
 «ՋՐԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

 

Մասնագիտություն՝  Աշխարհագրություն 

 

Ուսուցման ձևը՝          Առկա 

 

Տևողությունը՝             2 տարի  

 

Ուսման վարձը՝          Հինգ հարյուր հազար (500.000) ՀՀ դրամ  

 

Շնորհվող որակավորումը՝    Աշխարհագրության մագիստրոս 

 

Ծրագրի նպատակն է` պատրաստել կիրառական ջրաբանության, 

օդերևութաբանության և կլիմայագիտության գծով հետազոտող մասնագետներ, 

որոնք կնպաստեն՝  

 երկրում իրականացվող ջրակլիմայական գլոբալ փոփոխությունների և 

ջրային ռեսուրսների կայուն կառավարմանը,  

 հիմնարար և կիրառական հետազոտությունների ու մշակումների 

արդյունավետության բարձրացմանը,  

 երկրի տեխնիկական և ինստիտուցիոնալ կարողությունների 

հզորացմանը,  

 ՄԱԿ-ի Կլիմայի փոփոխության մասին շրջանակային կոնվենցիայի և 

կայուն զարգացման վերաբերյալ միջազգային պայմանագրերում 

Հայաստանի պարտավորությունների կատարմանը: 

 

Կրթական վերջնարդյունքները 

 

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

Ա1. ներկայացնելու Ջրաբանության, Ջրաէկոլոգիայի, Օդերևութաբանության և 

Կլիմայագիտության տեսական և մեթոդաբանական հիմունքները, 



Ա2. լուսաբանելու ջրաօդերևութաբանական տվյալների մշակման, 

տեխնիկական միջոցների կիրառման հիմնարար սկզբունքները, 

Ա3. բնութագրելու ջրաօդերևութաբանական տեսական և գործնական 

հետազոտությունների հիմնարար մեթոդներն ու սկզբունքները, 

Ա4. ներկայացնելու ջրաօդերևութաբանական երևույթների մոդելավորման 

նորագույն մեթոդները,  

Ա5. ներկայացնելու ջրաբանական, օդերևութաբանական, կլիմայական և 

ջրաէկոլոգիական կանխատեսումները,,  

Ա6. մեկնաբանելու ջրային ռեսուրսների կառավարման, կլիմայի 

փոփոխության և ջրաէկոլոգիայի արդի խնդիրները, 

Ա7. ներկայացնելու ջրաօդերևութաբանական տեղեկատվական 

համակարգերի տեսական հիմունքները, ԱՏՀ մոդելավորման սկզբունքները:  

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

Բ1. վերլուծելու և համակարգելու ջրաօդերևութաբանության ոլորտին առնչվող 

տեղեկատվությունը ժամանակակից համակարգչային տեխնոլոգիաների և 

աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի(GIS) կիրառմամբ,  

Բ2. ղեկավարելու ջրաօդերևութաբանական դաշտային 

հետազոտություններ կատարող արշավախմբեր,  

Բ3. ձևակերպելու և հետազոտելու ջրաօդերևութաբանական բազմաբնույթ 

խնդիրներ, կատարելու կարճաժամկետ կանխատեսումներ, 

Բ4. կազմելու օդերևութաբանական և ջրաբանական թվային բազմաբնույթ 

քարտեզներ, 

Բ5. անելու առաջարկներ ջրաօդերևութաբանական ոլորտի հետազոտական 

աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ 
 
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ 
 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Գ1. Դասավանդման/մանկավարժական  

 Դասավանդվող առարկայի ծրագրերի, օրացույցային պլանների կազմման 

հմտություններ,  

 Սահմանել և հիմնավորել կիրառվող մեթոդի առանձնահատկությունները, 

 Դասավադման ինտերակտիվ մեթոդների իմացություն:  

Գ2. 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,  

 Սանկտ Պետերբուրգի Ռուսական պետական ջրաօդերևութաբանական 

համալսարանի կրթական ծրագրերը,  

 Մոսկվայի պետական համալսարանի համապատասխան 

մասնագիտությունների կրթական ծրագրերը,  

 Համաշխարհային օդերևութաբանական կազմակերպության միջազգային 

«օդերևութաբան» և «ջրաբան» մասնագետների համար սահմանված 

չափորոշիչներ:  

Գ3. Հաղորդակցման 

 Լսարանի հետ բանավոր հաղորդակցվելու հմտություն,  

Հետազոտության արդյունքները ներկայացնելու, վերլուծելու և քննարկելու  

կարողություն,  

 Օտար լեզվի իմացություն:  

Գ4. ՏՀՏ կիրառություն  

 Բազային համակարգչային (MS Office փաթեթի՝ Word, Exsel, PowerPoint) 

հմտություններ,  

 Մասնագիտական ժամանակակից ծրագրերի օգտագործման հմտություններ,  

 Ցուցադրական նյութի պատրաստման և ներկայացման կարողություններ: 

 

Կրթությունը շարունակելու հնարավորությունները 

Ծրագրի ավարտին ուսանողները հնարավորություն կունենան կրթությունը 

շարունակելու ինչպես ԵՊՀ, այնպես ՀՀ և արտասահմանյան համապատասխան 

մասնագիտական ծրագրեր իրականացնող բուհերի ասպիրանտուրայում։  

 

Ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը և բովանդակությունը 

 
Ծրագրի շրջանակներում դասավանդվում են հետևյալ դասընթացները՝ 

 Ջրաօդերևութաբանության արդի հիմնախնդիրները  

 Ջրաօդերևութաբանական փորձաքննություն և մոնիթորինգ  

 Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները 

 Ջրաօդերևութաբանության մեթոդաբանական և տեսական հիմունքներ  

 Ջրաօդերևութաբանական երևույթների մաթեմատիկական մոդելավորում  

 Ջրային ռեսուրսների կառավարում  

 Կիրառական կլիմայագիտություն 

 Կլիմայի փոփոխության հիմնախնդիրը  

 ՀՀ ջրային ռեսուրսների օգտագործման և պահպանման հիմնախնդիրը  

 Ջրաօդերևութաբանական վտանգավոր երևույթները և դրանց կանխատեսումը 

 ՀՀ օդային ավազանի արդի վիճակը և էկոլոգիական անվտանգությունը 



 Ջրաօդերևութաբանական տեղեկատվական համակարգեր  

 Ռազմական օդերևութաբանություն 

 Ավիացիոն օդերևութաբանություն  

 Սևանա լճի և առափնյա գոտու ջրաէկոլոգիական հիմնախնդիրները  

 Ջրային ռեսուրսների կադաստր և մոնիթորինգ  

 

Պրակտիկայի վերաբերյալ տեղեկատվություն 

Ուսանողները 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. Արեգակնային, երկրային և մթնոլորտային ճառագայթում, երկրի մակերևույթի և 

մթնոլորտի  ջերմային  հաշվեկշիռները 

2. Գոլորշիացում,  մառախուղներ,  ամպամածություն: 

3. Մթնոլորտի  ջրաշրջանառության  սխեման: 

4. Մթնոլորտային  տեղումներ,  ամպերի  վրա  ակտիվ ներգործությունը: 

5. Մթնոլորտային  ճնշման,  քամու  դաշտեր,  քամու  փոփոխությունն  ըստ 

բարձրության:  

6. Էկմանի  օրենքը: 

7.  Ցիկլոններ  և  անտիցիկլոններ, 

8. Ջրաբանության ուսումնասիրման մեթոդները: 

9. Ջրի ֆիզիկական և քիմիական հատկությունները: 

10. Ջրի շրջապտույտը բնության մեջ, երկրագնդի ջրային պաշարները: 

11. Ստորերկրյա ջրերի ջրաբանություն: 

12. Գետերի ջրաբանություն: 

13. Լճերի և ջրամբարների ջրաբանություն: 

14. Ճահիճների ջրաբանություն:  

15. Սառցադաշտերի ջրաբանություն: 

16. Օվկիանոսների և ծովերի ջրաբանություն: 

17. Ջրաբանության արդի հիմնախնդիրները: 

18․ Ջրաբանական աղետներ, դրանց կանխատեսումը: 

19․ Ջրհեղեղներ, ռիսկի գնահատումը և կանխատեսումը: 

20․ Սողանքային երևույթներ, ռիսկի գնահատումը և կանխատեսումը: 

21․ Սելավային երևույթներ, ռիսկի գնահատումը և կանխատեսումը: 

22․ Ցունամի, ռիսկի գնահատումը և  կանխատեսումը: 

23․ Ջրաբանական վտանգավոր երևույթները ՀՀ-ում, դրանց կանխատեսումը: 

24․ Կլիմայական եղանակների բնութագիրը: 

25․ Մթնոլորտի համաշխարհային շրջապտույտը 

26․ Օդային զարգվածներ տիպերը, հատկանիշները։ 

27․ Կլիմայական գոտիների առանձնացման սկզբունքները։ 

28․ Կլիմայի տիպերը,  դրանց աշխարհագրական տարածումը։ 

29․ Կլիմայի գլոբալ փոփոխության հիմնախնդիրը։ 

30․ Կլիմայական սցենարները ՀՀ-ում։ 
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