
 

ՀԱՐՑԱՇԱՐ 

Մագիստրատուրայի ընդունելության 

Ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության ամբիոն 

 
1. Աշխարհագրության տեղը գիտությունների դասակարգման համակարգում, 

աշխարհագրության կառուցվածքը: 

2. Հողառաջացման գործոնները, հողառաջացման սխեման: 

3. Դաշտային հետազոտման ֆիզիկաաշխարհագրական տվյալների վերլուծություն 

և մշակում: 

4. «Բնության վերափոխում» հասկացությունը: Կուլտուրական լանդշաֆտներ: 

5. Արեգակի ճառագայթումը, նրա սպեկտրալ կազմությունը, ճառագայթման 

օրական և տարեկան ընթացքը: 

6. ՀՀ ջրագրական ցանցի առանձնահատկությունները: 

7. Լեռնային սառցադաշտերի տիպերը: Լեռնասառցադաշտային ռելիեֆի ձևերը: 

Մորենների տիպերը: 

8. Դաշտային ֆիզիկաաշխարհագրական հետազոտությունների փուլերը, դրանց 

խնդիրները: 

9. ՀՀ հողային ֆոնդը, օգտագործման հիմնախնդիրները: 

10. ՀՀ աշխարհագրական դիրքի վերլուծությունը: 

11. Կորիոլիսի ուժը, նրա աշխարհագրական նշանակությունը: 

12. Մակընթացության երևույթի անհավասարությունները: 

13. Հյուսիսային Ամերիկայի ռելիեֆի և երկրաբանական կառուցվածքի 

առանձնահատկությունները: 

14. Հարավային Ամերիկայի ռելիեֆի և երկրաբանական կառուցվածքի 

առանձնահատկությունները: 

15. Բնատարածքային համալիրի կառուցվածքը, ձևաբանական միավորների 

բնութագիրը: 

16. ՀՀ լանդշաֆտային գոտիների ընդհանուր բնութագիրը: 

17. Մթնոլորտի սահմանը, օդի բաղադրությունը մթնոլորտի տարբեր շերտերում: 

18. Ստորերկրյա ջրերի առաջացումը, տեղադիրքը երկրակեղևում: 

19. Կենսացենոզի տարատեսակ և ֆունկցիոնալ կառուցվածք: 

20. Հողմնահարման կեղև և նրա տարատեսակները: 

21. Երկրի աշխարհագրական զոնայականություն: 

22. Հայկական լեռնաշխարհի գետերի բնութագիրը: 

23.  Հողերի աշխարհագրական շրջանացում: 

24. Հայկական լեռնաշխարհի լճերի բնութագիրը: 

25. Լճերի աղիությունը: Դասակարգումն ըստ աղային կազմի: 

26. Աշխարհագրական կանխատեսման ուղղությունները և տարատեսակները: 

27. Հայկական լեռնաշխարհի կլիմայի վրա ազդող գործոնները: 

28. ՀՀ հարավային ծալքաբեկորավոր մարզի լեռնագրությունը: 

29. Արեալների տիպաբանությունը: 



30. Գետային հոսքի բնութագրիչները: 

31. ՀՀ հյուսիսային ծալքաբեկորավոր մարզի լեռնագրությունը: 

32. Աշխարհագրական թաղանթի տարեկան և բազմամյա ռիթմերը, դրանց 

նշանակությունը: 

33. Եվրասիայի ջրագրական ցանցի առանձնահատկությունները: 

34. Նյութերի շրջապտույտն աշխարհագրական թաղանթում: 

35. Արեգակնային համակարգի և Երկիր մոլորակի առաջացման հիմնական 

գիտաենթադրությունները: 

36. Օդի ջերմաստիճանի փոփոխությունն ըստ բարձրության, ադիաբատիկ և 

իզոթերմիկ պրոցեսներ, ջերմային ինվերսիաներ: 

37. Աշխարհագրական հետազոտությունների ավանդական մեթոդները: 

38. Բուսականության և կենդանական աշխարհի դասակարգման սկզբունքները և 

մեթոդները: 

39. Բնապահպանությունը ՀՀ-ում: 

40. Լանդշաֆտային թաղանթի կլիմայական բաղադրիչի վերլուծությունը: 

41. Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգ և որակի նորմավորում: 

42. ՀՀ հրաբխային լեռների և սարավանդների մարզի ընդհանուր բնութագիրը: 

43. Հայկական լեռնաշխարհի մակերևույթի ձևաբանական միավորների ընդհանուր 

բնութագիրը: 

44. Լճի ջրի հաշվեկշիռը: Հաշվեկշռի էլեմենտների վերլուծություն: 

45. Մթնոլորտի ուղղաձիգ շերտավորումը: 

46. Լանդշաֆտների դասակարգումը, նշանակությունը: 

47. Երկրի գնդաձևության աշխարհագրական նշանակությունը: 

48. Հյուսիսային Ամերիկայի բնական զոնաների տարածման 

առանձնահատկությունները: 

49. Օրական ռիթմերը աշխարհագրական թաղանթում, դրանց նշանակությունը: 

50. Մթնոլորտային ճնշման փոփոխությունն ըստ բարձրության: Ստատիկայի 

հիմնական հավասարումը: 
 

 

 

 

 

 

 

Ֆիզիկական աշխարհագրության և 

      ջրաօդերևութաբանության 

              ամբիոնի վարիչ՝                                                                Ա․  Թ․  Գրիգորյան 

 


