
«ԵՐԿՐԱՖԻԶԻԿԱ, ՋՐԱԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏԱԿԱՆ 

 ԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

 

Մասնագիտություն՝  Երկրաբանություն 

Ուսուցման ձևը՝          Առկա 

Տևողությունը՝             2 տարի  

Ուսման վարձը՝          Հինգ հարյուր հազար (500.000) ՀՀ դրամ է 

Շնորհվող որակավորումը՝    Երկրաբանության մագիստրոս 

 

Ծրագիրը նպատակ ունի պատրաստել երկրաֆիզիկա, ջրաերկրաբանություն և 

ճարտարագիտական երկրաբանություն ուղղվածությամբ հետազոտող մասնագետներ, որոնք 

ունակ կլինեն՝ 

• համակարգել և վերլուծել երկրաֆիզիկայի,  ջրաերկրաբանություն և 

ճարտարագիտական երկրաբանություն ոլորտին առնչվող տեղեկատվությունը 

ժամանակակից համակարգչային տեխնոլոգիաների կիրառմամբ, 

• ներդնել մասնագիտական գիտելիքները` օգտակար հանածոների որոնման և 

հետախուզման, սեյսմաբանության, ճարտարագիտական երկրաբանության, 

ջրաերկրաբանության,  հնէաբանության և երկրաբնապահպանության 

բնագավառներում, տնտեսության առջև ծառացած խնդիրների լուծման, 

համապատասխան ծրագրերի կազմման և իրականացման համար, 

• տիրապետել երկրաֆիզիկայի, ջրաերկրաբանություն և ճարտարագիտական 

երկրաբանության  տեսական հիմունքներին և գործնական խնդիրների 

առաջադրմանը և լուծմանը. 

•  

Ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.  

1. Տիրապետելու երկրաֆիզիկական, ճարտարագիտաերկրաբանան և 

ջրաերկրաբանական ուսումնասիրությունների  մեթոդների  տեսական հիմունքներին: 

2. Ընտրելու տարբեր երկրաբանական խնդիրների(կառուցվածքային, հանքային, 

ջրաերկրաբանական, ճարտարագիտաերկրաբանական, հորատանցքային, էկոլոգիական) 

լուծման մեթոդաբանությանը: 



3. Հիմնավորելու ֆիզիկա–երկրաբանական մոդելների կազմման դաշտային 

ուսումնասիրությունների արդյունավետ համալիրի ընտրման սկզբունքները:  

4. Գրանցել ու մշակել դաշտային և լաբորատոր պայմաններում օգտագործվող 

ժամանակակից սարքերով և սարքավորումներով ստացված ուսումնասիրությունների 

արդյունքները: 

5. Ստացված տվյալների համակարգչային մշակմամբ կառուցել քարտեզներ և 

գրաֆիկական նյութեր. 

6. Ներկայացնելու գիտահետազոտական և արտադրական աշխատանքների ծրագրեր, 

դրանց  նախահաշիվներ և ավարտական հաշվետվություններ  

 

«Երկրաֆիզիկա, ջրաերկրաբանություն, ճարտարագիտական երկրաբանություն» ծրագրի 

մագիստրոս շրջանավարտները կարող են աշխատանքի անցնել հետևյալ ոլորտներում` 

• Բնապահպանության, Էներգետիկայի և բնական պաշարների,  

• Արտակարգ իրավիճակների, Քաղաքաշինության, Կրթության և գիտության 

նախարարություններում,  

• Ակադեմիական և ենթակա գիտահետազոտական կազմակերպություններում` 

կապված երկրաբանական խնդիրների լուծման հետ,  

• Երկրաբանական, երկրաբանահետախուզական, լեռնահանքային 

կազմակերպություններում, որոնք իրականացնում են միներալային հումքի 

որոնում, հետախուզում և կորզում:  

• Կազմակերպություններում, որոնք իրականացնում են 

ճարտարագիտաերկրաբանական, ջրաերկրաբանական տեխնածին, 

հնէաբանական և գեոէկոլոգիական խնդիրներ՝ կապված շրջակա միջավայրի 

մոնիթորինգի հետ,  

• Բարձրագույն և միջնակարգ ուսումնական հաստատություններ և այլն: 

  

Կրթական վերջնարդյունքների ձեռք բերման համար առկա են  տպագիր, էլեկտրոնային, 

համացանցային մասնագիտական ձեռնարկներ և նյութեր  (ԱՄՆ Բնության Պահպանության 

Գործակալության (EPA) ռեսուրսները, Եվրամիության շրջանակային դիրեկտիվներ՝ Directive 

2000/60/EC of the European Parliament and of the council of 23 october 2000), ժամանակակից 

սարքերով և սարքավորումներով հագեցած ուսումնական լաբորատորիաներ: Բացի 

Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետից, ՀՀ -ում գոյություն չունի որևիցե բուհ, 

որտեղ պատրաստվեն երկրաֆիզիկոսներ, ճարտարագետ-երկրաբաններ և 

ջրաերկրաբաններ: Մասնագետներ պատրաստելու համար առկա են անհրաժեշտ 

երկրաֆիզիկական և գեոտեխնիկական ժամանակակից լաբորատոր բազա, ժամանակակից 

սարքավորումներով հագեցած:  

 

Պրակտիկան անցկացվում է հետևյալ կազմակերպություններում՝ 

• ՀՀ ԱԻՆ ՍՊՏԾ ՊՈԱԿ, «Գառնի» երկրաֆիզիկական դիտարան 



• ՀՀ ԱԻՆ ՍՊՏԾ Հյուսիսային տարածաշրջանային կենտրոն 

• Մեխանիկայի ինստիտուտ,  

• Գեոտեխնիկայի փորձարարական լաբորատորիա 

• Հայգյուղնախագիծ ինստիտուտ 

• ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարության «Հիդրոօդերևութաբանության և 

մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ 

 

Ընդունելության քննության անցկացման ձևաչափը՝ 

Բանավոր 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ՀԱՐՑԱՇԱՐ 

 

1. Երկայնական և լայնական ալիքներ, դրանց տարածման արագությունները լեռնային 

ապարներում: 

2. Ալիքները կլանող միջավայրում:  Դիֆրակցիա:  Ռելեյի և Լյավի մակերևույթային 

ալիքներ: Ալիքները անիզոտրոպ միջավայրում: 

3. Ալիքների անդրադարձումն ու բեկումը բազմաշերտ միջավայրում: Ժամանակային 

դաշտ և հոդոգրաֆներ: 

4. Գրավիտացիոն դաշտ, նրա տարրերը:Գրավիտացիոն պոտենցիալ: 

5. Ծանրության ուժի պոտենցիալ: Ծանրության ուժի ուղղումներ: 

6. Գրավիհետախուզության ուղիղ և հակադարձ խնդիրներ: 

7. Երկրի մագնիսական դաշտը, դրա ծագումը: Մագնիսական դաշտի վարիացիաներ: 

8. Հնամագնիսականություն:  Երկրամագնիսական դաշտի տարրերի չափման մեթոդներ: 

9. Լեռնային ապարների մագնիսական հատկությունները: 

10. Բնական էլեկտրամագնիսական դաշտ: Էլեկտրահետախուզական աշխատանքներում 

կիրառվող չափիչ սարքեր և սարքավորումներ: 

11. Էլեկտրազոնդավորում: 

12. Էլեկտրապրոֆիլացում: 

13. Ռադիոակտիվություն՝ α, β, γ տրոհման օրինակներ, տրոհման հաստատուն: 

14. Օդառադիոչափական և էմանացիոն ռադիոչափական հանույթներ, լուծվող 

երկրաբանական խնդիրներ: 

15. Ռադիոակտիվության կիրառումը ապարների բացարձակ հասակի որոշման 

նպատակով: 

16. Հորատանցքը որպես ուսումնասիրման օբյեկտ: ՀԷՈւ մեթոդների դասակարգում և 

ֆիզիկական հիմունքներ: 

17. ՀԷՈւ-ի ուղիղ և հակադարձ խնդիրներ: ՀԷՈւ-ի կիրառման չափիչ սարքեր և 

սարքավորումներ: 

18. Երկրաշարժերի բնույթն ու էներգիան:Երկրաշարժի մագնիտուդ և ինտենսիվություն: 

19. Երկրաշարժերի աշխարհագրական տարածումը: 

20. Երկրի խորքային կառուցվածքն ըստ սեյսմալոգիական տվյալների, ֆազային 

անցումներ: 

21. Ինժեներային երկրաբանությունը որպես երկրաբանական գիտություն: 

Ուսումնասիրության օբյեկտը, խնդիրները և բովանդակությունը: 

22. Գրունտների հատիկաչափական կազմը, ստրուկտուրա և տեքստուրա: Գրունտների 

ջրա-ֆիզիկական հատկու¬թյունները: Խտություն, կմախքի խտություն, կարծր մասնիկ¬ների 

խտություն, ծակոտկենություն, ծակոտ¬կենության գործակից:  

23. Գրունտների մեխանիկական հատկությունները: Սեղմելիություն: Կոմպրեսիա: 

Սեղմելիության փուլերը: Սեղմելիության կորի կառուցում: Սեղմելիության գործակից: 



Ընդհանուր դեֆորմացիայի մոդուլ: Գրունտների սահքի դիմադրություն: Կուլոնի սահքի 

օրենքը: 

24. Գրունտների ընդհանուր դասակարգման սկզբունքները: 

25. Ինժեներային գեոդինամիկան որպես ինժեներային երկրաբանության գիտական 

ուղղություն, նրա ուսումնասիրության օբյեկտը, խնդիրները և բովանդակությունը: 

26. Երկրաբանական պրոցեսներ և երևույթներ: Երկրաբանական պրոցեսների և 

երևույթների Սավարենսկու  դասակարգումը:  

27. Մակերևույթային ջրերի գործնեություն: Սելավային երևույթներ: Ստորերկրյա և 

մակերևույթային ջրերի գործնեություն: Կարստային երևույթներ: Գերնստման երևույթներ: 

28. Գրավիտացիոն ուժերի գործնեություն: Սողանքներ և փլվածքներ:Սողանքների 

դասակարգումը: Սողանքառաջացման պատճառները: Սողանքների դեմ պայքարի 

միջոցառումներ: 

29. Սեյսմիկ միրոշրջանացում: Ինժեներաերկրաբանական պայմանների ազդեցությունը 

սեյսմիկ պայմանների վրա: 

30. Ինժեներաերկրաբանական հետազոտությունների մեթոդները:  

31. Ջրաերկրաբանության բաժինները, նրանց խնդիրները, ուսումնասիրության օբյեկտը: 

Ջուրը բնության մեջ: Ստորերկրյա ջրեր: 

32. Լեռնային ապարների ֆիզիկական և ջրային հատկությունները, նրանց քանակական 

բնութագրիչները և որոշման մեթոդները: 

33. Ստորերկրյա ջրերի շարժումը աէրացիայի և ջրահագեցման գոտիներում: 

34. Բնական ջրերի քիմիական բաղադրության գլխավոր կոմպոնենտնեը: 

35. Ստորերկրյա ջրերի դասակարգումն ըստ տեղադրման պայմանների: 

36. Գրունտային ջրեր, դրանցբնորոշումը, տեղադրման, տարածման, սնման և 

բեռնաթափման պայմանները և առանձնահատկությունները: 

37. Արտեզյան (ճնշումային) ջրեր. Դրանց բնորոշումը, տեղադրման, տարածման, սնման և 

բեռնաթափման պայմանները և առանձնահատկությունները: 

38. Հանքային բուժիչ, արդյունաբերական և թերմալ ջրեր: 

39. Աղբյուրներ, բնորոշումը, ելքի պայմանները: Գրունտային և արտեզյան ջրերի 

աղբյուրների բնութագրումը: Աղբյուրները որպես ջրաերկրաբանական հանույթի և 

ապարների ջրառատության գնահատման հենակետային օբյեկտներ: 

40. Հիդրոերկրաբանական հորատում: Արտամղման պոմպեր, տեսակները, ընտրումը: 

Հորատանցքերի նշանակությունը ստորերկրյա ջրերի շահագործման նպատակով: 
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