
ՀԱՐՑԱՇԱՐ 

Սոցիալ-տնտեսական  աշխարհագրության ամբիոնի «Հասարակական աշխարհագրություն» 

մասնագիտության մագիստրատուրայի ընդունելության քննության 

1. Աշխարհագրության տեղը գիտությունների դասակարգման համակարգում, 

ուսումնասիրության օբյեկտը, առարկան 

2. Հասարակական աշխարհագրության ուսումնասիրության օբյեկտը 

3. Հասարակական կյանքի տարածքային  կազմակերպման էությունը, հիմնական 

միավորները 

4. Հասարակական աշխարհագրության  ուսումնասիրության մեթոդները 

5.  Աշխարհագրական թաղանթ և էկոլոգիական ոլորտ 

6.  Հասարակական արտադրության կազմակերպման հիմնական ուղղությունները. 

Մասնագիտացում,  կոոպերացում, ինտենսիվացում:  Դրանց մակարդակը որոշող  

ցուցանիշների  բնութագիրը 

7.  Գեոէկոլոգիան որպես  աշխարհագրական թաղանթի  ոլորտները  ինտեգրող 

գիտություն 

8. Քաղաքական աշխարհագրություն գիտության ճյուղի  ձևավորումը:  Հետազոտության 

օբյեկտը, առարկան 

9.  Տնտեսաաշխարհագրական դիրք,  քաղաքաաշխարհագրական դիրք հասկա-

ցությունները 

10. Հասարակության տարածքային կազմակերպման մակարդակները (համամոլորա-

կային,  տարածաշրջանային, տեղական), դրանց  առանձնահատուկ գծերը 

11. Պատմական հուշարձանների դերը  ժողովրդի նյութական և   հոգևոր 

ուսումնասիրության  գործում 

12. Հայաստանի Հանրապետության  բուսաբուծությունը, զարգացման 

հնարավորությունները 

13. Հայաստանի Հանրապետության  անասնաաբուծությունը, զարգացման 

հնարավորությունները 

14. Հայաստանի Հանրապետության շինանյութերի արդյունաբերության 

էներգաարտադրական ցիկլը 

15. Հայաստանի Հանրապետության  գունավոր մետաղաձուլության  

էներգաարտադրական ցիկլը 

16.  Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաաշխարհագրական բնութագիրը 



17. Հին Հայաստանի պատմաաշխարհագրական համառոտ  բնութագիրը ըստ  

աշխարհացույցի  «Այրարատ» աշխարհի օրինակով 

18. Աշխարհագրական տեսական միտքը միջնադարյան ժամանակաշրջանում 

19. Նոր աշխարհագրության ձևավորման  նախադրյալները Ա.Հումբոլտ և Կ.Ռիտեր  

20. Նոր աշխարհագրությունը Ռուսաստանում 

21. Սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության ձևավորումը և  զարգացումը  ՀՀ-ում 

22. Սև մետաղաձուլության  զարգացման միտումները և տեղաբաշխումը 

23. Աշխարհի ռեգիոնալ տնտեսական կազմակերպությունները 

24. Բնակչության բնական վերարտադրության  տարածքային տարբերությունները 

պայմանավորող գործոնները 

25. Ժողովրդագրական համամոլորակային  հիմնախնդրի էությունը և լուծման հիմնական 

ուղիները 

26. Քաղաքային ագլոմերացիաներ և մեգապոլիսներ,  զարգացման  հիմնահարցերը 

27.  Ուրբանիզացում, էությունը, գործոնները և արդի միտումները 

28.  Տարաբնակեցում, էությունը, ձևերը և  դերը 

29.  Բնակչության միգրացիան, էությունը և հիմնական  տեսակները 

30. Հանքային հումքի հիմնախնդիրը աշխարհում 

31. Ճապոնիայի տեղը և դերը համաշխարհային տնտեսության մեջ 

32. ԱՄՆ-ի տեղը և դերը համաշխարհային տնտեսության մեջ 

33. Ֆրանսիայի  տեղը  և դերը աշխատանքի միջազգային  աշխարհագրական բաժանման 

մեջ 

34. Գերմանիայի տեղը և դերը աշխատանքի միջազգային  աշխարհագրական բաժանման 

մեջ 

35. ԱՄՆ-ի մեքենաշինության գլխավոր ճյուղերի բնութագիրը 

36. Ավստրալիայի  բնառեսուրսային կարողությունների գնահատականը 

37. Լատինական Ամերիկայի տեղը և դերը աշխատանքի միջազգային  աշխարհագրական 

բաժանման մեջ 

38. Ասիայի «վիշապի երկրների» ընդհանուր բնութագիրը 

39. Չինաստանի տեղը աշխատանքի միջազգային  աշխարհագրական բաժանման մեջ 

40. Հնդկաստանի տեղը և դերը  աշխատանքի միջազգային  աշխարհագրական 

բաժանման մեջ 

41. Հնդկաստանի բնակչության ընդհանուր բնութագիրը 



42. Ռուսաստանի Դաշնության  բնակչության էթնիկական  կազմը, միջէթնիկական  

հակամարտությունները 

43. Ռուսաստանի Դաշնության նավթի և գազի ռեսուրսները 

44. Ուկրաինայի տեղը և դերը աշխատանքի միջազգային  աշխարհագրական բաժանման 

մեջ 

45. Աշխարհագրական կանխատեսում: Էությունը գլխավոր առանձնահատկությունները 

կապը ռեգիոնալ կառավարման հետ 

46. Ազատ տնտեսական գոտիների ընդհանուր բնութագիրը 

47. Տեխնոպարկերի և տեխնոպոլիսների դերը երկրների տնտեսության մեջ 

48. Աշխարհի բնակչության ռասայական կազմի ընդհանուր բնութագիրը 

49. Աշխարհի բնակչության կրոնական կազմի ընդհանուր բնութագիրը 

50. Աշխարհի բնակչության տեղաբաշխման առանձնահատկությունները 

 

Սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության ամբիոնի վարիչ՝                     Վ.Գրիգորյան              


