
«ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐԻ ԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ և 

ՀԵՏԱԽՈՒԶՈՒՄ» ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

Մասնագիտություն՝  Երկրաբանություն 

Ուսուցման ձևը՝         Առկա 

Տևողությունը՝             2 տարի  

Ուսման վարձը՝          Հինգ հարյուր հազար (500.000) ՀՀ դրամ  

Շնորհվող որակավորումը՝    Երկրաբանության մագիստրոս 

 

Ծրագիրը նպատակն է՝ պատրաստել մասնագետներ, ովքեր կկարողանան 

աշխատել օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման, հետախուզման և 

արդյունահանման բնագավառում, ովքեր ունակ կլինեն՝ 

1. համակողմանիորեն լուսաբանել և ձևակերպել մակերևութային և ստորգետնյա 

քարտեզագրման հիմունքները, լեռնային փորվածքների և հորատանցքերի 

փաստագրման և նմուշարկման արդյունքների մշակման եղանակներն ու 

սկզբունքները, հետազոտմաներկրաբանակառուցվածքային մեթոդները  

2. սահմանելու և հիմնավորելու հանքավայրերի շահագործման ընթացքում 

երկրաբանահետախուզական աշխատանքների կատարման 

առանձնահատկությունները և նրանց նկատմամբ ներկայացվող պահանջները, 

օգտակար հանածոների պաշարների և կանխատեսումային ռեսուրսների 

ուրվագծման, հաշվարկման ու գնահատման եղանակները 

 3. ինքնուրույնաբար ընտրելու մետաղական ու ոչ մետաղական և տեխնածին 

հանքավայրերի արդյունաբերական տիպերը, բացատրելու հանքավայրերի 

դասակարգման և մոդելավորման սկզբունքները  

4. հիմնավորելու հանքավայրերի տնտեսագիտական գնահատականը` 

հանքավայրերի իրացման երկրաբանատնտեսագիտական արժեքի և ներդրումների 

արդյունավետության գնահատումը  

5. մանրամասն բնութագրելու և մեկնաբանելու տարածաշրջանների 

հանքահումքային հենքի գնահատման սկզբունքները,ընդերքօգտագործման 

նկատմամբ ներկայացվող բնապահպանական պահանջները  



6. սահմանելու և քննարկելու ընդերքօգտագործման իրավիգիտական 

հիմունքները, հարկավորման սկզբունքները, երկրաբանահետախուզականև 

արդյունահանող ձեռնարկությունների մենեջմենթի առանձնահատկությունները  

7. ճանաչելու և ներկայացնելու արդյունաբերության միներալահումքային 

բնագավառի գործունեության առանձնահատկությունները, հանքային հումքի 

արդյունահանման համակարգերն ու հանքաքարերի վերամշակման 

տեխնոլոգիաները 

 

 «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 Բնապահպանության, 

Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների, Արտակարգ 

իրավիճակների, Քաղաքաշինության և այլ նախարարություններում, 

հանքարդյունահանող կազմակերպություններում և երկրաբանահետախուզական 

ընկերություններում, գեոէկոլոգիական և շրջակա միջավայրի պահպանություն ու 

մշտադիտարկումներ իրականացնող կազմակերպություններում և այլն՝ 

զբաղեցնելով հետևյալ պաշտոնները.  

 դասախոս,  

 գիտաշխատող,  

 առաջատար մասնագետ, 

 աշխատանքային խմբի ղեկավար,  

 բաժնի վարիչ, 

 ձեռնարկության տնօրեն և այլն:  

Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ, ինչպես 

նաև այլ բուհորի և գիտահետազոտական հաստատությունների 

ասպիրանտուրայում՝ այդ թվում նաև արտասահմանում:«Երկրաֆիզիկա, 

ջրաերկրաբանություն և ճարտարագիտական երկրաբանություն» 

մասնագիտությամբ ընդունելության քննությունը բանավոր է: 

 

Պրակտիկան անցկացվում է հետևյալ կազմակերպություններում՝ 

 

 Տարածքային կառավարման նախարարություն 

 Գեոտեխնիկայի փորձարարական լաբորատորիա 

 Հայգյուղնախագիծ ինստիտուտ 

 ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարության «Հիդրոօդերևութաբանության և 

մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ 

 Մի շարք հանքավայրեր 

 

 



ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ 

 

ԵՐԿՐԱՔԻՄԻԱ, ՄԻՆԵՐԱԼՈԳԻԱ, ՊԵՏՐՈԳՐԱՖԻԱ 

1.  Երկրի ձևը և կառուցվածքը: Երկրի կառուցվածքային միավորները  

2.  Ակտիվ և պասիվ ցամաքային ծայրամասեր  

3. Պլատֆորմներ և ծալքավոր մարզեր: Դրանց մետաղածնությունը  

4. Երկրաբանական ժամանակագրություն, ընդհանուր (միջազգային) 

շերտագրական սանդղակ 35. ՀՀ երկրաբանական քարտեզ (1:500000)  

5. Բյուրեղները և նրանց ագրեգատները: Միներալների ձևաբանությունը: 

Միներալների ֆիզիկական հատկությունները: Նրանց նշանակությունը 

միներալների որոշման գործում  

6. Մագմատիկ հալոցքներ և բյուրեղային դիֆերենցում: Մագմայից միներալների 

բյուրեղացման հաջորդականությունը և ռեակցիոն երկու շարքերն ըստ 

Նորման Բոուենի  

7. Մագմատիկ ապարների դասակարգումը ըստ քիմիական կամի: Հիմնային և 

գերհիմնային ապարներ  

8. Թթու և միջին կազմի ապարներ: Տեսակները, տարածումը, միներալային 

կազմը և տեղադրման ձևաբանությունը  

9. Մետամորֆիզմ և նրա տիպերը: Մետամորֆային ապարների միներալային 

կազմը, ստրուկտուրաներև և տեքստուրաները  

10. Քիմիական տարրերի տարածումը երկրակեղևում: Հասկացություն քիմիական 

տարրերի կլարկների, մինիմալ պարունակությունների և երկրաքիմիական 

ֆոնի մասին: Կլարկների որոշման սկզբունքները և դրանցից բխող 

հիմնահարցերը  

11. Քիմիական տարրերի միգրացիայի արտաքին և ներքին գործոնները: 

Միգրացիայի նշանակությունը երկրաքիմիական պսակների առաջացման 

գործում: Առաջնային և երկրորդային երկարաքիմիական պսակներ: 

Քիմիական տարրերի տեղաբաշխման օրինաչափությունները 

երկրաքիմիական առաջնային և երկրորդային պսակներում:  

12. Էնդոգեն հանքավայրեր. նրանց առաջացման երկրաբանական և 

ֆիզիկաքիմիական պայմանները: 

13. Էկզոգեն հանքավայրեր. նրանց առաջացման երկրաբանական և 

ֆիզիկաքիմիական պայմանները  

14. ՀՀ տարածքի մետաղածնական շրջանացումը. մետաղածին գոտիներ, 

հանքային շրջաններ և մետաղածին դարաշրջաններ:  

15. Հայաստանի պղինձ-մոլիբդենային ֆորմացիայի հանքավայրերի ընդհանուր 

բնութագիրը:  

16. Երկրաբանական քարտեզների տիպերն ու տեսակները, շերտագրական 

սյունակ, կտրվածքներ, պայմանական նշաններ 48. Ապարների տեղադրման 

էլեմենտները: Աններդաշնակություններ, նրանց տիպերն ու առանձնացման 

սկզբունքները:  



17. Ծալքավոր և գծային կառույցներ: Առաջացման պայմանները և 

տարատեսակները:  

18. Օգտակար հանածոների որոնումների մեթոդները  

19. Օգտակար հանածոների պաշարների և կանխատեսումային ռեսուրսների 

կարգերը: Օգտակար հանածոների արդյունաբերական խմբավորումը: 

Հաշվեկշռային և արտահաշվեկշռային պաշարներ: 

20. Նմուշարկման տեսակները և նմուշների վերցման եղանակները: Նմուշարկման 

պրոցեսի փուլերը, նմուշների մշակումը 

21. Հանքային օբյեկտների մոդելների նպատակը և տեսակները, երկրաբանական 

մոդելների բնութագրերը: 

22. Հանքաքային մարմիններում օգտակար բաղադրիչների բաշխման բնույթը: 

Հանքային մարմինների եզրագծման եղանակները: 

23. Հանքավայրերի հիդրոերկրաքիմիական, կենսաերկրաքիմիական և 

օդաքիմիական պսակների ուսումնասիրումը:  

24. Մագմատիկ և պեգմատիտային հանքավայրեր: Կարբոնատիտներ:  

25. Սկառնային, հիդրոթերմալ և էքսհալացիոն հանքավայրեր:  

26. Հողմնահարման հանքավայրեր:  

27. Նստվածքային և մետամորֆային հանքավայրեր:  

28. Մետամորֆիզմի տեսակները, ֆացիանները, միներալային կազմը: 

Մետամորֆիզմի հետ կապված օգտակար հանածոները: 
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