
 
«ՖՒԶԻԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

 

Մասնագիտություն՝  Աշխարհագրություն 

 

Ուսուցման ձևը՝          Առկա 

 

Տևողությունը՝             2 տարի  

 

Ուսման վարձը՝          Հինգ հարյուր հազար (500.000) ՀՀ դրամ  

 

Շնորհվող որակավորումը՝    Աշխարհագրության մագիստրոս 

 

 Նպատակները՝ 

 

Ծրագրի նպատակն է պատրաստել ֆիզիկական աշխարհագրության, լանդշաֆտային 

էկոլոգիայի և անապատացման գծով հետազոտող մասնագետներ, որոնք կնպաստեն՝ 

 երկրում իրականացվող գլոբալ փոփոխությունների և լանդշաֆտների 

կայուն կառավարմանը,  

 հիմնարար և կիրառական հետազոտությունների ու մշակումների 

արդյունավետության բարձրացմանը, 

 երկրի տեխնիկական և ինստիտուցիոնալ կարողությունների 

հզորացմանը, 

 «Լանդշաֆտի Եվրոպական Կոնվենցիայի», ՄԱԿ-ի «Կլիմայի 

փոփոխության մասին շրջանակային կոնվենցիայի», «Անապատացման 

դեմ պայքարի կոնվենցիայի» և կայուն զարգացման վերաբերյալ 

միջազգային պայմանագրերում Հայաստանի պարտավորությունների 

կատարմանը: 

 

Կրթական վերջնարդյունքները. 

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.  

 Ա 1. ներկայացնելու աշխարհագրության և լանդշաֆտագիտության տեսական և  



           մեթոդաբանական հիմունքները,  

 Ա 2․  մեկնաբանելու ֆիզիկական աշխարհագրության և լանդշաֆտային էկոլոգիայի  

            տվյալների մշակման, տեխնիկական միջոցների կիրառման հիմնարար  

            սկզբունքները,  

Ա 3․ ներկայացնելու ֆիզիկական աշխարհագրության, լանդշաֆտային էկոլոգիայի  

            և անապատացման տեսական ու գործնական հետազոտությունների 

հիմնարար    

            մեթոդները և սկզբունքները,  

Ա4 ․  ներկայացնելու ֆիզիկական աշխարհագրության և լանդշաֆտագիտության 

երևույթների մոդելավորման նորագույն մեթոդները,  

Ա5 ․  լուսաբանելու լանդշաֆտների կառավարման, կլիմայի փոփոխության, 

անապատացման և լանդշաֆտային էկոլոգիայի արդի խնդիրները,  

Ա 6․ ներկայացնելու ֆիզիկա-աշխարհագրական և լանդշաֆտա-էկոլոգիական  

            կանխատեսումների ծրագրերը,  

Ա7. ներկայացնելու ԱՏՀ ծրագրերը և լանդշաֆտա-էկոլոգիական 

ուսումնասիրությունների մոդելավորման սկզբմունքները: 

 

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Բ1.վերլուծելու և համակարգելու ֆիզիկա-աշխարհագրական և   

լանդշաֆտաէկոլոգիական ոլորտին առնչվող տեղեկատվությունը     

            ժամանակակից համակարգչային տեխնոլոգիաների և աշխարհագրական   

             տեղեկատվական համակարգերի(GIS) կիրառմամբ,  

Բ2 ․ կատարելու լանդշաֆտների էկկոլոգիական մոնիթորինգ և 

փորձաքննություն՝ օգտագործելով մի շարք հետազոտական մեթոդներ, տվյալներ և 

վերլուծության   ձևեր, 

Բ3.իրականացնելու տեղանքի լանդշաֆտա-էկոլոգիական և գեղագիտական 

գնահատում, լանդշաֆտային նախագծում և պլանավորում,  

Բ4. ձևակերպելու և հետազոտելու ֆիզիկա-աշխարհագրական և 

լանդշաֆտաէկոլոգիական բազմաբնույթ խնդիրներ, կատարելու կանխատեսումներ,  

Բ5. ծավալելու ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն, ինչպես նաև 

իրականացնելու հետազոտական աշխատանքներ ֆիզիկա-աշխարհագրական, 

լանդշաֆտա-էկոլոգիական և անապատացման ոլորտներում,  

Բ6 ․  կազմելու ֆիզիկա-աշխարհագրական և լանդշաֆտա-էկոլոգիական 

թվային բազմաբնույթ քարտեզներ, 

Բ7․ մշակելու և կատարելու լանդշաֆտների կառավարման և անապատացման 

արդի   խնդիրների բիզնես ուղղվածություն ունեցող ծրագրեր, օգտագործելու 

ժամանակակից երկրատեղեկատվական տեխնոլոգիաները և մաթեմատիկական 

մոդելավորման մոտեցումներ լանդշաֆտա-էկոլոգիական ուսումնասիրություններ 

կատարելիս: 



 

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ 
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Գ1․սինթեզելու տարաբնույթ փաստեր և վիճակագրական տվյալներ, 

Գ2 ․  քանակական տվյալներից որակական հետևություններ անելու և 

գիտելիքները ստեղծագործաբար կիրառելու,  

Գ3 ․  մասնակցելու բազմաբնույթ քննարկումներին, վերլուծելու առկա 

խնդիրները, գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները, առաջ 

քաշելու և զարգացնելու նոր գաղափարներ, 

Գ4 ․  պատրաստելու տարբեր լեզուներով գիտական զեկուցումներ, 

ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր 

 

Կրթությունը շարունակելու հնարավորությունները 

Ծրագրի ավարտին ուսանողները հնարավորություն կունենան կրթությունը 

շարունակելու ինչպես ԵՊՀ, այնպես ՀՀ և արտասահմանյան համապատասխան 

մասնագիտական ծրագրեր իրականանցնող բուհերի ասպիրանտուրայում։  

 

 Ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը և բովանդակությունը 

 

Ծրագրի շրջանակներում դասավանդվում են հետևյալ դասընթացները՝ 
 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում 

 Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ 

 Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները 

 Աշխարհագրության մեթոդաբանական և տեսական հիմունքներ 

 Աշխարհագրական փորձաքննություն և մոնիթորինգ 

 Բնական միջավայրի անթրոպոգեն տրանսֆորմացիան 

 Կիրառական լանդշաֆտագիտություն  

 Լանդշաֆտների ռացիոնալ օգտագործման և պլանավորման հիմնախնդիրները 

 Լանդշաֆտների գեոքիմիա և գեոֆիզիկա 

 Մաթեմատիկական մեթոդները ֆիզիկական աշխարհագրության մեջ 

 Գեոինֆորմացիոն համակարգերը բնաշխարհագրական 

հետազոտություններում 

 էկոլոգիական կլիմայագիտություն 

 Լանդշաֆտների գեղագիտություն և դիզայն 

 Բժշկական լանդշաֆտագիտություն 

 Ֆիզիկական աշխարհագրության շրջանացում 

 Կլիմայի փոփոխության հիմնախնդիրը  

 Անապատացման հիմնախնդիրը 

 Բնաշխարհագրության հիմնական տեսությունները 



 Ջրային ռեսուրսների համալիր օգտագործման և պահպանման արդի 

հիմնախնդիրները 

 Կենսաբազմազանության ժամանակակից հիմնախնդիրները 

 

Պրակտիկայի վերաբերյալ տեղեկատվություն 

 

Ուսանողներն անցնում են  մասնագիտական պրակտիկա, որի նպատակն է 

գործնական աշխատանքների միջոցով զարգացնել ուսանողների մասնագիտական 

հմտությունները և փորձառությունը, ինչպես նաև մասնագիտական ոլորտում 

ինքնուրույն աշխատելու կարողությունները:  

Մասնագիտական պրակտիկան կազմակերպվում է ուսումնական և գիտական 

հաստատություններում, պետական կառավարման մարմիններում, համայնքային 

կազմակերպություններում, մասնավոր ընկերություններում, ինչպես նաև տվյալ 

մասնագիտության ոլորտային այլ կազմակերպություններում, որոնք ունեն 

համապատասխան նյութատեխնիկական բազա և մասնագետներ:  

 

 

 

Ընդունելության քննության անցկացման ձևաչափը՝  

Բանավոր 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ընդունելության քննության հարցաշար 

 

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.Կենսացենոզի տարատեսակ և ֆունկցիոնալ կառուցվածք:  

19.Հողմնահարման կեղև և նրա տարատեսակները:  

20.Երկրի աշխարհագրական զոնայականություն: 

21.Հողերի աշխարհագրական շրջանացում:  

22.Աշխարհագրական կանխատեսման ուղղությունները և տարատեսակները:  

23.ՀՀ հարավային ծալքաբեկորավոր մարզի լեռնագրությունը:  

24.Արեալների տիպաբանությունը:  

25.Աշխարհագրական թաղանթի տարեկան և բազմամյա ռիթմերը, դրանց 

նշանակությունը:  

26.Եվրասիայի ջրագրական ցանցի առանձնահատկությունները: 

27.Նյութերի շրջապտույտն աշխարհագրական թաղանթում: 

28.Արեգակնային համակարգի և Երկիր մոլորակի առաջացման հիմնական 

գիտաենթադրությունները:  

29.Աշխարհագրական հետազոտությունների ավանդական մեթոդները:  



30.Բուսականության և կենդանական աշխարհի դասակարգման սկզբունքները և 

մեթոդները:  
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