղադրիչներն են՝     2 ընթացիկ քննություն 8 միավոր,  

              ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր, 

              եզրափակիչ քննություն 8 միավոր: 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով, իսկ երկրորդը ներկայացաված հետազոտական բաղադրիչի հիման վրա՝ 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հանքավայրերի ու հանքային դաշտերի կառուցվածքի հետազոտման խնդիրներն ու 

նպատակը, օբյեկտները, ուսումնասիրման մեթոդները: Վերգետնյա ու ստորգետնյա 

երկրաբանական քարտեզագրման մեթոդներն ու սկզբունքները: Որողոնական 

շափանիշներ՝ նախադրյալներ և հատկանիշներ: Ծալքավոր կառույցներում և խզվածքային 

ու ճեղքավոր գոտիներում տեղադրված հանքավայրերի ուսումնասիրության և 

կառուցվածքային վերլուծության մեթոդները: Տարբեր երկրաբանակառուցվածքային 

պայմաններում (բյուրեղային վահաններ, պլատֆորմային ծածկոց, ծալքավոր, 

գեոսինկլինալային մարզեր) ձևավորված հանքավայրերի կառուցվածքի ուսումնասիրման 

առանձնահատկությունները: Հանքային կուտակումների հայտնաբերման համար 

հեռանկարային տարածքների կանխատեսումային գնահատման մոտեցումները: 

Հանքվերահսկող գործոնները և նրանց հետազոտման մեթոդները: Հանքային միավորների 

ուսումնասիրման և երկրաբանական քարտեզագրման առանձնահատկությունները: 
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14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Դասախոսությունների և լաբորատոր առաջադրանքների նյութեր 

2. Вольфсон Ф.И., Яковлев П.О. Структуры рудных полей и месторождений. М., Недра, 1985 

3. Кушнарев И.П., Мельникова К.М. Методы структурной геологии игеологическое 

картирование. М. Недра, 1984 

 

1. 0905/Մ03 2. «ՀԲ» Հետազոտման երկրաֆիզիկական և Ճարտարագիտա-

ջրաերկրաբանական համալիր մեթոդներ 

3. 6 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ  դաս., 2 ժամ գործն.  

6. 1-ին` աշնանային կիսամյակ 7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է ` 

 ուսանողներին ծանոթացնել երկրաբանա-երկրաֆիզիկական հետազոտություններում 

կիրառվող երկրաֆիզիկական և ճարտարագիտաջրաերկրաբանական հիմնական 

մեթոդներին ու դրանց առանձնահատկություններին, 

 ծանոթացնել երկրաբանական խնդիրների առանձնահատկություններով 

պայմանավորված հետազոտման արդյունավետ մեթոդների ընտրության և 

հիմնավորման սկզբմունքներին, 

 փոխանցել գիտելիքներ լաբորատոր և դաշտային հետազոտությունների 

ժամանակակից մեթոդաբանության և չափող սարքավորումների աշխատանքի 

սկզբունքների վերաբերյալ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու երկրաֆիզիկայի, ջրաերկրաբանության և ճարտարագիտական 

երկրաբանության ոլորտի հետազոտական բնույթի խնդիրների տեսական հիմունքները 

և լուծման գործնական ուղիները, 

 ընտրելու ֆիզիկա-երկրաբանական մոդելները և ըստ պետրոֆիզիկական ու 

գրունտագիտաիտական հատկանիշների տալու լուծման արդյունավետ մեթոդներ, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 գործնականում լուսաբանելու երկրաֆիզիկական անոմալիաների կապը 

երկրաբանական կառույցների հետ և դա բացատրել ապարների ֆիզիկական 

հատկանիշների օրինաչափ փոփոխություններով, 

 կազմելու աղյուսակներ, սխեմաներ և քարտեզներ՝ օգտագործելով երկրաֆիզիկական 

դաշտերի և ճարտարագիտաերկրաբանական հետազոտությունների ստացված 

տվյալները, տալու համապատասխան երկրաբանական մեկնաբանումներ, 

 կիրառելու ուղիղ խնդրի լուծումը, որպես որակական մեկնաբանման եղանակ, 

 հաշվարկելու հետազոտվող օբյեկտների տեղադրման տարրերը` ըստ քանակական 

մեկնաբանման մեթոդների: 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան). 

 ամփոփելու, կապ հաստատելու հետազոտության օբյեկտի տեղադրման պարամետրերի և 

դաշտային ու լաբորատոր պայմաններում ստացված տվյալների միջև, 

 վերլուծելու հետազոտությունների արդյունքները, գնահատելու և հետևություններ անելու 

խնդիրների լուծման ժամանակ ընտրված մեթոդների արդյունավետության վերաբերյալ: 
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա1. տիրապետելու երկրաֆիզիկական, ճարտարագիտաերկրաբանան և ջրաերկրաբանական 

ուսումնասիրությունների մեթոդների տեսական հիմունքներին,  

Ա3. հիմնավորելու ֆիզիկաերկրաբանական մոդելների կազմման դաշտային 

ուսումնասիրությունների արդյունավետ համալիրի ընտրման սկզբունքները, 

Բ2. գործնականում հետազոտելու երկրաբանական բազմաբնույթ խնդիրներ, կատարելու 

կարճաժամկետ կանխատեսումներ, համակարգչային ծրագրերի կիրառմամբ կառուցելու 

ապրիոր և դինամիկ ֆիզիկա – երկրաբանական մոդելներ, 

Բ3. կիրառելու և օգտվելու դինամիկ Web էջերից`քարտեզագրական և գրաֆիկական նյութերի 

կազմման նպատակով, ստեղծելու տվյալների բազաներ և կարողանալու դրանք կիրառել 

հետազոտություններում, 

Գ1. սինթեզելու տարաբնույթ փաստեր և վիճակագրական տվյալներ, 

Գ2. ընդհանրացնելու քանակական և որակական մեկնաբանությունների արդյունքները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 գործնական առաջադրանքների կատարում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. («ՀԲ») 

գնահատման բաղադրիչներն են՝      2 ընթացիկ քննություն 8 միավոր,  

              ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր, 

              եզրափակիչ քննություն 8 միավոր: 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով, երկրորդը՝ ներկայացաված հետազոտական բաղադրիչի հիման վրա՝ 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Երկրաֆիզիկական դաշտերի օրինաչափ փոփոխությունների հետազոտություններով Երկրի 

կառուցվածքի, միջուկում և մանթիայում ընթացող ֆիզիկական պրոցեսների, երկրակեղևի 

վերին շերտերում երկրատեկտոնական շարժումների ուսումնասիրում: Երկրաբանական 

լոկալ և ռեգիոնալ ստրուկտուրաների, տարբեր ծագման ապարների տարածման 

սահմանների և կոնտակտների, խախտում-խզումնային գոտիների քարտեզագրում: 

Մետաղական և ոչ մետաղական օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնումը և 

հետախուզումը երկրաֆիզիկական մեթոդներով: Երկրաֆիզիկական մեթոդների համալիրով 

ջրաերկրաբանության և ճարտարագիտական երկրաբանության խընդիրների լուծումը: 

Ստորերկրյա ջրային ռեսուրսները և դրանց արդյունավետ օգտագործումը: Շինարարական 

կառույցների ճարտարագիտաերկրաբանական ուսումնա-սիրման մեթոդները: 

Պոչամբարների անվտանգության և բնապահպանական ազդեցությունների մոնիթորինգ 

երկրաֆիզիկական և ճարտարագիտաերկրաբանական համալիր մեթոդներով: 

Երկրաֆիզիկական և ճարտարագիտաերկրաբանական հետազոտություններում 

օգտագործվող ժամանակակից չափող սարքեր և սարքավորումներ: 
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14. Հիմնական գրականության ցանկը՝  

1. Աչոյան Ժ.Ա., Ջրաերկրաբանական պարամետրերի որոշումը դաշտային 

փորձաֆիլտրացիոն հետազոտությունների տվյալներով, ԵՊՀ հրատար., Երևան 2005, 

2. Դասախոսությունների տեքստեր` էլեկտրոնային կրիչով և առցանց էլեկտրոնային 

ռեսուրսներ 

3. Թադևոսյան Լ.Կ., Մարկոսյան Գ.Վ.և մյուսներ «Ուսումնասիրման երկրաֆիզիկական 

մեթդներ» Մեթոդական ցուցումներ, Երևան ԵՊՀ, 2005 

4. Հայրոյան Ս.Հ. Դիսպերս գրունտների դինամիկական անկայունություն , Երևան 2015թ. 115 էջ 

5. Воронкевич С.Д., Основы технической мелиорации грунтов, М. Изд.МГУ, 2005, 498 с.  

6. Миронов В.С ,,Основные геофизические методы,, Учебник М., 2006 

7. Никонов А.А.”Современные движения земной коры ''М.Дом книги 2007 

8. Павлов А.Н.. Геофизика. Общий курс, Санкт-Петербург, 2006  

9. Хмелевской В.К., Горбачев Ю.И.и др.” Геофизические методы исследований. Изд-во КПГУ, 2004 

 

1. 0905/Մ04 2. Լանջերի կայունության գնահատման մեթոդներ 3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս. 

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման  

8. Դասընթացի նպատակն է. 

 ուսանողներին ծանոթացնել տարբեր ճարտարագիտաերկրաբանական պայմաններում 

գտնվող և շարժման  մեխանիզմով սողանքային լանջերի կայունության գնահատման 

մեթոդներին, ժամանակի ընթացքում սողանքային պրոցեսների ընթացքին և 

մեխանիզմին, սողանքային երևույթների դեմ պայքարի ժամանակակից 

միջոցառումներին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 տիրապետելու լանջերի կայունության հաշվարկի ժամանակակից մեթոդներին, 

 հիմնավորելու լանջի կայունության հաշվարկման նպատակով ֆիզիկաերկրաբանական 

մոդելի կազմումը (հաշվարկային սխեման), 

 կանխատեսելու սողանքային պրոցեսները և տալու արդյունավետ հակասողանքային 

միջոցառումների առաջարկություններ, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 գնահատելու սողանքային լանջի կայունությունը, 

 օգտագործելու լանջերի կայունության հաշվարկման մեթոդները, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան). 

 քննարկելու լանջերի կայունության հաշվարկային սխեմաների առանձնահա-

տկությունները, նրանց համապատասխանությունը ճարտարագիտաերկրաբանական 

պայմաններին, 

 առաջարկելու սողանքավտանգ տեղամասերում ինչպես ակտիվ այնպես էլ պասիվ 

(կանխարգելիչ)բնույթի պաշտպանիչ միջոցառումներ: 
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա1. տիրապետելու երկրաֆիզիկական, ճարտարագիտաերկրաբանան և ջրաերկրաբանական 

ուսումնասիրությունների մեթոդների տեսական հիմունքներին, 

Ա4. գրանցելու դաշտային և լաբորատոր պայմաններում օգտագործվող ժամանակակից 

սարքերով և սարքավորումներով ստացված ուսումնասիրությունների արդյունքները, 

Բ3. կիրառելու և օգտվելու դինամիկ Web էջերից`քարտեզագրական և գրաֆիկական նյութերի 

կազմման նպատակով, ստեղծելու տվյալների բազաներ և կարողանալու դրանք կիրառել 

հետազոտություններում, 

Գ2. ընդհանրացնելու քանակական և որակական մեկնաբանությունների արդյունքները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

գնահատման բաղադրիչներն են՝     2 ընթացիկ քննություն 8 միավոր,  

             ընթացիկ ստուգումներ  6 միավոր, 

             ինքնուրույն աշխատանք 6 միավոր: 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը  գրավոր է, մյուսը՝ բանավոր. 

յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ 

յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորի քայլը  0,5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Սողանքային պրոցեսի մեխանիզմը: Սողանքային պրոցեսի մեխանիզմը սողքի տարբեր 

փուլերում: Սահքի սողանքներ: Մածուցիկ-պլաստիկ մեխանիզմով սողանքներ: Խառը 

մեխանիզմով սողանքներ: Արմատական լանջից սողանքային մարմնի առանձնացումը և 

սահքի մակերևույթի առաջացումը: Կավային լանջերի և արհեստական շեպերի հարատև 

կայունությունը: Ստորերկրյա ջրերի հիդրոդինամիկ և հիդրոստատիկ ազդեցությունները 

լանջերի կայունության վրա: Ճարտարագիտաերկրաբանական կտրվածքներ, լանջերի 

կայունության հաշվարկը: Սեյսմիկայի ազդեցությունը լանջերի և շեպերի կայունության վրա: 

Սողանքային երևույթների դեմ պաշտպանիչ միջոցառումներ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Емельянова Е.П.Основные закономерности оползневых процессов.–М.:Недра,1972, 319с. 

2. Иванов И.П., Тржинский Ю.Б. Инженерная геодинамика, Санкт-Петербург "Наука" 2001 с.417 

3. Хуан Я.Х.Устойчивость земляных откосов М.Стройиздат 1988, с. 239 

4. Robert L.Shuster, RayՄond J. Krizek Landslides Analysis and control National AcadeՄy of sciences 

Washington, D.C., 1999 p. 368 

 

1. 0905/Մ05 2. Էլեկտրահետախուզության ուսումնասիրման 

օբյեկտներ 

3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս. 

6. 2 – րդ`գարնանային կիսամյակ 7.Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ծանոթացնել ուսանողներին ուսումնասիրության օբյեկտների ընտրությանը 

կիրառվող մեթոդների տեսական հիմունքներին, 
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 փոխանցել գիտելիքներ այդ մեթոդների գործնական առանձնահատկությունների 

մասին՝ նավթագազաբեր ստրուկտուրաների, երկրաբանական վտանգավոր 

երևույթների և պրոցեսների(սողանք, կարստ), ստորգետնյա օբյեկտների 

ուսումնասիրման նպատակով, 

 ձևավորել հմտություններ ժամանակակից սարքավորումներով իրականացնելու 

դաշտային աշխատանքներ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու ինքնուրույն կերպով էլեկտրահետախուզություն մեթոդի տեսական 

հիմքերը, 

 պարզաբանելու ժամանակի ընթացքում էլեկտրական դաշտերի փոփոխությունները, 

 բացատրելու այդ փոփոխությունների պատճառները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 ընտրելու համապատասխան դաշտային աշխատանքների մեթոդիկա և տեխնիկա, 

 կազմելու քարտեզագրական և գրաֆիկական նյութեր ըստ ատհ տեխնոլոգիաներ, 

 ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառմամբ մշակելու և մեկնաբանելու ստացված 

դաշտային և լաբորատոր տվյալները, 

գ)ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան). 

 արդյունավետ կերպով իրականացնելու էլեկտրահետախուզություն մեթոդով 

դաշտային աշխատանքները, 

 վերլուծել առաջադրված խնդիրները և առաջարկել դրանց գործնական ներդրման 

կիրառությունը, 

 պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, 

վարել գիտական բանավեճեր: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա1. տիրապետելու երկրաֆիզիկական, ճարտարագիտաերկրաբանան և ջրաերկրաբանական 

ուսումնասիրությունների մեթոդների տեսական հիմունքներին, 

Ա5. ստացված տվյալների համակարգչային մշակմամբ կառուցելու քարտեզներ և 

գրաֆիկական նյութեր, 

Բ2. գործնականում հետազոտելու երկրաբանական բազմաբնույթ խնդիրներ, կատարելու 

կարճաժամկետ կանխատեսումներ, համակարգչային ծրագրերի կիրառմամբ կառուցելու 

ապրիոր և դինամիկ ֆիզիկա – երկրաբանական մոդելներ, 

Բ3. կիրառելու և օգտվելու դինամիկ Web էջերից`քարտեզագրական և գրաֆիկական նյութերի 

կազմման նպատակով, ստեղծելու տվյալների բազաներ և կարողանալու դրանք կիրառել 

հետազոտություններում, 

Գ2. ընդհանրացնելու քանակական և որակական մեկնաբանությունների արդյունքները, 

Գ5. եզրահանգումներ անելու, պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտու-

թյունների արդյունքներ, վարելու գիտական բանավեճեր: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 գործնական աշխատանքների կատարում: 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

գնահատման բաղադրիչներն են՝     եզրափակիչ քննություն 8 միավոր, 

              ընթացիկ ստուգումներ  6 միավոր, 

              ինքնուրույն աշխատանք 6 միավոր: 

Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Գեոէլեկտրական մոդելները, որպես էլեկտրահետախուզության օբյեկտների ուսումնա-

սիրության հիմք: Էլեկտրական հետախուզության հաստատուն հոսանքի մեթոդների 

ֆիզիկամաթեմատիկական հիմունքները, տվյալների մշակումը, գործնական կիրառումը: 

Էլեկտրահետախուզության փոփոխական հոսանքի մեթոդների ֆիզիկամաթեմատիկական  

հիմունքները, տվյալների մշակումը, գործնական կիրառումը: Ռեգիոնալ ուսումնա-

սիրությունների էլեկտրահետախուզական օբյեկտները: Նավթագազաբեր հանքավայրերի 

որոնումը, որպես ստրուկտուրային էլեկտրահետախուզության օբյեկտ: Հանքավայրերը, որպես 

էլեկտրահետախուզության (էլեկտրամագնիսական) մեթոդների օբյեկտ: Ինժեներական 

էլեկտրահետախուզության ուսումնասիրության օբյեկտները: Համակարգչային ծրագրերի 

կիրառումը էլեկտրահետախուզության տվյալների մշակման և մեկնաբանման նպատակով: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝  

1. Վարդանյան Վ.Պ. «Էլեկտրահետախուզություն» հաստատուն հոսանքի մեթոդներ. ԵՊՀ 

հրատ., 2013 

2. Бердичевский М.Н. Дмитриев В.И.”Модели и методы магнитотеллурики” М, Научный мир, 

2009 

3. Современные методики измерения, обработки и интерпретации электромагнитных данных 

М., Книжный дом, 2009 

4. Стогний В.В.,” Стогний Вас.В. “ Рудная электроразведка” М. “Вузовская книга”, 2008 

Электроразведка.Практическое учебное пособие, МГУ, 2005 

 

1. 0905/Մ06 2. «ՀԲ» Էկոլոգիական ջրաերկրաբանություն 3. 6 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 2 դաս., 2 ժամ գործն. 

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. Եզրափակիչ գնահատումով  

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի ձևավորման 

առանձնահատկություններին, ստորերկրյա ջրերի աղտոտման և սպառման 

հիմնախնդիրներին, ստորերկրյա ջրերի բնական պաշտպանվածության գնահատման 

եղանակներին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու բնական տեխնածին ջրաերկրաբանական համակարգերի 

փոխազդեցության ոլորտները, 

 թվարկելու ստորերկրյա ջրերի աղտոտման հնարավոր օջախները, 

 ներկայացնելու ստորերկրյա ջրերի աղտոտման վտանգի ուսումնասիրման 
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սկզբունքները, 

 սահմանելու տվյալ ջրաղբյուրների սանիտարական գոտիների գնահատման եղանակը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 գնահատելու ջրատար հորիզոնի բնական պաշտպանվածությունը, 

 բացատրելու էկոլոգիական քարտեզագրման հիմունքները, 

 օգտագործելու լիթոլոգիական կտրվածքի տվյալները ստորերկրյա ջրերի 

պաշտպանվածության գնահատման նպատակով, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան). 

 կապ հաստատելու տարբեր ջրատար հորիզոնների բնական պաշտպանվածության միջև, 

 կառուցելու ստորերկրյա ջրերի բնական պաշտպանվածության քարտեզ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա1. տիրապետելու երկրաֆիզիկական, ճարտարագիտաերկրաբանան և ջրաերկրաբանական 

ուսումնասիրությունների մեթոդների տեսական հիմունքներին, 

Ա2. ընտրելու տարբեր երկրաբանական խնդիրների (կառուցվածքային, հանքային, ջրա-

երկրաբանական, ճարտարագիտաերկրաբանական, հորատանցքային, էկոլոգիական) 

լուծման մեթոդաբանությանը, 

Ա4. գրանցելու դաշտային և լաբորատոր պայմաններում օգտագործվող ժամանակակից 

սարքերով և սարքավորումներով ստացված ուսումնասիրությունների արդյունքները, 

Բ1. ընտրելու առաջադրված երկրաբանական խնդրի գործնական լուծման և տնտեսապես 

արդյունավետ երկրաֆիզիկական, ջրաերկրաբանական և ճարտարագիտաերկրաբանական 

մեթոդների կիրառման համալիր, 

Բ2. գործնականում հետազոտելու երկրաբանական բազմաբնույթ խնդիրներ, կատարելու կար-

ճաժամկետ կանխատեսումներ, համակարգչային ծրագրերի կիրառմամբ կառուցելու 

ապրիոր և դինամիկ ֆիզիկա – երկրաբանական մոդելներ, 

Գ2. ընդհանրացնելու քանակական և որակական մեկնաբանությունների արդյունքները, 

Գ3. առաջադրելու և զարգացնելու նոր գաղափարներ, վարելու գիտական բանավեճեր: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություն, 

 գործնական և սեմինար պարապմունքներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. («ՀԲ») 

գնահատման բաղադրիչներն են՝     2 ընթացիկ քննություն 8 միավոր,  

             ընթացիկ ստուգումներ 4 միավոր, 

             եզրափակիչ քննություն 8 միավոր: 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով, իսկ երկրորդը ներկայացաված հետազոտական բաղադրիչի հիման վրա՝ 4միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Ստորերկրյա ջրերի աղտոտում և սպառում: Էկոլոգիական հիդրոդինամիկ վերլուծություն 

(ԷՀՎ): Ստորերկրյա ջրերի բնական պաշտպանվածության գնահատման եղանակները: 
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Ստորերկրյա ջրերի մակարդակի բարձրացում, պաշարների սպառում, որակի 

վատթարացում տեխնածին ազդեցության հետևանքով: Ստորերկրյա ջրերի աղտոտման 

հիմնական օջախները: Ստորերկրյա քաղցրահամ ջրաղբյուրների սանիտարական 

պահպանության գոտիների անջատման սկզբունքները և հիմնավորումը: Էկոլոգիական 

ջրաերկրաբանության քարտեզագրման հիմունքները 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Աղինյան Ա.Հ., Էկոլոգիական ջրաերկրաբանություն, ԵՊՀ հրատ. 2011թ., 56 էջ 

2. Белоусова А.П., Гавич И.К., Лисенков А.Б., Попов Е.В., Экологическая гидрогеология, М.: 

ИКЦ  “Академкнига”,  2007г.,  397с. 

3. Гольдебрг В.М, Методическое руководство по охране подземных вод от загрязнения, СЭВ, М., 

2009,  62с. 

4. Орадовская А.Е., Лапшин Н.Н., Санитарная охрана водозаборов подземных вод, М.: Недра, 

1987, 167с. 

 

1. 0905/Մ07 2. Սեյսմահետախուզության ուսումնասիրման օբյեկտներ 3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս. 

6. 2-րդ` գարնանային կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ծանոթացնելու սեյսմահետախուզության տեսական հիմունքներին և ըստ 

ուսումնասիրության օբյեկտների կիրառվող մեթոդների ընտրությանը, 

 փոխանցելու գիտելիքներ այդ մեթոդների ընտրության և գործնական 

առանձնահատկությունների մասին, 

 ձևավորելու հմտություններ ժամանակակից սարքավորումներով իրականացնելու 

դաշտային աշխատանքներ` խորքային կառուցվածքի, բյուրեղային հիմքի 

քարտեզագրման, օգտակար հանածոների հանքավայրերի օբյեկտների որոնման և 

հետախուզման նպատակներով: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու սեյսմահետախուզություն մեթոդի տեսական հիմքերը, 

 լուսաբանելու դաշտային և լաբորատոր պայմաններում ստացված տվյալների կապը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 ընտրելու առաջադրված երկրաբանական խնդրի գործնական լուծման և տնտեսապես 

արդյունավետ մեթոդների համալիրը, 

 կազմելու քարտեզագրական և գրաֆիկական նյութեր ըստ ատհ տեխնոլոգիաների, 

 ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառմամբ մշակելու և մեկնաբանելու ստացված 

դաշտային և լաբորատոր տվյալները, 

գ)ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան). 

 արդյունավետ կերպով իրականացնելու սեյսմահետախուզություն մեթոդով դաշտային 

աշխատանքները, 

 հենվելով սեյսմահետախուզությամբ ստացված տվյալների վրա, հետևություններ անելու 

միջավայրի ֆիզիկա-երկրաբանական մոդելների վերաբերյալ, 
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 պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, 

վարելու գիտական բանավեճեր: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա1. տիրապետելու երկրաֆիզիկական, ճարտարագիտաերկրաբանան և ջրաերկրաբանական 

ուսումնասիրությունների մեթոդների տեսական հիմունքներին, 

Ա4. գրանցելու դաշտային և լաբորատոր պայմաններում օգտագործվող ժամանակակից 

սարքերով և սարքավորումներով ստացված ուսումնասիրությունների արդյունքները, 

Բ1. ընտրելու առաջադրված երկրաբանական խնդրի գործնական լուծման և տնտեսապես 

արդյունավետ երկրաֆիզիկական, ջրաերկրաբանական և ճարտարագիտաերկրաբանական 

մեթոդների կիրառման համալիր, 

Բ4. գործնականում իրականացնելու երկրաֆիզիկական համալիր ուսումնասիրություններ` 

ջրաերկրաբանական և ճարտարագիտաերկրաբանական աշխատանքների արդյունա-

վետությունը բարձրացնելու նպատակով, 

Գ2. ընդհանրացնելու քանակական և որակական մեկնաբանությունների արդյունքները, 

Գ5. եզրահանգումներ անելու, պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտու-

թյունների արդյունքներ, վարելու գիտական բանավեճեր: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 հանձնարարված մասնագիտական գրականության ընթերցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝       եզրափակիչ քննություն 8 միավոր, 

                ընթացիկ ստուգումներ  6 միավոր, 

                ինքնուրույն աշխատանք 6 միավոր: 

Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Սեյսմիկ ուսումնասիրության տեսության ընդհանուր խնդիրները և մեթոդիկան: Լեռնային 

ապարների առաձգական հատկությունները: Առաձգական ալիքների կարգերը և տեսակները: 

Բեկված ալիքի մեթոդ: Անդրադարձված ալիքի մեթոդ: Փոխանակված և լայնական ալիքների 

օգտագործումը: Ակուստիկ կարոտաժ: Սեյսմիկ ուսումնասիրությունների օբյեկտները: 

Սեյսմիկ սահմաններ և դիզյունկտիվ խախտումներ: Բյուրեղային ֆունդամենտի և մանթիայի 

խորքային ուսումնասիրություններ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝  

1. Դասախոսությունների տեքստեր`էլեկտրոնային կրիչով և առցանց էլեկտրոնային 

ռեսուրսներ: 

2. Геофизика (Под.ред. В.К. Хмелевскоо. Учебник М, МГУ, 2007, 320с.  

3. Уаров В.Ф.”Сейсмическая разведка” Учебное пособие, М.”Вузовская книга”, 2007 
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1. 0905/Մ08 2. Ջրաերկրաբանական հետազոտությունների մեթոդաբանություն 3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս. 

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7.Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է. 

 ուսանողներին ծանոթացնել տարածքների ջրաերկրաբանական պայմանների 

պարզաբանման համար տարվող  ուսումնասիրությունների եղանակներին և 

մեթոդներին, ստորերկրյա ջրերի հայտնաբերման, նրանց պաշարների հաշվարկման, 

որակի առանձնահատկությունների որոշման մեթոդների ուսումնասիրմանը, 

ստորերկրյա ջրերի ձևավորման, շարժման և բեռնաթափման պայմանների 

ուսումնասիրման մեթոդներին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 թվարկելու ստորերկրյա ջրերի ձևավորման, շարժման և բեռնաթափման պայմանների 

ուսումնասիրությունների մեթոդները, 

 ներկայացնելու տարաբնույթ լիթոլոգիական կազմ ունեցող ապարների ֆիլտրացիոն 

փորձերի ընդունված մեթոդները, 

 սահմանելու կապ ուսումնասիրությունների և համանման տարածքներիի միջև 

ստորերկրյա ջրերի ձևավորման, շարժման և կուտակման պայմանների միջև, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 ընտրելու տվյալ տարածքի ջրաերկրաբանական պայմանների ուսումնասիրությունների  

համար անհրաժեշտ մեթոդը, 

 մեկնաբանելու ջրաերկրաբանական ուսումնասիրությունների արդյունքները, 

 համադրելու տարբեր մեթոդներով ստացված արդյունքները, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան). 

 քննարկելու տարբեր ջրաերկրաբանական մեթոդների կիրառելիությունը հրաբխային 

մարզերի և ծալքավոր-բեկորային լեռնազանգվածների մարզերում, 

 հետևություններ կատարելու կենտրոնացված ջրամատակարարման համար 

ստորերկրյա ջրաղբյուրների ընտրության նպատակով: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա1. տիրապետելու երկրաֆիզիկական, ճարտարագիտաերկրաբանան և ջրաերկրաբանական 

ուսումնասիրությունների մեթոդների տեսական հիմունքներին,  

Ա2. ընտրելու տարբեր երկրաբանական խնդիրների (կառուցվածքային, հանքային, ջրա-

երկրաբանական, ճարտարագիտաերկրաբանական, հորատանցքային, էկոլոգիական) 

լուծման մեթոդաբանությանը, 

Բ1. ընտրելու առաջադրված երկրաբանական խնդրի գործնական լուծման և տնտեսապես 

արդյունավետ երկրաֆիզիկական, ջրաերկրաբանական և ճարտարագիտաերկրաբանական 

մեթոդների կիրառման համալիր, 

Գ2. ընդհանրացնելու քանակական և որակական մեկնաբանությունների արդյունքները, 

 Գ4. մշակելու և կազմելու նախագծեր: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

  դասախոսություն: 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

գնահատման բաղադրիչներն են՝       եզրափակիչ քննություն 8 միավոր, 

                            ընթացիկ ստուգումներ  6 միավոր, 

                            ինքնուրույն աշխատանք 6 միավոր: 

Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Ստորերկրյա ջրերի որոնման և հետախուզության գիտական հիմունքները: Ստորերկրյա 

ջրերի որոնման և հետախուզության ժամանակ տարվող ջրաերկրաբանական  աշխատանք-

ների տեսակները և փուլերը: Ջրաերկրաբանական հանույթ և քարտեզագրում: Դաշտային 

փորձաֆիլտրացիոն  աշխատանքներ: Ստորերկրյա ջրերի ռեժիմի և հաշվեկշռի ուսումնա-

սիրություններ: Ջրաերկրաքիմիական և իզոտոպային ջրաերկրաբանաան հետազոտու-

թյունների  բովանդակությունը, նպատակը և կատարման մեթոդները: Ստորերկրյա ջրերի 

ֆիլտրացիայի մոդելավորումն որպես ջրաերկրաբանական հետազոտությունների մեթոդ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Աչոյան Ժ.Ա., Ջրաերկրաբանական պարամետրերի որոշումը դաշտային փորձաֆիլտրացիոն 

հետազոտությունների տվյալներով, ԵՊՀ հրատար., Երևան 2005 

2. Климентов П.П., Кононов В.М. "Методика гидрогеологических исследований" М.,                                                                                                                                                                                                                                                                            Высшая 

школа, 1989 

3. Плотников Н.И., Поиски и разведка пресных подземных вод для целей крупного 

водоснабжения, ч. 1 и 2. Изд-во МГУ, 1963 

 

1. 0905/Մ09 2. «ՀԲ» Մագնիսահետախուզության և 

գրավիհետախուզության    ուսումնասիրման օբյեկտներ 

3. 6 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. դասախոսություն -2, գործ. -2 

6. 2-րդ` գարնանային կիսամյակ 7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնելու մագնիսահետախուզության և գրավիհետախուզության 

մեթոդների տեսական հիմունքներին, դաշտային հետազոտությունների մեթոդիկային ու 

տեխնիկային, 

 փոխանցելու գիտելիքներ երկրամագնիսական և գրավիտացիոն դաշտի հետազոտու-

թյունների ժամանակակից մեթոդաբանության և հիմնահարցերի վերաբերյալ, 

 ձևավորելու հմտություններ այդ մեթոդների կիրառման երկրակեղևի խորքային 

կառուցվածքի ուսումնասիրման, խորքային խզումների, բյուրեղային հիմքի մակերևույթի 

ռելիեֆի, լոկալ ստրուկտուրաների, օգտակար հանածոների հանքավայրերի և հանքային 

մարմինների որոնման ու հետախուզման նպատակով: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնելու երկրամագնիսական և գրավիտացիոն դաշտերի առանձնահատկությունները, 

կիրառելիության ոլորտները, 

 պարզաբանելու ժամանակի ընթացքում երկրամագնիսական և գրավիտացիոն դաշտերի 

փոփոխությունները, 
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 ձևակերպելու այդ փոփոխությունների պատճառները և դրանց կապը երկրաբանական 

պրոցեսների հետ, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 կիրառելու համապատասխան մեթոդներով դաշտային աշխատանքների մեթոդիկա և 

տեխնիկա՝ վերոհիշյալ փոփոխությունների ուսումնասիրման նպատակով, 

 օգտագործելու ժամանակակից համակարգչային ծրագրեր` համապատասխան 

քարտեզներ և գրաֆիկներ կազմելու նպատակով, 

 իրականացնելու ստացված տվյալների մշակում և մեկնաբանում, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան). 

 կիրառելու նշված մեթոդների տարբեր մոդիֆիկացիաները՝ տարաբնույթ 

երկրաբանական խնդիրների լուծման դեպքերում, 

 պատրաստելու հետազոտությունների արդյունքների հաշվետվություններ և 

զեկուցումներ, 

 նախաձեռնելու նոր տիպի խնդիրների լուծման համար համապատասխան 

աշխատանքներ: 

10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա1. տիրապետելու երկրաֆիզիկական, ճարտարագիտաերկրաբանան և ջրաերկրաբանական 

ուսումնասիրությունների մեթոդների տեսական հիմունքներին, 

Ա2. ընտրելու տարբեր երկրաբանական խնդիրների (կառուցվածքային, հանքային, ջրաերկրա-

բանական, ճարտարագիտաերկրաբանական, հորատանցքային, էկոլոգիական) լուծման 

մեթոդաբանությանը, 

Ա3. հիմնավորելու ֆիզիկա- երկրաբանական մոդելների կազմման դաշտային ուսում-

նասիրությունների արդյունավետ համալիրի ընտրման սկզբունքները, 

Բ3. կիրառելու և օգտվելու դինամիկ Web էջերից`քարտեզագրական և գրաֆիկական նյութերի 

կազմման նպատակով, ստեղծելու տվյալների բազաներ և կարողանալու դրանք կիրառել 

հետազոտություններում, 

Բ4. գործնականում իրականացնելու երկրաֆիզիկական համալիր ուսումնասիրություններ` 

ջրաերկրաբանական և ճարտարագիտաերկրաբանական աշխատանքների 

արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով, 

Գ2. ընդհանրացնելու քանակական և որակական մեկնաբանությունների արդյունքները, 

 Գ4. մշակելու և կազմելու նախագծեր: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 գործնական առաջադրանքների կատարում, 

 հանձնարարված մասնագիտական գրականության ընթերցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. («ՀԲ») 

գնահատման բաղադրիչներն են՝      2 ընթացիկ քննություն 8 միավոր,  

               ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր, 

               եզրափակիչ քննություն 8 միավոր: 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով, իսկ երկրորդը ներկայացաված հետազոտական բաղադրիչի հիման վրա՝ 4 միավոր 
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առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Երկրամագնիսական դաշտի կառուցվածքի վերլուծությունների օգնությամբ Երկրի 

կառուցվածքի, միջուկում և մանթիայում ընթացող ֆիզիկական պրոցեսների, երկրակեղևի 

վերին շերտերում երկրատեկտոնական շարժումների ուսումնասիրում: Երկրի ներքին 

կառուցվածքի ուսումնասիրումը գրավիհետախուզական մեթոդով: Գրավի-հետախուզության 

օգտագործումը հանքային օգտակար հանածոների հայտնաբերման համար: 

Միկրոմագնիսական հանույթի օգնությամբ լիթոլոգիական և պետրոգրաֆիական 

առանձնահատկություններով տարբերակվող ապարների և հանքային ֆորմացիաների  

տարանջատում: Նավթագազաբեր ստրուկտուրաների, աղային գմբեթների, կեպրոկների 

հայտնաբերումը գրավիհետախուզական մեթոդով: Ծանրության ուժի վարիացիաների 

օգնությամբ խորքային պրոցեսների գնահատումը: Ծանրության ուժի անոմալիաների 

մեկնաբանման ընթացքում հաշվիչ տեխնիկայի կիրառումը: Հնամագնիսական 

հետազոտությունների կիրառումը հնաշխարհագրական, հնակլիմագիտական և 

երկրատարեգրման հիմնահարցերի ոլորտում: Գրավիհետախուզական և  մագնիսա-

հետախուզական մեթոդներով ստացված տվյալների համադրումը երկրաֆիզիկական մյուս 

մեթոդների հետ: Նավթագազաբեր ստրուկտուրաների, հրային, մետամորֆային և 

նստվածքային ապարների տարածման սահմանների, խզումնային խախտման զոնաների 

քարտեզագրումը: Գունավոր և հազվագյուտ մետաղների արմատական և ցրոնայի 

հանքավայրերի որոնումը և հետախուզումը: Ոչ մետաղական օգտակար հանածոների 

(ածուխի, այրվող թերթաքարերի, շինանյութերի, ալմաստի և այլ թանկարժեք քարերի) 

հանքավայրերի որոնում և հետախուզում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝  

1. Դասախոսությունների տեքստեր`էլեկտրոնային կրիչով և առցանց էլեկտրոնային 

ռեսուրսներ  

2. Թադևոսյան Լ.Կ., Մարկոսյան Գ.Վ.և մյուսներ «Ուսումնասիրման երկրաֆիզիկական  

մեթդներ» Մեթոդական ցուցումներ, Երևան ԵՊՀ, 2005 

3. Геофизика (Под.ред. В.К. Хмелевского.Учебник М, МГУ, 2007, 320с. 

4. Магниторазведка: Справочник геофизика. – М.: Недра, 1990 

5. Миронов В.С ,,Основные геофизические методы,, Учебник М., 2006 

6. Тарунина О.И. “Гравиразведка”. Пермь, 2006. 

7. Хмелевской В.К., Горбачев Ю.И.и др.” Геофизические методы исследований. Изд-во КПГУ, 

2004. 
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1. 0905/Մ10 2. Օգտակար հանածոների հանքավայրերի 

ջրաերկրաբանություն և ճարտարագիտական  երկրաբանություն 

3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս. 

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է` 

 ուսանողներին ծանոթացնել օգտակար հանածոների հանքավայրերի տեղամասերում 

կատարվող ջրաերկրաբանական և ճարտարագիտաերկրաբանական աշխատանքներին, 

որոնց արդյունքներով նախագծվում է արտադրական համալիրի կայուն 

ջրամատակարարումը, հանքային փորվածքներից ստորերկրյա ջրերի ջրահեռացում, 

արտադրական և բնակելի շինությունների հիմնատակերի տիպը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու օգտակար հանածոների հանքավայրերում կատարվող 

ջրաերկրաբանական և ճարտարագիտաերկրաբանական ուսումնասիրությունների 

առանձնահատկությունները, 

 բացատրելու հանքահորերի ջրակալման պատճառները, դրա դեմ պայքարի մեթոդները, 

ստորերկրյա ջրերի օգտագործման հեռանկարները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 ընտրելու տվյալ տարածքի ջրաերկրաբանական պայմանների ուսումնասիրությունների 

համար անհրաժեշտ մեթոդը, 

 մեկնաբանելու ճարտարագիտա-երկրաբանական ուսումնասիրությունների 

արդյունքները, 

 համադրելու տարբեր մեթոդներով ստացված արդյունքները, 

գ)ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան). 

 քննարկելու տարբեր հանքավայրերում ջրաերկրաբանական և ճարտարա-

գիտաերկրաբանական մեթոդների կիրառելիությունը, 

 ամփոփելու հետազոտության արդյունքները և կիրառելու ձեռք բերված տեսական 

գիտելիքները գործնական աշխատանքներում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա2. ընտրելու տարբեր երկրաբանական խնդիրների (կառուցվածքային, հանքային, ջրա-

երկրաբանական, ճարտարագիտաերկրաբանական, հորատանցքային, էկոլոգիական) 

լուծման մեթոդաբանությանը, 

Ա3. հիմնավորելու ֆիզիկա- երկրաբանական մոդելների կազմման դաշտային ուսում-

նասիրությունների արդյունավետ համալիրի ընտրման սկզբունքները, 

Բ2. գործնականում հետազոտելու երկրաբանական բազմաբնույթ խնդիրներ, կատարելու 

կարճաժամկետ կանխատեսումներ, համակարգչային ծրագրերի կիրառմամբ կառուցելու 

ապրիոր և դինամիկ ֆիզիկա – երկրաբանական մոդելներ, 

Գ4. մշակելու և կազմելու նախագծեր: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

  դասախոսություն: 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

գնահատման բաղադրիչներն են՝       եզրափակիչ քննություն 8 միավոր, 

                ընթացիկ ստուգումներ  6 միավոր, 

                ինքնուրույն աշխատանք 6 միավոր: 

Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Օգտակար հանածոների հանքավայրերի շրջանում ստորերկրյա ջրերի ձևավորման 

պայմանները: Ջրաերկրաբանական հետազոտությունների մեթոդաբանությունը օգտակար 

հանածոների հանքավայրերի շրջանում: Օգտակար հանածոների հանքավայրերի 

դասակարգումն ըստ ջրաերկրաբանական պայմանների: Լեռնային փորվածքներ մուտք 

գործող ստորերկրյա ջրերի որոշման մեթոդները: Օգտակար հանածոների հանքավայրերի 

շահագործման ընթացքում ստորերկրյա ջրերի դեմ պայքարի եղանակները և մեթոդները: 

Օգտակար հանածոների հանքավայրերի շրջանում տարվող ճարտարա-

գիտաերկրաբանական հետազոտությունները: Փակ և բաց քարհանքների 

ճարտարագիտաերկրաբանական պաշտպանության մեթոդները:  

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Աչոյան Ժ.Ա., Ջրաերկրաբանական պարամետրերի որոշումը դաշտային 

փորձաֆիլտրացիոն հետազոտությունների տվյալներով, ԵՊՀ հրատար., Երևան 2005  

2. Бондарик Г.К. Инженерно-геологические изыскания: учебник / Г.К. Бондарик, Л.А. Ярг. – М.: 

КДУ, 2007. – 424 с. 

3. ГОСТ 20522-96. Грунты. Метод статистической обработки результатов испытаний. – Мн.: 

Минсктиппроект, 1997. – 24 с.  

4. Золотарев Г.С. Инженерная геология: учеб. пособие для вузов / Г.С. Золотарев. – М.: МГУ, 

1990. – 293 с. 

5. Климентов П.П., Кононов В.М. "Методика гидрогеологических исследований" М., Высшая 

школа, 1989 

 

1. 0905/Մ11 2. Երկրաֆիզիկական տվյալների համակարգչային մշակում 3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս. 

6. 3 – րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ծանոթացնելու ուսանողներին համակարգչային տեխնիկայի և տեխնոլոգիաների 

կիրառման անհրաժեշտությանը գիտահետազոտական և մասնագիտական 

հետազոտությունների բնագավառներում, 

 փոխանցելու գիտելիքներ մասնագիտական հատուկ համակարգչային ծրագրերի 

վերաբերյալ, որոնց օգնությամբ մշակվում և մեկնաբանվում են երկրաֆիզիկայի տարբեր 

մեթոդների տվյալները, 

 ձևավորելու հմտություններ zond- փաթեթի, autocad, surfer, magpik, ipi2win և այլն 

ժամանակակից ծրագրերով աշխատելու առանձնահատկություններին: 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու տարբեր երկրաֆիզիկական մեթոդներով ստացված դաշտային 

տվյալների բազայի ստեղծման հնարավորությունները համակարգչային ծրագրերով, 

 պարզաբանելու երկրաֆիզիկական տվյալների մշակման և մեկնաբանման համար 

համակարգչային ծրագրերի  կիրառման արդյունավետությունը, 

 բացատրելու և կիրառելու երկրաֆիզիկայի տարբեր մեթոդների ուղիղ և հակադարձ 

խնդիրների լուծման ժամանակակից տեխնոլոգիաների անհրաժեշտությունը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 ընտրելու տվյալ երկրաֆիզիկական մեթոդով ստացված տվյալների մշակման և 

մեկնաբանման համար համապատասխան համակարգչային մասնագիտական ծրագիրը, 

 կազմելու քարտեզներ և գրաֆիկներ, տպագրման ընթացքում պահպանելով մասշտաբը, 

գույնը և  պայմանական նշանները, 

 ժամանակակից տեխնոլոգիաները կիրառելու երկրաֆիզիկական դաշտային և 

լաբորատոր հետազոտություններում ստացված տվյալները մշակելու և մեկնաբանելու 

գործում, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան). 

 արդյունավետ կերպով իրականացնելու էլեկտրահետախուզության ուէզ, էպ, բէդ, և այլ 

մեթոդներով դաշտային տվյալների մշակման և մեկնաբանման աշխատանքները, 

 վերլուծելու գրավիհետախուզության, մագնիսահետախուզության դաշտային տվյալները 

և առաջարկելու դրանց գործնական լուծման համակարգչային տարբերակները, 

 պատրաստել զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքները ներկայացնելու 

անիմացիոն ծրագրերով: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա1. տիրապետելու երկրաֆիզիկական, ճարտարագիտաերկրաբանան և ջրաերկրաբանական 

ուսումնասիրությունների մեթոդների տեսական հիմունքներին, 

Ա4. գրանցելու դաշտային և լաբորատոր պայմաններում օգտագործվող ժամանակակից 

սարքերով և սարքավորումներով ստացված ուսումնասիրությունների արդյունքները, 

Բ1. ընտրելու առաջադրված երկրաբանական խնդրի գործնական լուծման և տնտեսապես 

արդյունավետ երկրաֆիզիկական, ջրաերկրաբանական և ճարտարագիտաերկրաբանական 

մեթոդների կիրառման համալիր, 

Բ3. կիրառելու և օգտվելու դինամիկ Web էջերից`քարտեզագրական և գրաֆիկական նյութերի 

կազմման նպատակով, ստեղծելու տվյալների բազաներ և կարողանալու դրանք կիրառել 

հետազոտություններում, 

Գ2. ընդհանրացնելու քանակական և որակական մեկնաբանությունների արդյունքները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 աշխատանք համակարգչաին համպատասխան մասնագիտական ծրագրերով: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

գնահատման բաղադրիչներն են՝       եզրափակիչ քննություն 8 միավոր, 

                            ընթացիկ ստուգումներ  6 միավոր, 
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                ինքնուրույն աշխատանք 6 միավոր: 

Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Համակարգչային տեխնոլոգիաների կիրառման անհրաժեշտությունը գիտահետազոտական և 

մասնագիտական գործառույթներում: Երկրաֆիզիկական տվյալների մշակման և 

մեկնաբանման համակարգչային ծրագրերի տեսության հիմունքները: 

Էլեկտրահետախուզության հաստատուն և փոփոխական հոսանքի մեթոդների տվյալների 

համակարգչային մշակումը, գործնական կիրառումը: Գրավիհետախուզության և 

մագնիսահետախուզության ուղիղ և հակադարձ խնդիրների լուծման համակարգչային 

հատուկ ծրագրեր: Համակարգչային ծրագրերի կիրառումը սեյսմահետախուզության և 

սեյսմալոգիական  տվյալների մշակման և մեկնաբանման նպատակով:  Տարբեր գրաֆիկական և 

երկրաֆիզիկական մասնագիտական ծրագրերի համատեղելիության  հարցադրումները: ԱՏՀ 

տեխնալոգիաները երկրաֆիզիկական տվյալների հավաքագրման,  պահպանման,      մշակման և 

ներկայացման ժամանակակից տիրույթ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝  

1. Блох Ю.И. ,, Нтерпритация гравитационных и магнитных аномалий,, .2009, 232с. 

2. Вычеслительная математика и техника в разведочной геофизике.М.,Недра, 1990 3. 

Интерпретация кривых ВЭЗ в программе IPI2WIN, Автор-составитель Е.В.Нугманова, Казан                        

2014 

3. Информация из сети Интернет 

4. Рапопорт М.Б.Вычислительная техника в полевой геофизике, Недра, Москва, 1993 г., 350 

стр., 

 

1. 0905/M12 2. Գրունտների մեխանիկա և գրունտագիտություն 

 /հատուկ գլուխներ/ 

3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս. 

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է ՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել գրունտների մեխանիկայի ժամանակակից 

հիմնահարցերին, գրունտների առաջնային և երկրորդային կոնսոլիդացիայի 

տեսությանը, գրունտների սեղմելիության և սահքի ժամանակ ռեոլոգիական 

հատկություններին, հաշվի առնելով ստրուկտուր-տեքստուրային 

առանձնահատկությունները, դինամիկ ազդեցության պայմաններում սեղման և սահքի 

դիմադրության, փոփոխություններին գրունտների ամրության և սողքի 

տեսություններին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 բացատրելու տարբեր հատիկաչափական կազմի և ստրուկտուրայով դիսպերս 

գրունտների սահքի և սեղմելիության ժամանակ սողքի օրինաչափությունները, դրանց 

ֆենոմենոլոգիական և ֆիզիկատեխնիկական տեսությունները, 
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 բացատրելու գրունտների գագաթնակետային և մնացորդային ամրության 

առանձնահատկությունները, 

 ձևակերպելու սեղմելիության առաջնային և երկրորդային կոնսոլիդացիայի մասին 

սահմանումները, 

 նկարագրելու դիսպերս գրունտների ամրության և սողքի երևույթի ֆիզիկա-քիմիական 

բնույթը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 հաշվարկել գրունտների սահքի դիմադրությունը համաձայն Կուլոն-Մասլովի 

տեսության, 

 լուսաբանել գրունտների ստացված գագաթնակետային և մնացորդային ամրության 

ցուցանիշների կիրառման հնարավորությունը լանջերի կայունության գնահատման 

ժամանակ, 

 մեկնաբանելու գրունտների ամրության և սողքի օրինաչափությունների կապը 

ֆիզիկաքիմիական առանձնահատկությունների հետ, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան). 

 քննարկելու գրունտների ամրության և սողքի վերաբերյալ գոյություն 

ունեցող տեսությունների համապատասխանությունը ստացված փորձարարական 

արդյունքներին, 

 կապ հաստատելու գրունտների ֆիզիկական վիճակը բնութագրող 

ցուցանիշների և սեղմելիության, սահքի դիմադրության և դեֆորմացիոն 

հատկությունների միջև: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա1. տիրապետելու երկրաֆիզիկական, ճարտարագիտաերկրաբանան և ջրաերկրաբանական 

ուսումնասիրությունների մեթոդների տեսական հիմունքներին, 

Ա4. գրանցելու դաշտային և լաբորատոր պայմաններում օգտագործվող ժամանակակից 

սարքերով և սարքավորումներով ստացված ուսումնասիրությունների արդյունքները, 

Բ4. գործնականում իրականացնելու երկրաֆիզիկական համալիր ուսումնասիրություններ` 

ջրաերկրաբանական և ճարտարագիտաերկրաբանական աշխատանքների արդյունավե-

տությունը բարձրացնելու նպատակով, 

Բ5. դաշտային և կամերալ աշխատանքների ընթացքում ցուցաբերելու որպես բարձր որա-

կավորում ունեցող խմբի անդամ և խմբի ապագա ղեկավար, 

Գ3. առաջադրելու և զարգացնելու նոր գաղափարներ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

  դասախոսություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

գնահատման բաղադրիչներն են՝        եզրափակիչ քննություն 8 միավոր, 

                 ընթացիկ ստուգումներ  6 միավոր, 

                 ինքնուրույն աշխատանք 6 միավոր: 

Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Տերցագիի միաչափ կոնսոլիդացիոն տեսությունը: Գաղափար առաջնային և երկրորդային 

կոնսոլիդացիայի մասին: Գրունտների սահքի դիմադրություն, Մասլովի տեսությունը: 

Գաղափար մածուցիկ և չոր շփման մասին: Ուռչող և գերնստող կավերի սահքի 

դիմադրության օրինաչափությունները: Սողքի տեսություններ: Հիմնավորման 

ֆիզիկաքիմիական բացատրությունը: Սողքը միաչափ խտացման պայմաններում: Սողքը 

սահքի ժամանակ: Գրունտների գագաթնակետային և մնացորդային ամրության Սկեմպտոնի 

տեսությունը: Գրունտների մեխանիկայի պրակտիկ խնդիրները: Կառուցվածքային անկայուն 

գրունտների ամրություն: Դինամիկայի ազդեցությունը գրունտների սեղմելիության և սահքի 

դիմադրության վրա: Գրունտների մեխանիկայի պրակտիկ խնդիրները: Գրունտների 

օպտիմալ հատիկաչափական կազմով խառնուրդների ստացում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Հայրոյան Ս.Հ. Դիսպերս գրունտների դինամիկական անկայունություն, Երևան 2015  

2. Мангушев  Р. А., Карлов  В. Д., Сахаров И. И. Механика  грунтов  Изд. АСБ М. 2015, 

227 с. 

3. Месчян С.Р., Экспериментальньная реология глинистых грунтов, Изд. Гитутюн НАН РА 

Ереван, 2005, 495 с. 

4. Тер-Мартиросян З. Г. Механика грунтов, Изд. АСВ, 2010, с.450 

5. Трофимов В.Т. Королев В.А. Возненсенский Е.А. и др. Грунтоведение,  Изд. МГУ, Наука 2005, 

с.1005 

6. Barnes G. E., Soil mechanics  Principles and Practice, London, WIP DLP, 2000  

 

1. 0905/Մ13 2. Ինժեներական երկրաֆիզիկա 3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս. 

6. 3-րդ` աշնանային կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնելու ինժեներա-երկրաֆիզիկական օբյեկտների հետ և 

կիրառվող մեթոդների տեսական հիմունքներին, 

 փոխանցելու գիտելիքներ գործնական կիրառման նպատակով: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու ինժեներա-երկրաֆիզիկական ժամանակակից հիմնախնդիրները, 

 ձևակերպելու լուծման ուղիերը և մեթոդները` հենվելով ստացված տվյալների 

վերլուծության վրա, 

 դասակարգելու հիմնահարցերը և լուծման համար ընտրել երկրաֆիզիկական 

արդյունավետ մեթոդներ, 

 լուսաբանելու հետազոտությունների արդյունքները (աղյուսակներ, քարտեզներ, 

գրաֆիկներ, սխեմաներ) և տալու եզրահանգումներ, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 մշակելու և մեկնաբանելու ստացված դաշտային և լաբորատոր տվյալները 

ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառմամբ, 
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 կազմելու քարտեզագրական և գրաֆիկական նյութեր տեղեկատվական  

տեխնոլոգիաների օգնությամբ, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ (եթե այդպիսիք կան). 

 համակարգելու ստացված տեղեկատվությունը, 

 ամփոփելու և գնահատելու ստացված տվյալները,  

 հետևություններ անելու և դրված խնդիրները լուծելու նպատակով կատարել 

երկրաֆիզիկական մեթոդների համալիր ընտրություն: 

10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա1. տիրապետելու երկրաֆիզիկական, ճարտարագիտաերկրաբանան և ջրաերկրաբանական 

ուսումնասիրությունների մեթոդների տեսական հիմունքներին, 

Ա2. ընտրելու տարբեր երկրաբանական խնդիրների (կառուցվածքային, հանքային, ջրա-

երկրաբանական, ճարտարագիտաերկրաբանական, հորատանցքային, էկոլոգիական) 

լուծման մեթոդաբանությանը, 

Բ1. ընտրելու առաջադրված երկրաբանական խնդրի գործնական լուծման և տնտեսապես 

արդյունավետ երկրաֆիզիկական, ջրաերկրաբանական և ճարտարագիտաերկրաբանական 

մեթոդների կիրառման համալիր, 

Գ2. ընդհանրացնելու քանակական և որակական մեկնաբանությունների արդյունքները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 հանձնարարված մասնագիտական գրականության ընթերցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

գնահատման բաղադրիչներն են՝       եզրափակիչ քննություն 8 միավոր, 

               ընթացիկ ստուգումներ  6 միավոր, 

               ինքնուրույն աշխատանք 6 միավոր: 

Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Գեոէլեկտրական մոդելները որպես ինժեներա-երկրաֆիզիկական կտրվածքների ուսումնա-

սիրության հիմք: Ինժեներային օբյեկտների ուսումնասիրույուն` երկրաֆիզիկական 

մեթոդների համալիրի  միջոցով ստացված տվյալների համակարգչային ծրագրերի կիրառումը 

և նյութերի մեկնաբանումը: Ինժեներական օբյեկտների ուսումնասիրման նպատակով 

երկրաֆիզիկական մեթոդների համալիրի ճիշտ ընտրություն և կիրառում: Ինժեներական 

օբյեկտների ուսումնասիրությունը սեյսմահետախուզական մեթոդներով: Ինժեներական 

օբյեկտների ուսումնասիրությունը գրավիհետախուզական մեթոդներով: Ինժեներական 

օբյեկտների ուսումնասիրությունը մագնիսահետախուզության մեթոդներով: Ինժեներական 

օբյեկտների ուսումնասիրությունը գեոռադարային համակարգերի օգնությամբ: 
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14. Հիմնական գրականության ցանկը՝  

1. Դասախոսությունների տեքստեր` էլեկտրոնային կրիչով և առցանց էլեկտրոնային  

ռեսուրսներ 

2. Геофизика (Под.ред. В.К. Хмелевского.Учебник М, МГУ, 2007, 320с.  

3. Минасян Р.С., Варданян В.П. Палеорельеф и распределение подземного стока Центрального 

вулканического нагорья Армении. Ереван, Изд. ,,Асогик,,, 2003 

4. Электроразведка. Практическое учебное пособие, МГУ, 2005 

 

1. 0905/Մ14 2. Մելիորատիվ ջրաերկրաբանություն 3. 6 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ  դաս., 2 ժամ լաբ. 

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է. 

 ուսանողներին ծանոթացնել աղակալված հողատարածքների ջրաերկրաբանական 

պայմաններին,  հողատարածքների բնական պայմանների վատթարացման 

պատճառներին, կապված ոռոգման, չորացման և այլ արհեստական գործոնների հետ, 

վատթարացված հողերի բարելավման մեթոդներին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 նկարագրելու վատթարացված գրունտներով տարածքների ջրաերկրաբանական 

պայմանները, 

 թվարկելու աղակալված գրունտների տիպերը, 

 ներկայացնելու գրունտներ մելիորացիայի եղանակները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 գնահատելու մելիորացվող հողատարածքների ջրաերկրաբանական պայմանների 

փոփոխությունը և նրանցում ջրային և աղային ռեժիմի կարգավորման սկզբունքները, 

 մեկնաբանելու հողերի մելիորատիվ խնդիրների լուծման համար տարվող 

ջրաերկրաբանական ուսումնասիրությունների էությունը ոռոգելի և չորացվող հողերի 

մելիորատիվ վիճակի բարելավման գործում, 

 հաշվարկելու գրունտային ջրերի մակարդակի իջեցումը մելիորատիվ նպատակներով 

քննարկելու վատթարացած գրունտների բարելավման եղանակները, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան). 

 կապ հաստատելու տարբեր ջրատար հորիզոնների և գրունտների աղակալման միջև, 

 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում գրունտների բարելավման 

նպատակով: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա1. տիրապետելու երկրաֆիզիկական, ճարտարագիտաերկրաբանան և ջրաերկրաբանական 

ուսումնասիրությունների մեթոդների տեսական հիմունքներին, 

Ա2. ընտրելու տարբեր երկրաբանական խնդիրների (կառուցվածքային, հանքային, ջրա-

երկրաբանական, ճարտարագիտաերկրաբանական, հորատանցքային, էկոլոգիական) 

լուծման մեթոդաբանությանը, 

Բ1. ընտրելու առաջադրված երկրաբանական խնդրի գործնական լուծման և տնտեսապես 
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արդյունավետ երկրաֆիզիկական, ջրաերկրաբանական և ճարտարագիտաերկրաբա-

նական մեթոդների կիրառման համալիր, 

Բ4. գործնականում իրականացնելու երկրաֆիզիկական համալիր ուսումնասիրություններ` 

ջրաերկրաբանական և ճարտարագիտաերկրաբանական աշխատանքների արդյունա-

վետությունը բարձրացնելու նպատակով, 

Գ2. ընդհանրացնելու քանակական և որակական մեկնաբանությունների արդյունքները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 գործնական և սեմինար պարապմունքներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

գնահատման բաղադրիչներն են՝       2 ընթացիկ քննություն 8 միավոր,  

                ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր, 

                եզրափակիչ քննություն 8 միավոր: 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են՝ յուրաքանչյուրը 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Ոռոգելի և չորացվող հողատարածքներում տարվող ջրաերկրաբանական հետազոտու-

թյունների   տեսակները և մեթոդները: Հողերի ոռոգման և չորացման ազդեցությունը ջրաեր-

կըրաբանական պայմանների փոփոխության  վրա: Ոռոգելի և չորացվող հողատարածք-

ներում գրունտային ջրերի ռեժիմի կարգավորման սկզբունքները: Մելիորացվող հողատա-

րածքներում տարվող ջրաերկրաբանական-մելիորատիվ դիտարկումները: Դիտարկման 

տվյալների օգտագործումը: Ոռոգելի հողատարածքներում ջրային և աղային հաշվեկը-

շիռների բաղադրիչների որոշումը ռեժիմային դիտարկումների տվյալներով: Ջրային և 

աղային ռեժիմների կանխատեսումներն ոռոգելի հողատարածքներում: Ոռոգելի 

հողատարածքներում մելիորատիվ դրենաժների հիդրոդինամիկական հաշվարկը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Աչոյան Ժ.  Մելիորատիվ ջրաերկրաբանություն, ԵՊՀ, 2007  

2. Зайдельман Ф.Р, Мелиорация почв, М., Колос, 1987 

3. Кац Д.М., Шестаков В.М, Мелиоративная гидрогеология, M, МГУ, 1992  

4. Лебедев А.В., Методы изучения баланса грунтовых вод, 2-ое из. М., Недра, 1976г 

5. Методические рекомендации по контролю за мелиоративным состоянием орошаемых земель, 

М.,  1978г. 

 

1. 0905/Մ15 2. Երկրաֆիզիկական մեթոդների  կոմպլեքսավորում 3.3 ECTSկրեդիտ 

4.     2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս. 

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

 ուսանողներին մոտ ձևավորել գիտելիքներ և հմտություններ ընտրելու համապատասխան 

երկրաֆիզիկական մեթոդների համալիրը հանքային, ինժեներական և ջրաերկրաբանական 

խնդիրների լուծման համար: 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու երկրաֆիզիկական մեթոդների տեսական հիմքերը, 

 լուսաբանելու դաշտային և լաբորատոր պայմաններում ստացված տվյալների կապը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 իրականացնելու ուսումնասիրություններ երկրաֆիզիկական մեթոդների արդյունավետ 

համալիրի կիրառմամբ,  

 որոշելու երկրաֆիզիկական մեթոդների արդյունավետ համալիրը, 

 մշակելու և մեկնաբանելու  երկրաֆիզիկական ուսումնասիրությունների արդյունքները, 

 տիրապետելու երկրաֆիզիկական մասնագիտական ծրագրչերին, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, 

 ընդհանրացնելու քանակական և որակական մեկնաբանությունների արդյունքները: 

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա2. ընտրելու տարբեր երկրաբանական խնդիրների (կառուցվածքային, հանքային, ջրաերկրաբա-

նական, ճարտարագիտաերկրաբանական, հորատանցքային, էկոլոգիական) լուծման 

մեթոդաբանությանը, 

Ա3. հիմնավորելու ֆիզիկաերկրաբանական մոդելների կազմման դաշտային  ուսումնա-

սիրությունների արդյունավետ համալիրի ընտրման սկզբունքները, 

Բ1. ընտրելու առաջադրված երկրաբանական խնդրի գործնական լուծման և տնտեսապես արդյու-

նավետ երկրաֆիզիկական, ջրաերկրաբանական և ճարտարագիտաերկրաբանական 

մեթոդների կիրառման համալիր, 

Բ2. գործնականում հետազոտել երկրաբանական բազմաբնույթ խնդիրներ, կատարել կարճա-

ժամկետ կանխատեսումներ, համակարգչային ծրագրերի կիրառմամբ կառուցել ապրիոր և 

դինամիկ ֆիզիկա – երկրաբանական մոդելներ, 

Գ2. ընդհանրացնելու քանակական և որակական մեկնաբանությունների արդյունքները, 

Գ5. եզրահանգումներ անելու, պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտություն-

ների արդյունքներ, վարելու գիտական բանավեճեր: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

գնահատման բաղադրիչներն են՝         եզրափակիչ քննություն 8 միավոր, 

                  ընթացիկ ստուգումներ  6 միավոր, 

                  ինքնուրույն աշխատանք 6 միավոր: 

Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Կոմպլեքսավորման մեթոլոգիայի հիմունքները, հիմնական հասկացությունները, 

ուսումնասիրությունների փուլերը, մասշտաբները և երկրաֆիզիկական մեթոդների 

ընդհանուր դասակարգումը: Ֆիզիկա-երկրաբանական մոդելավորում, մոդելների կազմում: 

ՖԵՄ-ի ձևավորումն ու դրանց դասակարգումը: ՖԵՄ-ի կազմման փուլերը և դինամիկան: 

ՖԵՄ-ի պետրոֆիզիկական մոդելավորում: Երկրաֆիզիկական տվյալների համալիր մշակում: 
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Կոմպլեքս վերլուծության և կոմպլեքս (համալիր) մեկնաբանության խնդիրները: 

Ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրում տվյալների համալիր մշակման նպատակով: 

Երկրաֆիզիկական տվյալների համալիր մեկնաբանման քանակական մեթոդներ: 

Երկրաֆիզիկական մեթոդների համալիրի կիրառումը տարբեր երկրաբանական խնդիրների 

լուծման նպատակով (խնդիրների դրվածքը, լուծման եղանակները և նրանց գործնական 

ստուգումները): Երկրաֆիզիկական մեթոդների կիրառումը խորքային 

ուսումնասիրությունների նպատակով: Երկրաֆիզիկական մեթոդների կիրառումը 

տեկտոնական քարտեզագրման նպատակով: Երկրաֆիզիկական մեթոդների կիրառումը 

օգտակար հանածոների որոնման և հետախուզման նպատակով (մետաղական և ոչ 

մետաղական հանքավայրեր): Երկրաֆիզիկական մեթոդների կիրառումը ինժեներական և 

ջրաերկրաբանական խնդիրներ լուծելու նպատակով: Ժամանակակից տեխնոլոգիաների 

կիրառումը երկրաֆիզիկական տվյալների համալիրի մշակման և մեկնաբանման 

նպատակով: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝  

1. Бродовой В.В. Комплексирование геофизических методов / Учебник /. М, Недра, 1991  

2. Клушин И.Г.  Комплексное применение геофизических методов для решения геологических  

задач,  / Учебник / . Л., Недра 1968 

3. Литвиненко О.К. ,,Петренко В.С. Сборник лабораторных работ по курсу  геологическая 

интерпритация геофизических данных,  М., Недра, 1978 

4. Никитин А.А., Хмелевской В.К.,   Комплексирование геофизических методов при инженерных 

изысканиях: учебник, 2-е изд.испр. и доп.-М.: ВНИИгеосистем, 2012.    

5. Никитин А.А. ,,Теоретические основы обработки геофизической информации,,  / Учебник / 

М., Недра, 1986 

6. Тархов А.Г. и др.,, Принципы комплексирования в разведочной геофизике,, М., Недра, 1977 

7. Хмелевской В.К.,  Богословский В.А., Геофизика: учебник для студентов вузов.-М.: Книжный 

дом ,,Университет,,. 2007  

8. Шарма П. ,, Геофизические методы в региональной геологии,, М., Мир, 1989 

 

1. 0905/Մ16 2. Գրունտների ճարտարագիտաերկրաբանական 

հատկությունների բարելավման մեթոդներ 

3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս. 

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

 ուսանողներին ծանոթացնել գրունտների գեոտեխնիկական հատկությունների 

բարելավման հիմնահարցերին, գրունտների գեոտեխնիկական հատկությունների 

բարելավման մեթոդների առանձնահատկություններին (խտացում, ցեմենտապատում, 

կավապատում, էլեկտրաօսմոս) և  կիրառման հնարավորություններին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 առաջարկելու գրունտների ֆիզիկա-մեխանիկական հատկությունների բարելավման 

համար կիրառվող մեթոդները, 

 դասակարգելու գրունտների գեոտեխնիկական հատկությունների տեխնիկական 

բարելավման մեթոդները, 
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 նկարագրելու գրունտների գեոտեխնիկական հատկությունների բարելավման մեթոդները՝ 

թերմիկ մշակում, սառեցում, ջրի մակարդակի արհեստական իջեցմամբ գրունտների 

չորացում, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 գնահատելու և համադրելու բնական և տեխնիկական բարելավված գրունտի 

ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան). 

 քննարկելու գրունտների գեոտեխնիկական հատկությունների բարելավման մեթոդների 

կիրառման հնարավորությունները, 

 համեմատելու տվյալ տարածքի գրունտների գեոտեխնիկական հատկությունների 

բարելավման համար առաջարկվող տարբեր մեթոդների արդյունավետությունը: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա2. ընտրելու տարբեր երկրաբանական խնդիրների (կառուցվածքային, հանքային, ջրա-

երկրաբանական, ճարտարագիտաերկրաբանական, հորատանցքային, էկոլոգիական) 

լուծման մեթոդաբանությանը  

Ա3. հիմնավորելու ֆիզիկա- երկրաբանական մոդելների կազմման դաշտային ուսումնա-

սիրությունների արդյունավետ համալիրի ընտրման սկզբունքները, 

Բ2. գործնականում հետազոտելու երկրաբանական բազմաբնույթ խնդիրներ, կատարելու 

կարճաժամկետ կանխատեսումներ, համակարգչային ծրագրերի կիրառմամբ կառուցելու 

ապրիոր և դինամիկ ֆիզիկա – երկրաբանական մոդելներ, 

Գ2. ընդհանրացնելու քանակական և որակական մեկնաբանությունների արդյունքները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

գնահատման բաղադրիչներն են՝        եզրափակիչ քննություն 8 միավոր, 

                 ընթացիկ ստուգումներ  6 միավոր, 

                 ինքնուրույն աշխատանք 6 միավոր: 

Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Գրունտների ամրացումը մեխանիկական խտացմամբ, վիբրոխտացում: Գրունտների 

օպտիմալ խոնավության և առավելագույն կմախքի խտության որոշում: Ապարների 

ցեմենտապատում, կավապատում և սառեցում: Ապարների էլեկտրոքիմիական ամրացում և 

էլեկտրաօսմոտիկ չորացում: Ապարների ֆիզիկամեխանիկական հատկությունների 

բարելավման մեթոդները՝ սիլիկատիզացիա, խեժապատում, թերմիկ և քիմիական ամրացում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Воронкевич С.Д., Основы технической мелиорации грунтов, М. Изд.МГУ, 2005, 498 с. 

2. Котлов Ф. В., Геологические основы технической мелиорации пород. Труды совещания по 

инженерно- геологическому изучению горных пород, Изд. МГУ, 2010г. 

3. Ломтадзе В. Д., Инженерная геология: Инженерная петрология; Л. “Недра”, 1997г. 

4. Соколович В. Е., Химическое закрепление грунтов, Москва, Стройиздат, 2010г. 
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1. 0905/Մ17 2. «ՀԲ» Կիրառական սեյսմալոգիայի հիմունքներ 3. 6 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս., 2 ժամ գործն. 

6. 3- րդ` աշնանային կիսամյակ 7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնելու սեյսմալոգիայի տեսական հիմունքներին, 

 փոխանցելու գիտելիքներ այդ մեթոդների ընտրության և գործնական 

առանձնահատկությունների մասին, 

 ձևավորելու հմտություններ ժամանակակից սարքավորումներով իրականացնելու 

դաշտային աշխատանքներ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու սեյսմալոգիայի տեսական հիմքերը, 

 ձևավորելու հմտություներ կիրառելու ժամանակակից տեխնիկա, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառմամբ մշակելու և մեկնաբանելու ստացված 

տվյալները, 

 կազմելու քարտեզագրական և գրաֆիկական սեյսմալոգիական նյութեր, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան). 

 վերլուծելու առաջադրված խնդիրները և առաջարկելու դրանց գործնական ներդրման, 

 պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, 

վարելու գիտական բանավեճեր: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա1. տիրապետելու երկրաֆիզիկական, ճարտարագիտաերկրաբանան և ջրաերկրաբանական 

ուսումնասիրությունների մեթոդների տեսական հիմունքներին,  

Ա3. հիմնավորելու ֆիզիկա- երկրաբանական մոդելների կազմման դաշտային 

ուսումնասիրությունների արդյունավետ համալիրի ընտրման սկզբունքները, 

Բ3. կիրառելու և օգտվելու դինամիկ Web էջերից`քարտեզագրական և գրաֆիկական նյութերի 

կազմման նպատակով, ստեղծելու տվյալների բազաներ և կարողանալու դրանք կիրառել 

հետազոտություններում, 

Գ1. սինթեզելու տարաբնույթ փաստեր և վիճակագրական տվյալներ, 

Գ4. մշակելու և կազմելու նախագծեր: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 ռեֆերատների զեկուցում և գիտական բանավեճերի կազմակերպում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. («ՀԲ») 

գնահատման բաղադրիչներն են՝       2 ընթացիկ քննություն 8 միավոր,  

                ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր, 

                եզրափակիչ քննություն 8 միավոր: 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով, իսկ երկրորդը ներկայացաված հետազոտական բաղադրիչի հիման վրա՝ 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:  Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Սեյսմիկ շրջանացման և միկրոշրջանացման հիմնախնդիրները: Ուժեղ երկրաշարժերի 

կանխատեսման հիմնախնդիրները: Պատմական երկրաշարժերի ուսումնասիրության 

մեթոդիկան: Ընթացիկ սեյսմիկ ռեժիմի և հնարավոր մաքսիմալ սեյսմիկ վտանգի 

գնահատումը: Երկրաշարժերի մշակման ժամանակակից մեթոդները: Սեյսմակայուն 

շինարարության հիմնախնդիրները: Մակրոսեյսմիկ նյութերի վերլուծության կիրառմամբ 

ՀՀտարածքի պատմական ժամանակահատվածի որևէ ուժեղ երկրաշարժի 

էպիկենտրոնային գոտու ինտենսիվության իզոսեյստերի քարտեզի կազմում, ցնցման 

բնութագրերի որոշում: ՀՀ տարածքի երկրաշարժերի գործիքային գրանցումների 

պարամետրիկ կատալոգների կիրառմամբ որևէ տարածաշրջանի ու 

ժամանակահատվածի համար սեյսմիկ ռեժիմի տվյալների բազայի կազմում և հիմնական 

բնութագրերի օրինաչափությունների վերլուծություն:  

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Բալասանյան Ս.Յու. Սեյսմիկ ռիսկի գնահատումը և նրա կազմակերպումը: Երևան, 2001 

2. Խաչիյան Է.Ե. Կիրառական երկրաշարժագիտություն: Երևան, ՀՀ ԳԱԱ, 2001թ., 311 էջ 

3. Դասախոսությունների տեքստեր` էլեկտրոնային կրիչով և առցանց էլեկտրոնային 

ռեսուրսներ 

4. Хачиян Э.Е. Прикладная сейсмология. Ереван, “Гитутюн” НАН РА,2008г.,  491с. 

 

1. 0905/Մ18 2. «ՀԲ» Հորատանցքային երկրաֆիզիկայի և 

պետրոֆիզիկայի      հատուկ գլուխներ 

3. 6 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս., 2 ժամ գործն. 

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնելու հորատանցքերի երկրաբանական կառուցվածքին և 

տեխնիկական վիճակին վերաբերող հարցերի պարզաբանմանը, հորատանցքային  

երկրաֆիզիկական հետազոտությունների մեթոդիկային ու տեխնիկային, 

 ձևավորելու հմտություններ հորատանցքերում կատարված երկրաֆիզիկական 

չափումների արդյունքների համակարգչային մշակման և  մեկնաբանման համար: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու հորատանցքային երկրաֆիզիկայի տարբեր մոդիֆիկացիաների 

կիրառելիության և ապարների պետրոֆիզիկական բնութագրերի փոխադարձ կապի 

առանձնահատկությունները, մեթոդի տեսական հիմունքները, 

 հիմնավորելու հորատանցքային երկրաֆիզիկական տվյալ մեթոդի ընտրությունը 

պայմանավորված միջավայրի ապարների համապատասխան ֆիզիկական 

հատկությունների դիֆենցվածությամբ, 

 բացատրելու գրանցված փոփոխությունների պատճառները և երկրաբանական կտրվածք 

կազմելու սկզբունքները, 
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 հիմնավորելու ուսումնասիրությունների արդյունքների ճշտությունը, հենվելով ստուգող 

չափումների և  վիճակագրական վերլուծությունների վրա, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 կիրառելու համապատասխան դաշտային աշխատանքների մեթոդիկա և տեխնիկա 

առաջադրված խնդիրների  ուսումնասիրման նպատակով, 

 օգտագործելու ժամանակակից համակարգչային  մասնագիտական ծրագրերը` 

համապատասխան քարտեզներ և գրաֆիկներ կազմելու նպատակով, 

 իրականացնելու ստացված տվյալների մշակում և մեկնաբանում, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան). 

 կիրառելու նշված մեթոդները դաշտային և լաբորատոր աշխատանքների ընթացքում, 

 պատրաստելու հաշվետվություններ և զեկուցումներ, 

նախաձեռնելու և առաջ քաշելու նոր խնդիրներ, տալու լուծման համար մեթոդների 

արդյունավետ համալիրներ: 

10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա1. տիրապետելու երկրաֆիզիկական, ճարտարագիտաերկրաբանան և ջրաերկրաբանական 

ուսումնասիրությունների մեթոդների տեսական հիմունքներին, 

Ա2. ընտրելու տարբեր երկրաբանական խնդիրների (կառուցվածքային, հանքային, ջրաերկրա-

բանական, ճարտարագիտաերկրաբանական, հորատանցքային, էկոլոգիական) լուծման 

մեթոդաբանությանը, 

Ա3. հիմնավորելու ֆիզիկաերկրաբանական մոդելների կազմման դաշտային ուսումնասի-

րությունների արդյունավետ համալիրի ընտրման սկզբունքները, 

Բ1. ընտրելու առաջադրված երկրաբանական խնդրի գործնական լուծման և տնտեսապես 

արդյունավետ երկրաֆիզիկական, ջրաերկրաբանական և ճարտարագիտաերկրաբանական 

մեթոդների կիրառման համալիր, 

Բ4. գործնականում իրականացնելու երկրաֆիզիկական համալիր ուսումնասիրություններ` 

ջրաերկրաբանական և ճարտարագիտաերկրաբանական աշխատանքների արդյունավե-

տությունը բարձրացնելու նպատակով, 

Գ1. սինթեզելու տարաբնույթ փաստեր և վիճակագրական տվյալներ, 

Գ4. մշակելու և կազմելու նախագծեր: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 գործնական և սեմինար աշխատանքներ կատարում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. («ՀԲ») 

գնահատման բաղադրիչներն են՝         2 ընթացիկ քննություն 8 միավոր,  

                 ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր, 

                 եզրափակիչ քննություն 8 միավոր: 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով, իսկ երկրորդը ներկայացաված հետազոտական բաղադրիչի հիման վրա՝ 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:  Միավորների քայլը 0.5 է: 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Շերտերի հզորությունների որոշումը հորատանցքային երկրաֆիզիկական (թվացող 

տեսակարար էլեկտրադիմադրության, էֆեկտիվ դիմադրության, պոտենցիալների և 

ինդուկցիոն) մեթոդներով: Շերտերի (ապարների) ծակոտկենության որոշումը բնական 

տեղադրման պայմաններում հորատանցքային երկրաֆիզիկական (թվացող տեսակարար 

էլեկտրադիմադրության, բնական պոտենցիալի և ռադիոմետրական, ուլտրաձայնային) 

մեթոդներով: Շերտերի (ապարների) թափանցելիության գործակցի որոշումը բնական 

տեղադրման պայմաններում հորատանցքային երկրաֆիզիկական (դիմադրության, բնական 

պոտենցիալի և հարուցված բևեռացման պոտենցիալի) մեթոդներով: Հորատանցքերի 

տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրությունը՝ հորատանցքի տրամագծի որոշումը, 

հորատանցքի առանցքի թեքության որոշումը (ինկլինոմետրիա) և այլն: Համակարգչային 

տեխնոլոգիաների կիրառումը հորատանցքային տվյալների մշակման և մեկնաբանման 

համար: Ռադիոակտիվ հանքավայրերի որոնման և հետախուզման հորատանցքային 

ռադիոմետրական մեթոդների համալիրի ընտրությունը: Լեռնային ապարների 

ռադիոակտիվության որոշման ժամանակակից լաբորատոր ռադիոչափական մեթոդներ: 

Հորատանցքերում շերտերի կամ ապարների պետրոֆիզիկական բնութագրերի որոշման 

համար հորատանցքային երկրաֆիզիկական մեթոդներ: Ապարների հիմնական ֆիզիկական 

հատկությունների որոշման լաբորատոր եղանակներ և անհրաժեշտ չափող 

սարքավորումները: Ապարների ամրության և ձևախախտման պարամետրերի որոշումը 

«շտամպի ներդրման»  Շրեյների մեթոդով: Հրային, մետամորֆային և նստվածքային 

ապարների դասակարգումը ըստ պետրոֆիզիկական պարամետրերի, առանձին ֆիզիկական 

պարամետրերի համար քարտեզների կազմման մեթոդիկա: Պետրոֆիզիկական տվյալների 

մշակում և մաթեմատիկական վիճակագրական վերլուծությունը համակարգչային 

տեխնալոգիաների կիրառմամբ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝  

1. Դասախոսությունների տեքստեր` էլեկտրոնային կրիչով և առցանց էլեկտրոնային 

ռեսուրսներ: 

2. Дортман Н.Б. (ред.). Петрофизика: Справочник. В трех книгах, М.: Недра – 1992, 391 с. 

3. Косков В.Н. Геофизическое исследование скважин, Пермь 2005, 123ст.  

4. Латышова М.Г., Мартынов В.Г., Соколова Т.Ф. Практическое руководство по интерпретации 

данных ГИС, М.: Недра, 2007.  327 с. 

5. Мараев И.А. Комплексная интерпретация результатов геофизических исследований 

скважин, Москва, 2014 г., 95 стр.  

6.  Мартынов В.Г. (ред.) и др. Геофизические исследования скважин. Справочник мастера по 

промысловой геофизике. М. Инфра-инженерия, 2009 . - 960 с 

7. Стрельченко В.В. Геофизические исследования скважин, М.: ООО «Недра-Бизнесцентр». - 

2008. - 551 с 

8. Хамидуллина Г.С.-(составитель), Петрофизика, Казан, 2009. 90 с. 

 

  

  

  

http://www.geokniga.org/books/6937
http://www.geokniga.org/books/6937
http://www.twirpx.com/file/496162/
http://www.twirpx.com/file/496162/
http://www.twirpx.com/file/670131/
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0905/ՄՀ01 2. Մասնագիտական պրակտիկա 3. 6 ECTS կրեդիտ 

4. 6 շաբ. 5.  Արտադրական պրակտիկա-6շ. 

6. 3-րդ՝ աշնանային   կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Պրակտիկայի նպատակն է՝ 

 գործնական աշխատանքների միջոցով զարգացնելու ուսանողների մասնագիտական 

հմտությունները և փորձառությունը, ինչպես նաև մասնագիտական միջավայրում 

ինքնուրույն աշխատելու կարողությունները, 

 ապրապնդելու ուսումնառության ընթացքում երկրաբանության ոլորտում ուսանողների 

ձեռք բերած տեսական գիտելիքները և գործնական կարողությունները: 

9. Պրակտիկայի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 ինքնուրույնաբար ընտրելու երկրաբանա-երկրաֆիզիկական կան տարբեր տիպի 

ուսումնասիրությունների, որոնողական և հետախուզական աշխատանքների մեթոդների 

արդյունավետ համալիրը, կիրառվող տեխնիկական միջոցները, դաշտային և լաբորատոր       

նյութի հավաքագրման, մշակման, վերլուծության և ներկայացման մեթոդները, 

 կազմելու և կառուցելու տարբեր տիպի (մասշտաբի) երկրաբանական, շերտագրական, 

կառուցվածքային, տեկտոնական, ճարտարագիտաերկրաբանական, ջրաերկրաբա-

նական, երկրաֆիզիկական, և այլ բնույթի քարտեզներ, կտրվածքներ և այլն, 

 ինքնուրույն իրականացնելու դաշտային երկրաբանական ուսումնասիրություններ և 

լաբորատոր հետազոտություններ, 

 համակողմանիորեն վերլուծելու հետազոտվող տարածքի երկրաբանական կառուցվածքը, 

երկրաֆիզիկական, տեկտոնական, կառուցվածքային, ջրաերկրաբանական և 

ճարտարագիտաերկրաբանական բնութագրերը, 

 վերլուծելու առկա տեղեկատվությունը և գտնելու խնդիրների լուծման արդյունավետ 

ուղիները, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 կիրառելու ձեռքբերած գիտելիքները, քանակական տվյալներից անելու որակական 

եզրահանգումներ, առաջադրելու և զարգացնելու նոր գաղափարներ, 

 բացահայտելու իր կարիերայի հնարավորությունները հետագա ուսումնառության 

ուղիները  որոշելու համար, 

 աշխատելու ինքնուրույն և/կամ թիմով, պահպանելու էթիկայի նորմերը և 

աշխատանքային  անվտանգության կանոնները: 

10. Պրակտիկան ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Բ1. ընտրելու առաջադրված երկրաբանական խնդրի գործնական լուծման և տնտեսապես 

արդյունավետ երկրաֆիզիկական, ջրաերկրաբանական և ճարտարագիտա-

երկրաբանական մեթոդների կիրառման համալիր, 

Բ2. գործնականում հետազոտելու երկրաբանական բազմաբնույթ խնդիրներ, կատարելու կար-

ճաժամկետ կանխատեսումներ, համակարգչային ծրագրերի կիրառմամբ կառուցելու 

ապրիոր և դինամիկ ֆիզիկա – երկրաբանական մոդելներ, 

Բ3. կիրառելու և օգտվելու դինամիկ Web էջերից`քարտեզագրական և գրաֆիկական նյութերի 

կազմման նպատակով, ստեղծելու տվյալների բազաներ և կարողանալու դրանք կիրառել 
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հետազոտություններում, 

Բ4. գործնականում իրականացնելու երկրաֆիզիկական համալիր ուսումնասիրություններ` 

ջրաերկրաբանական և ճարտարագիտաերկրաբանական աշխատանքների արդյունավե-

տությունը բարձրացնելու նպատակով, 

Բ5. դաշտային և կամերալ աշխատանքների ընթացքում ցուցաբերելու որպես բարձր որա-

կավորում ունեցող խմբի անդամ, և խմբի ապագա ղեկավար: 

Գ2. ընդհանրացնելու քանակական և որակական մեկնաբանությունների արդյունքները, 

Գ4. մշակելու և կազմելու նախագծեր, 

Գ5. եզրահանգումներ անելու, պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտու-

թյունների արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր: 

11. Կիրառվում են աշխատանքների կազմակերպման հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դաշտային քարտեզագրման, փաստագրման և նմուշների հավաքագրման 

աշխատանքներ,  

 բնական և մերկացումներում ապարների տեղադրման էլեմենտների չափումներ, 

ինքնուրույն և թիմային աշխատանք, 

 երկրաբանական քարտեզների, կտրվածքների կազմում,                                      հաշվետվության կազմում և 

ներկայացում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 Պրակտիկան գնահատվում է ստուգարքի ձևով: Պրակտիկայի ավարտին, պրակտիկային 

մասնակցած և ծրագրով նախատեսված առաջադրանքները կատարած ուսանողը ներկայաց-

նում է իր դաշտային գրքույկը (պրակտիկայի  օրագիրը) և ավարտուն հաշվետվությունը: 

Ստուգարքը նշանակվում է հաշվետվության պաշտպանության հիման վրա: 

13. Պրակտիկան բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

 Երկրաֆիզիկական աշխատանքներ, ինժեներաերկրաբանական աշխատանքներ, ջրաեր-

կրաբանական աշխատանքներ: Մասնագիտական (արտադրական) պրակտիկաները կազ-

մակերպվում են ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտում, Ա. Նազարովի 

անվան երկրաֆիզիկայի և ինժեներային սեյսմաբանության ինստիտուտում, պետական 

կառավարման մարմինների՝ ՀՀ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների, ՀՀ 

Շրջակա միջավայրի, ՀՀ Արտակարգ իրավիճակների (ՍՊԾ Գառնու երկրաֆիզիկական 

դիտակայան) և այլ նախարարությունների համապատասխան ստորաբաժանումներում, 

նախագծային-շինարարական կազմակերպություններում (Հայնախագիծ, Հայգյուղնախագիծ, 

Հայջրնախագիծ, Հայէներգանախագիծ), բիզնես ոլորտում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Խարազյան Է.Խ. Երկրաբանահանութային աշխատանքների մեթոդիկան (մեթոդական 

ձեռնարկ): Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2006, 100 էջ 

2. Սարգսյան Հ.Հ. Հնաշխարհագրական ուսումնասիրությունների մեթոդները 

(ուսումնական ձեռնարկ): Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2010, 104 էջ 

3. Սարգսյան Հ.Հ., Գրիգորյան Ա.Գ.Շերտագրական ուսումնասիրությունների մեթոդները 

(ուսումնական ձեռնարկ): Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2013, 116 էջ 

4. Инструкция по организации и производству геологосъемочных работ и составлению 

Государственной геологической карты СССР масштаба 1:50000 (1:25000). Ленинград: ВСЕГЕИ, 

1986, 243 с. 
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ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ  ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐԻ ԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ և ՀԵՏԱԽՈՒԶՈՒՄ 

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ 
 

1. Ծրագրի անվանումը և 

մասնագիտության թվանիշը 

Օգտակար հանածոների հանքավայրերի                    

երկրաբանություն և հետախուզում – 054101.04.7 

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ) 

– 

Երկրաբանության մագիստրոս 

2017/18 

Հայերեն 

Առկա 

2. Բուհը 

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է 

4. Շնորհվող որակավորումը 

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին 

6. Ուսումնառության լեզուն 

7. Ուսուցման ձևը 

 

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները / պահանջները 

Ծրագրի դիմորդը պետք է ունենա բակալավրի կամ դիպլոմավորված մասնագետի  

որակավորում: Ընդունելությունը կատարվում է 3 փուլով: 

Երկրաբանություն մասնագիտությամբ բակալավրի կամ դիպլոմավորված մասնագետի 

որակավորում ունեցող դիմորդների ընդունելությունը կատարվում է մրցութային 

հիմունքներով` նախորդ ուսումնառության ընթացքում ցուցաբերած առաջադիմության 

արդյունքների հիման վրա (առաջին և երկրորդ փուլ) և ծրագրին համապատասխան 

նախապես կազմված ու հաստատված հարցաշարով անցկացված քննության արդյունքներով 

(երկրորդ և երրորդ փուլ): 

Այլ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ դիպլոմավորված մասնագետի որակավորում 

ունեցող դիմորդների ընդունելությունը կատարվում է մրցութային հիմունքներով` ծրագրին 

համապատասխան նախապես կազմված ու հաստատված հարցաշարով անցկացված 

քննության արդյունքներով (երկրորդ և երրորդ փուլ): 

Ընդունելությունը կատարվում է Երևանի պետական համալսարանի առկա ուսուցմամբ 

մագիստրատուրայի ընդունելության կանոնակարգի համաձայն (վերահաստատվում է ամեն 

տարի): 
 

9. Ծրագրի նպատակները 

Ծրագրի նպատակն է՝ 

պատրաստել բարձր որակավորմամբ, մրցունակ և աշխատաշուկայում պահանջարկ ունեցող 

մասնագետներ ՀՀ և միջազգային  երկրաբանական, օգտակար հանածոների հանքավայրերի 

որոնման, հետախուզման, արդյունահանման և օգտակար հանածոների պաշարների ու 

ռեսուրսների տեխնիկա-տնտեսագիտական գնահատման ոլորտներում աշխատելու համար: 

Հմուտ մասնագետները կկարողանան կազմել օգտակար հանածոների որոնման և 

հետախուզման նախագծեր, կազմակերպել և ղեկավարել որոնողական հետախուզական 

աշխատանքներ, կատարել դաշտային նյութի վերլուծություն և գնահատել հանքավայրերի 

տեխնիկա-տնտեսագիտական ներուժը: 
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10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա) Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն  

Այս  ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Ա1. համակողմանիորեն լուսաբանելու և ձևակերպելու մակերևութային և ստորգետնյա 

քարտեզագրման հիմունքները, լեռնային փորվածքների և հորատանցքերի փաստագրման և 

նմուշարկման արդյունքների մշակման եղանակներն ու սկզբունքները, հետազոտման 

երկրաբանակառուցվածքային  մեթոդները, 

Ա2. սահմանելու և հիմնավորելու հանքավայրերի շահագործման ընթացքում երկրաբանա-

հետախուզական աշխատանքների կատարման առանձնահատկությունները և նրանց 

նկատմամբ ներկայացվող պահանջները, օգտակար հանածոների պաշարների և 

կանխատեսումային ռեսուրսների ուրվագծման, հաշվարկման ու գնահատման 

եղանակները, 

Ա3. ինքնուրույնաբար ընտրելու մետաղական ու ոչ մետաղական և տեխնածին հանքավայրերի 

արդյունաբերական տիպերը, բացատրելու հանքավայրերի դասակարգման և 

մոդելավորման սկզբունքները, 

Ա4. հիմնավորելու հանքավայրերի տնտեսագիտական գնահատականը` հանքավայրերի իրաց-

ման երկրաբանատնտեսագիտական արժեքի և ներդրումների արդյունավետության 

գնահատումը, 

Ա5. մանրամասն բնութագրելու և մեկնաբանելու տարածաշրջանների հանքահումքային հենքի 

գնահատման սկզբունքները, ընդերքօգտագործման նկատմամբ ներկայացվող 

բնապահպանական պահանջները, 

Ա6. սահմանելու և քննարկելու ընդերքօգտագործման իրավագիտական հիմունքները, հար-

կավորման սկզբունքները, երկրաբանահետախուզական և արդյունահանող 

ձեռնարկությունների մենեջմենթի առանձնահատկությունները, 

Ա7. ճանաչելու և ներկայացնելու արդյունաբերության միներալահումքային բնագավառի 

գործունեության առանձնահատկությունները, հանքային հումքի արդյունահանման 

համակարգերն ու հանքաքարերի վերամշակման տեխնոլոգիաները: 

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ  

Այս  ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Բ1. կազմելու հանքավայրերի և հանքային դաշտերի տարատեսակ երկրաբանական 

քարտեզներ, հետախուզական հորիզոնների երկրաբանական հատակագծեր, կտրվածքներ 

ու նմուշարկման պլաններ, 

Բ2. ինքնուրույնաբար կատարելու հանքավայրերի, հանքային մարմինների ուրվագծում, 

պաշարների հաշվարկ և երկրաբանատնտեսագիտական գնահատում, 

Բ3. մշակելու և կառուցելու երկրաբանական համալիր գրաֆիկական եռաչափ մոդելներ, 

Բ4. օգտագործելու անհրաժեշտ տեղեկատվական համակարգերն ու տեխնոլոգիաները 

մասնագիտական ոլորտում բարդ խնդիրներ լուծելու, ելակտեային տվյալներ վերլուծելու և 

հավաստի եզրահանգումներ կատարելու  համար, 

Բ5. վերլուծելու ուսումնասիրվող տարածքների մետաղաբերությունը և գնահատելու 

հանքայնացման հեռանկարները, 

Բ6. համակողմանիորեն վերլուծելու տարածքների հանքահումքային հենքի իրավիճակը, նրանց 
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ընդլայնման հնարավորությունները, հանքահումքային ոլորտի զարգացման ուղիները, 

ընդերքօգտագործման իրավագիտական նորմերը, 

Բ7. ընդհանրացնելու, վերլուծելու հանքավայրերի, հանքային դաշտերի ու հանգույցների 

երկրաբանակառուցվածքային առանձնահատկությունները և անցկացնելու հանքային 

օբյեկտների փորձաքննություն, 

Բ8. խորը և հիմնավորված մշակելու առաջարկություններ երկրաբանահետախուզական և 

լեռնահանքային արդյունաբերության ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը 

բարձրացնելու համար: 

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ  

 Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Գ1. սինթեզելու եղած փաստերն ու տեղեկատվությունը, 

Գ2. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերած գիտելիքները և քանակական տվյալներից անել 

որակական եզրահանգումներ, 

Գ3. առաջադրելու և զարգացնելու նոր գաղափարներ, վարելու գիտական բանավեճեր, 

Գ4. մշակելու և պատրաստելու նախագծեր, հաշվետվություններ ու զեկուցումներ, 

ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքներ, 

Գ5. աշխատելու և՛ թիմում, և՛ ինքնուրույն, կազմակերպելու և առաջնորդելու աշխատանքային 

թիմը, ցուցաբերելու աշխատանքի բարձր արդյունավետություն: 
 

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը 

Կցված է 

 

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը 

Կցված է 

 

13. Գնահատման ձևերը 

Իրականացվում է ըստ ԵՊՀ–ի կողմից հաստատված չափորոշիչների՝ յուրաքանչյուր 

դասընթացի համար նախատեսված գնահատման ձևին համապատասխան: Տե՛ս «ԵՊՀ 

Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման 

կարգ», Երևան, ԵՊՀ, 2022թ., էջեր 8-15: Ըստ այդմ գնահատման ձևերն են՝ եզրափակիչ 

քննություն, ընթացիկ քննություն, ստուգարք, ինքնուրույն աշխատանք և ընթացիկ ստուգում, 

ինչպես նաև մասնակցություն դասընթացին: 
 

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները 

«Օգտակար հանածոների հանքավայրերի երկրաբանություն և հետախուզում» 

մագիստրոսական կրթական ծրագրի շրջանավարտները կարող են աշխատանքի անցնել ԵՊՀ 

աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետում, ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական 

գիտությունների ինստիտուտում և այլ ակադեմիական ու գիտահետազոտական 

կազմակերպություններում, ՀՀ Շրջկա միջավայրի, ՀՀ Տարածքային կառավարման և էներգետիկ 

ենթակառուցվածքների, ՀՀ Արտակարգ իրավիճակների նախարարություններում, 

Քաղաքաշինության կոմիտեում, հանքարդյունահանող կազմակերպություններում և երկրաբա-

նահետախուզական ընկերություններում, գեոէկոլոգիական և շրջակա միջավայրի պահպա-
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նություն ու մշտադիտարկումներ իրականացնող կազմակերպություններում և այլն՝ զբաղեց-

նելով հետևյալ պաշտոնները՝ դասախոս, գիտաշխատող, առաջատար մասնագետ, աշխատան-

քային խմբի ղեկավար, բաժնի վարիչ, ձեռնարկության տնօրեն և այլն: Ծրագրի շրջանավարտ-

ները կարող են շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ, ինչպես նաև այլ բուհորի և գիտահե-

տազոտական հաստատությունների ասպիրանտուրայում՝ այդ թվում նաև արտասահմանում: 
 

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը 

Ուսումնառության գործընթացում ծրագրում ընդգրկված մագիստրանտների համար հասանելի 

են հետևյալ օժանդակության ռեսուրսները. գիտական գրականության տպագիր և էլեկտրոնային 

ռեսուրսներ, ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ և մեթոդական ցուցումների գրքույկներ, դասա-

խոսությունների գործնական պարապմունքների, լաբորատոր աշխատանքների նյութեր՝ տպա-

գիր, էլեկտրոնային, ֆոնդային նյութերից օգտվելու հնարավորություն, ժամանակակից սարքա-

վորումներով և ծրագրային միջոցներով ապահովված լաբորատորիաներ ու կաբինետ-

լսարաններ: 
 

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են 

ծրագիրը մշակելիս 

ՀՀ բարձրագույն կրթության ՈԱՇ-ի կողմից մագիստրոսի որակավորմանը ներկայացվող 

պահանջները՝ գիտելիք, կարողություններ և հմտություններ: Մոսկվայի պետական համալսա-

րանի «Երկրաբանություն» մասնագիտության մագիստրոսական ծրագիր: Մոսկվայի պետական 

երկրաբանահետախուզական համալսարանի «Օգտակար հանածոների հանքավայրերի 

որոնում և հետախուզում» մասնագիտության մագիստրոսական ծրագիր: Սանկտ-

Պետերբուրգի պետական լեռնային համալսարանի «Օգտակար հանածոների երկրաբանություն 

և հետախուզում» մագիստրոսական ծրագիր: 
 

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ 

ԵՊՀ-ն ՀՀ միակ ԲՈՒՀ-ն է, որը պատրաստում է երկրաբանություն մասնագիտությամբ մասնա-

գետներ: ՄԿԾ-ն միակն է ՀՀ-ում, որն Ավստրալիական ՄicroՄine ընկերության հետ համագոր-

ծակցության շնորհիվ, հնարավորություն է ընձեռում դասընթացների շրջանակում մագիստրոս-

ներին ծանոթանալու ՄicroՄine ծրագային ապահովումների փաթեթին (ՄicroՄine GGIS, 

GeoBank, Field Մarshal) և տիրապետելու նրանց հետ աշխատելու սկզբունքներին, իսկ դասըն-

թացների ավարտից հետո լավագույն ուսանողները հնարավորություն ունեն մասնակցելու ըն-

կերության կողմից կազմակերպվող ամենամյա մրցույթներին, որի հաղթողները ստանում են ըն-

կերության կողմից արժեքավոր մրցանակներ և ընկերությունում աշխատելու հնարավորություն: 
 

18. Դասախոսին ներկայացվող պահանջներ 

Ընդհանրական կարողություններ. 

Դասավանդման/մանկավարժական՝ 

 դասընթացի աշխատանքային ծրագիր կազմելու հմտություններ,  

 դասավանդման ինտերակտիվ մեթոդների իմացություն,  

 ակտիվ ուսուցման  տեխնիկական կիրառման կարողություն: 

Հետազոտական՝ 

 տարաբնույթ գիտական աղբյուրների հետ աշխատելու, ինչպես նաև համացանցային 

տեղեկատվական ռեսուրսներից օգտվելու հմտություն,  
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 հետազոտական մեթոդների իմացություն, դրանց կիրառման հմտություն: 

Հաղորդակցման՝ 

 լսարանի հետ բանավոր հաղորդակցվելու միջոցով հետազոտական 

հետաքրքրություններ առաջացնելու հմտություն, 

 տեսական և փորձարարական հետազոտության արդյունքները ներկայացնելու, 

վերլուծության ենթարկելու և ընդհանրացնելու կարողություն:  

ՏՀՏ կիրառություններ՝ 

 համակարգչային մասնագիտական ծրագրերի կիրառման հմտություններ, 

 ցուցադրական նյութի պատրաստման և ներկայացման կարողություններ:  

Այլ կարողություններ՝ 

 անհրաժեշտ ռեսուրսները գնահատելու և ծրագրերը արդյունավետորեն 

իրականացնելու կարողություն,  

 ժամանակային ռեսուսների պլանավորման և կառավարման կարողություն: 

Մասնագիտական կարողություններ՝ 

 երկրաբանական, հանքային դաշտի մոդելների կազմման կարողություններ, 

 դաշտային հանույթային աշխատանքների, դրա հիման վրա քարտեզագրման 

կարողություններ, 

 գիտահետազոտական և արտադրական աշխատանքների իրականացման, 

հետազոտությունների արդյունավետ մեթոդիկայի ընտրության, հետազոտության 

արդյունքները հաշվետվությունների ձևով ներկայացման կարողություններ: 

Ընդհանուր պահանջներ՝ 

 գիտական աստիճան կամ կոչում, որոշ դեպքերում նաև մագիստրոսի կոչում 

 վերջին հինգ տարում առնվազն 3 գիտական կամ մեթոդական աշխատանքի 

հրատարակությունների առկայություն, որևէ օտար լեզվի, ցանկալի է անգլերենի 

իմացություն՝ A1 մակարդակի: 
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«ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐԻ ԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԵՏԱԽՈՒԶՈՒՄ» ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ 

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Ա1. համակողմանիորեն լուսաբանելու և ձևակերպելու մակերևութային և ստորգետնյա 

քարտեզագրման հիմունքները, լեռնային փորվածքների և հորատանցքերի փաստագրման 

և նմուշարկման արդյունքների մշակման եղանակներն ու 

սկզբունքները, հետազոտման երկրաբանակառուցվածքային մեթոդները 

Բ1. կազմելու հանքավայրերի և հանքային դաշտերի տարատեսակ 

երկրաբանական քարտեզներ, հետախուզական հորիզոնների 

երկրաբանական հատակագծեր, կտրվածքներ ու նմուշարկման պլաններ 

Ա2. սահմանելու և հիմնավորելու հանքավայրերի շահագործման ընթացքում երկրաբանա-

հետախուզական աշխատանքների կատարման առանձնահատկությունները և նրանց 

նկատմամբ ներկայացվող պահանջները,  օգտակար հանածոների պաշարների և կանխա-

տեսումային ռեսուրսների ուրվագծման, հաշվարկման ու գնահատման եղանակները 

Բ2. ինքնուրույնաբար կատարելու հանքավայրերի, հանքային մարմինների 

ուրվագծում, պաշարների հաշվարկ և երկրաբանատնտեսագիտական 

գնահատում 

Ա3. ինքնուրույնաբար ընտրելու մետաղական ու ոչ մետաղական և տեխնածին  

հանքավայրերի արդյունաբերական տիպերը, բացատրելու հանքավայրերի 

դասակարգման և մոդելավորման սկզբունքները 

Բ3. մշակելու և կառուցելու երկրաբանական համալիր գրաֆիկական եռաչափ 

մոդելներ 

Ա4. հիմնավորելու հանքավայրերի տնտեսագիտական գնահատականը`  հանքավայրերի 

իրացման երկրաբանատնտեսագիտական արժեքի և 

ներդրումների արդյունավետության գնահատումը 

Բ4. օգտագործելու անհրաժեշտ տեղեկատվական համակարգերն ու տեխնոլո-

գիաները   մասնագիտական ոլորտում բարդ խնդիրներ լուծելու, ելակտեային 

տվյալներվեր լուծելու և հավաստի եզրահանգումներ կատարելու համար 

Ա5. մանրամասն բնութագրելու և մեկնաբանելու տարածաշրջանների հանքահումքային 

հենքի գնահատման սկզբունքները, ընդերքօգտագործման 

նկատմամբ ներկայացվող բնապահպանական պահանջները 

Բ5. վերլուծելու ուսումնասիրվող տարածքների մետաղաբերությունը և 

գնահատելու հանքայնացման հեռանկարները 

Ա6. սահմանելու և քննարկելու ընդերքօգտագործման իրավագիտական հիմունքները, 

հարկավորման սկզբունքները, երկրաբանահետախուզական և արդյունահանող 

ձեռնարկությունների մենեջմենթի առանձնահատկությունները 

Բ6. համակողմանիորեն վերլուծելու տարածքների հանքահումքային հենքի իրա-

վիճակը, նրանց ընդլայնման հնարավորությունները, հանքահումքային ոլորտի 

զարգացման ուղիները, ընդերքօգտագործման իրավագիտական նորմերը 

Ա7. ճանաչելու և ներկայացնելու արդյունաբերության միներալահումքային բնագավառի 

գործունեության առանձնահատկությունները, հանքային հումքի  արդյունահանման 

համակարգերն ու հանքաքարերի վերամշակման տեխնոլոգիաները 

Բ7. ընդհանրացնելու, վերլուծելու հանքավայրերի, հանքային դաշտերի ու 

հանգույցների երկրաբանակառուցվածքային առանձնահատկությունները և 

անցկացնելու հանքային  օբյեկտների փորձաքննություն 

  Բ8. խորը և հիմնավորված մշակելու առաջարկություններ 

երկրաբանահետախուզական և լեռնահանքային արդյունաբերության ոլորտի 

աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու համար 

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ 

Գ1.     սինթեզելու եղած փաստերն ու տեղեկատվությունը   

Գ2. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերած գիտելիքները և քանակական 

տվյալներից անել որակական եզրահանգումներ 

Գ3. առաջադրելու և զարգացնելու նոր գաղափարներ, վարելու գիտական 

բանավեճեր 

Գ4. մշակելու և պատրաստելու նախագծեր, հաշվետվություններ ու զեկուցումներ, 

ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքներ 

Գ5. աշխատելու և՛ թիմում, և՛ ինքնուրույն, կազմակերպելու և առաջնորդելու 

աշխատանքային թիմը, ցուցաբերելու աշխատանքի բարձր արդյունավետություն 
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Ուսումնական մոդուլի անվանումը 
Մոդուլի 

թվանիշը 

Ծրագրի կրթական  վերջնարդյունքները 

 

Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6 Ա7 Բ1 Բ2 Բ3 Բ4 Բ5 Բ6 Բ7 Բ8 Գ1 Գ2 Գ3 Գ4 Գ5 

Օտար լեզու-1 1602/Մ01                   X X 

Օտար լեզու-2 1602/Մ02                   X X 

Տեղատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում 0808/Մ01        X X  X      X  X  

Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ 0808/Մ02               X X  X X  

Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները 0803/Մ02     X  X        X  X  X  

«ՀԲ» Օգտակար հանածոների հանքավայրեի հետազոտման 
երկրաբանակառուցվածքային մեթոդներ 

0808/Մ04 X X      X  X  X  X  X     

«ՀԲ» Հետազոտման երկրաֆիզիկական և ճարտարագիտա- 
ջրաերկրաբանական համալիր մեթոդներ 

0803/Մ03  X        X    X  X X    

Կանխատեսումային ռեսուրսների քանակական գնահատում 0808/Մ05  X   X       X X  X X X    

Օգտակար հանածոների հանքավայրերի և հանքային մարմինների 

ուրվագծում 

0808/Մ06 X X      X X           X 

Օգտակար հանածոների հանքավայրերի մոդելավորում 0808/Մ07   X       X X X  X  X   X  

Տեխնածին հանքահումքային ռեսուրսներ. հանքավայրերի 
երկրաբանություն և հետախուզում 

0808/Մ08  X X     X X      X      

Օգտակար հանածոների հանքավայրերի արդյունաբերական տիպերը 0808/Մ09   X X X        X  X X     

«ՀԲ »ՄicroՄine GGIS և GeoBank համակարգերի կիրառումը 

հանքարդյունահանման աշխատանքներում 

0808/Մ10  X      X X X X    X    X  

Հայաստանի մագմատիկ ֆորմացիաներ 0808/Մ11   X       X  X  X       

Արդյունաբերության հանքահումքային բնագավառը 0808/Մ12    X  X X      X     X   

Երկրաբանահետախուզական ոլորտի մենեջմենթ 0808/Մ13      X X      X X X     X 

Մետաղագոյացման վերլուծություն 0808/Մ14   X       X  X    X X    

Հանքային հումքի արդյունահանման համակարգերը և հանքաքարերի 
վերամշակման հիմնական տեխնոլոգիաները 

0808/Մ15      X X      X  X   X   

ՀՀ հանքահումքային հենքը և ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործումը 0808/Մ16     X X      X X  X X   X X 

«ՀԲ» Միներագրաֆիա 0808/Մ17 X           X  X   X    

«ՀԲ» Երկրաբանահետախուզական նյութերի և հանքարդյունաբերական 

նախագծերի գնահատում և փորձաքննություն 

0808/Մ18    X X X       X X  X   X X 

«ՀԲ» Ընդերքօգտագործման և շրջակա միջավայրի պահպանության 
հիմնախնդիրները և ոլորտի օրենսդրական դաշտը 

0808/Մ19     X X       X X    X   

Գիտական սեմինար 0808/ՄՀ01          X  X X  X X X X X  X X 

Մասնագիտական պրակտիկա 0808/ՄՀ02                  X  X X 

Մագիստրոսական թեզ 0808/ՄՀ03        X X X X X X  X X X X X  X X 
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1. 1602/Մ01 2. Օտար լեզու-1 (Անգլերեն) 3. 6 ECTS կրեդիտ 

4.    4 ժամ/շաբ. 5. 4 ժամ գործն. 

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 կատարելագործել ուսանողների օտար (անգլերեն) լեզվով հաղորդակցական 

կարողությունները՝ ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ 

ոլորտներում, 

 խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական 

յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները, 

 ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ, 

 զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու 

կարողությունը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 կիրառելով մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները  

(որոնողական, ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ ընկալել դրանց 

բովանդակությունն ու կառուցվածքը, 

 տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ 

գործածության նպատակադրմամբ, 

 ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով ինքնուրույն 

աշխատանք կատարելու սկզբունքների իմացություն, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային և ոճական 

վերլուծություն և թարգմանություն, 

 ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ, 

ձևակերպել, շարադրել, հիմնավորել անձնական կարծիքը, քննարկել, բանավիճել 

մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրների շուրջ, 

 գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ, ռեֆերատներ, 

գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով շարադրանքը, 

 լսելով ընկալել և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող դասախոսությունների, 

հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան). 

 արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ 

ինտերնետային) տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և 

ներկայացնելու նպատակով: 

 դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է 

համապատասխանեն լեզուների իմացության/իրազեկության համաեվրոպական 

համակարգի (CEFR-ի) B2 մակարդակին: 

10.  Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները՝ 

Գ4. մշակելու և պատրաստելու նախագծեր, հաշվետվություններ ու զեկուցումներ, ներկայացնելու 

հետազոտությունների արդյունքներ,  
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Գ5. աշխատելու և՛ թիմում, և՛ ինքնուրույն, կազմակերպելու և առաջնորդելու աշխատանքային 

թիմը, ցուցաբերելու աշխատանքի բարձր արդյունավետություն: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, 

 անհատական և խմբային աշխատանք, 

 անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք, 

 ինքնուրույն աշխատանք, 

 բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա, անհատական ինքնուրույն նախագծի 

իրականացում), 

 գրավոր և բանավոր ստուգում, 

  իրավիճակային խնդիրների քննարկում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը ավարտվում է բանավոր ստուգարքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 

հարց. մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում, 

մասնագիտական բառապաշարի ստուգում, 

զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ, բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) 

մասնագիտական խնդրի վերաբերյալ: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից. 

Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և ոճաբանական 

յուրահատկությունները: Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և 

դրանց իրացումը օտար (անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման 

գործընթացում: Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու 

աշխատությունների, գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, 

զեկուցումների,                 էսսեների շարադրման ձևերն ու սկզբունքները: Մասնագիտական բնագիր 

տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների ունկնդրմամբ՝ դրանց 

բովանդակության վերծանման, վերարտադրության առանձնահատկությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝  

1. Агабекяан А., Английский для технических вузов, Москва, 2000 

2. John M. Swales, Christine B. Feak “ English in Today’s Research World’’ a Writing Guide. 

The University of Michigan Press, USA, 2003 

3. John M. Swales and Christine B. Feak “Academic writing for Graduate Students’’ USA, 2000 

4. Geology and the environment (Bernard W. Pipkin) 

 

1. 1602/Մ02 2. Օտար լեզու-2 (Անգլերեն) 3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ գործն. 

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ամբողջացնել նախորդ մոդուլի օգնությամբ ձեռք բերած գիտելիքները, 

 ծանոթացնել օտար լեզվի իմացության ստուգման և գնահատման պահանջներին, 

 ներկայացնել լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները և  ծանոթացնել 

թեստավորման հիմանական սկզբունքներին, 
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 ներկայացնել լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը, 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ցուցաբերել օտար լեզվի իմացություն միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան 

(B2-C1), 

 նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և պահանջները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 գործնականում կատարել թեստային աշխատանքներ` կազմված համաեվրոպական 

չափանիշների B2-C1 մակարակին համապատասխան, 

 արտահայտել մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և բանավոր 

խոսքով, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան). 

 արդյունավետ կիրառել համակարգչային հմտությունները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները՝ 

Գ4. մշակելու և պատրաստելու նախագծեր, հաշվետվություններ ու զեկուցումներ, ներկայացնելու 

հետազոտությունների արդյունքներ, 

Գ5. աշխատելու և՛ թիմում, և՛ ինքնուրույն, կազմակերպելու և առաջնորդելու աշխատանքային 

թիմը, ցուցաբերելու աշխատանքի բարձր արդյունավետություն: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, 

 անհատական և խմբային աշխատանք, 

 ինքնուրույն աշխատանք, 

 գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TOEFL թեստավորման 

միջոցով: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից. 

Օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները: Լեզվի 

իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման հիմանական 

սկզբունքները: Լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը: 

Միջազգային թեստերի (TOEFL, IELTS, ITEP) առանձնահատկությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Bruce Rogers “ The Complete Guide for TOEFL IBT Test Preparation”, Thomson, 2007 

2. Boston Educational Services “Official ITEP Preparation Guide”, Create Space Independent 

Publishing Platform, 2014 

3. Debora Philips “ Longman Preparation Course for the TOEFL IBT” Longman, 2007 

4. ETS “The Official Guide to the TOEFL Testing”, McGraw-Hill Education, 2012 

5. Pauline Cullen “The Official Cambridge Guide to IELTS”, Cambridge English, 2014 

6. Kaplan. “IELTS Premier”, Kaplan Publishing, 2016 
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1. 0808/Մ01 2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները 

մասնագիտական ոլորտում  

3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5.  2 ժամ գործն. 

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ երկրաբանահետախուզական աշխատանքների ժամանակ 

կիրառվող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և ծրագրերի (CorelDRAW, Surfer, 

AutoCAD և այլն) մասին, 

 օժանդակել ուսանողների մոտ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման 

կարողությունների և հմտությունների զարգացմանը՝ մասնագիտական ոլորտում 

հետազոտություններ կատարելիս և դրանց արդյունքները ներկայացնելիս: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու երկրաբանության ոլորտում և երկրաբանահետախուզական 

աշխատանքներում օգտագործվող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների արդի 

հնարավորությունները, 

 քննարկելու և հիմնավորելու առաջադրված խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ ՏՏ 

մեթոդների ու գործիքների ընտրությունը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 ինքնուրույնաբար ստեղծելու թվային տվյալների բազաներ և աշխատելու դրանց հետ, 

 հաշվարկելու օգտակար հանածոների պաշարներն ու ռեսուրսները ՏՏ 

հնարավորությունների կիրառմամբ, 

 վերլուծելու և գրաֆիկների տեսքով ներկայացնելու տեսական և քանակական 

տվյալները, 

 կազմելու թվային երկրաբանական քարտեզներ ու կտրվածքներ, նմուշարկման պլաններ, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան). 

 վերլուծելու առկա տեղեկատվությունը ՏՏ գործիքակազմի կիրառմամբ, 

 պատշաճ մակարդակով կազմակերպելու և ներկայացնելու երկրաբանահետախուզական 

աշխատանքների արդյունքների ամփոփումը, 

 պատրաստելու հետազոտության արդյունքները լուսաբանող և հիմնական դրույթներն ու 

եզրակացությունները հիմնավորող լուսացուցադրումներ (պրեզենտացիա): 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները՝ 

Բ1. կազմելու հանքավայրերի և հանքային դաշտերի տարատեսակ երկրաբանական քարտեզ-

ներ, հետախուզական հորիզոնների երկրաբանական հատակագծեր, կտրվածքներ ու 

նմուշարկման պլաններ, 

Բ2. ինքնուրույնաբար կատարելու հանքավայրերի, հանքային մարմինների ուրվագծում, պաշա-

րների հաշվարկ և երկրաբանատնտեսագիտական գնահատում, 

Բ4. օգտագործելու անհրաժեշտ տեղեկատվական համակարգերն ու տեխնոլոգիաները 

մասնագիտական ոլորտում բարդ խնդիրներ լուծելու, ելակտեային տվյալներ վերլուծելու և 

հավաստի եզրահանգումներ կատարելու  համար, 

Գ2. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերած գիտելիքները և քանակական տվյալներից անել 

որակական եզրահանգումներ, 
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Գ4. մշակելու և պատրաստելու նախագծեր, հաշվետվություններ ու զեկուցումներ, ներկայացնելու 

հետազոտությունների արդյունքներ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 գործնական աշխատանքների կատարում համակարգիչների վրա, 

 խնդիրների առաջադրում, լուծման ուղիների մշակում և կիրառում, 

 տնային ինքնուրույն աշխատանքների կատարում, 

 հանձնարարված տեխնիկական գրականության ընթերցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարք: Դասընթացի ավարտին ստուգվում է ուսանողների գիտելիքները 

համակարգչի վրա, ըստ հարցաթերթիկներում առաջադրված խնդիրների: Հարցատոմսը 

պարունակում է 5 հարց: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.   

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների տեղը, դերն ու նշանակությունը երկրաբանական 

հետազոտություններում, ընդհանուր դրույթներ: Տվյալների հենքի նախագծման 

սկզբունքները: Տեղեկատվական բազաների ստեղծումը MO Excel և MO Access ծրագրերի 

օգնությամբ: Տվյալների վերլուծությունն ու մոդելավորումը: CorelDRAW, Surfer, AutoCAD և 

այլ ծրագրերի կիրառումը երկրաբանահետախուզական աշխատանքներում: Թվային 

երկրաբանական քարտեզների ու կտրվածքների կազմում, հանքավայրերի և հանքային 

մարմինների ծավալային պատկերների ստեղծում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

5. Գործնական առաջադրանքների նյութեր էլեկտրոնային կրիչով 

6. MO Excel, MO Access, CorelDRAW, Surfer, AutoCAD և այլ ծրագրերի օգտագորման  

ուղեցույցեր 

7. Коротаев М.В. Применение геоинформационных систем в геологии. Учебное пособие, 

М , МГУ, 2008  

8. Лурье И.К. Геоинформационное картографирование. Учебник, М., 2008 

 

1. 0905/Մ01 

    0808/Մ02 

2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ 3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 1 ժամ դաս., 1 ժամ գործն. 

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 տրամադրել գիտական հետազոտություն կատարելու, հետազոտության քայլերը 

պլանավորելու և մեթոդներն ընտրելու գիտելիք և իմացություն, 

 աջակցել ուսանողների մոտ գիտական հետազոտություն կատարելու գործնական 

կարողությունների զարգացմանը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու հետազոտության կատարման մեթոդիկայի ընտրության հիմունքները, 

 քննարկելու հետազոտության պլանավորման և արդյուքների ստացման քայլերը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 ընտրելու հետազոտության անցկացման համար ճիշտ մեթոդաբանություն, 
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 բացահայտելու և կանխորոշելու հետազոտության անցկացման քայլերը, 

 լուծելու առաջադրված խնդիրները, 

գ )ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան). 

 վերլուծելու առկա տեղեկատվությունը և դրանից անել եզրահանգումներ, 

 ինքնուրույնաբար կազմելու և ներկայացնելու հետազոտության արդյունքները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Բ8. խորը և հիմնավորված մշակելու առաջարկություններ երկրաբանահետախուզական և լեռ-

նահանքային արդյունաբերության ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը 

բարձրացնելու համար 

Գ1. սինթեզելու եղած փաստերն ու տեղեկատվությունը, 

Գ3. առաջադրելու և զարգացնելու նոր գաղափարներ, վարելու գիտական բանավեճեր,  

Գ4. մշակելու և պատրաստելու նախագծեր, հաշվետվություններ ու զեկուցումներ, ներկայաց-

նելու հետազոտությունների արդյունքներ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 խմբային գործնական աշխատանքներ, 

 թիմային աշխատանք, 

 թեմատիկ ռեֆերատների կատարում, 

 հանձնարարված գրականության ընթերցում, 

 քննարկումների կազմակերպում; 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 Ստուգարք: Ստուգարքն անց է կացվում բանավոր հարցման միջոցով, նախապես տրված 

հարցաշարի հիման վրա: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Գիտական հետազոտություն կատարելու հիմնական նպատակներն ու սկզբունքները: 

Հետազոտություն կատարելու քայլերը (պլանավորում): Նյութերի հավաքագրում և 

վերլուծություն: Հետազոտության մեթոդների ընտրություն: Հետազոտության արդյունքների 

ամփոփում և ներկայացում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝  

1. Գիտամեթոդական հոդվածներ 

2. Դասախոսությունների նյութեր 

 

1. 0905/Մ02  

     0808/Մ03      

2. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները 3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ  դաս. 

6. 1-ին` աշնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել մասնագիտության զարգացման փուլերին, 

 փոխանցել գիտելիքներ մասնագիտության ուղղությունների և ժամանակակից 

հիմնահարցերի վերաբերյալ: 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 թվարկելու մասնագիտության առջև ծառացած ժամանակակից հիմնախնդիրները, 

 ընտրելու լուծման ուղիները և մեթոդները` հենվելով ստացված տվյալների 

վերլուծության վրա, 

 դասակարգելու հիմնահարցերը և լուծման համար ընտրել արդյունավետ մեթոդներ 

(երկրաֆիզիկական, ջրաերկրաբանական և ճարտարագիտա- երկրաբանական), 

 ներկայացնելու հետազոտությունների տվյալների (աղյուսակներ, քարտեզներ,   

գրաֆիկներ, սխեմաներ) մշակման մեթոդաբանությունը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 գործնականում լուսաբանելու երկրաֆիզիկական անոմալիաների կապը կախված 

երկրաբանական կառույցների և հանքավայրերի ֆիզիկական առանձնահատկու-

թյուններից, 

 օգտագործելու ստացված անոմալիաների քարտեզները, կանխատեսելու հանքային 

օբյեկտների շահագործման հեռանկարայնությունը, 

 կիրառելու որակական մեկնաբանման եղանակը: 

 հաշվարկելու երկրաբանական օբյեկտների տեղադրման տարրերը`քանակական 

մեկնաբանման մեթոդներով, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ (եթե այդպիսիք կան). 

 համակարգելու ստացված տեղեկատվությունը, 

 գնահատելու ստացված տվյալները և հետևություններ անելու խնդիրների լուծման 

նպատակով արդյունավետ մեթոդների ընտրության հարցում: 

10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա1. տիրապետելու երկրաֆիզիկական, ճարտարագիտաերկրաբանան և ջրաերկրաբանական 

ուսումնասիրությունների մեթոդների տեսական հիմունքներին, 

Ա3. հիմնավորելու ֆիզիկա- երկրաբանական մոդելների կազմման դաշտային ուսում-

նասիրությունների արդյունավետ համալիրի ընտրման սկզբունքները, 

Բ1. ընտրելու առաջադրված երկրաբանական խնդրի գործնական լուծման և տնտեսապես 

արդյունավետ երկրաֆիզիկական, ջրաերկրաբանական և ճարտարա-

գիտաերկրաբանական մեթոդների կիրառման համալիր, 

Բ2. գործնականում հետազոտելու երկրաբանական բազմաբնույթ խնդիրներ, համակարգչային 

ծրագրերի կիրառմամբ կառուցելու ապրիոր և դինամիկ ֆիզիկա – երկրաբանական 

մոդելներ,  

Գ1. սինթեզելու տարաբնույթ փաստեր և վիճակագրական տվյալներ, 

Գ4. մշակելու և պատրաստելու նախագծեր, հաշվետվություններ ու զեկուցումներ, ներկայացնելու 

հետազոտությունների արդյունքներ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 դաշտային մշտադիտարկումներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսված ստուգումն անց է կացվում ուսանողի բանավոր հարցման և ռեֆերատիվ  

աշխատանքի հիման վրա: 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Կառուցվածքային անկայուն (գերնստող, ուռչող, տիղմային) գրունտների 

ճարտարագիտաերկրաբանական հիմնախնդիրները:  Սողանքային երևույթների 

ճարտարագիտաերկրաբանական խնդիրների լուծելու հրատապությունը և 

կարևորությունը: Ռադիոակտիվ և քիմիական նյութերի պահուստարանների տեղամասի 

ընտրության ճարտագիտա-երկրաբանական հիմնախնդիրները: Հիդրոտեխնիկական 

կառույցների ճարտարագիտա-երկրաբանական հիմնախնդիրները: Ջրաերկրաբանության 

հիմնահարցերը: Մետաղական օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և 

հետախուզման խնդիրները և դրանց լուծման երկրաբանաերկրաֆիզիկական մեթոդների 

համալիրի ընտրությունը: Ոչ մետաղական օգտակար հանածոների հանքավայրերի 

որոնման և հետախուզման խնդիրները և դրանց լուծման երկրաբանաերկրաֆիզիկական 

մեթոդների համալիրի ընտրությունը: Սողանքային երևույթների 

ճարտարագիտաերկրաբանական հիմնախնդիրների լուծման երկրաֆիզիկական 

մեթոդները: Տարբեր տիպերի օգտակար հանածոների հանքավայրերի ղեկավարող 

կառուցվածքների ուսումնասիրուման երկրաֆիզիկական մեթոդները: Հիդրոտեխնիկական 

կառույցների ճարտարագիտաերկրաբանական հիմնախնդիրները և դրանց լուծման 

երկրաֆիզիկական մեթոդների կիրառման օրինաչափությունները: Ժամանակակից 

երկրաբանությունը` պրոբլեմները և հեռանկարները: Հանքառաջացման տեսության 

զարգացման հիմնական միտումները: Հիդրոթերմալ մետաղական հանքավայրերի 

առաջանումը: Խոշոր և գերխոշոր հանքավայրերի տարածվածությունը: Օվկյանոսի 

միներալային նյութը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝  

5. Դասախոսությունների տեքստեր` էլեկտրոնային կրիչով և առցանց էլեկտրոնային 

ռեսուրսներ: 

6. Миронов В.С ,,Основные геофизические методы,,Учебник М., 2006 

7. Хмелевской В.К., Горбачев Ю.И.и др.” Геофизические методы исследований. Изд-во 

КПГУ,2004 

8. Никонов А.А.”Современные движения земной коры ''М.Дом книги 2007 

 

1. 0808/Մ04 2. «ՀԲ» Օգտակար հանածոների հանքավայրերի 

հետազոտման երկրաբանակառուցվածքային մեթոդներ 

3. 6 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս., 2 ժամ գործն. 

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ 7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ձևավորել խոր գիտելիքներ օգտակար հանածոների հանքայնացումների որոնողական  

չափանիշների նախադրյալների և հատկանիշների վերաբերյալ, 

 աջակցել հանքային միավորների հետազոտման երկրաբանակառուցվածքային  մեթոդների ու 

քարտեզագրման հիմունքների մասին խորը և համակարգված գիտելիքների ու 

կարողությունների ձևավորմանը, 

 զարգացնել հանքավայրերի և հանքային դաշտերի երկրաբանական քարտեզներ, 

հետախուզական հորիզոնների երկրաբանական հատակագծեր, կտրվածքներ կազմելու 

կարողություններ, 
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 աջակցել հանքային միավորների երկրաբանակառուցվածքային առանձնահատ-

կությունները վերլուծելու, գիտելիքները ստեղծագործաբար կիրառելու, 

եզրահանգումներ անելու և հաշվետվություններ կազմելու կարողությունների 

ձևավորմանը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ինքնուրույնաբար ընտրելու և տարբերակելու որոնողական նախադրյալներն ու 

հատկանիշները համակողմանիորեն լուսաբանելու և ձևակերպելու մակերևութային և 

ստորգետնյա քարտեզագրման հիմունքները, լեռնային փորվածքների և 

հորատանքցների փաստագրման եղանակներն ու աշխատանքի սկզբունքները, 

 պարզաբանելու հետազոտման երկրաբանակառուցվածքային մեթոդները, նրանց դերն 

ու նշանակությունը օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և հետախուզման 

գործում, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 կիրառելու հանքավայրերի կառուցվածքների ուսումնասիրման հիմնական մեթոդները, 

 բացահայտելու հանքավայրերի ու հանքային դաշտերի երկրաբանակառուցվաքային 

առանձնահատկությունները, 

 կազմելու հանքային դաշտերի ու հանքավայրերի երկրաբանական քարտեզներ, 

հետախուզական հորիզոնների երկրաբանական հատակագծեր, կտրվածքներ և 

մշակելու երկրաբանական գրաֆիկական մոդելներ, 

 բացահայտելու որոնողական նախադրայալներն ու հատկանիշները հեռանկարային 

տեղամասերի առանձնացման և երկրաբանահետախուզական աշխատանքների ու 

նրանց մեթոդիկայի ընտրության հիմնավորման համար, 

 համակողմանիորեն վերլուծելու, բացատրելու և արժևորելու երկրաբանական 

չափանիշների դերը, նշանակությունը և կապը ներծին հանքայնացման ձևավորման ու 

դրանց հայտնաբերման գործում, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան). 

 վերլուծելու առկա փաստերն ու տեղեկատվությունը կոնկրետ խնդիրների 

շրջանակներում, դրանց հիման վրա անել որակական եզրահանգումներ, 

 մշակելու և ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, 

 երկրաբանահետախուզական աշխատանքների ուղղության և արդյունավետության 

բարձրացման առաջարկությունները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա1. համակողմանիորեն լուսաբանելու և ձևակերպելու մակերևութային և ստորգետնյա քարտե-

զագրման հիմունքները, լեռնային փորվածքների և հորատանցքերի փաստագրման և 

նմուշարկման արդյունքների մշակման եղանակներն ու սկզբունքները, հետազոտման 

երկրաբանակառուցվածքային մեթոդները, 

Ա2. սահմանելու և հիմնավորելու հանքավայրերի շահագործման ընթացքում երկրաբանա-

հետախուզական աշխատանքների կատարման առանձնահատկությունները և նրանց 

նկատմամբ ներկայացվող պահանջները,  օգտակար հանածոների պաշարների և կանխա-

տեսումային ռեսուրսների ուրվագծման, հաշվարկման ու գնահատման եղանակները, 
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Բ1. կազմելու հանքավայրերի և հանքային դաշտերի  տարատեսակ երկրաբանական 

քարտեզներ, հետախուզական հորիզոնների երկրաբանական հատակագծեր, կտրվածքներ 

ու նմուշարկման պլաններ, 

Բ3. մշակելու և կառուցելու երկրաբանական համալիր գրաֆիկական եռաչափ մոդելներ, 

Բ7. ընդհանրացնելու, վերլուծելու հանքավայրերի, հանքային դաշտերի ու հանգույցների 

երկրաբանակառուցվածքային առանձնահատկությունները և անցկացնելու հանքային 

օբյեկտների փորձաքննություն, 

Գ1. սինթեզելու տարաբնույթ փաստեր և վիճակագրական տվյալներ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություններ, 

 թիմային աշխատանք, 

 գործնական առաջադրանքների կատարում, 

 հանձնարարված մասնագիտական գրականության ընթերցում, 

 ինքնուրույն խնդիրների լուծում, 

 աշխատանք երկրաբանական քարտեզների և կտրվածքների հետ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. («ՀԲ») 

գնահատման բաղադրիչներն են՝     2 ընթացիկ քննություն 8 միավոր,  

              ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր, 

              եզրափակիչ քննություն 8 միավոր: 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով, իսկ երկրորդը ներկայացաված հետազոտական բաղադրիչի հիման վրա՝ 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հանքավայրերի ու հանքային դաշտերի կառուցվածքի հետազոտման խնդիրներն ու 

նպատակը, օբյեկտները, ուսումնասիրման մեթոդները: Վերգետնյա ու ստորգետնյա 

երկրաբանական քարտեզագրման մեթոդներն ու սկզբունքները: Որողոնական 

շափանիշներ՝ նախադրյալներ և հատկանիշներ: Ծալքավոր կառույցներում և խզվածքային 

ու ճեղքավոր գոտիներում տեղադրված հանքավայրերի ուսումնասիրության և 

կառուցվածքային վերլուծության մեթոդները: Տարբեր երկրաբանակառուցվածքային 

պայմաններում (բյուրեղային վահաններ, պլատֆորմային ծածկոց, ծալքավոր, 

գեոսինկլինալային մարզեր) ձևավորված հանքավայրերի կառուցվածքի ուսումնասիրման 

առանձնահատկությունները: Հանքային կուտակումների հայտնաբերման համար 

հեռանկարային տարածքների կանխատեսումային գնահատման մոտեցումները: Հանքվերահսկող 

գործոնները և նրանց հետազոտման մեթոդները: Հանքային միավորների ուսումնասիրման և 

երկրաբանական քարտեզագրման առանձնահատկությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Դասախոսությունների և լաբորատոր առաջադրանքների նյութեր 

2. Вольфсон Ф.И., Яковлев П.О. Структуры рудных полей и месторождений. М., Недра, 1985 

3. Кушнарев И.П., Мельникова К.М. Методы структурной геологии игеологическое картирование. М. 

Недра, 1984 
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1. 0905/Մ03 2. «ՀԲ» Հետազոտմաներկրաֆիզիկական և Ճարտարագիտա-

ջրաերկրաբանական համալիր մեթոդներ 

3. 6 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ  դաս., 2 ժամ գործն.  

6. 1-ին` աշնանային կիսամյակ 7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է ` 

 ուսանողներին ծանոթացնել երկրաբանա-երկրաֆիզիկական հետազոտություններում 

կիրառվող երկրաֆիզիկական և ճարտարագիտաջրաերկրաբանական հիմնական 

մեթոդներին ու դրանց առանձնահատկություններին, 

 ծանոթացնել երկրաբանական խնդիրների առանձնահատկություններով 

պայմանավորված հետազոտման արդյունավետ մեթոդների ընտրության և 

հիմնավորման սկզբմունքներին, 

 փոխանցել գիտելիքներ լաբորատոր և դաշտային հետազոտությունների 

ժամանակակից մեթոդաբանության և չափող սարքավորումների աշխատանքի 

սկզբունքների վերաբերյալ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու երկրաֆիզիկայի, ջրաերկրաբանության և ճարտարագիտական 

երկրաբանության ոլորտի հետազոտական բնույթի խնդիրների տեսական հիմունքները 

և լուծման գործնական ուղիները, 

 ընտրելու ֆիզիկա-երկրաբանական մոդելները և ըստ պետրոֆիզիկական ու 

գրունտագիտաիտական հատկանիշների տալու լուծման արդյունավետ մեթոդներ, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 գործնականում լուսաբանելու երկրաֆիզիկական անոմալիաների կապը 

երկրաբանական կառույցների հետ և դա բացատրել ապարների ֆիզիկական 

հատկանիշների օրինաչափ փոփոխություններով, 

 կազմելու աղյուսակներ, սխեմաներ և քարտեզներ՝ օգտագործելով երկրաֆիզիկական 

դաշտերի և ճարտարագիտաերկրաբանական հետազոտությունների ստացված 

տվյալները, տալու համապատասխան երկրաբանական մեկնաբանումներ, 

 կիրառելու ուղիղ խնդրի լուծումը, որպես որակական մեկնաբանման եղանակ, 

 հաշվարկելու հետազոտվող օբյեկտների տեղադրման տարրերը` ըստ քանակական 

մեկնաբանման մեթոդների: 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան). 

 ամփոփելու, կապ հաստատելու հետազոտության օբյեկտի տեղադրման պարա-

մետրերի և դաշտային ու լաբորատոր պայմաններում ստացված տվյալների միջև, 

 վերլուծելու հետազոտությունների արդյունքները, գնահատելու և հետևություններ 

անելու խնդիրների լուծման ժամանակ ընտրված մեթոդների արդյունավետության 

վերաբերյալ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա1. տիրապետելու երկրաֆիզիկական, ճարտարագիտաերկրաբանան և ջրաերկրաբանական 

ուսումնասիրությունների մեթոդների տեսական հիմունքներին,  

Ա3. հիմնավորելու ֆիզիկա- երկրաբանական մոդելների կազմման դաշտային 
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ուսումնասիրությունների արդյունավետ համալիրի ընտրման սկզբունքները, 

Բ2. գործնականում հետազոտելու երկրաբանական բազմաբնույթ խնդիրներ, կատարելու 

կարճաժամկետ կանխատեսումներ, համակարգչային ծրագրերի կիրառմամբ կառուցելու  

ապրիոր և դինամիկ ֆիզիկա – երկրաբանական մոդելներ, 

Բ3. կիրառելու և օգտվելու դինամիկ Web էջերից`քարտեզագրական և գրաֆիկական նյութերի 

կազմման նպատակով, ստեղծելու տվյալների բազաներ և կարողանալու դրանք կիրառել 

հետազոտություններում, 

Գ1. սինթեզելու տարաբնույթ փաստեր և վիճակագրական տվյալներ, 

Գ2. ընդհանրացնելու քանակական և որակական մեկնաբանությունների արդյունքները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 գործնական առաջադրանքների կատարում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. («ՀԲ») 

գնահատման բաղադրիչներն են՝      2 ընթացիկ քննություն 8 միավոր,  

              ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր, 

              եզրափակիչ քննություն 8 միավոր: 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով, երկրորդը՝ ներկայացաված հետազոտական բաղադրիչի հիման վրա՝ 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Երկրաֆիզիկական դաշտերի օրինաչափ փոփոխությունների հետազոտություններով Երկրի 

կառուցվածքի, միջուկում և մանթիայում ընթացող ֆիզիկական պրոցեսների, երկրակեղևի 

վերին շերտերում երկրատեկտոնական շարժումների ուսումնասիրում: Երկրաբանական 

լոկալ և ռեգիոնալ ստրուկտուրաների, տարբեր ծագման ապարների տարածման 

սահմանների և կոնտակտների, խախտում-խզումնային գոտիների քարտեզագրում: Մետա-

ղական և ոչ մետաղական օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնումը և հետախու-

զումը երկրաֆիզիկական մեթոդներով: Երկրաֆիզիկական մեթոդների համալիրով ջրա-

երկրաբանության և ճարտարագիտական երկրաբանության խընդիրների լուծումը: Ստոր-

երկրյա ջրային ռեսուրսները և դրանց արդյունավետ օգտագործումը: Շինարարական կա-

ռույցների ճարտարագիտաերկրաբանական ուսումնասիրման մեթոդները: Պոչամբարների 

անվտանգության և բնապահպանական ազդեցությունների մոնիթորինգ երկրաֆիզիկական և 

ճարտարագիտաերկրաբանական համալիր մեթոդներով: Երկրաֆիզիկական և ճարտարա-

գիտաերկրաբանական հետազոտություններում օգտագործվող ժամանակակից չափող 

սարքեր և սարքավորումներ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝  

10. Աչոյան Ժ.Ա., Ջրաերկրաբանական պարամետրերի որոշումը դաշտային 

փորձաֆիլտրացիոն հետազոտությունների տվյալներով, ԵՊՀ հրատար., Երևան 2005, 

11. Դասախոսությունների տեքստեր` էլեկտրոնային կրիչով և առցանց էլեկտրոնային 

ռեսուրսներ 
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12. Թադևոսյան Լ.Կ., Մարկոսյան Գ.Վ.և մյուսներ «Ուսումնասիրման երկրաֆիզիկական 

մեթդներ» Մեթոդական ցուցումներ, Երևան ԵՊՀ, 2005 

13. Հայրոյան Ս.Հ. Դիսպերս գրունտների դինամիկական անկայունություն, Երևան 2015թ.115 էջ 

14. Воронкевич С.Д., Основы технической мелиорации грунтов, М. Изд.МГУ, 2005, 498 с.  

15. Миронов В.С ,,Основные геофизические методы,, Учебник М., 2006 

16. Никонов А.А.”Современные движения земной коры ''М.Дом книги 2007 

17. Павлов А.Н.. Геофизика. Общий курс, Санкт-Петербург, 2006  

18. Хмелевской В.К., Горбачев Ю.И.и др.” Геофизические методы исследований. Изд-во КПГУ, 

2004 

 

1. 0808/Մ05 2. Կանխատեսումային ռեսուրսների քանակական 

գնահատում 

3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս. 

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 մագիստրոսների մոտ ձևավորել խոր գիտելիքներ հանքային հումքի 

կանխատեսումային ռեսուրսների գնահատման սկզբունքների ու մեթոդների 

վերաբերյալ, 

 աջակցել կանխատեսումային ռեսուրսների քանակական գնահատման 

կարողությունների ձևավորմանը, 

 պատրաստել մագիստրոսներին եղած փաստերի վերլուծության հիման վրա 

ինքնուրույնաբար գնահատելու ուսումնասիրվող տարածքների հեռանկարները և 

առաջադրելու հետագա աշխատանքների ուղղություներն ու տալ դրանց 

հիմնավորումը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 բնութագրելու կանխատեսումային ռեսուրսների քանակական գնահատման 

սկզբունքներն ու մեթոդները, ցուցանիշների մշակման և հաշվարկմանեղանակները, 

 ձևակերպելու և տարբերակելու կանխատեսումային ռեսուրսների կարգերն՝ ըստ 

ուսումնասիրվածության և հավաստիության աստիճանի, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 կիրառելու կանխատեսումային ռեսուրսների գնահատման մեթոդները տարբեր կարգի 

կանխատեսումների իրականացման և ռեսուրսների քանակական գնահատման 

նպատակով, 

 մշակելու կանխատեսումների համար անհրաժեշտ ելակետային տվյալները և 

հաշվարկելու կանխատեսումային ցուցանիշները, 

 գնահատելու կանխատեսվող օբյեկտների ռեսուրսներն ըստ 

երկրաբանատնտեսագիտական ցուցանիշների, 

 գնահատելու ուսումնասիրվող տարածքների հեռանկարները մետաղագոյացման 

տեսանկյունից, 

 համակողմանիորեն վերլուծելու, բացատրելու և արժևորելու կանխատեսումային 
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ռեսուրսների գնահատման դերը, նշանակությունն ու արդյունավետությունը 

հեռանկարային տեղամասերի առանձնացման և երկրաբանահետախուզական 

աշխատանքների հետագա ուղղությունների առաջարկման գործում, 

գ)ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան). 

 հավաքագրելու, վերլուծելու և մշակելու առկա տեղեկատվությունը, 

 կատարելու տարբեր որակական և քանակական գնահատումներ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա2. սահմանելու և հիմնավորելու հանքավայրերի շահագործման ընթացքում երկրաբանա-

հետախուզական աշխատանքների կատարման առանձնահատկությունները և նրանց 

նկատմամբ ներկայացվող պահանջները, օգտակար հանածոների պաշարների և 

կանխատեսումային ռեսուրսների ուրվագծման, հաշվարկման ու գնահատման 

եղանակները,  

Ա5. մանրամասն բնութագրելու և մեկնաբանելու տարածաշրջանների հանքահումքային հենքի 

գնահատման սկզբունքները, ընդերքօգտագործման նկատմամբ ներկայացվող 

բնապահպանական պահանջները, 

Բ5. վերլուծելու ուսումնասիրվող տարածքների մետաղաբերությունը և գնահատելու 

հանքայնացման հեռանկարները, 

Բ6. համակողմանիորեն վերլուծելու տարածքների հանքահումքային հենքի իրավիճակը, նրանց 

ընդլայնման հնարավորությունները, հանքահումքային ոլորտի զարգացման ուղիները, 

ընդերքօգտագործման իրավագիտական նորմերը, 

Բ8. խորը և հիմնավորված մշակելու առաջարկություններ երկրաբանահետախուզական և 

լեռնահանքային արդյունաբերության ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը 

բարձրացնելու համար, 

Գ1. սինթեզելու եղած փաստերն ու տեղեկատվությունը, 

Գ2. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերած գիտելիքները և քանակական տվյալներից անել 

որակական եզրահանգումներ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություններ, 

 թիմային աշխատանքի կատարում, 

 խնդիրների լուծում, 

 հանձնարարված մասնագիտական գրականության ընթերցում, 

 թեմատիկ ռեֆերատների կատարում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

գնահատման բաղադրիչներն են՝        եզրափակիչ քննություն 8 միավոր, 

                ընթացիկ ստուգումներ  6 միավոր, 

                ինքնուրույն աշխատանք 6 միավոր: 

Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:  Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Քանակական կանխատեսման մեթոդոլոգիան և նախադրյալները, բովանդակությունն ու 

հերթականությունը: Անհրաժեշտ ելակետային տվյալները, ցուցանիշների որոշման 

եղանակները: Կանխատեսման ուղիղ գնահատման, էքստրապոլիացիայի, դասակարգման, 
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մոդելավորման և վերակառուցման մեթոդները: Կանխատեսումային ռեսուրսների 

երկրաբանատնտեսագիտական գնահատումը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Դասախոսությունների և լաբորատոր առաջադրանքների նյութեր 

2. Գիտական հոդվածներ 

3. Харченков А.Ч. Принципи и методы прогнозирования минеральных ресурсов. М.: Недра, 187 

 

1. 0808/Մ06 2. Օգտակար հանածոների հանքավայրերի և հանքային 

մարմինների ուրվագծում 

3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս. 

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ծանոթացնել օգտակար հանածոների հանքավայրերի և հանքային մարմինների 

ուրվագծման մոտեցումներին, 

 զարգացնել հանքավայրերի և հանքային մարմինների ուրվագծման կարողություններ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 քննարկելու ուրվագծման սկզբունքներն ու մեթոդները, 

 դասակարգելու ուրվագծման ցուցանիշները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 ինքնուրույնաբար եզրագծելու տարբեր մորֆոլոգիական տիպի հանքային մարմինները, 

 կազմելու հանքայնացման հորիզոնների պլաններ և կտրվածքներ, եռաչափ բոլոգ- 

դիագրամներ, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան). 

 կատարելու հանքավայրերի ու հանքամարմինների ուրվագծում և պաշարների 

հաշվարկ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա1. համակողմանիորեն լուսաբանելու և ձևակերպելու մակերևութային և ստորգետնյա 

քարտեզագրման հիմունքները, լեռնային փորվածքների և հորատանցքերի փաստագրման 

և նմուշարկման արդյունքների մշակման եղանակներն ու սկզբունքները, հետազոտման 

երկրաբանակառուցվածքային մեթոդները, 

Ա2. սահմանելու և հիմնավորելու հանքավայրերի շահագործման ընթացքում երկրաբանա-

հետախուզական աշխատանքների կատարման առանձնահատկությունները և նրանց 

նկատմամբ ներկայացվող պահանջները, օգտակար հանածոների պաշարների և 

կանխատեսումային ռեսուրսների ուրվագծման, հաշվարկման ու գնահատման 

եղանակները,  

Բ1. կազմելու հանքավայրերի և հանքային դաշտերի տարատեսակ երկրաբանական 

քարտեզներ, հետախուզական հորիզոնների երկրաբանական հատակագծեր, կտրվածքներ 

ու նմուշարկման պլաններ, 

Բ2. ինքնուրույնաբար կատարելու հանքավայրերի, հանքային մարմինների ուրվագծում, 

պաշարների հաշվարկ և երկրաբանատնտեսագիտական գնահատում, 
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Գ5. աշխատելու և՛ թիմում, և՛ ինքնուրույն, կազմակերպելու և առաջնորդելու աշխատանքային 

թիմը, ցուցաբերելու աշխատանքի բարձր արդյունավետություն: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություններ, 

 հանձնարարված մասնագիտական գրականության ընթերցում, 

 թիմային աշխատանք, 

 գործնական աշխատանք քարտեզների և հորիզոնական պլանների հետ, 

 տնային հանձնարարությունների կատարում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

գնահատման բաղադրիչներն են՝     եզրափակիչ քննություն 8 միավոր, 

             ընթացիկ ստուգումներ  6 միավոր, 

             ինքնուրույն աշխատանք 6 միավոր: 

Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:  Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Ուրվագծման անհրաժեշտությունը: Ուրվագծման սկզբունքները: Եզրագծումը 

փորվածքներով: Ինտերպոլիացիայի և էքստրապոլիացիայի մեթոդները: ՀՀ տարածքի 

տարբեր հանքավայրերի ու հանքամարմինների ուրվագծումը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝  

1. Դասախոսությունների տեքստեր էլեկտրոնային կրիչով 

2. Авдонин В.В., Ручкин Г.В. и др. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых. 

Москва, Фонд “Мир”, 2007 

3. Шумилин М.В., Аликсеров В.А. и др. Бизнес в ресурсодобывающих отраслях: Справочник. М.: 

ООО “Недра-Бизнесцентр”, 2001, 268 с. 

4. Коган И.Д. Подсчет запасов и геолого-промышленная оценка рудных месторождений. М.: 

Недра, 1974, 304 с. 

 

1. 0808/Մ07 2. Օգտակար հանածոների հանքավայրերի մոդելավորում 3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս. 

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ծանոթացնել հանքավայրերի մոդելավորման սկզբունքներին ու մեթոդներին, 

 զարգացնել հանքավայրերի մոդելավորման խորը կարողություններ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 քննարկելու և հիմնավորելու հանքավայրերի մոդելավորման սկզբունքներն ու 

մեթոդները, 

 լուսաբանելու մոդելների կառուցման մոտեցումները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 կառուցելու հանքավայրերի նկարագրական, աղյուսակային, գրաֆիկական և 

ծավալային մոդելներ, 

 կառուցելու տարբեր խմբերի պատկանող հանքավայրերի մոդելներ, 
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գ)ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան). 

 կատարելու ինֆորմացիոն խմբերի և ցուցանիշների ընտրություն: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա3. ինքնուրույնաբար ընտրելու մետաղական ու ոչ մետաղական և տեխնածին հանքավայրերի 

արդյունաբերական տիպերը, բացատրելու հանքավայրերի դասակարգման և 

մոդելավորման սկզբունքները, 

Բ3. մշակելու և կառուցելու երկրաբանական համալիր գրաֆիկական եռաչափ մոդելներ, 

 Բ4. օգտագործելու անհրաժեշտ տեղեկատվական համակարգերն ու տեխնոլոգիաները 

մասնագիտական ոլորտում բարդ խնդիրներ լուծելու, ելակտեային տվյալներ վերլուծելու և 

հավաստի եզրահանգումներ կատարելու  համար, 

Բ5. վերլուծելու ուսումնասիրվող տարածքների մետաղաբերությունը և գնահատելու հան-

քայնացման հեռանկարները, 

Բ7. ընդհանրացնելու, վերլուծելու հանքավայրերի, հանքային դաշտերի ու հանգույցների 

երկրաբանակառուցվածքային առանձնահատկությունները և անցկացնելու հանքային 

օբյեկտների փորձաքննություն, 

Գ1. սինթեզելու եղած փաստերն ու տեղեկատվությունը 

Գ4. մշակելու և պատրաստելու նախագծեր, հաշվետվություններ ու զեկուցումներ, ներկայացնելու 

հետազոտությունների արդյունքներ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 թիմային աշխատանքի կատարում, 

 գործնական աշխատանքների կատարում, 

 հանձնարարված գրականության ընթերցում, 

 թեմատիկ ռեֆերատների կատարում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

գնահատման բաղադրիչներն են՝      եզրափակիչ քննություն 8 միավոր, 

              ընթացիկ ստուգումներ  6 միավոր, 

              ինքնուրույն աշխատանք 6 միավոր: 

Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:  Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Հանքավայրերի մոդելների կառուցման առանձնահատկությունները: Հանքավայրերի 

երկրաբանակառուցվածքային, մետասոմատիկ և հանքաերկրաքիմիական մոդելների 

կառուցման սկզբունքները: Մոդելների կառուցման ցուցանիշների ընտրման սկզբունքները: 

ՀՀ տարածքի պղինձ-պորֆիրային հանքավայրի մոդելի կառուցումը: ՀՀ տարածքի ոսկու 

հանքավայրի մոդելի կառուցումը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Դասախոսությունների տեքստեր էլեկտրոնային կրիչով 

2. Գիտական հոդվածներ  

3. Бекжанов Г.Р. и др. Геологические модели при прогнозировании ресурсов полезных 

ископаемых. М.: Недра, 1987 
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1. 0808/Մ08 2. Տեխնածին հանքահումքային ռեսուրսներ. 

հանքավայրերի երկրաբանություն և հետախուզում 

3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս. 

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ծանոթացնել տեխնածին հանքահումքային ներուժին, տեխնածին հանքավայրերի 

երկրաբանությանը, նրանց ծագումնաբանությանն ու ձևավորման պայմաններին, 

 զարգացնել տեխնածին հանքավայրերի հետախուզման մասին գիտելիքներ և 

կարողություններ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 նկարագրելու տեխնածին հանքահումքային ռեսուրսների ձևավորման պրոցեսները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 մշակելու տեխնածին հանքավայրերի հետախուզման նախագծեր 

 առաջարկելու թափոնների օգտագործման ուղիներն ու գնահատելու դրանց 

հեռանկարները, 

 գնահատելու տեխնածին հանքահումքային ներուժը, 

 կիրառելու ստացած գիտելիքները ռեսուրսների ավելացման գործում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա2. սահմանելու և հիմնավորելու հանքավայրերի շահագործման ընթացքում երկրաբանահե-

տախուզական աշխատանքների կատարման առանձնահատկությունները և նրանց 

նկատմամբ ներկայացվող պահանջները, օգտակար հանածոների պաշարների և 

կանխատեսումային ռեսուրսների ուրվագծման, հաշվարկման ու գնահատման 

եղանակները,  

Ա3. ինքնուրույնաբար ընտրելու մետաղական ու ոչ մետաղական և տեխնածին հանքավայրերի 

արդյունաբերական տիպերը, բացատրելու հանքավայրերի դասակարգման և 

մոդելավորման սկզբունքները, 

Բ1. կազմելու հանքավայրերի և հանքային դաշտերի տարատեսակ երկրաբանական քար-

տեզներ, հետախուզական հորիզոնների երկրաբանական հատակագծեր, կտրվածքներ ու 

նմուշարկման պլաններ, 

Բ2. ինքնուրույնաբար կատարելու հանքավայրերի, հանքային մարմինների ուրվագծում, պա-

շարների հաշվարկ և երկրաբանատնտեսագիտական գնահատում, 

Բ8. խորը և հիմնավորված մշակելու առաջարկություններ երկրաբանահետախուզական և լեռ-

նահանքային արդյունաբերության ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը 

բարձրացնելու համար: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 գործնական առաջադրանքների կատարում, 

 առաջադրված խնդիրների լուծում, 

 թեմատիկ ռեֆերատների կատարում, 

 հանձնարարված գրականության ընթերցում: 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

գնահատման բաղադրիչներն են՝        եզրափակիչ քննություն 8 միավոր, 

                ընթացիկ ստուգումներ  6 միավոր, 

                ինքնուրույն աշխատանք 6 միավոր: 

Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:  Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Տեխնածին կուտակումների առաջացման պայմաններն ու առանձնահատկությունները: 

Տեխնածին հանքավայրերի ձևավորման սկզբունքները: Թափոններում պարփակված 

ռեսուրսային ներուժն ու բնապահպանական խնդիրները: Թափոնների երկրորդային 

օգտագործման հնարավորությունները: Տեխնածին հանքավայրերի կազմավորման հարցերը, 

նրանց հետախուզման և տնտեսագիտական գնահատման առանձնահատկությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Դասախոսությունների տեքստեր էլեկտրոնային կրիչով 

2. Մովսեսյան Ռ.Ս. Տեխնածին հանքահումքային ռեսուրսներ: Մեթոդական ձեռնարկ:  Երևան, 

ԵՊՀ հրատ., 2006 

3. Питерский В.М. Стратегический потенциал Росии. М.: 1999 

 

1. 0808/Մ09 2. Օգտակար հանածոների հանքավայրերի 

արդյունաբերական տիպերը 

3. 6 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 3 ժամ դաս., 1 ժամ գործն. 

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ծանոթացնել մետաղական և ոչ մետաղական օգտակար հանածոների հանքավայրերի 

հիմնական արդյունաբերական տիպերին, ժամանակի ընթացքում նրանց 

արդյունաբերական նշանակության փոփոխությանը, 

 զարգացնել հանքավայրերի արդյունաբերական տիպերը գնահատելու 

կարողություններ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու հանքավայրերի երկրաբանաարդյունաբերական տիպերի 

առանձնացման սկզբունքները, 

 լուսաբանելու երկրաբանաարդյունաբերական տիպերի տնտեսական նշանակությունը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 համեմատելու տարբեր խմբի օգտակար հանածոների արդյունաբերական տիպերն ու 

դրանց նշանակությունը, 

 դասակարգելու հանքավայրերի արդյունաբերական տիպերն՝ ըստ տնտեսական 

նշանակության, 

գ)ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան). 

 կիրառելու ստացած գիտելիքները պրակտիկայում: 
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա3. ինքնուրույնաբար ընտրելու մետաղական ու ոչ մետաղական և տեխնածին հանքավայրերի 

արդյունաբերական տիպերը, բացատրելու հանքավայրերի դասակարգման և 

մոդելավորման սկզբունքները, 

Ա4. հիմնավորելու հանքավայրերի տնտեսագիտական գնահատականը` հանքավայրերի 

իրացման երկրաբանատնտեսագիտական արժեքի և ներդրումների արդյունավետության 

գնահատումը, 

Ա5. մանրամասն բնութագրելու և մեկնաբանելու տարածաշրջանների հանքահումքային հենքի 

գնահատման սկզբունքները, ընդերքօգտագործման նկատմամբ ներկայացվող 

բնապահպանական պահանջները, 

Բ6. համակողմանիորեն վերլուծելու տարածքների հանքահումքային հենքի իրավիճակը, 

նրանց ընդլայնման հնարավորությունները, հանքահումքային ոլորտի զարգացման 

ուղիները, ընդերքօգտագործման իրավագիտական նորմերը, 

Բ8. խորը և հիմնավորված մշակելու առաջարկություններ երկրաբանահետախուզական և 

լեռնահանքային արդյունաբերության ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը 

բարձրացնելու համար, 

Գ1. սինթեզելու եղած փաստերն ու տեղեկատվությունը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 գործնական թիմային աշխատանքների կատարում, 

 հանձնարարված գրականության ընթերցում, 

 թեմատիկ ռեֆերատների կատարում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են 

գնահատման բաղադրիչներն են՝      2 ընթացիկ քննություն 8 միավոր,  

              ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր, 

               եզրափակիչ քննություն 8 միավոր: 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Եզրափակիչ քննությունը 

բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ 

յուրաքանչյուրը 2 միավոր:  Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Սև մետաղների հիմնական արդյունաբերական տիպերը: Գունավոր մետաղների հիմնական 

արդյունաբերական տիպերը: Ազնիվ մետաղների արդյունաբերական տիպերը: Հազվագյուտ 

մետաղների և ռադիոակտիվ տարրերի հիմնական արդյունաբերական տիպերը: Քիմիական և 

ագրոքիմիական հումքեր: Այրվող օգտակար հանածոներ: 

Շինարարական հումքի հանքավայրերի հիմնական արդյունաբերական տիպերը: 

Լեռնաքիմիական հումքի հանքավայրերի հիմնական արդյունաբերական տիպերը: 

Տեխնիկական հումքի, թանկարժեք, կիսաթանկարժեք և գունագեղ քարերի հանքավայրերի 

հիմնական արդյունաբերական տիպերը: 
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14. Հիմնական գրականության ցանկը՝  

1. Դասախոսությունների տեքստեր էլեկտրոնային կրիչով 

2. Авдонин В.В. и др. Месторождения металлических полезных ископаемых. М.: Академический 

Проект, Трикста, 2005, 720 с.  

3. Геология месторождений полезных ископаемых. Учебно-методическое пособие для вузов. 

Сост. Лебедев И.П., Кориш Е.Х. и др. Издателско-полиграфический центр, ВГУ, 2009 

4. Ермолов В.А., Попова Г.Б. и др. Месторождениа полезных ископаемых. М.: Изд. МГГУ, 2004, 

570 с. 

5. Старостин В.И., Игнатов П.А. Геология полезных ископаемых. М.: Изд. МГУ, 1997, 304 с. 

 

1. 0804/Մ10 2. «ՀԲ» MicroMine GGIS և GeoBank համակարգերի կիրառումը 

հանքարդյունահանման աշխատանքներում 

3. 6 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 1 ժամ դաս., 3 ժամ  գործն. 

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

 ծանոթացնել երկրաբանահետախուզական և լեռնային արտադրության ոլորտը 

սպասարկող հզոր և ժամանակակից MicroMine տեղեկատվական համակարգերի և 

տեխնոլոգիաների հնարավորությունների, աշխատանքի հիմնական գործիքների և 

առանձնահատկությունների հետ, 

 զարգացնել ուսանողների մոտ տեղեկատվական համակարգերի կիրառմամբ 

երկրաբանական բարդ խնդիրների լուծման, եռաչափ մոդելների կառուցման, բարդ 

տվյալների բազաների հետ աշխատանքի խորը մասնագիտական կարողություններ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու MicroMine ծրագրերի հնարավորությունները և 

առանձնահատկությունները, 

 քննարկելու MicroMine ծրագրերի աշխատանքային գործիքներ օգտագործման 

հնարավորությունները, դրանց առավելություններն ու թերությունները այս կամ այն 

խնդրի լուծման համար, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 ստեղծելու առաջնային փաստացի նյութերի տեղեկատվական թվային բազաներ 

 ներմուծելու առաջնային նյութերը MicroMine ծրագրի բազա, ստեղծելու մեկ 

միասնական տեղակատվական ֆայլ, 

 կազմելու երկրաբանական թվային քարտեզներ, կտրվածքներ, բլոկ-դիագրամներ և 

հանքային մարմինների ու հանքավայրերի եռաչափ ծավալային մոդելներ, 

 կատարելու հանքային մարմինների եզրագծում և պաշարների հաշվարկ ՏՏ 

կիրառմամբ, 

գ)ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան). 

 կիրառելու ստացած գիտելիքները հանքավայրերի որոնման և հետախուզման գործում: 
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա2. սահմանելու և հիմնավորելու հանքավայրերի շահագործման ընթացքում երկրաբանա-

հետախուզական աշխատանքների կատարման առանձնահատկությունները և նրանց 

նկատմամբ ներկայացվող պահանջները, օգտակար հանածոների պաշարների և 

կանխատեսումային ռեսուրսների ուրվագծման, հաշվարկման ու գնահատման 

եղանակները,  

Բ1. կազմելու հանքավայրերի և հանքային դաշտերի տարատեսակ երկրաբանական քար-

տեզներ, հետախուզական հորիզոնների երկրաբանական հատակագծեր, կտրվածքներ ու 

նմուշարկման պլաններ, 

Բ2. ինքնուրույնաբար կատարելու հանքավայրերի, հանքային մարմինների ուրվագծում, պա-

շարների հաշվարկ և երկրաբանատնտեսագիտական գնահատում, 

Բ3. մշակելու և կառուցելու երկրաբանական համալիր գրաֆիկական եռաչափ մոդելներ,  

Բ4. օգտագործելու անհրաժեշտ տեղեկատվական համակարգերն ու տեխնոլոգիաները 

մասնագիտական ոլորտում բարդ խնդիրներ լուծելու, ելակտեային տվյալներ վերլուծելու և 

հավաստի եզրահանգումներ կատարելու  համար, 

Բ8. խորը և հիմնավորված մշակելու առաջարկություններ երկրաբանահետախուզական և 

լեռնահանքային արդյունաբերության ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը 

բարձրացնելու համար, 

Գ4. մշակելու և պատրաստելու նախագծեր, հաշվետվություններ ու զեկուցումներ, ներկայացնելու 

հետազոտությունների արդյունքներ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 լաբորատոր պարապմունքներ MicroMine GGIS, GeoBank ծրագրերով, 

 առաջադրված խնդիրների լուծում, 

 հանձնարարված տեխնիկական գրականության ընթերցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. («ՀԲ») 

գնահատման բաղադրիչներն են՝     2 ընթացիկ քննություն 8 միավոր,  

             ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր, 

             եզրափակիչ քննություն 8 միավոր: 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով, իսկ երկրորդը ներկայացաված հետազոտական բաղադրիչի հիման վրաէ 4միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:  Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Աշխատանքը երկրաբանատեղեկատվական բազաների հետ, տվյալների բազաների ֆայլերի 

ստեղծումը: Տվյալների ներմուծում, բազաների անալիտիկ ստուգում: Լրացուցիչ տվյալների 

ներմուծում: Տվյալների լեգենդայի կառուցում, բազաների տեսողական 

ստուգումկտրվածքների ու հատակագծերի վրա: Նկարների (քարտեզների) կոորդինատային 

համակարգի հետ կապակցում և նրանց արտացոլումը եռաչափ միջավայրում, 

տոպոգրաֆիական հենքի ստեղծում, մակերևույթի ցանցային մոդելի հաշվարկ: 

Նմուշարկման տվյալների արտահայտում եռաչափ միջավայրում, նմուշարկման 
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միջակայքերի եռաչափ կոորդինատների ստեղծում: Նմուշների դասական ստատիստիկ 

վերլուծություն, կողային և մրրկային պարունակությունների գնահատում, մրրկային 

պարունակությունների իջեցում: Կոմպոզիտային միջակայքերի հաշվարկ ըստ 

պարունակության: Կտրվածքներով պաշարների հաշվարկ և գնահատում: Եռաչափ 

միջավայրում հանքային մարմնի մոդելավորում: Ծավալների և պաշարների արագ 

հաշվարկը եռաչափ մոդելի օգնությամբ: Վարիագրամների կառուցում և մոդելավորում, 

երկրաստատիստիկա: Պաշարների հաշվարկ և գնահատում կրիկինգի, հակադարձ 

հեռավորությունների (IDW) և այլ մեթոդներով և պաշարների կարգերով, նրանց 

համեմատում: Մակրոսի կիրառումը: Ստորգետնյա լեռնային փորվածքների, բացահանքերի 

նախագծում: Քարտեզագրական նյութերի ստեղծում և տպագրում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝  

1. Առաջադրանքների նյութեր էլեկտրոնային կրիչով 

2. MicroMine ծրագրերի օգտագորման ուղեցույցեր 

3. Авдонин В.В. Ручкин Г.В. и др. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых. М.: 

Фонд “Мир”, 2007 

 

1. 0808/Մ11 2. Հայաստանի մագմատիկ ֆորմացիաներ 3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս. 

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 տալ խոր գիտելիքներ Հայաստանի ինտրուզիվ և էֆուզիվ մագմայական ապարների 

ֆորմացիանների, դրանց տեղայնացման օրինաչափությունների, ձևաբանության, 

դրանց քարտեզագրման մեթոդների, ինչպես նաև առանձին մագմայական 

ֆորմացիանների հետ կապված օգտակար հանածոների հանքավայրերի վերաբերյալ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 տարանջատելու ինտրուզիվ և էֆուզիվ մագմայական ֆացիանները, վերականգնել 

առաջացման երկրաբանական պայմանները, 

 վեր հանելու մագմայական ֆորմացիանների կապը երկրակեղևի զարգացմանփուլերի 

հետ, 

 պարզելու մագմայական ապարախմբերի հետ կապված հնարավոր օգտակար 

հանածոների կապը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 կիրառելու տեսական գիտելիքները մագմայական ապարների դասակարգման գործում, 

 վերհանելու մագմայական ապարների ձևաբանությունը, փոխհարաբերությունները 

ինչպես նաև կատարել դրանց քարտեզագրում, 

 կատարելու պետրոքիմիկան հաշվարկներ, կազմել դիագրամաներ և դրանք 

դասակարգել ըստ պետրոքիմիական և միներալային կազմերի: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա3. ինքնուրույնաբար ընտրելու մետաղական ու ոչ մետաղական և տեխնածին հանքավայրերի 

արդյունաբերական տիպերը, բացատրելու հանքավայրերի դասակարգման և 
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մոդելավորման սկզբունքները, 

Բ3. մշակելու և կառուցելու երկրաբանական համալիր գրաֆիկական եռաչափ մոդելներ,  

Բ5. վերլուծելու ուսումնասիրվող տարածքների մետաղաբերությունը և գնահատելու հանքայ-

նացման հեռանկարները, 

Բ7. ընդհանրացնելու, վերլուծելու հանքավայրերի, հանքային դաշտերի ու հանգույցների երկրա-

բանակառուցվածքային առանձնահատկությունները և անցկացնելու հանքային օբյեկտների 

փորձաքննություն: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություններ, 

 թիմային աշխատանք, 

 գոծնական առաջադրանքների կատարում, 

 հանձնարարված գրականության ընթերցում, 

 թեմատիկ ռեֆերատների կազմում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

գնահատման բաղադրիչներն են՝         եզրափակիչ քննություն 8 միավոր, 

                 ընթացիկ ստուգումներ  6 միավոր, 

                 ինքնուրույն աշխատանք 6 միավոր: 

Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հիմնական հասկացություններ, մագմայական ֆորմացիաններ, ֆացիաններ, 

պարագենեզիսներ, ֆորմացիոն տիպայնացում: ՀՀ տեկտոնա-մագմայական շրջանացման 

մեթոդներն ու սկզբունքները: ՀՀ տարածքի տեկտոնա-մագմայական շրջանացում, հանքա- 

մագմայական գոտիներն ու շրջանները: Գերհիմքային-հիմքային ֆորմացիանների 

ապարախմբերի պետրոգրաֆիական կազմը, պետրոքիմիան, տարածումը, առաջացման 

երկրադինամիկական պայմանները և դրանց հետ կապված օգտակար հանածոները: Միջին- 

թթու ֆորմացիանների ապարախմբերի պետրոգրաֆիական կազմը, պետրոքիմիան, 

տարածումը առաջացման երկրադինամիկական պայմանները և դրանց հետ կապված 

օգտակար հանածոները: Մագմայական ապարների պետրոգրաֆիական, պետրոքիմիական 

և պետրոքիմիական հետազոտություններ: Պետրոլոգիական և պետրոքիմիական 

վերլուծություններ: Մագմայական ապարների հետ կապված օգտակար հանածոների 

հանքավայրերի ուսումնասիրություններ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝  

1. Ջրբաշյան, Ռ. Տ. Հրաբխագիտության հիմունքները և Հայաստանի նորագույն 

հրաբխականությունը: Դասագիրք. - Եր.։ Գիտություն. - 2013. - 124 էջ 

2. Багатиков О.А., Коваленко В.И., Шарков Е.В. Магматизм, Тектоника, геодинамика Земли: связь 

во времени и в пространстве. М.:Наука, 2010, 606с. 



654 

 

  

 

1. 0808/Մ12 2. Արդյունաբերության հանքահումքային բնագավառը 3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս. 

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ծանոթացնել արդյունաբերության միներալահումքային բնագավառի  առանձնահատ-

կություններին և գոծնեության մեխանիզմենրին, 

 ծանոթացնել լեռնային արտադրության հարկավորման տեսակներին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու միներալահումքային բնագավառի գործունեության յուրահատկու-

թյունները նկարագրելու հարկավորման տեսակները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 համադրելու միներալահումքային բնագավառի գործունեության առանձնահատ-

կությունները հիմնավորելու հարկավորման անհրաժեշտությունն ու դրանց տեսակները, 

գ)ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան). 

 կիռառելու ստացած գիտելիքները պրակտիկայում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա4. հիմնավորելու հանքավայրերի տնտեսագիտական գնահատականը` հանքավայրերի 

իրացման երկրաբանատնտեսագիտական արժեքի և ներդրումների արդյունավետության 

գնահատումը, 

Ա6. սահմանելու և քննարկելու ընդերքօգտագործման իրավագիտական հիմունքները, հար-

կավորման սկզբունքները, երկրաբանահետախուզական և արդյունահանող 

ձեռնարկությունների մենեջմենթի առանձնահատկությունները, 

Ա7. ճանաչելու և ներկայացնելու արդյունաբերության միներալահումքային բնագավառի գոր-

ծունեության առանձնահատկությունները, հանքային հումքի արդյունահանման 

համակարգերն ու հանքաքարերի վերամշակման տեխնոլոգիաները, 

Բ6. համակողմանիորեն վերլուծելու տարածքների հանքահումքային հենքի իրավիճակը, 

նրանց ընդլայնման հնարավորությունները, հանքահումքային ոլորտի զարգացման 

ուղիները, ընդերքօգտագործման իրավագիտական նորմերը, 

Գ3. առաջադրելու և զարգացնելու նոր գաղափարներ, վարելու գիտական բանավեճեր: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 թիմային աշխատանք, 

 հանձնարարված գրականության ընթերցում, 

 թեմատիկ ռեֆերատների կատարում: 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

գնահատման բաղադրիչներն են՝       եզրափակիչ քննություն 8 միավոր, 

               ընթացիկ ստուգումներ  6 միավոր, 

               ինքնուրույն աշխատանք 6 միավոր: 

Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:  Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Հանքահումքային բնագավառի ձեռնարկությունների և համալիրների գործունեությունն ու 

կազմակերպման ձևերը: Հանքային հումքի միջազգային շուկաները: Լեռնային արդյունա-

բերության ձեռնարկությունների գործունեության առանձնահատկությունները: Ապրանքի 

գների կազմավորումը: Լեռնային արտադրության գործունեության համաշխարհային 

պրակտիկայում օգտագործվող հարկավորման տեսակները: Եկամտի, շահույթի և եկամտա-

բերության ավելացված նորմի հարկավորում: Հարկային արտոնություններ, տույժ և տու-

գանքներ: Արտադրանքի բաժանման համաձայնության հիման վրա կազմավորված 

ձեռնարկությունների հարկավորման առանձնահատկությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝  

1. Դասախոսությունների տեքստեր էլեկտրոնային կրիչով 

2. Օրենսդրական տեղեկագրեր 

3. Боярко Г.Ю. Экономика минерального сырья. Томск: Изд. Аудит-Информ, 2000, 361 с. 

4. Еремин Н.И., Дергачев Н.А. Экономика минерального сырья. М.: Изд. “КДУ”, 2007  

5. Шумилин М.В., Аликсеров В.А. и др. Бизнес в ресурсодобывающих отраслях: Справочник. М.: 

ООО “Недра-Бизнесцентр”, 2001, 268 с. 

 

1. 0808/Մ13 2. Երկրաբանահետախուզական ոլորտի մենեջմենթ 3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս. 

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ծանոթացնել երկրաբանահետախուզական ոլորտի ղեկավարման հիմունքների 

առանձնահատկություններին, 

 ձևավորել երկրաբանահետախուզական աշխատանքների կազմակերպման և 

ղեկավարման կարողություններ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու երկրաբանահետախուզական ձեռնարկությունների ղեկավարման 

առանձնահատկությունները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 տարբերակելու ձեռնարկությունների ղեկավարման սկզբունքները, 

 ընտրելու և գնահատելու ղեկավարման օպտիմալտարբերակները, 

գ)ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան). 

 կիրառելու ձեռք բերած գիտելիքների երկրաբանահետախուզական և լեռնարդյունահանող 

ձեռնարկությունների ղեկավարման գործում: 
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա6. սահմանելու և քննարկելու ընդերքօգտագործման իրավագիտական հիմունքները, 

հարկավորման սկզբունքները, երկրաբանահետախուզական և արդյունահանող 

ձեռնարկությունների մենեջմենթի առանձնահատկությունները, 

Ա7. ճանաչելու և ներկայացնելու արդյունաբերության միներալահումքային բնագավառի 

գործունեության առանձնահատկությունները, հանքային հումքի արդյունահանման 

համակարգերն ու հանքաքարերի վերամշակման տեխնոլոգիաները, 

Բ6. համակողմանիորեն վերլուծելու տարածքների հանքահումքային հենքի իրավիճակը, 

նրանց ընդլայնման հնարավորությունները, հանքահումքային ոլորտի զարգացման 

ուղիները, ընդերքօգտագործման իրավագիտական նորմերը, 

Բ7. ընդհանրացնելու, վերլուծելու հանքավայրերի, հանքային դաշտերի ու հանգույցների 

երկրաբանակառուցվածքային առանձնահատկությունները և անցկացնելու հանքային 

օբյեկտների փորձաքննություն, 

Բ8. խորը և հիմնավորված մշակելու առաջարկություններ երկրաբանահետախուզական և 

լեռնահանքային արդյունաբերության ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը 

բարձրացնելու համար, 

Գ5. Աշխատելու և՛ թիմում, և՛ ինքնուրույն, կազմակերպելու և առաջնորդելու աշխատանքային 

թիմը, ցուցաբերելու աշխատանքի բարձր արդյունավետություն: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 թիմային աշխատանք, 

 հանձնարարված գրականության ընթերցում, 

 թեմատիկ ռեֆերատի կատարում, 

 քննարկումների կազմակերպում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

գնահատման բաղադրիչներն են՝       եզրափակիչ քննություն 8 միավոր, 

               ընթացիկ ստուգումներ  6 միավոր, 

               ինքնուրույն աշխատանք 6 միավոր: 

Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Մենեջմենթի ներածություն: Ղեկավարման համակարգային բնույթը: Մարդը և 

ղեկավարումը: Կազմակերպությունը, նրա ձևերը, ղեկավարումը և նպատակները: 

Արտադրական մենեջմենթ: Որակի և անձնակազմի ղեկավարում: Տեղեկատվության և 

մարկետինգի ղեկավարում: Ինովացիոն մենեջմենթի հիմունքներ: Ֆինանսային մենեջմենթի 

հիմունքներ: Ռիսկեր, նրանց տեսակները և ղեկավարումը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Դասախոսությունների տեքստեր էլեկտրոնային կրիչով 

2. Андреев А.А., Радичка Д.М. Стратегическое управление. М.: 1996 

3. Веснин В.Р. Менеджмент: учеб. М.: Изд-во Просперкт, 2006, 504 с. 

4. Орлов А.И. Менеджмент: учеб. М.: Изд-во “Изумруд”, 2003 
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1. 0808/Մ14 2. Մետաղագոյացման վերլուծություն 3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս. 

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ծանոթացնել մետաղագոյացման վերլուծության արդի մոտեցումներին և խնդիրներին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 նկարագրելու մետաղագոյացման վերլուծության ժամանակակից մոտեցումներն ու 

գլխավոր պահանջները, նպատակներն ու սկզբունքները, 

 ձևակերպելու կանխատեսումային մետաղածնական քարտեզների կազմման 

սկզբունքները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 դասակարգելու մետաղագոյացման գոտիներն ու մարզերը, 

 տարբերակելու երկրատեկտոնական պայմաններում ձևավորված տարածքների 

մետաղագոյացման առանձնահատկությունները, 

 վերլուծելու մետաղածնական վերլուծության նշանակությունը թաքնված և կույր 

հանքավայրերի որոնման գործում, 

գ)ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան). 

 կիրառելու ստացված գիտելիքները պրակտիկայում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա3. ինքնուրույնաբար ընտրելու մետաղական ու ոչ մետաղական և տեխնածին հանքավայրերի 

արդյունաբերական տիպերը, բացատրելու հանքավայրերի դասակարգման և 

մոդելավորման սկզբունքները, 

Բ3. մշակելու և կառուցելու երկրաբանական համալիր գրաֆիկական եռաչափ մոդելներ  

Բ5. վերլուծելու ուսումնասիրվող տարածքների մետաղաբերությունը և գնահատելու հանքայ-

նացման հեռանկարները, 

Գ1. սինթեզելու եղած փաստերն ու տեղեկատվությունը, 

Գ2. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերած գիտելիքները և քանակական տվյալներից անել 

որակական եզրահանգումներ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախուսություններ, 

 թեմատիկ ռեֆերատների կատարում,  

 թիմային աշխատանք, 

 հանձնարարված գրականության ընթերցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

գնահատման բաղադրիչներն են՝       եզրափակիչ քննություն 8 միավոր, 

               ընթացիկ ստուգումներ  6 միավոր, 

               ինքնուրույն աշխատանք 6 միավոր: 

Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Մետաղագոյացման դասական (գեոսինկլինալային տեսություն) ու ժամանակակից (սալերի 

տեկտոնիկայի տեսություն) մոտեցումները: Երկրի զարգացման մետաղածնական փուլերը: 

Մետաղագոյացման վերլուծության մեթոդական և մեթոդոլոգիական հիմունքները: 

Մետաղածնական զոնալականությունը, էռոզիոն կտրվածքի դերը, մետաղածնական 

գոտևորման սկզբունքները: Մետաղագոյացման կանխատեսումների քանակական 

գնահատման մոտեցումները և քարտեզների կազմումը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Кузнецов В.А. Проблемы рудно-формационного анализа и металлогении. Новосибирск, Наука, 

1988 

2. Митчелл А., Гарсон М. Глобальная тектоническая позиция минеральных месторождений. М., 

Мир, 1984 

3. Основы металлогенического анализа при геологическом картировании /Ред. Д.В. Рундквист/. 

М., ВСЕГЕИ, 1995 

4. Смирнов В.И. Металлогения. Избр. труды. М., Наука, 1993 

5. Старостин В.И., Игнатов П.А. Геология полезных ископаемых. М., МГУ, 1997 

6. Шаталов Е.Т. Основные принципы состовления металлогенических и прогнозных карт. М., 

Недра, 1964 

7. Щеглов А.Д. Основы металлогенического анализа. М., Недра, 1987 

 

1. 0808/Մ15 2. Հանքային հումքի արդյունահանման համակարգերը և 

հանքաքարերի վերամշակման հիմնական տեխնոլոգիաները 

3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս. 

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ծանոթացնել շահագործողական հետախուզման առանձնահատկություններին, 

 ծանոթացնել հանքավայրերի շահագործման ու հանքաքարերի հարստացման 

եղանակներին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 նկարագրելու հանքավայրերի շահագործման ու հանքաքարերի հարստացման 

հիմնական եղանակաները, 

 լուսաբանելու շահագործողական հետախուզության յուրահատկություններն ու 

պահանջները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 համադրելու հանքավայրերի շահագործման ու հանքաքարերի հարստացման 

առանձնահատկությունները, 

 վերլուծելու շահագործողական հետախուզման անհրաժեշտությունը, 

 մշակելու հանքավայրի շահագործական հետախուզման հիմնավորված ցանց, 

 առաջարկելու տրված հանքավայրի արդյունահանման համակարգերն ու հանքաքարի 

վերամշակման տեխնոլոգիաները, 
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գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան). 

 կիրառել ստացած գիտելիքները պրակտիկայում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա6. սահմանելու և քննարկելու ընդերքօգտագործման իրավագիտական հիմունքները, 

հարկավորման սկզբունքները, երկրաբանահետախուզական և արդյունահանող 

ձեռնարկությունների մենեջմենթի առանձնահատկությունները, 

Ա7. ճանաչելու և ներկայացնելու արդյունաբերության միներալահումքային բնագավառի 

գործունեության առանձնահատկությունները, հանքային հումքի արդյունահանման 

համակարգերն ու հանքաքարերի վերամշակման տեխնոլոգիաները, 

Բ6. Համակողմանիորեն վերլուծելու տարածքների հանքահումքային հենքի իրավիճակը, 

նրանց ընդլայնման հնարավորությունները, հանքահումքային ոլորտի զարգացման 

ուղիները, ընդերքօգտագործման իրավագիտական նորմերը, 

Բ8. Խորը և հիմնավորված մշակելու առաջարկություններ երկրաբանահետախուզական և 

լեռնահանքային արդյունաբերության ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը 

բարձրացնելու համար, 

Գ3. առաջադրելու և զարգացնելու նոր գաղափարներ, վարելու գիտական բանավեճեր:  

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 թիմային աշխատանք, 

 թեմատիկ աշխատանքների կատարում, ռեֆերատների կազմում, 

 հանձնարարված գրականության ընթերցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

գնահատման բաղադրիչներն են՝       եզրափակիչ քննություն 8 միավոր, 

               ընթացիկ ստուգումներ  6 միավոր, 

               ինքնուրույն աշխատանք 6 միավոր: 

Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հանքավայրերի մորֆոլոգիական տիպերը: Հանքավայրերի շահագործման եղանակները: 

Հանքերի ու բացահանքերի կառուցումը: Հանքաքարերի հարստացման եղանակները. 

գրավիտացիոն հարստացում, մագնիսական և էլեկտրական սեպերացիա, ֆլոտացիա, 

կենսահիդրոքիմիական մեթոդներ և այլն: Հումքի շահագործողական կոնդիցիաները: 

Հանքավայրերի հետախուզման տվյալների հավաստիության գնահատումը: Հանքավայրերի 

համանմանության սխալների սահմանների որոշումը: Հանքաքարի կորուստների ու 

աղքատացման նվազեցման ուղիների որոշումը: Շրջակա միջավայրի պահպանման 

միջոցառումների մշակումը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Դասախոսությունների տեքստեր էլեկտրոնային կրիչով 

2. Агошков М.И., Борисов С.С. Разработка рудных и нерудных месторождений. 



660 

 

  

 

1. 0808/Մ16 2. ՀՀ հանքահումքային հենքը և ռեսուրսների ռացիոնալ 

օգտագործումը 

3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս. 

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման 

8.Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ծանոթացնել տարածաշրջանների հանքահումքային հենքի գնահատման 

անհրաժեշտությանը, սկզբունքներին և առանձնահատկություններին, 

 ծանոթացնել ՀՀ հանքահումքային հենքի, հանքավայրերի գենետիկական և 

երկրաբանաարդյունաբերական տիպերին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 նկարագրելու տարածաշրջանների հանքահումքային հենքի գնահատման 

մոտեցումները, 

 թվարկելու ՀՀ հետախուզված պաշարների և կանխատեսումային ռեսուրսների 

քանակները, 

 քննարկելու հանքային հումքի տեսակները և տարածքում նրանց տեղաբաշխման 

առանձնահատկությունները, 

 դասակարգել ՀՀ հանքավայրերի գլխավոր երկրաբանաարդյունաբերական տիպերը: 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 գնահատելու տարածքների հանքահումքային հենքը, 

 իրականացնելու օգտակար հանածոների հանքավայրերի տնտեսագիտական 

գնահատում, 

 համդրելու և հակադրելու տարածաշրջանների հանքահումքային հենքի գնահատման 

 առանձնահատկություններն ու յուրօրինակությունը, 

 մշակելու ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործման մեթոդներ, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան). 

 տրամաբանորեն գնահատելու առկա տվյալները և հանքահումքային հենքի 

զարգացման, 

 ուղիները կիրառելու ստացած գիտելիքները պրակտիկայում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա5. մանրամասն բնութագրելու և մեկնաբանելու տարածաշրջանների հանքահումքային հենքի 

գնահատման սկզբունքները, ընդերքօգտագործման նկատմամբ ներկայացվող 

բնապահպանական պահանջները, 

Ա6. սահմանելու և քննարկելու ընդերքօգտագործման իրավագիտական հիմունքները, 

հարկավորման սկզբունքները, երկրաբանահետախուզական և արդյունահանող 

ձեռնարկությունների մենեջմենթի առանձնահատկությունները, 

Բ5. վերլուծելու ուսումնասիրվող տարածքների մետաղաբերությունը և գնահատելու հան-

քայնացման հեռանկարները, 

Բ6. համակողմանիորեն վերլուծելու տարածքների հանքահումքային հենքի իրավիճակը, 

նրանց ընդլայնման հնարավորությունները, հանքահումքային ոլորտի զարգացման 

ուղիները, ընդերքօգտագործման իրավագիտական նորմերը, 
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Բ8. խորը և հիմնավորված մշակելու առաջարկություններ երկրաբանահետախուզական և 

լեռնահանքային արդյունաբերության ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը 

բարձրացնելու համար, 

Գ1. սինթեզելու եղած փաստերն ու տեղեկատվությունը, 

Գ4. մշակելու և պատրաստելու նախագծեր, հաշվետվություններ ու զեկուցումներ, ներկայացնելու 

հետազոտությունների արդյունքներ, 

Գ5 աշխատելու և՛ թիմում, և՛ ինքնուրույն, կազմակերպելու և առաջնորդելու աշխատանքային 

թիմը, ցուցաբերելու աշխատանքի բարձր արդյունավետություն: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 թիմային աշխատանքի կատարում, 

 հանձնարարված նյութերի ուսումանսիրում, 

 թեմատիկ աշխատանքների կատարում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

գնահատման բաղադրիչներն են՝       եզրափակիչ քննություն 8 միավոր, 

               ընթացիկ ստուգումներ  6 միավոր, 

               ինքնուրույն աշխատանք 6 միավոր: 

Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Օգտակար հանածոների հանքավայրերի հիմնական արդյունաբերական տիպերի 

տեղաբաշխումը ՀՀ տարածքում: ՀՀ հիմնական օգտակար հանածոների հաշվեկշռային 

պաշարները և օգտակար բաղադրիչների պարունակությունները: ՀՀ-ում օգտակար 

հանածոների նոր և ոչ ավանդական օգտակար հանածոների արդյունաբերական 

կուտակումների բացահայտման հեռանկարները: Տարածաշրջանների պաշարների շարժի 

դինամիկան: Հանքահումքային հենքի ընդլայնման հնարավորությունները: Հումքի 

ռացիոնալ օգտագործման անհրաժեշտությունը: Հումքի նոր տեսակների բացահայտման 

հնարավորությունները: Հենքի ընդլայնման անհրաժեշտ ծավալների գնահատումը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝  

1. Ավագյան Հ.Ս. Հայաստանի հանքահումքային ռեսուրսները, օգտագործման արդի վիճակը և 

արդյունավետության բարձրացման ուղիները: Եր., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն»  հրատ., 2004 

2. ՀՀ օգտակար հանածոների հաշվեկշիռը 

3. Դասախոսությունների տեքստեր էլեկտրոնային կրիչով 

4. Авдонин В.В., Ручкин Г.В. др. Поиски и разведка месторождений полезных и ископаемых. 

Москва, Фонд “Мир”, 2007г. 

5. Поротов Г.С. Разведка и геолого-экономическая оценка месторождений полезных ископаемых. 

С-Петербург, 2004г. 

6. Ставский А.П. Минеральное сырье от недр к рынку. М.: Научный мир, 2011, том 1-3 
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1. 0808/Մ17 2. «ՀԲ» Միներագրաֆիա 3. 6 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 1 ժամ դաս., 3 ժամ գործն. 

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 մագիստրոսներին տալ գիտելիքներ հանքաքարերի միներալային կազմի լաբորատոր 

ուսումնասիրման տեսական և պրակտիկ հիմունքների և մեթոդների վերաբերյալ, 

 սովորեցնել միկրոսկոպի օգնությամբ որոշել և նկարագրել հանքաքարերի 

միներալները, պարզել դրանց փոխհարաբերությունները, տեքստուր-ստրուկտուր 

առանձնահատկությունները, 

 տալ խոր գիտելիքներ միներալառաջացման պրոցեսների վերհանման սկզբունքների, 

պարագենետիկ ասոցիանիանների առանձացման: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 պոլյարիզացիոն միկրոսկոպի օգնությամբ ուսումնասիրել հանքաքարերի միներալային 

կազմը, ծագումնաբանական և տեխնոլոգիական առանձնահատկությունները, 

 անել եզրահանգումներ հանքաքարերի որակի և արդյունաբերակատիպավորման 

վերաբերյալ, 

 հասկանալ միներալների նստեցման մեխանիզմները, հաջորդականությունը, ֆիզիկա- 

քիմիական պայմանները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 ինքնուրույն օգտագործել հանքային պոլյարիզացիոն միկրոսկոպը, 

 կատարել միներալների պարագենետիկ անալիզներ, վերականգնել հանքառաջացման 

փուլայնությունը, միներալների նստեցման հաջորդականությունը, 

 կատարել հանքաքարերի տիպավորում՝ ըստ միներալային տեսակների, 

գ)ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան). 

 միներագրաֆիական հետազոտությունների արդյունքները կիրառվում են հանքաքարերի 

արդյունաբերական տիպավորման և կորզման տեխնոլոգիանների մշակման գործում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա1. համակողմանիորեն լուսաբանելու և ձևակերպելու մակերևութային և ստորգետնյա քար-

տեզագրման հիմունքները, լեռնային փորվածքների և հորատանցքերի փաստագրման և 

նմուշարկման արդյունքների մշակման եղանակներն ու սկզբունքները, հետազոտման 

երկրաբանակառուցվածքային մեթոդները, 

Բ5. վերլուծելու ուսումնասիրվող տարածքների մետաղաբերությունը և գնահատելու հան-

քայնացման հեռանկարները, 

Բ7. ընդհանրացնելու, վերլուծելու հանքավայրերի, հանքային դաշտերի ու հանգույցների 

երկրաբանակառուցվածքային առանձնահատկությունները և անցկացնելու հանքային 

օբյեկտների փորձաքննություն, 

Գ2. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերած գիտելիքները և քանակական տվյալներից անել 

որակական եզրահանգումներ: 
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 գործնական աշխատանք միկրոսկոպներով, 

 հանձնարարված գրականության ընթերցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. («ՀԲ») 

գնահատման բաղադրիչներն են՝     2 ընթացիկ քննություն 8 միավոր,  

             ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր, 

             եզրափակիչ քննություն 8 միավոր: 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է 4՝ միավոր առավելագույն 

արժեքով, իսկ երկրորդը ներկայացաված հետազոտական բաղադրիչի հիման վրաէ 4միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Միներագրաֆիական հետազոտությունների մեթոդները, սարքեր և նյութեր: 

Միկրոսկոպների տեսակները աշխատանքի սկզբունքները: Հեղկուկների ընտրման 

սկզբունքները մշակման եղանակները, հեղուկների նախապատրաստում: Լույսի աղբյուր, 

անրադարձում, երկբեկում, կլանում, ներքին ռեֆլեքսներ, անիզոտրոպիա: Միներալների 

մեխանիկական, քիմիական, մագնիսական հատկությունները: Ծագումնաբանական 

միներագրաֆիա: Տեխնոլոգիական միներագրաֆիա: Միներագրաֆիական ուսումնասիրու-

յթունների փաստագրում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Մաղաքյան, Հ. Գ.Միներագրաֆիա: (Հանքանյութերի ուսումնասիրությունը մանրադիտակի 

միջոցով): Եր.: ԵՊՀ. - 1972. - 249 էջ: 

2. Մաղաքյան Հ. Գ.Միներագրաֆիա : Որոշիչ աղյուսակներ: Եր.: ԵՊՀ հրատ. - 1972. - 52 էջ.: 

3. Волынский И.С. Определеные рудных минералов под микроскопом. М.: Недра, 1966, 349 с. 

4. Рамдор П. Рудные минералы и их срастания. М.Инастр.лит., 1962, 1132 с. 

 

1. 0808/Մ18 2. «ՀԲ» Երկրաբանահետախուզական նյութերի և 

հանքարդյունաբերական նախագծերի գնահատում և 

փորձաքննություն 

3. 6 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 3 ժամ դաս., 1 ժամ գործն. 

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ծանոթացնել հանքավայրերի իրացման տեխնիկատնտեսագիտական հիմնավորման 

ներդրումային նախագծերի արդյունավետության գնահատման սկզբունքներին ու 

մեթոդներին, 

 ծանոթացնել հանքավայրերի հետախուզման նյութերի փորձաքննության գործընթացին 

և հետախուզման ժամանակ հետախուզական ցանցի խտության ընտրությանը, 

 զարգացնել երկրաբանահետախուզական և արդյունահանման նախագծերի 

փորձաքննության անցկացման գործնական կարողություններ: 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 նկարագրելու տարբեր հանքավայրերին բնորոշ հետախուզական ցանցերը, 

 քննարկելու իրացման տեխնիկատնտեսագիտական գնահատման և ներդրումային 

նախագծերի արդյունավետության գնահատման առանձնահատկությունները, 

 պարզաբանելու հանքավայրերի հետախուզման նյութերի փորձաքննման գործընթացի 

մոտեցումներն ու սկզբունքները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 ինքնուրույնաբար մշակելու հետախուզական ցանցը, 

 գնահատելու հանքավայրերի իրացման նախագծերն ու դրանց արդյունավետությունը, 

 գնահատելու հետախուզման նյութերի փորձաքննման կարևորությունն ու համադրելու 

նրա առանձնահատկությունները, 

 գործնականում իրականացնելու հանքավայրերի գնահատման աշխատանքներ, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան). 

 կիրառելու ստացած գիտելիքները պրակտիկայում, 

 մշակելու հետախուզման նյութերի փորձաքննական եզրակացություններ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա4. հիմնավորելու հանքավայրերի տնտեսագիտական գնահատականը` հանքավայրերի 

իրացման երկրաբանատնտեսագիտական արժեքի և ներդրումների արդյունավետության 

գնահատումը, 

Ա5. մանրամասն բնութագրելու և մեկնաբանելու տարածաշրջանների հանքահումքային հենքի 

գնահատման սկզբունքները, ընդերքօգտագործման նկատմամբ ներկայացվող 

բնապահպանական պահանջները, 

Ա6. սահմանելու և քննարկելու ընդերքօգտագործման իրավագիտական հիմունքները, հար-

կավորման սկզբունքները, երկրաբանահետախուզական և արդյունահանող 

ձեռնարկությունների մենեջմենթի առանձնահատկությունները, 

Բ6. համակողմանիորեն վերլուծելու տարածքների հանքահումքային հենքի իրավիճակը, նրանց 

ընդլայնման հնարավորությունները, հանքահումքային ոլորտի զարգացման ուղիները, 

ընդերքօգտագործման իրավագիտական նորմերը, 

Բ7. ընդհանրացնելու, վերլուծելու հանքավայրերի, հանքային դաշտերի ու հանգույցների 

երկրաբանակառուցվածքային առանձնահատկությունները և անցկացնելու հանքային 

օբյեկտների փորձաքննություն, 

Գ1. սինթեզելու եղած փաստերն ու տեղեկատվությունը, 

Գ4. մշակելու և պատրաստելու նախագծեր, հաշվետվություններ ու զեկուցումներ, ներկայացնելու 

հետազոտությունների արդյունքներ, 

Գ5. աշխատելու և՛ թիմում, և՛ ինքնուրույն, կազմակերպելու և առաջնորդելու աշխատանքային 

թիմը, ցուցաբերելու աշխատանքի բարձր արդյունավետություն: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 հանձնարարված նյութերի ուսումնասիրում, վերլուծություն, 

 թիմային աշխատանք, 
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 քննարկումներ, 

 թեմատիկ աշխատանքների կատարում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. («ՀԲ») 

գնահատման բաղադրիչներն են՝      2 ընթացիկ քննություն 8 միավոր,  

               ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր, 

               եզրափակիչ քննություն 8 միավոր: 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով, իսկ երկրորդը ներկայացաված հետազոտական բաղադրիչի հիման վրա՝ 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Ոսկու հանքավայրերի հետախուզական ցանցի ընտրությունը: Պղնձի հանքավայրերի հետա-

խուզական ցանցի ընտրությունը: Կապար-ցինկի հանքավայրերի հետախուզական ցանցի ընտ-

րությունը: Երկաթի հանքավայրերի հետախուզական ցանցի ընտրությունը: Ցրոնային հանքա-

վայրերի հետախուզական ցանցի ընտրությունը: Հանքավայրերի տնտեսագիտական գնահատ-

ման փուլերը: Հանքավայրերի իրացման նախագծերի ֆինանսավորումը: Նախագծի արդյունա-

վետության գնահատման տնտեսագիտական ցուցանիշները և նրանց հաշվարկման եղանակ-

ները: Դիսկոնտավորման սկզբունքները, դիսկոնտավորման դրույքաչափի որոշումը: Նախա-

գծի կենսունակության գնահատումը: Ներդրումային նախագծերում ռիսկի հասկացողությունը: 

Կապիտալ ներդրումների արդյունավետության գնահատումը: Վարկերի մարման ժամկետի 

հաշվարկը: Լեռնային զեկույցի մշակումը: Ներդրումային նախագծերի գնահատման 

ժամանակի գործոնը: Նախագծերի եկամտաբերությունը գործող բանկային տոկոսադրույքների 

պայմաններում: Նախագծի եկամտաբերության գնահատումն այլ նախագծերի 

համեմատությամբ: Կապիտալ ներդրումների մարման ժամկետը: Նյութերի փորձաքննության 

մեթոդական մոտեցումները: Հանքավայրի մոդելը և նրա հիմնավորվածությունը: Օգտակար 

հանածոների որակի գնահատման սկզբնական տվյալների հավաստիությունը: Պաշարների 

հաշվարկման եղանակի ճիշտ ընտրությունը և հնարավոր սխալների բնույթը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝  

1. Դասախոսությունների տեքստեր էլեկտրոնային կրիչով 

2. Պաշարների պետական գործակալության հրահանգներ 

3. Боярко Г.Ю. Экономика минерального сырья. Томск. Изд. Аудит-Информ. 2000. 361 с. 

4. Поротов Г.С. Разведка и геолого-экономическая оценка месторождений полезных ископаемых: 

Учебник/Санкт-Петербургский государственный горный институт им.  

5. Плеханова Г.В. (технический университет). СПб. 2004. 244 с. 

6. Шпайхер Е.Д., Салихов В.А. Геологоразведочные работы и геолого-экономическаяоценка 

месторождений полезных ископаемых. Учебное пособые/СибГИУ. – Новокузнецк, 2002.  

7. Шумилин М.В., Алискеров В.А., Денисов М.Н., Заверткин В.Л. Бизнес в ресурсодобывающих 

отраслях: Справочник. – М.: ООО “Недра-Бизнесцентр”, 2001. 268 с. 
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1. 0808/Մ19 2. «ՀԲ» Ընդերքօգտագործման և շրջակա միջավայրի 

պահպանության հիմնախնդիրները և ոլորտի 

օրենսդրական դաշտը 

4. 6 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս., 2  ժամ գործն. 

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ծանոթացնել ընդերքօգտագործման ազդեցությանը շրջակա միջավայրի վրա: 

 ծանոթացնել ՀՀ ընդերքի վերաբերյալ օրենսդրության համակարգին, ռացիոնալ 

ընդերքօգտագործման և դրա ընթացքում շրջակա միջավայրի պահպանության 

հիմնական իրավական մեխանիզմներին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու ՀՀ ընդերքի օրենսդրության համակարգը ձևովորղ իրավական ակտերը, 

 ձևակերպելու ընդերքն օգտագործման տրամադրելու հիմնական իրավական 

միջոցների, տրմամադրման գործընթացի իրավական հիմքերը, 

 լուսաբանելու ընդերքաօգտագործման ընթացքում կիրառվող իրավական 

մեխանիզմները, 

 մատնանշելու լեռնային արդյունաբերության հասցրած վնասների ծավալը շրջակա 

միջավայրին, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 կողմնորոշվելու ընդերքի վերաբերյալ իրավական ակտերի համակարգում, 

 կիրառելու ընդերքի վերաբերյալ իրավական նորմերը որոշակի հարաբերությունների 

կարգավորման նպատակով, 

 գնահատելու ՇՄ սպասվող վտանգների չափերը, 

գ)ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան). 

 կիրառելու ընդերքի ոլորտի վերաբերյալ իրավական գիտելիքներն ընդհանուր 

մասնագիտական գործունեության ընթացքում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա5. մանրամասն բնութագրելու և մեկնաբանելու տարածաշրջանների հանքահումքային հենքի 

գնահատման սկզբունքները, ընդերքօգտագործման նկատմամբ ներկայացվող 

բնապահպանական պահանջները, 

Ա6. սահմանելու և քննարկելու ընդերքօգտագործման իրավագիտական հիմունքները, 

հարկավորման սկզբունքները, երկրաբանահետախուզական և արդյունահանող 

ձեռնարկությունների մենեջմենթի առանձնահատկությունները, 

Բ6. համակողմանիորեն վերլուծելու տարածքների հանքահումքային հենքի իրավիճակը, 

նրանցընդլայնման հնարավորությունները, հանքահումքային ոլորտի զարգացման 

ուղիները, ընդերքօգտագործման իրավագիտական նորմերը, 

Բ7. ընդհանրացնելու, վերլուծելու հանքավայրերի, հանքային դաշտերի ու հանգույցների 

երկրաբանակառուցվածքային առանձնահատկությունները և անցկացնելու հանքային 

օբյեկտների փորձաքննություն, 

Գ3.    առաջադրելու և զարգացնելու նոր գաղափարներ, վարելու գիտական բանավեճեր: 
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 թիմային աշխատանք, 

 քննարկումներ, 

 թեմատիկ ռեֆրատների կազմում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. («ՀԲ») 

գնահատման բաղադրիչներն են՝     2 ընթացիկ քննություն 8 միավոր,  

             ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր, 

             եզրափակիչ քննություն 8 միավոր: 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով, իսկ երկրորդը ներկայացաված հետազոտական բաղադրիչի հիման վրաէ 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. . 

Ընդերքի ուսումնասիրման, գնահատման և օգտագործման ժամանակ բնապահպանական 

հարցերի համալիրը: Մթնոլորտի, ջրոլորտի և հողերի աղտոտումը հանքավայրերի 

հետախուզման, շահագործման և հանքաքարի հարստացման ժամանակ: Ընդերքը որպես 

իրավական պահպանության օբյեկտ: Ընդերքօգտագործման իրավունքը որպես 

բնօգտագործման իրավունք: Ընդերքի պահպանության իրավական միջոցները: Ընդերքի 

պետական կառավարման իրավական կարգավորումը: Ընդերքօգտագործման բնագավառում 

շրջակա միջավայրի պահպանության մեխանիզմները: Ընդերքօգտագործման վճարները: 

Պատասխանատվությունը ընդերքի վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրության խախտման համար: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Դասախոսությունների տեքստեր էլեկտրոնային կրիչով 

2. ՀՀ էկոլոգիական իրավունք (դասախոսությունների տեքստ), ԵՊՀ հրատ., 2011 

3. ՀՀ էկոլոգիական իրավունք (իրավական ակտերի ժողովածու), «Աստղիկ», 2009 

4. Бринчук М.М. Экологическое право. Учебник, 2-е изд., М., 2005 

5. Дубовик О.Л. Экологическое право. Учебник, М.: Проспект, 2006 

6. Людвиг Кремер, Герд Винтер Экологическое право Европейского Союза. М.: Издательский 

Дом «Городец», 2007  

7. Макар С.В. Основы экономики природоползования. М.: 1998 

 

0808/ՄՀ02 2. Մասնագիտական պրակտիկա 3. 6 ECTS կրեդիտ 

4. 6 շաբ. 5.  Արտադրական պրակտիկա-6շ. 

6. 3-րդ՝ աշնանային   կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Պրակտիկայի նպատակն է՝ 

 գործնական աշխատանքների միջոցով զարգացնելու ուսանողների մասնագիտական 

հմտությունները և փորձառությունը, ինչպես նաև մասնագիտական միջավայրում 

ինքնուրույն աշխատելու կարողությունները, 

 ապրապնդելու ուսումնառության ընթացքում երկրաբանության ոլորտում ուսանողների 
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ձեռք բերած տեսական գիտելիքները և գործնական կարողությունները: 

9. Պրակտիկայի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 ինքնուրույնաբար ընտրելու երկրաբանական տարբեր տիպի ուսումնասիրությունների, 

երկրաբանահանութային, որոնողական և հետախուզական աշխատանքների մեթոդների 

արդյունավետ համալիրը, կիրառվող տեխնիկական միջոցները, դաշտային և լաբորատոր       

նյութի հավաքագրման, մշակման, վերլուծության և ներկայացման մեթոդները, 

 կազմելու և կառուցելու տարբեր տիպի (մասշտաբի) երկրաբանական, շերտագրական, 

կառուցվածքային, տեկտոնական, ճարտարագիտաերկրաբանական, ջրաերկրաբանա-

կան, երկրաֆիզիկական, օգտակար հանածոների, մետաղածնական, երկրաքիմիական, 

գեոմորֆոլոգիական և այլ բնույթի քարտեզներ, հանքավայրերի և հանքային դաշտերի 

քարտեզներ, երկրաբանական և հետախուզական կտրվածքներ, հետախուզական 

հորիզոնների երկրաբանական հատակագծեր ու նմուշարկման պլաններ, 

 ինքնուրույն իրականացնելու դաշտային երկրաբանական ուսումնասիրություններ և 

լաբորատոր հետազոտություններ, 

 հաշվարկելու հանքավայրերի պաշարներն ու կանխատեսումային ռեսուրսները, 

գնահատելու հանքավայրերի երկրաբանատնտեսագիտական արժեքը, 

 համակողմանիորեն վերլուծելու հետազոտվող տարածքի երկրաբանական կառուցվածքը, 

երկրաֆիզիկական, երկրաքիմիական, մետաղածնական, տեկտոնական, 

կառուցվածքային, ջրաերկրաբանական և ինժեներաերկրաբանական բնութագրերը, 

 վերլուծելու առկա տեղեկատվությունը և գտնելու խնդիրների լուծման արդյունավետ 

ուղիները, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 կիրառելու ձեռքբերած գիտելիքները և քանակական տվյալներից անելու որակական 

եզրահանգումներ, առաջադրելու և զարգացնելու նոր գաղափարներ, 

 բացահայտելու իր կարիերայի հնարավորությունները հետագա ուսումնառության 

ուղիները  որոշելու համար, 

 աշխատելու ինքնուրույն և թիմում, պահպանելու էթիկայի նորմերը և աշխատանքային  

անվտանգության կանոնները: 

10. Պրակտիկան ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Գ3. առաջադրելու և զարգացնելու նոր գաղափարներ, վարելու գիտական բանավեճեր, 

Գ4. մշակելու և պատրաստելու նախագծեր, հաշվետվություններ ու զեկուցումներ, ներկայաց-

նելու հետազոտությունների արդյունքներ, 

Գ5. աշխատելու և՛ թիմում, և՛ ինքնուրույն, կազմակերպելու և առաջնորդելու աշխատանքային 

թիմը, ցուցաբերելու աշխատանքի բարձր արդյունավետություն: 

11. Կիրառվում են աշխատանքների կազմակերպման հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դաշտային քարտեզագրման, փաստագրման և նմուշների հավաքագրման աշխատանքներ,  

 բնական և մերկացումներում ապարների տեղադրման էլեմենտների չափումներ, ինքնուրույն և 

թիմային աշխատանք, 

 երկրաբանական քարտեզների, կտրվածքների կազմում,                                      հաշվետվության կազմում և 

ներկայացում: 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Պրակտիկան գնահատվում է ստուգարքի ձևով: 

Պրակտիկայի ավարտին, պրակտիկային մասնակցած և ծրագրով նախատեսված 

առաջադրանքները կատարած ուսանողը ներկայացնում է իր դաշտային գրքույկը 

(պրակտիկայի օրագիրը) և ավարտուն հաշվետվությունը: Ստուգարքը նշանակվում է 

հաշվետվության պաշտպանության հիման վրա: 

13. Պրակտիկան բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Երկրաբանահանութային աշխատանքներ: 

Օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնում և հետախուզում: 

Երկրաքիմիական աշխատանքներ: 

Մասնագիտական (արտադրական) պրակտիկաները կազմակերպվում են ՀՀ ԳԱԱ 

Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտում,  պետական կառավարման մարմինների՝ 

ՀՀ  Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների, ՀՀ Շրջակա միջավայրի, ՀՀ 

Արտակարգ իրավիճակների, ՀՀ Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմիններում, 

մարզպետարանների համապատասխան ստորաբաժանումներում, հանքարդյունահանող 

կազմակերպությունների երկրաբանահետախուզական արշավախմբերում ու ծառայություն-

ներում (Քաջարան, Կապան, Ագարակ, Թեղուտ, Սոտք, Մեղրաձոր, Շամլուղ, Արմանիս): 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Խարազյան Է.Խ. Երկրաբանահանութային աշխատանքների մեթոդիկան (մեթոդական 

ձեռնարկ): Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2006, 100 էջ 

2. Սարգսյան Հ.Հ. Հնաշխարհագրական ուսումնասիրությունների մեթոդները 

(ուսումնական ձեռնարկ): Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2010, 104 էջ 

3. Սարգսյան Հ.Հ., Գրիգորյան Ա.Գ.Շերտագրական ուսումնասիրությունների մեթոդները 

(ուսումնական ձեռնարկ): Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2013, 116 էջ 

4. Инструкция по организации и производству геологосъемочных работ и составлению 

Государственной геологической карты СССР масштаба 1:50000 (1:25000). Ленинград: 

ВСЕГЕИ, 1986, 243 с. 
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«ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ» 

 ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ 

1. Ծրագրի անվանումը և Հասարակական աշխարհագրություն 

մասնագիտության թվանիշը 054201.00.7 

2. Բուհը Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ) 

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է  

4. Շնորհվող որակավորումը Աշխարհագրության մագիստրոս 

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին 2017/18 

6. Ուսումնառության լեզուն Հայերեն 

7. Ուսուցման ձևը Առկա 
 

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները 

Առկա և հեռակա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի ընդունելություն կատարվում է ըստ ԵՊՀ  

մագիստրատուրայի ընդունելության կարգի (վերահաստատվում է ամեն տարի): 
 

9. Ծրագրի նպատակները 

1. Ուսանողներին տալ հիմնարար գիտելիքներ հասարակական աշխարհագրության և նրա 

ոլորտների  մշակման ու իրականացման վերաբերյալ, 

2. Ուսանողներին զինելու անհրաժեշտ գիտելիքներովհասարակական աշխարհագրության 

տեսության և մեթոդաբանության վերաբերյալ,  

3. Խթանել աշխարհագրության, մասնավորապես՝ տնտեսական, սոցիալական և քաղաքական 

աշխարհագրության մասնագիտության շարունակականության ապահովման և գիտական 

կադրերի պատրաստման գործընթացին, 

4. Զարգացնելու ուսանողների մասնագիտական կարողությունները՝ իրականացնելով 

խորացված ուսուցում հասարակական (սոցիալ-տնտեսական) աշխարհագրության 

բնագավառներում,  

5. Տալ խորը տեսական հենք՝ հասարակական աշխարհագրական ժամանակակից 

հիմնախնդիրները հասկանալու, վերլուծելու  և մեկնաբանելու համար: 
 

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները. 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն  

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Ա1. Ներկայացնելու ժամանակակից հասարակական (սոցիալ-տնտեսական)   

աշխարհագրության հիմնական տեսությունները և հայեցակարգերը, 

Ա2. վերարտադրելու հասարակական աշխարհագրական հետազոտություններ  կատարելու 

մեթոդներն ու սկզբունքները, 

Ա3. Մեկնաբանելու տարածաշրջանային քաղաքականության մշակման և իրա- կանացման 

հիմնական ուղղությունները, 

Ա4. պարզաբանելու հասարակական տարածքային համակարգերի ձևավորման և զարգացման 

գործընթացները, 

Ա5. հիմնավորելու մակրո, մեզո և միկրո մակարդակներում առկա տարածաշրջանային սոցիալ-

տնտեսաաշխարհագրական հիմնախնդիրները, 
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Ա6. ներկայացնելու կառավարման մեթոդները, որոշումներ ընդունելու և իրագործելու 

ընթացակարգերը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ 

կլինի. 

Բ1. կիրառելու հասարակական (սոցիալ-տնտեսաաշխարհագրական) նյութերի և տվյալների 

հավաքման, պահպանման և մշակման մեթոդները, 

Բ2. օգտագործելու ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները հասարակական աշ-

խարհագրական հետազոտություններ կատարելու համար, 

Բ3. ծավալելու ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն և իրականացնելու հետազոտա-

կան աշխատանքներ՝ այդ թվում նաև մանկավարժության բնագավառում, 

Բ 4. իրականացնելու տարածաշրջանային հետազոտություններ և վերլուծություն ներ, 

Բ 5. գնահատելու տարածաշրջանային զարգացման միտումները և առկա հիմնախնդիրները, 

Բ6. մասնակցելու երկրների, մարզերի, տարածաշրջանների և համայնքների սոցիալ-տնետսա-

կան զարգացման ծրագրերի մշակման և իրականացման աշխատանքներին, 

Բ7. գործնականում իրականացնելու տարածաշրջանային տարբեր մակարդակի տարածքային և 

վարչական միավորների կառավարման աշխատանքներ: 

գ. ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ Այս 

ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարբեր ոլորտներից, 

Գ 2. կիրառելու ստացած գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպելու և լուծելու խնդիրներ, 

աշխատելու հետազոտական խմբերում և ղեկավարելու այն, 

Գ 3. Վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար ռեսուրսները, 

Գ4. պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների 

արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր: 

Գ 5.իրականացնելու տարբեր վիճակագրական տվյալների հիման վրա ռազմավարական 

պլանավորում: 
 

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը 

Կցված է 
 

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը 

Կցված է 
 

13. Գնահատման ձևերը 

Գնահատումն իրականացվում է ստուգարքների, առանց ընթացիկ, առանց եզրափակիչ և եզրափակիչ 

գնահատման քննության ձևերով, ինչպես նաև գնահատման բաղադրիչներով, դասընթացի 

մասնակցությամբ, ինքնուրույն աշխատանքի ընթացիկ ստուգումներով: Գնահատման սանդղակ քսան 

միավոր է: ԵՊՀ ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգ, Երևան ԵՊՀ, 2022 թ. էջ 8-15 
 

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները 

Շրջանավարտները կարող են իրենց ուսումնառությունը շարունակել ասպիրանտուրայում, աշխատանքի 

անցնել կրթական և հետազոտական կարգի հիմնարկներում, տարածաշրջանային-հետազոտական 

վերլուծական կենտրոն- ներում, ՀՀ տարածքային զարգացման և կառավարման նախարարության 

տարբեր բաժիններում, քաղաքապետարաններում, մասնակցել համայնքային զարգացման ծրագրերի 

մշակման և այլ աշխատանքների: 
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15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը 

Ծրագրով սահմանված վերջնարդյունքները ձեռք բերելու համար ուսանողները կօգտվեն տպա-

գիր մասնագիտական ուսումնական և գիտական գրականությունից,  էլեկտրոնային, համացան-

ցային և տեսաձայնային նյութերից: Դասավանդման ընթացքում կօգտագործվեն համակարգ-

չային կահավորված լսարանների ընձեռնածտարբեր հնարավորությունները և միջոցները: 
 

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք 

օգտագործվել են ծրագիրը մշակելիս 

Ծրագիրը մշակելիս օգտագործվել են Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան, Ս.Պետերբուրգի և 

Ստավրոպոլի Հյուսիսկովկասյան համալսարանների տվյալ մասնագիտության (հասարակա-

կան/սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության) համանման կրթական ծրագրերը, ՀՀ բարձրա-

գույն կրթության որակավորումների չափորոշիչները: 
 

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ 

Ծրագիրը հատուկ դերակատարություն ունի, քանի որ այն միակն է ՀՀ ԲՈՒՀ-ական համակար-

գում և նպատակաուղղված է նաև աշխարհագրական (մասնավորապես՝ սոցիալ-տնտեսաաշ-

խարհագրական) գիտության շարունակականության և այդ ոլորտում գիտական ներուժի 

վերարտադրության ապահովմանը: 
 

18, Դասախոսներին ներկայացվող պահանջներ 

Ընդհանրական կարողություններ. 

Դասավանդման/մանկավարժական՝ 

 Դասավանդվող առարկայի ծրագրերի, օրացույցային պլանների կազմման 

հմտություններ, 

 Սահմանել և հիմնավորել կիրառվող մեթոդի առանձնահատկությունները, 

 Դասավադման ինտերակտիվ մեթոդների իմացություն: 

Հետազոտական՝ 

 Գիտական աղբյուրներ մշակելու, անհրաժեշտ տեղեկատվական համակարգերի 

օգտագործման հմտություններ, 

 Մասնագիտական ոլորտում առաջադրվող խնդիրներ լուծելու և հավաստի 

եզրահանգումներ անելու հմտություններ, 

 առկա խնդիրները վերլուծելու, գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները առաջ քաշելու և նոր գաղափարներ զարգացնելու հմտություններ 

Հաղորդակցման՝ 

 Լսարանի հետ բանավոր հաղորդակցվելու հմտություն, 

 Հետազոտության արդյունքները ներկայացնելու, վերլուծելու և քննարկելու 

կարողություն,  

 Օտար լեզվի իմացություն 

ՏՀՏ կիրառություն՝ 

 Բազային համակարգչային (MS Office փաթեթի՝ Word, Exsel, PowerPoint) հմտություններ, 

 Մասնագիտական ժամանակակից ծրագրերի օգտագործման  հմտություններ, 

 Ցուցադրական նյութի պատրաստման և ներկայացման կարողություններ: 

Այլ կարողություններ՝ 
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 Անհրաժեշտ ռեսուրսները գնահատելու և ծրագրերը արդյունավետորեն 

իրականացնելու կարողություն, 

 Ժամանակային ռեսուսների պլանավորման և կառավարման կարողություն: 

Մասնագիտական կարողություններ՝ 

 ներկայացնել ԱՏՀ ծրագրերը և լանդշաֆտա-էկոլոգիական ուսումնասիրությունների 

մոդելավորման սկզբմունքները 

 ներկայացնել ժամանակակից հասարակական (սոցիալտնտեսական) աշխարհագրության 

հիմնական տեսությունները և հայեցակարգերը, 

 վերարտադրել հասարակական աշխարհագրական հետազոտություններ կատարելու 

մեթոդներն ու սկզբունքները, 

 մեկնաբանել տարածաշրջանային քաղաքականության մշակման և իրականացման 

հիմնական ուղղությունները, 

 պարզաբանել հասարակական տարածքային համակարգերի ձևավորման և զարգացման 

գործընթացները 

 հիմնավորել մակրո, մեզո և միկրո մակարդակներում առկա տարածաշրջանային սոցիալ-

տնտեսաաշխարհագրական հիմնախնդիրները: 

 կիրառել հասարակական (սոցիալ-տնտեսաաշխարհագրական) նյութերի և տվյալների 

հավաքման, պահպանման և մշակման մեթոդները, 

 օգտագործել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները հասարակական 

աշխարհագրական հետազոտություններ կատարելու համար, 

 ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն և իրականացնել 

հետազոտական աշխատանքներ՝ այդ թվում նաև մանկավարժության բնագավառում 

 իրականացնել տարածաշրջանային հետազոտություններ և    վերլուծություններ 

 գնահատել տարածաշրջանային զարգացման միտումները և առկա հիմնախնդիրները 

 գործնականում իրականացնել տարածաշրջանային տարբեր մակարդակի տարածքային և 

վարչական միավորների կառավարման աշխատանքներ 

Ընդհանուր պահանջներ՝ 

 գիտական աստիճան, 

 գիտական աստիճան կամ կոչում աշխարհագրության ոլորտում և կամ հարակից     

մասնագիտությամբ     արտերկրյա     ԲՈՒՀ-ում ստացած մագիստրոսի կոչում, 

Վերջին հինգ տարվա ընթացքում 3 գիտական կամ մեթոդական հրատարակությունների 

առկայություն, 

Մանկավարժական փորձ՝ 

Մասնագիտական դասընթացների դասավանդման կամ վերապատրաստումներ իրականացնելու 

առնվազն 2 տարվա փորձ 

Վերջին 5 տարվա ընթացքում որակավորման բարձրացման դասընթացների 

մասնակցություն: 

Այլ պահանջներ՝ 

 դասավանդվող առարկաների առնվազն 50%-ի առցանց նյութերի առկայություն, 

 ուսանողական հարցման արդյունքներով ստացված գնահատականների միջինը՝ առնվազն 

3.0 (գործող դասախոսների համար): 
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ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԿՐԹԱԿԱՆ  ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ 

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 
 

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Ա1 ներկայացնելու ժամանակակից հասարակական (սոցիալ- 

տնտեսական) աշխարհագրության հիմնական տեսությունները և 

հայեցակարգերը, 

Բ1 կիրառելու հասարակական (սոցիալ-տնտեսաաշխարհագրական) 

նյութերի և տվյալների հավաքման, պահպանման և մշակման 

մեթոդները 

Ա2 վերարտադրելու հասարակական աշխարհագրական 

հետազոտություններ կատարելու մեթոդներն ու սկզբունքները 

Բ2 օգտագործելու ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները 

հասարակական աշխարհագրական հետազոտություններ կատարելու 

համար 

Ա3 մեկնաբանելու տարածաշրջանային քաղաքականության մշակման 

և                իրականացման հիմնական ուղղությունները 

Բ3 ծավալելու ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն և 

իրականացնելու հետազոտական աշխատանքներ՝ այդ թվում նաև 

մանկավարժության բնագավառում 

Ա4 պարզաբանելու հասարակական տարածքային համակարգերի 

ձևավորման և զարգացման գործընթացները 

Բ4 իրականացնելու տարածաշրջանային հետազոտություններ և 

վերլուծություններ 

Ա5 հիմնավորելու մակրո, մեզո և միկրո մակարդակներում առկա 

տարածաշրջանային սոցիալ-տնտեսաաշխարհագրական 

հիմնախնդիրները: 

Բ5 գնահատելու տարածաշրջանային զարգացման միտումները և առկա 

հիմնախնդիրներ, 

Ա6 ներկայացնելու կառավարման մեթոդները, որոշումներ ընդունելու 

և իրագործելու ընթացակարգերը: 

Բ6 աշխատելու երկրների, մարզերի, տարածաշրջանների և 

համայնքների սոցիալ- տնտեսական զարգացման ծրագրերի մշակման 

և իրականացման աշխատանքներին, 

  Բ 7 գործնականում իրականացնել տարածաշրջանային տարբեր 

մակարդակի տարածքային և վարչական միավորների կառավարման 

աշխատանքներ 

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ   

Գ1 օգտվելու տեղեկատվության տարբեր ոլորտներից, Գ3 աշխատելու հետազոտական խմբերում և ղեկավարելու այն, 

Գ2 կիրառելու ստացած գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպելու և 

լուծելու խնդիրներ, 

Գ4 վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար 

ռեսուրսները, 

Գ5 պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու 

հետազոտությունների արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր 

Գ6 իրականացնելու տարբեր վիճակագրական տվյալների հիման վրա 

ռազմավարական պլանավորում 
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Ուսումնական մոդուլի անվանումը Մոդուլի 

թվանիշը 

Ծրագրի կրթական  վերջնարդյունքները 

 

Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6 Բ1 Բ2 Բ3 Բ4 Բ5 Բ6 Բ7 Բ8 Գ1 Գ2 Գ3 Գ4 Գ5 Գ6 

Ընդհանուր դասընթացներ                      

Օտար լեզու -1 1602/Մ01                     

Օտար լեզու - 2 1602/Մ02                     

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական 

ոլորտում 

0903/Մ03        Х       Х Х Х Х Х  

Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ 0902/Մ04               Х  Х  Х  

Մասնագիտական դասընթացներ                      

Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները 0901/Մ05 Х    Х    Х Х  Х    Х  Х   

Աշխարհագրության մեթոդաբանական և տեսական 

հիմունքներ 

0902/Մ06 Х Х       Х   Х    Х   Х  

Աշխարհագրական փորձաքննություն և մոնիթորինգ 0901/Մ07 Х Х  Х    Х     Х  Х  Х    

Մասնագիտացման դասընթացներ                      

Պարտադիր                      

Տարածքային պլանավորում և կառավարում 0902/Մ08     Х Х     Х  Х      Х Х 

Աշխարհաքաղաքականություն 0902/Մ09   Х  Х     Х  Х    Х   Х  

Ռազմական աշխարհագրություն 0902/Մ10     Х     Х  Х      Х   

Մարդկային զարգացման հիմունքներ 0902/Մ11     Х  Х  Х   Х    Х  Х Х  

ՀՀ տնտեսության զարգացման հիմնախնդիրները 0902/Մ12     Х    Х Х  Х     Х Х   

ՀՀ տարածաշրջանային քաղաքականությունը 0902/Մ13     Х     Х  Х      Х Х  

Կամընտրական                      

Ռեկրեացիայի տարածքային կազմակերպում և 

կառավարում 

0902/Մ14    Х Х    Х  Х    Х Х     

Գեոուրբանիստիկա և շրջանային հատակագծման 

հիմունքներ 

0902/Մ15     Х Х   X   Х    Х   Х  

Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր 0902/Մ16        Х       Х  Х  Х  

Սոցիալական աշխարհագրություն 0902/Մ17 Х Х  Х   Х  Х       Х Х  Х  

Աշխարհագրական ռեսուրսագիտություն 0902/Մ18      Х    Х        Х   
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Մաթեմատիկական մեթոդները աշխարհագրության մեջ 0902/Մ19  Х Х    Х Х  Х     Х      

ՀՀ տարաբնակեցման համակարգերի զարգացման 

հիմնախնդիրները 

0902/Մ20     Х  Х   Х Х     Х   Х  

Էկոլոգիական մենեջմենթ 0902/Մ21     Х Х Х     Х Х   Х   Х  

ՀՀ տարածաշրջանների և քաղաքների զարգացման  

հիմնախնդիրները 

0902/Մ22     Х Х     Х      Х   Х 
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«ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ» 

ԿՐԹԱԿԱՆ  ԾՐԱԳՐԻ 

ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ 
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1. 1602/Մ01 2. Օտար լեզու-1 (Անգլերեն) 3. 6 ECTS կրեդիտ 

4.    4 ժամ/շաբ. 5. 4 ժամ գործն. 

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 կատարելագործել ուսանողների օտար (անգլերեն) լեզվով հաղորդակցական 

կարողությունները՝ ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ 

ոլորտներում, 

 խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական 

յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները, 

 ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ, 

 զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու 

կարողությունը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 կիրառելով մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները  

(որոնողական, ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ ընկալել դրանց 

բովանդակությունն ու կառուցվածքը, 

 տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ 

գործածության նպատակադրմամբ, 

 ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով ինքնուրույն 

աշխատանք կատարելու սկզբունքների իմացություն, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային և ոճական 

վերլուծություն և թարգմանություն, 

 ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ, 

ձևակերպել, շարադրել, հիմնավորել անձնական կարծիքը, քննարկել, բանավիճել 

մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրների շուրջ, 

 գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ, ռեֆերատներ, 

գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով շարադրանքը, 

 լսելով ընկալել և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող դասախոսությունների, 

հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան). 

 արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ 

ինտերնետային) տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և 

ներկայացնելու նպատակով: 

 դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է 

համապատասխանեն լեզուների իմացության/իրազեկության համաեվրոպական 

համակարգի (CEFR-ի) B2 մակարդակին: 

10.  Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները՝ 

Գ4. վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար ռեսուրսները, 

Գ5. պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների 
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արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, 

 անհատական և խմբային աշխատանք, 

 անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք, 

 ինքնուրույն աշխատանք, 

 բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա, անհատական ինքնուրույն նախագծի իրականացում), 

 գրավոր և բանավոր ստուգում, 

  իրավիճակային խնդիրների քննարկում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը ավարտվում է բանավոր ստուգարքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 

հարց. մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում, 

մասնագիտական բառապաշարի ստուգում, 

զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ, բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) 

մասնագիտական խնդրի վերաբերյալ: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից. 

Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և ոճաբանական 

յուրահատկությունները: Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և 

դրանց իրացումը օտար (անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման 

գործընթացում: Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու 

աշխատությունների, գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, 

զեկուցումների,                 էսսեների շարադրման ձևերն ու սկզբունքները: Մասնագիտական բնագիր 

տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների ունկնդրմամբ՝ դրանց 

բովանդակության վերծանման, վերարտադրության առանձնահատկությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝  

5. Агабекяан А., Английский для технических вузов, Москва, 2000 

6. John M. Swales, Christine B. Feak “ English in Today’s Research World’’ a Writing Guide. 

The University of Michigan Press, USA, 2003 

7. John M. Swales and Christine B. Feak “Academic writing for Graduate Students’’ USA, 2000 

8. Geology and the environment (Bernard W. Pipkin) 

 

1. 1602/Մ02 2. Օտար լեզու-2 (Անգլերեն) 3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ գործն. 

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ամբողջացնել նախորդ մոդուլի օգնությամբ ձեռք բերած գիտելիքները, 

 ծանոթացնել օտար լեզվի իմացության ստուգման և գնահատման պահանջներին, 

 ներկայացնել լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները և  ծանոթացնել 

թեստավորման հիմանական սկզբունքներին, 

 ներկայացնել լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը, 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ցուցաբերել օտար լեզվի իմացություն միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան (B2-C1), 

 նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և պահանջները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 գործնականում կատարել թեստային աշխատանքներ` կազմված համաեվրոպական 

չափանիշների B2-C1 մակարակին համապատասխան, 

 արտահայտել մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և բանավոր 

խոսքով, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան). 

 արդյունավետ կիրառել համակարգչային հմտությունները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները՝ 

Գ4. վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար ռեսուրսները, 

Գ5. պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների 

արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, 

 անհատական և խմբային աշխատանք, 

 ինքնուրույն աշխատանք, 

 գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TOEFL թեստավորման միջոցով: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից. 

Օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները: Լեզվի 

իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման հիմանական 

սկզբունքները: Լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը: 

Միջազգային թեստերի (TOEFL, IELTS, ITEP) առանձնահատկությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

7. Bruce Rogers “ The Complete Guide for TOEFL IBT Test Preparation”, Thomson, 2007 

8. Boston Educational Services “Official ITEP Preparation Guide”, Create Space Independent 

Publishing Platform, 2014 

9. Debora Philips “ Longman Preparation Course for the TOEFL IBT” Longman, 2007 

10. ETS “The Official Guide to the TOEFL Testing”, McGraw-Hill Education, 2012 

11. Pauline Cullen “The Official Cambridge Guide to IELTS”, Cambridge English, 2014 

12. Kaplan. “IELTS Premier”, Kaplan Publishing, 2016 
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1. 0902/Մ.04 2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ 3. 3  ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ / Շաբաթ, 5. 1 ժամ դաս. 1 ժամ գործն.   

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ  7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 մագիստրանտների մոտ ձևավորել գիտահետազոտական աշխատանք կատարելու, դրա 

արդյունքները ներկայացնելու կարողություններ և հմտություններ  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի՝ 

 կատարել գիտահետազոտական աշխատանք՝ դրա առանձնահատկությունների, 

կատարման տեխնիկայի, գիտական հետազոտության իրականացման ընդհանուր 

կառուցվածքի, հիմնական հասկացությունների իմացության հիման վրա, 

 ներկայացնել լսարանին կատարած աշխատանքը, 

 նախապատրաստել գիտական մակարդակով մագիստրոսական թեզը, 

 պաշտպանել մագիստրոսական թեզը՝ դրան ներկայացվող պահանջների իմացության 

հիման վրա: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Գ1.  օգտվելու տեղեկատվության տարբեր ոլորտներից, 

Գ3. աշխատելու հետազոտական խմբերում և ղեկավարելու այն, 

Գ5. պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների 

արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 Ինտերակտիվ մեթոդով դասախոսություններ, գործնական պարապմունքներ 

 Ուսանողների կողմից իրենց ապագա մագիստրոսական թեզի կառուցվածքի առանձին 

բաղադրիչների ներկայացում, դրանց քննարկում Իրավիճակային և դերային խաղերի 

անցկացում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարք: Անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով: Նախապես տրամադրված 

հարցաշարով: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Գիտական հետազոտությունը որպես գիտական աշխատանքի հիմնական ձև: Գիտական 

աշխատանքի հիմնական  ասկացությունները: Գիտական հետազոտության ընթացքի 

ընդհանուր սխեման:  Գիտահետազոտական աշխատանքի պլանավորումը:  Գիտական 

հետազոտության մեթոդները: Մագիստրոսական թեզի ձևավորումը, կառուցվածքը: 

Մագիստրոսական թեզի պաշտպանությունը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Գիտահետազոտական աշխատանք կատարելու հիմնական սկզբունքները 

/Հովհաննիսյան Գ., Գալստյան Ն., Սողոմոնյան Մ., Մալխասյան Մ., Եր., 2014 

2. Վալեսյան Լ.Հ. Աշխարհագրական գիտությունների մեթոդաբանական և տեսական 

հիմունքներ, Եր., 2004  

3. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления и 

процедура защиты. Практическое пособие для студентов магистрантов, М., 1999. 

4. Философия и методология. Под ред. В.И. Купцова. М., 2004 
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1. 0901/Մ05 2. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրը 3.  3  ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս. 

6.1-ին՝ աշնանային կիսամյակ  7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողների մոտ ձևավորել  տեսական և գործնական կայուն գիտելիքներ աշխար-

հագրության արդի հիմնախնդիրների վերաբերյալ, ծանոթացնել աշխարհագրության 

ժամանակակից ուղղություններին, 

 ուսանողներին տրամադրելու խոր ու համակողմանի գիտելիքներ ԱԱՀ-ի էության, դրանց 

ռիսկայնության և լուծման ուղիների վերաբերյալ,  

 օժտելու ուսանողներին հիմնախնդիրների միջև գոյություն ունեցող փոխադարձ կապերը 

և փոխպայմանավորվածությունները գտնելու կարողություններով,  

 ծանոթացնելու բնական և հասարակական աշխարհագրությունների սերտ 

փոխհարաբերություններին և դրանց ինտեգրման հրատապ խնդրին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու աշխարհագրության արդի հիմնախնդիրների տեսական ու 

մեթոդաբանական հիմունքները. 

 իմանալու աշխարհագրական գիտության զարգացման հիմնական 

 փուլերն ու ուղղությունները, 

 որոշելու ԱԱՀ-ի առաջացման պատճառները և հետևանքները, 

 բացահայտելու և դասակարգելու ԱԱՀ-ի ռիսկայնության աստիճանը և դրանց լուծման 

ուղիները, 

 ձևակերպելու ԱԱՀ-ի տեսական ու գործնական հետազոտությունների հիմնարար 

մեթոդներն ու սկզբունքները: 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 համակարգելու և վերլուծելու աշխարհագրության արդի հիմնախդիրներին 

առնչվող ամբողջ տեղեկատվությունը 

 լուծելու ԱԱՀ-ի վերաբերող բազմաբնույթ խնդիրներ, կատարելու 

կանխատեսումներ, 

 իրականացնելու տարբեր հիմնախնդիրների գնահատում, դրանց առաջացման 

պատճառների բացահայտում և լուծման ուղիներ, մշակում, 

 մշակելու և կատարելու տարբեր հիմնախնդիրների հասարակական 

աշխարհագրական, էկոլոգիական և բիզնես ուղղվածություն ունեցող ծրագրեր, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 սինթեզելու և վերլուծելու բազմատիպ ու բազմաբնույթ փաստեր և վիճակագրական 

տվյալներ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա1.  ներկայացնելու հասարակական աշխարհագրության տեսական և  

մեթոդաբանական հիմնահարցերը, 

Ա5.  հիմնավորելու մակրո, մեզո և միկրո մակարդակներում առկա տարածաշրջանային 

սոցիալ-տնտեսաաշխարհագրական հիմնախնդիրները: 

Բ3. ծավալելու ինքնուրույն  մասնագիտական  գործունեություն ևիրականացնելու հետազո-
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տական աշխատանքներ՝ այդ թվում նաև մանկավարժության բնագավառում, 

Բ4. ձևակերպելու և հետազոտելու ֆիզիկա-աշխարհագրական և լանդշաֆտա-Էկոլոգիական 

բազմաբնույթ խնդիրներ, կատարելու կանխատեսումներ, 

Բ6. աշխատելու երկրների, մարզերի, տարածաշրջանների և համայնքների սոցիալ-       

տնտեսական զարգացման ծրագրերի մշակման և իրականացման աշխատանքներին, 

Գ2. կիրառելու ստացած գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպելու և լուծելու խնդիրներ, 

Գ4. վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար ռեսուրսները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն (համակցությամբ ակտիվ և ինտերակտիվ անցկացման ձևերի), 

 ռեֆերատների զեկուցում և կարևոր հիմնախնդիրների վերաբերյալ գիտական բանավեճի 

կազմակերպում, 

 Քարտեզագրական աշխատանքներ՝ ԱԱՀ-ի տարածական պատկերը ներկայացնելու և 

վերլուծելու համար: 

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Ստուգարք: Անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով: Նախապես տրամադրված 

հարցաշարով: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Աշխարհագրության ժամանակակից ուղղությունները և հիմնախնդիրները, Ֆիզիկաաշ-

խարհագրական և տնտեսաաշխարհագրական հիմնախնդիրներ, Աշխարհագրական 

թաղանթի դիֆերենցացիան: Աշխարհագրական թաղանթի գոտիականության և 

զոնայականության հիմնախնդիրը, Ֆիզիկաաշխարհագրական և տնտեսա-շխարհագրական 

կիրառական հետազոտությունների քարտեզագրման հիմնախնդիրը:  

Ֆիզիկական աշխարհագրության արդի հիմնախնդիրը: Սոցիալ-տնտեսական արդի 

հիմնախնդիրը, Ֆիզիկաաշխարհագրական և տնտեսաաշխարհագրական կանխա- 

տեսումների հիմնախնդիրը: Ֆիզիկական և հասարակական աշխարհագրությունների 

ինտեգրման, հասարակության տարածքային արդյունավետ կազմա կերպման, ՏԱԴ-ի 

գնահատման հիմնախնդիրները: Բնական ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործման, և 

բնության պահպանության հիմնախնդիրները: Հիմնախնդրի փոխադարձ կապը և 

փոխպայմանավորվածությունը: Համայն մարդկության ջանքերի ուղղումը 

համամոլորակային հիմնախնդրի լուծման ուղղությամբ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Մուրադյան Յու. Մարդկության համամոլորակային հիմնախնդիրը, Երևան 2014 

2. Մանասյան Մ. Գ., Աշխարհագրության ներածություն, Երևան , 2013 

3. Վալեսյան Լ.Հ. Աշխարհագրական գիտությունների մեթոդաբանական տեսական 

հիմունքները: Երևան, 2004 

4. Гвоздецкий Х. А. Основные проблемы физической географии. М. 1999 

 

1. 0902/Մ012 2. « ՀԲ» – Աշխարհագրության 

մեթոդաբանական և տեսական հիմունքներ 

3. 6  ECTS Կրեդիտ 

4. 4 ժամ /շաբ. 5. 2 ժամ դաս., 2 ժամ գործն.  

6. 1-ին աշնանային կիսամյակ  7. Եզրափակիչ գնահատումով  
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8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել՝ 

 աշխարհագրության տեսության ձևավորումը և զարգացումը, 

 աշխարհագրության արդի հիմնական տեսությունները, 

 աշխարհագրության մեթոդաբանությունը, հիմնական հետազոտական մոտեցումները  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 բացատրելու աշխարհագրության գիտական հասկացությունների և կատեգորիաների 

ամբողջական համակարգը, հիմնական գիտական ուսմունքներն ու վարկածները, 

 բացատրելու աշխարհագրության մեջ կիրառվող հիմնական հետազոտական 

մոտեցումների, ավանդական և նորագույն մեթոդների առանձնահատկություններն ու 

կիրառման ոլորտները: 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 վերլուծելու հասարակության տարածքային կազմակերպման օրինաչափությունները, 

սկզբունքներն ու գործոնները, 

 պարզաբանելու աշխարհագրության զարգացման արդի հիմնախնդիրները և 

զարգացման ուղիները, 

 կիրառելու տեսական գիտելիքներն ու մեթոդաբանական մոտեցումները ՀՀ 

հասարակության տարածքային կազմակերպման վերլուծության և  կատարելագործման   

ուղղությամբ: 

գ) ընդհանրական/ փոխանցելի կարողություններ. 

 կատարելու հետազոտական աշխատանքներ տարբեր բնույթի բնական և 

հասարակական տարածական համակարգերի ձևավորման վերաբերյալ, 

 ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու առկա գիտելիքները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա1. ներկայացնելու ժամանակակից աշխարհագրության հիմնական տեսությունները և  

հայեցակարգերը, 

Ա2. վերարտադրելու աշխարհագրական հետազոտություններ կատարելու մեթոդներն ու  

սկզբունքները, 

Բ3.  ծավալելու ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն և իրականացնելու հե-

տազոտական աշխատանքներ՝ այդ թվում նաև մանկավարժության բնագավառում, 

Բ6. աշխատելու երկրների, մարզերի, տարածաշրջանների և համայնքների սոցիալ տն-

տեսական զարգացման ծրագրերի մշակման և իրականացման աշխատանքներին,  

Գ2. կիրառելու ստացած գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպելու և լուծելու խնդիրներ, 

Գ5. պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների 

արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 անցկացվում են դասախոսություններ և դրանց քննարկումներ, կազմակերպվում են      սեմինար 

պարապմունքներ , 

 ուսանողներին հանձնարարվում է ինքնուրույն աշխատանքի համար համապատասխան 

գրականություն, 

 ուսանողները ծանոթանում են հասարակական աշխարհագրության արդի տեսական 

խնդիրներին և մեթոդաբանական մոտեցումներին և կազմակերպում են քննարկումներ: 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝  

2 ընթացիկ քննություն, որից յուրաքանչյուրը 4 միավոր,  

                                         ինքնուրույն աշխատանք, հետազոտական բաղադրիչով՝ 4 միավոր 

                                                       եզրափակիչ քննություն 8 միավոր, 

Նախատեսված 1-ին և 2-րդ ընթացիկ քննությունները գրավոր են, 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Ինքնուրույն 

աշխատանք, հետազոտական բաղադրիչով՝ 4 միավոր: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 

8 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 

միավոր: Միավորի քայլը  0,5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հասարակական աշխարհագրության կառուցվածքը և տեղը գիտությունների համակարգում: 

Հասարակական աշխարհագրության տեսության ձևավորումը և զարգացումը: 

Հասարակական աշխարհագրության մեթոդաբանությունը: Հասարակական աշխարհագ-

րության հիմնական գիտական հասկացությունները: Հասարակական աշխարհագրության 

հիմնական տեսությունները: Հասարակական տարածքային կազմակերպման  օրինաչա-

փությունները և սկզբունքները: Հասարակական-տարածական համակարգեր: Հասարա-

կական աշխարհագրության արդի տեսական հիմնախնդիրները և զարգացման ուղիները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Մանասյան Մ. Աշխարհագրության ներածություն: Ե. 2012, 460էջ: 

2. Մանասյան Մ. Սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրություն Ե. 2016, 320էջ: 

3. Մանասյան Մ. Հասարակական աշխարհագրության հետազոտության մեթոդները: Ե, 2008:  

4. Վալեսյան Լ. Աշխարհագրական գիտությունների մեթոդաբանական և տեսական 

հիմունքներ, Ե. 2004, .264 էջ: 

5. Голубчик М.М. и др. Экономическая и социальная география. М.2003. 

 

1. 0902/Մ.08 2. Աշխարհաքաղաքականություն 3. 3 ECTS Կրեդիտ 

4. 2 ժամ / Շաբաթ 5. 2 ժամ դաս 

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ  7. Եզրափակիչ գնահատումով  

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել՝ 

 աշխարհաքաղաքական հիմնական տեսություններն ու հայեցակարգերը, 

աշխարհաքաղաքականության հիմնական դպրոցները, 

 աշխարհագրական գործոններն ու դրանց ազդեցությունը պետությունների արտաքին 

քաղաքականության վրա, 

 տարբեր ռեգիոնների /Հարավային Կովկաս, Մերձավոր Արևելք/ աշխարհաքաղաքական 

բնութագիրը /քաղաքական, տնտեսական, ռազմական, սոցիալ-մշակութային, 

գաղափարական և այլ գործոններ/: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 բացատրել աշխարհաքաղաքական հիմնական տեսությունների կիրառմամբ պետությունների 

արտաքին քաղաքականության վրա աշխարհագրական գործոնների  ունեցած ազդեցությունը, 
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 նկարագրել աշխարհաքաղաքական առաջատար դպրոցների հիմնական մոտեցումները, 

 գնահատել միջազգային և տարածաշրջանային ուժային կենտրոնների 

քաղաքականության վրա ներազդող պատմաաշխարհագրական գործոնները: 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 վերլուծել ՀՀ անվտանգային միջավայրի վրա ազդող աշխարհաքաղաքական գործոնների 

ազդեցությունը, 

 պարզաբանել Հարավային Կովկասի /ինչպես նաև Մերձավոր Արևելքի/ 

աշխարհաքաղաքական բնութագիրն ու առանձնահատկությունները, 

 գնահատել ռեգիոնալ պետությունների տեղն ու դերը տարածաշրջանային 

անվտանգության համակարգում: 

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ. 

 Կատարել հետազոտական աշխատանքներ երկիր-պետությունների  աշխարհա-

քաղաքական դիրքի գնահատման և պետության արտաքին քաղաքականության վրա 

ազդող աշխարհագրական գործոնների ազդեցության վերաբերյալ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները 

Ա4.  պարզաբանելու հասարակական տարածքային համակարգերի ձևավորման և զար- 

գացման գործընթացները, 

Ա5. հիմնավորելու մակրո, մեզո և միկրո մակարդակներում առկա տարածաշրջանային սոցիալ-

տնտեսաաշխարհագրական հիմնախնդիրները: 

Բ4. իրականացնելու տարածաշրջանային հետազոտություններ և վերլուծություններ 

Բ6. աշխատելու երկրների, մարզերի, տարածաշրջանների և համայնքների սոցիալ- 

տնտեսական զարգացման ծրագրերի մշակման և իրականացման աշխատանքներին, 

Գ2. կիրառելու ստացած գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպելու և լուծելու խնդիրներ,  

Գ5. պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների 

արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 անցկացվում են դասախոսություններ և քննարկումներ,  

 կազմակերպվում են սեմինար և բանավեճեր,  

 ուսանողներին հանձնարարվում է ինքնուրույն աշխատանքի համար համապատասխան 

գրականություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

գնահատման բաղադրիչներն են՝  

2 ընթացիկ քննություն 8 միավոր  

    Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

    Ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր 

                                          Ինքնուրույն աշխատանք  6 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը  գրավոր է, մյուսը՝ բանավոր. 

յուրաքանչյուրը՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ 

յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորի քայլը         0,5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Աշխարհաքաղաքականության հիմնական տեսություններն ու հայեցակարգերը: 
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 Աշխարհաքաղաքական հիմնական դպրոցները /գերմանական, անգլո-ամերիկյան, 

ռուսական և այլն/ և դրանց հիմնական առանձնահատկությունները: Բնական ռեսուրսների, 

ծովային և ցամաքային տրանսպորտային ուղիների ախարհաքաղաքական 

նշանակությունը: Մերձավոր Արևելքի աշխարհաքաղաքական բնութագիրը /հիմնական 

ակտորները, պատմական-աշխարհագրական, էթնիկական և կրոնահամայնքային, 

ռազմական, քաղաքական և տնտեսական գործոնները/: Հարավային Կովկասի 

աշխարհաքաղաքականությունը /ՀՀ-ի, Վրաստանի և Ադրբեջանի աշխարհաքաղաքական 

դիրքի վերլուծություն, հիմնական կոնֆլիկտները և այլ գործոններ/: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Гаджиев К. С., Геополитика, М., 2011, 479 с. 

2. Геополитика А. Г., М., 2011, 583 с. 

3. Василенко И. А., Геополитика современного мира, М., 2010, 395 с. 

4. Мироненко Н. Ц., Геополитика и политическая география, М. 2001. 479 с. 

5. Нартов Н. А., Нартов В. Н., Геополитика, М., 2010, 647 с. 

 

1.0902/Մ11 2. Մարդկային զարգացման   հիմունքներ 3. ECTS Կրեդիտ -3 

4. Շաբաթական 2 ժամ 5.   2 ժամ դաս. 

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ  7. Առանց եզրափակիչ քննությունների գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել՝ 

 մարդկային զարգացման հիմնական հայեցակարգային մոտեցումները, գաղափարներն ու 

սկզբունքները, դրանց համամոլորակային, տարածաշրջանային և տեղական 

առանձնահատկությունները, 

 տեսական գիտելիքներ և գործնական հմտություններ մարդ-հասարակություն- 

տնտեսություն-բնություն համակարգի վերաբերյալ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 վերլուծելու մարդկային զարգացման հիմնական բաղադրիչները /բնօգտագործման և 

բնապահպանական, տնտեսական, սոցիալական և ժողովրդագրական, քաղաքական և 

իրավական, ինչպես նաև գիտակրթական և մշակույթային, 

 բացատրելու մարդկային զարգացման բաղադրիչների փոխադարձ կապերն ու 

տարածաժամանակային առանձնահատկությունները: 

բ) Գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 գնահատելու մարդկային զարգացման բաղադրիչների դերն ու նշանակությունը տարբեր 

մակարդակներում /լոկալ, ռեգիոնալ, ազգային և գլոբալ/, 

 բացահայտելու և լուսաբանել ՀՀ մարդկային զարգացման ժամանակակից վիճակը, 

 իրականացնելու մարդկային զարգացման տարբեր մակարդակներում /լոկալ, ռեգիոնալ, 

ազգային և գլոբալ/ գիտագործնական թեմատիկ աշխատանքներ: 

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ. 

 կատարելու հետազոտական աշխատանքներ մարդկային զարգացման հիմնախնդիրների 

շուրջ, 

 նպաստելու շարունակական էկոլոգիական կրթությանը: 
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա5. հիմնավորելու մակրո, մեզո և միկրո մակարդակներում առկա տարա- ծաշրջանային 

սոցիալ-տնտեսաաշխարհագրական հիմնախնդիրները, 

Բ1. կիրառելու հասարակական (սոցիալ-տնտեսաաշխարհագրական) նյութերի և տվյալների 

հավաքման, պահպանման և մշակման մեթոդները, 

Բ3. ծավալելու ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն և իրականացնելու 

հետազոտական աշխատանքներ՝ այդ թվում նաև մանկավարժության բնագավառում, 

Բ6. մասնակցելու երկրների, մարզերի, տարածաշրջանների և համայնքների սոցիալ- 

տնետսական զարգացման ծրագրերի մշակման և իրականացման աշխատանքներին: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 Անցկացվում են դասախոսություններ և դրանց քննարկումներ, կազմակերպվում են 

սեմինար և գործնական պարապմունքներ: 

 Ուսանողներին հանձնարարվում է ինքնուրույն աշխատանքի համար համապատասխան 

գրականություն: 

 Ուսանողները նծանոթանում են ՀՀ կառավարության համապատասխան 

 գերատեսչությունների աշխատանքներին և կազմակերպում են քննարկումներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝  

                                           2 ընթացիկ քննություն 8 միավոր  

                 մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր 

                                                 Ինքնուրույն աշխատանք 6 միավոր  

 Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը  գրավոր է, մյուսը՝ բանավոր. 

յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց՝ 

յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորի քայլը   0,5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Մարդկային զարգացման հայեցակարգային մոտեցումները: Մարդկային զարգացման 

տեսությունը: Մարդկային զարգացումը և ժամանակակից համամոլորակային  հիմնա-

խնդիրները: Կայուն զարգացման հայեցակարգը: Մարդկային զարգացման բնօգտագործման և 

բնապահպանական բաղադրիչը: Մարդկային զարգացման տնտեսական, սոցիալական և 

ժողովրդագրական բաղադրիչները: 

Մարդկային զարգացման քաղաքական և իրավական բաղադրիչները: Ժողովրդավարությունը 

որպես մարդկային զարգացման գործոն:  

Մարդկային զարգացման գիտակրթական և մշակութային բաղադրիչները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Մարդկային զարգացման հիմունքներ: Ուսումնական ձեռնարկ մագիստրանտների համար. Եր.: 

Նոյյան Տապան, 2004.-318 էջ: 

2. Даниелян К.С. Концепция устойчивого человеческого развития. Теория и практика. Ереван, 1996, 160 

с. 

3. Новиков Ю. В. Экология, окружающая среда и человек. Москва, изд. “ФАИР-ПРЕСС”, 2005, 736 с. 

4.  Прохаров Б. Б. Экология человека. Москва, изд. “Академия”, 2003, 320 с. 
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1.0902/Մ11 2. «ՀԲ» - Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության 

զարգացման հիմնախնդիրները 

3. 6 ECTS Կրեդիտ 

4. 4 ժամ/ շաբ. 5. 2 ժամ դաս., 2 ժամ գործն. 

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. Եզրափակիչ գնահատումով  

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել՝ 

 ՀՀ տնտեսության ճյուղային և տարածքային կառուցվածքի ժամանակակից վիճակը, 

 ՀՀ սոցիալ-տնտեսական զարգացման առկա հիմնախնդիրները, 

 ՀՀ տնտեսության հեռանկարային զարգացման հիմնական ուղղությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 բացատրել ՀՀ տնտեսության ճյուղային և տարածքային կառուցվածքի ձևավորման 

պայմաններն ու գործոնները, 

 նկարագրել ՀՀ ժամանակակից տնտեսության ճյուղային կառուցվածքը, 

տարածաշրջանային առանձնահատկությունները և հիմնախնդիրները: 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 վերլուծելու ՀՀ ժամանակակից տնտեսության զարգացման վրա ազդող տնտեսական, 

սոցիալական, աշխարհաքաղաքական և այլ գործոնների ազդեցությունը, 

 պարզաբանելու շուկայական հարաբերությունների պայմաններում ՀՀ տնտեսության 

զարգացման հիմնական ուղղությունները, 

 իրականացնելու ՀՀ առանձին տարածաշրջանների և մարզերի տնտեսության ճյուղային և 

տարածքային կառուցվածքի վերլուծություն, հիմնախնդիրների բացահայտում և 

զարգացման հեռանկարների մատնանշում: 

գ) ընդհանրական/ փոխանցելի կարողություններ. 

 կատարելու հետազոտական աշխատանքներ ՀՀ տնտեսության զարգացման, 

 տեղաբաշխման և հիմնախնդիրների շուրջ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա5.  հիմնավորելու մակրո, մեզո և միկրո մակարդակներում առկա տարածաշրջանային սոցիալ-

տնտեսաաշխարհագրական հիմնախնդիրները: 

Բ3.  ծավալելու ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն և իրականացնելու 

հետազոտական աշխատանքներ՝ այդ թվում նաև մանկավարժության բնագավառում  

Բ4. իրականացնելու տարածաշրջանային հետազոտություններ և վերլուծություններ 

Բ6. աշխատելու երկրների, մարզերի, տարածաշրջանների և համայնքների սոցիալ- տնետսական 

զարգացման ծրագրերի մշակման և իրականացման աշխատանքներին  

Գ3. աշխատելու հետազոտական խմբերում և ղեկավարելու այն, 

Գ4. վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար ռեսուրսները 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 անցկացվում են դասախոսություններ և դրանց քննարկումներ, կազմակերպվում են 

սեմինար պարապմունքներ, 

 ուսանողներին հանձնարարվում է ինքնուրույն աշխատանքի համար համապատասխան 

գրականություն, 

 ուսանողները ծանոթանում են ՀՀ կառավարության համապատասխան գործընթացներին 

և կազմակերպում են քննարկումներ: 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. («ՀԲ») 

2 ընթացիկ քննություն, որից յուրաքանչյուրը 4 միավոր,  

                                         ինքնուրույն աշխատանք, հետազոտական բաղադրիչով՝ 4 միավոր 

                                                       եզրափակիչ քննություն 8 միավոր, 

Նախատեսված 1-ին և 2-րդ ընթացիկ քննությունները գրավոր են, 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Ինքնուրույն 

աշխատանք, հետազոտական բաղադրիչով՝ 4 միավոր: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 

8 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 

միավոր: Միավորի քայլը  0,5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

ՀՀ տնտեսության ձևավորման և զարգացման պայմաններն ու գործոնները: ՀՀ տնտե-

սության ձևավորման և զարգացման պատմաաշխարհագրական առանձնահատ- 

կությունները: ՀՀ տնտեսության ժամանակակից վիճակը. Ճյուղային և տարածքային կա-

ռուցվածքի առանձնահատկությունները: ՀՀ տնտեսության զարգացման արդի հիմնա-

խնդիրները. ա/ արդյունաբերության զարգացման հիմնախնդիրները, բ/ ագրարային 

սեկտորի զարգացման հիմնախնդիրները, գ/ տրանսպորտային համակարգի զարգացման 

հիմնախնդիրները, սոցիալական (ոչ արտադրական) զարգացման հիմնախնդիրները:  

ՀՀ տնտեսության տարածաշրջանային զարգացման հիմնախնդիրները: ՀՀ արտաքին 

տնտեսական կապերը. հիմնական ուղղությունները, առկա հիմնախնդիրները: ՀՀ   

տնտեսության   զարգացման   տեսլականը.   առկա   միտումները   և   գերակա 

ուղղությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Մելքումյան Ս., Հայաստանի Հանրապետության և ԼՂՀ սոցիալ-տնտեսական 

աշխարհագրություն, Ե. 2016, 520 էջ 

2. Համաշխարհային բանկ. Հայաստան. Զեկույց գյուղատնտեսության և գյուղական 

զարգացման քաղաքականության մասին: 8 ապրիլի 2013 

3. Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2016, Ե., ՀՀ ԱՎԾ, 2016 

4. Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով, 2015, ՀՀ ԱՎԾ, Ե. 2015 

5. Սարգսյան Հ., Հարությունյան Խ., Մանասյան Վ., ՀՀ տնտեսության ագրարային հատվածի 

և գյուղի կայուն զարգացման սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրները, Ե. ԵՊՀ հրատ., 2011  

6. Սարգսյան Հ., Մարկոսյան Ա. Հայաստանի տնտեսության վերափոխումները և վերելքի 

հեռանկարները, Ե., 2014, 552 էջ 

 

1. 0902/Մ012 2. «ՀԲ»  - ՀՀ տարածաշրջանային քաղաքականությունը 3. 6 ECTS Կրեդիտ 

4. 4 ժամ /շաբ. 5. 2 ժամ դաս, 2 ժամ սեմինար  

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ  7. Եզրափակիչ գնահատումով  

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել՝ 

 ՀՀ տարածաշրջանային քաղաքականությունը, տարածքային զարգացման կառավարման 

էությունը, կառուցակարգերը և տարածաշրջանների զարգացման փուլերը, տարածքային 

համաչափ զարգացման խնդիրը ՀՀ-ում:   

 ՀՀ մարզերի սոցիալ- տնտեսական իրավիճակը և զարգացման ուղղությունները, 
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 տարածաջրջանային զարգացման միտումները և ՀՀ տնտեսության վրա դրանց 

ազդեցությունը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 բացատրելու ՀՀ տարածաշրջանային քաղաքանության էությունը, զարգացման 

ուղղությունները և հեռանկարները, 

 նկարագրելու ՀՀ տարածաշրջանային տնտեսական քաղաքանության զարգացման 

ուղղությունները, ՀՀ տարածքային զարգացման, մասնավորապես՝ համաչափ զարգացման 

առանձնահատկությունները և հիմնախնդիրները: 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 վերլուծելու ՀՀ տարածաշրջանային տնտեսական ինտեգրման և ՀՀ տարածքային 

զարգացման վրա ազդող տնտեսական, սոցիալական, աշխարհաքաղաքական և այլ 

գործոնների ազդեցությունը, 

 պարզաբանելու ՀՀ տարածաշրջանային քաղաքականության հիմնական ուղղությունները, 

 իրականացնելու ՀՀ առանձին տարածաշրջանների և մարզերի տնտեսության ճյուղային և 

տարածքային կառուցվածքի վերլուծություն, հիմնախնդիրների բացահայտում և 

զարգացման հեռանկարների մատնանշում: 

գ) ընդհանրական/ փոխանցելի կարողություններ. 

 կատարելու հետազոտական աշխատանքներ ՀՀ տարածաշրջանային զարգացման, 

տեղաբաշխման և հիմնախնդիրների շուրջ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա5. հիմնավորելու մակրո, մեզո և միկրո մակարդակներում առկա տարածաշրջանային սոցիալ-

տնտեսաաշխարհագրական հիմնախնդիրները: 

Բ4.  իրականացնելու տարածաշրջանային հետազոտություններ և վերլուծություններ 

Բ6. աշխատելու երկրների, մարզերի, տարածաշրջանների և համայնքների սոցիալ- 

տնետսական զարգացման ծրագրերի մշակման և իրականացման աշխատանքներին, 

Գ4. վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար ռեսուրսները,  

Գ5. պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների 

արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 անցկացվում են դասախոսություններ և դրանց քննարկումներ, կազմակերպվում են 

սեմինար պարապմունքներ, 

 ուսանողներին հանձնարարվում է ինքնուրույն աշխատանքի համար, համապա- 

տասխան գրականություն, 

 ուսանողները ծանոթանում են ՀՀ կառավարության համապատասխան գործընթացներին 

և կազմակերպում են քննարկումներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. («ՀԲ») 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝  

           2 ընթացիկ քննություն, որից յուրաքանչյուրը 4 միավոր,  

           ինքնուրույն աշխատանք, հետազոտական բաղադրիչով՝ 4 միավոր 

                                                       եզրափակիչ քննություն 8 միավոր, 

Նախատեսված 1-ին և 2-րդ ընթացիկ քննությունները գրավոր են, 4 միավոր առավելագույն 
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արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Ինքնուրույն 

աշխատանք, հետազոտական բաղադրիչով՝ 4 միավոր: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 

8 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 

միավոր: Միավորի քայլը  0,5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Տարածքային զարգացման քաղաքականության տեսությունը և մեթոդաբանությունը:  

ՀՀ մարզերի սոցիալ տնտեսական իրավիճակը և զարգացման ուղղությունները:  

Տարածքային համաչափ զարգացման խնդիրը ՀՀ-ում: ՀՀ-ում տեղական ինքնակառավարման 

համակարգի արդյունավետության բարձրացումը, որպես տարածքային զարգացմանը 

նպաստող գործոն: Տարածաջրջանային զարգացման միտումները և ՀՀ տնտեսության վրա 

դրանց ազդեցությունը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Нартов Н.А., Нартов В.Н. Геополитика: Учебник для вузов (под ред. Староверова В.И.). – М.: 

ЮНИТИ, 2010. Глава 1. Стр. 5-43, Глава 2. Стр. 44-82 

2. Маринченко А.В. Геополитика. Учебник. –М. Инфра-М, 2013. 

3. Pascal Venier. “Main Theoretical Currents in Geopolitical Thought in the Twentieth Century“, 

L’Espace Politique, 2011, vol. 12, n° 3, pp. 1-9.// http://espacepolitique.revues.org/1714 

 

1.0902/Մ.09 2. Ռազմական աշխարհագրություն 3. 3 - ECTS Կրեդիտ 

4. 2 ժամ / շաբաթ 5. 2 ժամ դաս.  

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել՝ 

 ռազմական աշխարհագրության հիմնական հասկացությունները, հիմունքները և 

օպերացիայի շրջանի գնահատման մեթոդիկան, 

 պետության աշխարհագրական դիրքի, բնական պայմանների, բնակչության, տարա- 

բնակեցման համակարգի և տնտեսության ռազմաաշխարհագրական գնահատականը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա). մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու ռազմական աշխարհագրության հիմնական հասկացությունները, 

 բացատրելու ռազմական աշխարհագրության կիրառական նշանակութունը և 

կառուցվածքը, 

 վերլուծելու պետության ռազմատնտեսական ներուժը, 

 նկարագրելու տնտեսության դերը պետության ռազմական համակարգում: 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 գնահատելու պետության բնական պայմանների և ռեսուրսների ռազմա- 

աշխարհագրական ներուժը, 

 վերլուծելու պետության տնտեսության զարգացման վրա ռազմական և աշխարհա- 

քաղաքական գործոնների ազդեցությունը, 

 բացահայտելու տնտեսության ճյուղերի և կառուցվածքի ռազմաաշխարհագրական դերը, 

 վերլուծելու բնակչության, բնակավայրերի և աշխատանքային ռեսուրսների  

ռազմաաշխարհագրական ցուցանիշները, 

http://www.ozon.ru/person/4857452/
http://www.ozon.ru/brand/856523/
http://www.academia.edu/6087015/_Main_Theoretical_Currents_in_Geopolitical_Thought_in_the_Twentieth_Century_LEspace_Politique_2011_vol._12_n_3_pp._1-9
http://www.academia.edu/6087015/_Main_Theoretical_Currents_in_Geopolitical_Thought_in_the_Twentieth_Century_LEspace_Politique_2011_vol._12_n_3_pp._1-9
http://espacepolitique.revues.org/1714
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գ) ընդհանրական/ փոխանցելի կարողություններ 

 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները ռազմական աշխարհագրությանը վերաբերող 

կարևորագույն խնդիրների լուծման գործողություններում, 

 կատարելու հետազոտական աշխատանքներ ռազմական աշխարհագրության զար-

գացման շուրջ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա5.  հիմնավորելու մակրո, մեզո և միկրո մակարդակներում առկա տարածաշրջանային  սոցիալ 

-տնտեսաաշխարհագրական հիմնախնդիրները: 

Բ4. իրականացնելու տարածաշրջանային հետազոտություններ և վերլուծություններ  

Բ6. աշխատելու երկրների, մարզերի, տարածաշրջանների և համայնքների սոցիալ- 

տնետսական զարգացման ծրագրերի մշակման և իրականացման աշխատանքներին, 

Գ5. պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյուն-

քները, վարելու գիտական բանավեճեր: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 անցկացվում են դասախոսություններ և դրանց քննարկումներ, կազմակերպվում են 

սեմինար և գործնական պարապմունքներ, 

 ուսանողներին հանձնարարվում է ինքնուրույն աշխատանքի համար համապատաս- խան 

գրականություն, 

 ուսանողները ծանոթանում են ՀՀ կառավարության համապատասխան գործընթաց- 

ներին և կազմակերպում են քննարկումներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝  

                                             2 ընթացիկ քննություն 8 միավոր  

    մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

                                            ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր 

                                            ինքնուրույն աշխատանք 6 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը  գրավոր է, մյուսը՝ բանավոր. 

յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց՝ 

յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորի քայլը        0,5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Ռազմական աշխարհագրության հիմունքները: Պետության ռազմատնտեսական պայմանները: 

Պետության աշխարհագրական դիրքի ռազմաաշխարհագրական գնահատականը: Բնական 

պայմանների և ռեսուրսների ռազմաաշխարհագրական գնահատականը: Բնակչության, 

բնակավայրերի և աշխատանքային ռեսուրսների ռազմաաշխարհագրական գնահատականը և 

դրանց ազդեցությունը զորքերի մարտական գործողությունների վարման վրա: Տնտեսության 

ճյուղերի և տնտեսական ներուժի ռազմաաշխարհագրական գնահատականը և դրանց 

ազդեցությունը զորքերի մարտական գործողությունների վարման վրա: Գիտակրթական, 

մշակութային, առողջապահական և սպասարկման ոլորտների ռազմաաշխարհագրական 

գնահատականը և դրանց ազդեցությունը զորքերի մարտական գործո ղությունների վարման 

վրա: 
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14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Սուջյան Ս., Ռազմական աշխարհագրության դերն ու նշանակությունը մարտական 

գործողությունների պլանավորման և անցկացման գործում, Հանրապետական գիտա- կան 

նստաշրջանի նյութեր, Պրակ 1, Գյումրի, Դպիր, 2009, էջ 374: 

2. Коллинз Дж.М., Военная география для профессионалов и непрофессионалов., М, Научная 

книга, 2005, 568 с.: 

3. Колосов В. А., Мироненко Н. С. Геополитика и политическая география: Учебник для вузов. - 

М.: Аспект Пресс, 2001,- 479 с. 

4. Основы военной географии: учебное пособие, М: ВУНЦ СВ §ОВА ВС РФ¦, 2011г., с.121 

 

1.0902/Մ08 2. Տարածքային պլանավորում և կառավարում 3. 3   ECTS Կրեդիտ 

4. 2 ժամ / շաբ. 5. 2 ժամ դաս.  

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ  7. Առանց եզրափակիչ գնահատման  

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել՝ 

 տարածքային պլանավորման և կառավարման էությունը, դրանց նշանակությունը 

տնտեսության զարգացման գործընթացում, 

 տարածքային պլանավորման և կառավարման մեթոդները, կառա-

վարչական որոշումների ընդունումը և իրագործման ընթացակարգերը, 

 ՀՀ տարածքային պլանավորման և կառավարման համակարգը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 բացատրելու տարածքային պլանավորման և կառավարման էությունը, մեթոդները, 

կառավարչական որոշումների ընդունում և իրագործման ընթացակարգերը, 

 նկարագրելու արդյունավետ կառավարման դերը և նշանակությունը տնտեսության 

զարգացման գործընթացում, 

 լուսաբանելու ՀՀ տարածքային պլանավորման և կառավարման համակարգը: 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 հասկանալու տարածքային պլանավորման և կառավարման համակարգի էությունը, 

 վերլուծելու կառավարչական որոշումների կայացման փուլերը, 

գ) ընդհանրական/ փոխանցելի կարողություններ. 

 իրականացնելու տարբեր փաստական և վիճակագրական տվյալների հիման վրա 

ռազմավարական պլանավորում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա5. հիմնավորելու մակրո, մեզո և միկրո մակարդակներում առկա տարածաշրջանային սոցիալ-

տնտեսաաշխարհագրական հիմնախնդիրները: 

Ա6. ներկայացնելու կառավարման մեթոդները, որոշումներ ընդունելու և իրագործելու ընթացակարգերը: 

Բ5. գնահատելու տարածաշրջանային զարգացման միտումները և առկա հիմնախնդիրները,  

Բ7. գործնականում իրականացնել տարածաշրջանային տարբեր մակարդակի տարածքային և վարչական 

միավորների կառավարման աշխատանքներ: 

Գ5.պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, 

վարելու գիտական բանավեճեր: 

Գ6. իրականացնելու տարբեր վիճակագրական տվյալների հիման վրա ռազմավարական պլանավորում: 
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 անցկացվում են դասախոսություններ և դրանց քննարկումներ, 

 ուսանողներին հանձնարարվում է ինքնուրույն աշխատանքի համար համապատասխան 

գրականություն, 

 ուսանողները ծանոթանում են ՀՀ կառավարության համապատասխան գործընթացներին 

և կազմակերպում են քննարկումներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝  

                                             2 ընթացիկ քննություն 8 միավոր  

    մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

                                            ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր 

                                            ինքնուրույն աշխատանք 6 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը  գրավոր է, մյուսը՝ բանավոր. 

յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց՝ 

յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորի քայլը        0,5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Կառավարման էությունը և մեթոդաբանությունը: Կառավարման տեսության զարգացման 

պատմական ակնարկ: Կազմակերպության ներքին և արտաքին միջավայր: 

Կազմակերպությունների կազմակերպական-իրավական ձևերը և դրանց կառավարման 

առանձնահատկությունները: Կառավարման մեթոդները: Կառավարչական որոշումների 

ընդունում և իրագործման կազմակերպում: ՀՀ հանրային կառավարման համակարգը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Մխիթարյան Խ. Ա. «Մենենջմենթ», «ԼԱՆ Ռազմիկ» ՍՊԸ , 2014, 259 էջ: 

2. Յու. Մ. Սուվարյանի ընդհանուր խմբագրությամբ: «Մենենջմենթ, երկրորդ, լրացված 

բարեփոխված հրատարակություն»: Երևան «Տնտեսագետ» 2002, 560 էջ: 

3. Гольдштейн Г. Я. Основы менеджмента։ Учебное пособие, изд. 2-е, дополненное и 

переработанное. - Таганрог։ Изд-во ТРТУ, 2003. - 150 c. 

4. Орлов А. И. Менеджмент։ Учебник. - М.։ Издательство «Изумруд», 2003. - 298 с. 

5.  Питер Друкер {{{заглавие}}} = Challenge management in 21 century. — М.: «Вильямс», 2007. —

С. 272. — ISBN 0-7506-4456-7 

 

1.0902/Մ.013 2. Ռեկրեացիայի տարածքային  կազմակերպում և կառավարում 3. 3 ECTS Կրեդիտ 

4. 2 ժամ / Շաբ. 5. 2 ժամ դաս.  

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել՝ 

 ռեկրեացիայի տարածքային կազմակերպման և կառավարման տեսական հիմնա- 

հարցերի, ռեկրեացիայի պլանավորման մշակման և ներդրման գործընթացներում առկա 

խնդիրների, այդ խնդիրների լուծման մեխանիզմների, ինչպես նաև այս ոլորտի 

միջազգային փորձի տեղայնացման առանձնահատկությունները, 

 տեսական գիտելիքներ և գործնական հմտություններ ռեկրեացիոն համակարգերի և 

դրանց կառավարման առանձնահատկությունների վերաբերյալ, 

https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://www.aup.ru/books/m77/
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%2C_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA)&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%2C_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA)&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B5%D1%80&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&amp;action=edit&amp;redlink=1
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 ռեկրեացիայի    կայուն     զարգացման     համակարգային     հիմնախնդրի     լուծման 

կարողություն: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 արտահայտելու սեփական պատկերացումները ռեկրեացիայի կազմակերպման ու 

կառավարման մասին և սահմանել հիմնարար հասկացությունները, 

 ներկայացնելու տեղեկատվություն ռեկրեացիոն ռեսուրսների և դրանց 

դասակարգման վերաբերյալ, 

 նկարագրելու ռեկրեացիայի տարածքային պլանավորման և կառավարման  

առանձնահատկությունները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 գնահատելու տարածքի ռեկրեացիոն ներուժը և թույլատրելի ծանրաբեռնվածության 

մակարդակը, 

 լուսաբանելու ռեկրեացիայի տարածքային կազմակերպման սոցիալ-տնտեսական 

նշանակությունը, 

 բացահայտելու ռեկրեացիայի տարածքային կազմակերպման և կառավարման 

գործընթացում առկա հիմնախնդիրներն ու տալ արդյունարար լուծումներ, 

 իրականացնելու ռեկրեացիայի տարածքային կազմակերպման և կառավարման տարբեր 

մակարդակներում /լոկալ, ռեգիոնալ, ազգային և գլոբալ/ գիտագործնական թեմատիկ 

աշխատանքներ, 

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ. 

 կատարելու հետազոտական աշխատանքներ ռեկրեացիայի տարածքային 

կազմակերպման և կառավարման հիմնախնդիրների շուրջ, 

 օգտագործելու ստացած գիտելիքներն ու հմտություններն ռեկրեացիայի զարգացման և 

մասնագետների վերապատրաստման գործընթացներում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա4.  պարզաբանելու հասարակական տարածքային համակարգերի ձևավորման և զար- 

գացման գործընթացները, 

Ա5.  հիմնավորելու մակրո, մեզո և միկրո մակարդակներում առկա տարածաշրջանային 

սոցիալ-տնտեսաաշխարհագրական հիմնախնդիրները, 

Բ3. ծավալելու ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն և իրականացնելու 

հետազոտական աշխատանքներ՝ այդ թվում նաև մանկավարժության բնագավառում, 

Բ6. աշխատելու երկրների, մարզերի, տարածաշրջանների և համայնքների սոցիալ- 

տնետսական զարգացման ծրագրերի մշակման և իրականացման աշխատանքներին, 

Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարբեր ոլորտներից, 

Գ2. կիրառելու ստացած գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպելու և լուծելու խնդիրներ,  

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 անցկացվում են դասախոսություններ և դրանց քննարկումներ, կազմակերպվում են 

սեմինար և բանավեճեր: 

 ուսանողներին հանձնարարվում է ինքնուրույն աշխատանքի համար համապատասխան 

գրականություն, 
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 ուսանողները ծանոթանում են ՀՀ կառավարության համապատասխան գերատեսչություն-

ների գործընթացներին և կազմակերպում են քննարկումներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 8 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր 

                                                      Եզրափակիչ քննություն՝ 6 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը  գրավոր է, մյուսը՝ բանավոր. 

յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց՝ 

յուրաքանչյուրը 2միավոր:Միավորի քայլը              0,5: Եզրափակիչ  քննությունը պարունակում է 4 

հարց, յուրաքանչյուրը՝ 1.5 միավոր: Միավորների քայլը՝ 0.5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Ռեկրեացիոն ռեսուրսները որպես ուսումնասիրության օբյեկտ: Ռեկրեացիոն 

ռեսուրսների էությունը, դերն ու նշանակությունը: Ռեկրեացիայի զարգացման 

էկոլոգիական հրամայականները: Ռեկրեացիոն բնօգտագործումը և բնության 

պահպանությունը: Ռեկրեացիոն շրջանացման մակարդակները և տեսակները: 

Ռեկրեացիոն գոտիավորման հիմնական գործոնները: Ռեկրեացիոն շրջան 

հասկացության գիտական բովանդակությունը: Բնական ռեկրեացիոն ռեսուրսների 

դասակարգումը և բնական ռեկրեացիոն ներուժը: «Ռեկրեացիոն ռեսուրսներ» 

ժամանակակից տեղեկատվական համակարգերի ստեղծումը և կիրառումը 

կառավարման ոլորտում: Առողջարանային ռեկրեացիոն ռեսուրսների առանձնահատ-

կությունները: Ափամերձ առողջարանների հատուկ տնտեսաիրավական 

կարգավիճակը: Անտառների ռեկրեացիոն օգտագործումը: Անտառային ֆոնդի 

տնտեսական, բնապահպանական և սոցիալական նշանակությունը: Բնական 

ռեկրեացիոն ռեսուրսների էկոլոգիական գնահատման առանձնահատկությունները: 

Լանդշաֆտի ռեկրեացիոն և էսթետիկական էկոլոգիական գնահատումը: Ռեկրեացիոն 

ռեսուրսների գնահատման տնտեսական մոտեցումները: Բնական ռեկրեացիոն 

ռեսուրսների տնտեսական գնահատման հիմնախնդիրները: ՀՀ հատուկ պահպանվող 

բնական տարածքների ռեկրեացիոն ներուժի գնահատումը: Էկոլոգիական տուրիզմը 

որպես տնտեսության և տարածաշրջանի կայուն զարգացման գործիք: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Александрова А.Ю. Экономика и территориальная организация международного туризма: 

Учебное пособие. М.: Издательство МГУ, 1996. 104 с. 

2. Драчева Е.Л., Забаев Ю.В., Исмаев Д.К. Экономика и организация туризма. Международный 

туризм: учебное пособие – М.: Кнорус, 2005. – 576 с. 

3. Кабушкин Н.И., Менеджмент туризма, Минск 2001г., 409с. 

4. Inskeep E. Tourism Planning. An Intagrated and Sustainable Development Approach. New York, 

1991. 
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1.0902/Մ.015 2. Գեոուրբանիստիկա և շրջանային հատակագծման հիմունքներ 3. 3- ECTS Կրեդիտ 

4. 2 ժամ/ շաբ. 5. 2ժամ դաս.  

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ  7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

 ուսանողներին ներկայացնել գեոուրբանիստիկայի (քաղաքների աշխարհագրության) 

տեսական և մեթոդաբանական հիմունքները, 

 գեոուրբանիստիկայի հիմնական ուղղություններն ու արդի հիմնախնդիրները, 

 շրջանային հատակագծման տեսական հիմունքները, կիրառման հիմնական ոլորտներն 

ու մեթոդները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 բացատրելու գեոուրբանիստիկայի տեսական և մեթոդաբանական հիմնահարցերն ու 

զարգացման հիմնական ուղղությունները, 

 բացատրելու տարբեր տիպի քաղաքների և շրջանների հատակագծման հիմունքները, 

առանձնահատկությունները և հիմնախնդիրները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 բացահայտելու տարբեր տիպի և մեծության քաղաքների զարգացման գործոններն ու 

տարածքային կազմակերպման սկզբունքները, 

 պարզաբանելու ուրբանացման առանձնահատկություններն ու զարգացման միտում- ները 

տարբեր երկրներում և տարածաշրջաններում, 

 իրականացնելու խոշոր քաղաքների և տարբեր տիպի շրջանների տարածքային 

կազմակերպման գործոնների և ձևերի վերլուծություն, դրանց զարգացման հեռանկարների 

մատնանշում, 

գ) ընդհանրական/ փոխանցելի կարողություններ. 

 կատարելու հետազոտական աշխատանքներ գեոուրբանիստակայի և շրջանային 

հատակագծման արդի տեսական և գործնական հիմնախնդիրների շուրջ, 

 օգտագործելու համաշխարհային փորձը ՀՀ պայմաններում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա4. պարզաբանելու հասարակական տարածքային համակարգերի ձևավորման և զար- 

գացման գործընթացները, 

Ա5. հիմնավորելու մակրո, մեզո և միկրո մակարդակներում առկա տարածաշրջանային 

սոցիալ-տնտեսաաշխարհագրական հիմնախնդիրները: 

Բ3. ծավալելու ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն և իրականացնելու 

հետազոտական աշխատանքներ  

Բ6. աշխատելու երկրների, մարզերի, տարածաշրջանների և համայնքների սոցիալ- 

տնտեսական զարգացման ծրագրերի մշակման և իրականացման աշխատանքներին, 

Գ2. կիրառելու ստացած գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպելու և լուծելու խնդիրներ, 

Գ5. պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունք-

ները, վարելու գիտական բանավեճեր: 
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 անցկացվում են դասախոսություններ և դրանց քննարկումներ, կազմակերպվում են 

գործնական պարապմունքներ, 

 ուսանողներին հանձնարարվում է ինքնուրույն աշխատանքի համար, համապատասխան 

գրականություն , 

 ուսանողները ծանոթանում են քաղաքների և մարզերի զարգացման ու 

 հատակագծման (պլանավորման) ՀՀ կառավարության համապատասխան 

գործընթացներին, որոշումներին և կազմակերպում են քննարկումներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 8 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր 

                                                       Եզրափակիչ քննություն՝ 6 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը  գրավոր է, մյուսը՝ բանավոր. 

յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց՝ 

յուրաքանչյուրը 2միավոր:Միավորի քայլը              0,5: Եզրափակիչ  քննությունը պարունակում է 4 

հարց, յուրաքանչյուրը՝ 1.5 միավոր: Միավորների քայլը՝ 0.5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Գեոուրբանիստիկան որպես գիտության նոր ճյուղ, հետազոտության հիմնական 

ուղղությունները և արդի խնդիրները: Ուրբանացման էությունը, տարածաշրջանային 

առանձնահատկությունները և արդի միտումները: Քաղաքների դասակարգումը և 

խմբավորումը, քաղաքների գործառութային տիպերը: Քաղաքների տարածական 

համակարգերը: քաղաքային ագլոմերացիաներ և մեգալոպոլիսներ: Քաղաքի տարածքային 

կազմակերպումը, տարածական մոդելները: Քաղաքների հատակագծման և կառավարման 

հիմնահարցերը: Շրջանային հատակագծման նշանակությունը, նպատակները և 

համաշխարհային փորձը: Շրջանային հատակագծման մեթոդաբանական հիմունքները: 

Շրջանի հիմնական հատակագծային հայեցակարգի ձևավորումը: Տարբեր տիպի շրջանների 

հատակագծման առանձնահատկություններն ու հիմնախնդիրները: 

14.Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Лаппо Г.М. География городов.М.1997. 

2. Перцик Е.Н. Районная планировка , территориальное планирование. М,2006.  

3. Перцик Е.Н. Геоурбанистика. М. 2011. 

 

1. 0902/ Մ16 2. Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր 3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 2ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ գործն. 

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողների մոտ ձևավորել տեսական և գործնական գիտելիքներ հասարակական 

աշխարհագրության մեջ կիրառվող աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի             

վերաբերյալ, 

 փոխանցել հմտություններ հասարակական աշխարհագրության խնդիրների լուծման 
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նպատակով աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի օգտագործման 

տեսանկյունից, 

 ձևավորել աշխարհատեղեկատվական համակարգերի հետ աշխատելու 

կարողություններ, 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ընտրելու ատհ տարբեր ալգորիթմներ մասնագիտական հետազոտություններում 

համապատասխան խնդիրները լուծելու նպատակով, 

 պարզաբանելու աշխարհատեղեկատվական համակարգերի տեսական հիմքերը և  

դրանց կիրառության ոլորտները, 

 բացատրելու աշխարհատեղեկատվական համակարգերի և հասարակական 

աշխարհագրության սկզբմունքյին կապերը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 կիրառելու աշխարհատեղեկատվական համակարգերը հասարակական 

աշխարհագրական հետազոտություններում, 

 հավաքելու, պահպանելու և մշակելու մասնագիտության հետ առնչվող գրաֆիկական և 

թեմատիկ տվյալներ, 

 ներկայացնելու հետազոտության արդյունքները քարտեզների, աղյուսակների և 

գրաֆիկների տեսքով, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան). 

 արդյունավետ կերպով կազմակերպելու սեփական հետազոտությանները խնայելով 

ժամանակը և նյութական միջոցները, 

 աշխատելու հետազոտող խմբերում, 

 պատրաստելու հաշվետվություններ և զեկուցումներ, 

 օժանդակելու տարբեր մասնագիտացված խմբերում աշխարհատեղեկատվական 

համակարգերի կիրառմանը: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները 

Բ 2. օգտագործելու ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները հասարակական     

աշխարհագրական հետազոտություններ կատարելու համար 

Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարբեր ոլորտներից, 

Գ3. վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար ռեսուրսները, 

Գ5. իրականացնելու տարբեր վիճակագրական տվյալների հիման վրա ռազմավարական 

պլանավորում: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 Դասախոսություն,  

 Գործնական, 

 Դասավանդման ինտերակտիվ մեթոդ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր 

     Ինքնուրույն աշխատանք 6 միավոր 

                                                             Եզրափակիչ քննություն 8 միավոր 
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Եզրափակիչ  քննությունը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների քայլը՝ 0.5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Աշխարհատեղեկատվական համակարգերի կիրառումը հասարակական   աշխարհագրական    

հետազոտություններում: Հասարակական աշխարհագրական երևույթների ԱՏՀ մոդելավորում: 

Տարածական վերլուծությունների ալգորիթմները: Թեմատիկ տվյալների կառավարումը ԱՏՀ-

ում: Տարածական տվյալների փոխհարաբերությունները: Վերլուծության արդյունքների 

տարածում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Журкин И. Г., Шайтура С. В. Геоинформационные системы. — Москва: Кудиц-пресс, 2009. — 

272 с 

2. Иванников А.Д., Кулагин В.П., Тихонов А.Н., Цветков В.Я. Геоинформатика. - М.:МАКС  

Пресс, 2001. - 349 с. 

3. Каранин А.В. Составление социально-экономических карт с помощью ГИС. Учебно- 

методический комплекс, обучающихся по специальности 020401 «География». - Горно-

Алтайск: РИО ГАГУ, 2009. 

4. Капралов Е., Кошкарев А., Тикунов В., Лурье И., Семин В., Серапинас Б.,  

5. Сидоренко В. , Симонов А. Геоинформатика. В 2 книгах. — Москва: Academia, 2010 

ArcGIS/Руководство пользователя- ESRI 2003–2004 

 

1. 0902/Մ17 2. Սոցիալական աշխարհագրություն 3.  3 ECTS Կրեդիտ 

4. 4 ժամ/ շաբ. 5. 2 ժամ դաս., 2 ժամ սեմինար  

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

 ուսանողներին տալ ելակետային գիտելիքներ սոցիալական (հասարակական) 

աշխարհագրության ձևավորման, հիմնական հասկացությունների, հետազոտության 

մեթոդների, կառուցվածքի, զարգացման ժամանակակից հիմնական ուղղությունների և 

միտումների վերաբերյալ:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 բացատրել «Սոցիալական Աշխարհագրության» հիմնական հասկացությունները և դրանց 

կիրառական նշանակությունը, 

 արժևորելու սոցիալ-աշխարհագրական ուսումնասիրությունների դերը 

տարածաշրջանային հետազոտություններում, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 կիրառելու սոցիալ-աշխարհագրական հետազոտությունների մեթոդները տարածքային 

տարբեր մակարդակի ուսումնասիրություններում, 

 կազմելու սոցիալ-աշխարհագրական դաշտային հետազոտությունների պլան և հավաքել 

անհրաժեշտ փաստական և վիճակագրական տվյալներ, 

 իրականացնելու համակարգված սոցիալ-աշխարհագրական հետազոտություն 

տարածքային և վարչական տարբեր միավորների համար, 

գ) ընդհանրական/ փոխանցելի կարողություններ. 



702 

 

  

 

 օգտվելու տեղեկատվության տարբեր աղբյուրներից և առանձնացնել սոցիալ- 

աշխարհագրական նյութը, 

 վերլուծել առկա փաստերը և վիճակագրական նյութը, կատարելու հետևություններ և 

եզրակացություններ, 

 ստեղծագործաբար կիրառելու մասնագիտական գիտելիքները և զարգացնելու դրանք: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները  

Ա1. ներկայացնելու ժամանակակից հասարակական (սոցիալ-տնտեսական) աշխարհագրու-

թյան հիմնական տեսությունները և հայեցակարգերը, 

Ա2. վերարտադրելու հասարակական աշխարհագրական հետազոտություններ կատարելու 

մեթոդներն ու սկզբունքները, 

Ա4. պարզաբանելու հասարակական տարածքային համակարգերի ձևավորման և զար- գացման 

գործընթացները, 

Բ1. կիրառելու հասարակական (սոցիալ-տնտեսաաշխարհագրական) նյութերի և տվյալների 

հավաքման, պահպանման և մշակման մեթոդները, 

Բ3. ծավալելու ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն և իրականացնելու 

հետազոտական աշխատանքներ՝ այդ թվում նաև մանկավարժության բնագավառում, 

Գ2. կիրառելու ստացած գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպելու և լուծելու խնդիրներ,  

Գ3. աշխատելու հետազոտական խմբերում և ղեկավարելու այն,  

Գ5. պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների 

արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 անցկացվում են դասախոսություններ և դրանց քննարկումներ, կազմակերպվում են 

սեմինար պարապմունքներ, 

 ուսանողներին հանձնարարվում է ինքնուրույն աշխատանքի համար համապատասխան 

գրականություն, 

 ուսանողները ծանոթանում են Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-աշխարհագ-

րական առկա իրավիճակին, հիմնախնդիրներին և ՀՀ կառավարությունում 

իրականացվող համապատասխան գործընթացներին: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

                                                  Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր 

     Ինքնուրույն աշխատանք 6 միավոր 

                                                      Եզրափակիչ քննություն 8 միավոր 

Եզրափակիչ  քննությունը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների քայլը՝ 0.5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Ներածություն (սոցիալական աշխարհագրության ձևավորումը որպես գիտության ճյուղի): Սո-

ցիալական աշխարհագրության տեսությունը, մեթոդաբանությունը, կառուցվածքը: Սոցիա-

լական աշխարհագրության հիմնարար հասկացությունները: Սոցիալ-աշխարհագրական հե-

տազոտությունների մեթոդները: Սոցիալական աշխարհագրության նպատակը և խնդիրները: 

Մարդկանց տարածքային ընդհանրությունը որպես սոցիալական աշխարհագության առանձ-

նահատուկ օբյեկտ: Սոցիալ-աշխարհագրական հետազոտությունների բովանդակությունը: ՀՀ 
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սոցիալ-աշխարհագրական իրավիճակի վերլուծությունը: 

14.Հիմնական գրականության ցանկը՝  

1. Богучарсков В.Т. История географии, М. 2006,558 с. 

2. Воронин В.В., Шаригин М.Д. Социально-экономическая география на рубеже тысячелетий 

(теоретико-методологические аспекты), - Самара, 1998, с. 117-177. 

3. Голубчик М.М., Файбусович А.М. и др, Экономическая и социальная география, Основы 

науки М.2003, 398 с. 

4. Родоман Б.Б. Введение в социальную географию, М.1993, 78 с. 

5. Социальная география СССР (Проблемы методологии и теории), Сборник научных 

трудов,Л. 1984. 

 

1.0902/Մ018 2. Աշխարհագրական  ռեսուրսագիտություն 3. 3  ECTS Կրեդիտ 

4. 2 ժամ /շաբ. 5. 2 ժամ դաս.  

6. 3 –րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ծանոթացնել ռեսուրսագիտության հիմնական հասկացություններին և հայեցակարգերին, 

ռեսուրսաօգտագործման տեսակների առանձնահատկություններին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու աշխարհագրական ռեսուրսագիտության, 

 բովանդակությունը, մոտեցումները, ռեսուրսօգտագործման հայեցակարգերը, 

 իմանալու կայուն հասարակության ձևավորման ռեսուրսաօգտագործման 

նախադրյալները, 

 ձևակերպելու ռեսուրսների տեղաբաշխման և սպառման օրինաչափությունները, 

բնական ռեսուրսների օգտագործման սոցիալ-տնտեսական և բնապահպանական 

գործոնները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 վերլուծելու ռեսուրսների դերը հասարակական կյանքի տնտեսական, սոցիալական և 

քաղաքական ոլորտներում, 

 պարզաբանելու ռեսուրսների տարածաշրջանային ուսումնասիրման և օգտագործման 

հայեցակարգերը, 

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ. 

 կատարելու հետազոտական աշխատանքներ ռեսուրսների նպատակային 

օգտագործման և կայուն հասարակության զարգացման տեսանկյունից: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա5. հիմնավորելու համամոլորակային և տարածաշրջանային ռեսուրսաօգտագործման 

առանձնահատկությունները: 

Բ4. իրականացնելու առանձին ռեսուրսների տեղաբաշխման և օգտագործման վերաբերյալ 

վերլուծություններ և հետազոտություններ, 

Գ4.  վերլուծելու ռեսուրսօգտագործման վերաբերյալ առկա խնդիրները և մատնանշելու 

լուծման ուղիները, 
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 անցկացվում են դասախոսություններ և դրանց քննարկումներ, կազմակերպվում են 

սեմինար բանավեճեր, 

 ուսանողներին  հանձնարարվում է ինքնուրույն աշխատանքի համար 

համապատասխան գրականություն, 

 ուսանողները ծանոթանում են ՀՀ կառավարության համապատասխան 

 գերատեսչությունների գործընթացներին և կազմակերպում են քննարկումներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

                                                      Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր 

     Ինքնուրույն աշխատանք 6 միավոր 

                                                      Եզրափակիչ քննություն 8 միավոր 

Եզրափակիչ  քննությունը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների քայլը՝ 0.5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Աշխարհագրական ռեսուրսագիտության բովանդակությունը: Ռեսուրսագիտական 

հայացքների և մտքի զարգացման համառոտ պատմություն: Բնական ռեսուրսների 

տարածաշրջանային ուսումնասիրման և օգտագործման կոնցեպցիան: Բնառեսուրսային 

տարածքային համակարգեր: Ռեսուրսների առաջարկի և պահանջարկի տարածական 

համամասնությունները: Բնական ռեսուրսները և էկոհամակարգի ջերմային 

հաշվեկշիռը:  

Բնական ռեսուրսները և էկոհամակարգի նյութերի շրջապտույտը: Աշխարհագրական 

փորձաքննությունը բնօգտագործման բնագավառում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ, Ե. 2010 

2. Голуб А.А., Струкова Е.Б. Экономика природопользования. М. 1995 

3. Минц А. Экономическая оценка естественных ресурсов, М. 1972 

4. Реймерс Х.Ф. Природопользование, М. 1990  

5. Уайт Г. География ресурсы и окружающая среда. М. 1990 

 

1. 0901/Մ19 2. Մաթեմատիկական մեթոդներն  

աշխարհագրության մեջ 

3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս. 

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ  7. Առանց ընթացիկ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնե լ աշխարհագրության մեջ մաթեմատիկական 

հիմնական մեթոդների կիրառությունների հետ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 Ներկայացնելու աշխարհագրական տեղեկատվության մշակման համակարգերի 

առանձնահատկություններն ու խնդիրները, 

 լուսաբանելու մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդների կիրառումը 
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աշխարհագրության մեջ, 

 ձևակերպելու հավանականության տեսության և հաճախականության հիմնարար 

հասկացություններն աշխարհագրության մեջ, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 կիրառելու մաթեմատիկական մեթոդները հասարակական աշխարհագրական

 և հետազոտություններում, 

 մոդելավորելու աշխարհագրական երևույթը կամ գործընթացը և լուծելու 

ստացված մաթեմատիկական խնդիրը, 

 ստեղծելու բնական և հասարակական երևույթների միջև կապեր, կառուցելու գծային 

կորելյացիա, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

համադրելու տարաբնույթ փաստերը և վիճակագրական տվյալները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա2. մեկնաբանելու հասարակական աշխարհագրության և տեխնիկական միջոցների 

կիրառման հիմնարար սկզբունքները, 

Ա4. ներկայացնելու հասարակական աշխարհագրական երևույթների մոդելավորման 

նորագույն մեթոդները, 

Բ1. վերլուծելու և համակարգելու հասարակական աշխարհագրությանն առնչվող 

տեղեկատվությունը ժամանակակից համակարգչային տեխնոլոգիաների և 

աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի(GIS) կիրառմամբ 

Բ2.  կատարելու  հասարակական  աշխարհագրական  մոնիթորինգ   և փորձաքննություն, 

Գ1. համադրելու   տարաբնույթ  հասարակական  աշխարհագրական փաստերն ու 

վիճակագրական տվյալները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն (ակտիվ և ինտերակտիվ անցկացման ձևերի համակցությամբ), 

 գործնական առաջադրանք, 

 ինքնուրույն աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

                                                       Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ  4 միավոր 

     Ինքնուրույն աշխատանք 6 միավոր 

                                                      Եզրափակիչ քննություն 8 միավոր 

Եզրափակիչ  քննությունը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: 

Միավորների քայլը՝ 0.5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Ներածություն, ընդհանուր տեղեկություններ աշխարհագրական տեղեկատվության 

մասին: Աշխարհագրական տեղեկատվության մշակման համակարգերի առանձնա- 

հատկություններն ու խնդիրները: Հավանականության տեսության հիմնարար 

հասկացությունները: Պատահական երևույթների տեսության հիմունքների կիրառումը 

աշխարհագրության մեջ: Մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդների կիրառումը 

աշխարհագրության մեջ: Հաճախականության ֆիլտրեր: Հասարակական երևույթների 
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միջև կապերի ստեղծում, գծային կորելյացիա: Հասարակական երևույթների 

ցիկլայնության վերլուծության թվային մեթոդներ, տրենդներ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Միքայելյան Գ., Միքայելյան Զ. Մաթեմատիկական մեթոդները բնական գիտություններում, 

Ե., 2005 

2. Филандышева Л.Б., Сапьян Е.С. Статистические методы в географии: учебно-методическое 

пособие /отв. ред. А.В. Пучкин. – Томск: Издательский Дом Томского государственного 

университета, 2015. – 164 с.  

3. Чертко, Н. К. Математические методы в географии: пособие для студентов геогр. фак. / Н. К. 

Чертко, А. А. Карпиченко. – Минск: БГУ, 2008.– 202 с., http:// www. geokniga. org/bookfiles/ 

geokniga-chertkomatmetody2008.pdf 

 

1. 0902/Մ.20 2. ՀՀ տարաբնակեցման համակարգի 

զարգացման հիմնախնդիրները 

3. 6 ECTS Կրեդիտ 

4. 4 ժամ / շաբ. 5. 2 ժամ  դաս., 2 ժամ գործն 

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ  7. Եզրափակիչ գնահատումով  

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

 ուսանողներին ներկայացնել. ՀՀ տարաբնակեցման համակարգի ձևավորման և 

զարգացման գործոններն ու նախադրյալները, 

 ՀՀ տարաբնակեցման համակարգի կառուցվածքը, հիմնական տարածքային բաղադրիչները, 

 ՀՀ տարաբնակեցման համակարգի արդի հիմնախնդիրները և զարգացման հիմնական 

ուղղությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 բացատրելու ՀՀ տարաբնակեցման համակարգի ձևավորման և զարգացման պայմաններն 

ու գործոնները, կառուցվածքային առանձնահատկությունները, 

 ներկայացնելու տարաբնակեցման համակարգի տարածքային կառուցվածքի հիմնական 

մակարդակները և բաղադրիչները, դրանց զարգացման հիմնախնդիրները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 վերլուծելու ՀՀ տարաբնակեցման համակարգի զարգացման վրա ազդող տնտեսական, 

սոցիալական, աշխարհաքաղաքական և այլ գործոնների ազդեցությունը, 

 պարզաբանելու տնտեսական և սոցիալ-ժողովրդագրական նոր պայմաններում 

տարաբնակեցման համակարգի կառուցվածքային բաղարիչների հիմնական 

հատկանիշներն ու հիմնախնդիրները, 

 իրականացնելու ՀՀ տարբեր կարգի տարաբնակեցման համակարգերի վերլու- ծություն, 

հիմնախնդիրների բացահայտում և զարգացման հեռանկարների մատնանշում, 

գ) ընդհանրական/ փոխանցելի կարողություններ. 

 կատարել հետազոտական աշխատանքներ ՀՀ տարաբնակեցման համակարգի զարգացման, 

կառուցվածքի ձևավորման և հիմնախնդիրների շուրջ, 

 վերլուծել փաստերը և կատարել հետևություններ: 
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա5.  հիմնավորելու մակրո, մեզո և միկրո մակարդակներում առկա տարածաշրջանային սոցիալ-

տնտեսաաշխարհագրական հիմնախնդիրները: 

Բ1. կիրառելու հասարակական (սոցիալ-տնտեսաաշխարհագրական) նյութերի և տվյալների 

հավաքման, պահպանման և մշակման մեթոդները, 

Բ4. իրականացնելու տարածաշրջանային հետազոտություններ և վերլուծություններ, 

Գ2. կիրառելու ստացած գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպելու և լուծելու խնդիրներ,  

Գ5. պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների 

արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 անցկացվում են դասախոսություններ և դրանց քննարկումներ, կազմակերպվում են 

սեմինար և բանավեճեր, 

 ուսանողներին հանձնարարվում է ինքնուրույն աշխատանքի համար համապատաս- խան 

գրականություն, 

 ուսանողները ծանոթանում են ՀՀ կառավարության կողմից կատարված գործընթաց- ներին 

և որոշումներին նվիրված տարաբնակեցման հիմնախնդիրներին և քաղաքականությանը և 

կազմակերպում են քննարկումներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝  

2 ընթացիկ քննություն, որից յուրաքանչյուրը 4 միավոր,  

                                         ինքնուրույն աշխատանք, հետազոտական բաղադրիչով՝ 4 միավոր 

                                                       եզրափակիչ քննություն 8 միավոր, 

Նախատեսված 1-ին և 2-րդ ընթացիկ քննությունները գրավոր են, 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Ինքնուրույն 

աշխատանք, հետազոտական բաղադրիչով՝ 4 միավոր: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 

8 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 

միավոր: Միավորի քայլը  0,5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Տարաբնակեցման աշխարհագրական հետազոտության տեսական և մեթոդաբանական 

հիմնահարցերը: ՀՀ տարաբնակեցման համակարգի ձևավորման և զարգացման 

նախադրյալները և գործոնները:ՀՀ տարաբնակեցման համակարգի կառուցվածքը 

(հիերարխիկ, գործառութային, տարածքային): ՀՀ տարբեր տարածաշրջաններում 

տարաբնակեցման համակարգերի ձևավորման և զարգացման հիմնախնդիրները: ՀՀ 

տարաբնակեցման քաղաքականության հիմնական սկզբունքներն ու ուղղությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Մանասյան Մ. ՀՀ տարաբնակեցման համակարգը. Ե.2005: 

2. Մանասյան Մ. Սայադյան Հ. Հայաստանի Աշխարհագրություն Ե. 2016: 

3. Պոտոսյան Ա. ՀՀ գյուղական բնակչությունը և բնակավայրերը/ Ե. 2013: 
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1.0902/Մ.021 2. էկոլոգիական մենեջմենթ 3. 6 ECTS Կրեդիտ 

4. 4 ժամ /շաբ. 5. 2 ժամ դաս.  2 ժամ գործն.  

6. 3 –րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7 Եզրափակիչ գնահատումով  

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում էկոլոգիական կառավարման տեսական 

հիմնահարցերի, ձեռնարկություններում էկոլոգիական մենեջմենթի համակարգի մշակման 

և ներդրման գործընթացներում առկա խնդիրների, այդ խնդիրների լուծման, 

մեխանիզմների, ինչպես նաև այս ոլորտի միջազգային ISO ստանդարտների մշակման և 

տեղայնացման առանձնահատկությունների մասին, 

 ուսանողներին տալ տեսական գիտելիքներ և գործնական հմտություններ շրջակա 

միջավայրի կառավարման համակարգի վերաբերյալ, 

 ուսանողների մոտ ձևավորել էկոլոգիական մենեջմենթի տարբեր մեխանիզմների և 

մեթոդների մասին հիմնարար գիտելիքներ, 

 ուսուցանել շրջակա միջավայրի որակի պահպանության և տնտեսության կայուն 

զարգացման համակարգային հիմնախնդրի լուծման կարողություն: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 նկարագրելու շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության վերահսկողության և կառավարման 

գործունեության հիմնական տեսակների ու դրանց միջև փոխազդեցությունները: 

 բացատրելու շրջակա միջավայրի վրա տնտեսության առանձին ճյուղերի 

ազդեցության առանձնահատկությունները և դրանց վերլուծության մեթոդները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 վերլուծելու հասարակություն-բնություն-տնտեսություն եռամիասնությունը կայուն 

զարգացման ասպեկտով, 

 պարզաբանելու էկոլոգիական մենեջմենթի դերն ու նշանակությունը տնտեսության 

էկոլոգացման գործընթացում, 

 իրականացնելու էկոլոգիական քաղաքականության տարբեր մակարդակներում 

/լոկալ, ռեգիոնալ, ազգային և գլոբալ/ գիտագործնական թեմատիկ աշխատանքներ, 

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ. 

 կատարելու հետազոտական աշխատանքներ շրջակա միջավայրի հիմնախնդիրների շուրջ, 

նպաստել շարունակական էկոլոգիական կրթությանը: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա5. հիմնավորելու մակրո, մեզո և միկրո մակարդակներում առկա տարածաշրջանային 

սոցիալ-տնտեսաաշխարհագրական հիմնախնդիրները, 

Ա6.  ներկայացնելու կառավարման մեթոդները, որոշումներ ընդունելու և իրագործելու 

ընթացակարգերը, 

Բ1. կիրառելու հասարակական (սոցիալ-տնտեսաաշխարհագրական) նյութերի և տվյալների 

հավաքման, պահպանման և մշակման մեթոդները, 

Բ6. աշխատելու երկրների, մարզերի, տարածաշրջանների և համայնքների սոցիալ- 

տնետսական զարգացման ծրագրերի մշակման  և իրականացման աշխատանքներին, 

Բ7. գործնականում իրականացնել տարածաշրջանային տարբեր մակարդակի տարածքային և 
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վարչական միավորների կառավարման աշխատանքներ, 

Գ2.  կիրառելու ստացած գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպելու և լուծելու խնդիրներ,  

Գ5. պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների 

      արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 անցկացվում են դասախոսություններ և դրանց քննարկումներ, կազմակերպվում են 

սեմինար բանավեճեր, ուսանողներին հանձնարարվում է ինքնուրույն աշխատանքի 

համար համապատասխան գրականություն, 

 ուսանողները ծանոթանում են ՀՀ կառավարության համապատասխան 

 գերատեսչությունների գործընթացներին և կազմակերպում են քննարկումներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝  

2 ընթացիկ քննություն, որից 1-ը հետազոտական բաղադրիչ յուրաքանչյուրը 4 միավոր  

    Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

    Ընթացիկ ստուգումներ  2 միավոր 

                                      Եզրափակիչ քննություն 8 միավոր 

Նախատեսված 1 ընթացիկ քննությունը գրավոր, 4 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր, հետազոտական բա-

ղադրիչը 4 միավոր: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորի քայլը   0,5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Ներածություն: Շրջակա միջավայրի պահպանությունը և կարևորագույն քաղաքական 

հարցերը: ՀՀ-ում էկոլոգիական անվտանգության նկատմամբ վերաբերմունքը: Կայուն 

զարգացման հայեցակարգը: Առաջին և երկրորդ սերունդների էկոլոգիական 

հիմնախնդիրները: Երկարաժամկետ կայուն զարգացման ծրագիրը: Էկոլոգիական մենեջմենթ 

հասկացությունը: Կառավարման գործիքները: Ստորադասություն, մշակույթ, շուկա: 

Էկոլոգիական մենեջմենթի ոլորտում միջազգային համագործակցության ծրագրերն ու 

չափորոշիչները: Էկոլոգիական մենեջմենթի իրավական, օրենսդրական և տեխնիկական 

չափանիշների հիմքը: Էկոլոգիական կառավարման և էկոլոգիական մենեջմենթի հիմնական 

խնդիրները, Էկոմենեջմենթի սկզբունքները և մեթոդները: Արտադրության էկոլոգիական 

մենեջմենթ և տեղեկատվական համակարգեր: Էկոլոգիական վերահսկողություն 

Էկոլոգիական աուդիտ: Արտադրության էկոլոգիական հաշվեկշիռ: Էկոլոգիական 

հաշվեկշիռներ, նյութի և էներգիայի հաշվեկշիռ: Աղտոտման կանխարգելման 

ռազմավարությունը, Մաքուր արտադրության ներդրման մեթոդաբանությունը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Анисимов А.В. Экологический менеджмент: учебник для вузов / А.В. Анисимов. – Ростов 

н/Д.: Феникс, 2009. – 349 с. 

2. Дайман С.Ю., Гусева Т.В., Заика Е.А.. Системы экологического менеджмента: учебное 

пособие для вузов. Москва: Форум, 2008. 335 с. 

3. Пахомова Н.В., Эндерс А., Рихтер К.. Экологический менеджмент: учебное пособие. Санкт- 

Петербург: Питер, 2003. 536 c. 
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4. Трифонова Т.А., Селиванова Н.В., Ильина М.Е.. Экологический менеджмент: учебное пособие 

для вузов. Москва: Академический проект: Фонд "Мир", 2003. 319 c. 

5. Ферару Г.С.. Экологический менеджмент: учебник для бакалавриата и магистратуры. Ростов-

на-Дону: Феникс, 2012. 528 с. 

 

1.0902/Մ22 2. ՀՀ տարածաշրջանների և քաղաքների զարգացման 

հիմնախնդիրները 

3.  6 ECTS Կրեդիտ 

4. 4 ժամ / շաբ. 5. 2 ժամ դաս.  2 ժամ գործն. 

6.2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ  7. Եզրափակիչ գնահատումով  

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

 ուսանողներին տալ համակարգված գիտելիքներ ՀՀ տարածաշրջանների և քաղաքների 

հիմնախնդիրների և սոցիալ-տնտեսական համալիր զարգացման վերաբերյալ:  

 Ցույց տալ հասարակական աշխարհագրության դերն ու նշանակությունը 

տարածաշրջանային հիմնախնդիրների լուծման գործում: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու ՀՀ տարբեր տարածաշրջանների և քաղաքների սոցիալ-տնտեսական և 

ռեսուրսային ներուժը, զարգացման հիմնախնդիրների բնույթն ու առանձնահատկու-

թյունները, 

 արտահայտելու աշխարհագրական գիտության ներուժի և մեթոդաբանական, տեսական 

ապարատի օգտագործումը: 

 օգտագործելու տարածաշրջանային (ռեգիոնալ) վերլուծության մեթոդները՝ սոցիալական- 

տնտեսական հիմնախնդիրների բացահայտման ու լուծման գործում, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 վերլուծելու ՀՀ տարածաշրջանների և քաղաքների սոցիալ-տնտեսական զարգացման 

հիմնախնդիրները, 

 պարզաբանելու ժամանակակից պայմաններում ՀՀ տարածաշրջանների և քաղաքների 

զարգացման հիմնական ուղղությունները, 

գ) ընդհանրական/ փոխանցելի կարողություններ. 

 կատարելու հետազոտական աշխատանքներ ՀՀ առանձին տարածաշրջանների և 

 քաղաքների սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրների վերաբերյալ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա4.  հիմնավորելու տարբեր մակարդակներում ՀՀ տարածաշրջանների և քաղաքների սոցիալ-

տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները, 

Ա5.  մեկնաբանելու ՀՀ առանձին տարածաշրջանների և քաղաքների սոցիալ-տնտեսական 

զարգացման հիմնական ուղղությունները, 

Բ5.  իրականացնելու առանձին քաղաքների և տարածաշրջանների վերաբերյալ 

վերլուծություններ և հետազոտություններ, 

Գ2 . վերլուծելու առկա խնդիրները և ցույց տալ դրանց լուծման ուղիները, 

Գ6. պատրաստելու գիտական զեկուցումներ և վարել գիտական բանավեճեր: 
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 անցկացվում են դասախոսություններ և դրանց քննարկումներ, 

 ուսանողներին հանձնարարվում է ինքնուրույն աշխատանքի համար համապա- տասխան 

գրականություն, 

 ուսանողները ծանոթանում են ՀՀ կառավարության համապատասխան գործընթաց ներին և 

կազմակերպում են քննարկումներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

2 ընթացիկ քննություն, որից յուրաքանչյուրը 4 միավոր,  

                                         ինքնուրույն աշխատանք, հետազոտական բաղադրիչով՝ 4 միավոր 

                                                       եզրափակիչ քննություն 8 միավոր, 

Նախատեսված 1-ին և 2-րդ ընթացիկ քննությունները գրավոր են, 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Ինքնուրույն 

աշխատանք, հետազոտական բաղադրիչով՝ 4 միավոր: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 

8 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 

միավոր: Միավորի քայլը  0,5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Դասընթացի նպատակը և խնդիրները: Հասարակական աշխարհագրությունը և 

տարածաշրջանային զարգացումը: Տարածաշրջանային հետազոտությունների 

հիմնական մեթոդներն ու ուղղությունները: ՀՀ մարզերի համաչափ կայուն զարգացման 

հիմնախնդիրները: ՀՀ բարձր լեռնային և սահմանամերձ տարածաշրջանների սոցիալ-

տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները: Երևանի աճի սահմանափակման և ՀՀ 

տարածքի բնակչության և տնտեսության ապակենտրոնացման հիմնախնդիրները: ՀՀ 

տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման համակարգերը: 

Տարածաշրջանային ռեգիոնալ կանխատեսում: 

14.Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Մանասյան Մ. ՀՀ տարաբնակեցման համակարգը, Ե. 2005 

2. Պոտոսյան Ա. ՀՀ գյուղական բնակչությունը և բնակավայրերը, Ե. 2013 

3. Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2016, Ե., ՀՀ ԱՎԾ, 2016: 

4. Лаппо Г.М. География городов. М.1997. 
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«ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾ» 

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ 

1. Ծրագրի անվանումը և 

մասնագիտության թվանիշը 

Քարտեզագրություն և կադաստրայի 

գործ  054201.02.7 

 

Երևանի պետական համալսարան 

 

– 
 

Աշխարհագրության մագիստրոս     
 

2017/2018 

Հայերեն  
 

Առկա 

2. Բուհը 

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է 

4. Շնորհվող որակավորումը 

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին 

6. Ուսումնառության լեզուն 

7. Ուսուցման ձևը 

 

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները  

Ծրագրի ընդունելությունն իրականացվում է (առկա և հեռակա ուսուցման ձևերով) ըստ  ԵՊՀ 

գիտական խորհրդի 2022թ. մայիսի  26-ի նիստի № 9/2 որոշմամբ  «ԵՊՀ մագիստրատուրայի 

ընդունելության հաստատված կարգի»: 
 

9. Ծրագրի նպատակները 

Ծրագրի նպատակն է՝ 

 զարգացնել ուսանողների մասնագիտական կարողությունները՝ տրամադրելով 

համակողմանի գիտելիքներ կադաստրային գործի քարտեզագրության աշխատանքի 

արդյունավետության ապահովման, ժամանակակաից գիտական ու արտադրական 

ձեռքբերումների վերաբերյալ, 

 նպաստել նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառմամբ (GIS, Auto Cad) կադաստրային 

քարտեզագրության աշխատանքների իրականացման կարողությունների զարգացմանը, 

 ուսանողներին սովորեցնել մշակելու և կառուցելու համալիր գրաֆիկական եռաչափ 

մոդելներ, դրանք գնահատելու և վերլուծելու,  

 պատրաստել կադաստրային քարտեղագրության մասնագիտության գծով մասնագետներ 

օժտելով նրանց այնպիսի գիտելիքներով ու կարողություններով, որոնք անհրաժեշտ են 

կադաստրային քարտեզագրության մասնագետին։ 

 

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա) Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն`  

Ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

1. ձևակերպելու և համակողմանի լուսաբանելու կադաստրային գործի  արտեզագրության 

հիմունքները, 

2. սահմանելու և հիմնավորելու կիրառվող քարտեզագրական մեթոդի 

առանձնահատկությունները, նրանց նկատմամաբ ներկայացվող պահանջները, 

3. ընտրելու և ինքնուրույն մշակելու քարտեզագրման ծրագրեր, հիմնավորելով կիրառվող 

ծրագրի արդյունավետությունը, 

4. հիմնավորելու գույքագրման անհրաժեշտությունը, ընտրելու դրանց իրականացման եղանակը, 
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5. բացատրելու հողերի մոնիթորինգի էությունը, նկարագրելու պահանջվող 

գործողությունները, գնահատելու հողերը, 

6. ճանաչելու գույքագրվող օբյեկտներում տեղի ունեցող փոփոխությունները (հողերի 

պայքարելու ձևերի համակարգային մոտեցման անհրաժեշտությունը, 

7. հիմնավորելու մասնագիտական գործունեության ոլորտում քարտեզագրության և 

երկրատեղեկատվական համակարգերի մեթոդաբանական և տեսական հիմքերը, 

8. ներկայացնելու ժամանակակից պրոբլեմներըդեգրադացիա, կառույցների 

դեֆորմացիա) և հիմնավորելու փոփոխությունների դեմ  

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ ՝ 

Ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

1. դասակարգելու հողատեսքեր, անշարժ գույքի տեսակների տեղադիրքի սխեմաներ և 

քարտեզներ, 

2. մշակելու և կառուցելու համալիր գրաֆիկական եռաչափ մոդելներ, վերլուծելու, 

քննարկելու և հիմնավորելու մոդելների միջոցով ուսումնասիրությունների 

կարևորությունը, 

3. օգտագործելու անհրաժեշտ տեղեկատվական համակարգերն ու տեխնոլոգիաները 

մասնագիտական ոլորտում բարդ խնդիրներ լուծելու և հավաստի եզրահանգումներ 

անելու համար, 

4. խորը և հիմնավորված մշակելու առաջարկներ այս ոլորտում աշխատանքի 

արդյունավետությունը բարձրացնելու համար, 

5. դասակարգելու հողատեսքերը ըստ կատեգորիաների, կատարելու հողերի բոնիտում, 

6. ժամանակակից գեոդեզիական սարքերի միջոցով որոշելու օբյեկտների 

կոորդինատները, դասակարգելու դրանք ըստ կատեգորիաների, 

7. աէրոտիեզերական նկարների վերծանման միջոցով ներկայացնելու բնական և 

հասարակական օբյեկտների և շրջակա տարածքների վիճակը, որոշելու դրանցում 

կատարված փոփոխությունները և ընտրելու նեգատիվ երևույթների տվյալները: 

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ ՝ 

Ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

1. վերլուծելու, գնահատելու և սինթեզելու գոյություն ունեցող փաստերը ու ստացված 

տվյալները, 

2. առաջարկելու նոր գաղափարներ, 

3. մշակելու և պատրաստելու, հաշվետվություններ և զեկույցներ,  ներկայացնելու 

հետազոտության արդյունքներ, 

4. արդյունավետ կերպով պլանավորելու աշխատաժամերը և այլ ռեսուրսներ, 

5. ինքնուրույն կազմակերպելու և ղեկավարելու աշխատանքային թիմը, ցուցաբերել 

աշխատանքի արդյունավետություն: 
 

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը 

Կցված է 

 

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը 

Կցված է 
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13. Գնահատման ձևերը 

Այն կրթական մոդուլները, որոնք վերջանում են եզրափակիչ քննությունով,  1-ին ընթացիկ 

քննությունն անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի գնահատման հիման վրա՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: 2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է ուսանողի 

գրավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Գնահատման բաղադրիչներ ինքնուրույն աշխատանք՝ 4 միավոր: Եզրափակիչ քննությունը 

բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Առանց եզրափակիչ քննությամբ  ավարտվող  կրթական մոդուլի համար ստուգումը 

կատարվում է 2 ընթացիկ քննություններով,  8 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննության 

ձևերն են առաջինը՝ գրավոր, երկրորդը՝ բանավոր: Գնահատման բաղադրիչներ՝ ընթացիկ 

ստուգում 6 միավոր, ինքնուրույն աշխատանք՝ 6  միավոր։Միավորների քայլը 0.5 է: 

Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման ավարտվող կրթական մոդուլների համար 

նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Ընթացիկ ստուգում 6 միավոր, ինքնուրույն աշխատանք՝ 6 Միավորների քայլը 0,5 է: 

Այն կրթական մոդուլները որոնք ավարտվում են ստուգարքով՝ ստուգումը անցկացվում է 

բանավոր, հիմնված լինելով կիսամյակի ընթացքում ուսանողի ակտիվության  և 

հանձնարարված   աշխատանքների արդյունքների վրա:   
 

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները 

Շրջանավարտները աշխատելու հնարավորություններ ունեն հանրապետության և արտ-

երկրների տարբեր հիմնարկներում` ՀՀ կադաստրի կոմիտե, ՀՀ ԳԱԱ երկրաբանական 

գիտությունների ինստիտուտ, ՀՀ Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, ՀՀ շրջական 

միջավայրի նախարարություն, ՀՀ պաշտպանության նախարարություն, «Անտառային 

պետական մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ, Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի 

պետական ծառայություն, «Հայջրնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ, «Հայանտառ» ՊՈԱԿ, ՀՀ ՊՆ 

Վ.Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարան, ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, Խանդերյանցի 

անվան թռիչքատեխնիկական համասարանում, ինչպես նաև ռազմական այլ կառույցներում, 

մասնավորապես՝ Տիգրան Մեծի, Փոքր Մհերի, Աղեյանի, Իվանյանի անվան ռազմամարզական 

վարժարաններում և այլն: 
 

 

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են ծրագիրը 

մշակելիս 

Ծրագիրը մշակելիս հիմք են ընդունվել ՀՀ բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական 

կրթության պետական կրթական չափորոշիչները և կրթական ծրագրերը, ինչպես նաև ԵՊՀ 

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը 

Առկա ուսումնական ռեսուրսներից են ժամանակակից սարքավորումներով հագեցած լաբ-

որատորիան, որը գոյություն ունի ֆակուլտետում: Այն հնարավորություն է տալիս ուսուցումը 

կազմակերպելու էլեկտրոնային, համացանցային, տեսացանցային մեթոդներով: Բացի այդ 

լաբորատորիայում ներմուծված է GIS և Auto Cad ծրագրերը, որոնք կօգնեն ուսանողներին ձեռք 

բերել ծրագրով նախատեսված վերջնարդյունքները: Լաբորատորիայում տեղադրված է նաև 

պլոտեր կոչվող սարքը, որի օգնությամբ հնարավոր է քարտեզների արտադրություն: 

Համաձայն հուշագրի, որը կնքված է ԵՊՀ-ի և  ՀՀ կադաստրի կոմիտեի  միջև, ուսանողները 

օգտվում են նաև Կադաստրի պետական կոմիտեի ռեսուրսներից և տեխնիկական միջոցներից: 
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գիտական խորհրդի 2016թ. հուլիսի 7-ի թիվ 8 նիստում հաստատված ԵՊՀ մագիստրոսի 

կրթական ծրագրի կառուցվածքը և բովանդակությունը: 

Ծրագիրը մշակելիս օգտագործվել է Մոսկվայի Մ.Վ. Լոմոնոսովի անվան պետական 

համալսարանի չափորոշիչները՝ քարտեզագրության և գեոինֆորմատիկա մասնագիտությանբ 

մագիստրոսների պատրաստման ծրագիրը, ինչպես նաև Նիժնինովգորոդի պետական 

համալսարանի, Սանկտ Պետերբուրգի պետական համալսարանի, Հյուսիս Կովկասյան 

Ֆեդերալ համալսարանի քարտեզագրության և կադաստրային գործի մասնագիտության 

ծրագրային կողմնորոշիչներն ու չափանիշները: 
 

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ 

Ծրագրով  նախատեսվում է նաև գիտահետազոտական աշխատանքներին մագիստրոսների 

ներգրավում, այս առումով շատ հարմար է ամբիոնի և Գերմանիայի GIZ  ընկերության հետ 

կնքված պայմանագիրը: Համաձայն որի արտադրական պրակտիկան իրականացվում է՝ 

իտահետազոտական աշխատանքներ Գերմանիայի GIZ միջազգային համագործակցության 

ընկերության հետ համատեղ՝ բնապահպանական և բնական պաշարների կառավարման 

ոլորտում: Ընդ որում պրակտիկա անցնող մագիստրոսները վճարվում են ԳՄՀԸ-ի կողմից: 
 

18. Դասախոսին ներկայացվող պահանջներ 

1. Ընդհանրական կարողություններ. 

Դասավանդման/մանկավարժական՝ 

 դասավանդվող առարկայի ծրագրերի, օրացույցային պլանների կազմման   

հմտություններ, 

 սահմաներ և հիմնավորել կիրառվող մեթոդի առանձնահատկությունները, 

 դասավադման ինտերակտիվ մեթոդենրի իմացություն: 

Հետազոտական՝ 

 գիտական աղբյուրներ մշակելու, անհրաժեշտ տեղեկատվական 

համակարգերի օգտագործման հմտություններ, 

 մասնագիտական ոլորտում առաջադրվող խնդիրներ լուծելու և հավաստի 

եզրահանգումներ անելու հմտություններ, 

 կազմելու և մշակելու գրաֆիկական եռաչափ մոդելներ, դրանք վերլուծելու և 

քննարկելու հմտություններ: 

 Հաղորդակցման՝ 

 լսարանի հետ բանավոր հաղորդակցվելու հմտություն, 

 հետազոտության արդյունքները ներկայացնելու, վերլուծելու և քննարկելու կարողություն, 

 օտար լեզվի իմացություն: 

ՏՀՏ կիրառություն՝ 

 բազային համակարգչային (MS Office փաթեթի՝ Word, Exsel, PowerPoint) հմտություններ, 

 մասնագիտական ժամանակակից ծրագրերի (ArtGIS, AutoCAD) օգտագործման 

հմտություններ, 

 ցուցադրական նյութի պատրաստման և ներկայացման կարողություններ: 

Այլ կարողություններ՝ 

 անհրաժեշտ ռեսուրսները գնահատելու և ծրագրերը արդյունավետորեն 

իրականացնելու կարողություն, 

 ժամանակային ռեսուսների պլանավորման և կառավարման կարողություն: 
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  2.Մասնագիտական կարողություններ՝ 

 կադաստրային գործի քարտեզագրության հիմունքները համակողմանի ձևակերպելու և 

լուսաբանելու  կարողություն, 

 կիրառվող քարտեզագրական մեթոդի առանձնահատկությունները, նրանց նկատմամաբ 

ներկայացվող պահանջները սահմանելու և հիմնավորելու կարողություն, 

 ճանաչելու գույքագրվող օբյեկտներում տեղի ունեցող փոփոխությունները (հողերի 

դեգրադացիա, կառույցների դեֆորմացիա) և հիմնավորելու փոփոխությունների դեմ 

պայքարելու ձևերի համակարգային մոտեցման անհրաժեշտությունը, 

 մասնագիտական գործունեության ոլորտում  հիմնավորելու 

քարտեզագրության  և երկրատեղեկատվական համակարգերի 

մեթոդաբանական և տեսական հիմքերը, ներկայացնելու ժամանակակից պրոբլեմները, 

 տարբեր հողատեսքերի, անշարժ գույքի տեսակների տեղադիրքի սխեմաներ և քարտեզներ 

կազմելու կարողություն, 

 օգտագործելու անհրաժեշտ տեղեկատվական համակարգերն ու տեխնոլոգիաները 

մասնագիտական ոլորտում բարդ խնդիրներ լուծելու և հավաստի եզրահանգումներ անելու 

համար 

 ժամանակակից գեոդեզիական սարքերի միջոցով որոշելու օբյեկտների կոորդինատները, 

դասակարգելու դրանք ըստ կատեգորիաներ 

 աէրոտիեզերական նկարների վերծանման միջոցով ներկայացնելու բնական և 

հասարակական օբյեկտների և շրջակա տարածքների վիճակը, որոշելու դրանցում 

կատարված փոփոխությունները և ընտրելու նեգատիվ երևույթների տվյալները: 

3.Ընդհանուր պահանջներ՝ 

  Գիտական աստիճան. 

 գիտական աստիճան կամ կոչում աշխարհագրության ոլորտում և կամ հարակից 

մասնագիտությամբ արտերկրյա ԲՈՒՀ-ում ստացած մագիստրոսի կոչում, 

 վերջին հինգ տարվա ընթացքում 3 գիտական կամ մեթոդական հրատարակությունների 

առկայություն, 

 վերջին 5 տարում առնվազն 1 մասնակցություն գիտաժողովում կամ աշխատանքային 

սեմինարների: 

Մանկավարժական փորձ՝ 

 մասնագիտական դասընթացների դասավանդման կամ 

վերապատրաստումներ իրականացնելու առնվազն 2 տարվա փորձ, 

 վերջին 5 տարվա ընթացքում որակավորման բարձրացման դասընթացների 

մասնակցություն: 

Պրակտիկ աշխատանքի փորձ՝ 

 աշխատանքային փորձ քարտեզագրության և կադաստրային գործի ոլորտում՝ քարտեզագրությունմ 

աշխարհագրություն, սերվիս: 

Այլ պահանջներ՝ 

 դասավանդվող առարկաների  առնվազն 50%-ի առցանց նյութերի առկայություն, 

 ուսանողական հարցման արդյունքներով ստացված  

գնահատականների             միջինը՝ առնվազն 4.0 (գործող դասախոսների համար): 
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ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾ 

ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ  

 

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 

Ա1 
Ձևակերպելու և համակողմանի լուսաբանելու  կադաստրային 

գործի քարտեզագրության հիմունքները 

 

Բ1 

Դասակարգելու հողատեսքեր, անշարժ գույքի տեսակների տեղադիրքի 

սխեմաներ և քարտեզներ 
 

Ա2 
Սահմանելու և հիմնավորելու կիրառվող քարտեզագրական 

մեթոդի առանձնահատկությունները, նրանց նկատմամաբ 

ներկայացվող պահանջները 

 

Բ2 

Մշակելու և կառուցելու համալիր գրաֆիկական եռաչափ մոդելներ, 

վերլուծելու, քննարկելու և հիմնավորելու մոդելների միջոցով 

ուսումնասիրությունների կարևորությունը 

 

Ա3 
Ընտրելու և ինքնուրույն  մշակելու քարտեզագրման ծրագրեր,  

հիմնավորելով կիրառվող ծրագրի արդյունավետությունը 

 

Բ3 

 

Օգտագործելու անհրաժեշտ տեղեկատվական համակարգերն ու 

տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում բարդ խնդիրներ լուծելու 

և հավաստի եզրահանգումներ անելու համար 
Ա4 Հիմնավորելու գույքագրման անհրաժեշտությունը, ընտրելու 

դրանց իրականացման եղանակը 

Բ4 Խորը և հիմնավորված մշակելու առաջարկներ այս ոլորտում 

աշխատանքի արդյունավետությունը բարձրացնելու համար 
 

Ա5 
Բացատրելու հողերի մոնիթորինգի էությունը, նկարագրելու 

պահանջվող գործողությունները, գնահատելու հողերը 

 

Բ5 

Դասակարգելու հողատեսքերը ըստ կատեգորիաների, կատարելու 

հողերի բոնիտում 
 

 

Ա6 

Ճանաչելու գույքագրվող օբյեկտներում տեղի ունեցող փոփո-

խությունները (հողերի դեգրադացիա, կառույցների դեֆորմացիա) 

և հիմնավորելու փոփոխությունների դեմ պայքարելու ձևերի 

համակարգային մոտեցման անհրաժեշտությունը 

 

 

Բ6 

 

Ժամանակակից գեոդեզիական սարքերի միջոցով որոշելու օբյեկտների 

կոորդինատները, դասակարգելու դրանք ըստ կատեգորիաներ 

 

Ա7 
Հիմնավորելու մասնագիտական գործունեության ոլորտում 

քարտեզագրության և երկրատեղեկատվական համակարգերի 

մեթոդաբանական և տեսական հիմքերը, ներկայացնելու 

ժամանակակից պրոբլեմները: 

 

 

 

Բ7 

Աէրոտիեզերական նկարների վերծանման միջոցով ներկայացնելու 

բնական և հասարակական օբյեկտների և շրջակա տարածքների 

վիճակը, որոշելու  դրանցում կատարված փոփոխությունները և 

ընտրելու նեգատիվ երևույթների  տվյալները 

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ   
 

Գ1 
Վերլուծելու, գնահատելու և սինթեզելու գոյություն ունեցող 

փաստերը ու ստացված տվյալները 

 

Գ3 

Մշակելու և պատրաստելու նախագծեր, հաշվետվություններ և 

զեկույցներ, ներկայացնելու հետազոտության արդյունքներ 

Գ2 Առաջարկելու նոր գաղափարներ Գ4 Արդյունավետ կերպով պլանավորելու աշխատաժամերը և այլ  

ռեսուրսներ 
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Ուսումնական մոդուլի անվանումը 
Մոդուլի 

թվանիշը 
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6 Ա7 Բ1 Բ2 Բ3 Բ4 Բ5 Բ6 Բ7 Գ1 Գ2 Գ3 Գ4 

Օտար լեզու 1 1602/Մ01   X            X    

Օտար լեզու 2  1602/Մ02   X            X    

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում 0903/Մ01       X  X X      X   

Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ 0903/Մ02    X  X  X           

Մասնագիտության արդի հիմախնդիրները 0903/Մ03 X X       X X     X    

«ՀԲ» Գեոինֆորմատիկա և ԱՏՀ  տեխնոլոգիաներ 0903/Մ04   X       X X      X  

«ՀԲ» Անշարժ գույքի վերլուծություն և կառավարում 0903/Մ05  X    X  X    X       

Մաթեմատիկական – քարտեզագրական մոդելավորում 0903/Մ06  X       X  X    X    

Քարտեզների գեոդեզիական  հիմք 0903/Մ07 X X           X      

Միասնական կադաստր 0903/Մ08    X X     X X        

«ՀԲ» Հողային ռեսուրսների կառավարում 0903/Մ09   X    X X X   X       

Թվային ֆոտոգրամմետրիա և հեռազննում 0903/Մ10 X      X  X     X X    

ՀՆԱՀ և շարժական ԱՏՀ  0903/Մ11 X             X    X 

«ՀԲ» Գեոմորֆոլոգիական քարտեզագրում  0903/Մ12  X X       X       X  

«ՀԲ» Սխալների տեսություն  0903/Մ13  X X      X          

«ՀԲ» Ատլասային քարտեզագրում 0903/Մ14  X     X  X X         

«ՀԲ» Էկոլոգիական քարտեզագրում 0903/Մ15       X    X    X  X  X 

«ՀԲ» Մաթեմատիկական մեթոդների օգտագործումը կադաստրային 

գործում 

0903/Մ16   X X     X          

«ՀԲ» Ինժեներական-երկրաֆիզիկական համալիր  մեթոդների օգտագոր-

ծումը կառուցապատվող տարածքների ուսումնասիրման գործում 

 

0903/Մ17 

        

 

    

X 

 

X 

 X  

 

  

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

Հողագույքային  հարաբերություններ 0903/Մ18    X X X  X          X 

Ժամանակակից գեոդեզիական սարքավորումներ 0903/Մ19       X    X  X     X 

ԱՏՀ հողային ռեսուրսների կառավարման գործում 0903/Մ20   X    X X  X         
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«ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾ»   

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ  
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1. 1602/Մ01 2. Օտար լեզու-1 3. 6  ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/ շաբ. 5. 4 ժամ գործն. 

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8 Դասընթացի նպատակն է՝ 

 կատարելագործել ուսանողների օտար (անգլերեն) լեզվով հաղորդակցական 

կարողությունները՝ ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ 

ոլորտներում, 

 խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական 

յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները, 

 ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ, 

 զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու կարողությունը: 

9 Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 կիրառելով մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները 

(որոնողական, ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ ընկալել դրանց 

բովանդակությունն ու կառուցվածքը, 

 տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ 

գործածության նպատակդրմամբ, 

 ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով ինքնուրույն 

աշխատանք կատարելու սկզբունքների իմացություն, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային և ոճական 

վերլուծություն և թարգմանություն, 

 ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ, 

ձևակերպել, շարադրել, հիմնավորել անձնական կարծիքը, քննարկել, բանավիճել 

մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրների շուրջ, 

 գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ, ռեֆերատներ, 

գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով շարադրանքը, 

 լսելով ընկալել և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող դասախոսությունների, 

հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ 

ինտերնետային) տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և 

ներկայացնելու նպատակով, 

 դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է 

 համապատասխանեն  Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական 

համակարգի  (CEFR-ի) B2 մակարդակին: 

10․ Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա3․ Ընտրելու և ինքնուրույն  մշակելու քարտեզագրման ծրագրեր,  հիմնավորելով կիրառվող 

ծրագրի արդյունավետությունը, 

Գ1․ Վերլուծելու, գնահատելու և սինթեզելու գոյություն ունեցող փաստերը ու ստացված 

տվյալները։ 
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11․ Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, 

 անհատական և խմբային աշխատանք, 

 անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք, 

 ինքնուրույն աշխատանք, 

 բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի 

իրականացում): 

12․ Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

ստուգարքը անցկացվում է բանավոր, հիմնված լինելով կիսամյակի ընթացքում ուսանողի 

ակտիվության  և հանձնարարված   աշխատանքների արդյունքների վրա:   

13․ Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից. 

Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և ոճաբանական 

յուրահատկությունները:Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և 

դրանց իրացումը օտար (անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման 

գործընթացում:Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու 

աշխատությունների, գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, 

զեկուցումների, էսսեների շարադրման ձևերն ու սկզբունքները: 

Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների 

ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման, վերարտադրության 

առանձնահատկությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. John M.Swales,Christine B. Feak “ English in Today’s Research World’’ a Writing Guide. The 

University of Michigan Press, USA,2003. 

2. John M Swales and Christine B.Feak “Academic writing for Graduate Students’’ 2000, USA. 

3. Geology and the environment(Bernard W. Pipkin)English for students of geography (Vasileva M. 

A., 2001). 

 

1. 0903/Մ01 2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում 3.  ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ գործն. 

6. 1-ին՝  աշնանային կիսամյակ  7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողների մոտ ձևավորել տեսական և գործնական գիտելիքներ մասնագիտության 

մեջ կիրառվող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վերաբերյալ, 

 փոխանցել հմտություններ մասնագիտական խնդիրների լուծման նպատակով տարբեր 

համակարգչային ծրագրերի օգտագործման տեսանկյունից, 

 ձևավորել աշխարհատեղեկատվական համակարգերի և այլ համակարգերի հետ 

ինտեգրացված կերպով աշխատելու կարողություններ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա)  մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ընտրելու համակարգչային տարբեր ծրագրեր մասնագիտական հետազոտություններում 

համապատասխան խնդիրները լուծելու նպատակով, 

 պարզաբանելու աշխարհատեղեկատվական համակարգերի տեսական հիմքերը և դրանց 

կիրառության ոլորտները, 
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 բացատրելու աշխարհատեղեկատվական և ինտեգրվող համակարգերի սկզբունքային 

առանձնահատկությունները, 

բ)  գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 կիրառելու աշխարհատեղեկատվական և ինտեգրված համակարգերը մասնագիտական  

հետազոտություններում, 

 հավաքելու, պահպանելու և մշակելու մասնագիտության հետ առնչվող գրաֆիկական և 

թեմատիկ տվյալներ, 

 ներկայացնելու հետազոտության արդյունքները քարտեզների, աղյուսակների և 

գրաֆիկների տեսքով, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 արդյունավետ կերպով կազմակերպելու սեփական հետազոտությանները խնայելով  

ժամանակը և նյութական միջոցները, 

 աշխատելու հետազոտող խմբերում, 

 պատրաստելու հաշվետվություններ և զեկուցումներ, 

 օժանդակելու տարբեր մասնագիտացված խմբերում աշխարհատեղեկատվական 

և   ինտեգրվող համակարգերի կիրառմանը: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա7. հիմնավորելու մասնագիտական գործունեության ոլորտում քարտեզագրության և 

երկրատեղեկատվական մեթոդաբանական և տեսական հիմքերը, ներկայացնելու 

ժամանակակից պրոբլեմները, 

Բ2. մշակելու և կառուցելու համալիր գրաֆիկական եռաչափ մոդելներ, վերլուծել, քննարկել և 

հիմնավորել մոդելների միջոցով ուսումնասիրությունների կարևորությունը, 

Բ3. օգտագործելու անհրաժեշտ տեղեկատվական համակարգերն ու տեխնոլոգիաները 

մասնագիտական ոլորտում բարդ խնդիրներ լուծելու և հավաստի եզրահանգումներ անելու 

համար, 

Գ2. առաջարկելու նոր գաղափարներ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 գործնական պարապունքներ, 

 դասավանդման ինտերակտիվ մեթոդ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

ստուգարքը  անցկացվում է բանավոր, հիմնված լինելով կիսամյակի ընթացքում ուսանողի 

ակտիվության  և հանձնարարված   աշխատանքների արդյունքների վրա:   

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից՝ 

Աշխարհատեղեկատվական և ինտեգրվող համակարգերը կադաստրի ոլորտում: Տվյալների 

տիպերը և դրանց ստացման աղբյուրները: Տվյալների մուտքագրումը համակարգ: 

Վեկտորացման գործընթացը: Տարածական տվյալների վերդրման ֆունկցիաները: 

Վերլուծության արդյունքների տարածում: 
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14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Журкин И. Г., Шайтура С. В. Геоинформационные системы. Москва: Кудиц-пресс, 2009. 272 с. 

2. Иванников А.Д., Кулагин В.П., Тихонов А.Н., Цветков В.Я. Геоинформатика. - М.:МАКС Пресс, 

2001. - 349 с. 

3. Капралов Е., Кошкарев А., Тикунов В., Лурье И., Семин В., Серапинас Б., Сидоренко В., 

Симонов  А. Геоинформатика. В 2 книгах. — Москва: Academia, 2010 

4. ArcGIS/Руководство пользователя- ESRI 2003–2004. 

 

1. 1602 /Մ02 2. Օտար լեզու-2 3. 3 ECTSկրեդիտ 

4. 2 ժամ/ շաբ. 5. 2 ժամ գործն. 

6. 2-րդ՝  գարնանային կիսամյակ  7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ամբողջացնել նախորդ մոդուլի օգնությամբ ձեռք բերած գիտելիքները, 

 ծանոթացնել օտար լեզվի իմացության ստուգման և գնահատման պահանջներին, 

 ներկայացնել լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները և ծանոթացնել 

թեստավորման հիմանական սկզբունքներին, 

 ներկայացնել լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և 

մարտավարությունը, 

9 . Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.  

 ցուցաբերել օտար լեզվի իմացություն միջազգային չափորոշիչներին 

համապատասխան(B2-C1), 

 նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և պահանջները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 գործնականում կատարել թեստային աշխատանքներ` կազմված համաեվրոպական 

չափանիշների B2-C1 մակարակին համապատասխան, 

 արտահայտել մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և բանավոր 

խոսքով, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 արդյունավետ կիրառել համակարգչային հմտությունները: 

10  Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա3․ Ընտրելու և ինքնուրույն  մշակելու քարտեզագրման ծրագրեր,  

հիմնավորելով կիրառվող ծրագրի արդյունավետությունը, 

Գ1․ Վերլուծելու, գնահատելու և սինթեզելու գոյություն ունեցող փաստերը ու ստացված 

տվյալները։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, 

 անհատական և խմբային աշխատանք, 

 ինքնուրույն աշխատանք, 

 գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TOEFL թեստավորման 

միջոցով: 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից՝ 

Օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները: 

Լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման հիմանական 

սկզբունքները: Լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը: 

Միջազգային թեստերի (TOEFL, IELTS, ITEP) առանձնահատկությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Debora Philips “ Longman Preparation Course for the TOEFL IBT” Longman 2007. 

2. Bruce Rogers “ The Complete Guide for TOEFL IBT Test Preparation”, Thomson 2007. 

3. Boston Educational Services “Official ITEP Preparation Guide”, Create Space Independent 

Publishing Platform 2014. 

4. ETS “The Official Guide to the TOEFL Testing”, McGraw-Hill Education 2012. 

5. Pauline Cullen “The Official Cambridge Guide to IELTS”, Cambridge English 2014. 

6. Kaplan “IELTS Premier”, Kaplan Publishing 2016. 

 

1. 0903/Մ02 2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ 3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 1 ժամ դաս., 1 ժամ  գործ. 

6. 1-ին՝  աշնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել կադաստրային աշխատանքների կազմակերպման 

մեթոդներին և տեխնոլոգիաներին, 

 տարաբնույթ կադաստրային աշխատանքների իրականացման 

առանձնահատկություններին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու կադաստրային աշխատանքների կազմակերպման մեթոդները, 

 նկարագրելու կադաստրային աշխատանքների փուլերը, 

 մեկնաբանելու կադաստրային աշխատանքների գործընթացները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 Կիրառելու անհրաժեշտ տվյալների հավաքագրման, մշակման և դասակարգման  

ժամանանակից տեխնոլոգիաներ, 

 ծավալելու մասնագիտական գործունեություն ինչպես մասնավոր կառույցներում, 

այնպես էլ պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, 

 մշակելու և իրակացնելու կադաստրային աշխատանքներ, 

գ)  ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 գնահատելու և արդյունավետ օգտագործելու առկա ռեսուրսները, 

 օգտվելու տարբեր աղբյուրներից և միջոցներից` կադաստրային տվյալներ ստանալու 

համար: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա4. հիմնավորելու գույքագրման անհրաժեշտությունը, ընտրելու դրանց իրականացման 

եղանակը, 

Ա6. ճանաչելու գույքագրվող օբյեկտներում տեղի ունեցող փոփոխությունները (հողերի 

դեգրադացիա, կառույցների դեֆորմացիա) և հիմնավորել փոփոխությունների դեմ 

պայքարելու ձևերի համակարգային մոտեցման անհրաժեշտությունը, 
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Բ1. կազմելու տարբեր հողատեսքեր, անշարժ գույքի տեսակների տեղադիրքի սխեմաներ և 

քարտեզներ, 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 գործնական պարապունքներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Ստուգարքը  իրականացվում է բանավոր հարցման ձևով՝ ռեֆերատների և սեմինարների 

միջոցով: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Կադաստրային աշխատանքների տեսակները: Կադաստրային աշխատանքների 

կազմակերպումը: Կադսատրային աշխատանքների պլանավորումը: Կադաստրային 

աշխատանքների հաշվառումը և հաշվետվությունների կազմումը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը` 

1. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք, ընդունված է 1998 թ. մայիսի 5-ին: 

2. ՀՀ հողային օրենսգիրք, ընդունված է 2001 թ. մայիսի 2-ին: 

3. ՀՀ օրենքը գույքի նկատմամբ իրավունքների գրանցված մասին, ընդունված է 1999 թ. ապրիլի 

14-ին: 

4. Варламов А.А., Земельный кадастр, в шести томах, т. 1, Теоретические основы 

государственного земельного кадастра, Москва, КолосС, 2003, 383 с. 

5. Варламов А.А., Земельный кадастр, в шести томах, т. 2, Управление земельными ресурсами, 

Москва, КолосС, 2004, 528 с. 

 

1. 0901/Մ03 2.  Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները 3. 3  ECTS կրեդիտ 

4.       2ժամ/շաբ. 5.    2  ժամ դաս.,  

6.        1-ին՝  աշնանային  կիսամյակ 7.    Ստուգարք 

8.  Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնելու կադաստրային աշխատանքների բնագավառի 

ժամանակակից հիմնախնդիրներին: 

9.  Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու կադաստրի բնագավառի ժամանակակից հիմնախնդիրներն, 

 նկարագրելու ժամանակակից հիմնախնդիրների բնույթն և էությունը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 կիրառելու կադաստրի բնագավառի հիմնախնդիրների բացահայտման նպատակով 

անհրաժեշտ տվյալների հավաքագրման, մշակման և դասակարգման ժամանակակից 

տեխնոլոգիաներ, 

 մշակելու և իրականացնելու միջոցառումներ կադաստրային հիմնախնդիրների հետևանքները 

մեղմելու նպատակով, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 վերլուծելու առկա հիմնախնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար 

անհրաժեշտ ռեսուրսները, 

 օգտվելու տարբեր աղբյուրներից և միջոցներից` կադաստրի ոլորտի հիմնախնդիրները 

բացահայտելու համար համար: 
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա1. ձևակերպելու և համակողմանի լուսաբանելու կադաստրային գործի քարտեզագրության 

հիմունքները, 

Ա2. սահմանելու և հիմնավորելու կիրառվող քարտեզագրական մեթոդի առանձնահատկու-

թյունները, նրանց նկատմամաբ ներկայացվող պահանջները, 

Բ2. մշակելու և կառուցելու համալիր գրաֆիկական եռաչափ մոդելներ, վերլուծել, քննարկել և 

հիմնավորել մոդելների միջոցով ուսումնասիրությունների կարևորությունը, 

Բ3. օգտագործելու անհրաժեշտ տեղեկատվական համակարգերն ու տեխնոլոգիաները 

մասնագիտական ոլորտում բարդ խնդիրներ լուծելու և հավաստի եզրահանգումներ 

անելու համար, 

Գ1. վերլուծելու, գնահատելու և սինթեզելու գոյություն ունեցող փաստերը ու ստացված 

տվյալները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Ստուգարքը իրականացվում է բանավոր հարցման ձևով՝ ռեֆերատների և սեմինարների միջոցով: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Կադաստրի բնագավառի օրենսդրական հիմնախնդիրները: Կադաստրի բնագավառի 

տեխնիկական հիմնախնդիրները: Կադաստրի բնագավառի տեխնոլոգիական 

հիմնախնդիրները: Կադաստրի բնագավառի կազմակերպչական հիմնախնդիրները: 

Կադաստրի բնագավառի չափաբանական ապահովման հիմնախնդիրները: 

14 Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. ՀՀ օրենքը գույքի նկատմամբ իրավունքների գրանցված  մասին, ընդունված է 1999 թ. 

2. ապրիլի 14-ին: 

3. Варламов А.А., Земельный кадастр, в шести томах, т. 1, Теоретические основы 

государственного земельного кадастра, Москва, КолосС, 2003, 383 с. 

4. Варламов А.А., Земельный кадастр, в шести томах, т. 2, Управление земельными ресурсами, 

Москва, КолосС, 2004, 528 с. 

5. Варламов А.А., Земельный кадастр, в шести томах, т. 3, Государственная регистрация и учет 

земель, Москва, КолосС, 2006, 528 с. 

6. Варламов А.А., Земельный кадастр, в шести томах, т. 6, Географические и земельные 

информационные системы, Москва, КолосС, 2005, 400 с. 
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1. 0903/Մ04 2. «ՀԲ» Գեոինֆորմատիկա և ԱՏՀ տեխնոլոգիաներ 3. 6 ECTS կրեդիտ 

4.   4 ժամ/շաբ. 5.    2 ժամ դաս., 2 ժամ  գործ. 

6.   1-ին՝  աշնանային կիսամյակ 7.    Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողների մոտ ձևավորելու տարածական և ոչ տարածական տվյալների 

կառավարման վերաբերյալ տեսական և կիրառական գիտելիքներ, 

 ձևավորելու տարածական տվյալների վեկտորային և ռաստրային գրաֆիկական 

մոդելավորման և տվյալների հենքի նախագծման սկզբմունքները, ինչպես նաև, 

գործնականում դրանց կիրառման հմտությունները, 

 փոխանցել տարածական տարբեր տիպի վերլուծությունների և դրանց կիրառության: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ինքնուրույն կերպով օգտվելով տվյալների տարբեր աղբյուրներից կկարողանա հավաքել, 

մշակել և պահպանել աշխարհատեղեկատվական տվյալները, 

 կարողանալու տարբեր խնդիրներ լուծելու նպատակով տարածական վերլուծություններ 

իրականացնելու, 

 նախագծելու տարածական տվյալների հենքեր՝ հայեցակարգային, տրամաբանական և 

ֆիզիկական մակարդակներով, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 տարբեր աղբյուրներից հավաքելու, պահպանելու և մշակելու տարբեր տիպի 

տարածական և ոչ տարածական տվյալներ, 

 ինքնուրույն կերպով հայեցակարգային, տրամաբանական և ֆիզիկական 

մակարդակներով նախագծելու տարածական տվյալների հենքեր, 

 իրականացնելու տարածական՝ վեկտորային, ռաստրային և թեմատիկ տվյալների 

վերլուծություններ, 

 աշխատելու ԱՏՀ լաբորատորիաներում տարբեր տիպի աշխարհատեղեկատվական 

համակարգերով, իրականացնելով տվյալների հավաքման, պահպանման, մշակման, 

մոդելավորման և տարածական վերլուծությունների աշխատանքներ, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 հավաքելու, վերլուծելու և համակարգելու տարբեր տիպի աշխարհատեղեկատվական  

տվյալներ, 

 արդյունավետ կերպով իրականացնելու տարածական վերլուծություններ՝ խնայելով 

ժամանակը և միջոցները, 

 աշխատելու ԱՏՀ հետազոտական խմբում և ղեկավարելու այն 

 պատրաստել հաշվետվություններ և զեկուցումներ, 

 օժանդակելու տարբեր մասնագիտացված խմբերում տարածական տվյալների 

կառավարում իրականացնելու նպատակով: 
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10.  Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա3. ընտրելու և ինքնուրույն մշակելու քարտեզագրման ծրագրեր, հիմնավորելով կիրառվող 

ծրագրի արդյունավետությունը, 

Բ3. օգտագործելու անհրաժեշտ տեղեկատվական համակարգերն ու տեխնոլոգիաները մաս-

նագիտական ոլորտում բարդ խնդիրներ լուծելու և հավաստի եզրահանգումներ անելու 

համար, 

Բ4. խորը և հիմնավորված մշակելու առաջարկներ այս ոլորտում աշխատանքի արդյունա-

վետությունը բարձրացնելու համար, 

Գ3. մշակելու և պատրաստելու նախագծեր, հաշվետվություններ և զեկույցներ, ներկայացնելու 

հետազոտության արդյունքներ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 գործնական, 

 ինտերակտիվ մեթոդներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. («ՀԲ») 

1-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի գնահատման 

հիման վրա՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: 2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է 

բանավոր,  հետազոտական աշխատանքի ներկայացմամբ 4 միավոր: Գնահատման 

բաղադրիչներ ինքնուրույն աշխատանք՝ 4 միավոր: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 

միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հասկացություն տարածական և ոչ տարածական տվյալների հենքերի մասին: Վեկտորային 

տարածական գրաֆիկական մոդելներ: Ռաստրային տարածական գրաֆիկական մոդելներ: 

Տարածական ինդեքսավորում: Տարածական մոդելավորման սկզբմունքները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝  

1. Журкин И. Г., Шайтура С. В. Геоинформационные системы. — Москва: Кудиц-пресс, 2009. 

— 272 с. 

2. Кузнецов О. Л., Никитин А. А., Черемисина Е. Н. Геоинформатика и геоинформационные 

системы //Москва, ВНИИгеосистем, 2005г. 

3. Капралов Е., Кошкарев А., Тикунов В., Лурье И., Семин В., Серапинас Б., Сидоренко В. , 

Симонов А. Геоинформатика. В 2 книгах. — Москва: Academia, 2010. 

4. ArcGIS/Руководство пользователя- ESRI 2003–2004. 

5. Ինտերնետային կայքեր՝ 

6. «Landsat» արբանյակային պատկերների արխիվ ftp://ftp.glcf.umiacs.umd.edu/glcf/Landsat/ 

7. ԵՄ «Copernicus» ծրագրի կայքը http://www.copernicus.eu/main/sentinels և«Sentinel»      

արբանյակային պատկերների արխիվը https://scihub.copernicus.eu/dhus 

ftp://ftp.glcf.umiacs.umd.edu/glcf/Landsat/
http://www.copernicus.eu/main/sentinels
https://scihub.copernicus.eu/dhus
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1. 0903/Մ05 2. «ՀԲ» Անշարժ գույքի վերլուծություն և կառավարում 3. 6 ECTSկրեդիտ 

4.  4 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս., 2 ժամ  գործ. 

6.  1-ին՝ աշնանային կիսամյակ 7.   Եզրափակիչ գնահատումով  

8.  Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին տրամադրելու տեսական և պրակտիկ գիտելիքներ անշարժ գույքի 

գնահատման և կառավարման սկզբունքների և մեթոդների վերաբերյալ, 

 ուսանողի մոտ ձևավորել վերլուծելու ընդունակություններ կառավարման գործընթացի 

հիմնախնդիրները հասկանալու համար: 

 ուսանողի մոտ ձևավորելու անշարժ գույքի տարածքայի կառավարման և նոր 

կառավարման մոդելների և մեխանիզմների ստեղծման կարողություններ: 

9.  Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու և ձևակերպելու անշարժ գույքի կառավարման հիմնական տեսական 

դրույթները, 

 նկարագրելու և դասակարգելու անշարժ գույքի օբյեկտները և սուբյեկտները, 

 սահմանելու և հիմնավորելու անշարժ գույքի կառավարման մեթոդների 

առանձնահատկությունները, 

 ինքնուրույն ընտրելու և մշակելու կառավարման մեխանիզմները և հիմնավորել դրանց 

արդյունավետությունը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 ընտրելու և կիրառելու կառավարման տարատեսակ մեխանիզմներ, 

 կազմելու և իրականացնելու անշարժ գույքի կառավարման ռազմավարական ծրագրեր, 

 իրականացնելու անշարժ գույքի շուկայի վերլուծություն և գնահատել բոլոր տեսակի 

անշարժ գույքի օբյեկտները, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 տեսական և պրակտիկ գիտելիքներ օգտագործելով կատարելու կանխատեսումներ 

անշարժ գույքի շուկայի վիճակի վերաբերյալ, 

 մշակելու անշարժ գույքի կառավարման մոդելներ և մեխանիզմներ, 

 կազմակերպելու անշարժ գույքի տարածական կառավարման գործընթացը, 

 պատրաստելու հաշվետվություններ և զեկուցել դրանք: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա2. սահմանել և հիմնավորել կիրառվող քարտեզագրական մեթոդի առանձնահատկություն-

ները, նրանց նկատմամաբ ներկայացվող պահանջները, 

Ա6. ճանաչել գույքագրվող օբյեկտներում տեղի ունեցող փոփոխությունները (հողերի դեգրա-

դացիա, կառույցների դեֆորմացիա) և հիմնավորել փոփոխությունների դեմ պայքարելու 

ձևերի համակարգային մոտեցման անհրաժեշտությունը, 

Բ1. կազմելու տարբեր հողատեսքեր, անշարժ գույքի տեսակների տեղադիրքի սխեմաներ և 

քարտեզներ, 

Բ5. գնահատել հողատեսքերը ըստ կատեգորիաների, կատարել հողերի բոնիտում: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 գործնական աշխատանքներ: 
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1.  0903/Մ06 2. Մաթեմատիկական – քարտեզագրական մոդելավորում 3. 3ECTS կրեդիտ 

4.  2 ժամ/շաբ. 5.  2 ժամ դաս.,  

6.  2-րդ՝  գարնանային կիսամյակ 7 .  Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման  

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ծանոթացնել ուսանողներին քարտեզագրության մեջ օգտագործվող մաթեմատիկական 

մոդելների կառուցման մեթոդներին, 

 նրանց հատկություններին և այդ մոդելներում քարտեզագրական խնդիրների լուծման 

եղանակներին: 

9.  Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ձևակերպելու հիմնարար գիտելիքներ դիսկրետ մաթեմատիկական մոդելների և նրանց 

հատկությունների մասին, 

 լուսաբանելու կադաստրային երևույթների մաթեմատիկական մոդելավորումը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 հիմնավորելու կադաստրային խնդիրների համար համապատասխան մոդելների 

կազմումը, 

 առաջարկելու կադաստրային խնդիրների ուսումնասիրումը և լուծումներ, 

 պնդելու կադաստրային որոշակի տեսքերի խնդիրների մոդելավորման եղանակները, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

12.  Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. («ՀԲ») 

1-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի գնահատման 

հիման վրա՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: 2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է 

բանավոր, հետազոտական աշխատանքի ներկայացմամբ 4 միավոր: Գնահատման 

բաղադրիչներ ինքնուրույն աշխատանք՝ 4 միավոր: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 

միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է: 

13.  Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Անշարժ գույքի կառավարման տնտեսագիտական բովանդակությունը: Անշարժ գույքի 

տարածատնտեսական զարգացումը: Անշարժ գույքի տնտեսական վերլուծությունը 

հիմնավորումը: Անշարժ գույքի գնահատման տեսական դրույթները: Անշարժ գույքի 

գնահատման մեթոդները: Անշարժ գույքի շուկայի ներդրումային ծրագրերի վերլուծություն 

և խորհրդատվություն: Անշարժ գույքի շուկայի մոնիթորինգ և մոդելավորում: Անշարժ 

գույքի բնակարանայի ֆոնդի կառավարման առկա խնդիրները: Անշարժ գույքի 

բնակարանային ֆոնդի կառավարման արդյունավետ մեթոդների  ընտրությունը խոշոր 

քաղաքների համար: 

14.  Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Ստեփանյան Ս.Շ. , Հովհաննիսյան Վ.Փ. , Գրիգորյան Ա.Լ. , Անշարժ գույքի էկոնոմիկա  

և կառավարում , Երևան 2007թ: 

2. Анализ рынка недвижимости для профессионслов / Г.М. Стерник, С.Г. Стерник. - М: ЗАО 

Изд.«Экономика» 2009. - 606с. 

3 .  Горемыкин В.А., Економика недвижимости, Москва 2011, ИД Юрайт, 883 с Экономика и 

управление недвижимостью: учебник / под общ. ред. П. Г.  

4. Грабового. - 2-е изд., перераб. и доп.- Москва: Проспект, 2012. - 848 с. 
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 օգտվելու կադաստրային գրականության աղբյուրներից, 

 ստեղծագործաբար կիրառելու ունեցած գիտելիքները և առաջ քաշել նորերը, 

 աջակցելու ստացվող գիտելիքների այլ հարակից գիտակարգերի շրջանակներում 

կատարվելիք ուսումնասիրությունները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա2. Սահմանելու և հիմնավորելու կիրառվող քարտեզագրական մեթոդի առանձնա-

հատկությունները, նրանց նկատմամաբ ներկայացվող պահանջները, 

Բ2. մշակելու և կառուցելու համալիր գրաֆիկական եռաչափ մոդելներ, վերլուծել, քննարկել և 

հիմնավորել մոդելների միջոցով ուսումնասիրությունների կարևորությունը, 

Բ4. Խորը և հիմնավորված մշակելու առաջարկներ այս ոլորտում աշխատանքի 

արդյունավետությունը բարձրացնելու համար, 

Գ1. վերլուծելու, գնահատելու և սինթեզելու գոյություն ունեցող փաստերը ու ստացված 

տվյալները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները` 

 դասախոսություն, 

 ինտերակտիվ պարապունք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.՝ 

եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով:  Ընթացիկ 

ստուգում 6 միավոր, ինքնուրույն աշխատանք՝ 6:  Միավորների քայլը 0,5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Դիսկրետ բազմություններ, նրանց հատկությունները, կոմբինատորիկայի հիմնական  

գաղափարները: Գրաֆներ, ներկայացման եղանակները, կապը քարտեզագրության հետ: 

Երկրի հողային ռեսուրսները: Հարթ գրաֆներ, նրանց հատկությունները և քարտեզների 

Ներկայացումը հարթ գրաֆներ միջոցով: Բուլյան ֆունկցիաներ: Բուլյան ֆունկցիաների 

ներկայացման եղանակները: Բուլյան ֆունկցիաների կառուցվածքը: Քարտեզագրական 

պատկերների ներկայացումը դիսկրետ օբյեկտների միջոցով: Պատկերների ճանաչման 

հիմնական եղանակներ: Քարտեզների ներկայացումը ԷՀՄ- ներում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Հակոբյան Հ. Ց., Գրաֆների Տեսություն, Ներածություն Երևան 2001: 

2. Տոնոյան Ռ.Ն. Դիսկրետ մաթեմատիկայի դասընթաց, Երևան 2000: 

3. Виленкин Н.Я., комбинаторика М., Наука 2006 

4. ХАРАРИ ф., Теория графов. М., Мир, 2003 

5. Яблонский С.В.Ввдение в дискретную математику. М., Наука 2001 

 

1.  0903/Մ07 2.  Քարտեզների գեոդեզիական հիմք 3.  3 ECTS կրեդիտ 

4.  2 ժամ/շաբ. 5.  1 ժամ դաս., 1 ժամ  գործ. 

6.  2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7.  Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման  

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

ուսանողներին ծանոթացնել քարտեզների գեոդեզիական հիմքի կառուցման եղանակներին, 

հենակետերի ուղղանկյուն կորդինատների ու բացարձակ բարձրությունների որոշման 

համար օգտագործվող տարբեր ճշտության գործիքներին ու չափումների մեթոդներին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա)  մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 
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 որոշելու տեղավայրի տարբեր պայմանների համար հանույթի աշխատանքային 

հիմնավորման պետական գեոդեզիական ցանցի հետ կապակցման եղանակը, 

օգտագործվող գործիքներն ու սարքերը, ինչպես նաև չափման մեթոդը, 

 լուսաբանելու և ընտրելու բավական մեծ մակերեսներ ընդգրկող տարածքների 

գեոդեզիական հանույթների դեպքում այդ տարածքների վրա հավասարապես ցրված 

որոշ քանակության հենակետերի փոխադարձ որոշման եղանակը, կարգը և 

համապատասխան ճշտությունները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 կկարողանա օգտվել համապատասխան գեոդեզիական գործիքներից ու սարքերից, և 

կապակցման միջոցով որոշել ցանկացած հենակետի տեղադիրքը՝ հորիզոնական 

հարթության վրա ու բարձրությունը ծովի մակարդակի նկատմամբ, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 կատարելու չափումներ, հաշվարկելու և ստանալու ցանկացած ուսումնասիրվող կետի 

ինչպես պլանային (ուղղանկյուն կորդինատներ), այնպես էլ բարձունքային տվյալները, 

 սովորելու ժամանակակից սարքավորումներով վերը նշված խնդիրների լուծումը, 

փոխանցելու ուսումնասիրվող կետերի պլանային և բարձունքային դիրքի որոշման 

ժամանակակից եղանականերն և մեթոդները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա1. ձևակերպելու և համակողմանի լուսաբանելու կադաստրային գործի քարտեզագրության  

հիմունքները, 

Ա2. սահմանելու և հիմնավորելու կիրառվող քարտեզագրական մեթոդի 

առանձնահատկությունները, նրանց նկատմամաբ ներկայացվող պահանջները, 

Բ6. ժամանակակից գեոդեզիական սարքերի միջոցով որոշելու օբյեկտների կոորդինատները, 

դասակարգելու դրանք ըստ կատեգորիաների, 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները` 

 դասախոսություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով:  Ընթացիկ 

ստուգում 6 միավոր, ինքնուրույն աշխատանք՝ 6:  Միավորների քայլը 0,5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Պետական գեոդեզիական ցանցը և նրա դասերը: Պլանային պետական գեոդեզիական 

ցանց: Բարձունքային պետական գեոդեզիական ցանց: 

14.  Հիմնական գրականության ցանկը`  

1. Բաբայան Հ. Ա., Մեթանջյան Վ. Ա., Էֆենդյան Պ. Ս., Գեոդեզիա Մաս 1, 2, 3, Երևան 2008: 

2. Մովսիսյան. Ռ. Հ. «Գեոդոզիական», 1մաս, Երևան, 2002: 

 

1.  0903/Մ08 2.  Միասնական կադաստր 3.  3 ECTS րեդիտ 

4.  3 ժամ /շաբ. 5.  2 ժամ դաս., 1 ժամ  գործ. 

6.  2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7.   Առանց եզրափակիչ գնահատման  

8.  Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին տրամադրել անհրաժեշտ գիտելիքներ միասնական կադաստրի 

սզբունքների և մեթոդների վերաբերյալ, 

 ուսանողի մոտ հիմնավորվել, ձևավորել և զարգացնել կադաստրի վարման և 
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կազմակերպման տեխնոլոգիական և գործնական կարողություններ: 

9.  Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 սահմանելու և բնութագրելու միասնական  կադաստրի հիմնական 

հասկացություններն ու խնդիրները, 

 ձևակերպելու միասնական  կադաաստրի վարման  մեթոդները, սկզբունքներն ու 

կարգերը, 

 կկարողանա տարբեր խնդիրներ լուծելու նպատակով վիճակագրական 

վերլուծություններ իրականացնել, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 կիրառելու կադաստրի վարման հայեցակարգերը կոնկրետ առաջադրանքների 

շրջանակներում և մշակելու հանձնարարված տարածքի համար բնական ռեսուրսների 

կադաստրի  և դրանց հետագա մոնիթորինգի անցկացման ծրագիր, 

 գնահատելու տարածաշրջանի ռեսուրսների (պաշարների) յուրացման վիճակը և 

տալու նրանց ընդլայնման մոտավոր հեռանկարները, բացատրելու և արժևորելու  

ռեսուրսների կադաստրի և մոնիթորինգի անցկացման դերը ընդերքի արդյունավետ 

օգտագործման և բնապահպանության ոլորտում, 

 հավաքագրելու, վերլուծելու և մշակելու եղած տեղեկատվությունը որակական և 

քանակական գնահատումների կատարման նպատակով, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 ձևավորելու վերլուծական, գնահատման, մոդելավորման և այլ  

կարևորունակություններ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա4. հիմնավորելու գույքագրման անհրաժեշտությունը, ընտրելու դրանց իրականացման   եղանակը, 

Ա5. բացատրելու հողերի մոնիթորինգի էությունը, նկարագրելու պահանջվող 

գործողությունները, գնահատելու հողերը, 

Բ3. օգտագործելու անհրաժեշտ տեղեկատվական համակարգերն ու տեխնոլոգիաները 

մասնագիտական ոլորտում բարդ խնդիրներ լուծելու և հավաստի եզրահանգումներ անելու համար, 

Բ4. խորը և հիմնավորված մշակելու առաջարկներ այս ոլորտում աշխատանքի 

արդյունավետությունը բարձրացնելու համար: 

11.  Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 ինտերակտիվ մեթոդներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Գնահատումը   կատարվում է 2 ընթացիկ քննություններով,  8 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Քննության ձևերն են առաջինը՝ գրավոր, երկրորդը՝ բանավոր: Գնահատման 

բաղադրիչներ՝ ընթացիկ ստուգում 6 միավոր, ինքնուրույն աշխատանք՝ 6  միավոր։ 

Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Միասնական կադաստրի վարման տեսական հիմունքները: Մոնիթորինգի համակարգ և 

բնական ռեսուրսների մոնիթորինգ ու կադաստր: Բնական ռեսուրսների մոնիթորինգի 

կառուցվածքը: Միասնական կադաստրի իրականացման կարգը: Տվյալների հավաքագրումը, 

վերլուծումը, գնահատումը և  տեղեկատվության տրամադրումը: 
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14.  Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Բնական ռեսուրսների մոնիթորինգ և կադաստր: Ուսումն ական ձեռնարկ/ 

Պ.Էֆենդյան, Ա.Եզեկյան, Ս.Թամոյան, Ա.Վարդանյան.-Եր.: ՀԱԱՀ, 2016. 192 էջ:  

2. Եզեկյան Ա.Ս., Էֆենդյան Պ.Ս. Հողային կադաստր, Եր,: ՀՊԱՀ, 2008: 286 էջ: 

3. Հարությունյան Վ.Խ. Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգ, ՀՊԱՀ 2010, 450 էջ: 

4. Варламов А.А., Гавриленко В.А., Гальченко С.А., Ломакин Г.В., Петров Н.Е.,  

5. Варламов А.А.. Захарова С. Н. Мониторинг земель: Учебное пособое. М.: ГУЗ, 2000, 158с. 

6. Рулева Н.П. Научные основа  земельного кадастра. Учебное пособие. М.2000 г. 

7. http://www.cadastre.am/ 

 

1. 0903/Մ09 2. «ՀԲ» Հողային ռեսուրսների կառավարում 3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս.,  

6. 2-րդ ՝ գարնանային կիսամյակ 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին տրամադրելու տեսական և պրակտիկ գիտելիքներ հողային 

ռեսուրսների կառավարման սկզբունքների և մեթոդների վերաբերյալ, 

 ուսանողի մոտ ձևավորել վերլուծելու ընդունակություններ կառավարման 

գործընթացի  հիմնախնդիրները հասկանալու համար, 

 ուսանողի մոտ ձևավորել հողային ռեսուրսների տարածքայի կառավարման և նոր 

կառավարման մոդելների ստեղծման կարողություններ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու և ձևակերպելու հողային ռեսուրսների կառավարման հիմնական 

տեսական  դրույթները, 

 նկարագրելու և դասակարգելու հողային ֆոնդը, ըստ նպատակային և գործնական  

նշանակության, 

 սահմանելու և հիմնավորելու հողային ռեսուրսների կառավարման մեթոդների            

առանձնահատկությունները, 

 ինքնուրույն ընտրելու և մշակելու կառավարման մեխանիզմները և հիմնավորել դրանց  

արդյունավետությունը, 

բ)  գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 ընտրելու և կիրառելու կառավարման տարատեսակ մեխանիզմներ, 

 կազմելու և իրականացնելու հողային ռեսուրսների կառավարման ռազմավարական 

ծրագրեր, 

 իրականացնելու հողային ռեսուրսների վերլուծություն և գնահատելու հողերը ըստ 

նպատակային նշանակության, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 տեսական և պրակտիկ գիտելիքները օգտագործելով կայացնելու որոշումներ հողային 

ռեսուրսների կառավարման գործում, 

 կազմակերպելու հողային ռեսուրսների կառավարման գործընթացը պետական 

տարածքային և տեղական ինքնակառավարման համակարգերում, 

 պատրաստելու հաշվետվություններ և զեկուցել դրանք: 

 

http://www.cadastre.am/
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա3. ընտրելու և ինքնուրույն մշակելու քարտեզագրման ծրագրեր, հիմնավորելով կիրառվող 

ծրագրի արդյունավետությունը, 

Ա7. հիմնավորելու մասնագիտական գործունեության ոլորտում քարտեզագրության և 

երկրատեղեկատվական մեթոդաբանական և տեսական հիմքերը, ներկայացնելու 

ժամանակակից պրոբլեմները: 

Բ1. կազմելու տարբեր հողատեսքեր, անշարժ գույքի տեսակների տեղադիրքի սխեմաներ և 

քարտեզներ, 

Բ2. մշակելու և կառուցելու համալիր գրաֆիկական եռաչափ մոդելներ, վերլուծել, քննարկել և 

հիմնավորել մոդելմերի միջոցով ուսումնասիրությունների կարևորությունը 

Բ5. գնահատելու հողատեսքերը ըստ կատեգորիաների, կատարելու հողերի բոնիտում 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները` 

 դասախոսություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. («ՀԲ») 

Գնահատումը կատարվում է 2 ընթացիկ քննություններով,  8 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Քննության ձևերն են առաջինը՝ գրավոր, երկրորդը՝ բանավոր, հետազոտական 

աշխատանքի ներկայացմամբ 4 միավոր:Գնահատման բաղադրիչներ՝ ընթացիկ ստուգում 6 

միավոր, ինքնուրույն աշխատանք՝ 6  միավոր։Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Կառավարման և հողային ռեսուրսների կառավարման համակարգի հիմնական տեսական 

դրույթները: ՀՀ հողային ֆոնդը որպես կառավարման օբյեկտ: Հողային ռեսուրսների 

կառավարման հիմնական մեթոդները: Հողային ռեսուրսների  կառավարման իրավական 

կազմակերպման և տնտեսական մեխանիզմները: Հողային ռեսուրսների կառավարաման 

տեղեկատական ապահովումը: Հողային ռեսուրսների կառավարման սուբյեկտները: 

Հողային ռեսուրսների կառավարումը պետական և տեղական ինքանկառավարման  

համակարգերը: Հողային ռեսուրսների կառավարման համակարգերի մոդելավորումը: 

Հողային ռեսուրսների կառավարման արտասահմանյան փորձը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Եզեկյան Ա.Ս., Էֆենդյան Պ.Ս. Հողային կադաստր, Եր,: ՀՊԱՀ, 2008: 286 էջ: 

2. Варламов А.А. Земельный кадастр: В 6т. Т.2. Управление земельными ресурсами. М, 

КолосС, 2004,  528с.  

3. Государственное управление: основы теории и организации. Учебник под ред.   

В.А.Козбаненко. М.: «Статут», 2000. – 912 с. 

4. Кормишова А.В. Исследование систем управления.Учебное пособие. М. Изд-во 

МНЭПУ,2000 – 48 с. 

5. Кухтин П.В., Левов А.А, Морозов В.Ю., Руднев А.В., Семкина О. С., Хованова Н.В. 

Управление земельнуми ресурсами: Учебное поспбие. 2-е изд, СПб.: Питер, 2006, 448с. 

 

1. 0903/Մ10 2. Թվային ֆոտոգրամմետրիա և հեռազննում 3. 6 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ.  5. 2 ժամ դաս., 2 ժամ  գործ. 

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ  7. Եզրափակիչ գնահատումով   

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել թվային ֆոտոգրամմետրիայի և հեռազննման տեսական  



 

736 

 

մեթոդանբանական հիմնադրույթներին 

 փոխացել գիտելիքներ թվային ֆոտոգրամմետրիայի և հեռազննման ապարատների 

առանձնահատկությունների և հանույթի իրականացման եղանակների մասին, 

 ձևավորել հմտություններ հեռազննման թվային պատկերների նախնական մշակման և 

չափաբերումների իրականացման տեսակետից 

 փոխանցել գիտելիքներ թվային պատկերների վերծանման հիմնական ալգորիթմների 

մասին, 

 ձևավորել գործնական կարողություններ արբանյակային պատկերների վերծանման  

նպատակով: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 Ներկայացնելու թռչող և հանույթ իրականացնող սարքավորումների 

առանձնահատկությունները, դրանց կիրառելիության ոլորտները, 

 պարզաբանելու պատկերների նախնական մշակման ալգորիթմների տեսական 

հիմքերը և օգտագործման առանձնահատկությունները, 

 բացատրելու վերծանման ալգորիթմները իրենց տարատեսակ տեսական հիմքերով և 

խնդիրների լուծման մեջ դրանց կիրառման նպատակահարմարությունով, 

 գնահատելու վերծանման արդյունքների ճշտության մակարդակը, հենվելով տեսական 

դրույթների վրա, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 ընտրելու համապատասխան արբանյակային պատկերները անհրաժեշտ 

վերծանումներ իրականացնելու նպատակով, 

 իրականացնելու արբանյակային պատկերների նախնական մշակումներ և 

անհրաժեշտ չափաբերումներ, 

 իրականացնելու թվային պատկերների վերծանումներ համապատասխան 

ալգորիթմներով, առաջադրված խնդիրներին համարժեք կերպով, 

 ձեռքբերելու վերծանման արդյունքում ստացվող տարատեսակ տվյալներ, որոնք 

կօգտագործվեն այլ տիպի վերլուծություններ իրականացնելու նպատակով, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 արդյունավետ կերպով իրականացնելու աշխատանքներ խնայելով ժամանակը և 

նյութական միջոցները, 

 աշխատելու հեռազննման բնագավառի հետազոտական խմբերում և ղեկավարել այն, 

 պատրաստելու հաշվետվություններ և զեկուցումներ, 

 նախաձեռնելու նոր տիպի խնդիրների լուծման համար համապատասխան 

աշխատանքներ: 
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10 . Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա1. ձևակերպելու և համակողմանի լուսաբանելու կադաստրային գործի քարտեզագրության 

հիմունքները, 

Ա7. հիմնավորելու մասնագիտական գործունեության ոլորտում քարտեզագրության և 

երկրատեղեկատվական մեթոդաբանական և տեսական հիմքերը, ներկայացնելու 

ժամանակակից պրոբլեմները, 

Բ2. կազմելու տարբեր հողատեսքեր, անշարժ գույքի տեսակների տեղադիրքի սխեմաներ և 

քարտեզներ, 

Բ7. աէրոտիեզերական նկարների վերծանման միջոցով ներկայացնելու բնական և  

հասարակական օբյեկտների և շրջակա տարածքների վիճակը, որոշել դրանցում 

կատարված փոփոխությունները և առանձնացնելու նեգատիվ երևույթների տվյալները, 

Գ1. վերլուծելու, գնահատելու և սինթեզելու գոյություն ունեցող փաստերը ու ստացված 

տվյալները,,0 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն,   

 գործնական, 

 ինտերակտիվ մեթոդներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

1-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի գնահատման 

հիման վրա՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: 2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է 

ուսանողի գրավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Ինքնուրույն աշխատանք՝ 4 միավոր: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 

միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հեռազննման ֆիզիկական հիմունքները: Թռչող և հանույթն իրականացնող ապարատներ: 

Հանույթի տեսակները: Օդալուսանկարների և արբանյակային պատկերների նախնական 

մշակում: Օդալուսանկարների և արբանյակային պատկերների վերծանում: 

Դասակարգումները, որպես օդալուսանկարների և արբանյակային պատկերների 

վերծանման հիմնական ալգորիթմներ:  

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Токарева О.С. Обработка и интерпретация данных дистанционного зондирования Земли: 

учебное пособие. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2010. – 148 с. 

2. Чандра А.М., Гош С.К. Дистанционное зондирование и географические информационные 

системы//М.Тохносаф:е ра, 2008. - 312 е. 

3. Шовенгердт Р.А. Дистанционное зондирование. Модели и методы обработки изображений// 

М.: Техносфера, 2010. - 560 с. 
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1. 0903/Մ11 2. ՀՆԱՀ և շարժական ԱՏՀ 3. 6 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս.,2 ժամ գործն. 

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ  7. Եզրափակիչ գնահատումով  

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողների մոտ ձևավորելու համերկրային նավարկման արբանյակային 

համակարգերի կառուցվածքի և աշխատանքի սկզբմունքների վերաբերյալ տեսական 

գիտելիքներ, 

 ձևավորելու տեսական և գործնական կարողություններ համերկրային տեղորոշման 

համակարգը օգտագործելու նպատակով, 

 փոխանցելու տեսական գիտելիքներ և գործնական կարողություններ շարժական ԱՏՀ-ի 

միջոցով, դաշտային պայմաններում տվյալների ավտոմատացված կերպով հավաքման և 

մշակման նպատակով: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 աշխատելու համերկրային տեղորոշման համակարգով լուծելով տվյալների հավաքման 

խնդիրներ, 

 նախագծելու տվյալների, ավտոմատացված կերպով հավաքման հենքը, 

 կիրառելու շարժական ԱՏՀ-երը տվյալների հավաքման նպատակով, 

բ.) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 ներբեռնելու և մշակելու դաշտային հանույթային տվյալները, 

 իրականացնելու տարբեր տիպի նավարկումներ, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 Արդյունավետ կերպով իրականացնելու տվյալների հավաքագրումը՝ դաշտային 

պայմաններում, 

 աշխատելու դաշտային հանույթ իրականացնող խմբերում և ղեկավարել այն 

 պատրաստելու հաշվետվություններ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա1. ձևակերպելու և համակողմանի լուսաբանելու կադաստրային գործի քարտեզագրության 

հիմունքները 

Բ7. աէրոտիեզերական նկարների վերծանման միջոցով ներկայացնելու բնական և 

հասարակական օբյեկտների և շրջակա տարածքների վիճակը, որոշել դրանցում կատարված 

փոփոխությունները և ընտրել առանձնացնելու երևույթների տվյալները, 

Գ4. արդյունավետ կերպով պլանավորելու աշխատաժամերը և այլ ռեսուրսներ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 գործնական, 

 ինտերակտիվ մեթոդներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

1-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի գնահատման 

հիման վրա՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: 2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է 

ուսանողի գրավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Ինքնուրույն աշխատանք՝ 4 միավոր: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 

միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է: 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հասկացություն համերկրային նավարկման արբանյակային համակարգերի մասին: ՀՏՀ 

կառուցվածքը, տարատեսակները: ՀՏՀ հիմնական ֆունկցիաները: Հասկացություն 

շարժական ԱՏՀ-ի մասին: Տվյալների կազմակերպումը շարժական ԱՏՀ-ում: Դաշտային 

տվյալների հավաքման տեխնոլոգիան 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Антонович, К.М. Использование спутниковых радионавигационных систем в геодезии 

//Монография: М.: ФГУП «Картгеоцентр», 2005. – 334 с.: 

2. Серапинас Б.Б. Глобальные системы позиционирования: Учеб. изд. - М.: ИКФ 

«Каталог»,2002. 106 с. 

3. Global Positioning System Overview. 

http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/gps/gps.html 

4. ESRI ArcPad help http://resources.arcgis.com/en/help/arcpad/10.2/app/ 

 

1. 0903/Մ12 2. «ՀԲ» Գեոմորֆոլոգիական քարեզագրություն 3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ.  5. 1 ժամ դաս., 1 ժամ  գործ. 

6. 3-րդ՝  աշնանային կիսամյակ  7. Առանց եզրափակիչ գնահատման  

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել գեոմորֆոլոգիական քարտեզագրության մոդելի նպատակները, խնդիրները 

և դրանց լուծման եղանակները, 

 ծանոթացնել այն մեթոդներին, որոնցով ուսումնասիրվում և 

քարտեզագրվում են  գեոմորֆոլոգիական օբյեկտները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ճանաչելու բնության մեջ գեոմորֆոլոգիական օբյեկտները, 

 ընտրելու օբյեկտների քարտեզագրման մեթոդների համալիրը, 

 մեկնաբանելու ստացված քարտեզագրական նյութերի արդյունքները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 պատրաստելու գեոմորֆոլոգիական մոդելներ, համապատասխան 

լաբորատորիաներում, 

 մոդելավորելու գեոմորֆոլոգիական օբյեկտները ԱՏՀ-ի օգնությամբ, 

 մեկնաբանելու մոդելավորման արդյունքները, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 առաջարկելու գեոմորֆոլոգիական օբյեկտների մոդելավորման ճիշտ ձևերն ու 

մեթոդները, 

 քննարկելու գեոմորֆոլոգիական ատլասների կազման անհրաժեշտությունը և 

կիրառումը: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա2. սահմանելու և հիմնավորելու կիրառվող քարտեզագրական մեթոդի 

առանձնահատկությունները, նրանց նկատմամաբ ներկայացվող պահանջները, 

Ա3. ընտրելու և ինքնուրույն մշակելու քարտեզագրման ծրագրեր, հիմնավորելով կիրառվող 

ծրագրի արդյունավետությունը, 

Բ3. օգտագործելու անհրաժեշտ տեղեկատվական համակարգերն ու տեխնոլոգիաները 

http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/gps/gps.html
http://resources.arcgis.com/en/help/arcpad/10.2/app/
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մասնագիտական ոլորտում բարդ խնդիրներ լուծելու և հավաստի եզրահանգումներ անելու 

համար, 

Գ3. մշակելու և պատրաստելու նախագծեր, հաշվետվություններ և զեկույցներ, ներկայացնելու 

հետազոտության արդյունքներ, 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 գործնական աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. («ՀԲ») 

Գնահատումը կատարվում է 2 ընթացիկ քննություններով,  8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Քննության ձևերն են առաջինը՝ գրավոր, երկրորդը՝ բանավոր, հետազոտական աշխատանքի 

ներկայացմամբ 4 միավոր:Գնահատման բաղադրիչներ՝ ընթացիկ ստուգում 6 միավոր, ինքնուրույն 

աշխատանք՝ 6  միավոր։Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Գեոմորֆոլոգիական քարտեզագրության մոդելի ուսումնասիրման օբյեկտը, մեթոդները և 

այլն: Ռելիեֆի ձևաչափական ցուցանիշները և դրանց քարտեզագրումը: 

Գեոմորֆոլոգիական ատլասների կազմում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Бойнагрян В. Р. << Геоморфология Армянского нагорья>> 2016г. 

2. Спиридонов А. И. << Оснобы общой методики полевых геоморфологических 

исследовний и геоморфологического картографиробания>> 2000г. 

 

1.  0903/Մ13 2.   «ՀԲ» Սխալների տեսություն 3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ.  5. 1 ժամ դաս., 1 ժամ  գործ. 

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7.Առանց եզրափակիչ գնահատման  

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել չափումների կատարման այնպիսի մեթոդների հետ, որոնց 

կիրառման դեպքում նախ կկատարվեն ժամանակի ու միջոցների նվազագույն ծախսեր և 

ապա չափումների սխալները չեն գերազանցի թույլատրելի մեծություններից: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 որոշելու ցանկացած ֆիզիկական մեծության չափումներին ուղեկցող անխուսափելի 

սխալները, նրանց հատկությունները և դրանց հնարավորինս փոքրացման ուղիները, 

 ներկայացնելու չափումների սխալների թույլատրելի սահմանները ու նրանց 

առաջացման և կուտակման օրինաչափությունները, 

 ցուցաբերելու գիտելիքներ, որոշելու սխալների ազդեցության չափը չափման ստացված 

արդյունքների մեջ, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 լուսաբանելու չափումների մեթոդիկայի ընտրությունը, 

 օբյեկտիվորեն գնահատելու չափումների արդյունքների ճշտությունը, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 Առաջարկելու սխալների  տեսության  կիրառմամբ գործնականում հաճախ հանդիպող 

բազմաթիվ խնդիրների լուծումը և կիրառումը: 
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա2. սահմանելու և հիմնավորելու կիրառվող քարտեզագրական մեթոդի  առանձնահատկու-

թյունները, 

Ա3. ընտրելու և ինքնուրույն մշակելու քարտեզագրման ծրագրեր, հիմնավորելով կիրառվող 

ծրագրի արդյունավետությունը: 

Բ2. մշակելու և կառուցելու համալիր գրաֆիկական եռաչափ մոդելներ, վերլուծել, քննարկել և 

հիմնավորել մոդելների միջոցով ուսումնասիրությունների կարևորությունը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 գործնական աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. («ՀԲ») 

Գնահատումը կատարվում է 2 ընթացիկ քննություններով,  8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Քննության ձևերն են առաջինը՝ գրավոր, երկրորդը՝ բանավոր, հետազոտական աշխատանքի 

ներկայացմամբ 4 միավոր:Գնահատման բաղադրիչներ՝ ընթացիկ ստուգում 6 միավոր, 

ինքնուրույն աշխատանք՝ 6  միավոր։Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Չափումների սխալները: Հավասարաճիշտ և անհավասարաճիշտ, ուղղակի և անուղղակի, 

անհրաժեշտ և լրացուցիչ   չափումներ: Չափանիշներ չափումների արդյունքները 

գնահատելու և միմյանց հետ համեմատելու համար: Չափումերի սխալների տեսության 

կիրառումը գեոդեզիական պրակտիկ խնդիրներում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝  

1. Բաբայան Հ. Ա., Մեթանջյան Վ. Ա., Էֆենդյան Պ. Ս., Գեոդեզիա Մաս 1, 2, 3, Երևան 2008, 

2009, 2011: 

2. Մարգարյան Վ. «Սխալների տեսություն», 2008: 

3. Մովսիսյան Ռ. Հ. « Գեոդեզիա» 2 մաս, Երևան 2002: 

4. Маслов А.В., Гордеев А.В, Батроков Ю.Г., Геодезия 2006: 

 

1. 0903/Մ14 2. «ՀԲ»  Ատլասային քարտեզագրում 3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 1 ժամ դաս., 1 ժամ  գործ. 

6. 3-րդ՝  աշնանային կիսամյակ 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման   

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել ատլասի՝ որպես հատուկ  քարտեզագրական   

ստեղծագործության նախագծման և կազման սկզբունքներին ու մեթոդներին, 

 ուսանողներին ծանոթացնել ատլասային քարտեզագրության զարգացման 

պատմությանը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու ատլասային քարտեզագրման զարգացման պատմությունը, 

 դասակարգելու ատլասների տեսակներն ըստ նշանակության, 

 վերլուծելու քարտեզագրական ստեղծագործությունները, 

 նկարագրելու քարտեզների կազման փուլերը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները ատլասներ կազմելու ժամանակ, 
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 ստեղծելու կառուցվածքային, աշխարհագրական և քարտեզագրական առումներով 

գրագետ ատլասներ, 

 իրականացնելու թեմատիկ քարտեզների կազման ժամանակ համակարգված մոտեցում, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 օգտվելու քարտեզագրական տարատեսակ աղբյուրներից (տեղագրական քարտեզներ, 

թեմատիկ քարտեզներ), 

 վերլուծելու քարտեզագրական աղբյուրներ և կատարելու հետևություններ, 

 կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա2. սահմանելու և հիմնավորելու կիրառվող քարտեզագրական մեթոդի առանձնահատկու-

թյունները, նրանց նկատմամաբ ներկայացվող պահանջները, 

Ա7. հիմնավորելու մասնագիտական գործունեության ոլորտում քարտեզագրության և երկրա-

տեղեկատվական մեթոդաբանական և տեսական հիմքերը, ներկայացնելու ժամանակակից 

պրոբլեմները, 

Բ2. մշակելու և կառուցելու համալիր գրաֆիկական եռաչափ մոդելներ, վերլուծել, քննարկել և 

հիմնավորել մոդելների միջոցով ուսումնասիրությունների կարևորությունը, 

Բ3. օգտագործելու անհրաժեշտ տեղեկատվական համակարգերն ու տեխնոլոգիաները մասնա-

գիտական ոլորտում բարդ խնդիրներ լուծելու և հավաստի եզրահանգումներ անելու համար: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 գործնական աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. («ՀԲ») 

Գնահատումը կատարվում է 2 ընթացիկ քննություններով,  8 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Քննության ձևերն են առաջինը՝ գրավոր, երկրորդը՝ բանավոր, հետազոտական 

աշխատանքի ներկայացմամբ 4 միավոր:Գնահատման բաղադրիչներ՝ ընթացիկ ստուգում 6 

միավոր, ինքնուրույն աշխատանք՝ 6  միավոր։Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Ատլասային քարտեզագրման զարգացման պատմություն: Ատլասը որպես հատուկ 

քարտեզագրական ստեղծագործություն: Ատլասների նախագծում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Берлянт Л. М., Картография, М., 2000. 

2. Комплексные региональные атласы, М., 2004 

3. Чуркин В. Г., Атласная картография, JI., 2001. 

Сваткова Т. Г., Атласная картография, М., 2002. 
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1. 0903/Մ15 2. «ՀԲ» Էկոլոգիական քարտեզագրում 3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 1 ժամ դաս., 1 ժամ  գործ. 

6. 3-րդ՝  աշնանային կիսամյակ  7. Առանց եզրափակիչ գնահատման  

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել էկոլոգիական քարտեզագրության 

հիմնական տեսական և դրույթներին, կառուցվածքին, ինչպես նաև էկոլոգիական 

քարտեզների կիրառական ոլորտներին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 էկոլոգիական քարտեզագրության մեթոդական, տեսական հիմնական սկզբունքները, 

էկոլոգիական տեղեկատվության տեսակները, 

 էկոլոգիական քարտեզագրության փուլերը, կանոները, եղանակները, տարածական 

միավորները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 էկոլոգիական խնդիրների լուծման նպատակով կիրառելու քարտեզների օգտագործման 

հնարավորությունները, 

 ստանալու գեոէկոլոգիական համալիր քարտեզներ, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 իր գիտելիքները օգտագործելու մի շարք բնապահպանական, տարածքային 

պլանավորման հետազոտություններում, քարտեզագրական և տվայլների տարածական 

վերլուծության աշխատանքներում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա7. հիմնավորելու մասնագիտական գործունեության ոլորտում քարտեզագրության և 

երկրատեղեկատվական մեթոդաբանական և տեսական հիմքերը, ներկայացնելու 

ժամանակակից պրոբլեմները 

Բ4. խորը և հիմնավորված մշակելու առաջարկներ այս ոլորտում աշխատանքի 

արդյունավետությունը բարձրացնելու համար 

Բ7. աէրոտիեզերական նկարների վերծանման միջոցով ներկայացնելու բնական և 

հասարակական օբյեկտների և շրջակա տարածքների վիճակը, որոշելու  դրանցում 

կատարված փոփոխությունները և առանձնացնելու նեգատիվ երևույթների  տվյալները 

Գ2. առաջարկելու նոր գաղափարներ, 

Գ4․արդյունավետ կերպով պլանավորելու աշխատաժամերը և այլ ռեսուրսներ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 ինտերակտիվ մեթոդներ, 

 գործնական աշխատանքներ, 

 սեմինարների անցկացում,  

 համատեղ քննարկում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. («ՀԲ») 

Գնահատումը կատարվում է 2 ընթացիկ քննություններով,  8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Քննության ձևերն են առաջինը՝ գրավոր, երկրորդը՝ բանավոր, հետազոտական աշխատանքի 

ներկայացմամբ 4 միավոր:Գնահատման բաղադրիչներ՝ ընթացիկ ստուգում 6 միավոր, 

ինքնուրույն աշխատանք՝ 6  միավոր։Միավորների քայլը 0.5 է: 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Էկոլոգիական քարտեզագրման տեսական հիմունքները: Էկոլոգիական քարտեզագրման 

ուղղությունները և տվյալների տեղեկատվական հենքի ձևավորումը: Էկոլոգիական 

քարտեզագրման մեթոդաբանությունը, մեթոդները և կիրառական նշանակությունը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Սայադյան Հ. Յ., Անտառային քարտեզագրում և օդատիեզերական տեղեկատվական  

համակարգեր. Երևան, Զանգակ-97 հրատ., 2009, 215 էջ: 

2. Макаров В.З., Новаковский Б.А., Чумаченко А.Н. Эколого-географическое 

картографирование городов. –М.: Научный мир, 2002, 196 с. 

3. Стурман В.И. Экологическое картографирование. М.: ''Аспект Пресс'' 2003, 251 с. 

 

1. 0903/Մ16 2. «ՀԲ» Մաթեմատիկական մեթոդների 

օգտագործումը կադաստրային գործում 

3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 1 ժամ դաս., 1 ժամ  գործ. 

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ  7. Առանց եզրափակիչ գնահատման   

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 համակարգված շարադրելու մաթեմատիկայի ամենից կարևոր գաղափարները, 

մեթոդները, ուղղորդելով դրանք դեպի սովորողների մոտ մաթեմատիկական մեթոդներ 

կիրառելու ունակությունների առաջացմանը և զարգացմանը, 

 քննարկելու մաթեմատիկական անալիզի գաղափարների`ֆունկցիայի, սահմանի, 

ածանցյալի, ինտեգրալի առաջացման իրական հիմքերը և բնագիտության տարբեր 

ասպարեզներում դրանց կիրառություննրերը, 

 բացատրելու բնության պարբերական երևույթները հարմոնիկ անալիզի մեթոդներով, 

 ծանոթացնելու բնագիտության   մեջ հաճախ կիրառվող ֆունկցիաների 

մոտարկման ինտերպոլյացիայի, փոքրագույն քառակուսիների, ռեգրեսիայի մեթոդներին, 

 քննարկելու բնագիտության շատ խնդիրների լուծումը դիֆերենցիալ հավասարումների 

լուծմանը բերող մեթոդները, 

 ուսումնասիրելու մաթեմատիկական մոդելներ կառուցելու սկզբունքները, 

 ծանոթացնելու հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական 

վիճակագրության հիմնական սկզբունքներին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 հասկանալու մաթեմատիկական հիմնական գաղափարների կիրառական 

նշանակությունը, 

 կառուցելու մաթեմատիկական մոդելներ, 

 կիրառելու վիճակագրական մեթոդներ: 

 բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 պարբերական երևույթներն ուսումնասիրելու Ֆուրյեի շարքերի միջոցով, 

 կիրառելու թվային ինտեգրման հիմնական եղանակները, 

 լուծելու դիֆերենցիալ հավասարումներ ճշգրիտ և մոտավոր մեթոդներով, 

 գ)  ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 
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 հետազոտման ընթացքում կարողանալ կիրառելու տվյալների մշակման տեսության 

հիմնական սկզբունքները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա3. ընտրելու և ինքնուրույն  մշակելու քարտեզագրման ծրագրեր, հիմնավորելով կիրառվող 

ծրագրի արդյունավետությունը 

Ա4. հիմնավորելու գույքագրման անհրաժեշտությունը, ընտրելու դրանց իրականացման 

եղանակը. 

Բ2. մշակելու և կառուցելու համալիր գրաֆիկական եռաչափ մոդելներ, վերլուծել, քննարկել և 

հիմնավորել մոդելմերի միջոցով ուսումնասիրությունների կարևորությունը 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 ուսանողների ակտիվ մասնակցությունը դասընթացներին: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. («ՀԲ») 

Գնահատումը կատարվում է 2 ընթացիկ քննություններով,  8 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Քննության ձևերն են առաջինը՝ գրավոր, երկրորդը՝ բանավոր, հետազոտական 

աշխատանքի ներկայացմամբ 4 միավոր:Գնահատման բաղադրիչներ՝ ընթացիկ ստուգում 6 

միավոր, ինքնուրույն աշխատանք՝ 6  միավոր։Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Մաթեմատիկական անալիզի հիմնական գաղափարները բնագիտության մեջ: Թվային 

ինտեգրում: Հարմոնիկ անալիզ: Ֆունկցիաների մոտարկում: Դիֆերենցիալ հավասարումներ: 

Մաթեմատիկական մոդելավորում: Հավանականությունների տեսության և 

մաթեմատիկական վիճակագրության տարրեր: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Միքայելյան Գ. Վ., Ազիզյան Լ., Երկրագնդի բնակչության թվի սպասվելիք 

փոփոխությունների մաթեմատիկական մոդել, Աշխ. Գիտ. Հայաստանում, Երևան, 2006, 260-

265 էջեր: 

2. Միքայելյան Գ. Վ., Խոյեցյան Ս. Վ. , Մուրադյան Վ. Ս., Լեռնային երկրներում հողերի 

էռոզիոն պրոցեսների մաթեմատիկական մոդելավորում, Գիտական տեղեկագիր, ԵՊՀ, 1, 

2008, 134-140 էջեր: 

3. Միքայելյան Գ. Վ., Միքայելյան Զ. Ս., Մաթեմատիկական մեթոդներ բնագիտության մեջ, 

Երևան, 2011: 

4. Архипов Ю. Р. и другие, Математические методы в географии, Казань, 1976. 

5. Самнер Г., Математика для географов, М., 1981 
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1. 0903/Մ17 2. «ՀԲ» Ինժեներական-երկրաֆիզիկական համալիր 

մեթոդների օգտագործումը կառուցապատվող տարածքների 

ուսումնասիրման գործում 

3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 1 ժամ դաս., 1 ժամ  գործ. 

6. 3-րդ՝  աշնանային  կիսամյակ 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման  

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ծանոթացնելու այն երկրաֆիզիկական մեթոդների հետ, որոնց համալիր 

ուսումնասիրությամբ քարտեզագրվում են կառուցապատվող տարածքների հիմքային 

մասերը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ճանաչելու կառուցվող շինությունների թույլատրելի հիմնաշերտերը, 

 ընտրելու երկրաֆիզիկական մեթոդների համալիր կիրառման ձևերը, 

 մեկնաբանելու երկրաֆիզիկական մեթոդների ուսումնասիրման արդյունքները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 պատրաստելու ֆիզիկա-երկրաբանական մոդել (ՖԵՄ) կառուցապատվող տեղամասի 

համար, 

 երկրաֆիզիկական մեթոդների տվյալները մեկնաբանելու ժամանակակից 

համակարգչային ծրագրերով, 

 մոդելավորելու դաշտային ուսումնասիրությունների արդյունքները, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 առաջարկելու ինժեներա-երկրաֆիզիկական մեթոդների ճիշտ համալիրը, 

 վերլուծելու ՖԵՄ-ի արդյունքները և նրանց կտրվածքների ճշտությունը: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Բ2. մշակելու և կառուցելու համալիր գրաֆիկական եռաչափ մոդելներ, վերլուծելու, քննարկելու 

և հիմնավորելու մոդելների միջոցով ուսումնասիրությունների կարևորությունը, 

Բ3. օգտագործելու անհրաժեշտ տեղեկատվական համակարգերն ու տեխնոլոգիաները մասնա-

գիտական ոլորտում բարդ խնդիրներ լուծելու և հավաստի եզրահանգումներ անելու 

համար, 

Բ4. խորը և հիմնավորված մշակելու առաջարկներ այս ոլորտում աշխատանքի արդյունավետու-

թյունը բարձրացնելու համար, 

Գ1. վերլուծելու, գնահատելու և սինթեզելու գոյություն ունեցող փաստերը ու ստացված 

տվյալները, 

Գ3. մշակելու և պատրաստելու նախագծեր, հաշվետվություններ և զեկույցներ, ներկայացնելու 

հետազոտության արդյունքներ, 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 գործնական աշխատանք: 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. («ՀԲ») 

Գնահատումը կատարվում է 2 ընթացիկ քննություններով,  8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Քննության ձևերն են առաջինը՝ գրավոր, երկրորդը՝ բանավոր, հետազոտական աշխատանքի 

ներկայացմամբ 4 միավոր:Գնահատման բաղադրիչներ՝ ընթացիկ ստուգում 6 միավոր, 

ինքնուրույն աշխատանք՝ 6  միավոր։Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Ինժեներա-երկրաֆիզիկական մեթոդների համալիր առանձնահատկությունները: 

Կառուցապատվող տարածքների ուսումնասիրման անհրաժեշտությունը ինժեներա- 

երկրաֆիզիկական մեթոդների համալիրով: Ֆիզիկա-երկրաբանական մոդելների կազմում (ՖԵՄ): 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Башилов Р.И., Сим. Л.А. Разломы фундамента как основа неотектонического 

районирования. Изд. вузов, Сер. Геология и разведка, 2001г., 

2. Бондоренко В.М., Викторов Г.Г., Демин Н.В. Новые методи инженерной геофизики, 203г. 

3. Минасян Р.С., Варданян В.П. Палеорельеф и распределение подземного стока Центрального 

вулканичее кого нагорья Армении, Ереван 2003. 

 

1. 0903/Մ18 2. Հողագույքային հարաբերություններ 3. 6 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս., 2 ժամ  գործ. 

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. Եզրափակիչ գնահատումով  

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ՀՀ-ում գործող իրավական դաշտի հիման վրա ուսանողներին տրամադրելու ման-

րամասն գիտելիք և իմացություն հողագույքային հարաբերությունների վերաբերյալ 

 զարգացնելու ուսանողի մասնագիտական կարողությունները այդ բնագավառում 

առաջացած խնդիրները հասկանալու, մեկնաբանելու և վերլուծելու համար, 

 տրամադրելու մանրամասն տեղեկատվություն հողագույքային հարաբերություններում 

անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների և սահմանափակումների, օբյեկտների 

նպատակային և գործառնական նշանակությունների և դրանց հաշվառման, գրանցման և 

գնահատման առանձնահատկությունների վերաբերյալ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 Ներկայացնելու հողագույքային հարաբերություններում պետական կարգավորման 

դրույթները և համապատասխան մարմինների գործառույթները, 

 Նկարագրելու հողագույքային հարաբերություններում անշարժ գույքի հաշվառման, 

գրանցման և գնահատման առանձնահատկությունները, 

 բացատրելու սեփականության իրավունքի և այլ գույքային իրավունքների 

պաշտպանությունը, 

 ներկայացնելու պետության և համայնքների սեփականությանը պատկանող 

հողամասերի օտարման եղանակները և կարգը, 

 ներկայացնելու ինքնակամ զբաղեցված հողամասերի և ինքնակամ կառուցված 

շինությունների օրինականացման և տնօրինման գործընթացի կարգը, 

 ձևակերպելու հողագույքային հարաբերություններում հողամասերի սեփականատերերի, 

օգտագործողների իրավունքները և պարտականությունները, 
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բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 գործնականում իրականացնելու անշարժ գույքի հաշվառում՝ տվյալների հավաքագրում, 

մշակում և տեղեկատվական բազայի ստեղծում, 

 կատարելու անշարժ գույքի գրանցում և կադաստրային գնահատում, 

 կազմելու իրավունքների պետական գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի 

փաթեթ՝ գործարքի բնույթից կախված, 

 կազմակերպելու ինքնակամ զբաղեցված հողամասերի և ինքնակամ կառուցված 

շինությունների օրինականացման գործընթացը, 

 իրականացնելու տարատեսակ պայմանագրերի կազմում, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում և աշխատելու համապատասխան  

կազմակերպություններում, որպես բանիմաց մասնագետ, 

 օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից, 

 պատրաստելու գիտական զեկույցներ, ներկայացնելու աշխատանքների արդյունքները, 

վարելու գիտական բանավեճեր, 

 օժանդակելու հողագույքային հարաբերությունների սուբյեկտներին տարատեսակ 

գործընթացների իրականացման գործընթացում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա4. հիմնավորել գույքագրման անհրաժեշտությունը, ընտրել դրանց իրականացման եղանակը, 

Ա5. բացատրելու հողերի մոնիթորինգի էությունը, նկարագրելու պահանջվող գործողություն-

ները, գնահատելու հողերը, 

Ա6. ճանաչել գույքագրվող օբյեկտներում տեղի ունեցող փոփոխությունները (հողերի դեգրա-

դացիա, կառույցների դեֆորմացիա) և հիմնավորել փոփոխությունների դեմ պայքարելու 

ձևերի համակարգային մոտեցման անհրաժեշտությունը, 

Բ1. դասակարգելու հողատեսքեր, անշարժ գույքի տեսակների տեղադիրքի սխեմաներ և 

քարտեզներ 

Գ4. արդյունավետ կերպով պլանավորելու աշխատաժամերը և այլ ռեսուրսներ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 գործնական աշխատանքներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

1-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի գնահատման 

հիման վրա՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: 2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է 

ուսանողի գրավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Գնահատման բաղադրիչներ ինքնուրույն աշխատանք՝ 4 միավոր: Եզրափակիչ 

քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

հողագույքային հարաբերություններում իրավական դաշտի ուսումնասիրություն, 

անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների և սահմանափակումների վերլուծություն 

հողագույքային հարաբերություններում օբյեկտների հաշվառման գրանցման և գնահատման 

տվյալների մշակում: 
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14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք, Երևան 05.05.1998թ. 

2. ՀՀ հողային օրենսգիրք, Երևան 02.05.2001թ. 

3.  http://www.arlis.am/ 

4. http://cadastre.am/ 

 

1. 0903/Մ19 2. Ժամանակակից գեոդեզիական սարքավորումներ 3. 6 ECTS կրեդիտ 

4 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս., 2 ժամ  գործ. 

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. Եզրափակիչ գնահատումով  

8. Դասընթացի նպատակն է ՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել ժամանակակից գեոդեզիական սարքավորումների հետ, 

 ուսանողներին տրամադրել մանրամասն գիտելիք և իմացություն, ինչպես նաև 

գործնական հմտություններ դրանք պրակտիկայում կիրառելու համար: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 նկարագրելու ժամանակակից գեոդեզիական սարքավորումների կառուցվածքը և  

ֆունկցիոնալ առանձնահատկությունները, 

 ներկայացնելու ժամանակակից գեոդեզիական սարքավորումների միջոցով կատարվող  

կադաստրային հանութագրման աշխատանքների էությունը, 

 վերլուծելու ժամանակակից գեոդեզիական սարքավորումների մեջ 

գեոդեզիական  խնդիրների լուծման համար ներառված ծրագրերը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 գործնականում  իրականացնելու հանութագրման աշխատանքներ ժամանակակից  

գեոդեզիական սարքավորումներով, 

 տեղանքում ընտրելու կետերի նշահարման եղանակները և իրականացնելուը 

նշահարում, 

 ժամանակակից գեոդեզիական սարքավորումների միջոցով իրականացնելու 

կադաստրային չափագրում և ստացված տվյալներով հատակագծերի ու քարտեզների 

կազմում, 

 օգտագործելու ժամանակակից   սարքավորումները գեոդեզիական խնդիրների 

լուծման  ժամանակ, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում և աշխատելու համապատասխան 

կազմակերպություններում, որպես բանիմաց մասնագետ, 

 օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից, 

 պատրաստելու գիտական զեկույցներ,  ներկայացնելու աշխատանքների արդյունքները,  

վարելու գիտական բանավեճեր, 

 պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը և տեխնիկական անվտանգությունը: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա7. հիմնավորելու մասնագիտական գործունեության ոլորտում քարտեզագրության և երկրա-

տեղեկատվական մեթոդաբանական և տեսական հիմքերը, ներկայացնելու ժամանակակից 

պրոբլեմները, 

http://www.arlis.am/
http://cadastre.am/
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Բ4. խորը և հիմնավորված մշակելու առաջարկներ այս ոլորտում աշխատանքի արդյունա-

վետությունը բարձրացնելու համար, 

Բ6. ժամանակակից գեոդեզիական սարքերի միջոցով չափելու օբյեկտների կոորդինատները, 

դասակարգել դրանք ըստ կատեգորիաների, 

Գ4. արդյունավետ կերպով պլանավորելու աշխատաժամերը և այլ ռեսուրսներ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն,  

 գործնական աշխատանքներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

1-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի գնահատման հիման 

վրա՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: 2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է ուսանողի 

գրավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Գնահատման բաղադրիչներ ինքնուրույն աշխատանք՝ 4 միավոր: Եզրափակիչ քննությունը 

բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

ժամանակակից գեոդեզիական սարքավորումներ, հանութագրման, նշահարման և 

հաշվառման աշխատանքների իրականացում, ստացված տվյալների մշակում: 

14.  Հիմնական գրականության ցանկը` 

1. Մովսիսյան Ռ.Հ., Գեոդեզիա, դասագիրք մաս 1, Երևան 2002թ.: 

2. Анисимов Вл.А., Макарова С.В. инженерная геодезия Хабаровск 2009 г. 

3. Гриднев С.П., Поклад Г.Г Гродезия Москва, 2007 г. 

4. Карсунская М.М. Геодезические приборы Москва 2002 г. 

5. http://www.rusgeocom.ru 

 

1. 0903/Մ20 2. ԱՏՀ հողային ռեսուրսների կառավարման գործում 3. 6 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս., 2 ժամ  գործ. 

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. Եզրափակիչ գնահատումով  

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել աշխարհագրական 

տեղեկատվական համակարգերի (ԱՏՀ) հողային ռեսուրսների հետազոտություններում և 

կառավարման գործում կիրառման հմտություններ ու դրանց օգտագործման մասին 

տեսական ու գործնական գիտելիքներ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 քննարկելու աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի և 

հեռազննման տեխնոլոգիաների մեթոդական, տեսական հիմնական հիմունքները և 

գաղափարները, 

 նկարագրելու հողերի տարածական տվյալների աղբյուրները, հողային ռեսուրսների 

ԱՏՀ-կադաստրային քարտեզագրություն-հեռազննման տվյալներ փոխհարաբերությունը, 

 ներկայացնելու հողային ռեսուրսների ԱՏՀ-ի գործառական կառուցվածքի տեսական 

հիմքերը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 ինքնուրույն կերպով ստեղծելու հողային ԱՏՀ տվյալների հենք, 

http://www.rusgeocom.ru/
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 ստանալու հողային , կադաստրային թվային քարտեզներ և եռաչափ մոդելներ, 

 իրականացնելու գեոինֆորմացիոն մոդելավորման հողային ռեսուրսների կառավարման 

գործում, 

 օգտագործելու՝ գյուղատնտեսական հողահանդակների առանձնացման 

նպատակով, տիեզերական լուսանկարների վերծանմանը մեթոդները, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 կատարելու հետազոտական աշխատանքներ ԱՏՀ-ի միջոցով: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա3.ընտրելու և ինքնուրույն մշակելու քարտեզագրման ծրագրեր, հիմնավորելով կիրառվող 

ծրագրի արդյունավետությունը, 

Ա7.հիմնավորելու մասնագիտական գործունեության ոլորտում քարտեզագրության և 

երկրատեղեկատվական մեթոդաբանական և տեսական հիմքերը, ներկայացնելու 

ժամանակակից պրոբլեմները, 

Բ1.կազմելու տարբեր հողատեսքեր, անշարժ գույքի տեսակների տեղադիրքի սխեմաներ և 

քարտեզներ, 

Բ3.օգտագործելու անհրաժեշտ տեղեկատվական համակարգերն ու տեխնոլոգիաները 

մասնագիտական ոլորտում բարդ խնդիրներ լուծելու և հավաստի եզրահանգումներ անելու 

համար, 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 գործնական աշխատանք, 

 սեմինարների անցկացում, համատեղ քննարկում, 

 ինտերակտիվ մեթոդներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

1-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի գնահատման 

հիման վրա՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: 2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է 

ուսանողի գրավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Գնահատման բաղադրիչներ ինքնուրույն աշխատանք՝ 4 միավոր: Եզրափակիչ 

քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հողային ռեսուրսների աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի հիմունքները: 

Հեռազննման տվյալները որպես հողային ռեսուրսների ԱՏՀ ստեղծման տեղեկատվական 

հենք: ԱՏՀ ծրագրային փաթեթների և նրանց հավելվածների օգտագործումը հողային 

ռեսուրսների կառավարման գործում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Բոյնագրյան Վ.Ռ., Մանուկյան Ն.Վ. Աշխարհագրության աէրոտիեզերական մեթոդները, 

Ուսումնական ձեռնարկ: Երևան, Հեղ.հրատ 2014, 152 էջ: 

2. Սայադյան Հ.Յ., Անտառային քարտեզագրում և օդատիեզերական տեղեկատվական 

համակարգեր. Երևան, Զանգակ-97 հրատ., 2009, 215 էջ: 

3. Иванников А.Д., Кулагин В.П., Тихонов А.Н., Цветков В.Я.–Геоинформатика. 

Москва,2001,352 с. 

4. Трифонова Т. А. Мищенко Н. В., Краснощеков А. Н., Геоинформационные системы и дистанционное 

зондирование в экологических исследованиях. Москва, ”Академический Проект” 2005, 348 с. 

http://ysu.am/science/hy/Vladimir-Boynagryan
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 «ՍԵՐՎԻՍԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ» 

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ 
 

1. Ծրագրի անվանումը և  

  մասնագիտոթույան թվանիշը 

Սերվիսային գործունեության 

կազմակերպում (101801.01.07) 

2. Բուհը Երևանի պետական համալսարան 

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է - 

4. Շնորհվող որակավորումը Սերվիսի մագիստրոս 

5. Ծրագրի մեկնարկման 

  ուսումնական տարին 
2017-18 

6. Ուսումնառության լեզուն Հայերեն 

7. Ուսուցման ձևը Առկա 
 

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները  

Ծրագրի ընդունելության չափանիշները և պահանջները հաստատված են ԵՊՀ գիտական 

խորհրդի 2015թ. մարտի 31-ի նիստի № 6/5 որոշմամբ: Մագիստրատուրա ընդունվելիս բա-

կալավրի համապատասխան մասնագիտությամբ շարունակողների ընդունելությունը անց-

կացվում է առանց քննության, իսկ այլ մասնագիտություն ունեցող դիմորդները հանձնում են 

համապատասխան մասնագիտության ամբիոնի կողմից կազմված հարցաշարով քննություն: 
 

9. Ծրագրի նպատակները 

Ծրագիրը նպատակ ունի պատրաստել սերվիսի ոլորտի ղեկավարման, պլանավորման և 

կազմակերպման մասնագետներ, որոնք ունակ կլինեն. 

 իմանալ սերվիսագիտության տեսությունը և տիրապետել մեթոդաբանությանը, 

 մշակել սերվիսային գործի կազմակերպման սկզբունքներ և ռազմավարական ծրագրեր, 

 իրականացնել կառավարման պրակտիկ մասնագիտական գործունեություն սերվիսի          ոլորտում  

 կիրառել տեսական գիտելիքները, գործնական կարողությունները և հմտությունները` 

սերվիսի ոլորտի զարգացման արդի միտումներին և պահանջներին համապատասխան: 
 

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա) Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն  

  Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Ա1. տիրապետելու սերվիսի կազմակերպման սկզբունքներին, 

Ա2. բացահայտելու սերվիսի ոլորտի կառուցվածքային առանձնահատկությունները կայուն 

զարգացման տեսանկյունից, 

Ա3. դասակարգելու և նկարագրելու տնտեսության, սերվիսի, սոցիալ-մշակութային ծառայու-

թյունների և զբոսաշրջության ոլորտների վերաբերյալ հետազոտական ցուցանիշներ, 

Ա4. ներկայացնելու սերվիսային ինդուստրիան, ենթակառուցվածքները և  ռեսուրսները, 

Ա5. մատնանշելու սերվիսային գործունեության կազմակերպման, կատարելագործման և զար-

գացման ուղղություններ, 

Ա6. տարբերակելու սերվիսային գործունեության կազմակերպման ուսումնասիրությունների 

առանձին մոտեցումները, դրանց առանձնահատկությունները (սոցիոլոգիական, 

տնտեսագիտական, մշակութաբանական, աշխարհագրական և այլ առումներով)։ 
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 Բ) Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Բ1. գործնականում իրականացնելու մարքեթինգային և մենեջերական գործունեություն` զբո-

սաշրջության ոլորտում, 

Բ2. վերլուծելու սերվիսային գործունեության  ձևավորման պայմանները, նախադրյալները,  գոր-

ծոնները և արդի միտումները, 

Բ3. գնահատելու սերվիսային գործունեության  զարգացման համար անհրաժեշտ սոցիալական, 

տնտեսական, մշակութային և բնապահպանական բաղադրիչների կարևորությու-

նը`պահանջների համաչափ, համամասնական և համարժեք բավարարման տեսանկյունից: 

Բ4. կանխատեսելու սերվիսային գործունեության  առանձին ուղղությունների զարգացման և 

տարածքային տեղաբաշխման հեռանկարային գործընթացները,  

Բ5. իրականացնելու շփման գոտում հաճախորդների ընդունման, հյուրընկալման, և ծառա-

յությունների արդյունավետ ու բարձր մակարդակով սպասարկում, 

Բ6. վերլուծելու և գնահատելու ծառայությունների կազմակերպման ծրագրեր,. նախագծելու և 

իրականացնելու սերվիսային գործունեության ծրագրեր: 

Գ) Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ 

 Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Գ1. արդյունավետ կերպով օգտվել գիտահետազոտական տեղեկատվության տարատեսակ 

աղբյուրներից, 

Գ2. փաստերի վերլուծության հիման վրա եզրահանգումներ, ընդհանրացումներ և  

դատողություններ անել, 

Գ3. ծրագրավորելու սերվիսային համակարգի բաղադրիչների ռացիոնալ օգտագործումը, 

Գ4. կատարել թիմային աշխատանք, 

Գ5. ներկայացնել մասնագիտական գիտահետազոտական համակարգին  համապատասխան 

ժամանակակից հիմնախնդիրներ, 

Գ6. պահպանել մասնագիտական էթիկայի կանոնները։ 
 

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը 

Կցված է 
 

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը 

Կցված է 
 

13. Գնահատման ձևերը 

Ըստ նոր «ՈՒսումնական գործընթացի կազմակերպման» կարգի` գնահատման ձևերն են` 

1. Եզրափակիչ գնահատումով 

2. Առանց եզրափակիչ գնահատման 

3. Առանց ընթացիկ քննությունների 

4. Ստուգարքային 

Գնահատումն իրականացվում է, քսան միավորանոց սանդղակով: (տե՛ս կարգի էջ 9-11 ) 
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14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները 

ԵՊՀ սերվիսի մասնագետը կարող է աշխատել սերվիսային ձեռնարկություններում, սոցիալ-

մշակութային ծառայություններ մատուցող ձեռնարկությաններում և համապատասխան 

պետական գերատեսչություններում: Ամբիոնի շրջանավարտները հիմնականում աշխատում են 

կապի և հաղորդակցության (15%), զբոսաշրջային ծառայություններ մատուցող (15%), 

մանրածախ առևտրի (15%), գիշերակացի և տեղավորման ծառայությունների (15%) ձեռ-

նարկություններում որպես կառավարիչներ (29%), խորհրդատուներ (21%) և սպասարկող 

անձնակազմ: 
 

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը 

ՀՀ ձեռներեցության և ձեռնարկատիրական գործունեության մասին և զբոսաշրջության մասին 

օրենքներ և ՀՀ ծառայությունների արտոնագրման կարգը, հրահանգները և ցանկը: ՀՀ 

զբոսաշրջության պետական ծրագրեր, որոշումներ, հայեցակարգ: ՀՀ Ազգային վիճակա-

գրական ծառայության տեղեկագրեր: ՀՀ կառավարության տարեկան հաշվետվություններ: 

Ուսումնառությանն անհրաժեշտ նյութերը, ռեսուրսները կարող են ձեռք բերվել ԵՊՀ գրա-

դարանից, Հայաստանի ազգային գրադարանից, Սերվիսի ամբիոնից, ՀՀ կառավարության, ՀՀ 

տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության, TEMPUS-SuToMa (Կայուն 

զբոսաշրջության կառավարում) ծրագրի կայքերից: Էլեկտրոնային ռեսուրսներ՝   

http://www.armstat.am – ՀՀ ԱՎԾ, http://www2.unwto.org/en - ՀԶԿ,  http://www.wftga.org/ - ԶԱՀԿ,  

http://www.customer-service.com/ - ՍՈԱԻ,  http://b-ok.org/ - Էլեկտրոնային գրադարան, 

https://www.twirpx.com/ - Էլեկտրոնային գրադարան։ 
 

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են  

ծրագիրը մշակելիս 

ՀՀ բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության պետական կրթական             չափո-

րոշիչներ, կրթական ծրագրեր: ԵՊՀ – 2016-2020 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրա-

գիրը: Բարձրագույն և հետբուհական կրթության մասին ՀՀ օրենքը: Եվրոպական բար-

ձրագույն կրթության տարածքի որակավորումների շրջանակը: Բարձրագույն մասնագի-

տական կրթության պետական կրթական չափորոշիչները «Սերվիս», «Զբոսաշրջություն» մաս-

նագիտությունների համար 
 

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ 

«Սերվիս» մասնագիտության ծրագիրը կազմելիս հաշվի են առնվել ՀՀ-ում ընդունված տարբեր 

կանոնակարգեր, կրթական ծրագրեր, վերապատրաստման նախագծեր, ԵՊՀ սերվիսի 

ամբիոնում կազմակերպվող քննարկումների արդյունքներ, հաշվի են առնվել նաև 

Զբոսաշրջության համաշխարհային կազմակերպության և Զբոսավարների միջազգային 

ասոցիացիայի կանոնակարգերը, կրթական ծրագրերը, վերապատրաստման նախագծերը: 

 

 

  

http://www2.unwto.org/en
http://www.wftga.org/
http://www.customer-service.com/
http://b-ok.org/
http://www.twirpx.com/
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18. Կրթական ծրագիրը սպասարկող դասախոսական կազմին ներկայացվող պահանջներ 

1) Ընդհանրական կարողություններ 

 Դասավանդման/մանկավարժական 

 դասավանդվող առարկայի ծրագրերի, օրացույցային պլանների կազմման  

կարողություններ, 

 համապատասխան դասավանդման մեթոդ ընտելու և դրանով աշխատելու  

կարողություններ, 

 դասավադման ինտերակտիվ մեթոդների իմացություն, 

 ակտիվ ուսուցման  տեխնիկայի կիրառման կարողություններ։ 

 Հետազոտական 

 գիտական աղբյուրներ մշակելու, անհրաժեշտ տեղեկատվական 

համակարգերի օգտագործման կարողություններ, 

 մասնագիտական ոլորտում առաջադրվող գիտական խնդիրներ լուծելու և 

ուսումնասիրություններ կատարելու կարողություններ, 

 հետազոտական նախագծեր կազմելու և իրականացնելու կարողություններ։ 

 Հաղորդակցման 

 լսարանի հետ բանավոր, գրավոր հեռավար հաղորդակցվելու 

կարողություններ,  

 հետազոտության արդյունքները ներկայացնելու, վերլուծելու և քննարկելու 

կարողություն, 

 Հայոց լեզվիև օտար լեզվի իմացություն։ 

ՏՀՏ կիրառություն 

 բազային համակարգչային (MS Office փաթեթի՝ Word, Exsel, PowerPoint) 

հմտություններ, 

 թվային ցուցադրական նյութերի պատրաստման և ներկայացման կարո-

ղություններ, 

 առցանց դասավադման ծրագրերի և թվային տեխնոլոգիաների իմացություն և 

կիրառման կարողություններ։ 

Այլ կարողություններ 

 Անհրաժեշտ ռեսուրսները գնահատելու և ծրագրերը արդյունավետ իրակա-

նացնելու կարողություններ, ժամանակային ռեսուսների պլանավորման և կա-

ռավարման կարողություն: 

2) Մասնագիտական կարողություններ 

 վերլուծել և գնահատել տնտեսության կառուցվածքում և զարգացման գործըն-

թացում զբոսաշրջության տեղն ու դերը, 

 բացահայտել սերվիսի ոլորտում զբոսաշրջության կառուցվածքային առանձնա-

հատկությունները կայուն զարգացման տեսանկյունից, 

 մշակել սոցիալ-մշակութային ծառայությունների և զբոսաշրջության կազմա-

կերպման ծրագրեր, հավաքել, վերլուծել և համակարգել սերվիսի և 

զբոսաշրջության ոլորտների  վերաբերյալ հետազոտական ցուցանիշներ, 

 գնահատել կայուն զբոսաշրջության զարգացման համար անհրաժեշտ սոցիալա-

կան, տնտեսական, մշակութային և բնապահպանական բաղադրիչների կարևո-

րությունը` հավասարություն, հանդուրժողականություն                                                                                                             և կենսունակություն 
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ապահովելու համար, գնահատել կայուն զբոսաշրջության ինդուստրիան, ենթա-

կառուցվածքները և ռեսուրսները, 

 կանխատեսելու կայուն զբոսաշրջության առանձին ուղղությունների 

զարգացման և տարածքային տեղաբաշխման հեռանկարային գործընթացները, 

 նախագծել և իրականացնել կայուն զբոսաշրջության ծրագրեր։ 

3) Ընդհանուր պահանջներ 

Գիտական աստիճան 

 գիտական աստիճան կամ կոչում աշխարհագրության կամ հարակից մասնագի-

տական ոլորտում, կամ մագիստրոսի կոչում, 

 վերջին հինգ տարվա ընթացքում 3 գիտական կամ մեթոդական հրատարա-

կությունների առկայություն, 

 վերջին 5 տարում առնվազն 1 մասնակցություն գիտաժողովում կամ աշխատան-

քային սեմինարների: 

Մանկավարժական փորձ 

 մասնագիտական դասընթացների կամ դասավանդման առնվազն 3 տարվա 

փորձ,  

 վերջին 5 տարվա ընթացքում որակավորման բարձրացման դասընթացների մաս-

նակցություն: 

Պրակտիկ աշխատանքի փորձ 

 աշխատանքային փորձ մասնագիտական ոլորտում: 

Այլ պահանջներ 

դասավանդվող առարկաների առնվազն  50%-ի առցանց նյութերի  առկայություն, ուսա-

նողական հարցման արդյունքներով ստացված գնահատականների  միջինը լինի առ-

նվազն 4.0 (գործող դասախոսների համար): 
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Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Ա1. տիրապետելու սերվիսի կազմակերպման սկզբունքներին, 

 

Բ1. գործնականում իրականացնելու մարքեթինգային և 

մենեջերական գործունեություն` զբոսաշրջության ոլորտում, 

Ա2. բացահայտելու սերվիսի ոլորտի կառուցվածքային առանձնա-

հատկությունները կայուն զարգացման տեսանկյունից, 

Բ2. վերլուծելու սերվիսային գործունեության  ձևավորման պայման-

ները, նախադրյալները, գործոնները և արդի միտումները, 

Ա3. դասակարգելու և նկարագրելու տնտեսության, սերվիսի, սոցիալ-

մշակութային ծառայությունների և զբոսաշրջության ոլորտների 

վերաբերյալ հետազոտական ցուցանիշներ, 

Բ3. գնահատելու սերվիսային գործունեության  զարգացման համար 

անհրաժեշտ սոցիալական, տնտեսական, մշակութային և բնա-

պահպանական բաղադրիչների կարևորությունը`պահանջների 

համաչափ, համամասնական և համարժեք բավարարման 

տեսանկյունից: 

Ա4.  ներկայացնելու սերվիսային ինդուստրիան, ենթակառուց-

վածքները և  ռեսուրսները, 

 

Բ4. կանխատեսելու սերվիսային գործունեության առանձին 

ուղղությունների զարգացման և տարածքային տեղաբաշխման 

հեռանկարային գործընթացները,  

Ա5. մատնանշելու սերվիսային գործունեության կազմակերպման, 

կատարելագործման և զարգացման ուղղություններ, 

 

Բ5. իրականացնելու շփման գոտում հաճախորդների ընդունման, 

հյուրընկալման, և ծառայությունների արդյունավետ ու բարձր 

մակարդակով սպասարկում, 

Ա6. տարբերակելու սերվիսային գործունեության կազմակերպման 

ուսումնասիրությունների առանձին մոտեցումները, դրանց 

առանձնահատկությունները (սոցիոլոգիական, տնտեսագիտական, 

մշակութաբանական, աշխարհագրական և այլ առումներով)։ 

Բ6. վերլուծելու և գնահատելու ծառայությունների կազմակերպման 

ծրագրեր,. նախագծելու և իրականացնելու սերվիսային 

գործունեության ծրագրեր: 

 Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ 

Գ1. արդյունավետ կերպով օգտվել գիտահետազոտական 

տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից, 

Գ4. կատարել թիմային աշխատանք, 

 

Գ2. փաստերի վերլուծության հիման վրա եզրահանգումներ, ընդ-

հանրացումներ և  դատողություններ անել, 

Գ5. ներկայացնել մասնագիտական գիտահետազոտական համա-

կարգին համապատասխան ժամանակակից հիմնախնդիրներ, 

Գ3. ծրագրավորելու սերվիսային համակարգի բաղադրիչների 

ռացիոնալ օգտագործումը, 

Գ6. պահպանել մասնագիտական էթիկայի կանոնները 
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Ուսումնական մոդուլի անվանումը Մոդուլի 

թվանիշը 

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 
Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6 Բ1 Բ2 Բ3 Բ4 Բ5 Բ6 Գ1 Գ2 Գ3 Գ4 Գ5 Գ6 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները սերվիսի ոլորտում 0903/Մ03   X     X     X  X    

Մասնագիտական արդի հիմնախնդիրներ 0904/Մ05   X       X   X  X    

Անգլերեն-1 1602/Բ01  X     X    X  X      

Ֆրանսերեն-1 1602/Բ01  X     X    X  X      

Գերմաներեն-1 1602/Բ01  X     X    X  X      

Ռուսերեն-1 1602/Բ01  X     X    X  X      

Անգլերեն-2 1602/Բ01  X     X    X  X      

Ֆրանսերեն-2 1602/Բ01  X     X    X  X      

Գերմաներեն-2 1602/Բ01  X     X    X  X      

Ռուսերեն-2 1602/Բ01  X     X    X  X      

Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ 0903/Մ04  X         X      X X 

Մարդկային զարգացման հիմունքներ 0901/Մ06  X         X     X   

Սերվիսագիտության տեսություն և մեթոդաբանություն 0904/Մ07  X        X        X 

Ռիսկերը սերվիսային գործունեության մեջ 0904/Մ08     X  X           X 

Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը սերվիսի ոլորտում 0904/Մ09           X      X  

Գլոբալիզացիոն ևգլոկալիզացիոն գործընթացները սերվիսում 0904/Մ10  X      X  X       X  

Ռեկրեացիոն ծառայությունների կազմակերպում 0904/Մ11 X  X              X  

«ՀԲ» Սերվիսային գործունեության կազմակերպման մեթոդներն ու 

տեխնոլոգիաները 

0904/Մ12  X       X   X X      

Մարքեթինգային ռազմավարությունները սերվիսում 0904/Մ13       X     X X X     

«ՀԲ» Ծառայությունների մատուցման հոգեբանական ասպեկտները 0904/Մ14          X X      X  

«ՀԲ» ՀՀ սերվիսի մշակութային առանձնահատկությունները 0904/Մ15 X    X       X       

«ՀԲ» Ձեռնարկատիրությունը սերվիսում 0904/Մ16 X X       X          

«ՀԲ» Սերվիսի սոցիոլոգիա 0904/Մ17  X          X   X    

«ՀԲ» ՀՀ սերվիսի զարգացման միտումները 0904/Մ18   X X X     X    X     

«ՀԲ» Սերվիսի ոլորտի կարգավորման մեխանիզմները 0904/Մ19  X     X        X   X 

«ՀԲ» Ծառայությունների բիզնես պլանավորում 0904/Մ20   X     X      X X    

«ՀԲ» Սերվիսի փիլիսոփայություն 0904/Մ21   X    X     X  X   X  

«ՀԲ» Սերվիսի տարածական կազմակերպման հիմնախնդիրները ՀՀ-

ում 
0904/Մ22   X    X       X     
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«ՍԵՐՎԻՍԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ» 

ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ 

1. 1602/Բ01 2. Անգլերեն-1 3. 6 ESTC կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. գործ-4 ժամ. 

6. 1-ին կիսամյակ՝ աշնանային 7.ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ընդհանուր անգլերենի (General English) հիմնական լեզվական հմտությունների զար-

գացում, 

  մասնագիտական անգլերենի (Professional English) հիմունքների ներմուծում, հիմ-

նական մասնագիտական բառապաշարի, այնուհետև մասնագիտական տերմինների 

ներմուծում և ուսուցում, 

 մասնագիտական ընթերցանության տիրույթում գլխավոր և աջակցող մտքերի տար-

բերակում և թարգմանություն։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի  

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 բացատրել անգլերենի քերականության հիմունքները և ճիշտ կիրառել քերականական 

կառույցները, 

 ներկայացնլ մասնագիտական բառային ֆոնդի հիմնական հասկացությունները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 կիրառել գրավոր խոսքի հիմնական հմտությունները, 

 հաղորդակցվել ընդհանուր և մասնագիտական թեմաներով՝ կիրառելով բանավոր 

խոսքի հիմնական հմտությունները, 

գ) ընդհանրական /փոխանցելի/ կարողությունները (եթե այդպիսիք կան). 

 օգտվել մասնագիտությանն առնչվող տեղեկատվական աղբյուրներից: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա2. բացահայտելու սերվիսի ոլորտի կառուցվածքային առանձնահատկությունները կայուն 

զարգացման տեսանկյունից 

Բ1. գործնականում իրականացնելու մարքեթինգային և մենեջերական գործունեություն` 

զբոսաշրջության ոլորտում, 

Բ5. իրականացնելու շփման գոտում հաճախորդների ընդունման, հյուրընկալման, և ծառա-

յությունների արդյունավետ ու բարձր մակարդակով սպասարկում,  

Գ1. արդյունավետ կերպով օգտվել գիտահետազոտական տեղեկատվության տարատեսակ 

աղբյուրներից: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, 

 անհատական և խմբային աշխատանք, 

 անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք, 

 ինքնուրույն աշխատանք։ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքը բանավոր է։ Այն անց է կացվում տրված հարցաշարով կամ հետազոտական  ինք-

նուրույն աշխատանքի ներկայացմամբ։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Մասնագիտական լեզվի բառապաշարարի առանձնահատկություններ, անգլերենով 
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մասնագիտական գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների վերլուծություն, դա-

սախոսության ընթացքում նյութի կարևոր առանցքային կետերի գրառում, տարբեր 

աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվության առանձին մասերի  համադրում և 

շարադրում, գրավոր տեքստերի վերաձևակերպում մասնագիտական բառապաշարի 

օգտագործմամբ: Անգլերենի քերականական կառույցների կիրառում մասնագիտական 

տեքստերում։Մասնագիտական բառապաշարի օգտագործում։Մասնագիտության 

ոլորտում գրավոր և բանավոր խոսքի զարգացում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. /ստորև տրված է օրինակը՝/ 

1. Morris E. Catrin, Flash on English for Tourism, ESP series, 2012. 

2. Murphy Raymond, English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2012. 

3. Walker R. and Harding K., Tourism 1. Oxford English for Careers, Oxford University Press,    2006. 

 

1. 1602/Բ01 2. Ֆրանսերեն-1 3. 6 ESTC կրեդիտ 

  4. 4 ժամ/շաբ. 5. գործ-4 ժամ. 

  6. 1-ին կիսամյակ՝ աշնանային 7.ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ընդհանուր ֆրանսերենի հիմնական լեզվական հմտությունների զարգացում, 

  մասնագիտական ֆրանսերենի  հիմունքների ներմուծում, հիմնական մասնագիտական 

բառապաշարի, այնուհետև մասնագիտական տերմինների ներմուծում և ուսուցում, 

 մասնագիտական ընթերցանության տիրույթում գլխավոր և աջակցող մտքերի տար-

բերակում և թարգմանություն։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի  

 ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 բացատրել ֆրանսերենի քերականության հիմունքները և ճիշտ կիրառել 

քերականական կառույցները, 

 ներկայացնլ մասնագիտական բառային ֆոնդի հիմնական հասկացությունները, 

  բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 կիրառել գրավոր խոսքի հիմնական հմտությունները, 

 հաղորդակցվել ընդհանուր և մասնագիտական թեմաներով՝ կիրառելով բանավոր 

խոսքի հիմնական հմտությունները, 

 գ)  ընդհանրական /փոխանցելի/ կարողությունները (եթե այդպիսիք կան). 

 օգտվել մասնագիտությանն առնչվող տեղեկատվական աղբյուրներից: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա2. բացահայտելու սերվիսի ոլորտի կառուցվածքային առանձնահատկությունները կայուն 

զարգացման տեսանկյունից 

Բ1. գործնականում իրականացնելու մարքեթինգային և մենեջերական գործունեություն` 

զբոսաշրջության ոլորտում, 

Բ5. իրականացնելու շփման գոտում հաճախորդների ընդունման, հյուրընկալման, և ծառա-

յությունների արդյունավետ ու բարձր մակարդակով սպասարկում,  

Գ1. արդյունավետ կերպով օգտվել գիտահետազոտական տեղեկատվության տարատեսակ 

աղբյուրներից: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, 

 անհատական և խմբային աշխատանք, 
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 անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք, 

 ինքնուրույն աշխատանք։ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքը բանավոր է։ Այն անց է կացվում տրված հարցաշարով կամ հետազոտական  

ինքնուրույն աշխատանքի ներկայացմամբ։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Մասնագիտական լեզվի բառապաշարարի առանձնահատկություններ, անգլերենով 

մասնագիտական գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների վերլուծություն, դա-

սախոսության ընթացքում նյութի կարևոր առանցքային կետերի գրառում, տարբեր 

աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվության առանձին մասերի  համադրում և 

շարադրում, գրավոր տեքստերի վերաձևակերպում մասնագիտական բառապաշարի 

օգտագործմամբ:Ֆրանսերենի քերականական կառույցների կիրառում մասնագիտական 

տեքստերում։Մասնագիտական բառապաշարի օգտագործում։Մասնագիտության 

ոլորտում գրավոր և բանավոր խոսքի զարգացում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. /ստորև տրված է օրինակը՝/ 

1. Exercices de grammaire A2. Hachette, Paris 2004 2.Compréhension orale. Niveau 1. CLE international, 

Paris 2004 

2. Grammaire progressive du français, niveau débutant. M.Grégoire, CLE international, Paris, 2007 

3. Vite et bien 1, A1/A2 Claire Miquel, CLE international, Paris 2009 

4. Vocabulaire progressif du français, niveau débutant, Claire Miquel, CLE international, Paris 2007 

 

1. 1602/Բ01 2. Գերմաներեն-1 3. 6 ESTC կրեդիտ 

  4. 4 ժամ/շաբ. 5. գործ-4 ժամ. 

  6. 1-ին կիսամյակ՝ աշնանային 7.ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ընդհանուր գերմաներենի հիմնական լեզվական հմտությունների զարգացում, 

  մասնագիտական գերմաներենի հիմունքների ներմուծում, հիմնական մասնագիտա-

կան բառապաշարի, այնուհետև մասնագիտական տերմինների ներմուծում և 

ուսուցում, 

 մասնագիտական ընթերցանության տիրույթում գլխավոր և աջակցող մտքերի տար-

բերակում և թարգմանություն։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի  

 ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 բացատրել գերմաներենի քերականության հիմունքները և ճիշտ կիրառել 

քերականական կառույցները, ներկայացնլ մասնագիտական բառային ֆոնդի 

հիմնական հասկացությունները, 

  բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 կիրառել գրավոր խոսքի հիմնական հմտությունները, 

 հաղորդակցվել ընդհանուր և մասնագիտական թեմաներով՝ կիրառելով բանավոր 

խոսքի հիմնական հմտությունները, 

 գ)  ընդհանրական /փոխանցելի/ կարողությունները (եթե այդպիսիք կան). 

 օգտվել մասնագիտությանն առնչվող տեղեկատվական աղբյուրներից: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա2. բացահայտելու սերվիսի ոլորտի կառուցվածքային առանձնահատկությունները կայուն 



 

762 

 

զարգացման տեսանկյունից 

Բ1. գործնականում իրականացնելու մարքեթինգային և մենեջերական գործունեություն` զբո-

սաշրջության ոլորտում, 

Բ5. իրականացնելու շփման գոտում հաճախորդների ընդունման, հյուրընկալման, և ծառայու-

թյունների արդյունավետ ու բարձր մակարդակով սպասարկում,  

Գ1. արդյունավետ կերպով օգտվել գիտահետազոտական տեղեկատվության տարատեսակ 

աղբյուրներից: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, 

 անհատական և խմբային աշխատանք, 

 անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք, 

 ինքնուրույն աշխատանք։ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքը բանավոր է։ Այն անց է կացվում տրված հարցաշարով կամ հետազոտական  ին-

քնուրույն աշխատանքի ներկայացմամբ։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Մասնագիտական լեզվի բառապաշարարի առանձնահատկություններ, անգլերենով 

մասնագիտական գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների վերլուծություն, դա-

սախոսության ընթացքում նյութի կարևոր առանցքային կետերի գրառում, տարբեր 

աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվության առանձին մասերի  համադրում և 

շարադրում, գրավոր տեքստերի վերաձևակերպում մասնագիտական բառապաշարի 

օգտագործմամբ: Գերմաներենի քերականական կառույցների կիրառում մասնագիտական 

տեքստերում։Մասնագիտական բառապաշարի օգտագործում։ Մասնագիտության 

ոլորտում գրավոր և բանավոր խոսքի զարգացում 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. /ստորև տրված է օրինակը՝/ 

1.  Gabrieljan J., Deutsch für die Oberstufe, Jerewan, 2012. 

2. Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017. 

3. Buscha A., Linthout G., Deutsch als Fremdsprache, Leipzig, 2003. 

4. Hall K., Scheiner B., Übungsgrammatik, Ismaning, 2001. 

 

1. 1602/Բ01 2. Ռուսերեն-1 3. 6 ESTC կրեդիտ 

  4. 4 ժամ/շաբ. 5. գործ-4 ժամ. 

  6. 1-ին կիսամյակ՝ աշնանային 7.ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ընդհանուր ռուսերենի հիմնական լեզվական հմտությունների զարգացում, 

  մասնագիտական անգլերենի (Professional English) հիմունքների ներմուծում, հիմնական 

մասնագիտական բառապաշարի, այնուհետև մասնագիտական տերմինների ներմու-

ծում և ուսուցում, 

 մասնագիտական ընթերցանության տիրույթում գլխավոր և աջակցող մտքերի տար-

բերակում և թարգմանություն։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի  

 ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 բացատրել ռուսերեն քերականության հիմունքները և ճիշտ կիրառել քերականական 
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կառույցները, 

 ներկայացնլ մասնագիտական բառային ֆոնդի հիմնական հասկացությունները, 

  բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 կիրառել գրավոր խոսքի հիմնական հմտությունները, 

 հաղորդակցվել ընդհանուր և մասնագիտական թեմաներով՝ կիրառելով բանավոր 

խոսքի հիմնական հմտությունները, 

 գ)  ընդհանրական /փոխանցելի/ կարողությունները (եթե այդպիսիք կան). 

 օգտվել մասնագիտությանն առնչվող տեղեկատվական աղբյուրներից: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա2. բացահայտելու սերվիսի ոլորտի կառուցվածքային առանձնահատկությունները կայուն 

զարգացման տեսանկյունից 

Բ1. գործնականում իրականացնելու մարքեթինգային և մենեջերական գործունեություն` 

զբոսաշրջության ոլորտում, 

Բ5. իրականացնելու շփման գոտում հաճախորդների ընդունման, հյուրընկալման, և ծառա-

յությունների արդյունավետ ու բարձր մակարդակով սպասարկում,  

Գ1. արդյունավետ կերպով օգտվել գիտահետազոտական տեղեկատվության տարատեսակ ղբյուրներից: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, 

 անհատական և խմբային աշխատանք, 

 անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք, 

 ինքնուրույն աշխատանք։ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքը բանավոր է։ Այն անց է կացվում տրված հարցաշարով կամ հետազոտական  ին-

քնուրույն աշխատանքի ներկայացմամբ։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Մասնագիտական լեզվի բառապաշարարի առանձնահատկություններ, անգլերենով 

մասնագիտական գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների վերլուծություն, դա-

սախոսության ընթացքում նյութի կարևոր առանցքային կետերի գրառում, տարբեր 

աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվության առանձին մասերի  համադրում և 

շարադրում, գրավոր տեքստերի վերաձևակերպում մասնագիտական բառապաշարի օգտա-

գործմամբ: Ռուսերենի քերականական կառույցների կիրառում մասնագիտական 

տեքստերում։Մասնագիտական բառապաշարի օգտագործում։Մասնագիտության ոլորտում 

գրավոր և բանավոր խոսքի զարգացում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. /ստորև տրված է օրինակը՝/ 

1. Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов. 

Харьков: ХНУ, 2005. 

2. Андрюшина Н.П., Жорова А.П., Макова М.Н. Тренировочные тесты по русскому языку как 

иностранному. М., 2008-2010. 

3. Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика. 

Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015. 

4. Карапетян Н.Г., Королева Л.Б., Черненко Н.М.. Учебные задания по русскому языку. Обучение 

дискуссионному общению. Для студентов-иностранцев. М.: РУДН, 2010. 

5. Кирейцева А.Н., Селиверстова Е.И., Химик В.В. Сборник тестовых заданий по русскомуязыку для 

иностранцев: Грамматика. Лексика. СПБ, 1998. 
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1. 1602/Բ01 2. Անգլերեն-2 3. 3 ESTC կրեդիտ 

  4. 2 ժամ/շաբ. 5. գործ-4 ժամ. 

  6. 1-ին կիսամյակ՝ աշնանային 7.ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ընդհանուր անգլերենի (General English) հիմնական լեզվական հմտությունների զար-

գացում, 

  մասնագիտական անգլերենի (Professional English) հիմունքների ներմուծում, հիմնական 

մասնագիտական բառապաշարի, այնուհետև մասնագիտական տերմինների ներմու-

ծում և ուսուցում, 

 մասնագիտական ընթերցանության տիրույթում գլխավոր և աջակցող մտքերի տար-

բերակում և թարգմանություն։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի  

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 բացատրել անգլերենի քերականության հիմունքները և ճիշտ կիրառել քերականական 

կառույցները, 

 ներկայացնլ մասնագիտական բառային ֆոնդի հիմնական հասկացությունները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 կիրառել գրավոր խոսքի հիմնական հմտությունները, 

 հաղորդակցվել ընդհանուր և մասնագիտական թեմաներով՝ կիրառելով բանավոր 

խոսքի հիմնական հմտությունները, 

գ) ընդհանրական /փոխանցելի/ կարողությունները (եթե այդպիսիք կան). 

 օգտվել մասնագիտությանն առնչվող տեղեկատվական աղբյուրներից: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա2. բացահայտելու սերվիսի ոլորտի կառուցվածքային առանձնահատկությունները կայուն 

զարգացման տեսանկյունից 

Բ1.գործնականում իրականացնելու մարքեթինգային և մենեջերական գործունեություն` 

զբոսաշրջության ոլորտում, 

Բ5. իրականացնելու շփման գոտում հաճախորդների ընդունման, հյուրընկալման, և ծառա-

յությունների արդյունավետ ու բարձր մակարդակով սպասարկում,  

Գ1. արդյունավետ կերպով օգտվել գիտահետազոտական տեղեկատվության տարատեսակ 

աղբյուրներից: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, 

 անհատական և խմբային աշխատանք, 

 անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք, 

 ինքնուրույն աշխատանք։ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքը բանավոր է։ Այն անց է կացվում տրված հարցաշարով կամ հետազոտական  ին-

քնուրույն աշխատանքի ներկայացմամբ։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Մասնագիտական լեզվի բառապաշարարի առանձնահատկություններ, անգլերենով 

մասնագիտական գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների վերլուծություն, դա-

սախոսության ընթացքում նյութի կարևոր առանցքային կետերի գրառում, տարբեր 
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աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվության առանձին մասերի  համադրում և 

շարադրում, գրավոր տեքստերի վերաձևակերպում մասնագիտական բառապաշարի 

օգտագործմամբ: Անգլերենի քերականական կառույցների կիրառում մասնագիտական 

տեքստերում։ Մասնագիտական բառապաշարի օգտագործում։ Մասնագիտության 

ոլորտում գրավոր և բանավոր խոսքի զարգացում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. /ստորև տրված է օրինակը՝/ 

1. Morris E. Catrin, Flash on English for Tourism, ESP series, 2012. 

2. Murphy Raymond, English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2012. 

3. Walker R. and Harding K., Tourism 1. Oxford English for Careers, Oxford University Press,    2006. 

 

1. 1602/Բ01 2. Ֆրանսերեն-2 3. 3 ESTC կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. գործ-2 ժամ . 

6. 1-ին կիսամյակ՝ աշնանային 7.ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 Ընդհանուր ֆրանսերենի հիմնական լեզվական հմտությունների զարգացում, 

  մասնագիտական ֆրանսերենի  հիմունքների ներմուծում, հիմնական մասնագիտա-

կան բառապաշարի, այնուհետև մասնագիտական տերմինների ներմուծում և 

ուսուցում, 

 մասնագիտական ընթերցանության տիրույթում գլխավոր և աջակցող մտքերի տար-

բերակում և թարգմանություն 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի  

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 բացատրել ֆրանսերեն քերականության հիմունքները և ճիշտ կիրառել քերականական 

կառույցները, 

 ներկայացնլ մասնագիտական բառային ֆոնդի հիմնական հասկացությունները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 կիրառել գրավոր խոսքի հիմնական հմտությունները, 

 հաղորդակցվել ընդհանուր և մասնագիտական թեմաներով՝ կիրառելով բանավոր 

խոսքի հիմնական հմտությունները, 

գ) ընդհանրական /փոխանցելի/ կարողությունները (եթե այդպիսիք կան). 

 օգտվել մասնագիտությանն առնչվող տեղեկատվական աղբյուրներից: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա2. բացահայտելու սերվիսի ոլորտի կառուցվածքային առանձնահատկությունները կայուն 

զարգացման տեսանկյունից 

Բ1. գործնականում իրականացնելու մարքեթինգային և մենեջերական գործունեություն` 

զբոսաշրջության ոլորտում, 

Բ5. իրականացնելու շփման գոտում հաճախորդների ընդունման, հյուրընկալման, և ծառա-

յությունների արդյունավետ ու բարձր մակարդակով սպասար կում,  

Գ1. արդյունավետ կերպով օգտվել գիտահետազոտական տեղեկատվության                                                             տարատեսակ 

աղբյուրներից: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, 

 անհատական և խմբային աշխատանք, 

 անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք, 
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 ինքնուրույն աշխատանք։ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքը բանավոր է։ Այն անց է կացվում տրված հարցաշարով կամ հետազոտական  ին-

քնուրույն աշխատանքի ներկայացմամբ։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Մասնագիտական լեզվի բառապաշարարի առանձնահատկություններ, անգլերենով 

մասնագիտական գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների վերլուծություն, դա-

սախոսության ընթացքում նյութի կարևոր առանցքային կետերի գրառում, տարբեր 

աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվության առանձին մասերի  համադրում և 

շարադրում, գրավոր տեքստերի վերաձևակերպում մասնագիտական բառապաշարի 

օգտագործմամբ:Ֆրանսերենի քերականական կառույցների կիրառում մասնագիտական 

տեքստերում։Մասնագիտական բառապաշարի օգտագործում։Մասնագիտության 

ոլորտում գրավոր և բանավոր խոսքի զարգացում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. /ստորև տրված է օրինակը՝/ 

1. Exercices de grammaire A2. Hachette, Paris 2004 2.Compréhension orale. Niveau 1. CLE 

international, Paris 2004 

2. Grammaire progressive du français, niveau débutant. M.Grégoire, CLE international, Paris, 2007 

3. Vite et bien 1, A1/A2 Claire Miquel, CLE international, Paris 2009 

4.  Vocabulaire progressif du français, niveau débutant, Claire Miquel, CLE international, Paris 2007 

 

1. 1602/Բ01 2. Գերմաներեն-2 3. 3 ESTC կրեդիտ 

  4. 2 ժամ/շաբ. 5. գործ-2 ժամ . 

  6. 1-ին կիսամյակ՝ աշնանային 7.ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ընդհանուր գերմաներեն հիմնական լեզվական հմտությունների զարգացում, 

  մասնագիտական գերմաներենի հիմունքների ներմուծում, հիմնական մասնագիտա-

կան բառապաշարի, այնուհետև մասնագիտական տերմինների ներմուծում և ուսուցում, 

 մասնագիտական ընթերցանության տիրույթում գլխավոր և աջակցող մտքերի տար-

բերակում և թարգմանություն։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի  

 ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 բացատրել անգլերենի քերականության հիմունքները և ճիշտ կիրառել 

քերականական կառույցները, 

 ներկայացնլ մասնագիտական բառային ֆոնդի հիմնական հասկացությունները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 կիրառել գրավոր խոսքի հիմնական հմտությունները, 

 հաղորդակցվել ընդհանուր և մասնագիտական թեմաներով՝ կիրառելով բանավոր 

խոսքի հիմնական հմտությունները, 

գ) ընդհանրական /փոխանցելի/ կարողությունները (եթե այդպիսիք կան). 

 օգտվել մասնագիտությանն առնչվող տեղեկատվական աղբյուրներից: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա2. բացահայտելու սերվիսի ոլորտի կառուցվածքային առանձնահատկությունները կայուն 

զարգացման տեսանկյունից 

Բ1.գործնականում իրականացնելու մարքեթինգային և մենեջերական գործունեություն` 
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զբոսաշրջության ոլորտում, 

Բ5. իրականացնելու շփման գոտում հաճախորդների ընդունման, հյուրընկալման, և ծառա-

յությունների արդյունավետ ու բարձր մակարդակով սպասարկում,  

Գ1.արդյունավետ կերպով օգտվել գիտահետազոտական տեղեկատվության տարատեսակ 

աղբյուրներից: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, 

 անհատական և խմբային աշխատանք, 

 անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք, 

 ինքնուրույն աշխատանք։ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքը բանավոր է։ Այն անց է կացվում տրված հարցաշարով կամ հետազոտական  ին-

քնուրույն աշխատանքի ներկայացմամբ։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Մասնագիտական լեզվի բառապաշարարի առանձնահատկություններ, անգլերենով 

մասնագիտական գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների վերլուծություն, դա-

սախոսության ընթացքում նյութի կարևոր առանցքային կետերի գրառում, տարբեր 

աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվության առանձին մասերի  համադրում և 

շարադրում, գրավոր տեքստերի վերաձևակերպում մասնագիտական բառապաշարի 

օգտագործմամբ: Գերմաներենի քերականական կառույցների կիրառում մասնագիտական 

տեքստերում։Մասնագիտական բառապաշարի օգտագործում։Մասնագիտության 

ոլորտում գրավոր և բանավոր խոսքի զարգացում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. /ստորև տրված է օրինակը՝/ 

1. Gabrieljan J., Deutsch für die Oberstufe, Jerewan, 2012. 

2. Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017. 

3. Buscha A., Linthout G., Deutsch als Fremdsprache, Leipzig, 2003. 

4.  Hall K., Scheiner B., Übungsgrammatik, Ismaning, 2001. 

 

1. 1602/Բ01 2. Ռուսերեն-2 3. 3ESTC կրեդիտ 

  4. 2 ժամ/շաբ. 5. գործ-2 ժամ . 

  6. 1-ին կիսամյակ՝ աշնանային 7.ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ընդհանուր ռուսերենի հիմնական լեզվական հմտությունների զարգացում, 

  մասնագիտական ռուսերեն հիմունքների ներմուծում, հիմնական մասնագիտական 

բառապաշարի, այնուհետև մասնագիտական տերմինների ներմուծում և ուսուցում, 

 ասնագիտական ընթերցանության տիրույթում գլխավոր և աջակցող մտքերի տար-

բերակում և թարգմանություն։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի  

 ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 բացատրել անգլերենի քերականության հիմունքները և ճիշտ կիրառել քերականական 

կառույցները, 

 ներկայացնլ մասնագիտական բառային ֆոնդի հիմնական հասկացությունները, 

  բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 
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 կիրառել գրավոր խոսքի հիմնական հմտությունները, 

 հաղորդակցվել ընդհանուր և մասնագիտական թեմաներով՝ կիրառելով բանավոր 

խոսքի հիմնական հմտությունները, 

 գ) ընդհանրական /փոխանցելի/ կարողությունները (եթե այդպիսիք կան). 

 օգտվել մասնագիտությանն առնչվող տեղեկատվական աղբյուրներից: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա2. բացահայտելու սերվիսի ոլորտի կառուցվածքային առանձնահատկությունները կայուն 

զարգացման տեսանկյունից 

Բ1. գործնականում իրականացնելու մարքեթինգային և մենեջերական գործունեություն` 

զբոսաշրջության ոլորտում, 

Բ5. իրականացնելու շփման գոտում հաճախորդների ընդունման, հյուրընկալման, և ծառա-

յությունների արդյունավետ ու բարձր մակարդակով սպասարկում,  

Գ1. արդյունավետ կերպով օգտվել գիտահետազոտական տեղեկատվության տարատեսակ 

աղբյուրներից: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, 

 անհատական և խմբային աշխատանք, 

 անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք, 

 ինքնուրույն աշխատանք։ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքը բանավոր է։ Այն անց է կացվում տրված հարցաշարով կամ հետազոտական  ինք-

նուրույն աշխատանքի ներկայացմամբ։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Մասնագիտական լեզվի բառապաշարարի առանձնահատկություններ, անգլերենով 

մասնագիտական գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների վերլուծություն, դա-

սախոսության ընթացքում նյութի կարևոր առանցքային կետերի գրառում, տարբեր 

աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվության առանձին մասերի  համադրում և 

շարադրում, գրավոր տեքստերի վերաձևակերպում մասնագիտական բառապաշարի 

օգտագործմամբ: Ռուսերենի քերականական կառույցների կիրառում մասնագիտական 

տեքստերում։ Մասնագիտական բառապաշարի օգտագործում։Մասնագիտության 

ոլորտում գրավոր և բանավոր խոսքի զարգացում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. /ստորև տրված է օրինակը՝/ 

1. Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов. 

Харьков: ХНУ, 2005. 

2. Андрюшина Н.П., Жорова А.П., Макова М.Н. Тренировочные тесты по русскому языку как 

иностранному. М., 2008-2010. 

3. Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика. 

Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015. 

4. Карапетян Н.Г., Королева Л.Б., Черненко Н.М.. Учебные задания по русскому языку. 

Обучение дискуссионному общению. Для студентов-иностранцев. М.: РУДН, 2010. 

5. Кирейцева А.Н., Селиверстова Е.И., Химик В.В. Сборник тестовых заданий по 

русскомуязыку для иностранцев: Грамматика. Лексика. СПБ, 1998. 
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1. 0903/Մ03 2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները սերվիսի ոլորտում 3. ECTS 3 կրեդիտ 

1. 2 ժամ/շաբ. 2. 2 ժամ գործն. 

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողների մոտ ձևավորել տեսական և գործնական գիտելիքներ սերվիսի ոլորտում 

կիրառվող աշխարհատեղեկատվական համակարգերի վերաբերյալ, 

 փոխանցել հմտություններ սերվիսի ոլորտուի խնդիրների լուծման նպատակով 

աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի օգտագործման տեսանկյունից,  

 ձևավորել աշխարհատեղեկատվական համակարգերի հետ աշխատելու կարողու-

թյուններ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն  

 ընտրելու ԱՏՀ տարբեր ալգորիթմներ մասնագիտական հետազոտություններում  համա-

պատասխան խնդիրները լուծելու նպատակով, 

 պարզաբանելու աշխարհատեղեկատվական համակարգերի տեսական հիմքերը և դ-

րանց կիրառության ոլորտները, 

 բացատրելու աշխարհատեղեկատվական համակարգերի և սերվիսի սկզբմունքային                                                                                                                                                                                                                                                                                       

կապերը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կիրառելու աշխարհատեղեկատվական համակարգերը սերվիսի ոլորտի հետազոտու-

թյուններում, 

 հավաքելու, պահպանելու և մշակելու մասնագիտության հետ առնչվող գրաֆիկական և 

թեմատիկ տվյալներ, 

 ներկայացնելու հետազոտության արդյունքները քարտեզների, աղյուսակների և գրա-

ֆիկների տեսքով, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)  

 արդյունավետ կերպով կազմակերպելու սեփական հետազոտությանները խնայելով 

ժամանակը և նյութական միջոցները, 

 աշխատելու հետազոտող խմբերում, 

 պատրաստելու հաշվետվություններ և զեկուցումներ, 

 օժանդակելու տարբեր մասնագիտացված խմբերում աշխարհատեղեկատվական 

համակարգերի կիրառմանը։ 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա3. Դասակարգելու և նկարագրելու տնտեսության, սերվիսի, սոցիալ-մշակութային ծառայու-

թյունների և զբոսաշրջության ոլորտների վերաբերյալ հետազոտական ցուցանիշներ : 

Բ2. Վերլուծելու սերվիսային գործունեության ձևավորման նախադրյալները, գործոնները և 

արդի միտումները։  

Գ1. Արդյունավետ կերպով օգտվելու գիտահետազոտական տեղեկատվության տարատեսակ 

աղբյուրներից։ 

Գ3. Ծրագրավորելու սերվիսի համակարգի բաղադրիչների ռացիոնալ օգտագործումը։ 
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություն (ավանդական և ինտերակտիվ, հարց ու պատասխաններ, մտագրոհներ), 

 խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ, 

 հետազոտական, գործնական աշխատանքների կատարում, 

 նախադեպերի վերլուծություն: 

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքը բանավոր է։ Այն անց է կացվում տրված հարցաշարով կամ հետազոտական  ինք-

նուրույն աշխատանքի ներկայացմամբ։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Աշխարհատեղեկատվական համակարգերի կիրառումը սերվիսի ոլորտի հետազոտու-

թյուններում, սերվիսի ոլորտիառնչվող երևույթների ԱՏՀ մոդելավորում, տարածական վերլու-

ծությունների ալգորիթմները, թեմատիկ տվյալների կառավարումը ԱՏՀ-ում, գծային հղումներ 

և ցանցային վերլուծություններ, տարածական տվյալների փոխհարաբերությունները, վերլու-

ծության արդյունքների տարածում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Иванников А.Д., Кулагин В.П., Тихонов А.Н., Цветков В.Я., Геоинформатика. - М.:МАКС 

Пресс, 2001. - 349 с. 

2. Капралов Е., Кошкарев А., Тикунов В., Лурье И., Семин В., Серапинас Б., Сидоренко В. , 

Симонов А. Геоинформатика. В 2 книгах. — Москва: Academia, 2010 

3. Журкин И. Г., Шайтура С. В. Геоинформационные системы. — Москва: Кудиц- пресс, 2009. -272 с 

4. ArcGIS/Руководство пользователя- ESRI 2003–2004 

 

1. 0903/Մ04 2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ 3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 1 ժամ դաս., 1 ժամ գործն. 

6. 1-ին՝ աշնանային 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 կատարելագործել մասնագիտական դաշտում հետազոտություն կատարելու կարողու-

թյունները և հմտությունները։ 

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնել սերվիսի բնագավառն ուսումնասիրելու համար անհրաժեշտ  գիտամեթո-

դաբանական հիմքերը, 

 քննարկել սերվիսի բնագավառն ուսումնասիրելու համար անհրաժեշտ և կիրառվող  մեթոդները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կատարել ինքնուրույն հետազոտություններ սերվիսի բնագավառում, 

 գրել գիտական աշխատանքներ՝ հոդվածներ, թեզիսներ, մագիստրոսական թեզ են, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 գնահատել մասնագիտական գիտահետազոտական աշխատանքներ։ 

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Գ1. արդյունավետ կերպով օգտվել գիտահետազոտական տեղեկատվության տարատեսակ 

աղբյուրներից, 

Գ2. փաստերի վերլուծության հիման վրա եզրահանգումներ, ընդհանրացումներ և  

դատողություններ անել, 
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություն (ավանդական և ինտերակտիվ,  մտագրոհներ), 

 խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ, 

 հետազոտական/ գործնական աշխատանքների կատարում,  

 նախադեպերի վերլուծություն։ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքը բանավոր է։ Այն անց է կացվում տրված հարցաշարով կամ հետազոտական 

ինքնուրույն աշխատանքի ներկայացմամբ՝ առանց գնահատկանի։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Գիտական հետազոտության էությունը և կառուցվածքը, գիտական հետազոտության իրա-

կանացման մեթոդաբանությունը, պլանավորումը, գիտական հետազոտության հիմնական 

մեթոդները սերվիսում, գիտահետազոտական աշխատանքների, դասակարգումը, ակա-

դեմիական գրագրության սկզբունքներն ու տեսակները, մասնագիտական դաշտում 

գիտահետազոտական աշխատանքներ կատարելու առանձնահատկությունները։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Բրուտյան Գ.Ա. Տրամաբանության դասընթաց,Եր., 1976, 507 էջ։ 

2. Գիտահետազոտական աշխատանք կատարելու հիմնական սկզբունքները. մեթոդական 

ցուցումներ, /Հովհաննիսյան Գ., Գալստյան Ն., Սողոմոնյան Մ., Մալխասյան Մ. Եր., 

2014, 72 էջ։ 

3. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Методология и методика социологического 

исследования. Учебник. М. 2006, 537 стр. 

 

1. 0904/Մ05 2. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները 3. ECTS 3կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս. 

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8.Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին հիմնարար և համակարգված գիտելիքներ տրամադրել սերվիսային գոր-

ծունեութ յան կազմակերպման և զարգացման արդի հիմնախնդիրների, դրանց 

առաջացման պատճառների նախադրյալների, փոխադարձ կապերի ու առնչությունների 

վերաբերյալ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնելու սերվիսային գործունեության և սերվիսի ոլորտի կազմակերպման և  

զարգացման արդի հիմնախնդիրները, դրանց ձևավորման գործոններն ու ընթացք, 

 նկարագրելու արդի պայմաններում հիմնախնդիրների հիմնական բովանակությունը, 

դրսևորման բնույթը և առանձնահատկությունները, 

 բացատրելու տարբեր հիմնախնդիրների, դրանց պատճառների և դրսևորման առանձ-

նահատկությունների պատճառահետևանքային կապերը: 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 գնահատելու սերվիսի ոլորտի տարբեր հիմնախնդիրների լուծման՝ կիրառվող          

հիմնական մոտեցումների ու միջոցառումների արդյունավետությունը, 

 իրականացնելու առանձին սերվիսային ձեռնարկությունների օրինակների քննադա-

տական, խորքային և համակողմանի ուսումնասիրություն (case study)՝ SWOT  
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վերլուծության ձևաչափով, 

 առաջարկել առանձին հիմնախնդիրների լուծման հնարավոր, հիմնավորված և նպա-

տակային մոտեցումներ ու սցենարներ: 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 կատարելու ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք և վերլուծություն; 

 արդյունավետ կերպով օգտվելու մասնագիտական տեղեկատվության տպագիր և 

էլեկտրոնային աղբյուրներից: 

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա2. Բացահայտելու սերվիսի ոլորտի կառուցվածքային առանձնահատկությունները կայուն           

զարգացման տեսանկյունից։ 

Բ5. Կանխատեսելու սերվիսային գործունեության առանձին ուղղությունների զարգացման և 

տարածքային տեղաբաշխման հեռանկարային գործընթացները 

Գ5. Ներկայացնելու մասնագիտական գիտհետազոտական համակարգին համապատաս-

խան ժամանակակից հիմնախնդիրները,  

Գ6. Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի կանոնները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություն (ավանդական և ինտերակտիվ, հարց ու պատասխաններ, մտագրոհներ), 

 խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ, 

 հետազոտական, գործնական աշխատանքների կատարում,  

 նախադեպերիվերլուծություն: 

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքը բանավոր է։ Այն անց է կացվում տրված հարցաշարով կամ հետազոտական 

ինքնուրույն աշխատանքի ներկայացմամբ։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Սերվիսային գործունեության էությունը,  հիմնական հասկացությունները, սերվիսի ոլորտի 

առանձնահատկությունները և սոցիալ-տնտեսական նշանակությունը: Պահանջմունքների 

գիտակցման և բավարարման հիմնախնդիրները: Ծառայությունների առանձնա-

հատկություններն ու դրանցով պայմանավորված    հիմնախնդիրները: Սերվիսի կուլտուրայ 

իապահովման հիմնախնդիրը: Ծառայության որակի հիմնախնդիրը սերվիսային 

գործունեության մեջ: Սերվիսային գործունեության մեջ նորամուծությունների կիրառման 

արդի հարցերը: Շփման գոտում սպասարկման առանձնահատկություններն ու 

հիմնախնդիրները: Կայունության հիմնախնդիրը սերվիսում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Аванесова Г.А. Сервисная деятельность: историческая и современная практика, 

предпринимательство, менеджмент. М.: 2005.-318 с. 

2. Романович Ж.А., Калачев С.Л. Сервисная деятельность. М.: 2006.-284 с. 

3. Карнаухова В.К., Краковская Т.А. Сервисная деятельность. М.-Ростов-на-Дону: 2006.-256 с. 

4. Лебедева А.Э. Севисная деятельность. Томск: 2012.-294 с. 
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1.0901/Մ06 2.Մարդկային զարգացման հիմունքներ 3. ECTS 6 կրեդիտ 

4.4 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս., 2 ժամ սեմ. 

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ 7. Եզրափակիչ  գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ներկայացնել մարդկային զարգացման հիմնական հայեցակարգային 

մոտեցումները,  գաղափարներն ու սկզբունքները, 

 տալ մարդկային զարգացման համամոլորակային, տարածաշրջանային և տեղական  

առանձնահատկությունները, 

 վերլուծել մարդկային զարգացման հիմնական բաղադրիչները /բնօգտագործման և 

բնապահպանական, տնտեսական, սոցիալական և ժողովրդագրական, քաղաքական և  

իրավական, ինչպես նաև գիտակրթական և մշակույթային: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 իմանալու մարդկային զարգացման տեսության հիմնական գաղափարներն ու 

սկզբունքները, 

 հասկանալու մարդկային զարգացման միջազգային փորձի և Հայաստանյան 

առանձնահատկությունների կարևորությունը, 

 կարողանալու վերլուծել մարդկային զարգացման բնօգտագործման և բնապահ-

պանական, տնտեսական, սոցիալական և ժողովրդագրական, քաղաքական և ի-

րավական, ինչպես նաև գիտակրթական և մշակույթային հիմնական բաղադրիչ-

ները 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ.  

 կարողանալու իր գիտելիքներն օգտագործել մարդկային զարգացման խրախուս-

ման  աշխատանքներում, 

 կարողանալու մասնակցել մարդկային զարգացման վերաբերյալ իրազեկության 

բարձրացման աշխատանքներում, 

 հանրությանը իրազեկելու մարդկային զարգացման հիմնական բաղադրիչների մասին, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան). 

 կարողանալու ստացած գիտելիքները համադրել հարակից բնագավառներից 

ունեցած  գիտելիքների հետ, 

 կարողանալու ուսումնասիրել սերվիս բնագավառը աշխարհագրական, տնտեսա-

կան, սոցիալական, բնապահպանական տեսանկյուններից 

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա2. Բացահայտելու սերվիսի ոլորտի կառուցվածքային առանձնահատկությունները կայուն 

զարգացման տեսանկյունից։ 

Բ5. Իրականացնելու շփման գոտի հաճախորդների ընդունման և ծառայությունների արդյու-

նավետ ու բարձր մակարդակով սպասարկում։ 

 Գ4 Կատարելու թիմային աշխատանք։ 

11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություն (ավանդական և ինտերակտիվ, հարց ու պատասխաններ, մտագրոհներ), 

 խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ, 

 հետազոտական, գործնական աշխատանքների կատարում,  

 նախադեպերի վերլուծություն: 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ 3 միավոր 

     Եզրափակիչ քննություն  9 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր 

առավե-լագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 

միավոր: Եզրա-փակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարու-նակում է 5 հարց՝ որոնցից 4-ը՝ 2-ական, 1-ը՝ 1 միավոր  միավոր կամ 

3 հարց 3 ական միավոր:  Միավորների քայլը  0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Մարդկային զարգացման հայեցակարգային մոտեցումները: Մարդկային զարգացման 

բնօգտագործման և բնապահպանական բաղադրիչը: Մարդկային զարգացման տնտեսա-

կան, սոցիալական և ժողովրդագրական բաղադրիչները: Մարդկային զարգացման քաղա-

քական և իրավական բաղադրիչները: Մարդկային զարգացման գիտակրթական և մշա-

կութային բաղադրիչները: Մարդկային զարգացման Հայաստանյան առանձնահատկությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Մարդկային զարգացման հիմունքներ: Ուսումնական ձեռնարկ մագիստրանտների 

համար / Խմբ.՝ Հ.Լ. Սարգսյան; Երևան, 2004, 318 էջ: 

2. Մարդկային զարգացման զեկույց, Օքսֆորդ,Նյու Յորք, 2001 /1994-2002/: 

3. Даниелян К., Концепция устойчивого человеческого развития: теория и практика. 

ПРООН,       Ереван, 1996 . 

4. http://www.un.am/hy/virtual-library 

 

1.0904/Մ07 2.Սերվիսագիտության տեսություն և մեթոդաբանություն 3.ECTS 6 կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս., 2  ժամ գործն. 

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ 7. Եզրափակիչ  գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ներկայացնել ճանաչողության գործընթացը, բացահայտել տեսության և 

մեթոդաբանության էությունը, կառուցվածքը, մակարդակները և նշանակությունը 

գիտահետազոտական աշխատանքներում, 

 պարզաբանել սերվիսագիտության տեսական աղբյուրները, առանձնացնել սերվիսա-

գիտության մեթոդաբանկան համակարգը, 

 հստակեցնել սերվիսագիտության կատեգորիաները, հասկացությունները և կոնցեպ-

ցիաները, 

 ուսանողների մոտ ձևավորել կարողություններ և հմտություններ՝ սերվիսային գործու-

նեության արդյունավետ կազմակերպման գործընթացում տեսություն և մեթոդա-

բանություն կիրառելու համար: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 գիտակցել և ամբողջացնել գիտական ճանաչողության գործընթացը, 

 վերարտադրել սերվիսագիտության գիտական համակարգը, 

 դասակարգել սերվիսագիտության հետազոտական մեթոդները, 

http://www.un.am/hy/virtual-library
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բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 ընտրել և կիրառել գիտահետազոտական մեթոդներ մագիստրական թեզի համար, 

 առանձացնել և գնահատել սերվիսի ոլորտի ուսումնասիրությունների տեսություններ 

 համեմատել և տարբերակել սերվիսագիտության կատեգորաները սոցոլոգիայի, հոգե 

բանության, տնտեսագիտության և կառավարման գիտության հասկացություններից, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 համադրել համագիտական, գիտական և սերվիսագիտության մեթոդաբանությունը, 

 կատարել ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք և վերլուծություն, 

 արդյունավետ կերպով օգտվել մասնագիտական տեղեկատվության տպագիր և 

էլեկտրոնային աղբյուրներից: 

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա2. Բացահայտելու սերվիսի ոլորտի կառուցվածքային առանձնահատկությունները կայուն  

զարգացման տեսանկյունից 

Բ4. Կանխատեսելու սերվիսային գործունեության առանձին ուղղությունների զարգացման և 

տարածքային տեղաբաշխման հեռանկարային գործընթացները։ 

Գ6. Ներկայացնելու մասնագիտական գիտհետազոտական համակարգին համապատաս-

խան ժամանակակից հիմնախնդիրները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

ըստ  կրթական վերջնարդյունքի յուրաքանչյուր տեսակի. 

 դասախոսություն (ավանդական և ինտերակտիվ, հարց ու պատասխաններ, մտա-

գրոհներ), 

 խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ, 

 հետազոտական, գործնական աշխատանքների կատարում, 

 նախադեպերի վերլուծություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր  

                                                       Եզրափակիչ քննություն  9 միավոր 

                                                        Ընթացիկ ստուգումներ 3 միավոր 

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր, 

կամ երկու հարց՝ մեկը 2, մյուսը՝ 1 միավոր։ Եզրափակիչ քննությունը  բանավոր է՝ 9 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 

+1միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Գիտական ճանաչողություն։ Գիտությունը որպես հասարակական գիտակցության ձև և գի-

տելիքների  համակարգ։ Գիտական ճանաչողության մակարդակները և ելակետային 

հասկացությունները։ Տեսության և մեթոդաբանության դերն ու նշանակությունը։ Սերվի-

սագիտության ձևավորումը, սերվիսագիտության տեսական աղբյուրները։ Սերվիսագի-

տության կատեգորիաները։ Սերվիսագիտության հետազոտության առարկան և մեթոդները։ 

Մարդու էության հիմնախնդիրը սերվիսագիտության մեջ։ Պահանջի ձևավորման 

տեսություններ։ 
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14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Удальцова В.Е, Наумова Е.В. Сервисология. Человек и его потребности. Л.: Омега, 2011. 

2. Коноплева Н.А. Сервисология (человек и его потребности). М., 2008. 

3. Человек и его потребности (под ред. проф. К.М. Оганяна). СПб.: СПБТИС, 1997. 

4. Спирин А.Д. Человек и его потребности. Кемерово, 2003. 

5. Бережной Н.М. Человек и его потребности. М., 2002. 

6. Черников В.Г. Человек и его потребности. Рыбинск, 2003. 

7. Садохин А.И. Сервисология: человек и его потребности. М.: Омега-Л, 2009. 

8. Шиповская Л.П. Человек и его потребности. М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2008. 

9. Экономическая психология. Социокульт. подход (под ред. И.В. Андреевой). СПб., 2000. 

 

1. 0904/Մ08 2. Ռիսկերը սերվիսային գործունեության մեջ 3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս. 

6. 2-րդ` գարնանային 7. Առանց ընթացիկ  քննությունների գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 սովորեցնել ընդհանուր տեսամեթոդաբանական և կիրառական հենք՝ սերվիսային 

գործունեության ռիսկերի կառավարման, կանխարգելման, նվազեցման համար, 

 ներկայացնել սերվիսային գործունեության ռիսկերը և առաջացման պատճառներն ըստ 

սերվիսային գործունեության տեսակների, 

 ներկայացնել ռիսկերի ունեցած ազդեցությունը սերվիսային գործունեության կազմա-

կերպման գործընթացներում, 

 զարգացնել սերվիսային գործունեությանն առնչվող հարցերի, հիմնախնդիրների, 

ռիսկերի նկատմամբ քննադական մտածողությունը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնել և հիմնավորել ռիսկերի ունեցած ազդեցությունը սերվիսային 

գործունեության կազմակերպման գործընթացներում, 

 մեկնաբանել սերվիսային գործունեության ռիսկերը, տեսակները, 

ծագումնաբանությունը և առանձնահատկություները, 

 ներկայացնել սերվիսային գործունեության ռիսկերի կառավարման և կանխարգելման 

հիմքերը, սկզբունքները և միջազգային ստանդարտները, 

 մեկնաբանել սերվիսային գործունեության ռիսկերի վարչաիրավական, տնտեսական, 

սոցիալական, քաղաքական, հոգեբանական, բարոյական և այլ բաղադրիչները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 առաջարկել սերվիսային գործունեության կազմակերպման ռիսկերի կառավարման 

ռազմավարական ուղղություններ, 

 մշակել և կազմել սերվիսային գործունեության ռիսկերի կառավարման 

ռազմավարական նախագծեր, 

 օգտագործել սերվիսային գործունեության ռիսկերի կառավարման մեխանիզմները, 

 վերլուծել և գնահատել սերվիսային գործունեության տեսակների ռիսկերը, 

 վերլուծել և գնահատել սերվիսային պետական և մասնավոր ընկերությունների 

սերվիսային գործունեության կազմակերպման և իրականացման ռիսկերը,  
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գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 մշակել ցածր ռիսկայնության սերվիսային գործունեության սխեմաներ և ծրագրեր, 

 կանխատեսել սերվիսային գործունեության հնարավոր ռիսկերը, 

 կատարել մասնագիտական հետազոտություններ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա5. Մատնանշելու սերվիսային գործունեության կազմակերպման, կատարելագործման և 

զարգացման  ուղղություններ։ 

Բ1. Գործնականում իրականացնելու մարքեթինգային և մենեջերական գործունեություն` 

սերվիսի ոլորտում։ 

Գ6. Ներկայացնելու մասնագիտական գիտհետազոտական համակարգին համապատասխան 

ժամանակակից հիմնախնդիրները, 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություն (ավանդական և ինտերակտիվ, հարց ու պատասխաններ, 

մտագրոհներ), 

 խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ, 

 հետազոտական աշխատանքների կատարում, 

 նախադեպերի վերլուծություն։ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Առանց ընթացիկ գնահատումով դասընթաց 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝  Եզրափակիչ քննություն  9 միավոր 

        Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

        Ընթացիկ ստուգումներ 4 միավոր 

        Ինքնուրույն աշխատանք 5 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը  բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով, հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր: Ինքնուրույն աշխատանքը 

գնահատվում է առարկայի շրջանակներում հանձնարարված էսսեի/ նախագծի/ զեկույցի և 

այլն գրավոր հաշվետվության և բանավոր ներկայացման հիման վրա։ Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Ռիսկի էությունը, տեսակները, դասակարգումը։ Սերվիսային գործունեության ռիսկերի 

տեսակները, դասակարգումը, առանձնահատկությունները։ Սերվիսային գործունեության 

ռիսկերն ըստ սերվիսային գործունեության բաղադրիչների, տեսակների և ուղղությունների։ 

Սերվիսային գործունեության ռիսկերի կառավարման մեխանիզմներ և ապահովագրություն։ 

Սերվիսային գործունեության ռիսկերի գնահատման մեթոդաբանությունը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Ապահովագրական գործ, խմբ.՝ Ճուղուրյան Ա., Աբգարյան Կ., Եր., 2007։ 

2. Գրիգորյան Ռ.Լ. Ռիսկի կառավարում, Եր., 2010։ 

3. Կիրակոսյան Կ. Ապահովագրական գործ, Եր., 2011։ 

4. Кирюшкин В.Е., Ларинов И.В. Основы риск-менеджмента, М., 2009։ 

5. Шапкин А.С., Шапкин В.А. Теория риск и моделирование рисковых ситуаций, М., 2005. 

6. Недосекин А.О., Абдулаева З.И. Риски бизнеса: идентификация, анализ, управление,Спб, 2010. 

7. Тётушкин В.А. Маркетинг и качество в сервисе, Тмб, 2014. 

8. Risk management — Principles and guidelines, ISO 31000:2009(3). 
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1. 0904/Մ09 2.Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը սերվիսի ոլորտում 3.ECTS 3 կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս. 

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7.  Առանց ընթացիկ քննությունների  գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին համակարգված գիտելիքներ տալ սերվիսում մարդկային ռեսուրսների 

տեսակների և կառավարման տեսությունների վերաբերյալ, 

 ուսուցանել թե ինչպես է ձևավորվում մարդկային կապիտալը, որն է նրա դերը 

հասարակական կյանքի կազմակերպման մեջ, 

 մարդկային ռեսուրսները ինչպիսի ազդեցություն են թողնում սերվիսի ոլորտի 

կազմակերպման և զարգացման մեջ։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 բացատրելու և մեկնաբանելու մարդկային կապիտալի առաջացման երևույթը, 

 ձեռք բերելու որոշակի գիտելիքներ մարդկային կապիտալի և տնտեսության ողջ համա-

կարգի և սերվիսի ոլորտի զարգացման փոխկապակցությունների վերաբերյալ, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 ինքնուրույն ուսումնասիրելու մարդկային ռեսուրսները սերվիսում, 

 բացահայտել սերվիսի ոլորտի զարգացման և մարդկային ռեսուրսների նպատակային             օգ-

տագործման խնդիրները և տալ դրանց լուծման ձևերը, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 գիտելիքները օգտագործելու սերվիսի ոլորտի կազմակերպման խնդիրների լուծման 

գործում, 

 ինքնուրույն լուծելու սերվիսային գործունեության խնդիրներ։ 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Բ5. Իրականացնելու շփման գոտի հաճախորդների ընդունման ևծառայությունների 

արդյունավետ ու բարձր մակարդակով սպասարկելու համար։ 

Գ4. Կատարելու թիմային աշխատանք։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություն (ավանդական և ինտերակտիվ, հարց ու պատասխաններ, 

մտագրոհներ), 

 խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ, 

 հետազոտական աշխատանքների կատարում, 

 նախադեպերի վերլուծություն։ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝  Եզրափակիչ քննություն  9 միավոր 

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ 4 միավոր 

     Ինքնուրույն աշխատանք 5 միավոր 

Նախատեսված Եզրափակիչ քննությունը  բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր:  Միավորների քայլը 0.5 է: 
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13 Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Մարդկային ռեսուրս հասկացությունը։ Մարդկային ռեսուրսների կառավարման տեսու-

թյունները։ Մարդկային ռեսուրսները սերվիսում։ Մարդկային ռեսուրսների կառավարման 

առանձնահատկությունները սերվիսում։ Մարդկային ռեսուրսների օգտագործման հիմնա-

խնդիրները սերվիսում։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Ավագյան Ա.Ռ, Սերվիսագիտության հիմունքներ, Երևան 2017: 

2. Սուվարյան Յու., Մենեջմենթ, Երևան 2009: 

3. Джон Шоул, Первоклассный сервис как кокурентное преимущество, Москва 2008: 

4. Коноплева Н.А., Сервисология: Человек и его потребности, Москва 2008: 

5. Садохин А.П., Сервисология: Человек и его потребности, Москва 2008: 

6. Аширов, Д. А. Управление персоналом / Д.А. Аширов. - М.: ТК Велби, Проспект, 2016.- 432 c. 

7. Егоршин, А. П. Основы управления персоналом / А.П. Егоршин. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 352 c. 

 

1.0904/Մ10 2.Գլոբալիզացիոն և գլոկալիզացիոն գործընթացները սերվիսում 3.ECTS 3 

կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս. 

6. 2-րդ գարնանային 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացինպատակնէ՝ 

 ուսանողներին ներկայացնել համամոլորակային մարդահրավերները, 

 բացահայտել գլոբալիզացիայի էությունը և ազդեցությունը սերվիսի ոլորտի վրա, 

 պարզաբանել գլոկալիզացիաի գործընթացը, 

 առանձնացնել սերվիսի ժամանակակից հիմնախնդիրները, 

 հստակեցնել սերվիսի տեղական, ռեգիոնալ և գլոբալ շրջանակները, 

 ուսանողների մոտ ձևավորել կարողություններ և հմտություններ՝ սերվիսային 

գործունեության արդյունավետ կազմակերպման գործընթացում գլոբալ և լոկալ, 

մոտեցումները համատեղ կիրառելու համար: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 գիտակցել և ամբողջացնել գիտական ճանաչողության մակարդակում գլոբալիզացիայի և 

գլոկալիզացիայի հակընդեմ գործընթացները, 

 ընկալել սերվիսի համամոլորականացման առավելությունները և ռիսկերը, 

 Վերարտադրել ծառայությունների համակարգի համաշխարհային միտումները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 բացահայտել և հիմնավորել մագիստրական թեզի հրատապությունը և կապը գլոբալ 

գործընթացների հետ, 

 առանձացնել և գնահատել սերվիսի տեղական խնդիրների նշանակությունը, 

 տեղայնացնել սերվիսի գլոբալ հիմնախնդիրները, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան). 

 արժևորել սերվիսային ոլորտը գլոբալ մարտահրավերների շրջանակներում, 

 համադրել տեղական և համամոլորակային մակարդակները: 
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա2. Բացահայտելու սերվիսի ոլորտի կառուցվածքային առանձնահատկությունները կայուն  

զարգացման տեսանկյունից։  

Բ2. Վերլուծելու սերվիսային գործունեության ձևավորման նախադրյալները,                 գործոնները և 

արդի միտումները։ 

Բ4. Կանխատեսելու սերվիսային գործունեության առանձին ուղղությունների զարգացման և 

տարածքային տեղաբաշխման հեռանկարային գործընթացները։ 

Գ5. Ներկայացնելու մասնագիտական գիտհետազոտական համակարգին համապատասխան  

ժամանակակից հիմնախնդիրներ։ 

10. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  ըստ  

կրթական վերջնարդյունքի յուրաքանչյուր տեսակի. 

 դասախոսություն (ավանդական և ինտերակտիվ, հարց ու պատասխաններ, մտագրոհներ), 

 խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ, 

 հետազոտական աշխատանքների կատարում, 

 նախադեպերի վերլուծություն։ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 8 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ 4 միավոր 

     Ինքնուրույն աշխատանք 6 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը գրավոր է, մյուսը՝ բանավոր. 

յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ 

յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորի քայլը  0,5 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Գլոբալիզացիայի և գլոկալիզացիայի բովանդակությունը։Գլոբալիզացիայի նախադրյալները։ 

Գլոբալիզացիայի քննադատություններ, լոկալ գործընթացները։Սերվիսի հիմնախնդիրները։ 

Ծառայությունների հոմոգենեզիս և բազմազանություն։ Սերվիսի գլոբալ միտումները։  

Սերվիսի ինտեռնալությունը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Мировая экономика в век глобализации. Богомолов О.Т.М. 2007; 

2. Глобализация рынков труда: Динамика, проблемы, перспективы. Сборник обзоров РАН 

ИНИОН • 2010 год • 248 стр.. 

3. Модернизация и глобализация: образы России в XXI веке. 

4. Новикова Л. И., Сиземская И. Н., Власова В. Б., Даргын-оол Ч., Кобелев Н. Н., Федотова Н. 

Н.ИФ РАН • 2008 год • 452 стр.. 

5. Социальные изменения в современном мире (глобализация):,учебное пособие. 

6.  Уткин. А.И. Глобализация: процесс и осмысление, 2011. 

http://www.knigafund.ru/books/180810
http://www.knigafund.ru/books/182766
http://www.knigafund.ru/authors/38284
http://www.knigafund.ru/authors/38284
http://www.knigafund.ru/authors/39022
http://www.knigafund.ru/authors/39023
http://www.knigafund.ru/authors/39023
http://www.knigafund.ru/authors/39025
http://www.knigafund.ru/authors/39025
http://www.knigafund.ru/books/183176
http://freebooks.site/mejdunarodnie-otnosheniya-uchebnik/globalizatsiya-protsess-osmyislenie.html
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1. 0904/Մ11 2. Ռեկրեացիոն ծառայությունների կազմակերպում 3.3 ECTS կրեդիտ 

4.2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս. 

6.2-րդ՝գարնանային կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ  քննությունների գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին խորն և բազմակողմանի գիտելիքներ հաղորդել ռեկրեացիայի և 

ռեկրեացիոն ծառայությունների, դրանց տարբեր տեսակների զարգացման և 

կազմակերպման արդի առանձնահատկությունների վերաբերյալ: Հատուկ 

ուշադրություն է դարձվում ռեկրեացիոն պահանջմունքներին և դրանց բավարարման 

կազմակերպչական ուղիներին ու ռեսուրսային գործոններին։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ներկայացնելու ռեկրեացիոն գործունեության էությունը, տեսակներն և ցիկլերը, զար-

գացման բնառեսուրսային և պատմամշակութային գործոնները, 

 նկարագրելու ռեկրեացիոն ինդուստրիայի՝ որպես տնտեսական գործունեության 

ոլորտի էությունը, կառուցվածքը, կազմակերպման առանձնահատկություններն ու 

տեղը տնտեսության համակարգում, 

 բացատրելու ռեկրեացիոն ծառայությունների էությունն ու կազմակերպման և 

մատուցման  առանձնահատկությունները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 առաջարկելու և հիմնավորելու ռեկրեացիոն ծառայությունների փաթեթներ, 

 գնահատելու բնական և պատմամշակութային ռեսուրսների ռեկրեացիոն 

օգտագործման նպատակահարմարությունը և արդյունավետությունը, 

 գործնականում կիրառելու ռեկրեացիոն ծառայությունների տարբեր տեսակների 

նախագծման և կազմակերպման մոտեցումները 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան). 

 կատարելու ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք և վերլուծություն; 

 արդյունավետ կերպով օգտվելու մասնագիտական տեղեկատվության տպագիր և 

 էլեկտրոնային աղբյուրներից: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

 Ա1. Տիրապետելու սերվիսի կազմակերպմանսկզբունքներին։ 

Ա3. Դասակարգելու և նկարագրելու տնտեսության, սերվիսի, առանձին ծառայությունների ո-

լորտների վերաբերյալ հետազոտական ցուցանիշներ։ 

Գ5. Ներկայացնելու մասնագիտական գիտահետազոտական համակարգին համապա-

տասխան             ժամանակակից հիմնախնդիրներ։ 

11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություն (ավանդական և ինտերակտիվ, հարց ու պատասխաններ, մտագրոհներ), 

 խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ, 

 հետազոտական աշխատանքների կատարում, 

 լավագույն փորձի, օրինակների ու նախադեպերի վերլուծություն: 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Առանց ընթացիկ գնահատումով դասընթաց 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝  Եզրափակիչ քննություն  9 միավոր 

        Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

        Ընթացիկ ստուգումներ 4 միավոր 

        Ինքնուրույն աշխատանք 5 միավոր 

Նախատեսված Եզրափակիչ քննությունը  բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց  3-ական միավորով։  Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Ռեկրեացիայի էությունը։ Ռեկրեացիոն ներուժ և բնօգտագործում։ Ռեկրեացիոն գործունեու-

թյունը՝ որպես համալիր: Տեսակները, ցիկլերը: Ռեկրեացիոն պահանջմունքներ և 

ծառայություններ։ Ռեկրեացիոն ծառայությունների կոնկրետ տեսակների կազմակերպման 

առանձնահատկությունները (սանատոր-առողջարանային՝ կուրորտային, մարզական-վերա-

կանգնողական, մարզական-արկածային, բնակչության զանգվածային հանգիստ, ժամանց և այլն)։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Безруков Ю.Ф. Рекреационные ресурсы и курортология. Симферополь, 1998. 

2. Кусков А.С., Голубева В.Л., Одинцова Т.Н. Рекреационная география. М.: 2005. 

3. Николаенко Д.В. Рекреационная география. М.: 2001. 

4. Зорин И.В., Каверина Т.П. и др. Менеджмент туризма. Туризм как вид деятельности. М.: 2005. 

 

1.0904/Մ12 2. «ՀԲ» Սերվիսային գործունեության կազմակերպման 

մեթոդներն ու տեխնոլոգիաները 

3.ECTS 6 կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս., 2ժամ գործն. 

6. 2-րդ՝գարնանային կիսամյակ 7. Եզրափակիչ  գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 խորացնել իմացությունը սերվիսային գործունեության մասին 

 բացահայտել սերվիսի կազմակերպման մեխանիզմները, մեթոդները, մոտեցումները, 

տեխնոլոգիաները։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 տիրապետել կազմակերպման տեսության համակարգին, 

 լուսաբանել սերվիսային գործուենության կազմակերպման մեթոդները, 

 ներկայացնել ծառայությունների ժամանակակից ձևերը, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 դասակարգել սերվիսային գործունեությունը ըստ տարբեր սկզբունքների, 

 բացահայտել սերվիսային գործունեության կազմակերպման 

առանձնահատկությունները, 

 վերլուծել և համադրելու սերվիսային գործուենության բոլոր տեսակները, 

 կազմակերպել սերվիսային գործունեություն, 

 առաջարկել ծառայությունների արդյունավետ կազմակերպման մոտեցումներ, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 մշակել սերվիսային գործունեության կազմակերպման արդյունավետ մոտեցումներ, 

 կատարել ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք և վերլուծություն, 
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 արդյունավետ կերպով օգտվել մասնագիտական տեղեկատվության տպագիր և 

էլեկտրոնային աղբյուրներից:  

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա2. Բացահայտելու սերվիսի ոլորտի կառուցվածքային առանձնահատկությունները կայուն 

զարգացման տեսանկյունից։ 

Բ3. Կանխատեսելու սերվիսային գործունեության առանձին ուղղությունների զարգացման և 

տարածքային տեղաբաշխման հեռանկարային գործընթացները ։ 

Բ6. Վերլուծելու և գնահատելու ծառայությունների կազմակերպման ծրագրեր: 

Գ1. Արդյունավետ կերպով օգտվելու գիտահետազոտական տեղեկատվության տարատեսակ 

աղբյուրներից։ 

11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություն (ավանդական և ինտերակտիվ, հարց ու պատասխաններ, մտագրոհներ), 

 խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ, 

 հետազոտական աշխատանքների կատարում, 

 նախադեպերի վերլուծություն։ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. («ՀԲ») 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝  Ընթացիկ քննություններ՝ 6 միավոր 

              Եզրափակիչ գնահատումով՝ 9 միավոր 

              Ընթացիկ ստուգումներ՝ 3 միավոր  

                                                      Մասնակցություն դասընթացին՝ 2 միավոր    

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր, 

կամ երկու հարց՝ մեկը 2, մյուսը՝ 1 միավոր։ 2-րդը հիմնված է հետազոտական 

աշխատանքների արդյունքների ներկայացման վրա՝ 3 միավոր առավելագույն արժեքով:  

Եզրափակիչ քննությունը  բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 +1 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Դասընթացի հիմնական հասկացությունները։ Սերվիսային գործունեության կազմակերպ-

ման տեսական հիմքերը։ Կազմակերպման տեսությունը և սերվիսային գործունեությունը։ 

Սերվիսային գործունեության կազմակերպման մեթոդներ և գործիքներ։ Սերվիսային տեխ-

նոլոգիաներ։  Տեխնոլոգիաները ծառայությունների կազմակերպման մեջ Ծառայությունների 

մշակում/ստեղծում։ Սերվիսային գործունեության ռազմավարական կազմակերպում։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Карнаухова В.К., Краковская Т.А. Сервисная деятельность. М.-РнД, 2008, 

2. Аванесвоа Г.А. Сервисная деятельность. М., 2006 

3. Агаркова А.П. и др. Теория организации: организация производства. М., 2012 

4. Хаксевер К., Рендер Б. и др. Управление и органиазция в сфере услуг (Перевод с анг-

лийского под ред. Кулибановой В.В.). СПб, 2002 

5. Миронов М.Г., Жданова Т.С. Теория организации. М., 2005 
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1.0904/Մ13 2.Մարքեթինգային ռազմավարությունները սերվիսում 3.ECTS 6 կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս., 2 ժամ գործն.  

6. 2-րդ՝գարնանային կիսամյակ 7. Եզրափակիչ  գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել սերվիսային գործունեության կազմակերպման ընթացքում 

կիրառվող հիմնական մարքեթինգային ռազմավարություններին, դրանց բովանդակու-

թյանը, առանձնահատկություններին և նպատակներին: 

  9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 հասկանալու մարքեթինգի և մարքեթինգային ռազմավարությունների տեսական  

հիմքերը: 

 բացատրելու սերվիսի ոլորտում մարքեթինգային գործունեության և 

ռազմավարական մարքեթինգի առանձնահատկությունները: 

 նկարագրելու սերվիսի ոլորտում մարքեթինգային ռազմավարությունների մշակման 

և կիրառման տարբեր մոտեցումները:  

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 վերլուծելու սերվիսում մարքեթինգային ռազմավարությունների կիրառման 

առաջավոր փորձն ու դրա տեղայնացման հարցերը: 

 գնահատելու սերվիսում կիրառվող մարքեթինգային տարբեր ռազմավարությունների 

արդ յունավետությունը: 

 մշակելու տարբեր հաստատություններում սերվիսային-մարքեթինգային ռազմա-

վարությունների մշակման և ծրագրման առաջարկներ: 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան). 

 կատարելու ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք և վերլուծություն; 

 արդյունավետ կերպով օգտվելու մասնագիտական տեղեկատվության տպագիր և 

էլեկտրոնային աղբյուրներից: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Բ1. Գործնականում իրականացնելու մարքեթինգային և մենեջերական գործունեություն` սեր-

վիսի ոլորտում։ 

Բ6. Իրականացնելու շփման գոտի հաճախորդների ընդունման ևծառայությունների 

արդյունավետ ու բարձր մակարդակով սպասարկելու համար։ 

Գ1. Արդյունավետ կերպով օգտվելու գիտահետազոտական  տեղեկատվության տարատեսակ 

աղբյուրներից։ 

Գ2. Փաստերի վերլուծության հիման վրա եզրահանգումներ, ընդհանրացումներ և դատողու-

թյուններ անելու։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություն (ավանդական և ինտերակտիվ, հարց ու պատասխաններ, մտագրոհներ), 

 խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ, 

 հետազոտական աշխատանքների կատարում, 

 նախադեպերի վերլուծություն։ 



 

785 

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ Եզրափակիչ քննություն 9 միավոր 

         Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

                                                             Ընթացիկ ստուգումներ   4 միավոր 

          Ինքնուրույն աշխատանք 5 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 +1 միավոր:  Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Մարքեթինգի տեսական հիմքերը: Մարքեթինգային ռազմավարական պլանավորման 

գործընթացը և փուլերը։ Սերվիսի ոլորտում մարքեթինգային գործունեության մրցակցային 

միջավայրը: Սերվիսային գործունեության կազմակերպման մարքեթինգային ռազմավարու-

թյունները:  Սերվիսի ոլորտում մարքեթինգային ռազմավարությունների մշակման միջազգա-

յին փորձի և օրինակների վերլուծություն:  

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1.  Զաքարյան Ա. Ե., Սահակյան Շ. Ս. , Գրիգորյան Ա. Վ., Ղուկասյան Ն. Ժ. ,Սահակյան Լ. Շ. 

Մարքեթինգի հիմունքներ, 2013թ, 702 էջ, 

2. Սելվինազյան Բ. Ս., Հաջոյան Ռ.Մ. Զբոսաշրջության մարքեթինգ, ուսումնական 

ձեռնարկ, 2003 թ:, 128 էջ, 

3. Արշակյան Ք. Ա.  Մարքեթինգ և կառավարում, ուսումնական ձեռնարկ, 2014 թ., 288 էջ, 

4. Шишло C. В., Андросик Ю. Н.. Стратегический маркетинг.   Тексты лекций для 

магистрантов специальности «Маркетинг» очной и заочной форм обучения, МГТУ, 2017 г., 178 стр. 

5. Жук Е.С., Кетова Н.С, Стратегический маркетинг. Учебник, 2011 г., 197стр. 

 

1.0904/Մ14 2. «ՀԲ» Ծառայությունների մատուցման հոգեբանական 

ասպեկտները 

3.3 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս. 

6. 3-րդ՝աշնանային կիսամյակ 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 դասընթացի նպատակն է խորացնել ուսանողի մոտ հոգեբանական ասպեկների կիրա-

ռումը կոնտակտային գոտում, քանի որ հոգեբանական հմտությունների իմացությունը 

լավագույնս թույլ կտա դրսեվորել ծառայությունների մատուցման մեջ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնելու սերվիսային գործունեության և սերվիսի ոլորտի կազմակերպման մեջ 

հոգեբանական հմտությունները: 

 հիմնավորելու հոգեբանական հմտությունների անհրաժեշտությունը կոնտակտային 

գոտում: 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 գնահատելու մարդու խառնվածքը, բնավորությունը կախված տարբեր  

իրավիճակներից, 

 գտնել ճիշտ ելքեր կոնֆլիկտային իրավիճակներց դուրս գալու համար, 

 դրսևորելու էթիկետի վարվեցողության կանոնները: 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
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 կատարելու ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք և վերլուծություն, 

 արդյունավետ կերպով օգտվելու մասնագիտական տեղեկատվության տպագիր և 

էլեկտրոնային աղբյուրներից: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Բ4. Տարբերակել սերվիսային գործունեության ոլորտի ուսումնասիրությունների առանձին  

մոտեցումները, դրանց առանձնահատկությունները (սոցիոլոգիական, տնտեսագիտա-

կան, մշակութաբանական, աշխարհագրականևայլ առումներով)։ 

Բ5. Իրականացնելու շփման գոտում հաճախորդների ընդունման, հյուրընկալման, և ծառա-

յությունների արդյունավետ ու բարձր մակարդակով սպասարկում, 

Գ4. Կատարելու թիմային աշխատանք։ 

11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություն (ավանդական և ինտերակտիվ, հարց ու պատասխաններ, մտագրոհներ), 

 խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ, 

 հետազոտական աշխատանքների կատարում, 

 նախադեպերի վերլուծություն։ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. («ՀԲ») 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 8 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ 4 միավոր 

     Ինքնուրույն աշխատանք 6 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը գրավոր է, մյուսը՝ բանավոր. 

յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: 2-րդ ընթացիկ քննության գնահատվում 

է հետազոտական աշխատանքի հիման վրա։ Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ 

յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորի քայլը 0,5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Սերվիսի հոգեբանություն: Խառնվածք, բնավորություն: Հաճախորդների տեսակները և մո-

տեցման ձևերը։ Հաճախորդին ճիշտ ընդունելու և կարիքները բացահայտելու ունակություն: 

Բողոքների և կոնֆլիկտների լուծման հոգեբանական ելքեր: Էթիկետի հոգեբանական 

մեթոդները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Мануйлов Г.М. Психологическое управление в рыночных условиях. – М.: Изд-во РАН, 1997 г. 

2. Обозов Н.Н. Психология делового общения. – СПб.: Вагриус, 1995 г. 

3. Опалев А.В. Умение обращаться с людьми: Этикет делового человека. – М.: Дело, 1996 г 

4. Сергеев В.С. Психология для работников кадровой службы. – М.: НИОПИК, 1998 

 

1.0904/Մ15 2. «ՀԲ» ՀՀ սերվիսի մշակութային առանձնահատկությունները 3. ECTS 3 կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս. 

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին համակարգված և ամբողջական գիտելիքներ հաղորդել ՀՀ-ում 

սերվիսային գործունեության կազմակերպման վրա մշակութային գործոնների 

ազդեցության և դրա                առանձնահատկությունների վերաբերյալ: 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 տիրապետել բնակչության էթնոմշակութային գործոնների և  առանձնահատկությունների 

տեսակներին, 

 հասկանալ սերվիսի ոլորտում էթնոմշակությանին գործոնների դերն ու 

նշանակությունը: 

 հետևելու Հայաստանում սպասարկման ոլորտի պատմամշակութաաշխարհագրական 

ընթացքին, 

 ծանոթ կլինի բացահայտելու ՀՀ-ում էթնոմշակութային ծառայությունների            զարգացման, 

ՀՀ սերվիսի ոլորտի վրա բնակչության էթնոմշակութային առանձնահատկությունների 

ազդեցության վրա, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 ինքնուրույն կերպով կազմել ՀՀ-ում էթնոմշակութային ծառայությունների         կազմակերպ-

ման և զարգացման ծրագրեր, 

 մշակել և գործնականում կիրառել սերվիսի ոլորտում բնակչության էթնոմշակութային 

առանձնահատկությունների ներգրավման ծրագրեր, 

 գնահատել էթնոմշակութային ծառայությունների կազմակերպման միջազգային դրական                 

փորձը ՀՀ-ում տեղայնացնելու հնարավորություններն ու ուղիները, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 կատարելու ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք և վերլուծություն, 

 արդյունավետ կերպով օգտվելու մասնագիտական տեղեկատվության տպագիր և 

էլեկտրոնային աղբյուրներից: 

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա1. Տիրապետելու սերվիսի կազմակերպման սկզբունքներին։ 

Ա5. Մշակելու սերվիսային գործունեության կազմակերպման, կատարելագործման և 

զարգացման ուղղություններ։ 

Գ6. Պահպանելու  մասնագիտական էթիկայի կանոնները։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություն (ավանդական և ինտերակտիվ, հարց ու պատասխաններ, 

մտագրոհներ), 

 խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ, 

 հետազոտական աշխատանքների կատարում, 

 նախադեպերի վերլուծություն։ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. («ՀԲ») 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 8 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ 4 միավոր 

     Ինքնուրույն աշխատանք 6 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը գրավոր է, մյուսը՝ բանավոր. 

յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: 2-րդ ընթացիկ քննության 

գնահատվում է հետազոտական աշխատանքի հիման վրա։ Հարցատոմսը պարունակում է 4 

հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր:  Միավորի քայլը  0,5: 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Էթնոմշակութային գործոնները սերվիսում: ՀՀ սերվիսի ոլորտ զարգացման ընդհանուր 

պատմամշակութաաշխարհագրակ ան ակնարկ: ՀՀ սերվիսի էթնոմշակութային 

ասպեկտներն ու առանձնահատկությունները: ՀՀ մշակութային արժեքների ազդեցությունը 

սերվիսի կազմակերպման վրա։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Аницимов О. С. Проблемы етнокультуры: 2005.- с. 25 

2. Шаваева М.О. Эфендиев Ф. С. Этнокультура как многофункциональная система 

взоимадействия 2005 с.185 

3. Романович Ж.А., Калачев С.Л. Сервисная деятельность. М.: 2006.-284 с. 

4. Карнаухова В.К., Краковская Т.А. Сервисная деятельность. М.-Ростов-на-Дону: 2006.-256 с. 

 

1.0904/Մ16 2. «ՀԲ» Ձեռնարկատիրությունը սերվիսում 3.ECTS 3 կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս. 

6. 3-րդ աշնանային 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին ծանոթացնել 

 սերվիսի ոլորտում ձեռնակատիրական գործունեության կազմակերպման 

հիմունքներին, ձեռնարկատիրական գործունեության ծախսերի հաշվառման և 

արդյունավետության        գնահատման  մոտեցումներին, սերվիսի ոլորտի ձեռնարկույթյան 

կառավարման, մոտեցումներին և մարքեթինգային  քաղաքականության 

առանձնահատկություններին։ 

9. Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն  

 ներկայացնել ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպման հիմունքները և  

դրա առանձնահատկությունները սերվիսի ոլորտում, 

 դասակարգել ձեռներեցի կարևորագույն հատկանիշներն ու բիզնես հաջողությունը 

պայմանավորող գործոնները, 

 լուսաբանել ձեռնարկատիրական ռիսկերը և դրանց կառավարման մոտեցումները, 

 մեկնաբանել ձեռնարկատիրական գործունեության իրավական դաշտը: 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 իրականացնել ձեռնարկության եկամուտների և ծախսերի, արտադրանքի և ծառա-

յությունների ինքնարժեքի հաշվարկ 

 հաշվարկել տնտեսական գործունեության շահութաբերության շեմը և արտադրանքի 

թողարկման (ծառայությունների մատուցման) անվնասաբեր ծավալը, 

 քննարկել ձեռնարկատիրության ոլորտում պետական քաղաքականության արդյունա-

վետությունը: 

գ)  ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 օգտվել մասնագիտական գրականությունից, 

 վերլուծել փաստերը և կատարելու հետևություններ, 

 մասնակցել քննարկումների և բանավեճերի, ներկայացնելու սեփական տեսակետը 

քննարկվող հարցի վերաբերյալ: 
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10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա1. Տիրապետելու սերվիսի կազմակերպման սկզբունքներին, 

Ա2. Բացահայտելու սերվիսի ոլորտի կառուցվածքային առանձնահատկությունները 

կայուն զարգացման տեսանկյունից  

Բ3. Գնահատել սերվիսային գործունեության զարգացման համար անհրաժեշտ 

սոցիալական, տնտեսական, մշակութային և բնապահպանական բաղադրիչների 

կարևորությունը` պահանջների համաչափ, համամասնական և համարժեք 

բավարարման տեսանկյունից։ 

11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություն (ավանդական և ինտերակտիվ, հարց ու պատասխաններ, 

մտագրոհներ), 

 խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ, 

 հետազոտական աշխատանքների կատարում, 

 նախադեպերի վերլուծություն։ 

12, Գնահատման բաղադրիչներն են՝ («ՀԲ») 

2 ընթացիկ քննություն 8 միավոր  

Ընթացիկ ստուգումներ 4 միավոր  

Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

                                                            Ինքնուրույն աշխատանք 6 միավոր 

   Նախատեսված է երկու ընթացիկ քննություն, յուրաքանչյուրը 4-ական միավոր։ 

Հարցատոմսը կարող է պարունակել 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1-ական միավոր, կամ երկու 

հարց՝ յուրաքնաչյուրը 2-ական միավոր։2-րդ ընթացիկ քննության գնահատվում է 

հետազոտական աշխատանքի հիման վրա։  Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Ձեռնարկատիրական գործունեության էությունը։ Ձեռներեցի կարևորագույն հատկա-

նիշները։ Ձեռնարկատիրության առանձնահատկությունները սերվիսի ոլորտում։ Ձեռնար-

կության ծախսերը և գնագոյացումը։ Ռիսկերը ձեռնարկատիրության մեջ։ Ձեռներեցությունը 

կարգավորող պայմանագրերը։ Ձեռնարկատիրության պետական կարգավորումը։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. ՀՀ օրենքը «Ձեռնարկության և ձեռնարկատիրական գործունեության մասին մասին», 

ընդունված՝ 12.02.1992թ. 

2. ՀՀ օրենքը ՛Անհատ ձեռնարկատիրոջ մասին¦, ընդունված՝ 03.04.2001թ. 

3. Մելքումյան Մ.Ս. «Ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպում», Երևան, 

«Զանգակ» 2014թ., 

4. Սայադյան Հ.Ռ. «Զբոսաշրջության Տնտեսագիտություն», Երևան 2014թ.,  

5. Սելվինազյան Բ.Ս., Հաջոյան Ռ.Մ. «Զբոսաշրջության մարքեթինգ», Երևան 2003թ., 

6. Буров В.Ю. Основы Предпринимательство Чита 2011г. 

7. Бусыгин А.В. Предпринимательство, М. 2007 г. 

8. Кетова Н.П. Маркетинг : вопросы и ответы Ростов н/Д : Феникс, 2009. — 478 с. 
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1. 0904/Մ17 2. «ՀԲ» Սերվիսի սոցիոլոգիա 3. 3 ECTS կրեդիտ 

4.2 ժամ/շաբ. 5.  2 ժամ  դաս. 

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնելու արդի սերվիսային գործունեության, որպես ներկայումս կարևոր 

սոցիալական ոլորտի ձևավորման և զարգացման սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական, 

մշակութային նախադրյալները, պայմանները, 

 ներկայացնելու արդի սորվիսային գործունեության և հարակից սոցիալական գործ-

ընթացների մեկնաբանմանն ու վերլուծությանը միտված տեսամեթոդաբանական  

մոտեցումները, հայեցակարգերը, 

 ներկայացնելու արդի սորվիսային գործունեության շարունակական գոյության, դինա-

միկայի սոցիալական կոնտեքստը, առանձնահատուկ դրսևորումները, հասարակական դերն:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 բացատրելու արդի սերվիսային գործունեության ձևավորման, զարգացման նախադրյալ-

ները, պայմանները, դրսևորումների առանձնահատկությունները: 

 բացատրելու արդի սերվիսային գործունեության հասարակական դերը և նշանակու-

թյունը: 

 ներկայացնելու արդի սերվիսային գործունեության ուսումնասիրությանը միտված  տե-

սամեթոդաբանական մոտեցումները, հայեցարգերը: 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 բացահայտելու սերվիսային գործունեության դերն ու նշանակությունը արդի հասա-

րակական գործընթացներում, գլոբալիզացիայի համատեքստում: 

 բացահայտելու սերվիսային գործունեության դերն ու նշանակությունը արդի սոցիալա-

կան հիմնախնդիրների համատեքստում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա2. Բացահայտելու սերվիսի ոլորտի կառուցվածքային առանձնահատկությունները 

կայուն զարգացման տեսանկյունից։ 

Բ6. Իիրականացնելու շփման գոտում հաճախորդների ընդունման, հյուրընկալման, և 

ծառայությունների արդյունավետ ու բարձր մակարդակով սպասարկում, 

Գ3. Ծրագրավորելու սերվիսի համակարգի բաղադրիչների ռացիոնալ օգտագործումը։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություն (ավանդական և ինտերակտիվ, հարց ու պատասխաններ, մտագրոհներ), 

 խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ, 

 հետազոտական աշխատանքների կատարում, 

 նախադեպերի վերլուծություն։ 



 

791 

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. («ՀԲ») 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 8 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ 4 միավոր 

     Ինքնուրույն աշխատանք 6 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը գրավոր է, մյուսը՝ բանավոր. 

յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: 2-րդ ընթացիկ քննության 

գնահատվում է հետազոտական աշխատանքի հիման վրա։ Հարցատոմսը պարունակում է 4 

հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորի քայլը 0,5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Սերվիսային գործունեության ձևավորման և զարգացման նախադրալները.   Պատմասոցիա-

լական վերլուծություն։ Սերվիսային գործունեությանը կապիտալիստական հարաբերու-

թյունների այլափոխումների  համատեքստում: Սերվիսային գործունեություն և 

գլոբալիզացիա: Սերվիսային գործունեությունը և արդի սպառողականությունը: Սերվի-

սային գործունեություն և նեոգաղութացում։ Տուրիզմ և սերվիսային գործունեություն։ 

Սերվիսային գործունեությանը Հայաստանում. Սոցիոլոգիական վերլուծություն: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Даниел Белл, Грядущее постиндустриальное общество: Опыт социального 

прогнозирования. Москва, ACASEMIA 2004. 

2. Бодрийяр Жан, Общество потребления, Москва 2004. 

3. Мейсон Пол, Пост-капитализм: Путеводитель по нашему будущему, Москва 2016. 

4. Якунин В. И., Сулакшин С. С., Багдасарян В. Э., С. Г. Кара-Мурза, М. В. Деева, Ю. А. 

Сафонова, Постиндустриализм: Опыт критического анализа, Москва 2012. 

5. Коноплева Н., Сервисология: человек и его потребности, Москва 2013. 

 

1. 0904/Մ18 2. «ՀԲ» ՀՀ սերվիսի զարգացման միտումները 3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս. 

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացանել ՀՀ սերվիսի զարգացման միտումները՝ դրանք ձևավորող գործոնների, ա-

ռանձնահատկությունների, հիմնախնդիրների, հեռանկարների համատեքստում։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն  

 մեկնաբանել ՀՀ սերվիսի ոլորտի կառուցվածքը, 

 ներկայացնել ՀՀ սերվիսի ոլորտի զարգացման միտումները, 

 քննարկել ՀՀ սերվիսի ոլորտի զարգացման միտումները ձևավորող գործոնները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ  

 գնահատել ՀՀ սերվիսի ոլորտի զարգացման մակարդակը, 

 առաջարկել ՀՀ սերվիսի ոլորտի զարգացման ռազմավարական ուղիներ, 

  վերլուծել ՀՀ սերվիսի ոլորտի զարգացման հիմնախնդիրները և  առանձնահատկությունները,  

 մշակել ՀՀ սերվիսի ոլորտի զարգացման ծրագրեր, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 մասնագիտորեն ներկայացնել, գնահատել, մեկնաբանել ՀՀ սերվիսի ոլորտը 
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա3. Դասակարգելու և նկարագրելու տնտեսության, սերվիսի, սոցիալ-մշակութային ծառայու-

թյունների և զբոսաշրջության ոլորտների վերաբերյալ հետազոտական ցուցանիշներ, 

Ա4. Ներկայացնելու սերվիսային ինդուստրիան, ենթակառուցվածքները և  ռեսուրսները, 

Ա5. Մատնանշելու սերվիսային գործունեության կազմակերպման, կատարելագործման և 

զարգացման ուղղություններ։ 

Բ4 Կանխատեսելու սերվիսային գործունեության առանձին ուղղությունների զարգացման և 

տարածքային տեղաբաշխման  հեռանկարայինգործընթացները։ 

Գ2 Փաստերի վերլուծության հիման վրա եզրահանգումներ, ընդհանրացումներ և դատողու-

թյուններ  անել։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություն (ավանդական և ինտերակտիվ, հարց ու պատասխաններ, մտագրոհներ), 

 խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ, 

 հետազոտական աշխատանքների կատարում, 

 նախադեպերի վերլուծություն։ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. («ՀԲ») 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ Ընթացիկ քննություն՝ 9 միավոր 

                                                             Ընթացիկ ստուգումներ՝ 6 միավոր  

                                                             Ինքնուրույն աշխատանք՝  4 միավոր 

                                                             Մասնակցություն դասընթացին 1 միավոր  

Նախատեսված է երկու ընթացիկ քննություն։ Առաջին ընթացիկ քննությունը գրավոր է, 4 

միավոր, հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքնաչյուրը 2-ական միավոր, կամ 

երեք հարց, որոնցից մեկը 2 միավորը, մյուս երկուսը 1-ական միավոր։ Երկրորդ ընթացիկ 

քննությունը հետազոտական է, 5 միավոր։  Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Սերվիսի զարգացման ժամանակակից միտումները։ ՀՀ-ում սերվիսի զարգացման վրա 

ազդող գործոններ, ուղղություններ։ ՀՀ սերվիսի տեսակները՝ ճյուղային և տարածքային։ ՀՀ 

սերվիսի հիմնախնդիրները, հեռանկարները։ 

14. Հիմնականգրականությանցանկ. 

1. Демидова Л. Сфера услуг в постиндустриальной экономике// МЭ и МО 2000. -№2. – 252 С. 

2. Кликич Л.М. Эволюция сферы услуг: неравновесный подход. М., 2004.-280 С. 

3. http://www.edrc.am/hy 

4. http://evconsulting.com/node/ 

5. http://www.gov.am/files/docs/1322.pdf 

6. . www.armstat.am – ՀՀ ԱՎԾ 

 

1. 0904/Մ19 2. «ՀԲ» Սերվիսի ոլորտի կարգավորման մեխանիզմները 3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս. 

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ներկայացնել սերվիսի ոլորտի կարգավորման մեխանիզմները, դրանց 

իրականացման սկզբունքները, տեսակները, հիմնախնդիրները։ 

http://www.edrc.am/hy
http://evconsulting.com/node/
http://www.gov.am/files/docs/1322.pdf
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնելու սերվիսի ոլորտի կարգավորման տեսամեթոդաբանական համակարգը, 

 քննարկելու սերվիսի ոլորտի կարգավորման մեխանիզմների ամբողջությունը, 

 բացատրելու սերվիսի ոլորտի կարգավորման մեխանիզմների հետ առնչվող հիմնա-

խնդիրները 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 առաջարկելու սերվիսի ոլորտի կարգավորման մեխանիզմներ, 

 վերլուծելու սերվիսի ոլորտի կարգավորման մեխանիզմները, 

 վերլուծելու և գնահատելու սերվիսի ոլորտի կարգավորման մեխանիզմները ՀՀ օրինակով, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 կառավարելու սերվիսի ոլորտի մաս կազմող տարրերը։ 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա2. Տիրապետելու սերվիսի կազմակերպման սկզբունքներին 

Բ1.Գործնականում իրականացնելու մարքեթինգային և մենեջերական գործունեություն` սեր-

վիսի ոլորտում 

Գ3. Ծրագրավորելու սերվիսի համակարգի բաղադրիչների ռացիոնալ օգտագործումը 

   Գ6.Ներկայացնելու մասնագիտական գիտահետազոտական համակարգին 

համապատասխան          ժամանակակից հիմնախնդիրներ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություն (ավանդական և ինտերակտիվ, հարց ու պատասխաններ, 

մտագրոհներ), 

 խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ, 

 հետազոտական աշխատանքների կատարում, 

 նախադեպերի վերլուծություն։ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. («ՀԲ») 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ Ընթացիկ քննություն՝ 9 միավոր 

                                                             Ընթացիկ ստուգումներ՝ 5 միավոր  

                                                             Ինքնուրույն աշխատանք՝  4 միավոր 

                                                             Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր  

Նախատեսված է երկու ընթացիկ քննություն։ Առաջին ընթացիկ քննությունը գրավոր է, 4 

միավոր, հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքնաչյուրը 2-ական միավոր, կամ 

երեք հարց, որոնցից մեկը 2 միավորը, մյուս երկուսը 1-ական միավոր։ Երկրորդ ընթացիկ 

քննությունը հետազոտական է, 5 միավոր։  Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Սերվիսի ոլորտի էությունը, կարգավորման մեխանիզմները և մակադարկները։ Սերվիսի 

ոլորտի կարգավորման իրավական մեխանիզմները: Սերվիսի ոլորտի կարգավորման 

սոցիալ-մշակութային մեխանիզմները: Սերվիսի ոլորտի կարգավորման տնտեսական-

քաղաքական մեխանիզմները։ Սերվիսի ոլորտի կարգավորման մեխանիզմները և ՀՀ։ 
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14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Богомолов В.А., Богомолова A.B. Антикризисное регулирование экономики. Теория и 

практика: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 

2. Кучуров P.A. Теория и практика государственного регулирования экономических и 

социальных процессов: учеб. пособие. М.: Гардарики, 2004. -288 с. 

3.  Бабаев, А.П. Непроизводственная сфера: характер и тенденции развития 

экономических отношений - М., 2009. 

4. 5. Демидова, Л. Сфера услуг в постиндустриальной экономике // Мировая экономика и 

международные отношения. - 2009. - № 2. 

5. www.iso.org 

6. www.arlis.am  

7. www.sarm.am  

8. https://www.aipa.am/hy/  

9. https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm 

10. https://www.wipo.int/portal/ru/index.html 

 

1. 0904/Մ20 2. «ՀԲ» Ծառայությունների բիզնես պլանավորում 3.6 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս., 2 ժամ գործն. 

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. Եզրափակիչ  գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ծրագիրը նպատակ ունի ուսանողներին ծանոթացնելու բիզնես-պլանավորման սկզ-

բունքներին, չափանիշներին, մեթոդներին և ձևերին, 

 պատրաստել բիզնես-պլանների մշակման, դրանց արդյունավետ կիրառման հմտու-

թյուններին տիրապետող մասնագետներ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 իմանալ բիզնես-պլանների մշակման սխեմաներ, 

 տիրապետել բիզնես-պլանավորման մեխանիզմներն և առանձնահատկությունները, 

 ներկայացնել բիզնես-պլաններին ներկայացվող չափանիշները, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 ձևակերպել բիզնես գաղափարներ և դրանք ամփոփելու բիզնես պլանների միջոցով 

 կատարել բիզնես պլանի կազմման համար անհրաժեշտ բոլոր հաշվարկները,  

 կազմել բիզնես-պլաններ, 

 գնահատել բիզնես պլանի արդյունավետությունը, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)  

 կիրառել իրենց տեսական գիտելիքները, գործնական կարողությունները և հմտություն-

ները` բիզնես գաղափարները մանրակրկիտ մշակված բիզնես պլանների վերածելու, 

ինչպես նաև իրավիճակային գնահատման միջոցով նորորարական բիզնես-պլաններ 

կազմելու համար: 

http://www.iso.org/
http://www.arlis.am/
http://www.sarm.am/
https://www.aipa.am/hy/
https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm
https://www.wipo.int/portal/ru/index.html
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա3. Դասակարգելու և նկարագրելու տնտեսության, սերվիսի, սոցիալ-մշակութային ծառայու-

թյունների և զբոսաշրջության ոլորտների վերաբերյալ հետազոտական ցուցանիշներ, 

Բ5.Իրականացնելու շփման գոտում հաճախորդների ընդունման, հյուրընկալման, և ծառա-

յությունների արդյունավետ ու բարձր մակարդակով սպասարկում: 

Գ2.Փաստերի վերլուծության հիման վրա զրահանգումներ, ընդհանրացումներ և  

դատողություններ անելու: 

Գ3. Ծրագրավորելու սերվիսային համակարգի բաղադրիչների ռացիոնալ օգտագործումը։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություն (ավանդական և ինտերակտիվ, հարց ու պատասխաններ, 

մտագրոհներ), 

 խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ, 

 հետազոտական աշխատանքների կատարում, 

 նախադեպերի վերլուծություն։ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. («ՀԲ») 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝  2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր  

                                                           Եզրափակիչ քննություն  9 միավոր 

                                                           Ընթացիկ ստուգումներ 3 միավոր                               

         Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր   

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից 1-ինը գրավոր է՝ 3 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, կամ երկու 

հարց՝ մեկը 2, մյուսը՝ 1 միավոր։ 2-րդը հիմնված է հետազոտական աշխատանքների 

արդյունքների ներկայացման վրա՝ 3 միավոր առավելագույն արժեքով: Եզրափակիչ 

քննությունը  բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 

4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 +1միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Պլանավորման գործընթ։ացի էությունը։ Բիզնես-պլանավորման անհրաժեշտությունը, էու-

թյունն ու դրա նշանակությունը։ Բիզնես-պլանավորման փուլերը, բիզնես պլանի առանձին 

բաժինների կազմումը։ Բիզնես-պլանավորման առանձնահատկությունները ծառայություն-

ների ոլորտում։ Բիզնես-պլանի արդյունավետության գնահատումը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Բայադյան Ա.Հ., Բայադյան Ա.Ա. «Բիզնես (գործարարության) պլան», Երևան 2010թ., 

2. Սայադյան Հ.Ռ. «Զբոսաշրջության Տնտեսագիտություն», Երևան 2014թ.,  

3. Սուվարյան Յու. Մ. «Մենեջմենթ», Երևան 2002թ., 

4. Попадюк Т.Г., Горфинкеля В.Я. «Бизнес-планирование», Москва 2015, 

5. Стрекалова Н.Д. «Бизнес-планирование», Питер 2012: 
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1.0904/Մ21 2. «ՀԲ» Սերվիսի փիլիսոփայություն 3.ECTS 6 կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս., 2 ժամ գործն. 

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. Եզրափակիչ  գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ներկայացնել սերվիսի իմաստային համակարգը, 

 բացահայտել փիլլիսոփայության էությունը, կառուցվածքը, մակարդակները և նշանա-

կությունը գիտահետազոտական աշխատանքներում, 

 պարզաբանել սերվիսի փիլլիսոփայության ելակետային տեսական աղբյուրները, առան-

ձնացնել սերվիսի փիլլիսոփայության մեթոդաբանկան համակարգը, 

 հստակեցնել սերվիսի կատեգորիաները, հասկացությունները և կոնցեպցիաները, ուսա-

նողների մոտ ձևավորել կարողություններ և հմտություններ՝ սերվիսային գործունե-

ության արդյունավետ կազմակերպման գործընթացում իմաստային և նպատակյին 

մոտեցումներ կիրառելու համար: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն  

 գիտակցել և ամբողջացնելու գիտական ճանաչողության մակարդակում սերվիսի առա-

քելությունը, 

 ընկալել սերվիսի փիլիսոփայության համակարգը, 

 վերարտադրել ծառայությունների իմացաբանական գործընթացը սերվիսագիտության 

հետազոտական մեթոդների օգնությամբ, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 բացահայտել և հիմնավորելու մագիստրական թեզի նպատակը, հրատապությունը և  

գիտահետազոտական նորույթը, 

 առանձացնել և գնահատելու մագիստրական թեզի խնդիրների նշանակությունը, 

 տեղայնացնել փիլիսոփայական կատեգորիաները սերվիսային գիտահետազոտական  

համակարգում, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 արժևորել սերվիսային ոլորտի իմացաբանական ներկայացումը, 

 համադրել փիլիսոփայական և նեղ գիտական մակարդակները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա3. Դասակարգելու և նկարագրելու տնտեսության, սերվիսի, սոցիալ-մշակութային ծառայու-

թյունների և զբոսաշրջության ոլորտների վերաբերյալ հետազոտական ցուցանիշներ, 

Բ1.Գործնականում իրականացնելու մարքեթինգային և մենեջերական գործունեություն՝ սեր-

վիսի ոլորտում։ 

Գ2. Փաստերի վերլուծության հիման վրա եզրահանգումներ, ընդհանրացումներ և դատողու-

թյուններ անել։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները ըստ 

կրթական վերջնարդյունքի յուրաքանչյուր տեսակի. 

 դասախոսություն (ավանդական և ինտերակտիվ, հարց ու պատասխաններ, 

մտագրոհներ), 

 խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ, 

 հետազոտական աշխատանքների կատարում, 

 նախադեպերի վերլուծություն։ 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. («ՀԲ») 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝  Ընթացիկ քննություններ՝ 6 միավոր  

                                                            Եզրափակիչ քննություն՝ 9 միավոր 

                       Ընթացիկ ստուգումներ՝ 3 միավոր  

                                                             Մասնակցություն դասընթացին՝ 2 միավոր 

      Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր առա-

վելագույն արժեքով: 1-ին ընթացիկ քննության հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ 

յուրաքանչյուրը 1 միավոր, կամ երկու հարց՝ մեկը 2, մյուսը՝ 1 միավոր։ 2-րդը հիմնված է հե-

տազոտական աշխատանքների արդյունքների ներկայացման վրա՝ 3 միավոր առավելագույն 

արժեքով:Եզրափակիչ քննությունը  բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 +1միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից։  

Սերվիսի ոլորտի գնեսոլոգիան, ծառայելու առաքելությունը։ Սերվիսային մարդ և հասարա-

կություն։ Սերվիսի տեսության և մեթոդաբանության փիլիսոփայական հենքը։ Սերվիսի 

նպատակը և առաքելությունը, սերվիսային գործունեության խնդիրների առանձնացումը։ 

Մարդու պահանջների փիլիսոփայությունը և տարածաժամանակային դրսևորումը, մարդու 

պահանջների բավարարման փիլիսոփայական շղթան։ Կարիքից պահանջմունքին 

անցումը։ Սերվիսի ռեֆլեքսիան։ Սերվիսի գործնական փիլիսոփայությունը։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. Удальцова В.Е, Наумова Е.В. Сервисология. Человек и его потребности. Л.: 2011. 

2. Якунин В.И., Багдасарян В.Э., Куликов В.И., Сулакшин С.С. Вариативность и 

цикличность глобального социального развития человечества. М.: 2009. 

3. Коноплева Н.А. Сервисология (человек и его потребности). М., 2008. 

4. Садохин А.И. Сервисология: человек и его потребности. М.: Омега-Л, 2009. 

5. Дымшиц М.Н. Манипулирование покупателем. М., 2004. 

6. Шиповская Л.П. Человек и его потребности. М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2008. 

 

1.0904/Մ22 2. «ՀԲ» Սերվիսի տարածական կազմակերպման 

հիմնախնդիրները ՀՀ-ում 

3.ECTS 6կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 2 ժամ դաս., 2 ժամ սեմ. 

6. 3-րդ՝աշնանային կիսամյակ 7. Եզրափակիչ  գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 խորացնել իմացությունը ՀՀ-ում սերվիսի տարածական կազմակերպման հիմնախն-

դիրների և դրանց լուծման ուղիների վերաբերյալ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 գնահատելու հիմնախնդիրները ըստ տարածքային և ոլորտային կառուցվածքի,  

 խորացնելու մասնագիտական հմտությունները հիմնախնդիրների գնահատման  մե-

թոդաբանական ուղությամբ, 

 վերլուծելու հիմնախնդիրների տարածաշրջանային առանձնահատկությունները,  

 ծանոթանալու հիմնախնդիրների առաջացման պայմաններին, 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 դասակարգելու հիմնախնդիրների առաջացման պայմանները,  
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 բացահայտելու ՀՀ-ում առկա հիմնախնդիրների լուծման ուղիները,  

 վերլուծելու հիմնախնդիրները ըստ ոլորտների և տարածաշրջանների,  

 վերլուծելու հիմնախնդիրները արդի տնտեսության պայմաններում, 

 առաջարկելու հիմնախնդիրների վերացման նոր ծրագրեր և ուղություններ, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 կատարելու ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք և վերլուծություն;  

 արդյունավետ կերպով օգտվելու մասնագիտական տեղեկատվության տպագիր և 

էլեկտրոնային աղբյուրներից: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

 Ա3. Դասակարգելու և նկարագրելու տնտեսության, սերվիսի, սոցիալ-մշակութային ծառայու-

թյունների և զբոսաշրջության ոլորտների վերաբերյալ հետազոտական ցուցանիշներ, 

Բ1.Գործնականում իրականացնելու մարքեթինգային և մենեջերական գործունեություն՝ սեր-

վիսի ոլորտում։ 

Գ2. Փաստերի վերլուծության հիման վրա եզրահանգումներ, ընդհանրացումներ և դատողու-

թյուններ անել։ 

11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝  

 դասախոսություն (ավանդական և ինտերակտիվ, հարց ու պատասխաններ, մտագրոհներ), 

 խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ, 

 հետազոտական աշխատանքների կատարում, 

 նախադեպերի վերլուծություն։ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. («ՀԲ») 

Գնահատման բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն 6 միավոր  

     Մասնակցություն դասընթացին 2 միավոր 

     Ընթացիկ ստուգումներ 3 միավոր 

     Եզրափակիչ քննություն  9 միավոր 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր առա-

վելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 2-րդ 

ընթացիկ քննության գնահատվում է հետազոտական աշխատանքի հիման վրա։ 

Եզրափակիչ քննությունը  բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 +1միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

ՀՀ բնական պայմանների ազդեցությունը հիմնախնդիրների առաջացման գործում:  ՀՀ տն-

տեսական պայմանների ազդեցությունը հիմնախնդիրների առաջացման գործում: ՀՀ սոցի-

ալական պայմանների ազդեցությունը հիմնախնդիրների առաջացման գործում: ՀՀ սերվի-

սում առկա հիմնախնդիրները ըստ ոլորտների: ՀՀ-ում առկա հիմնախնդիրները ըստ 

մարզերի: ՀՀ-ում առկա հիմնախնդիրները ըստ առանձնահատուկ տարածաշրջանների 

(լեռնային և բարձր լեռնային, սահմանամերձ, չորային, անտառային): 

14. Հիմնական գրականության ցանկը՝ 

1. ՀՀ ԱՎԾ տարեգրքեր- www.armstat.am։ 

2. ՀՀ Կառավարության որոշումներ ըստ տարեթվերի – www.gov.am։ 

3. ՀՀ մարզպետարանների հաշվետվությունները ըստ տարիների։ 

 

 

http://www.armstat.am/
http://www.gov.am/

