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Մասնագիտություն՝  Աշխարհագրություն 

 

Ուսուցման ձևը՝          Առկա 

 

Տևողությունը՝             2 տարի  

 

Ուսման վարձը՝          Հինգ հարյուր հազար (500.000) ՀՀ դրամ  

 

Շնորհվող որակավորումը՝    Աշխարհագրության մագիստրոս 

 

 Ծրագրի նպատակները - Զարգացնել ուսանողների մասնագիտական 

կարողությունները՝ տրամադրելով համակողմանի գիտելիքներ կադաստրային գործի 

քարտեզագրության  աշխատանքի արդյունավետության ապահովման, 

ժամանակակաից գիտական ու արտադրական ձեռքբերումների վերաբերյալ: 

Նպաստել նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառմամբ (GIS, Auto Cad) կադաստրային 

քարտեզագրության աշխատանքների իրականացման կարողությունների 

զարգացմանը: Ուսանողներին ունակ դարձնել մշակելու և կառուցելու համալիր 

գրաֆիկական եռաչափ մոդելներ, դրանք գնահատելու և վերլուծելու: 

Պատրաստել կադաստրային քարտեղագրության մասնագիտության գծով 

մասնագետներ օժտելով նրանց այնպիսի  գիտելիքներով ու կարողություններով, 

որոնք անհրաժեշտ են կադաստրային քարտեզագրության մասնագետին: 

 Կրթական վերջնարդյունքները  

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 Ձևակերպելու և համակողմանի լուսաբանելու կադաստրային գործի 

քարտեզագրության հիմունքները, 



 Սահմանելու և հիմնավորելու կիրառվող քարտեզագրական մեթոդի 

առանձնահատկությունները, նրանց նկատմամաբ ներկայացվող պահանջները, 

 Ընտրելու և ինքնուրույն մշակելու քարտեզագրման ծրագրեր, հիմնավորելով 

կիրառվող ծրագրի արդյունավետությունը, 

 Հիմնավորելու գույքագրման անհրաժեշտությունը, ընտրելու դրանց իրականացման 

եղանակը, 

 Բացատրելու հողերի մոնիթորինգի էությունը, նկարագրելու պահանջվող 

գործողությունները, գնահատելու հողերը, 

 Ճանաչելու գույքագրվող օբյեկտներում տեղի ունեցող փոփոխությունները (հողերի 

դեգրադացիա, կառույցների դեֆորմացիա) և հիմնավորելու փոփոխությունների դեմ 

պայքարելու ձևերի համակարգային մոտեցման անհրաժեշտությունը, 

 Հիմնավորելու մասնագիտական գործունեության ոլորտում քարտեզագրության և 

երկրատեղեկատվական համակարգերի մեթոդաբանական և տեսական հիմքերը, 

ներկայացնելու ժամանակակից պրոբլեմները: 

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 Դասակարգել հողատեսքեր, անշարժ գույքի տեսակների տեղադիրքի սխեմաներ և 

քարտեզներ, 

 Մշակել և կառուցելու համալիր գրաֆիկական եռաչափ մոդելներ, վերլուծելու, 

քննարկել և հիմնավորել մոդելների միջոցով ուսումնասիրությունների 

կարևորությունը, 

 Օգտագործել անհրաժեշտ տեղեկատվական համակարգերն ու տեխնոլոգիաները 

մասնագիտական ոլորտում բարդ խնդիրներ լուծելու և հավաստի եզրահանգումներ 

անելու համար, 

 Խորը և հիմնավորված մշակել առաջարկներ այս ոլորտում աշխատանքի 

արդյունավետությունը բարձրացնելու համար, 

 Դասակարգել հողատեսքերը ըստ կատեգորիաների, կատարել հողերի բոնիտում, 

 Ժամանակակից գեոդեզիական սարքերի միջոցով որոշել օբյեկտների 

կոորդինատները, դասակարգել  դրանք ըստ կատեգորիաների, 



 Աէրոտիեզերական նկարների վերծանման միջոցով ներկայացնել բնական և 

հասարակական օբյեկտների և շրջակա տարածքների վիճակը, որոշել դրանցում 

կատարված փոփոխությունները և ընտրել նեգատիվ երևույթների  տվյալները: 

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ 

 Վերլուծել, գնահատել և սինթեզել գոյություն ունեցող փաստերը ու ստացված 

տվյալները, 

 Առաջարկել նոր գաղափարներ, 

 Մշակել և պատրաստել նախագծեր, հաշվետվություններ և զեկույցներ, ներկայացնել 

հետազոտության արդյունքներ, 

 Արդյունավետ կերպով պլանավորել աշխատաժամերը և այլ ռեսուրսներ, 

 Ինքնուրույն կազմակերպել և ղեկավարել աշխատանքային թիմը, ցուցաբերել 

աշխատանքի արդյունավետություն: 

 

 

 

 

 

 կրթությունը շարունակելու հնարավորությունները – մագիստրոսներին 

հնարավորություն է տրվում շարունակել ուսումը ասպիրանտուրայում՝ առկա և 

հեռակա ձևաչափով: Ինչպես նաև շարունակել ուսումը որպես հայցորդ: Առավել 

մանրամասն http://www.ysu.am/entrant/hy/1372846077 պաշտոնական էջում: 

 

 ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը և բովանդակությունը  

Բովանդակության մասին առավել մանրամասն  http://ysu.am/files/Ashxarh-2021.pdf : 

 

 պրակտիկայի վերաբերյալ տեղեկատվությունը և այլն – ուսանողների արտադրական 

պրակտիկան կազմակերպվում է 3-րդ կիսամյակում տեսական ուսուցմանը զուգահեռ: 

Անցկացվում է ՀՀ կադաստրի կոմիտում, ՇՄՆ-ն Հիդրոօդերևութաբանության և 

http://www.ysu.am/entrant/hy/1372846077
http://ysu.am/files/Ashxarh-2021.pdf
https://www.facebook.com/HydrometeorologyandMonitoringCenter/


մոնիթորինգի կենտրոնում, և ըստ մագիստրոսական թեզի թեմայի այլ գիտական և 

պետական կառույցներում: 

Ծրագրով նախատեսվում է նաև գիտահետազոտական աշխատանքներին 

մագիստրոսների ներգրավում, այս առումով շատ հարմար է ամբիոնի և Գերմանիայի GIZ 

ընկերության հետ կնքված պայմանագիրը: Համաձայն որի արտադրական պրակտիկան 

իրականացվում է՝ գիտահետազոտական աշխատանքներ Գերմանիայի GIZ միջազգային 

համագործակցության  ընկերության հետ համատեղ՝ բնապահպանական և բնական 

պաշարների կառավարման ոլորտում:  

 

 

 ընդունելության քննության անցկացման ձևաչափը -  բանավոր  
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Ընդունելության քննության հարցաշար 

 

1. Աշխարհագրական քարտեզ և դրա տարրերը 

2. Քարտեզագրական պրոյեկցիաներ, պրոյեկցիաների դասակարգումը ըստ 

աղավաղման բնույթի և ըստ օգտագործված օժանդակ մարմնի 

3. Պայմանական նշաններ, պայմանական նշանների համախմբում և ստանդարտացում 

4. Քարտեզի մաթեմատիկական հիմքի տարրերը 

5. Գեներալիզացիա, գեներալիզացիայի տեսակները և գործոնները 

6. Աշխարհագրական ատլասներ, ատլասների տեսակները, 

7. Քարտեզի մասշտաբ, կոորդինատային ցանց 

8. Քարտեզագրական ինֆորմացիայի էությունը 

9. Քարտեզագրական նշաններ և դրանց դերը քարտեզի վրա 

10. Ատլասները որպես քարտեզագրական հանրագիտարաններ, դրանց տեսակները 

11. Վեկտորային գրաֆիկական ինֆորմացիան ԱՏՀ-ում, 0-չափ, 1-չափ, 2-չափ, 3-չափ 

գրաֆիկական օբյեկտները 

12. Ռաստրային գրաֆիկական ինֆորմացիայի մուտքագրումը համակարգ, փուլերը 

13. Թվային քարտեզներում վեկտորային սխալները, թվային քարտեզագրության և 

ԱՏՀ գրաֆիկայի առանձնահատկությունները 

14. Թվային քարտեզագրության տվյալների աղբյուրները 

15. Անշարժ գույքի տնտեսագիտական հասկացությունը 

16. Անշարժ գույքը որպես ապրանք և նրա յուրահատկությունները 

17. Անշարժ գույքի կենսացիկլը 

18. Անշարժ գույքի շուկայի ուսումնասիրությունը: Կառուցվածը և ֆունկցիաները 

19. Անշարժ գույքի գնահատման հասկացությունները, նպատակները և 

սկզբունքները 

20. Անշարժ գույքի հետ իրականացվող քաղաքացիաիրավական գործընթացները 

21. Հողային ռեսուրսների մոնիթորինգի օբյեկտը, մոնիթորինգի մեթոդները 

22. Հողային ռեսուրսների բովանդակությունը և կառուցվածքը 

23. Անշարժ գույքի սյուբեկտներն ու օբյեկտները 

24. Հողային ֆոնդի դասակարգումը ըստ նպատակային նշանակության 

25. Շենքերի և շինությունների դասակարգումը 

26. Կադաստրային ծածկագրում 

27. Կադաստրային քարտեզագրման աշխատանքների նկարագրությունը 

28. Անշարժ գույքի հասցեավորման հիմնական սկզբունքներն ու դրույթները 

29. Քաղաքաշինական փաստաթղթերի տեսակները և դրանց բնութագրությունը 

30. Տիեզերական հանույթի տարատեսակները, դրանց կիրառումը գործնական 

նպատակներով 

31. Ինֆրակարմիր և ռադիոլոկացիոն հանույթների առավելությունները և 



թերությունները 

32. Լուսանկարչային և սկաներային հանույթների առավելությունները և 

թերությունները 

33. Հասկացություն աէրոֆոտոհանույթի մասին, աէրոֆոտոհանույթի նյութերը 

34. Ռելիեֆի պատկերումը հատակագծերի և քարտեզների վրա 

35. Հորիզոնականներ և նրանց հատկությունները 

36. Հանույթային աշխատանքների էությունը 

37. Ուղիղ և հակադարձ գեոդեզիական խնդիրներ և նրանց կիրառումը 

38. Երկրի ձևը և չափերը 

39. Ընդհանուր հասկացություն չափումների մասին, չափումների սխալները 

40. Տված մեծության անկյան տեղափոխումը բնության մեջ 

41. Տված մեծության գծի տեղափոխումը 

42. Միջին թվաբանականը և նրա հատկությունը 

43. Նախագծի տեղափոխումը բնության մեջ 

44. Մակերեսների չափման մեխանիկական եղանակը 

45. Հանույթի կատարման եղանակները 

46. Գեոդեզիական ցանցի կառուցման սկզբունքը 
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