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ՆԱԽԱԲԱՆ

Սիրելի՛ ուսանողներ
Հիմնադրման օրվանից ի վեր Երևանի պետական համալսարանի գործունեության
ուղեգիծը եղել ու մնում է համալսարանական կրթության բովանդակության և ուսման
բարձր որակի ապահովումը: Այսօր ԵՊՀ-ն համազգային և տարածաշրջանային
դերակատարությամբ կրթական և գիտամշակութային ինքնավար հաստատություն է,
որի հիմնական առաքելությունը գիտելիքի ստեղծումը, զարգացումը և փոխանցումն է:
Գլոբալացման արդի ժամանակաշրջանում քաղաքակրթության մարտահրավերները
պահանջում են միջազգային չափանիշներին համապատասխան մասնագիտական
պատրաստվածություն` կրթության որակի և բովանդակության անընդհատ կատարելագործում, բարձրագույն կրթության միջազգային չափանիշներին դրանց համապատասխանեցում:
ԵՊՀ-ում 2007/08 ուստարվանից բոլոր մասնագիտությունների գծով մագիստրոսական ծրագրերը, իսկ 2008/09 ուստարվանից նաև բակալավրի ծրագրերն իրականացվում են կրեդիտային համակարգով: Ուսուցման նոր համակարգին անցնելը բխում է
Բոլոնիայի գործընթացի պահանջներից և նպատակ ունի աստիճանական անցում
կատարելու ուսման կազմակերպման ուսանողամետ համակարգին, որտեղ ուսման
գործընթացի կենտրոնում ուսանողն է` իր անհատական կրթական կարիքներով, նախասիրություններով և ունակություններով, ապահովելով ուսումնառության ճկուն
ձևերի և անհատական կրթական հետագծերի իրականացման լայն հնարավորություն:
Կրեդիտային համակարգի ներդրմամբ զգալիորեն բարելավվել է ձեզ առաջարկվող
կրթական ծրագրերի կառուցվածքը և աշխատածավալը, հիմնավորված կերպով
թեթևացվել լսարանային բեռնվածությունը, կրճատվել դասավանդվող առարկաների
քանակը` իրատեսական նախադրյալներ ստեղծելով ձեր ինքնուրույն ուսումնական
աշխատանքի հնարավորությունները մեծացնելու, ուսումնական ծրագրերը լավագույնս
յուրացնելու և դրանցով սահմանված կրթական արդյունքները ձեռք բերելու համար:
Համալսարանում ներդրված կրեդիտային համակարգն ամբողջությամբ համատեղելի է Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգի (ECTS)
հետ, ինչը նորաստեղծ Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքում ձեր ակադեմիական շարժունության (ուսանողական փոխանակումներ, ուսումնառության ժամանակահատվածներ օտարերկրյա բուհերում, կրթության շարունակում ավելի բարձր աստիճանում և այլն) ընդլայնման և որակավորումների ճանաչման դյուրացման
գրավականն է: Իսկ դա կընդլայնի ձեր ապագա կարիերայի և մասնագիտական
աշխատուժի գլոբալ շուկայում աշխատանք գտնելու հնարավորությունները:
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Կրեդիտային համակարգի ներդրումը համալսարանում մեկնարկած լայնամասշտաբ կրթական բարեփոխումների սկիզբն է միայն, բարեփոխումներ, որոնք պայմանավորված են ոչ միայն Բոլոնիայի գործընթացի պահանջների ձևական կատարմամբ, այլև համալսարանում ծրագրային բարձր չափորոշիչների պահպանման և
ուսման որակի բարձրացման նպատակադրությամբ, ինչի հիմնական չափանիշը մեր
շրջանավարտների մասնագիտական աշխատանքով ապահովվածությունն է: Համալսարանը տարեցտարի խորացնելու և ընդլայնելու է կրեդիտային համակարգի գործառույթները` ձեզ համար կրթական ընտրության առավել ընդլայնված հնարավորություններ ապահովելու նպատակով:
Կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ներկա ուղեցույցը պարունակում է
ձեզ համար օգտակար տեղեկատվություն կրեդիտային համակարգի հիմնադրույթների,
ուսումնական գործընթացի կազմակերպման և գիտելիքների ստուգման ու գնահատման
նոր կարգի, ձեզ առաջարկվող կրթական ծրագրերի կառուցվածքի, բովանդակության և
աշխատածավալների, ծրագրի բաղկացուցիչ դասընթացների և դրանցով նախանշված
կրթական արդյունքների վերաբերյալ:
Հաջողություն և ամենայն բարիք եմ մաղթում ձեզ։

ՌԵԿՏՈՐ`

Ա. ՍԻՄՈՆՅԱՆ
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I ԲԱԺԻՆ

1. ԵՊՀ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ և ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱՐԳ

2. ՀՀ ԿԳՆ. ԲՈՒՀՈՒՄ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ
ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ
ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ԿԱՐԳ
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Հաստատված է
ԵՊՀ գիտական խորհրդի
2017 թ. մայիսի 4-ի թիվ 7 նիստում

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԵՎ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ
ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱՐԳ
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1. Ընդհանուր դրույթներ
1.1. Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման
կարգը (այսուհետև` կարգ) սահմանում է Երևանի պետական համալսարանում (այսուհետև`
ԵՊՀ) առկա և հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կանոնները։
1.2. Կարգը ներառում է ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ընթացակարգերը, գիտելիքների
ստուգման և գնահատման համակարգը, ակադեմիական առաջադիմության չափանիշները և այլն։
1.3. Կարգը մշակվել է «Կրթության մասին» և «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական
կրթության մասին» ՀՀ օրենքներին, ԵՊՀ կանոնադրությանը համապատասխան:

2. Ուսանողի ուսումնական բեռնվածությունը և կրթական ծրագրերի աշխատածավալը
2.1. ԵՊՀ-ում բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերում ուսանողի տարեկան ուսումնական
բեռնվածությունը առկա ուսուցման համար սահմանվում է 1800 ժամ, որը համարժեք է 60 ECTS
կրեդիտի, իսկ հեռակա ուսուցման համար` 1440 ժամ, որը համարժեք է 48 ECTS կրեդիտի։ 1 ECTS
կրեդիտը համարժեք է ուսանողի 30 ժամ լրիվ (լսարանային, արտալսարանային և ինքնուրույն)
ուսումնական բեռնվածությանը: Ուսանողի շաբաթական ուսումնական լրիվ բեռնվածության
առավելագույն չափը 45 ժամ է, որը համարժեք է 1,5 ակադեմիական կրեդիտի։
2.2. Բակալավրի կրթական ծրագրի լրիվ աշխատածավալը 240 կրեդիտ է, իսկ մագիստրոսի կրթական
ծրագրինը` 120 կրեդիտ։
2.3. Առկա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրի տևողությունը 4 տարի է (8 կիսամյակ), իսկ
մագիստրոսի կրթական ծրագրինը՝ 2 տարի (4 կիսամյակ): Ուսումնական կիսամյակի համար
սահմանվում է 20-շաբաթյա տևողություն, որը բաշխվում է հետևյալ հերթականությամբ. 8 շաբաթ
լսարանային պարապմունքներ, 1 շաբաթ ընթացիկ քննություններ, 7 շաբաթ լսարանային
պարապմունքներ, 1 շաբաթ ընթացիկ քննություններ ու ստուգարքներ և 3 շաբաթ եզրափակիչ
քննություններ:
2.4. Հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրի տևողությունը 5 տարի է (10 կիսամյակ):
Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 16-շաբաթյա տևողություն, որը բաշխվում է
հետևյալ հերթականությամբ. 4 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ1, 1 շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ քննություններ, 3 շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ
ընթացիկ քննություններ և 4 շաբաթ եզրափակիչ քննություններ:
2.5. Հեռակա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրի տևողությունը 2,5 տարի է (5 կիսամյակ):
Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 16-շաբաթյա տևողություն, որը բաշխվում է
հետևյալ հերթականությամբ. 3 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ, 2 շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ քննություններ, 3 շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ
ընթացիկ քննություններ և 4 շաբաթ եզրափակիչ քննություններ:
2.6. Մանկավարժի որակավորում ստանալու համար համապատասխան մասնագիտությունների
ուսանողները լրացուցիչ պետք է կուտակեն 30 կրեդիտ՝ համաձայն «Երևանի պետական
համալսարանի բակալավրիատի շրջանավարտներին մանկավարժի որակավորում շնորհելու
կարգ»-ի:
2.7. Բակալավրի կրթական ծրագրի յուրաքանչյուր կիսամյակային քննաշրջանում նախատեսվում է
առավելագույնը 5 քննություն, բացառությամբ առաջին կիսամյակի, որտեղ քննությունների թիվը
չի գերազանցում 3-ը: Մագիստրոսի կրթական ծրագրում այդ քննությունների թիվը սահմանվում է
ըստ օրինակելի ուսումնական պլանի:
1
Ֆակուլտետի գիտական խորհրդի որոշմամբ և ռեկտորի թույլտվությամբ լսարանային պարապմունքները, տրված ժամաքանակների սահմաններում (լեզվական մասնագիտությունների գծով՝ նաև ժամաքանակի ավելացմամբ), կարող են իրականացվել նաև այլ
գրաֆիկով։
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2.8. Ավարտական աշխատանքը և մագիստրոսական թեզը գնահատվում են 20 միավորանոց սանդղակով՝

համաձայն

ԵՊՀ-ում

ավարտական

աշխատանքի

և

մագիստրոսական

թեզի

պատրաստման և գնահատման կարգերի:

3. Գիտելիքների ստուգումը և գնահատումը
3.1. Համակարգի հիմնադրույթները
3.1.1. ԵՊՀ-ում գործում է ուսանողների գիտելիքների պարբերական ստուգման և գնահատման
բազմագործոն համակարգը, որի կիրարկման հիմնական նպատակներն են՝
ա) կազմակերպել ուսումնառության համաչափ գործընթաց և խթանել ուսանողի ինքնուրույն
աշխատանքը,
բ) ներմուծել հետադարձ կապի մեխանիզմներ` գնահատման արդյունքները դասախոսների
և ուսանողների կողմից որպես դասավանդման և ուսումնառության շարունակական
բարելավման միջոց օգտագործելու համար:
3.1.2. Գնահատումը ներառում է հետևյալ բաղադրամասերը.
ա) դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) ենթաբաժինների և ծրագրով նախատեսված
անհատական առաջադրանքների կատարման և յուրացման ընթացիկ ստուգում և
գնահատում կիսամյակի ընթացքում (ընթացիկ քննություններ),
բ) ամբողջ դասընթացի կամ ուսումնական մոդուլի եզրափակիչ գնահատում քննաշրջանում, որը ենթադրում է դասընթացի կամ կրթական մոդուլի համար սահմանված
կրթական վերջնարդյունքների ձեռքբերման մակարդակի գնահատում,
գ) ստուգման արդյունքների ինտեգրում` ընթացիկ և եզրափակիչ գնահատումների հիման
վրա դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականի ձևավորում։
3.1.3. Ելնելով

կրթական

(ուսումնական

ծրագրի

մոդուլների)

ուսումնական

պլանով

աշխատածավալից,

նախատեսված

պարապմունքի

ձևից,

դասընթացների
դասավանդման

մեթոդներից և հաշվի առնելով դասընթացի կարևորության աստիճանը ուսանողի մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման մեջ՝ դասընթացներն ըստ գնահատման
ձևի բաժանվում են 4 խմբի՝
ա) եզրափակիչ գնահատումով,
բ) առանց եզրափակիչ գնահատման,
գ) առանց ընթացիկ գնահատման,
դ) ստուգարքային:

3.2. Դասընթացների գնահատումը
3.2.1. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի դեպքում, քննաշրջանի ընթացքում անցկացվող
եզրափակիչ քննությունից բացի, նախատեսվում է 2 ընթացիկ քննություն։

Ընթացիկ և եզրափակիչ քննություններն անցկացվում են գրավոր կամ բանավոր՝ ելնելով
դասընթացի դասավանդման և ուսումնառության ձևերից, ինչպես նաև ակնկալվող
կրթական վերջնարդյունքների բնույթից։ Քննությունների անցկացման ձևը (գրավոր կամ
բանավոր) նշվում է կրթական ծրագրի մասնագրում։
3.2.2. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացից

(ուսումնական մոդուլից) ուսանողի ստացած

արդյունարար (կիսամյակային) գնահատականը /միավորը (Գարդ.) ձևավորվում է կիսամյակի
ընթացքում՝ ըստ հետևյալ բաղադրամասերի՝
ա) ուսուցանվող նյութի` ուսանողի կողմից յուրացման աստիճանի ստուգման նպատակով
անցկացվող 2 ընթացիկ քննությունների արդյունքներից (∑Քընթ.), որոնցից յուրաքանչյուրին հատկացվում է առավելագույնը 5 միավոր,
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բ) եզրափակիչ քննության արդյունքից (Քեզր.), որը կարող է գնահատվել առավելագույնը 10
միավոր։
Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը/միավորը հաշվարկվում է
որպես գնահատման` առանձին բաղադրամասերով վաստակած միավորների գումար.
Գարդ. = ∑Քընթ. + Քեզր.:
Ըստ այդմ՝ եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի գնահատումն իրականացվում է համաձայն

Աղյուսակ 1-ի, որտեղ տրված են գնահատման առանձին բաղադրամասերի համար սահմանված
հնարավոր առավելագույն միավորները (բոլոր բաղադրամասերը գնահատվում են ամբողջ միավորներով2).

Աղյուսակ 1.
Գնահատման բաղադրամասը

Քընթ.1

Քընթ.2

Քեզր.

Գարդ.

Առավելագույն միավորը

5

5

10

20

3.2.3. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացը գնահատվում է կիսամյակի ընթացքում
ուսումնական

նյութի

յուրացման

աստիճանը

որոշող

2

ընթացիկ

քննությունների

արդյունքներով։
3.2.4. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացից (ուսումնական մոդուլից) ուսանողի ստացած
արդյունարար (կիսամյակային) գնահատականը/միավորը (Գարդ.) ձևավորվում է կիսամյակի
ընթացքում՝ ուսուցանվող նյութի` ուսանողի կողմից յուրացման աստիճանի ստուգման
նպատակով անցկացվող 2 ընթացիկ քննությունների արդյունքներից (∑Քընթ.), որոնցից
յուրաքանչյուրին հատկացվում է առավելագույնը 10 միավոր,
Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը/միավորը հաշվարկվում է
որպես գնահատման` առանձին ընթացիկ քննություններից վաստակած միավորների գումար.
Գարդ.= ∑Քընթ.:
Ըստ այդմ՝ առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի գնահատումն իրականացվում է համաձայն

Աղյուսակ 2-ի, որտեղ տրված են գնահատման առանձին բաղադրամասերի համար սահմանված
հնարավոր առավելագույն միավորները (բոլոր բաղադրամասերը գնահատվում են ամբողջ միավորներով3).

Աղյուսակ 2.
Գնահատման բաղադրամասը

Քընթ 1

Քընթ 2

Գարդ.

Առավելագույն միավորը

10

10

20

Վերոնշյալը (Աղյուսակ 1 և Աղյուսակ 2) կիրառվում է նաև հեռակա ուսուցման համար:
3.2.5. Լաբորատոր աշխատանքի ձև ունեցող դասընթացի ընթացիկ քննությանը ուսանողի
մասնակցությունը թույլատրվում է նախորդող ժամանակահատվածում նախատեսված լաբորատոր աշխատանքների առնվազն 60 % կատարողականի (փորձերի կատարում և հանձնում) դեպքում։ Հակառակ դեպքում ուսանողին չի թույլատրվում մասնակցել ընթացիկ
քննությանը, իսկ քննական տեղեկագրում նշանակվում է «0» միավոր։
3.2.6. Դասընթացը կարող է լինել եզրափակիչ գնահատումով միայն այն դեպքում, եթե
կիսամյակում ունի առնվազն 60 ժամ լսարանային բեռնվածություն:
3.2.7. Առանց ընթացիկ գնահատման (միայն եզրափակիչ քննությամբ) և առանց եզրափակիչ

գնահատման կարող են լինել հիմնականում փոքրածավալ մասնագիտական դասընթաց2

Ընթացիկ քննության մեկ առաջադրանքի արժեքը առնվազն 1 միավոր է, իսկ գնահատման քայլը՝ 0,5։ Առաջադրանքների
գնահատականները գումարվում են, և վերջնական արդյունքը ներկայացվում է ամբողջ թվով։
3
Տե՛ս սույն կարգի 3.2.2. կետը։
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ները:
3.2.8. Ստուգարքային կարող են լինել բակալավրիատի ընդհանուր կրթական կառուցամասի
դասընթացները, մագիստրատուրայի ընդհանուր դասընթացները, ինչպես նաև մագիստրատուրայի «Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները» մասնագիտական դասընթացը:

3.3. Գնահատման գործընթացի կազմակերպումը
3.3.1. Կիսամյակի առաջին 2 շաբաթվա ընթացքում դասախոսը ուսանողներին տեղեկացնում է
գիտելիքների ստուգման ձևերի, հարցաշարերի և ժամկետների, ինչպես նաև գնահատման
մեթոդների ու չափանիշների մասին։
3.3.2. Ֆակուլտետները կազմում են քննաշրջանների ժամանակացույցները, որոնք հաստատում է
ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորը։ Հաստատված ժամանակացույցի մեկ
օրինակը հանձնվում է ուսումնամեթոդական վարչություն, իսկ ուսանողներին տեղեկացվում է նրանց համալսարանական էլեկտրոնային փոստի միջոցով:
3.3.3. Ընթացիկ քննություններն անցկացվում են՝ առկա ուսուցման դեպքում՝ ուսումնառության
կիսամյակի 9-րդ և 17-րդ շաբաթներում, իսկ հեռակա ուսուցման դեպքում՝ 6÷7-րդ և 11÷12րդ շաբաթներում (այդ շաբաթներում դասեր չեն նախատեսվում):
3.3.4. Եզրափակիչ քննությունները առկա ուսուցման դեպքում անցկացվում են կիսամյակային
քննաշրջաններում` 18÷20-րդ շաբաթներում, իսկ հեռակա ուսուցման դեպքում՝ 13÷16-րդ
շաբաթներում:
3.3.5. Բանավոր քննության և ստուգարքի ավարտից հետո դասախոսը տեղեկագիրը սքանավորման համար նույն օրը ներկայացնում է դեկանատ, իսկ գրավոր քննության
տեղեկագիրը դասախոսը սքանավորման համար դեկանատ է ներկայացնում տվյալ
քննության ավարտին հաջորդող 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում։
3.3.6. Ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների ու ստուգարքների գնահատականը հրապարակելու օրը ուսանողն իրավունք ունի այն բողոքարկելու գնահատումն իրականացրած
դասախոսին կամ քննական հանձնաժողովին, իսկ վերջինիս հետ անհամաձայնության
դեպքում` նույն օրը գրավոր դիմելու դասընթացը կազմակերպող ամբիոնի վարիչին,
անհրաժեշտության դեպքում նաև ֆակուլտետի դեկանին:
3.3.7. Գրավոր քննությունները գրառվում են ուսանողներին տրամադրված սահմանված նմուշի
տետրերում:

Ուսանողը

և

դասախոսը

պետք

է

պահպանեն

քննական

տետրում

ներկայացված պահանջները։
3.3.8. Ստուգարքի/եզրափակիչ քննության տեղեկագրում ուսանողի անվան դիմաց յուրաքանչյուր
նշում կատարվում է միայն ուսանողի ներկայությամբ (բացառությամբ «Չն»-ի): Եզրափակիչ
գնահատումով

դասընթաց(ներ)ի ընթացիկ

քննությունները հանձնելուց

հետո,

եթե

ուսանողի արդյունարար միավորը 8 կամ բարձր է, ապա ուսանողն իրավունք ունի տվյալ
դասընթացի

եզրափակիչ

քննությանը,

հետևաբար

նաև

լուծարքային

շրջանին

չներկայանալ, և այդ դեպքում տեղեկագրի համապատասխան սյունակներում կատարվում
է «Չն» նշումը, և պահպանվում է ուսանողի 8 կամ բարձր միավորը: Ստուգարքին/քննությանը չներկայանալու դեպքում կատարվում է «Չն» նշումը:
3.3.9. Քննաշրջանը կամ առանձին ստուգարքներ/քննություններ ուսանողը համապատասխան
հիմնավորմամբ ժամկետից շուտ կարող է հանձնել ուսումնական աշխատանքների գծով
պրոռեկտորի թույլտվությամբ:
3.3.10. Ընթացիկ քննությունները, ստուգարքները և եզրափակիչ քննությունները հեռավար ձևով
կազմակերպելը թույլատրվում է միայն ռեկտորի հրամանով:

3.4. Գնահատման սանդղակը
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3.4.1. ԵՊՀ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման համար կիրառվում է 20
միավորանոց սանդղակը, որը ներկայացված է ստորև.

Աղյուսակ 3.
Գնահատման արդյունարար

Գնահատականը

միավորը
18-20

«Գերազանց»

13-17

«Լավ»

8-12

«Բավարար»

0-7

«Անբավարար»

3.5. Ուսանողի ակադեմիական տեղեկագիրը
3.5.1. Ուսանողի ուսումնական գործունեության արդյունքներն ու առաջադիմության ցուցանիշներն
ուսման որոշակի ժամանակահատվածի կամ ողջ շրջանի ընթացքում գրանցելու նպատակով
յուրաքանչյուր

ուսանողի

համար

լրացվում

է

ակադեմիական

տեղեկագիր,

որտեղ

յուրաքանչյուր քննաշրջանից հետո գրանցվում են ուսանողի ուսումնասիրած դասընթացները
և կրթական մոդուլները, վաստակած կրեդիտները և ստացած արդյունարար գնահատականներն ըստ կրթական մոդուլների և կիսամյակների։ Տեղեկագիրն արտացոլում է ուսանողի
կատարած ուսումնական աշխատանքի ծավալը և կրթական ձեռքբերումների որակը։
3.5.2. Ուսանողի վաստակած կրեդիտները նրա ուսումնառության ողջ շրջանում գրանցվում և
կուտակվում են ակադեմիական տեղեկագրում։
3.5.3. Ուսանողի ուսման առաջադիմության ընդհանրացված արդյունքները ներկայացնելու
համար ակադեմիական տեղեկագրում կիսամյակային արդյունքներից հետո նշվում են
տվյալ կիսամյակի և մինչև ուսման տվյալ ժամանակաhատվածը ուսանողի առաջադիմությունն ամբողջացնող ամփոփիչ տվյալները, որոնք ներառում են հետևյալ 4 քանակական
ցուցանիշները`
− գումարային կրեդիտներ,
− գնահատված կրեդիտներ,
− վարկանիշային միավորներ,
− միջին որակական գնահատական։
3.5.4. Գումարային կրեդիտը (Կ) կրթական ծրագրի ավարտական պահանջները բավարարելու
նպատակով ուսանողի վաստակած կրեդիտների գումարն է։
3.5.5. Գնահատված կրեդիտը (ԳԿ) գումարային կրեդիտի այն մասն է, որը գնահատված է թվային
միավորներով.
¶Î =

∑ Îñ»¹Çï

։
i

3.5.6. Վարկանիշային միավորը (ՎՄ) թվային միավորներով գնահատված դասընթացների
(մոդուլների) կրեդիտների և դրանց արդյունարար գնահատականների արտադրյալների
գումարն է.
ìØ = ∑ Îñ»¹Çï i ×¶ ³ñ¹ i

,

որտեղ Գարդi-ը տվյալ ուսումնական մոդուլից ստացված արդյունարար գնահատականն է:
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Օրինակ, եթե ուսանողը 5, 4 և 6 կրեդիտանոց դասընթացներից ստացել է համապատասխանաբար
12, 16 և 19 միավոր, ապա դասընթացների այդ խմբից ուսանողի վարկանիշային միավորն է`
ՎՄ = 5 x 12 + 4 x 16 + 6 x 19 = 238` 300 հնարավորից (5 x 20 + 4 x 20 + 6 x 20)։
3.5.7. Միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ) կրեդիտներով կշռված գնահատականների
միջինն է, որը հաշվարկվում է վարկանիշային միավորները գնահատված կրեդիտների
գումարի վրա բաժանելով (արդյունքը կլորացվում է 1/100-ի ճշտությամբ).
Øà¶ =

ìØ ։
¶Î

Օրինակ, նախորդ դեպքում դիտարկված դասընթացների խմբի համար հաշվարկված միջին
որակական գնահատականը կլինի` ՄՈԳ = 238 = 15,87 ` 20 հնարավորից:
15

3.5.8. Հաշվառվում և ակադեմիական տեղեկագրում գրանցվում են կիսամյակային (հաշվարկված
առանձին կիսամյակի համար) և արդյունարար (հաշվարկված ուսման տվյալ շրջանի
համար) վարկանիշային միավորները և ՄՈԳ-երը։

4. Քննությունների վերահանձնումը և դասընթացի կրկնումը
4.1. Քննաշրջանի արդյունքներով դրական (8 և բարձր) միավոր ստացած ուսանողին տվյալ
դասընթացը վերահանձնել չի թույլատրվում։

4.2.Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի դեպքում ընթացիկ քնննություններից որևէ մեկին
չներկայացած ուսանողին չի թույլատրվում այն վերահանձնել:
(4.2 կետը փոփոխվել է ԵՊՀ գիտական խորհրդի 06.07.2017թ. թիվ 8/4 որոշմամբ):

4.3. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի դեպքում ընթացիկ քնննություններից որևէ մեկին
չներկայացած ուսանողը կարող է այն հանձնել լուծարքային շրջանում:
(4.3 կետը փոփոխվել է ԵՊՀ գիտական խորհրդի 06.07.2017թ. թիվ 8/4 որոշմամբ):

4.4. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթացի քննությանը կամ ստուգարքային դասընթացի
ստուգարքին չներկայացած ուսանողը կարող է այն հանձնել լուծարքային շրջանում:
(4.4 կետը փոփոխվել է ԵՊՀ գիտական խորհրդի 06.07.2017թ. թիվ 8/4 որոշմամբ):
4.5. Ակադեմիական պարտքերի մարման կարգը սահմանվում է ԵՊՀ ռեկտորատի կողմից, և այդ
ընթացքում ստուգարքների և/կամ քննությունների վերահանձնումը կազմակերպվում է միայն
քննական հանձնաժողովներով, որոնք ձևավորվում են ռեկտորի հրամանով։
4.6. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի գնահատման արդյունարար դրական նվազագույն միավորի՝ 8-ի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում պետք է
վերահանձնի եզրափակիչ քննությունը` վերջինիս համար սահմանված 10 միավորի ձեռքբերման
հնարավորությամբ:

Օրինակ, եթե ուսանողը դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից վաստակել է
համապատասխանաբար 1 և 3 միավոր, իսկ եզրափակիչ քննությունից` 3 միավոր, ապա այդ
դասընթացի արդյունարար գնահատականը կլինի՝ Գարդ.= 1 + 3 + 3 = 7, որը ցածր է նվազագույն (8
միավոր) շեմային պահանջից: Այս դեպքում պահպանվում են միայն ընթացիկներից ստացած
միավորները, այսինքն՝ 4, և պարտքերի մարման շրջանում ուսանողը վերահանձնում է միայն եզրափակիչ քննությունը` սահմանված 10 միավորի ձեռքբերման հնարավորությամբ: Եթե ուսանողը
պարտքերի մարման շրջանում չի հաղթահարում նվազագույն 8 միավորի շեմը, ապա տեղեկագրում
նրա անվան դիմաց նշվում է նախորդ անբավարար միավորը, տվյալ օրինակի դեպքում՝ 7:
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4.7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի գնահատման արդյունարար դրական նվազագույն
միավորի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում ընթացիկ
քննությունները պետք է վերահանձնի առանձին-առանձին (իր ցանկությամբ՝ մեկը կամ երկուսը)
և կարող է վաստակել 8 և ավելի միավոր:

Օրինակ, եթե ուսանողը դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից վաստակել
է համապատասխանաբար 2 և 3 միավոր, ապա այդ դասընթացի արդյունարար միավորը կլինի՝
Գարդ.= 2 + 3 = 5, որը ցածր է նվազագույն (8 միավոր) շեմային պահանջից: Վերահանձնելով ընթացիկ
քննություն(ներ)ը՝ ուսանողը կարող է վաստակել դրական նվազագույն 8 միավոր և ավելի: Եթե
ուսանողը պարտքերի մարման շրջանում չի հաղթահարում դրական նվազագույն 8 միավորի շեմը,
բայց բարձրացնում է գնահատականը, ապա տեղեկագրում նրա անվան դիմաց նշվում է նոր
միավորը:
4.8. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթացի գնահատման արդյունարար դրական նվազագույն
միավորի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում պետք է
վերահանձնի ամբողջ դասընթացը և կարող է վաստակել 8 և ավելի միավոր:
4.9. Գնահատման վերոնշյալ կանոնները վերաբերում են նաև հեռակա ուսուցման համակարգին:
4.10. Բակալավրի կրթական ծրագրում ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանից հետո, եթե
առաջացած առարկայական պարտքերի կրեդիտների գումարը չի գերազանցում 12-ը, ապա
համաձայն սահմանված կարգի՝ ուսանողը (բացառությամբ պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքով ընդունվածների) կարող է առարկայական պարտքերը մարել
մինչև ավարտական ուսումնական տարվա սկիզբը` վերահանձնելով առարկաները ևս 2 անգամ
կամ կրկնելով այդ առարկաների դասընթացները:
4.11. Ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանից հետո մագիստրոսի կրթական ծրագրում
թույլատրվում է հանձնել մինչև 12 կրեդիտ առարկայական պարտք(եր)ը, եթե դասընթացի
գնահատման արդյունարար միավորը 5-7 տիրույթում է, իսկ 4 և ցածր արդյունարար միավորի
դեպքում ուսանողը հեռացվում է համալսարանից:
4.12. Քննաշրջանից
անբավարար

և

պարտքերի

մարման

առաջադիմություն

յուրաքանչյուր

ունեցող

շրջանից

ուսանողների`

հետո

ակադեմիական

համալսարանից

հեռացման

վերաբերյալ որոշումը կայացվում է ըստ ԵՊՀ ռեկտորատի սահմանած չափանիշների:
4.13. Մագիստրոսի կրթական ծրագրում մագիստրոսական թեզի պատրաստման կատարողականը
ատեստավորվում է համապատասխան ուսումնական ստորաբաժանման կողմից՝ համաձայն
ԵՊՀ-ում մագիստրոսական թեզի պատրաստման և գնահատման կարգի պահանջների:
4.14. Մագիստրոսական թեզի ատեստավորումը չանցած ուսանողը հեռացվում է համալսարանից
ակադեմիական

անբավարար

առաջադիմության

պատճառով:

Հեռացված

ուսանողը

վերականգնումից հետո շարունակում է կատարել նախկինում հաստատված թեմայով
մագիստրոսական թեզը:

5. Ուսանողի անձնական գործը և ուսումնական քարտը
5.1.

Ուսանողի անձնական գործը նրա ողջ ուսումնառության ընթացքում դեկանատում պահվող
հիմնական փաստաթղթերից է:

5.2.

Բակալավրիատի ուսանողի անձնական գործի համար հիմք են ծառայում դիմորդի կողմից
ընդունող հանձնաժողովին հանձնված փաստաթղթերը՝ կրթության վկայականը (բնօրինակ),
ընդունելության դիմում-հայտը, 3x4 չափսի լուսանկարները, կենտրոնացված և ներբուհական
քննությունների

դեպքում՝

համապատասխան

հիմքերը,

ընդհանուր

մրցույթից

դուրս

ընդունվածների համապատասխան փաստաթղթերը: Բացի այդ, ուսանողի անձնական գործում
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դեկանատը պետք է ներառի.
- համալսարանի և ուսանողի միջև կնքված պայմանագիրը, որը պետք է համարակալվի
ստուգման գրքույկի համարով,
- վճարովի համակարգում սովորող ուսանողի բոլոր կիսամյակների ուսման վարձի վճարման
կտրոնները,
- ուսանողին վերաբերող դիմումները, գրությունները և համալսարանական ու ֆակուլտետային
բոլոր հրամանները,
- ընդունելության միասնական քննությունների արդյունքների մասին վկայականը, որը
համալսարան ընդունված դիմորդը ներկայացնում է սեպտեմբերի առաջին շաբաթվա
ընթացքում:
5.3.

Մագիստրատուրայի ուսանողի անձնական գործի համար հիմք են ծառայում դիմորդի կողմից
ընդունող հանձնաժողովին հանձնված փաստաթղթերը՝ բակալավրի կամ դիպլոմավորված
մասնագետի դիպլոմի և դրա հավելվածի պատճենները, ընդունելության դիմում-հայտը, 3x4
չափսի լուսանկարները: Նշվածներից բացի՝ ուսանողի անձնական գործում դեկանատը պետք է
ներառի.
- համալսարանի և ուսանողի միջև կնքված պայմանագիրը, որը պետք է համարակալվի
ստուգման գրքույկի համարով,
- վճարովի համակարգում սովորող ուսանողի բոլոր կիսամյակների ուսման վարձի վճարման
կտրոնները,
- ուսանողին

վերաբերող

դիմումները,

գրությունները

և

համալսարանական

ու

ֆա-

կուլտետային բոլոր հրամանները:
5.4. Համալսարանն ավարտվելուց հետո ուսանողի անձնական գործն ամբողջությամբ՝ ներառյալ
ստուգման գրքույկը, շրջանցիկ թերթիկը, դիպլոմի և դրա հավելվածի պատճենները և
ավարտման հրամանը, հանձնվում է ԵՊՀ արխիվ:
5.5. Ուսանողի հետ պայմանագիրը կնքելուց հետո` մեկ ամսվա ընթացքում, ուսումնական
էլեկտրոնային քարտում ֆակուլտետի դեկանատի կողմից մուտքագրվում են ուսանողի
անձնական տվյալները, նրան վերաբերող բոլոր հրամանները, և տեղադրվում է նրա լուսանկարը: Ուսանողի քննաշրջանի արդյունքները քննաշրջանից հետո ուղարկվում են ուսանողի
համալսարանական էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

6. Դասընթացների տեղեկագիրքը
6.1. Համալսարանը յուրաքանչյուր ուստարվա համար հրապարակում է ԵՊՀ դասընթացների

տեղեկագիրք, որը տեղադրվում է համալսարանի կայքէջում։
6.2. Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է համալսարանում իրականացվող կրթական
ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ուսանողներին, դասախոսական ու վարչական
կազմին, ինչպես նաև լայն հանրությանը մատչելի դարձնելու համար և պարունակում է.
ա) առաջարկվող

կրթական

ծրագրերը,

ուսումնական

գործընթացի

ժամանակացույցը

և

«Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման
կարգ»-ը,
բ) տեղեկություն կրթական ծրագրերի վերաբերյալ.
− ընդհանուր նկարագրությունը` շնորհվող որակավորումը, մուտքի շեմային պահանջները,
ծրագրի նպատակները և նախանշված կրթական վերջնարդյունքները, կրթությունը շարունակելու հնարավորությունները, ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը և բովանդակությունը,
քննական կանոնները և գնահատման կարգը, ամփոփիչ ատեստավորման ձևերը, պրակտիկաների վերաբերյալ տեղեկատվությունը և այլն,
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− առանձին

դասընթացի

նկարագրությունը`

դասընթացի

անվանումը

և

նույնացման

թվանիշը, ուսուցման կիսամյակը, դասընթացին հատկացված կրեդիտները (ներառյալ
շաբաթական լսարանային ժամաքանակներն ըստ պարապմունքի ձևերի), դասընթացի
նպատակը և կրթական վերջնարդյունքները` արտահայտված կրթական մասնագիտական և
ընդհանրական գիտելիքներով, կարողություններով և հմտություններով, դասընթացի
համառոտագիրը

(հակիրճ

բովանդակությունը/թեմաները),

դասավանդման,

ուսումնառության և գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները:

7. Առցանց դասընթացի կազմակերպումը
7.1. ԵՊՀ կրթական ծրագրերում առանձին դասընթացներ ֆակուլտետի գիտական խորհրդի
որոշմամբ և ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորի արտոնությամբ կարող
են կազմակերպվել առցանց եղանակով:
7.2. Առցանց և լսարանային եղանակներով իրականացվող դասընթացների բովանդակությունը, ինչպես նաև կրթական վերջնարդյունքները պետք է լինեն նույնը:
7.3. Առցանց եղանակով նախատեսվող դասընթացի նյութը պատրաստում է իրականացնող
ամբիոնը և ներկայացնում ֆակուլտետի մեթոդական խորհրդին՝ երաշխավորություն
ստանալու համար:
7.4. Առցանց ուսուցման էլեկտրոնային միջավայրի տեխնիկական ապահովումը և վերահսկողությունն իրականացնում են ԵՊՀ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կրթական և
հետազոտական (այսուհետև` ՏՏԿՀ) կենտրոնը և տեղեկատվական համակարգերի
սպասարկման և զարգացման վարչությունը:
7.5. Յուրաքանչյուր կիսամյակի սկզբում առցանց դասընթացներ իրականացնող ամբիոնը
ՏՏԿՀ կենտրոնին ներկայացնում է դրանց անվանումները, դասախոսներին և ընդգրկված
ուսանողներին, որի հիման վրա ՏՏԿՀ կենտրոնն ապահովում է առցանց միջավայր:
7.6. Առցանց դասընթացը վարող դասախոսը վերահսկում է ուսանողների մասնակցությունը,
տրամադրում և շարունակաբար թարմացնում է էլեկտրոնային ուսումնական նյութերը,
առցանց կապի մեջ է լինում ուսանողների հետ, կազմակերպում է քննարկումներ և
սեմինարներ:
7.7. Ուսանողները ստանում են տեխնիկական աջակցություն էլեկտրոնային փոստով կամ
էլեկտրոնային կապի այլ միջոցներով:

8. Պրակտիկայի կազմակերպումը
8.1. Պրակտիկան ուսանողի մասնագիտական կրթության կարևոր և անբաժանելի բաղադրիչներից է, որը նպատակաուղղված է ուսումնառության ընթացքում ստացած գիտելիքների գործնական կիրառության հմտությունների զարգացմանը:
8.2. Բակալավրի կրթական ծրագրով սովորող ուսանողները, մասնագիտությամբ պայմանավորված, կարող են անցնել հետևյալ պրակտիկաներից մի քանիսը՝ ուսումնական
(ճանաչողական, դաշտային, էքսկուրսիոն, թանգարանային և այլն) և մասնագիտական
(արտադրական, գիտահետազոտական, փորձարարական, մանկավարժական), իսկ
մագիստրոսի կրթական ծրագրում ընդգրկված ուսանողները` միայն մասնագիտական
պրակտիկա:
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8.3. Ուսումնական պրակտիկան կազմակերպվում է բակալավրիատի 1-ին և 2-րդ կուրսերի ուսանողների համար, որի նպատակն է ամրապնդել և խորացնել ուսանողի
ընդհանուր մասնագիտական գիտելիքները:
8.4. Մասնագիտական պրակտիկայի նպատակն է զարգացնել ուսանողների նեղ մասնագիտական հմտությունները:
8.5. Պրակտիկայի տեսակը, տևողությունը և ժամկետները սահմանվում են համապատասխան կրթական ծրագրով:
8.6. Պրակտիկան կազմակերպվում և վերահսկվում է ուսումնամեթոդական վարչության
կողմից՝ պրակտիկայի ծրագրի և ժամանակացույցի համաձայն, համապատասխան
մասնագիտական կրթական ծրագիրն իրականացնող ֆակուլտետի (ինստիտուտի,
կենտրոնի) պրակտիկայի պատասխանատու(ներ)ի հետ համատեղ:
8.7. Պրակտիկայի ամբողջ ընթացքն արձանագրվում է ուսանողի օրագրում: Պրակտիկայի
ավարտին այն իրականացնող հաստատության պատասխանատու անձը օրագրում
ներկայացնում է կարծիք և բնութագիր: Օրագիրը կցվում է ուսանողի անձնական
գործին:
8.8. Մասնագիտությամբ աշխատող ուսանողը ազատվում է մասնագիտական պրակտիկայից՝ աշխատանքի վայրից ներկայացնելով համապատասխան տեղեկանք:
8.9. Պրակտիկան գնահատվում է ստուգարքի ձևով: Պրակտիկայի ղեկավարը «Ստուգված»
նշում է այն դեպքում, եթե ուսանողը մասնակցել է պրակտիկային և կատարել է
առաջադրանքները:

9. Կուրսային աշխատանքի պատրաստումը և գնահատումը
9.1. Կուրսային աշխատանքը նպատակաուղղված

է դասընթացի կամ դասընթացների

խմբի ուսումնասիրության արդյունքում ուսանողի ստացած գիտելիքների կիրառության հմտությունների ձևավորմանը և զարգացմանը:
9.2. Կուրսային աշխատանքի թեման և ղեկավարին հաստատում է ամբիոնը կիսամյակի
առաջին երկու շաբաթվա ընթացքում և տեղեկացնում ուսանողներին:
9.3. Թեմայի հաստատումից հետո մեկշաբաթյա ժամկետում կուրսային աշխատանքի ղեկավարը ուսանողի հետ կազմում է առաջադրանքը և նրան տրամադրում համապատասխան գրականության ցանկը:
9.4. Կուրսային աշխատանքի ղեկավարը կանոնավոր խորհրդատվությունների ժամանակացույցը ներկայացնում է ամբիոն և տեղեկացնում ուսանողներին:
9.5. Ուսանողը ավարտած կուրսային աշխատանքը (տպագիր և էլեկտրոնային) ամբիոն է
ներկայացնում պաշտպանությունից առնվազն 7 օր առաջ:
9.6. Կուրսային աշխատանքի պաշտպանությունն իրականացվում է առնվազն երկու դասախոսից (որոնցից մեկը կուրսային աշխատանքի ղեկավարն է) կազմված հանձնաժողովում:
9.7. Պաշտպանության ժամանակ գրագողության հայտնաբերման դեպքում աշխատանքը
գնահատվում է անբավարար:
9.8. Գնահատականի վերաբերյալ անհամաձայնության դեպքում ուսանողը նույն օրը
գրավոր դիմում է ամբիոնի վարիչին:
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10. Կամընտրական դասընթացների ընտրության ընթացակարգը
10.1. Բակալավրի կրթական ծրագրի կամընտրական դասընթացներ են նախատեսվում

ընդհանուր կրթական և մասնագիտական կառուցամասերում:
10.2. Ընդհանուր կրթական կառուցամասի կամընտրական դասընթացների ցանկից ուսանողն ընտրում է երեքը:
10.3. Մագիստրոսի կրթական ծրագրի կամընտրական դասընթացները նախատեսվում են
մասնագիտացման դասընթացների կրթամասում, որոնցից ուսանողն ընտրում է հինգը:
10.4. Կամընտրական դասընթացներին ուսանողները գրանցվում են ֆակուլտետում, և
արդյունքները սահմանված ժամկետում ներկայացվում են ուսումնամեթոդական վարչություն:
10.5. Կամընտրական դասընթացներին ուսանողների գրանցումը կատարվում է նախորդող
ուստարում՝ մինչև ապրիլի 1-ը: Սահմանված վերջնաժամկետից հետո գրանցումներ
չեն կատարվում:
10.6. Համալսարանը կարող է չեղարկել ցանկացած կամընտրական դասընթացի իրականացումը,
եթե դրանում ընդգրկված չեն բավարար թվով ուսանողներ` ըստ սահմանված նորմերի:

11. Կրթական ծրագրի ղեկավարը
11.1. Կրթական ծրագրի պատշաճ մշակման, իրականացման, մշտադիտարկման և վերանայման նպատակով նախատեսված են կրթական ծրագրի ղեկավարի գործառույթներ:
11.2. Կրթական ծրագրի ղեկավարը կազմում է նոր կրթական ծրագրի մշակման հայտ, որով
հիմնավորում է ծրագրի ներդրման և հետագա իրականացման անհրաժեշտությունն ու
նպատակահարմարությունը:
11.3. Կրթական ծրագրի ղեկավարը ծրագիրը մշակող աշխատանքային խմբի հետ ձևակերպում է ծրագրի նպատակներն ու վերջնարդյունքները՝ որակավորումների ազգային
շրջանակի և աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան:
11.4. Կրթական ծրագրի ղեկավարը կազմակերպում է ծրագրի փաստաթղթային փաթեթի
մշակման գործընթացը, որին մասնակից է դարձնում նաև գործատուներին և արտաքին
այլ շահակիցների:
11.5. Կրթական ծրագրի ղեկավարը ապահովում է ծրագրի հրապարակայնությունն ու մասնագիտական կողմնորոշման աշխատանքները:
11.6. Կրթական ծրագրի ղեկավարը ֆակուլտետի (ինստիտուտի, կենտրոնի) ղեկավարության հետ միասին կրթական ծրագիրը նախապատրաստում է հավատարմագրման:
11.7. Կրթական ծրագրի ղեկավարը չի կարող ղեկավարել նույն կրթական մակարդակի
մեկից ավելի կրթական ծրագրեր:

12. Ուսումնական խորհրդատուն (կուրատորը)
12.1. Առաջին կուրսի ուսանողներին ուսումնառության ընթացքում օժանդակելու

նպատակով

նշանակվում են ուսումնական խորհրդատուներ, որոնք ֆակուլտետի փորձառու դասախոսներ
են։
12.2. Ուսումնական խորհրդատուների թիվը սահմանում է ֆակուլտետը` 30 ուսանողի համար
նախատեսելով մեկ խորհրդատու:
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12.3. Ուսումնական խորհրդատուն ուսանողների ծանոթացնում է իրենց իրավունքներին և պարտականություններին, համալսարանում գործող և առաջին հերթին ուսանողներին առնչվող
կանոնակարգերին և կարգերին (ԵՊՀ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման, ԵՊՀ ներքին կարգապահական, ԵՊՀ ուսանողական
նպաստների, պետական և ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման և այլն), ուսանողի ուղեցույցին, գրադարանից օգտվելու կանոններին և այլն:
12.4. Ուսումնական խորհրդատուն ծանոթանում է ուսանողների սոցիալ-կենցաղային պայմաններին,
վերահսկում նրանց ուսումնական առաջընթացը, օգնում նրանց՝ հաղթահարելու ուսման ընթացքում ծագած դժվարությունները, ուսումնական գործընթացի հետ կապված տարաբնույթ հարցերի
շուրջ նրանց համար կազմակերպում խորհրդատվություններ:
12.5. Յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա ավարտին ֆակուլտետի գիտական խորհուրդը լսում և
գնահատում է ուսումնական խորհրդատուների հաշվետվությունները:

13. Ուսանողի իրավունքներն ու պարտականությունները
13.1. Ուսանողն իրավունք ունի`
− սահմանված կարգով ցանկացած կրթական մակարդակում ընդհատելու կամ շարունակելու
մասնագիտական կրթությունը,
− սահմանված կարգով վերականգնելու ընդհատած ուսանողական իրավունքները ԵՊՀ-ում,
− մասնակցելու ուսուցման որակն ապահովող գործառույթներին և գնահատելու պրոֆեսորադասախոսական կազմի գործունեության արդյունավետությունը,
− բացի ընտրած մասնագիտության ուսումնական դասընթացներից՝ յուրացնելու ուսումնական ցանկացած այլ դասընթաց (արտածրագրային), որը դասավանդվում է ԵՊՀ-ում՝ ըստ
սահմանված կարգի,
− հիմնական

մասնագիտական

ուսուցումը

համատեղելու

երկրորդ

մասնագիտական

(զուգահեռ) ուսուցման հետ և ստանալու երկրորդ որակավորման աստիճան,
− օգտվելու

ԵՊՀ

ուսումնական,

գրադարանից,
գիտական,

լաբորատորիաներից,

բուժական,

տեղեկատվական

մարզական,

պահոցներից,

առողջարանային,

ուսումնա-

արտադրական և այլ ստորաբաժանումների ծառայություններից,
− ըստ նախասիրությունների՝ մասնակցելու ԵՊՀ-ում անցկացվող ուսանողական գիտահետազոտական աշխատանքներին, սեմինարներին և գիտաժողովներին,
− լիազորված

մարմնի

ակադեմիական

սահմանած

արձակուրդ՝

կարգով,

մինչև

մեկ

անհրաժեշտության
տարի

ժամկետով,

դեպքում,

ստանալու

բացառությամբ

ՀՀ

օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերի,
− սահմանված կարգով փոխադրվելու մեկ այլ բուհ (ներառյալ օտարերկրյա պետությունների
բուհերը) կամ փոխելու մասնագիտությունը,
− միջբուհական

փոխանակման

և/կամ

ակադեմիական

շարժունության

ծրագրերի

շրջանակներում ուսումնառության որոշակի շրջան (կիսամյակ, ուստարի) ուսումնառելու
այլ բուհում (ներառյալ` օտարերկրյա),
− ստանալու իր ակադեմիական տեղեկագիրը` ուսումնառության տվյալ կամ ամբողջ
ժամանակահատվածի համար,
− ավարտական փաստաթղթի (դիպլոմի) հետ միասին անվճար ստանալու համաեվրոպական
նմուշի երկլեզու դիպլոմի հավելվածը:
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13.2. Ուսանողը պարտավոր է`
− ծանոթանալ սույն կարգին և հետևել դրա պահանջներին,
− կատարել դասընթացների և քննությունների համար սահմանված պահանջները,
− հաճախել իր կրթական ծրագրում ընդգրկված բոլոր դասընթացներին,
− սահմանված ժամկետներում կատարել բոլոր ուսումնական առաջադրանքները,
− վճարովի հիմունքներով կրթություն ստանալու դեպքում ժամանակին վճարել ուսման
վարձավճարը,
− հոգատար վերաբերվել ԵՊՀ գույքին,
− կատարել սույն կարգով, ԵՊՀ կանոնադրությամբ և ԵՊՀ ներքին իրավական այլ ակտերով
սահմանված ուսանողի պարտականությունները:
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ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն

Հ ա ս տ ա տ վ ա ծ է՝
Հայաստանի Հանրապետության
կրթության և գիտության նախարարի
2007 թ. հունիսի 19-ի N 588-Ա/Ք հրամանով

ԲՈՒՀՈՒՄ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ
ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ
ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ԿԱՐԳ

Երևան 2007
– 21 –

Բովանդակություն
Կարգի նպատակը

23

Կարգի խնդիրները

23

1. Ներածություն

24

2. Կրեդիտային համակարգի հիմնական դրույթները

24

3. Կրեդիտային համակարգի հիմնական գործառույթները

26

4. Կրեդիտային համակարգի հիմնական նորմերը ՀՀ բուհական համակարգում

27

4.1. Տարեկան աշխատածավալը և ուսումնական բեռնվածությունը

27

4.2. Կրեդիտների հատկացումը

27

4.3. Կրթական ծրագրերի աշխատածավալները

28

4.4. Գնահատման համակարգը

28

4.5. Ակադեմիական տեղեկագիրը

28

5. Կրեդիտային համակարգի տարրերը և ընթացակարգերը

29

5.1. Ուսումնական ծրագիրը (պլանը) և ավարտական պահանջները

29

5.2. Դասընթացները և կրթական մոդուլները

30

5.3. Դասընթացների տեղեկագիրքը

30

5.4. Ուսումնական գործընթացի և դասընթացների ժամանակացույցերը

31

5.5. Ուսումնառության անհատական ծրագիրը և գրանցումը դասընթացներին

31

5.6. Ուսման առաջադիմությունը

33

5.7. Դասընթացի վերահանձնումը և կրկնումը

33

5.8. Կրեդիտների փոխանցումը

33

5.9. Ավարտական աուդիտ և աստիճանաշնորհում

34

6. Կրեդիտային համակարգի ինստիտուտները

34

6.1. Կրեդիտների փոխանցման գործառույթի համակարգումը

34

6.2. Ուսումնական խորհրդատուների ինստիտուտը

34

6.3. Ակադեմիական գրանցումների գրասենյակը

35

6.4. Ուսանողի իրավունքներն ու պարտականությունները

35

7. Այլ դրույթներ

36

7.1. Բուհի տարեկան ուսումնական բեռնվածքի հաշվարկը

– 22 –

36

Կարգի նպատակը
Բուհում ուսումնական գործընթացի կրեդիտային համակարգով կազմակերպման օրինակելի կարգի4
նպատակը այս ասպարեզում ՀՀ բուհերի համար միասնական կանոնակարգային և կազմակերպական
հենքի ձևավորումն է։

Կարգի խնդիրները
 Կրեդիտային համակարգի համար սահմանել միասնական չափորոշիչներ (սահմանումներ, նորմեր)`
համահունչ ECTS համաեվրոպական կրեդիտային համակարգի պահանջներին, որոնք պետք է
միասնական լինեն ՀՀ բուհական համակարգի համար։
 Սահմանել կրեդիտային համակարգում կիրառվող առանձին գործառույթները, ընթացակարգերը և
գործընթացները, դրանց բնութագրիչները և իրականացման հնարավոր (պրակտիկայում հաջող
կիրառություն գտած) լուծումները և մոտեցումները։
 Տալ ավանդական կրթական համակարգից ուսուցման կրեդիտային համակարգին անցնելու
հիմնադրույթները։
 Բուհերին տրամադրել ուղեցույցներ կրեդիտային համակարգով ուսուցման իրենց սեփական
կարգերը մշակելու համար` ելնելով առանձին բուհում կրեդիտային համակարգի հիմնական
գործառույթների կիրարկման ամբողջականությունից։

4

Այսուհետ կարգ:
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1. Ներածություն
1. ՀՀ բարձրագույն կրթության համակարգում կրեդիտային համակարգը ներդրվում է 2007/2008
ուստարվանից, կրթական կրեդիտների` որպես ուսումնական ծրագրերի պարտադիր տարր
ներմուծմամբ և ուսանողների ակադեմիական տեղեկագրերում դրանց պարտադիր նշումով։
2. ՀՀ բարձրագույն կրթության համակարգում կրեդիտային համակարգի ամբողջական (փոխանցման և
կուտակման) կիրարկումը պարտադիր է` սկսած 2010/2011 ուստարվանից։
3. Կրեդիտների փոխանցման և կուտակման ազգային համակարգը որպես հիմք է ընդունում
համաեվրոպական ECTS կրեդիտային համակարգը, որի հիմնական կանոնները գործում են նաև
ազգային

կրեդիտային համակարգում`

գործառույթների

և

ընթացակարգերի

իրականացման

միասնական հենք և ուղեցույցներ տրամադրելով այն կիրարկող բուհերին։
4. Ազգային մակարդակում կրեդիտային համակարգի իրականացման միասնականություն ապահովելու
նպատակով ԿԳՆ5-ն պարբերաբար նորացնում է համակարգը` ներառելով նոր սահմանումներ,
նորմատիվներ, ուղեցույցներ և գործիքակազմ։ Այդ համատեքստում յուրաքանչյուր բուհ ինքնուրույն է
իր կրթական ծրագրերում կրեդիտային համակարգի կիրարկման հարցերում։
5. Սույն օրինակելի կարգի հիման վրա բուհի կողմից ստեղծված կրեդիտային համակարգով ուսուցման
կազմակերպման կարգը հաստատվում է բուհի գիտական խորհրդի կողմից։

2. Կրեդիտային համակարգի հիմնական դրույթները
Համաեվրոպական ECTS կրեդիտային համակարգի հետևյալ սահմանումները և դրույթները
ընդունված են Հայաստանի բարձրագույն կրթության համակարգում և չեն կարող ձևափոխվել բուհերի
կողմից։
1.

Կարողությունը

գիտելիքի,

ընկալման,

ունակությունների

և

հմտությունների

դինամիկ

համակցություն է, որի ձևավորումը կրթական ծրագրի հիմնական նպատակն է։ Այն կարող է լինել
մասնագիտական (առանձնահատուկ ուսման տվյալ բնագավառի համար) և ընդհանուր (անկախ
բնագավառից)։
2.

Կրթական արդյունքը այն է, ինչ պետք է գիտենա, հասկանա և (կամ) կարողանա անել ուսանողը
ուսումնառության ավարտին։ Կրթական արդյունքը զուգակցվում է համապատասխան գնահատման
չափանիշով, որը հնարավորություն է տալիս դատել դասընթացով սահմանված կրթական արդյունքի
ձեռքբերման մասին։ Կրթական արդյունքը և գնահատման չափանիշը միասին սահմանում են
կրեդիտի շնորհման պահանջները։

3.

Կրթական (ուսումնական) մոդուլը ուսումնական ծրագրի ամենափոքր, համեմատաբար ինքնուրույն
մասն է, որի համար կրեդիտ է տրվում։ Կրթական մոդուլի ուսուցման տևողությունը 1 կիսամյակ է`
դրանով սահմանված կրթական արդյունքների պարտադիր գնահատմամբ։ Կրթական մոդուլին
հատկացված կրեդիտները շնորհվում են ամբողջությամբ, այլ ոչ թե առանձին մասերով։

4.

ECTS Կրեդիտը Դասընթացը (կրթական մոդուլը) ավարտելու և դրա ելքային արդյունքները ձեռք
բերելու համար ուսանողից պահանջվող ժամաքանակով արտահայտված ուսումնական բեռնվածքի
չափման պայմանական միավոր է, որը տրվում է ուսանողին նախանշված կրթական արդյունքների
դրական գնահատումից հետո։

5.

ECTS կրեդիտի կարևորագույն հատկանիշներն են.
−

ECTS կրեդիտով սահմանվող ուսումնական բեռնվածքը ներառում է ուսանողի լսարանային,
արտալսարանային և ինքնուրույն իրականացվող բոլոր տեսակի ուսումնական աշխատանքները,

5

ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն:
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այդ

թվում`

մասնակցությունը

պարապմունքներին,
ավարտական

լաբորատոր

աշխատանքների

դասախոսություններին,
աշխատանքներին
կատարումը,

և

սեմինար

և

պրակտիկաներին,

քննություններին

գործնական
կուրսային

և

նախապատրաստվելը

և

հանձնելը, անհատական հետազոտությունը և այլն,
−

կրեդիտը չափում է միայն ուսանողի ուսումնական բեռնվածքը և չի գնահատում դասընթացի կամ
կրթական մոդուլի բարդության աստիճանը, մակարդակը կրթական ծրագրում կամ ուսանողի
կողմից դրա յուրացման որակը (գնահատականը),

−

կրեդիտը ուսանողին տրվում է միայն կրթական մոդուլով նախանշված կրթական արդյունքի
գնահատման շեմային չափանիշները բավարարելուց հետո։ Ուսանողը վաստակում է կրթական
մոդուլին հատկացված կրեդիտների լրիվ քանակը` քննական արդյունքների (գնահատականների
կամ թվանշանների) հետ միասին,

−

ECTS կրեդիտը չի չափում դասախոսի ուսումնական գործունեության (դասավանդման)
աշխատածավալը։ Այն չափում է ուսանողի ուսումնական աշխատանքի (ուսումնառության)
ծավալը,

−

կրեդիտը չի փոխարինում թվանշաններով ուսանողի գնահատմանը, իսկ ուսանողի վաստակած

−

կրեդիտը չի չափում ուսանողի ստացած գիտելիքի որակը, այն չափվում է գնահատականներով։

կրեդիտների քանակը չի որոշվում նրա ստացած թվանշաններով,
Կրեդիտային և գնահատման համակարգերի միջև փոխադարձ ներգործության որևէ կապ չկա։
6.

Կրեդիտային

համակարգը

ուսումնական

գործընթացի

կազմակերպման,

ակադեմիական

կրեդիտների միջոցով ուսումնառության արդյունքների հաշվառման (արժևորման), կուտակման և
փոխանցման համակարգ է, որտեղ համապատասխան որակավորման աստիճանը շնորհվում է
կրթական ծրագրով սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ բովանդակության և քանակի ձեռքբերումից հետո։
7.

Կրեդիտների փոխանցման և կուտակման ECTS համակարգը միասնական համաեվրոպական
կրեդիտային համակարգ է, որտեղ ուսանողի լրիվ ուսումնական բեռնվածքը 1 ուստարում
գնահատվում է 60 ECTS կրեդիտ։ Այն նախատեսված է Եվրոպական բարձրագույն կրթության
տարածքում (ԵԲԿՏ) ուսանողների ձեռք բերած կրթական արդյունքների արժևորման, պաշտոնական
ճանաչման և բուհից բուհ տեղափոխումը դյուրացնելու համար։

8.

Կրեդիտների փոխանցման և կուտակման ECTS համակարգի հատկանիշներն են.
−

կիսամյակը, ուսումնական տարին կամ ուսումնառության լրիվ ծրագիրը հաջողությամբ
ավարտելու համար ուսանողը պետք է վաստակի կրթական ծրագրով սահմանված կրեդիտների
անհրաժեշտ քանակը,

−

կրեդիտներ

հատկացվում

են

կրթական

ծրագրի`

գնահատման

ենթակա

բոլոր

բաղկացուցիչներին` դասընթացներին, կրթական մոդուլներին, պրակտիկաներին, կուրսային և
ավարտական աշխատանքներին և այլն։
−

կրթական ծրագիրը և դրա առանձին բաղկացուցիչները բնութագրող բոլոր պայմանները` ծրագրի
նպատակը

և

ավարտական

պահանջները,

դասընթացների

համառոտագրերը,

նախապայմանները և հատկացված կրեդիտները, դասավանդման և գնահատման մեթոդները
պետք է նախապես հրապարակվեն (տպագրվեն կամ տեղադրվեն բուհի կայքում),
−

հավատարմագրված

բուհերում

և/կամ

կրթական

ծրագրերում

ստացված

կրեդիտները

սկզբունքորեն փոխանցելի են բուհերի և կրթական ծրագրերի միջև, եթե դրանց կրթական
արդյունքները համարժեք են,
−

եթե կրեդիտների փոխանցման գործընթացում ներգրավված բուհերը այդ մասին կնքել են ECTS-ի
պահանջներին համապատասխանող եռակողմ (ուսանող, առաքող և ընդունող բուհեր) կրթական
համաձայնագիր, ապա այն ունի իրավական ուժ։
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3. Կրեդիտային համակարգի հիմնական գործառույթները
1.

Ուսուցման կրեդիտային համակարգին անցնող բուհերը պետք է իրականացնեն համապատասխան
ծրագրային և կազմակերպական վերափոխումներ, որոնց մասշտաբները պայմանավորված են
բուհում կրեդիտային համակարգի հիմնական գործառույթների ներդրման ամբողջականութունից։

2.

Կրեդիտային համակարգի հիմնական գործառույթները երկուսն են`
ա)

կրեդիտների

փոխանցում,

ինչը

ենթադրում

է

ուսումնական

ծրագրի

բոլոր

բաղկացուցիչների աշխատածավալների կրեդիտների օգնությամբ արժևորում և այդ
կրեդիտների փոխանցման հնարավորություն,
բ) կրեդիտների կուտակում, ինչը ուսանողին տալիս է դասախոսի, դասընթացների և դրանց
յուրացման կիսամյակների ընտրության, ինչպես նաև ուսումնառության ինտենսիվության
կարգավորման հնարավորություն և ենթադրում է կրթական կրեդիտների աստիճանական
կուտակման գործընթացի առկայություն։
Այս գործառույթները բնութագրվում են մի շարք հատկանիշներով և ուղեկցվում համապատասխան
ընթացակարգերով։

Կրեդիտների փոխանցման գործառույթի հիմնական հատկանիշներն են.

3.
−

մոդուլացված ուսումնական ծրագրեր, որոնց բոլոր բաղադրամասերի (դասընթացներ, կրթական
մոդուլներ,

կուրսային

և

ավարտական

աշխատանքներ,

պրակտիկաներ

և

այլն)

աշխատածավալներն արտահայտված են ուսանողի լրիվ ուսումնական բեռնվածությունն
(լսարանային, արտալսարանային և ինքնուրույն աշխատանք) արտահայտող ECTS կրեդիտներով,
−

կրեդիտներով արտահայտված կրթական արդյունքների փոխադարձ ճանաչման և որոշակի թվով
կրեդիտների` ծրագրից ծրագիր փոխանցման (տեղափոխման) հնարավորություն նույն բուհի
ներսում կամ բուհերի միջև` ընդունող ծրագրի պահանջներին համապատասխան։

Կրեդիտների կուտակման գործառույթի հիմնական հատկանիշներն են.

4.
−

ուսումնական ծրագիրը բաղկացած է ինչպես պարտադիր, այնպես էլ ընտրովի դասընթացներից,
որոնց

յուրացման

հաջորդականությունը

սահմանափակվում

է

միայն

դասընթացների

նախապայմաններով,
−

ուսանողների կողմից դասընթացների ընտրության և դրանցում ընդգրկվելու համար գրանցման
ընթացակարգերի առկայություն,

−

ուսանողների ուսումնառության անհատական ծրագրերի առկայություն,

−

դասընթացի համար մեկից ավելի ուսումնական հոսքերի առկայության դեպքում ուսանողի
կողմից դրանց ընտրության հնարավորություն` կախված դասընթացի կայացման ժամանակացույցից և/կամ դասախոսի նախապատվությունից,

−

ուսանողի կողմից ուսումնառության ինտենսիվության, հետևաբար նաև ուսումնառության
ծրագրի տևողության կարգավորման հնարավորություն6։

5.

Կրեդիտների փոխանցման գործառույթը պահանջում է միայն ծրագրային վերափոխումներ, իսկ
կրեդիտների կուտակման գործառույթը` նաև ուսման կազմակերպման գործընթացի
համապատասխան վերակառուցում` պահանջվող ընթացակարգերի ապահովման նպատակով։

6.

6

2007/08 ուս.տ-ից կրեդիտային համակարգը ՀՀ բուհերի բակալավրի կրթական ծրագրերում կարող է
ներդրվել միայն փոխանցման գործառույթի մասով (առանց 3-րդ կետի II մասի), իսկ մագիստրոսի
կրթական ծրագրերում` նաև կուտակման գործառույթով (առանց 4-րդ կետի V մասի)։

Ենթադրում է համապատասխան օրենսդրական դաշտի առկայություն։
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4. Կրեդիտային համակարգի հիմնական նորմերը ՀՀ բուհական համակարգում
4.1. Տարեկան աշխատածավալը և ուսումնական բեռնվածությունը
1.

ՀՀ բարձրագույն կրթության համակարգում բոլոր կրթական աստիճաններում առկա ուսուցմամբ
ուսանողի տարեկան ուսումնական բեռնվածությունը սահմանվում է 1800 ժամ, որը համարժեք է 60
ECTS կրեդիտի։

2.

1 ECTS կրեդիտը համարժեք է ուսանողի 30 ժամ լրիվ (լսարանային, արտալսարանային և
ինքնուրույն) ուսումնական բեռնվածությանը։

3.

Ուսումնական տարվա
ուսումնական

տևողությունը 40 շաբաթ է, որից առնվազն 32-ը տրամադրվում է

պարապմունքներին։

Ուսումնական

գործընթացը

կազմակերպվում

է

2

կիսամյակներով` աշնանային և գարնանային։
4.

Ուսանողի շաբաթական ուսումնական լրիվ բեռնվածության առավելագույն չափը 45 ժամ է, որը
համարժեք է 1,5 ակադեմիական կրեդիտի։

5.

Բակալավրի կրթական ծրագրում ուսանողի շաբաթական լսարանային բեռնվածությունը կազմում է
23-30 ժամ7, իսկ մագիստրոսի կրթական ծրագրում` 15-22 ժամ։

6.

Առկա ուսուցման համակարգում ընդգրկված ուսանողը կիսամյակում պետք է ունենա 30 կրեդիտ
ուսումնական բեռնվածություն (10% թույլատրելի շեղումով), իսկ մեկ ուսումնական տարում` 60
կրեդիտ։

7.

Բացառիկ

դեպքերում,

ուսման

բարձր

առաջադիմություն

ցուցաբերած

ուսանողը

համապատասխան թույլտվության դեպքում կարող է ստանձնել լրացուցիչ ուսումնական
բեռնվածություն։

4.2. Կրեդիտների հատկացումը

1.

Կրթական ծրագրի առանձին մոդուլներին կրեդիտների հատկացումը ելնում է մոդուլով
սահմանված

կրթական

արդյունքին

հասնելու

համար

միջին

ուսանողից

պահանջվող

աշխատաժամանակի (լրիվ ուսումնական բեռնվածության) իրատեսական կանխատեսումից8։
2.

Հատկացվող կրեդիտների թվի և լսարանային (կոնտակտային) ժամերի միջև չկա միարժեք կապ։
Կրեդիտների թիվը կախված է նաև պարապմունքների ձևից (դասախոսություն, սեմինար,
գործնական կամ լաբորատոր պարապմունք և այլն), դասավանդման, ուսումնառության և
գնահատման մեթոդներից և այլն։

3.

Դասընթացը մշակող ուսումնական ստորաբաժանումը այնպես է պլանավորում ուսանողի
ուսումնական

աշխատանքը,

որ

դրա

կատարման

համար

պահանջվող

ժամաքանակը

համապատասխանի դասընթացին հատկացված կրեդիտների ժամային համարժեքին։
4.

Կրթական մոդուլին հատկացվող կրեդիտները պետք է ունենան ամբողջական արժեքներ`
ուսումնական ծրագրի մանրատվածության վտանգից խուսափելու և դասընթացների ընտրությունը
(այդ թվում նաև այլ կրթական ծրագրերից) դյուրացնելու նպատակով։

7
8

Առանց ֆիզդաստիրակության պարապմունքների։
Տե´ս «Ուսումնական ծրագրի (պլանի) կրեդիտային հենքով վերակառուցման և կրթական մոդուլներին կրեդիտների հատկացման
մեթոդական ուղեցույցը»։
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5.

Ուսանողի

կողմից

կարողությունների

ծրագրի
ձեռքբերումը

ընդհանուր

կրթական

հաստատվում

է

արդյունքներին

ավարտական

համապատասխան

աշխատանքի

(նախագիծ,

ատենախոսություն և այլն) կատարումով և պաշտպանությամբ կամ ծրագրի ավարտից հետո
կազմակերպվող

ավարտական

(պետական)

քննությամբ,

որը

չի

կրկնում

կիսամյակային

քննություններով հաստատված կրթական արդյունքների գնահատումները։

4.3. Կրթական ծրագրերի աշխատածավալները
1.

Բակալավրի կրթական ծրագրի ուսումնական լրիվ աշխատածավալը 240 կրեդիտ է, իսկ բժշկական
մասնագիտությունների համար` 300 կրեդիտ։

2.

Մագիստրոսի կրթական ծրագրի ուսումնական լրիվ աշխատածավալը 60-120 կրեդիտ է, իսկ

3.

Բոլոր երեք աստիճանների կրթական ծրագրերում9 ներառված դասընթացները կամ կրթական

բժշկական մասնագիտությունների համար` 180 կրեդիտ։
մոդուլները ներկայացվում են հատկացված կրեդիտների հետ միասին։

4.4. Գնահատման համակարգը
1.

Ուսանողների գիտելիքների գնահատման համակարգը պետք է ունենա գնահատման և նշագրման
հստակ և հրապարակված չափանիշներ։

2.

Օգտագործվող գնահատման սանդղակը պետք է հնարավորություն տա առանց դժվարության
հաշվարկելու կիսամյակի և ուսումնառության ողջ շրջանի ընթացքում ուսանողի վաստակած
վարկանիշային

միավորները10`

միևնույն

ծրագրում

ընդգրկված

տարբեր

ուսումնական

բեռնվածություն ունեցող ուսանողների առաջադիմությունները համեմատելու համար։
3.

Օգտագործվող գնահատման սանդղակը պետք է հնարավորություն տա հաշվարկելու ուսանողի
միջին

որակական

գնահատականը

կիսամյակի

և

ուսումնառության

ցանկացած

ժամանակահատվածի համար` ուսանողի բացարձակ առաջադիմության չափման համար։
4.

Գնահատումները կարող են կատարվել ինչպես թվային կամ տառային նշագրումով տարբերակված

5.

Գնահատման եղանակից և գնահատականների նշագրման ձևից (ստուգարք կամ տարբերակված

գնահատականներով, այնպես էլ «ստուգված/ չստուգված» սկզբունքով։
գնահատում) անկախ բոլոր տեսակի գնահատումներն իրականացվում են ուսումնական
պարապմունքների

ավարտից

հետո`

առանձին

քննաշրջաններում

կազմակերպվող

11

քննությունների օգնությամբ ։

4.5. Ակադեմիական տեղեկագիրը
1.

Ակադեմիական տեղեկագիրն օգտագործվում է ուսանողի ուսումնական գործունեությունը և
առաջադիմությունն ուսման որոշակի կամ ողջ շրջանի ընթացքում վավերագրելու համար`
ուսումնասիրած դասընթացների և կրթական մոդուլների, շնորհված կրեդիտների և ստացած
գնահատականների գրանցման միջոցով։ Այն արտացոլում է ուսանողի կատարած ուսումնական
աշխատանքի ծավալը և կրթական ձեռքբերումների որակը։

9

Բացառությամբ երրորդ աստիճանի կրթական ծրագրի որոշ հետազոտական բաղադրամասերի։
Սահմանումը տե´ս 4.5. կետում։
11
Բացառությամբ դասընթացը սեղմ ժամկետներում վարող այցելու դասախոսի, որը կարող է ընդունել քննությունը դասընթացի
ավարտին` քննաշրջանի համար առանձնացվող ժամկետից առաջ։
10
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2.

Բուհի համապատասխան ուսումնական ստորաբաժանումը յուրաքանչյուր ուսանողի համար նրա
ընդունման պահից սկսած վարում է ակադեմիական տեղեկագիր, որտեղ յուրաքանչյուր
քննաշրջանից հետո գրանցվում են ուսանողի վաստակած կրեդիտները և գնահատականներն ըստ
կրթական մոդուլների և կիսամյակների։

3.

Ուսանողի ստացած կրեդիտը վավերագրվում է նրա ակադեմիական տեղեկագրում և ուժի մեջ է
նրա ուսումնառության ողջ շրջանում` անկախ

ուսումնական ծրագրի հետագա հնարավոր

փոփոխություններից։
4.

Ուսանողի ուսման առաջադիմության ընդհանրացված արդյունքները ներկայացնելու համար
ակադեմիական տեղեկագրում կիսամյակային արդյունքներից հետո նշվում են տվյալ կիսամյակի և
մինչև ուսման տվյալ ժամանակաhատվածը ուսանողի առաջադիմությունը ամբողջացնող
ամփոփիչ տվյալները, որոնք ներառում են հետևյալ 4 քանակական ցուցանիշները12`
−

5.

գումարային կրեդիտների քանակը,
− գնահատված կրեդիտների քանակը,
− վարկանիշային միավորները,
− միջին որակական գնահատականը։
Գումարային կրեդիտը կրթական ծրագրի ավարտական պահանջները բավարարելու նպատակով
ուսանողի վաստակած կրեդիտների գումարն է։

6.

Գնահատված կրեդիտը գումարային կրեդիտների այն մասն է, որը գնահատված է տարբերակված
գնահատականներով։

7.

Վարկանիշային միավորը բոլոր գնահատված կրեդիտների և դրանց համապատասխանող

8.

Միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ) գնահատականների կրեդիտներով կշռված միջինն է,

գնահատականների արտադրյալների գումարն է։
որը հաշվարկվում է վարկանիշային միավորները գնահատված կրեդիտների վրա բաժանելով
(արդյունքը կլորացվում է 1/100-ի ճշտությամբ)։
9.

Տարբերակում են կիսամյակային (հաշվարկված առանձին կիսամյակի համար) և ամփոփիչ
(հաշվարկված ուսման տվյալ շրջանի համար) վարկանիշային միավորներ և ՄՈԳ-եր։

10.

Բուհը պարտավոր է ուսանողի հիմնավորված պահանջի դեպքում, համաձայն բուհում գործող
կարգի, տրամադրել նրա ակադեմիական տեղեկագիրը ավարտված ուսումնառության կամ
ուսումնական ծրագրի չավարտված մասի համար։

5. Կրեդիտային համակարգի տարրերը և ընթացակարգերը
5.1. Ուսումնական ծրագիրը (պլանը) և ավարտական պահանջները
1.

Մասնագիտության

ուսումնական

ծրագիրը

(պլանը)

ներկայացվում

է

համապատասխան

կրթամասերում խմբավորված պարտադիր և ընտրովի (եթե այդպիսիք նախատեսված են)
դասընթացների ցանկով։ Կրթամասերի քանակը և անվանումները սահմանում է բուհը։
2.

Յուրաքանչյուր դասընթացի (կրթական մոդուլի) համար նշվում է նրա եզակի նույնացման
թվանիշը (դասիչը), լրիվ անվանումը, հատկացված կրեդիտների քանակը, պարապմունքի
իրականացման ձևը, կիսամյակի համարը (ամրագրված ուսումնական պլանի դեպքում) կամ
անվանումը (աշնանային/գարնանային` ճկուն ուսումնական ծրագրի դեպքում), դասընթացի
նախապայմանը (եթե այդպիսին կա) և գնահատման ձևը։

12

Տես ակադեմիական տեղեկագրի օրինակելի ձևը։
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3.

Կրթական ծրագրի ավարտական պահանջներում նշվում է համապատասխան որակավորում
շնորհելու համար անհրաժեշտ կրեդիտների ընդհանուր քանակը (այդ թվում` ըստ կրթամասերի)
և նվազագույն ամփոփիչ ՄՈԳ-ը (ՄՈԳ-ի նվազագույն շեմ կարող է սահմանվել նաև
մասնագիտական կրթամասի համար)։

4.

Բուհը, իր հայեցողությամբ, կարող է սահմանել ընդհանուր ավարտական պահանջներ, որոնք
ընդհանուր

են

տվյալ

աստիճանի

կրթական

բոլոր

մասնագիտությունների

համար

և

մասնագիտական ավարտական պահանջներ, որոնք վերաբերում են միայն առանձին մասնագիտություններին։

5.2. Դասընթացները և կրթական մոդուլները
1.

Մեծածավալ դասընթացները կարող են բաժանվել առանձին կրթական մոդուլների։ Դասընթացների մոդուլացումը կատարվում է` ելնելով նվազագույն կիսամյակների ընթացքում դրանք
ավարտելու սկզբունքից։

2.

Դասընթացները (կրթական մոդուլները) իրենց բնույթով բաժանվում են 3 հիմնական խմբերի`
ա) պարտադիր դասընթացներ, որոնք յուրացվում են սահմանված կիսամյակներում,
բ) պարտադիր դասընթացներ, որոնց յուրացման կիսամյակը ընտրում է ուսանողը`
պահպանելով դրանց նախապայմանները,
գ) ընտրովի դասընթացներ, որոնք առաջարկվող ցանկից ընտրում է ուսանողը, իսկ դրանց
յուրացման կիսամյակը կարող է լինել ինչպես ամրագրված, այնպես էլ ազատ։

5.3. Դասընթացների տեղեկագիրքը
1.

Բուհը հրապարակում է դասընթացների տեղեկագիրք (տպագրված և/կամ բուհի կայքում

2.

Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է բուհում իրականացվող կրթական ծրագրերի

տեղադրված էլեկտրոնային տարբերակի տեսքով), որը թարմացվում է յուրաքանչյուր ուստարի։
վերաբերյալ տեղեկատվությունը մատչելի դարձնելու համար և պետք է պարունակի.
ա) ընդհանուր տեղեկատվություն բուհի վերաբերյալ` տեսակը և կարգավիճակը, ուսումնական
ստորաբաժանումները, առաջարկվող կրթական ծրագրերը և ընդունելության պայմանները,
ուսումնական
(հատկապես

գործընթացի
կրեդիտների

ժամանակացույցը,
կուտակման,

հիմնական

պաշտոնական

ներբուհական

ճանաչման

և

կանոնները
փոխանցման

վերաբերյալ) և այլն։
բ) տեղեկատվություն կրթական ծրագրերի վերաբերյալ.
- ընդհանուր նկարագրությունը` շնորհվող որակավորումը, մուտքի շեմային պահանջները,
նպատակները

և

նախանշված

ելքային

արդյունքները,

կրթությունը

շարունակելու

հնարավորությունները, ծրագրի կառուցվածքը կրեդիտներով, քննական և գնահատման
կանոնները,

ավարտական

ատեստավորման

ձևը,

պրակտիկաների

վերաբերյալ

տեղեկատվությունը և այլն,
- առանձին դասընթացի նկարագրությունը` դասընթացի անվանումը և նույնացման թվանիշը
(որը պետք է պարունակի տեղեկատվություն դասընթացի տեսակի և մակարդակի
վերաբերյալ), ուսուցման տարին և/կամ կիսամյակը, դասընթացի կրեդիտների քանակը
(ներառյալ շաբաթական լսարանային ժամաքանակներն ըստ պարապմունքի ձևերի),
դասընթացի

խնդիրներն`

կարողություններով,

արտահայտված

համառոտագիրը
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կրթական

(հակիրճ

արդյունքներով

բովանդակությունը),

և

սպասվող

անհրաժեշտ

նախապայմանները,

երաշխավորվող

գրականությունը,

ուսուցման

և

գնահատման

մեթոդները, դասավանդման լեզուն և այլն։
գ) ընդհանուր տեղեկատվություն ուսանողների համար.
- անհրաժեշտ տեղեկատվություն օտարերկրյա ուսանողների համար` ուսումնառության և
բնակվելու

պայմանները,

միջազգային

կրթական

ծրագրերը,

լեզվական

գործող

դասընթացները և այլն,
- նյութական

օգնության

հնարավորությունները,

ուսման

վարձերի

զեղչման

և

փոխհատուցման պայմաններն ու կանոնները, գործող ուսանողական ծառայությունները,
ուսումնական ենթակառուցվածքները և այլն։

5.4. Ուսումնական գործընթացի և դասընթացների ժամանակացույցերը
1.

Ուսումնական տարվա սկզբում բուհը հրապարակում է (տպագրված և/կամ բուհի կայքում
տեղադրված էլեկտրոնային տարբերակի տեսքով) տվյալ ուստարվա ուսումնական օրացույցը
(ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ժամանակացույցը) ըստ կիսամյակների, որտեղ ըստ
օրերի նշվում են ուսուցման սկիզբը և ավարտը, դասընթացներին գրանցման (եթե նախատեսված
է) և այդ գրանցումներում փոփոխությունների կատարման ժամկետները, քննաշրջանները և
արձակուրդները։

2.

Եթե ուսումնական գործընթացով նախատեսված է դասընթացներին ուսանողների գրանցման
գործառույթ, ապա բուհը կիսամյակի սկզբից առնվազն 1 շաբաթ առաջ հրապարակում է
դասընթացների

և

քննությունների

ժամանակացույցը,

որը

տեղեկատվություն

է

տալիս

դասընթացների կայացման վայրի, օրվա և ժամի, դասախոսի, ուսանողների թույլատրելի
քանակների, քննությունների օրվա և այլնի վերաբերյալ։

5.5. Ուսումնառության անհատական ծրագիրը և գրանցումը դասընթացներին
1.

Կրեդիտների

կուտակման

գործառույթի

դեպքում

օգտագործվում

են

համապատասխան

գործիքներ և ընթացակարգեր, մասնավորապես` ուսումնառության անհատական ծրագրեր և
ուսանողների գրանցում դասընթացներին։
2.

Ուսումնառության

անհատական

ծրագիրը

կազմելիս

ուսանողի

համար

ելակետային

փաստաթուղթ է ծառայում դասընթացների տեղեկագիրքը։
3.

Հիմք ընդունելով դասընթացների տեղեկագրքում տրված կրթական ծրագրի ավարտական
պահանջները, առաջարկվող դասընթացների ցանկը և առանձին դասընթացների վերաբերյալ
տեղեկատվությունը,

ուսումնառության

սկզբում

ուսանողն

ուսումնական

խորհրդատուի

օգնությամբ կազմում է ուսումնառության իր անհատական ծրագիրը, այն տալիս է հաստատման
համապատասխան ուսումնական ստորաբաժանման ղեկավարին և օրինակներից մեկը հանձնում
ակադեմիական գրանցումներն իրականացնող կառույցին13։
4.

Ուսումնառության անհատական ծրագրի ձևաթերթը մշակում է բուհը։ Անհատական ծրագրում
ըստ ուսման տարիների և կիսամյակների ներկայացվում են պարտադիր և ընտրովի
դասընթացների ցանկը և դրանց ամրագրված կրեդիտները։

13

Ակադեմիական գրանցումների գրասենյակի վերաբերյալ տե’ս ստորև։
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5.

Անհատական ծրագրում նշված դասընթացներում ընդգրկվելու համար ուսանողը սահմանված

6.

Դասընթացներին գրանցման գործընթացը կարող է սկսել նախորդ կիսամյակում և շարունակվում

ժամկետներում պետք է գրանցվի ակադեմիական գրանցումներն իրականացնող կառույցում։
է մինչև տվյալ կիսամյակի պարապմունքների սկիզբը։ Բոլոր ուսանողները պետք է գրանցված
լինեն մինչև տվյալ կիսամյակի սկիզբը։
7.

Դասընթացներին ուսանողների ընդգրկումն իրականացվում է ըստ գրանցման հերթականության,
եթե այլ բան նախատեսված չէ դասընթացի նախապայմանով։

8.

Սահմանված ժամկետից 2 շաբաթ հետո դասընթացներին մասնակցելու բոլոր տեսակի
գրանցումները դադարեցվում են։

9.

Բուհը կարող է չեղյալ հայտարարել ցանկացած դասընթացի անցկացումը տվյալ կիսամյակում,
եթե դրանում ընդգրկված չեն բավարար թվով ուսանողներ։ Նման դեպքերում այդ դասընթացին
գրանցված ուսանողները սահմանված ժամկետներում իրենց անհատական ուսումնական
ծրագրերում կատարում են համապատասխան փոփոխություններ` ընտրելով նոր դասընթաց,
իսկ չկայացած դասընթացը կարող է տեղափոխվել հաջորդ տարի։

10.

Անհրաժեշտության դեպքում, սահմանված ժամկետներում ուսանողը կարող է փոփոխություններ
կատարել ուսումնառության իր անհատական ծրագրում` դրանք նախապես համաձայնեցնելով իր
ուսումնական խորհրդատուի և համապատասխան ստորաբաժանման ղեկավարության հետ,
այնուհետև գրանցվել նոր դասընթացների։

11.

Ուսումնառության անհատական ծրագրի փոփոխությունների դեպքում (դասընթացի բացթողում
և/կամ ավելացում) ուսանողը լրացնում է փոփոխությունների համապատասխան ձևաթերթը։

12.

Ուսումնառության անհատական ծրագրի փոփոխությունների ձևաթերթը

մշակում է բուհը։

Ձևաթերթում նշվում են բաց թողնված և/կամ ավելացված դասընթացները և դրանց կրեդիտները,
համապատասխան կիսամյակները և ուստարիները։
13.

Անհատական ծրագրի փոփոխության (դասընթացից ազատումը, դասընթացի բացթողումը և
դասընթացի ավելացումը) ընթացակարգը հետևյալն է`
13.1. դասընթացից ազատվելը.
ուսանողը կարող է չեղյալ համարել ցանկացած նախորդ գրանցում տվյալ դասընթացին՝ մինչև
տվյալ կիսամյակի պարապմունքների սկիզբը,
13.2. դասընթացի բացթողումը.
ա) ուսանողը կարող է բաց թողնել դասընթացը ուսումնական խորհրդատուի համաձայնությամբ՝
պարապմունքների առաջին երկու շաբաթների ընթացքում,
բ) տվյալ կիսամյակի 3-րդից մինչև 8-րդ շաբաթը ներառյալ բացթողումը ձևակերպելու համար
ուսանողը պարտավոր է ստանալ նաև այն վարող դասախոսի և համապատասխան
ուսումնական ստորաբաժանման ղեկավարության համաձայնությունը,
13.3. դասընթացի ավելացումը.
ուսանողն իր ընտրացանկում դասընթաց կարող է ավելացնել ուսումնական խորհրդատուի և
դասախոսի համաձայնությամբ՝ պարապմունքների առաջին երկու շաբաթների ընթացքում։

14.

Ուսանողը կազմում է տվյալ կիսամյակի պարապմունքների իր անհատական դասացուցակը`
ելնելով ուսումնառության իր անհատական ծրագրից և դասընթացների հրապարակված
ժամանակացույցից։

15.

Սահմանված ժամկետում ուսումնառության անհատական ծրագիր չներկայացնելու դեպքում
բուհն ուսանողի ուսումնառությունը կազմակերպում է տվյալ մասնագիտության համար
կազմված տիպային ուսումնական պլանով։

16.

Բուհում

կրեդիտների

կուտակման

գործառույթի

բացակայության

դեպքում

գործում

են

ավանդական ուսումնական պլանները` դասընթացների և կրթական մոդուլների յուրացման
ամրագրված հաջորդականությամբ։
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5.6. Ուսման առաջադիմությունը
1.

Ըստ ուսման առաջադիմության ուսանողները դասակարգվում են առաջադիմող, փորձաշրջանի

2.

Ուսանողը համարվում է առաջադիմող, եթե`

կարգավիճակում գտնվող և հեռացման ենթակա ուսանողների։
ա) կիսամյակում ունի 30 կրեդիտ միջին ուսումնական բեռնվածություն (10% թույլատրելի շեղումով);
բ) հավաքել է տվյալ կիսամյակի համար ուսումնական ծրագրով սահմանված բոլոր պարտադիր
դասընթացների14 կրեդիտները;
գ) ապահովել է տվյալ կրթական աստիճանի (ծրագրի) համար սահմանված կիսամյակային ՄՈԳ-ի
նվազագույն շեմը։
3.

Ուսանողը համարվում է փորձաշրջանի կարգավիճակում, եթե չի բավարարել նախորդ կետում
նշված երեք պայմաններից որևէ մեկը։

4.

Փորձաշրջանի կարգավիճակ ունեցող ուսանողին հնարավորություն է տրվում ուղղել թերացումներն
ու բացթողումները և բարձրացնել ուսման առաջադիմությունը ծրագրի նվազագույն պահանջներին
համապատասխան։ Փորձաշրջանի տևողությունը սահմանում է բուհը։

5.

Փորձաշրջանի կարգավիճակում գտնվող ուսանողը դառնում է հեռացման ենթակա, եթե սահմանված
ժամկետում չի դուրս գալիս այդ կարգավիճակից։

6.

Միևնույն կրթական ծրագրում ընդգրկված տարբեր ուսումնական բեռնվածություն ունեցող
ուսանողների ակադեմիական առաջադիմությունները համեմատվում են նրանց վարկանիշային
միավորների օգնությամբ։

5.7. Դասընթացի վերահանձնումը և կրկնումը
1.

Դրական գնահատված դասընթացի քննության վերահանձնում չի թույլատրվում։

2.

Անբավարար գնահատված դասընթացի վերահանձնման կարգը սահմանում է բուհը։

3.

Տվյալ կրթական ծրագրի համար սահմանված կիսամյակային ՄՈԳ-ի նվազագույն շեմն ապահովելու
նպատակով ուսանողը համապատասխան ուսումնական ստորաբաժանման թույլտվությամբ կարող
է կրկնել դասընթացը, սակայն տվյալ դասընթացին հատկացված կրեդիտներից ավել կրեդիտներ
ուսանողին չեն տրվում, իսկ ՄՈԳ-ում հաշվի է առնվում այդ դասընթացի վերջին գնահատման
արդյունքը։

4.

Հաջողությամբ հանձնած դասընթացների կրեդիտները կուտակվում են ուսանողի ակադեմիական
տեղեկագրում և մնում ուժի մեջ` անկախ կիսամյակում ուսանողի ցուցաբերած առաջադիմությունից
կամ ուսման ընդհատման հանգամանքից։

5.

Կրեդիտների կուտակման արդյունքում վերանում է բուհից հեռացված ուսանողի կողմից կիսամյակը
ամբողջությամբ կրկնելու անհրաժեշտությունը։

5.8. Կրեդիտների փոխանցումը
1.

Կրեդիտները մեկ բուհից մյուսը փոխանցելի են առանձին դասընթացների, դասընթացների խմբի
կամ ուսումնառության որոշակի շրջանների տեսքով։ Փոխանցումը կատարվում է ուսանողի հայտի
հիման վրա` երկու բուհերի համաձայնությամբ։

2.

Կրեդիտները

փոխանցելի

են

ուսումնական

ծրագրերի

և

բուհերի

միջև,

եթե

դրանք

համապատասխանում են որոշակի պահանջների։ Որևէ ուսումնական ծրագրից ստացված
կրեդիտները կարող են փոխանցվել մեկ այլ ուսումնական ծրագիր, եթե`
ա) դրանց բովանդակությունները միանման են,
14

Տե´ս դասընթացների ա) խումբը, բաժին 5.2, կետ 2։
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բ) կան բովանդակային ոչ էական տարբերություններ,
գ) առկա են բովանդակային տարբերություններ, սակայն վերջնական կրթական արդյունքները
համարժեք են։
3.

Այլ բուհում ուսանողի ուսումնառության որոշակի շրջանի անցկացման դեպքում ուսումնառության
ծրագիրը դառնում է եռակողմ համաձայնագրի առարկա` ուսանողի, առաքող և ընդունող բուհերի
միջև։

5.9. Ավարտական աուդիտ և աստիճանաշնորհում

1.

Կրեդիտների

կուտակման

գործառույթի

դեպքում

շրջանավարտների

աստիճանաշնորհումը

կատարվում է ծրագրի ավարտական պահանջների կատարման աուդիտից հետո, որը կատարվում է
ակադեմիական գրանցումներն իրականացնող կառույցի և համապատասխան ուսումնական
ստորաբաժանման մասնակցությամբ։
2.

Ավարտական աուդիտով ստուգվում են ուսանողի ակադեմիական տվյալների (կուտակած
կրեդիտների քանակի ու բովանդակության, ամփոփիչ ՄՈԳ-ի և ավարտական ատեստավորման)
համապատասխանությունը մասնագիտության ավարտական պահանջներին։

6. Կրեդիտային համակարգի ինստիտուտները
6.1. Կրեդիտների փոխանցման գործառույթի համակարգումը
1.

Կրեդիտների փոխանցման և ուսանողների միջբուհական փոխանակման գործառույթների կազմակերպման համար բուհերը նշանակում են համապատասխան բուհական համակարգողներ։

6.2. Ուսումնական խորհրդատուների ինստիտուտը
1.

Կրեդիտների կուտակման գործառույթի դեպքում ուսանողների անհատական ուսումնական
ծրագրերը

կազմելու

և

ուսման

ընթացքում

նրանց

աջակցելու

նպատակով

բուհերի

մասնագիտացնող ստորաբաժանումները կազմակերպում են ուսումնական խորհրդատուների
ծառայություն, որում ընդգրկվում են մասնագիտության կամ մասնագիտությունների խմբի ուսումնական ծրագրերին քաջատեղյակ մասնագետները։
2.

Մասնագիտության կամ մասնագիտությունների խմբի խորհրդատուների թիվը սահմանում է բուհը`
ելնելով դրանցում ընդգրկված ուսանողների քանակից և բուհի ռեսուրսային հնարավորություններից։

3.

Ուսումնական խորհրդատուն իրականացնում է խորհրդատվական ծառայություններ մեկ կամ մի
քանի հարակից մասնագիտությունների գծով և հսկում է իրեն կցված ուսանողների առաջընթացը`
առաջինից մինչև ավարտական կուրս։

4.

Խորհրդատուն ներկայացնում է ուսանողների ուսումնական շահերը, առավել արդյունավետ և
նախընտրելի անհատական ուսումնական ծրագրեր կազմելու նպատակով նրանց համար
պարբերաբար իրականացնում խմբային և անհատական խորհրդատվություններ, աջակցում
անհատական ծրագրերում փոփոխություններ կատարելիս և այլ հարցերում։

5.

Ուսումնական խորհրդատուի իրավունքներն ու պարտականությունները սահմանում է բուհը։

– 34 –

6.3. Ակադեմիական գրանցումների գրասենյակը
Կրեդիտների կուտակման գործառույթի ընթացակարգերը ապահովելու նպատակով բուհերը կարող
են ստեղծել համաբուհական կամ ֆակուլտետային ակադեմիական գրանցումների գրասենյակներ։
Ակադեմիական գրանցումների գրասենյակի հիմնական գործառույթներն են.
1)

կազմել և հրապարակել (տպագիր և/կամ էլեկտրոնային տարբերակով) բուհի դասընթացների
տեղեկագիրքը յուրաքանչյուր ուստարվա համար,

2)

կազմել

և

հրապարակել

(տպագիր

և/կամ

էլեկտրոնային

տարբերակով)

տեղեկագրքում

ներկայացված դասընթացների և դրանց քննությունների ժամանակացույցերը յուրաքանչյուր
կիսամյակի համար,
3)

ապահովել դասընթացներին ուսանողների գրանցման

և ընդգրկման (այդ թվում` ինտերնետի

օգնությամբ) գործընթացը,
4)

ապահովել

դասընթացների

և

դրանց

առանձին

բաղադրամասերի

ուսումնական

հոսքերի

ձևավորումը և պարապմունքների կազմակերպումը,
5)

գրանցել և հսկել ուսանողների դասահաճախումները,

6)

ապահովել

քննական

արդյունքների

ամփոփագրերի

մուտքագրումն

պատրաստումը,

ուսանողների

տրամադրումը

ակադեմիական

և

քննությունների

տվյալների

միասնական

(էլեկտրոնային) բազայում,
7)

հաշվարկել և վերահսկել ուսանողների ակադեմիական առաջադիմության ցուցանիշները (ՄՈԳ և
կուտակած կրեդիտների քանակ), պատրաստել և պարբերաբար թարմացնել ուսանողների
ակադեմիական տեղեկագրերը,

8)

համապատասխան

ուսումնական

ստորաբաժանումներին

(ֆակուլտետներին)

տրամադրել

9)

ուսումնական ստորաբաժանումների հետ համատեղ իրականացնել ավարտական պահանջների

տեղեկատվություն ուսանողների առաջադիմության և դասահաճախումների վերաբերյալ,
կատարման աուդիտ,
10) ապահովել գրասենյակի կայքի շահագործումը, անհրաժեշտ ուսումնական (դասընթացների և
քննությունների

ժամանակացույցեր)

և

մեթոդական

(դասընթացների

տեղեկագիրք)

տեղեկատվության տեղադրումը կայքում և դրանց պարբերաբար թարմացումը,
11) իրականացնել օժանդակ և հարակից այլ գործառույթներ։

6.4. Ուսանողի իրավունքներն ու պարտականությունները
1.

Ուսանողը պարտավոր է`
- ծանոթանալ

կրեդիտային

համակարգով

ուսուցման

կարգին

և

ուսումնառության

իր

անհատական ծրագիրը կազմելիս խստորեն հետևել դրա պահանջներին,
- կատարել ուսումնական դասընթացների և քննությունների համար սահմանված պահանջները,
- կանոնավոր հաճախել ուսումնառության իր անհատական ծրագրում ընդգրկված բոլոր
դասընթացներին։
2.

Ուսանողը`
- պետք է հաշվի առնի, որ ակադեմիական գրանցումների գրասենյակը չի ստուգում և, հետևաբար,
ոչ մի պատասխանատվություն չի կրում ուսանողի կողմից ընտրված դասընթացների կայացման
ժամերի համընկման և ուսումնական ծրագրի պահանջներին դրանց համապատասխանության
համար,
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- կրում է անձնական պատասխանատվություն ուսումնառության իր անհատական ծրագրի և
պարապմունքների դասացուցակի ճշտության և ամբողջականության ապահովման, դրանց
ստուգման և ցանկացած սխալի կամ բացթողման անհապաղ ճշտման համար։
3.

Ուսանողն իրավունք ունի`
- ընտրելու տվյալ մասնագիտության (մասնագիտացման) ուսուցման համար բուհի կողմից
առաջադրվող

պարտադիր

և

ոչ

պարտադիր

դասընթացներ`

ուսումնական

ծրագրի

պահանջներին համապատասխան,
- միևնույն դասընթացի համար մեկից ավելի ուսումնական հոսքերի առկայության դեպքում
կատարելու ընտրություն` ելնելով դասախոսի նախապատվությունից և/կամ դասընթացի
կայացման ժամանակացույցից,
- բացի ընտրած մասնագիտության ուսումնական դասընթացներից, յուրացնելու ցանկացած այլ
դասընթաց, որը դասավանդվում է տվյալ կամ այլ բուհում` այդ բուհի կանոններով սահմանված
կարգով,
- միջբուհական փոխանակման և/կամ ակադեմիական շարժունության ծրագրերի շրջանակներում
ուսումնառության որոշակի շրջան (կիսամյակ, ուստարի) ուսումնառելու այլ բուհում (ներառյալ`
օտարերկրյա),
- փոխադրվելու մեկ այլ բուհ (ներառյալ օտարերկրյա)` համաձայն ՀՀ կառավարության
սահմանած կարգի,
- ցանկացած կրթական աստիճանում ընդհատելու կամ շարունակելու ուսումնառությունը բուհում,
- հիմնավորված կերպով դիմելու դեպքում ստանալու իր ակադեմիական տեղեկագիրը` կազմված
ուսումնառության լրիվ կամ որևէ շրջանի համար։

7. Այլ դրույթներ
7.1. Բուհի տարեկան ուսումնական բեռնվածքի հաշվարկը
1.

Ուսումնական ծրագրում և դասընթացների տեղեկագրքում դասընթացին հատկացված կրեդիտների
հետ մեկտեղ նշվում է նաև շաբաթական լսարանային ժամաքանակն ըստ պարապմունքի ձևերի
(դասախոսություններ, գործնական, սեմինար, լաբորատոր պարապմունքներ և այլն)։

2.

Կրեդիտների կուտակման գործառույթի դեպքում ուսանողների անհատական ուսումնական
ծրագրերի վերլուծության և առանձին դասընթացներին ուսանողների գրանցման տարիների
ընթացքում կուտակված վիճակագրական տվյալների հիման վրա բուհը կազմում է ինչպես հաջորդ
ուստարվա ուսումնական բեռնվածությունը, այնպես էլ դասընթացների ու քննությունների
ժամանակացույցերն ըստ կիսամյակների։
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ԲԱԺԻՆ II.
ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
ՄԱՍ I.
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ

Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետը կազմակերպում է ուսուցում բակալավրի
չորսը կրթական ծրագրերով ՝ հետևյալ մասնագիտությունների գծով.

1. Աշխարհագրություն
1.1. 054201.01.6 – Աշխարհագրություն
1.2. 054201.02.6 – Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ

2. Երկրաբանություն
2.1. 054101.01.6 – Երկրաբանություն

3. Սերվիս
3.1. 101801.01.6 – Սերվիս

1.

Ուսումնական ծրագրի կառուցվածքը

Բակալավրի ուսումնական ծրագիրը ներառում է հինգ հիմնական կրթամաս` հումանիտար և
սոցիալ-տնտեսագիտական, մաթեմատիկական և բնագիտական, ընդհանուր մասնագիտական և հատուկ
մասնագիտական դասընթացներ, ինչպես նաև կրթական այլ մոդուլներ։ Ծրագրի ընդհանուր
կառուցվածքը բերված է ստորև 1.
Կրեդիտներ

Դասընթաց-մոդուլների
քանակը

36/36/36/28

12/12/12/10

32/32/32/24

10/10/10/8

4/4/4/4

2/2/2/2

8/8/8/10

3/3/3/4

Պարտադիր

8/8/8/8

3/3/3/3

Կամընտրական

-/-/-/2

-/-/-/1

140/166/140/146

31/35/30/32

24/-/24/24

8/-/8/8

32/30/32/32

7/7/7/7

240

61/57/60/61

Կրթամաս
Հումանիտար և
սոցիալ-տնտեսագիտական

Պարտադիր
Կամընտրական
Մաթեմատիկական և բնագիտական

Ընդհանուր մասնագիտական
Հատուկ մասնագիտական
դասընթացներ
Կրթական այլ մոդուլներ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Ուսանողի շաբաթական լսարանային բեռնվածությունը ծրագրում ըստ ուսումնական տարիների
սահմանափակված է հետևյալ չափաքանակներով.
1-ին ուստարի

2-րդ ուստարի

3-րդ ուստարի

4-րդ ուստարի

30 ժամ*

28 ժամ*

26 ժամ

24 ժամ

* Առանց ֆիզդաստիարակության ժամերի հաշվառման

Կրեդիտների և դասընթաց-մոդուլների քանակն աղյուսակում նշված է ըստ մասնագիտությունների կրթական
ծրագրերի նշված հերթականության
1
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Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 20-շաբաթյա տևողություն, որը բաշխվում է հետևյալ հերթականությամբ. 8 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ, 1 շաբաթ ընթացիկ քննություններ, 7
շաբաթ լսարանային պարապմունքներ, 1 շաբաթ ընթացիկ քննություններ ու ստուգարքներ և 3 շաբաթ
եզրափակիչ քննություններ: Բակալավրի կրթական ծրագրի կառուցման հիմքում դրված է 240 կրեդիտ
ուսումնական բեռնվածությունը, որն առկա ուսուցման մեկ կիսամյակի համար կազմում է 30 կրեդիտ
(10% թույլատրելի շեղումով): Ուսանողի շաբաթական լրիվ ուսումնական բեռնվածությունն առկա ուսուցման համար 1,5 կրեդիտ է կամ 45 ժամ, իսկ ուսումնական կրեդիտի ժամային համարժեքը`1 կրեդիտ = 30
ժամ։

2.

Ծրագրի բովանդակությունը

2.1. Հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական դասընթացների կրթամաս
Ծրագրի հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական (ՀՍՏ) դասընթացների կրթամասը ներառում է
կրթական մոդուլների երկու փաթեթ՝ պարտադիր և կամընտրական։ Դրանց առկայությունը ծրագրում
նպատակաուղղված է համալսարանական կրթության ընդհանուր տեսական հենքի ձևավորմանը։
ՀՍՏ պարտադիր դասընթացներ
ՀՍՏ պարտադիր դասընթացների ցանկը ներառում է ամրագրված բովանդակային կառուցվածքով և
հաշվարկված կրեդիտատարությամբ հետևյալ մոդուլ-դասընթացները.
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ) 2

Կիսամյակ

Գնահատման
ձևը

1401/B01

Հայոց լեզու և գրականություն-1

2

30 (6/24/0)

1

Ստուգարք

1401/B02

Հայոց լեզու և գրականություն-2

2

30 (6/24/0)

2

Առ.Ընթ.Գն.

1704/B01

Ռուսաց լեզու-1

4

60 (0/60/0)

1

Ստուգարք

1704/B02

Ռուսաց լեզու-2

4

60 (0/60/0)

2

Ստուգարք

1602…/B01

Օտար լեզու-1

4

60 (0/60/0)

1

Ստուգարք

1602/B02
1602…/B03
1704/B03
1106/B01

Օտար լեզու-2
Լրացուցիչ լեզվական դասընթաց
(Ռուսաց լեզու-3 կամ Օտար լեզու-3)
Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1

4

60 (0/60/0)

2

Ստուգարք

4

60 (0/60/0)

3

Առ.Ընթ.Գն.

2

30 (24/6/0)

1

Ստուգարք

1106/B02

Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2

2

30 (24/6/0)

2

Առ.Ընթ.Գն.

1301/B01

Փիլիսոփայության հիմունքներ

4

60 (46/14/0)

3

Առ.Ընթ.Գն.

0001/B01

Ֆիզդաստիարակություն

–

120 (0/120/0)

1,2,3,4

Ստուգարք

3

ՀՍՏ կամընտրական դասընթացներ
ՀՍՏ կամընտրական դասընթացների ցանկը պարունակում է համեմատաբար ազատ
բովանդակային կառուցվածքով և հաշվարկված կրեդիտատարությամբ հետևյալ մոդուլները, որոնցից
ուսանողը հնարավորություն ունի ընտրելու երկուսը.
Թվանիշ

2
3

Մոդուլ-դասընթաց

1001/B01

Տնտեսագիտություն

1202/B01

Քաղաքագիտություն

1901/B01

Իրավագիտություն

1107/B01

Մշակութաբանություն

2101/B01

Կրոնների պատմություն

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման
ձևը

2

30 (30/0/0)

3

Ստուգարք

2

30 (30/0/0)

4

Ստուգարք

Այսուհետ՝ դ – դասախոսություն, գ – գործնական կամ սեմինար պարապմունք, լ – լաբորատոր աշխատանք
Անգլերեն (1602), ֆրանսերեն (1608), գերմաներեն (1604)
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2.2. Մաթեմատիկական և բնագիտական դասընթացների կրթամաս
Կրթական ծրագրի մաթեմատիկական և բնագիտական (ՄԲ) դասընթացների կրթամասը նույնպես
ներառում է կրթական մոդուլների երկու փաթեթ՝ պարտադիր և կամընտրական։
ՄԲ պարտադիր դասընթացներ
ՄԲ պարտադիր դասընթացների ցանկը ներառում է ամրագրված բովանդակային կառուցվածքով և
հաշվարկված կրեդիտատարությամբ հետևյալ մոդուլները.
Թվանիշ

2301/B01
0901/B01
0801/B01
0002/B01

Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման
ձևը

2

30 (6/24/0)

1

Ստուգարք

2

30 (30/0/0)

2

Ստուգարք

4

30 (30/30/0)

6

Ստուգարք

Համակարգչից օգտվելու հմտություններ
Էկոլոգիայի և բնապահպանության
հիմունքներ
Քաղաքացիական պաշտպանություն և
արտակարգ իրավիճակներում
բնակչության առաջին բուժօգնություն

ՄԲ կամընտրական դասընթացներ
ՄԲ կամընտրական դասընթացների ցանկը պարունակում է համեմատաբար ազատ
բովանդակային կառուցվածքով և հաշվարկված կրեդիտատարությամբ հետևյալ մոդուլները, որոնցից
ուսանողը հնարավորություն ունի ընտրելու մեկը.
Թվանիշ

0101/B01
0901/B02

Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման
ձևը

2

30 (30/0/0)

2

Ստուգարք

Մաթեմատիկայի հիմունքներ
Բնագիտության ժամանակակից
կոնցեպցիաներ

2.3. Ընդհանուր մասնագիտական դասընթացների կրթամաս
Կրթական ծրագրի ընդհանուր մասնագիտական դասընթացների (ԸՄԴ) կրթամասը նպատակաուղղված է տվյալ մասնագիտությամբ պատրաստությունն իրականացնելու գործառույթի կատարմանը։
Դրա բովանդակությունը, դասընթացների կազմը և դրանց կրեդիտատարությունն առանձին
մասնագիտությունների համար բերված են ստորև.
1. «Աշխարհագրություն» կրթական ծրագիր
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

0102/B01

Մաթեմատիկա

6

90 (45/45/0)

1

Եզր.Գն.

0901/B03

Երկրագիտություն

4

60 (38/22/0)

1

Եզր.Գն.

0903/B01

Տեղագրություն

3

45 (30/0/15)

1

Առ.Ընթ.Գն.

0801/B11

4

60 (30/0/30)

1

Առ.Եզր.Գն.

4

60 (38/0/22)

2

Եզր.Գն.

4

60 (38/22/0)

2

Եզր.Գն.

0608/B01

Երկրաբանություն
Հողերի աշխարհագրություն
հողագիտության հիմունքներով
Տնտեսական և սոցիալական
աշխարհագրություն
Քիմիա

3

45 (15/0/30)

2

Առ.Եզր.Գն.

0410/B01

Ֆիզիկա

4

60 (38/0/22)

3

Առ.Եզր.Գն.

0903/B02

Գեոմորֆոլոգիա

4

60 (40/20/0)

3

Եզր.Գն.

0901/B04
0902/B01
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0901/B06

Օդերևութաբանություն և
կլիմայագիտություն
Հասարակական արտադրության
հիմունքներ
Ջրաբանություն

0901/B07

Կենսաշխարհագրություն

4

60 (40/20/0)

4

Եզր.Գն.

0903/B03

Քարտեզագրություն
Բնակչության աշխարհագրություն
ժողովրդագրության հիմունքներով
Լանդշաֆտագիտություն
Գեոինֆորմատիկա և աէրոտիեզերական հետազոտման մեթոդներ
Գեոէկոլոգիա
Հայաստանի ֆիզիկական
աշխարհագրություն
Մայրցամաքների և օվկիանոսների
ֆիզիկական աշխարհագրություն – 1
Համաշխարհային տնտեսության
աշխարհագրություն
Հնեաշխարհագրություն
Հայաստանի տնտեսական և
սոցիալական աշխարհագրություն
Մայրցամաքների և օվկիանոսների
ֆիզիկական աշխարհագրություն – 2
Արտասահմանյան երկրների սոցիալտնտեսական աշխարհագրություն
Աշխարհագրական մշակույթ
Աշխարհագրական մտքի զարգացման
պատմություն
Աշխարհագրական կանխատեսման
հիմունքներ
Հայաստանի պատմական
աշխարհագրություն
Բնական աղետներ և
պաշտպանության միջոցներ
Քաղաքական աշխարհագրություն

4

60 (40/0/20)

4

Եզր.Գն.

5

75 (45/30/0)

4

Եզր.Գն.

5

60 (40/20/0)

4

Եզր.Գն.

4

60 (30/0/30)

4

Առ.Եզր.Գն.

4

60 (40/20/0)

5

Եզր.Գն.

4

60 (40/20/0)

5

Եզր.Գն.

6

90 (60/30/0)

5

Եզր.Գն.

6

90 (60/30/0)

5

Եզր.Գն.

4

45 (30/15/0)

5

Առ.Եզր.Գն.

4

60 (40/20/0)

6

Եզր.Գն.

5

75 (55/20/0)

6

Եզր.Գն.

6

90 (60/30/0)

6

Եզր.Գն.

5

60 (38/22/0)

6

Եզր.Գն.

6

60 (45/15/0)

7

Եզր.Գն.

6

60 (45/15/0)

7

Եզր.Գն.

4

45 (30/15/0)

7

Առ.Եզր.Գն.

4

45 (30/15/0)

7

Առ.Եզր.Գն.

6

56 (48/8/0)

8

Առ.Ընթ.Գն.

0901/B05
0902/B02

0902/B03
0901/B08
0903/B04
0902/B04
0901/B09
0901/B10
0902/B05
0901/B11
0902/B06
0901/B12
0902/B07
0902/B08
0902/B09
0901/B13
0902/B10
0901/B14
0902/B11

5

75 (48/0/27)

3

Եզր.Գն.

3

45 (30/15/0)

3

Առ.Եզր.Գն.

4

60 (40/0/20)

4

Եզր.Գն.

2. «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» կրթական ծրագիր
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

0102/B02

Մաթեմատիկա - 1

6

90 (45/45/0)

1

Առ.Եզր.Գն.

0901/B31

2

30 (30/0/0)

1

Առ.Ընթ.Գն.

6

90 (45/0/45)

1

Եզր.Գն.

0903/B06

Երկրագիտություն
Տեղագրություն գեոդեզիայի
հիմունքներով
Կադաստրային գործի ներածություն

2

30 (23/7/0)

1

Առ.Եզր.Գն.

0102/B03

Մաթեմատիկա - 2

6

90 (45/45/0)

2

Եզր.Գն.

0903/B06

Քարտեզագրություն
Երկրաչափական նիվելիրացում,
թեոդոլիտային և մենզուլային հանույթ
Ֆիզիկա
Հողերի աշխարհագրություն
հողագիտության հիմունքներով
Տախոմետրիական հանույթ

4

60 (30/0/30)

2

Եզր.Գն.

4

60 (30/0/30)

2

Եզր.Գն.

4

60 (30/0/30)

3

Առ.Եզր.Գն.

2

30 (23/7/0)

3

Առ.Ընթ.Գն.

5

60 (30/0/30)

3

Եզր.Գն.

0903/B05

0903/B07
0410/B02
0901/B32
0903/B08
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0903/B09
1903/B01
0903/B10
0903/B11
0903/B12
1001/B02
0801/B12
0903/B13
0804/B12
0903/B14
0903/B15
0901/B33
0903/B16
0901/B34
0903/B17
0903/B18
0903/B19
0903/B20
0903/B21
0903/B22
0903/B23
0903/B24
1907/B01
0903/B25
0903/B26

Գեոինֆորմատիկա և գեոինֆորմացիոն քարտեզագրություն
ՀՀ քաղաքացիական իրավունք
Տվյալների հենք
Գեոմորֆոլոգիա երկրաբանության
հիմունքներով
Ինժեներային գրաֆիկաներ
Տնտեսագիտություն
Ինժեներային երկրաբանություն և
գրունտագիտություն
Քարտեզների նախագծում և կազմում
Հանքային ռեսուրսների կադաստր և
մոնիթորինգ
Գեոէկոլոգիան կադաստրային
գործում
Կառուցապատված տարածքների
կադաստր
ՀՀ աշխարհագրություն
Քաղաքաշինություն և բնակավայրերի
պլանավորում
Լանդշաֆտագիտություն և
լանդշաֆտային պլանավորում
Գեոդեզիական նշահարման
աշխատանքներ
Անշարժ գույքի էկոնոմիկա և
պլանավորում
Ջրային և կլիմայական ռեսուրսների
կադաստր և մոնիթորինգ
Քարտեզների օգտագործում
Քարտեզների ձևավորում և
համակարգչային դիզայն
Թվային քարտեզագրություն
ԱՏՀ տեխնոլոգիաների կիրառում և
GPS
Հողային և անտառային ռեսուրսների
կադաստր և մոնիթորինգ
ՀՀ հողային կադաստրի իրավունք և
իրավական կարգավորում
Տարածքի դիստանցիոն զոնդում
Բիզնեսի կազմակերպում և
կառավարում

5

75 (30/0/45)

3

Եզր.Գն.

4

45 (30/15/0)

3

Առ.Եզր.Գն.

4

60 (30/0/30)

4

Եզր.Գն.

6

90 (45/0/45)

4

Եզր.Գն.

7

105 (53/0/52)

4

Եզր.Գն.

3

45 (30/15/0)

4

Առ.Եզր.Գն.

4

60 (30/0/30)

4

Առ.Եզր.Գն.

4

60 (30/0/30)

5

Եզր.Գն.

5

75 (45/30/0)

5

Եզր.Գն.

5

75 (45/30/0)

5

Եզր.Գն.

5

60 (30/30/0)

5

Առ.Եզր.Գն.

6

75 (38/37/0)

5

Եզր.Գն.

3

45 (30/15/0)

5

Առ.Եզր.Գն.

4

60 (30/30/0)

6

Եզր.Գն.

3

45 (30/0/15)

6

Առ.Եզր.Գն.

4

60 (30/30/0)

6

Առ.Եզր.Գն.

6

90 (60/30/0)

6

Եզր.Գն.

5

75 (45/0/30)

6

Եզր.Գն.

6

75 (45/0/30)

7

Եզր.Գն.

7

90 (45/0/45)

7

Եզր.Գն.

8

120 (45/0/75)

7

Եզր.Գն.

6

75 (30/0/45)

7

Առ.Եզր.Գն.

6

80 (40/40/0)

8

Առ.Ընթ.Գն.

5

64 (40/0/24)

8

Առ.Ընթ.Գն.

4

48 (32/16/0)

8

Առ.Ընթ.Գն.

3. «Երկրաբանություն» կրթական ծրագիր
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

0102/B04

Մաթեմատիկա

5

75 (30/45/0)

1

Եզր.Գն.

0801/B02

Ընդհանուր երկրաբանություն
Միներալոգիա բյուրեղագիտության
հիմունքներով-1
Ֆիզիկա
Միներալոգիա բյուրեղագիտության
հիմունքներով-2
Քիմիա

5

75 (40/0/35)

1

Եզր.Գն.

3

45 (24/0/21)

1

Առ.Եզր.Գն.

6

90 (45/0/45)

2

Եզր.Գն.

3

45 (20/0/25)

2

Եզր.Գն.

3

45 (20/0/25)

2

Առ.Եզր.Գն.

0807/B01
0410/B03
0807/B02
0608/B01
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0903/B27

Գեոդեզիա կոսմոհանույթի հիմունքներով
Պատմական երկրաբանություն
հնէաբանության հիմունքներով
Կառուցվածքային երկրաբանություն և
երկրաբանական քարտեզագրում-1
Երկրաֆիզիկա-1

3

45 (20/0/25)

2

Առ.Ընթ.Գն.

7

105 (60/0/45)

3

Եզր.Գն.

3

45 (24/0/21)

3

Առ.Եզր.Գն.

4

60 (30/0/30)

3

Եզր.Գն.

3

45 (20/0/25)

3

Առ.Եզր.Գն.

5

75 (40/0/35)

4

Եզր.Գն.

0807/B05

Ապարագրություն
Կառուցվածքային երկրաբանություն և
երկրաբանական քարտեզագրում-2
Ապարագիտություն

5

75 (35/0/40)

4

Եզր.Գն.

0803/B02

Երկրաֆիզիկա-2

4

60 (30/0/30)

4

Եզր.Գն.

0807/B06

Երկրաէկոլոգիա
Գեոմորֆոլոգիա և չորրորդական
նստվածքների երկրաբանություն
Երկրի ֆիզիկայի և սեյսմալոգիայի
հիմունքներ-1
Երկրաբանատեղեկատվական համակարգերի կիրառումը երկրաբանահանութային աշխատանքներում
Լիթոլոգիա
Օգտակար հանածոների հանքավայրերի երկրաբանություն
Ընդհանուր ջրաերկրաբանություն
Երկրի ֆիզիկայի և սեյսմալոգիայի
հիմունքներ-2
Երկրաքիմիա
Օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնում և հետախուզում
Ընդհանուր ինժեներային երկրաբանություն
Երկրատեկտոնիկա

3

45 (30/15/0)

4

Առ.Եզր.Գն.

3

45 (30/15/0)

4

Առ.Եզր.Գն.

3

45 (24/0/21)

4

Առ.Ընթ.Գն.

4

60 (20/40/0)

4

Եզր.Գն.

4

45 (24/0/21)

5

Առ.Եզր.Գն.

5

60 (30/0/30)

5

Եզր.Գն.

5

75 (40/0/35)

5

Եզր.Գն.

4

60 (30/0/30)

5

Առ.Եզր.Գն.

5

75 (36/0/39)

6

Եզր.Գն.

7

105 (60/0/45)

6

Եզր.Գն.

7

105 (65/0/40)

6

Եզր.Գն.

7

90 (60/0/30)

7

Եզր.Գն.

7

105 (60/45/0)

7

Եզր.Գն.

7

75 (60/15/0)

7

Եզր.Գն.

0807/B11

Հանքային հումքի տնտեսագիտություն
Հայաստանի երկրաբանություն և
ֆիզիկական աշխարհագրություն
ՀՀ սեյսմատեկտոնիկա

4

40 (24/0/16)

8

Առ.Ընթ.Գն.

0807/B12

Հայաստանի օգտակար հանածոներ

6

72 (40/0/32)

8

Առ.Ընթ.Գն.

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

0807/B03
0804/B01
0803/B01
0807/B04
0804/B02

0801/B03
0803/B03
0804/B03
0801/B04
0807/B07
0801/B05
0803/B04
0807/B08
0804/B04
0801/B06
0807/B09
0804/B05
0807/B10

4. «Սերվիս» կրթական ծրագիր
Թվանիշ

4

Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

0904/B01

Մասնագիտության ներածություն

4

60 (45/15/0)

1

Եզր.Գն.

1104/B01

Հայ ազգագրություն

2

30 (24/6/0)

1

Առ.Եզր.Գն.

0901/B35

Աշխարհագրության հիմունքներ

4

60 (30/30/0)

1

Եզր.Գն.

0904/B02

Տուրիզմի հիմունքներ

3

45 (30/15/0)

1

Առ.Ընթ.Գն.

1602/B01

Օտար լեզու – 1 4

4

60 (0/60/0)

1

Առ.Եզր.Գն.

0904/B03

Սերվիսագիտություն

3

45 (30/15/0)

2

Առ.Եզր.Գն.

0904/B04

Սերվիսի աշխարհագրություն

3

45 (30/15/0)

2

Առ.Ընթ.Գն.

0904/B05

Հյուրընկալության ծառայություն

3

45 (30/15/0)

2

Առ.Ընթ.Գն.

Անգլերեն (1602), Գերմաներեն (1604), Ֆրանսերեն (1608)
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0904/B06

Սերվիսի հետազոտության մեթոդներ

4

60 (30/30/0)

2

Եզր.Գն.

1602/B02

Օտար լեզու – 2

0902/B20

Գեոէկոլոգիա

4

60 (0/60/0)

2

Առ.Եզր.Գն.

5

60 (30/30/0)

3

Եզր.Գն.

0904/B07

Հայ եկեղեցու պատմություն

2

30 (23/7/0)

3

Առ.Եզր.Գն.

0904/B08

Սերվիսի մշակույթ

6

60 (45/15/0)

3

Եզր.Գն.

0902/B21

Ընդհանուր տնտեսագիտություն

3

45 (30/15/0)

3

Առ.Եզր.Գն.

1602/B03

4

60 (0/60/0)

3

Առ.Եզր.Գն.

3

45 (30/15/0)

4

Առ.Եզր.Գն.

4

60 (45/15/0)

4

Եզր.Գն.

3

45 (30/15/0)

4

Առ.Եզր.Գն.

0902/B23

Օտար լեզու – 3
Առողջարանային գործունեության և
կուրորտոլոգիայի հիմունքներ
Ընդհանուր սոցիոլոգիա
Բնակչության աշխարհագրություն
ժողովրդագրության հիմունքներով
Հայաստանի աշխարհագրություն

6

90 (60/30/0)

4

Եզր.Գն.

1602/B04

Օտար լեզու – 4

6

90 (0/90/0)

4

Առ.Եզր.Գն.

0904/B10

Սերվիսի մենեջմենտ

7

105 (75/30/0)

5

Եզր.Գն.

0904/B11

Սերվիսի մարքետինգ

6

75 (45/30/0)

5

Եզր.Գն.

0904/B12

Սերվիսի հոգեբանություն

5

60 (45/15/0)

5

Եզր.Գն.

1602/B05

6

90 (0/90/0)

5

Առ.Եզր.Գն.

5

75 (45/30/0)

6

Եզր.Գն.

1602/B06

2-րդ օտար լեզու – 1
Սերվիսային գործունեության
անվտանգություն
2-րդ օտար լեզու -2

6

90 (0/90/0)

6

Առ.Եզր.Գն.

0902/B24

Գեոէկոնոմիկա

5

60 (45/15/0)

7

Եզր.Գն.

0904/B14

PR և գովազդը սերվիսում

6

60 (45/15/0)

7

Եզր.Գն.

0904/B15

Միջազգային զբոսաշրջություն
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները
սերվիսում
Հայկական սփյուռքի աշխարհագրություն
Նորարարությունը զբոսաշրջության և
սերվիսի մեջ

6

75 (45/30/0)

7

Եզր.Գն.

6

75 (15/60/0)

7

Եզր.Գն.

6

64 (48/16/0)

8

Եզր.Գն.

6

64 (48/16/0)

8

Եզր.Գն.

0904/B09
2203/B01
0902/B22

0904/B13

0904/B16
0902/B25
0904/B17

5

2.4. Հատուկ մասնագիտական դասընթացների կրթամաս
Կրթական ծրագրում հատուկ մասնագիտական դասընթացների (ՀՄԴ) կրթամասի առկայությունը
պայմանավորված է տվյալ մասնագիտության որոշ ոլորտների՝ մասնագիտացումների, առավել խորը
ուսուցմամբ, որը բխում է ծրագրի նպատակներից և խնդիրներից։ ՀՄԴ կրթամասով նախատեսվող
ուսումնական աշխատածավալը «Աշխարհագրություն», «Երկրաբանություն» և «Սերվիս» կրթական
ծրագրերի համար կազմում է 24 կրեդիտ։

1. «Աշխարհագրություն» կրթական ծրագիր
ա. «Ջրաօդերևութաբանություն» մասնագիտացում
Թվանիշ

5

Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

0901/B15

Հիդրոմետրիա

3

45 (30/15/0)

5

Առ.Եզր.Գն.

0901/B16

Ջրաէկոլոգիա

3

45 (30/15/0)

6

Առ.Եզր.Գն.

Անգլերեն (1602), Գերմաներեն (1604), Ֆրանսերեն (1608), Իսպաներեն (1605)
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0901/B17

Ջրաօդերևութաբանական
դիտարկումների վիճակագրական
մշակման և վերլուծման մեթոդներ

3

45 (30/15/0)

7

Առ.Ընթ.Գն.

0901/B18

Սինօպտիկական
օդերևութաբանություն

3

45 (30/15/0)

7

Առ.Ընթ.Գն.

0901/B19

Ագրոօդերևութաբանություն

3

45 (30/15/0)

7

Առ.Ընթ.Գն.

0901/B20

Հայաստանի կլիման և
ջրաբանությունը

3

32 (24/8/0)

8

Առ.Ընթ.Գն.

0901/B21

Ջրաբանական կանխատեսումներ

3

48 (32/16/0)

8

Առ.Ընթ.Գն.

0901/B22

Ջրային ռեսուրսների համալիր
օգտագործում և պահպանում

3

48 (32/16/0)

8

Առ.Ընթ.Գն.

բ. «Ֆիզիկական աշխարհագրություն և լանդշաֆտային էկոլոգիա» մասնագիտացում
Թվանիշ

0901/B23
0901/B24
0901/B25
0901/B26
0901/B27
0901/B28
0901/B29
0901/B30

Մոդուլ-դասընթաց

ՀՀ բնօգտագործման և
բնապահպանության հիմնախնդիրներ
Ֆիզիկական աշխարհագրության
հետազոտման մեթոդներ
Լանդշաֆտային էկոլոգիա
Ջրակլիմայական փոփոխությունների
և ջրաէկոլոգիայի հիմնախնդիրները
ՀՀ լանդշաֆտները
Մելիորատիվ աշխարհագրություն
Կիրառական ֆիզիկական
աշխարհագրություն
Բժշկական աշխարհագրություն

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

3

45 (30/15/0)

5

Առ.Եզր.Գն.

3

45 (30/15/0)

6

Առ.Եզր.Գն.

3

45 (30/15/0)

7

Առ.Ընթ.Գն.

3

45 (30/15/0)

7

Առ.Ընթ.Գն.

3

45 (30/15/0)

7

Առ.Ընթ.Գն.

3

32 (24/8/0)

8

Առ.Ընթ.Գն.

3

48 (32/16/0)

8

Առ.Ընթ.Գն.

3

48 (32/16/0)

8

Առ.Ընթ.Գն.

գ. «Սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրություն» մասնագիտացում
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

0902/B12

Սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության հետազոման մեթոդներ

3

45 (30/15/0)

5

Առ.Եզր.Գն.

0902/B13

Տարածաշրջանային
քաղաքականության հիմունքներ

3

45 (30/15/0)

6

Առ.Եզր.Գն.

0902/B14

Սոցիալ-տնտեսական
քարտեզագրություն

3

45 (30/15/0)

7

Առ.Ընթ.Գն.

0902/B15

Ռեկրեացիոն աշխարհագրություն

3

45 (30/15/0)

7

Առ.Ընթ.Գն.

0902/B16

Հասարակության տարածքային
կազմակերպման հիմունքներ

3

45 (30/15/0)

7

Առ.Ընթ.Գն.

0902/B17

Քաղաքակրթությունների
աշխարհագրություն

3

32 (24/8/0)

8

Առ.Ընթ.Գն.

0902/B18

Միջազգային զբոսաշրջություն

3

48 (32/16/0)

8

Առ.Ընթ.Գն.

0902/B19

ՀՀ բնակչության և բնակավայրերի
աշխարհագրություն

3

48 (32/16/0)

8

Առ.Ընթ.Գն.
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3. «Երկրաբանություն» կրթական ծրագիր
ա. «Օգտակար հանածոների հանքավայրերի երկրաբանություն և հետախուզում» մասնագիտացում
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

0807/B13

Հրաբխագիտություն
ՕՀՀ հետախուզման տեխնիկան և
համակարգերը
Փորվածքների փաստագրում և ստորգետնյա քարտեզագրում
Որոնման երկրաքիմիական մեթոդներ
Հանքային դաշտերի և հանքավայրերի
կառուցվածքները
ՕՀՀ նմուշարկում և պաշարների
հաշվարկ
ՕՀՀ երկրաբանատնտեսագիտական
գնահատում
Մետաղագոյացման հիմունքներ

3

45 (24/0/21)

5

Առ.Եզր.Գն.

3

45 (24/0/21)

5

Առ.Եզր.Գն.

3

45 (24/0/21)

6

Առ.Եզր.Գն.

4

60 (30/0/30)

6

Եզր.Գն.

3

45 (24/0/21)

7

Առ.Եզր.Գն.

3

45 (24/0/21)

7

Առ.Եզր.Գն.

2

32 (16/0/16)

8

Առ.Ընթ.Գն.

3

48 (32/0/16)

8

Առ.Ընթ.Գն.

0804/B06
0804/B07
0804/B08
0804/B09
0804/B10
0804/B11
0807/B14

բ. «Երկրաֆիզիկա, ջրաերկրաբանություն և ճարտարագիտական երկրաբանություն» մասնագիտացում
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

0801/B07

Ջրաերկրաքիմիա

3

45 (24/0/21)

5

Առ.Եզր.Գն.

0803/B05

Սեյսմահետախուզություն և
սեյսմալոգիա

3

45 (24/0/21)

5

Առ.Եզր.Գն.

0803/B06

Գրավիհետախուզություն, միջուկային
երկրաֆիզիկա

3

45 (24/0/21)

6

Առ.Եզր.Գն.

0801/B08

Գրունտագիտություն և գրունտների
մեխանիկայի հիմունքներ

4

60 (30/0/30)

6

Եզր.Գն.

0803/B07

Մագնիսահետախուզություն,
պետրոֆիզիկա

3

45 (24/0/21)

7

Առ.Եզր.Գն.

0803/B08

Էլեկտրահետախուզություն և
հորատանցքային երկրաֆիզիկա

3

45 (24/0/21)

7

Առ.Եզր.Գն.

0801/B09

Ջրաերկրաբանական հետազոտման
մեթոդներ

2

32 (16/0/16)

8

Առ.Ընթ.Գն.

0801/B10

Ինժեներաերկրաբանական հետազոտման մեթոդներ

3

48 (32/0/16)

8

Առ.Ընթ.Գն.

4. «Սերվիս» կրթական ծրագիր
ա. «Կայուն զբոսաշրջություն» մասնագիտացում
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

0904/B18

Կայուն տուրիզմի հիմունքներ

3

45 (30/15/0)

5

Առ.Ընթ.Գն.

0904/B19

Տուրիստական երկրագրություն

3

45 (30/15/0)

5

Առ.Ընթ.Գն.

0904/B20

Զբոսավարների կրթություն

3

45 (30/15/0)

6

Առ.Եզր.Գն.
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0904/B21

Զբոսաշրջային ռեսուրսների
օգտագործման կազմակերպում

3

45 (30/15/0)

6

Առ.Եզր.Գն.

0904/B22

Տուրիստական դեստինացիայի
մենեջմենտ

3

45 (30/15/0)

6

Առ.Եզր.Գն.

0901/B36

ՀՀ զբոսաշրջային ռեսուրսները

3

45 (30/15/0)

7

Առ.Եզր.Գն.

0904/B23

Ագրոտուրիզմ

3

45 (30/15/0)

7

Առ.Եզր.Գն.

0904/B24

Էկոտուրիզմ

3

48 (32/16/0)

8

Առ.Եզր.Գն.

բ. «Սերվիսային գործի կազմակերպում» մասնագիտացում
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

0904/B25

Սերվիսագիտության կոնցեպցիաները

3

45 (30/15/0)

5

Առ.Ընթ.Գն.

0904/B26

Գործարար շփման հոգեբանություն

3

45 (30/15/0)

5

Առ.Ընթ.Գն.

0904/B27

Նորմավորում և արտոնագրում
սերվիսի ոլորտում

3

45 (30/15/0)

6

Առ.Եզր.Գն.

0904/B28

Վիճակագրություն

3

45 (30/15/0)

6

Առ.Եզր.Գն.

0904/B29

Բիզնես կազմակերպումը և
պլանավորումը սերվիսում

3

45 (30/15/0)

6

Առ.Եզր.Գն.

0904/B30

Սերվիսային գործունեության
ապահովում

3

45 (30/15/0)

7

Առ.Եզր.Գն.

0904/B31

Սերվիսային գործունեության
առանձնահատկությունները

3

45 (30/15/0)

7

Առ.Եզր.Գն.

0904/B32

Սերվիսային գործունեության
կազմակերպման օրենսդրությունը

3

48 (32/16/0)

8

Առ.Եզր.Գն.

2.5. Կրթական այլ մոդուլներ
Կրթական ծրագրի այս բաժինն ընդգրկում է ամրագրված կրեդիտային արժեքով յոթը ոչ
դասընթացային կրթական մոդուլներ:
Ծրագրի այս հատվածում նախատեսված է նաև 2-ական կրեդիտ աշխատածավալով կուրսային
երկու աշխատանքների կատարում, որոնց արդյունքների ստուգումն իրականացվում է տարբերակված
գնահատման եղանակով (թվանշանով)։

1. «Աշխարհագրություն» կրթական ծրագիր
Մոդուլ

Ուսումնական պրակտիկա - 1

Կրեդիտ

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

4

2

Ստուգարք

Կուրսային աշխատանք - 1

2

3

Քննություն

Ուսումնական պրակտիկա - 2

4

4

Ստուգարք

Կուրսային աշխատանք - 2

2

5

Քննություն

Արտադրական պրակտիկա

4

6

Ստուգարք

Ամփոփիչ ավարտական քննություն

4

8

Քննություն

Ավարտական աշխատանք

12

8

Քննություն
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2. «Քարտեզագրություն և կադաստր» կրթական ծրագիր
Կրեդիտ

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

Ուսումնական պրակտիկա - 1

Մոդուլ

2

2

Ստուգարք

Ուսումնական պրակտիկա - 2

4

4

Ստուգարք

Կուրսային աշխատանք - 1

2

5

Քննություն

Արտադրական պրակտիկա

4

6

Ստուգարք

Կուրսային աշխատանք - 2

2

7

Քննություն

Ամփոփիչ ավարտական քննություն

4

8

Քննություն

Ավարտական աշխատանք

12

8

Քննություն

3. «Երկրաբանություն» կրթական ծրագիր
Մոդուլ

Կրեդիտ

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

4

2

Ստուգարք

4

4

Ստուգարք

2

5

Քննություն

4

6

Ստուգարք

2

7

Քննություն

4

8

Քննություն

12

8

Քննություն

Կրեդիտ

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

Ուսումնական պրակտիկա - 1

4

2

Ստուգարք

Ուսումնական պրակտիկա - 2

4

4

Ստուգարք

Կուրսային աշխատանք - 1

2

4

Քննություն

Արտադրական պրակտիկա

4

6

Ստուգարք

Կուրսային աշխատանք - 2

2

6

Քննություն

Ամփոփիչ ավարտական քննություն

4

8

Քննություն

Ավարտական աշխատանք

12

8

Քննություն

Ուսումնական պրակտիկա – 1
- Ընդհանուր երկրաբանություն
Ուսումնական պրակտիկա – 2
- Երկրաբանական քարտեզագրում
Կուրսային աշխատանք - 1
Արտադրական պրակտիկա
- Օգտակար հանածոների հանքավայրերի
որոնում և հետախուզում,
երկրաբանական հանույթ
- Երկրաֆիզիկա, ջրաերկրաբանություն և
ճարտարագիտական երկրաբանություն
Կուրսային աշխատանք - 2
Ամփոփիչ ավարտական քննություն
- Օգտակար հանածոների հանքավայրերի
երկրաբանություն և հետախուզում
- Երկրաֆիզիկա, ջրաերկրաբանություն և
ճարտարագիտական երկրաբանություն
Ավարտական աշխատանք
- Օգտակար հանածոների հանքավայրերի
երկրաբանություն և հետախուզում
- Երկրաֆիզիկա, ջրաերկրաբանություն և
ճարտարագիտական երկրաբանություն

4. «Սերվիս» կրթական ծրագիր
Մոդուլ
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ՄԱՍ II.
ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
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1. Տեղեկագրքի նպատակը
Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետում

իրականացվող

բակալավրի

կրթական

ծրագրերի

վերաբերյալ

տեղեկատվությունն

ուսանողներին, դասախոսական ու վարչական կազմին, ինչպես նաև լայն հանրությանը մատչելի դարձնելու համար և պարունակում է ամփոփ տեղեկատվություն ինչպես առանձին մասնագիտությունների
ուսումնական կրթական ծրագրերի, այնպես էլ դրանց բաղադրիչ դասընթացների և ուսումնական մոդուլների վերաբերյալ: Այն ներառում է.
-

կրթական

ծրագրի

ընդհանուր

նկարագրությունը`

շնորհվող

որակավորումը,

ծրագրի

նպատակները և նախանշված ելքային կրթական արդյունքները, ծրագրի բովանդակային կազմը
և կրեդիտների կառուցվածքը, ավարտական պահանջները և ատեստավորման ձևերը, պրակտիկաների վերաբերյալ տեղեկատվությունը և այլն,
-

առանձին դասընթացների և ուսումնական մոդուլների հակիրճ նկարագիրը` դասընթացի
անվանումը և նույնացման թվանիշը, ուսուցման կիսամյակը, դասընթացին հատկացված
կրեդիտները (ներառյալ շաբաթական լսարանային ժամաքանակներն ըստ պարապմունքի
ձևերի), դասընթացի խնդիրները` արտահայտված ելքային կրթական արդյունքներով և
սպասվող մասնագիտական և/կամ փոխանցելի կարողություններով, դասընթացի հակիրճ
բովանդակությունը, ուսուցման և գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները։
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2. Հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական դասընթացներ
2.1. Պարտադիր դասընթացներ

1401/B01. Հայոց լեզու և գրականություն – 1 (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (6 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ գործնական)
1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել ժամանակակից հայերենի հնչյունական և բառային առանձնահատկությունները, ոճագիտական հիմնական հասկացությունները, նպաստել խոսքի թերությունների
վերացմանը, ծանոթացնել հայ դասական գրականության նմուշներին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ժամանակակից հայոց լեզվի հնչյունական և բառային առանձնահատկությունները.
2. կտիրապետի իր մասնագիտական բառապաշարին, տերմինաբանությանը, կկարողանա գրական հայերենով շարադրել մտքերը, գործնականում կկիրառի լեզվաոճական հնարները.
3. կծանոթանա հայ հեղինակների գեղարվեստական մի շարք հայտնի ստեղծագործություններին,
կվերլուծի դրանք։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Պատմական համառոտ ակնարկ հայերենի զարգացման փուլերի մասին։ Հայերենի տեղը
աշխարհի լեզուների շարքում։ Թեմա 2` Հնչյունաբանություն. հայերենի հնչյունական համակարգը։ Թեմա
3` Շեշտ, վանկ, տողադարձ, հնչյունափոխություն։ Հայերենի ուղղագրության սկզբունքները։ Թեմա 4`
Բառագիտություն. բառերի ձևիմաստային խմբերը։ Թեմա 6` Բառապաշար. Դասակարգման սկզբունքները. մասնագիտական բառապաշար. տերմիններ։ Հայերենի բառակազմական միջոցները։ Թեմա 7 `
Հայերենի գործառական ոճերը։ Թեմա 8` 5-րդ դարի հայ պատմագրությունը: Թեմա 9`Հայ հին և
միջնադարյան քնարերգությունը: Գրական երկերի վերլուծություն։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է նախօրոք տրվող ստուգարքային թելադրության դրական գնահատականի և եզրափակիչ բանավոր պատասխանի հիման վրա:

1401/B02. Հայոց լեզու և գրականություն – 2 (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (6 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ գործնական)
2-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկի գնահատում

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել ժամանակակից հայերենի ձևաբանական և շարահյուսական
համակարգերը, ձևաբանական և շարահյուսական ոճագիտության հիմնական հասկացությունները,
ծանոթացնել հայ դասական գրականության նմուշներին։
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ժամանակակից հայերենի ձևաբանական և շարահյուսական առանձնահատկությունները.
2. կկարողանա ճիշտ գործածել քերականական ձևերը, գործնականում կկիրառի ձևաբանական և
շարահյուսական լեզվաոճական հնարները. կկարողանա վարել երկխոսություն և բանավեճ.
3. կծանոթանա հայ հեղինակների գեղարվեստական մի շարք հայտնի ստեղծագործություններին,
կվերլուծի դրանք։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ձևաբանություն. խոսքի մասերի դասակարգումը։ Թեմա 2` Ժամանակակից հայերենի
թեքվող խոսքի մասերը։ Թեմա 3` Ժամանակակից հայերենի չթեքվող խոսքի մասերը։ Թեմա 4`
Շարահյուսություն. կապակցման միջոցներ և եղանակներ։ Թեմա 5` Պարզ նախադասություն։ Թեմա 6`
Բարդ նախադասություն. փոխակերպում և դերբայական դարձված։ Թեմա 7` Ուղղակի և անուղղակի
խոսք։ Թեմա 8` Ժամանակակից հայերենի կետադրությունը։ Թեմա 9` Ձևաբանական և շարահյուսական
ոճաբանություն: Թեմա 10` Ճարտասանական հմտություններ. բանավեճի արվեստ. երկխոսության
վարում և կառավարում։ Թեմա 11` Հայ նոր գրականության սկզբնավորումը: 19-20-րդ դարերի հայ
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գրականությունը: Թեմա 12` Հայ նորագույն գրականություն: Գրական երկերի վերլուծություն։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունն անցկացվում է բանավոր` նախաքննական թելադրության դրական արդյունքի
դեպքում: Քննատոմսը կազմված է չորս հարցից, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 5 միավոր:
Առաջին երկու հարցերը հայոց լեզվին վերաբերող տեսական հարցեր են, երրորդը` հայ գրականությանը
վերաբերող հարց, չորրորդը` գործնական առաջադրանք:

1704/B01. Ռուսաց լեզու-1 (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
1-ին կիսամյակ, ստուգարք

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ապահովել ուսանողի տիրապետումը ռուսաց լեզվի համակարգին,
ապահովել բանավոր խոսքի և երկխոսության կառուցման ունակությունները` հաղորդակցվելու համար
լեզվական տարբեր ոլորտներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի ռուսաց լեզվի քերականական կառուցվածքին,
2. կկարողանա ճիշտ կազմել իր բանավոր խոսքը,
3. կկարողանա մասնակցել երկխոսությունների,
4. կկարողանա վերլուծել, մեկնաբանել և վերարտադրել գեղարվեստական և ճանաչողական
բնույթի տեքստ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Հնչյունաբանություն. ձայնավորների և բաղաձայների դասակարգումը, արտասանության և
հնչերանգային հիմնական նորմերը: Թեմա 2. Բառագիտություն. պատկերացում բառիմաստի մասին,
բառային միավորների հարաբերակցության ձևերը. Թեմա 3. Ձևաբանություն. ձևաբանության հիմնական
միավորները /բառ, ձևույթ/, խոսքի մասերի դասակարգումը և նրանց քերականական կարգերը: Թեմա 4.
Շարահյուսություն. Շարահյուսական միավորները /բառակապակցություն, պարզ նախադասություն/,
նախադասության գլխավոր անդամները, նախադասության տեսակները ըստ կառուցվածքի և հաղորդակցման ուղղվածության:
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր և հիմնված է կիսամյակի ընթացքում տրված ստուգողական
աշխատանքների արդյունքների վրա:

1704/B02. Ռուսաց լեզու-2 (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
2-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ապահովել ուսանողի բանավոր և գրավոր խոսքի կառուցման
ունակությունները և մասնագիտական լեզվի տիրապետումը` հաղորդակցվելու համար լեզվական
տարբեր ոլորտներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ռուսաց լեզվի ուղղագրության հիմնական սկզբունքները և կանոնները,
2. կտիրապետի տվյալ մասնագիտության տերմինային համակարգին,
3. կտիրապետի մասնագիտական տեքստին հատուկ շարահյուսական կառուցվածքներին,
4. կկարողանա
վերարտադրել
մասնագիտական
տեքստը,
նաև
ներկայացնել
նրա
բովանդակությունը սեղմ և ընդարձակ,
5. կկարողանա թարգմանել մասնագիտական տեքստը հայերենից ռուսերեն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Բառագիտություն. դարձվածներ և դարձվածների դասակարգումը: Թեմա 2.
Ձևաբանություն. խոսքի մասերի քերականական կարգերը: Բառակազմություն. բառի ձևաբանական
կազմը: Թեմա 3. Շարահյուսություն. միակազմ նախադասություն, միակազմ նախադասության
դասակարգումը: Բարդ նախադասություն, բարդ նախադասության դասակարգումը: Թեմա 4.
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Ուղղագրություն. ուղղագրության հիմնական սկզբունքները և կանոնները: Թեմա 5. Մասնագիտական
տեքստի կառուցվածքը. տվյալ մասնագիտության տերմինային համակարգը, մասնագիտական տեքստին
բնորոշ շարահյուսական կառուցվածքները:
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր և հիմնված է կիսամյակի ընթացքում տրված ստուգողական
աշխատանքների արդյունքների վրա:

1704/B03. Ռուսաց լեզու-3 (Լրացուցիչ լեզվական դասընթաց) (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
3-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկի գնահատում

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է` զարգացնելով ուսանողի լեզվային հմտությունները, ապահովել նրա
տիրապետումը մասնագիտական լեզվին և ազատ օգտվելը մասնագիտական գրականությունից:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ազատ կտիրապետի մասնագիտական լեզվի տերմինաբանային համակարգին,
2. կկարողանա մեկնաբանել և վերարտադրել մասնագիտական տեքստեր
3. կկարողանա ինքնուրույն կազմել կապակցված տեքստ մասնագիտական թեմայով,
4. կկարողանա կազմել զեկույցներ և ռեֆերատներ մասնագիտական թեմաներով,
5. կկարողանա թարգմանել մասնագիտական տեքստեր տարբեր բարդության:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Ոճաբանություն. լեզվի գիտական ոճ, գիտական ոճին բնորոշ շարահյուսական
կառուցվածքներ, գիտական կապակցված տեքստի կառուցման միջոցներ` բառային, ձևաբանական և
շարահյուսական: Թեմա 2. Ուղղագրություն. ուղղագրության հիմնական կանոնները: Թեմա 3.
Մասնագիտական տեքստի թարգմանություն. գիտական տեքստի թարգմանության տեսության հիմնական
խնդիրներ: Թեմա 4. Գիտական զեկույցների և մասնագիտական ռեֆերատների կառուցման հիմնական
սկզբունքներ:
Քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց. 1-ին և 2-րդ հարցերը` 6-ական միավոր, 3-րդ հարցը /մասնագիտական տեքստի թարգմանություն
հայերենից ռուսերեն/` 8 միավոր:

1602/B01. Անգլերեն լեզու-1 (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել մասնագիտական անգլերեն (Professional English) հումանիտար և սոց. գիտություննների ֆակուլտետներում, (ուսանողները հանձնել են անգլերեն լեզվի ընդունելության քննություն), ինչպես նաև ընդհանուր անգլերեն (General English) տեխնիկական և բնագիտական
ֆակուլտետներում, որտեղ (ուսանողները չեն հանձնել անգլերեն լեզվից ընդունելության քննություն):
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի անգլերենի քերականության հիմնական դրույթներին և բառային ֆոնդին,
2. կծանոթանա մասնագիտական անգլերենի գրավոր և բանավոր խոսքի հիմունքներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Անգլերեն լեզվով մասնագիտական ընթերցանության հմտությունների ձևավորում: Թեմա 2`
Մասնագիտական ընթերցանության տիրույթում գլխավոր և աջակցող մտքերի տարբերակում և ուսուցում:
Թեմա 3` Հիմնական տերմինների ուսուցում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով`անցած նյութի հիման վրա:
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1602/B02. Անգլերեն լեզու-2 (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
2-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել մասնագիտական անգլերեն (Professional English) ըստ անցումային ժամանակաշրջանի առանձնահատկությունների և պահանջների:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ձեռք կբերի ունակություն ուսումնասիրել անգլերեն լեզվով մասնագիտական աղբյուրներ,
2. կկարողանա ընկալել և վերարտադրել իր մասնագիտական ոլորտին առնչվող գրականությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հիմնական մասնագիտական տերմիններն ուսումնասիրելու և կիրառելու ունակության
զարգացում: Թեմա 2` Մասնագիտական տեքստի հիմնական բովանդակության ընկալում և վերարտադրում: Թեմա 3` Մասնագիտական գրավոր խոսքի հիմնական դրույթների ուսուցում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով`անցած նյութի հիման վրա:

1602/B03. Անգլերեն լեզու – 3 (Լրացուցիչ լեզվական դասընթաց) (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
3–րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկի գնահատում
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է խորացված ուսուցանել նեղ մասնագիտական անգլերեն (Professional
English) յուրաքանչյուր ֆակուլտեի առարկայական բովանդակության տիրույթում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի գիտական երկխոսության համար պահանջվող հիմնական մասնագիտական
բառապաշարին և տերմիններին,
2. կկարողանա ազատ զրույց վարել և քննարկել մասնագիտական ոլորտին առնչվող թեմաների
շուրջ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մասնագիտական բանավոր խոսքի զարգացում: Թեմա 2` Մասնագիտական քննարկում
կատարելու հմտությունների ուսուցում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունն անցկացվում է բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց: Առաջին
առաջադրանքն է` կարդալ, թարգմանել անծանոթ տեքստը մասնագիտական թեմայով: Երկրորդ
առաջադրանքն է` մեկնաբանել ծանոթ մասնագիտական տեքստը: Երրորդ առաջադրանքն է` խոսել
մասնագիտական ոլորտի վերաբերյալ:

1604/B01. Գերմաներեն լեզու-1 (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ համակարգել իրենց նախնական գիտելիքները
գերմաներեն լեզվի հնչյունաբանության, քերականության և բառագիտության բնագավառներում և
այդպիսով ստեղծել անհրաժեշտ հիմք` լեզվի ուսումնասիրության հաջորդ փուլերի համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կյուրացնի գերմաներենի հնչյունական կողմի հիմնական առանձնահատկությունները,
2. կտիրապետի ծրագրով նախատեսված առաջին փուլի համար անհրաժեշտ նվազագույն
բառապաշարին,
3. կյուրացնի նշված փուլի համար անհրաժեշտ քերականական նյութը:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1` Գերմաներենի արտասանական նորմերը: Արտասանություն և գրություն:
Հնչյունաբանական
տառադարձություն:
Գերմաներենի
ձայնավորական
և
բաղաձայնական
համակարգերը: Թեմա 2` Քերականական կարգեր, դրանց արտահայտման միջոցները գերմաներենում:
Գոյականի, ածականի և բայի ձևաբանական և քերականական նշանակությունները: Գոյականի հոլովման
տիպերը: Հոլովների նշանակությունը և գործածությունը: Համեմատության աստիճանների կարգ:
Լիիմաստ և սպասարկու բայեր: Նախդիրների գործառույթը նախադասության մեջ: Թեմա 3` Պարզ
նախադասություն, դրա շարադասությունը: Ուղիղ և շրջուն շարադասություն: Թեմա 4` Թեմատիկ
բառապաշարը ընդգրկում է հետևյալ թեմաները` «Ընտանիք», «Իմ մասնագիտությունը», «Համալսարան»,
«Իմ հանգստյան օրը», «Ճանապարհորդություն», «Գերմանիա»:
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է նախապես անցկացված գրավոր թեստի արդյունքների և բանավոր
հարցման հիման վրա:
1604/B02. Գերմաներեն լեզու-2 (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
2-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ զարգացնել ուսման առաջին փուլում ձեռք բերած
գիտելիքները գերմաներենի ձևաբանության և քերականության բնագավառներում, ինչպես նաև ընդլայնել
թեմատիկ բառապաշարը, ակտիվացնել այդ բառապաշարը` համապատասխան երկխոսությունների և
տեքստերի վերարտադրման նպատակով:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. գործնականում կկիրառի գերմաներենի ձևաբանական և քերականական այն կառույցները,
որոնք ուսումնասիրվում են այս փուլում,
2. կտիրապետի
համապատասխան
թեմատիկ
բառապաշարին,
որը
վերաբերում
է
մասնագիտական ոլորտին,
3. կվարի երկխոսություններ, կկատարի համապատասխան տեքստերի վերար-տադրություն և
կգրի փոխադրություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Գոյականի նշանակությունը և շարահյուսական գործառույթները: Հոգնակի թվի
կազմության հիմնված տիպերը: Անհոգնական և անեզական գոյականներ: Գոյականների հոլովման
համակարգը և գերմաներենի հոլովների կիրառական նշանակությունները: Թեմա 2` Բայերի
ձևաբանական և իմաստաքերականական դասակարգումը: Սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ բայեր: Անցողական և
անանցողական, երկսեռ բայեր: Բայի քերականական կարգերը: Թեմա 3` Նախադասությունների
դասակարգումը ըստ հնչերանգի և ըստ կազմության: Միավորյալ նախադասություններ: Ստորոգյալի
համաձայնեցումը ենթակայի հետ: Թեմա 4` Թեմատիկ բառապաշարը ընդգրկում է «Գերմանիայի մեծ
քաղաքները», «Ընկերական շրջապատում», «Տնտեսություն և քաղաքականություն», «Իմ զբաղմունքը», «Իմ
ուսումը», «Հայաստանի պատմությունից», «Համագործակցություն» և այլն:
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է նախապես անցկացված գրավոր թեստի արդյունքների և բանավոր
հարցման հիման վրա:

1604/B03. Գերմաներեն լեզու-3 (Լրացուցիչ լեզվական դասընթաց) (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
3-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկի գնահատում
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ամբողջացնել բակալավրիատի ընդհանուր կրթական մակարդակում
ուսանողների
գիտելիքները
գերմաներեն լեզվից և ապահովել անհրաժեշտ գիտելիքներ
համապատասխան մասնագիտական գործունեության համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա կարդալ, ընկալել, վերարտադրել և թարգմանել ինչպես ընդհանուր
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հաղորդակցական նշանակության, այնպես էլ նեղ մասնագիտական բնույթի տեքստեր: Այստեղ
նկատի է առնվում նաև ուսանողի հաղորդակցական կարողությունների զարգացումը` երկխոսությունների, պատումների և հարցադրումների նյութի վրա:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Սահմանական եղանակի ակտիվ և ներգործական սեռերի բոլոր ժամանակների
կազմությունն ու գործառույթը: Ժամանակաձևերի բացարձակ և հարաբերական գործառույթը: Թեմա 2`
Հրամայական եղանակի ձևերը և նրանց քերականական հոմանիշները: Երկանդամ, եռանդամ և միանդամ
կրավորական կառույցները: Թեմա 3` Բայական և անվանական ստորոգյալի տարբեր տեսակները:
Պատճառի, նպատակի, պայմանի պարագաների արտահայտության միջոցները: Ընդարձակ
հատկացուցիչ: Բարդ ստորադասական նախադասությունների բոլոր տեսակները: Ուղղակի և անուղղակի խոսք պարունակող նախադասություններ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց: Առաջին հարցը` բառագիտական և ընդհանուր լեզվական բառապաշարի ստուգում անծանոթ
տեքստի հիման վրա` 8 միավոր: Երկրորդ հարցը` ծանոթ տեքստի վերարտադրում` 4 միավոր: Երրորդ
հարցը` քերականական նյութ` 8 միավոր:

1608/B01. Ֆրանսերեն լեզու-1 (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է թարմացնել դպրոցում ստացած գիտելիքները՝ շեշտը դնելով
ֆրանսերենի
հնչյունաբանության,
քերականական
և
բառապաշարի
հիմնական
առանձնահատկությունների վրա։ Այս փուլում ստացած գիտելիքները հիմք են հանդիսանում հետագա՝
առավել խորացված ուսումնասիրության համար։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա ճիշտ արտասանել ֆրանսերեն հնչյունները և դրանց տառադարձման նշանները,
2. կկարողանա ճիշտ հնչերանգով ձևակերպել հաստատական, հարցական, բացականչական և
հրամայական նախադասությունները դադար, շեշտ, հիմնական հնչերանգ, մեղեդային
եզրափակում, տեմպ,
3. կիմանա ձևաբանորեն և շարահյուսորեն ճիշտ վերլուծել բառը և նախադասությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ռիթմիկ խմբեր։ Շեշտ։ Enchaînement. Liaison. Թեմա 2՝ Հատուկ և հասարակ գոյական։
Գոյականի սեռը, թիվը։ Սեռի արտահայտությունը հոդերի և ածանցների միջոցով։ Թեմա 3՝ Որոշյալ և
անորոշ հոդ։ Մասնական հոդը որպես անորոշ քանակ արտահայտելու միջոց։ Միաձուլված հոդ։ Հոդը
չօգտագործելու դեպքերը։ Թեմա 4՝ Ցուցական, ստացական, հարցական և բացականչական, անորոշ
ածականներ։ Ածականի համաձայնությունը գոյականի հետ։ Թեմա 5՝ Քանակական և դասական թվական։
Քանակական թվականի գործածությունը: Թեմա 6 ՝ Անձնական անշեշտ դերանուններ, դրանց
գործածությունը որպես ենթակա, ուղիղ և անուղղակի խնդիր։ Անձնական շեշտված դերանուններ։
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է գրավոր թեստի արդյունքների և բանավոր հարցման հիման վրա:

1608/B02. Ֆրանսերեն լեզու-2 (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
2-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է խորացնել և զարգացնել նախորդ փուլում ձեռք բերված գիտելիքները,
ֆրանսերենի քերականական կառուցվածքի և բառապաշարի հիմնական շերտի յուրացման հիման վրա
ձևավորել խոսքային հմտություններ և գրավոր տեքստերից օգտվելու ունակություններ։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1. կիմանա ճիշտ արտասանել ֆրանսերենի հնչյունները, ճիշտ արտասա նությամբ ձևակերպել
նախադասությունը,
2. կկարողանա լսելով հասկանալ և վերաշարադրել տեքստը, որը պարունակում է յուրացրած
բառապաշարը և քերականական նյութը (թույլատրվում է 2-3% անծանոթ բառ),
3. կկարողանա զրույց վարել անցած թեմաներով:
Բովանդակությունը.
Թեմա1՝ Գոյական անուն, միայն հոգնակի թվով գործածվող գոյականներ. Les funérailles, les
entrailles. Բաղադրյալ գոյականների հոգնակի թվի կազմությունը (des coux-fleurs, des casse-croute և այլն)։
Թեմա 2՝ Ածականի իմաստի փոփոխությունը կախված նրա դիրքից՝ un homme grand – un grand homme.
Անորոշ դերանվանական ածականներ։ Թեմա 3՝ Հարաբերական դերանուններ, դրանց ձևերը և
գործածությունը նախադասության մեջ՝ qui, que, dont, ou, lequel և այլն (դասակարգում)։ Թեմա 4՝
Պայմանական եղանակ, կազմությունը և գործածությունը համադաս և ստորադասական
նախադասություններում։ Ըղձական եղանակ։ Սահմանական եղանակը ուրիշի ուղղակի խոսքում։
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է գրավոր թեստի արդյունքների և բանավոր հարցման հիման վրա:

1608/B03. Ֆրանսերեն լեզու-3 (Լրացուցիչ լեզվական դասընթաց) (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
3-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկի գնահատում
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է հանրագումարի բերել նախորդ մակարդակներում ստացված
գիտելիքները՝ դրանք ուղղորդելով դեպի համապատասխան մասնագիտական ոլորտները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա իր մասնագիտական հիմնական տերմինների նշանակությունը, ներառյալ երկրորդ
կիսամյակում սովորած տերմինոլոգիան 300 միավոր,
2. կկարողանա առանց բառարանի կարդալ միջին բարդության մասնագիտական տեքստեր,
3. կկարողանա առանց բառարանի կարդալ և վերաշարադրել միջին բարդության
հասարակական-քաղաքական տեքստեր:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝
Գոյականների իգական սեռի կազմության տարբեր միջոցների դասակարգում,
քերականորեն (հոդի և այլ մասնիկների օգնությամբ), ձևաբանորեն (բառի ձևի փոփոխություն,
ածանցներ), բառային (բառի տարբեր ձևեր)։ Երկու սեռ ունեցող գոյականներ։ Թեմա 2՝ Եղանակավորման
քերականական արտահայտությունը, ֆրանսերեն լեզվի խոնարհման բնութագիրը՝ indicatif (սահմանական եղանակ), conditionnel (պայմանանական եղանակ), subjonctif (ըղձական եղանակ), impératif (հրամայական եղանակ)։ Թեմա 3՝
Նախդիրների համակարգային դասակարգում, տարբեր
հարաբերություններ արտահայտող նախդիրներ։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց: Առաջին հարցը` բառագիտական և ընդհանուր լեզվական բառապաշարի ստուգում անծանոթ
տեքստի հիման վրա` 8 միավոր: Երկրորդ հարցը` ծանոթ տեքստի վերարտադրում` 4 միավոր: Երրորդ
հարցը` քերականական նյութ` 8 միավոր:

1106/B01. Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1 (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար)
1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի առաջին մասի դասավանդումը նպատակ ունի ծանոթացնել ուսանողին հայոց
պատմության հին շրջանի և միջնադարի պատմությանը, Հայկական լեռնաշխարհի աշխարհագրությանը և
սեր առաջացնել մեր ժողովրդի բազմադարյան պատմության և նրա հերոսական անցյալի նկատմամբ` շեշտը
դնելով հայոց պետականության պատմության ըստ ամենայնի լուսաբանման վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1. ծանոթ կլինի հայոց հին ու միջնադարյան պատմությանը,
2. կկարողանա քննադատական վերաբերմունք հանդես բերել հայոց պատմության հին ու միջին
շրջանի կարևորագույն իրադարձություններին,
3. յուրացրած կլինի հայոց պետականությունների պատմությունը:
Բովանդակությունը.
Ներածություն. Հայոց պատմության առարկան: Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը, տարածքը և
բնական պայմանները: Թեմա 1` Հայաստանը հնագույն շրջանում: Թեմա 2` Հայաստանի հին շրջանի
պատմությունը. Ուրատու, Երվանդունիների թագավորությունը: Արտաշեսյանների թագավորությունը:
Արշակունիների թագավորությունը Հայաստանում 2-3-րդ դ: Թեմա 3` Հայաստանը վաղ միջնադարում:
Թեմա 4` Հայաստանը զարգացած միջնադարում: Թեմա 5` Հայաստանը ուշ միջնադարում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված
հարցաշարից:

1106/B02. Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2 (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար)
2-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկի գնահատում

Նպատակը.
Դասընթացի երկրորդ մասի դասավանդումը նպատակ ունի ուսանողին մատուցել հայոց
պատմության նոր և նորագույն շրջանը: Դասավանդման ընթացքում շեշտը դրվում է ազգայինազատագրական շարժումների և Հայաստանի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ հանրապետությունների պատմության
վերլուծության վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի հայ ժողովրդի նոր և նորագույն պատմությանը,
2. կկարողանա
վերլուծել
հայ
ազգային-ազատագրական
շարժման
կարևորագույն
իրադարձությունները, Հայաստանի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ հանրապետությունների պատմությանը և
դասեր քաղել անցյալի սխալներից,
3. կկարողանա գիտելիքները լայնորեն օգտագործել իր աշխատանքային, հատկապես կրթական
գործընթացներում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հայկական հարցը. առաջացումը, բովանդակությունը: Ազատագրական պայքարը 17-18-րդ
դդ.: Ռուսաստանի տիրապետության հաստատումը Արևելյան Հայաստանում: Թեմա 2` Հայ ազգայինազատագրական զինված պայքարի փուլը (1870-ական թթ.- 20-րդ սկիզբ): Ազատագրական խմբակներն ու
կազմակերպությունները: Հայ քաղաքական կուսակցությունների ձևավորումը: Ազգային-ազատագրական
զինված պայքարի փուլը: Թեմա 3` Պանթուրքիզմը պետական քաղաքականություն Թուրքիայում:
Արևմտահայության Մեծ եղեռնը: Հայաստանը 1917թ. փետրվարյան հեղափոխության շրջանում:
Հոկտեմբերյան հեղափոխությունը և Հայաստանը: Թեմա 4` Հայաստանի Հանրապետությունը 19181920թթ.։ Թեմա 5` Խորհրդային Հայաստանը 1920-1991 թթ.: Թեմա 6` Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը: Թեմա 7` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունն անցկացվում է բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` 7, 7, 6 միավոր
արժեքով:

1301/B01. Փիլիսոփայության հիմունքներ (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (46 ժամ դասախոսություն, 14 ժամ սեմինար պարապմունք)
3-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկի գնահատում
Նպատակը.
Հիմնարար գիտությունների տվյալների փիլիսոփայական մեկնաբանությունների միջոցով աջակցել
ուսանողի համակարգված աշխարհայացքի, քաղաքակրթական զարգացումների արդի միտումների և այդ
համատեքստում ազգային մրցունակ համակարգի մասին մասնագիտական պատկերացումների
ձևավորմանը:
Կրթական արդյունքները.
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա աշխարհի և նրանում մարդու տեղի ու դերի մասին փիլիսոփայական հայեցակարգերի
ընդհանուր և տարբերակիչ առանձնահատկությունները,
2. կհասկանա ճշմարտության և մոլորության, գիտելիքի և հավատի, ռացիոնալի և իռացիոնալի
սահմանազատման փիլիսոփայական մեթոդաբանության դերն ու նշանակությունը,
3. կկարողանա վերլուծել և ամբողջական պատկերացում կազմել արդի քաղաքակրթական,
քաղաքական մշակութային և մարդաբանական պատկերացումների, տեխնածին քաղաքակրթության
գլոբալ հիմնախնդիրների մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Փիլիսոփայությունը հոգևոր մշակույթի համակարգում: Փիլիսոփայության առարկան և
գործառույթները: Թեմա 2` Քաղաքակրթության զարգացման պատմափիլիսոփայական ակնարկ: Թեմա
3` Կեցության փիլիսոփայական ըմբռնումը: Մարդկային կեցության առանձնահատկությունները: Թեմա
4` Հոգեկանի ծագման հիմնահարցը: Թեմա 5` Աշխարհի ճանաչողության հիմնահարցը: Թեմա 6` Մարդու
փիլիսոփայական ըմբռնումը: Փիլիսոփայական մարդաբանություն: Թեմա 7` Հասարակության
փիլիսոփայական ըմբռնումը: Պատմության իմաստը: Թեմա 8` Սոցիալական կյանքի հիմնական
ոլորտները: Թեմա 9` Հասարակության հոգևոր կյանքը: Հոգևոր մշակույթ և քաղաքակրթություն: Թեմա
10` Հասարակական առաջադիմությունը և մարդկության ապագան:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավեագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, 2 հարցը` 8-ական միավոր, 1 հարցը` 4 միավոր:

2.2. Կամընտրական դասընթացներ

1001/B01. Տնտեսագիտություն (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն,
3-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Ուսանողներին տալ անհրաշեշտ գիտելիքներ մարդկանց բարեկեցության բնույթի և պատճառների,
շուկայական տնտեսության զարգացման օրինաչափությունների, հիմնախնդիրների, դրանց հնարավոր
լուծումների, ինչպես նաև ձեռնարկատիրական գործունեության մասին, ինչը կնպաստի նաև ռացիոնալ
տնտեսական վարքագծի ձևավորմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. յուրացրած կլինի տնտեսագիտության հիմունքները,
2. պատկերացում կունենա տնտեսության շուկայական համակարգի կենսագործունեության,
հիմնական հասկացությունների, զարգացման օրինաչափությունների և ձեռնարկարություն
ծավալելու պայմանների մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Տնտեսական զարգացման ընդհանուր խնդիրները. Տնտեսագիտության առարկան: Թեմա
2` Տնտեսության շուկայական համակարգը. եկամտի և արդյունքի շրջապտույտը: Թեմա 3` Անհատական
շուկաների վերլուծությունը, պահանջարկ և առաջարկ: Թեմա 4` Սպառողի վարքի տեսություն: Թեմա 5`
Արտադրության ծախքերը: Թեմա 6` Շուկայի կառուցվածքը և գնի ու արտադրության ծավալի որոշումը:
Թեմա 7` Ձեռնարկությունների և կազմակերպությունների տիպերը և տեսակները: Թեմա 8` Ազգային
հաշիվների համակարգը: Թեմա 9` Մակրոտնտեսական կայունությունը և տատանումները: Թեմա 10`
Փողը և բանկային համակարգը. դրամավարկային քաղաքականությունը: Թեմա 11` Պետական բյուջեն և
ֆիսկալ քաղաքականությունը: Թեմա 12` Միջազգային տնտեսական գործակցությունը:
Ստուգարքի անցկացման կարգը.
Կիսամյակի ընթացքում անցկացվում է երկու լսարանային ստուգողական աշխատանք, որոնցից
դրական գնահատականներ ստանալու դեպքում ուսանողը համարվում է ստուգարքը հանձնած:
Ստուգողական աշխատանքների արդյունքներով ստուգարքը չհանձնած ուսանողների համար
դասընթացի ավարտին կազմակերպվում է բանավոր հարցում 4 հարց պարունակող հարցատոմսերով:
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1202/B01. Քաղաքագիտություն (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
3-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքագիտության ձևավորման տեսական
և գաղափարական ակունքներին, հիմնական կատեգորիաների ու քաղաքագիտության ուսումնասիրության առարկայական տիրույթին, ձևավորել ուսանողների մոտ քաղաքական իրականության
վերլուծության պրակտիկ հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կստանա համապատասխան գիտելիքներ քաղաքագիտության տեսական և կիրառական
նշանակության հիմնահարցերի մասին,
2. պատկերացում կկազմի քաղաքագիտության առարկայական տիրույթի ու մեթոդաբանության
մասին,
3. կունենա քաղաքագիտական վերլուծություններ կատարելու բավարար ունակություններ,
4. կկարողանա կողմնորոշվել գործնական քաղաքականության հիմնահարցերի մեկնաբանման
հարցերում։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Քաղաքագիտության առարկան և օբյեկտը։ Թեմա 2՝ Քաղաքականության ծագումը և
էությունը։ Թեմա 3՝ Քաղաքական իշխանության էությունն ու կառուցվածքը։ Թեմա 4՝ Հասարակության
քաղաքական համակարգը։ Թեմա 5՝ Պետությունը որպես քաղաքական համակարգի գլխավոր
ինստիտուտ։ Թեմա 6՝ Քաղաքական կուսակցությունները և կուսակցական համակարգեր։ Թեմա 7՝
Ընտրություններ և ընտրական համակարգեր: Թեմա 8՝ Քաղաքական գաղափարախոսություններ: Թեմա
9` Քաղաքական էլիտա և լիդերություն:
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով: Ուսանողին տրվում է 4 հարց դասընթացի
բովանդակությունից, որոնց բավարար պատասխանի դեպքում ստուգարքը համարվում է հանձնված:

1901/B01. Իրավագիտություն (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
3-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Սովորեցնել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտների օրենսդրական կարգավորման
հիմունքները։ Նպատակներից է նաև ստացած իրավական գիտելիքները գործնականում կիրառելու
հմտությունների մշակումը, ինչպես նաև իրավական աշխարհայացքի ու մշակույթի ձևավորումը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա պետության և իրավունքի մասին հիմնական սկզբունքները, հայեցակարգերը,
2. կիմանա օրենսդրության առանձին ճյուղերի իրավական կարգավորման հիմունքները,
3. կյուրացնի կարևոր իրավական հասկացությունները, եզրույթները,
4. ձեռք կբերի գիտելիքները գործնականում կիրառելու ունակություններ և հմտություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հասարակություն և պետություն: Թեմա 2` Իրավունք: Թեմա 3` Իրավական
կարգավորման կառուցակարգը և իրավունքի կենսագործումը։ Թեմա 4` Իրավունքի ձևերը: Թեմա 5`
Իրավունքի համակարգը: Թեմա 6` Օրինականություն, իրավաչափ վարքագիծ, իրավախախտում: Թեմա
7` Կոռուպցիայի դեմ պայքարի իրավական հիմնահարցերը: Թեմա 8-9` Սահմանադրական իրավունք:
Թեմա 10` Դատական իշխանություն և դատական համակարգ: Թեմա 11-16` Քաղաքացիական իրավունք:
Թեմա 17` Աշխատանքային իրավունք: Թեմա 18` Ընտանեկան իրավունք: Թեմա 19` Էկոլոգիական
իրավունք: Թեմա 20` Քրեական իրավունք: Թեմա 21-23` Դատավարական իրավունք: Թեմա 24`
Միջազգային իրավունք։
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց (նախապես տրամարդված
հարցաշարից), որոնցից առնվազն 2-ին դրական պատասխանող ուսանողը ստանում է «ստուգված»:
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1107/B01. Մշակութաբանություն (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
4-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ կայուն գիտելիքներ ձևավորել մշակութաբանության
առարկայի և մշակույթ՝ հասկացության վերաբերյալ, արմատավորել համակարգված պատկերացում
մշակույթի բաղադրիչների, երևույթների, գործընթացների և մեխանիզմների մասին: Հատուկ
ուշադրություն դարձնել հայ և համաշխարհային մշակույթների ընդհանուր բնութագրերի և ներկա գործընթացների վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. hամապարփակ
գիտելիքներ
կունենա
գիտության
մեջ
«մշակույթ»
հասկացության
ամենատարածված սահմանումների և տեսությունների մասին,
2. ծանոթ կլինի մշակույթի կառուցվածքին, բաղադրիչներին, տիպաբանությանը, մշակույթի
ծագման և զարգացման հիմնական օրինաչափություններին,
3. ընդհանուր գիտելիքներ կունենա համաշխարհային և հայ մշակույթների պատմական
զարգացումների օրինաչափությունների վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դասընթացի ուսումնասիրման օբյեկտը, առարկան և խնդիրները: «Մշակույթ» հասկացության սահմանումներն ու մշակույթի էության, ծագման և զարգացման վերաբերյալ տեսությունները:
Թեմա 2` Մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, գործառույթները և մեխանիզմները: Մշակութային
գործընթացներ: Թեմա 3` Մշակույթը «անհատ», «բնություն», «հասարակություն», «էթնոս», «քաղաքակրթություն» կատեգորիաների համատեքստում: Թեմա 4` Համաշխարհային և հայ մշակույթների պատմական զարգացումները մոտեցումներ հարցադրումներ, օրինաչափություններ: Թեմա 5` Ժամանակակից
մշակութային գործընթացները և գլոբալիզացիայի խնդիրը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված
հարցաշարից:

2101/B01. Կրոնների պատմություն (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
4-րդ կիսամյակ, ստուգարք

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել ընդհանուր գիտելիքներ ու պատկերացումներ
ժամանակակից կրոնների, կրոնական տարատեսակ ուղղությունների, դրանց դավանաբանական ու
պաշտամունքային առանձնահատկությունների, Հայ Առաքելական եկեղեցու պատմության հիմնահարցերի, արդի կրոնական ներփակ հոսանքների ու դենոմինացիաների վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա` ինչ է կրոնը, ինչպիսի կրոններ կան աշխարհում, ինչ դավանաբանական, պաշտամունքային, տոնածիսական առանձնահատկություններ ունեն դրանք, ինչպես նաև Հայ
առաքելական եկեղեցու պատմությունը, դավանաբանական առանձնահատկությունները և
տոնածիսական համակարգը,
2. կհասկանա ժամանակակից կրոնների և կրոնական հոսանքների ու ուղղությունների զարգացման տրամաբանությունը, առանձնահատկություններն ու միտումները,
3. կկարողանա կատարել տարբեր կրոնների ու կրոնական ուղղությունների տարբերակում և
քննական արժևորում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դասընթացի առարկան, կրոնի պատմական ձևերը: Թեմա 2` Ժամանակակից կրոնները:
Ազգային և համաշխարհային կրոններ: Թեմա 3` Բուդդայականություն, իսլամ, դավանանքը, պաշտամունքը, հիմնական ուղղությունները: Թեմա 4` Քրիստոնեություն: Դավանաբանությունը և պաշտամունքը: Աստվածաշունչ: Թեմա 5` Արդի կրոնական միավորումներն ու համայնքները: Թեմա 6`
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Քրիստոնեությունը Հայաստանում I-IV դարերում: Թեմա 7` Հայ Առաքելական եկեղեցին V-IX դարերում:
Թեմա 8` Հայ Առաքելական եկեղեցին X-XIV դարերում: Թեմա 9` Հայ Առաքելական եկեղեցին XV-XVIII
դարերում: Թեմա 10` Հայ Առաքելական եկեղեցին XIX-XX դարերում:
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես տրամադրված
հարցաշարից:

3. Մաթեմատիկական և բնագիտական դասընթացներ
3.1. Պարտադիր դասընթացներ

2301/B01. Համակարգչից օգտվելու հմտություններ (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (6 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ գործնական պարապմունք),
1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Ուսանողին ծանոթացնել համակարգչի կառուցվածքին և աշխատանքի հիմնական սկզբունքներին:
Ուսանողի մոտ ձևավորել համակարգչից օգտվելու հիմնական հմտությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանա համակարգչի կառուցվածքի և աշխատանքի հիմնական սկզբունքները,
2. կիմանա, թե ինչ է օպերացիոն համակարգը, բազմախնդրայնությունը, որոնք են տեքստային և
գրաֆիկական խմբագիրների աշխատանքների սկզբունքների տարբերությունը, Windows
օպերացիոն համակարգի և Word, Excel, PowerPoint ծրագրերի հետ աշխատելու հիմնական
սկզբունքները,
3. կկարողանա ինքնուրույն կատարել իր թղթավարությունը (կուրսային, ավարտական
աշխատանքներ, հաշվարկների կատարում, զեկուցումների համար սլայդների պատրաստում և
այլն)։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Համակարգչի կառուցվածքը և աշխատանքի հիմնական սկզբունքները: Օպերացիոն
համակարգի հասկացություն և բազմախնդրայնության գաղափար: Թեմա 2` Windows օպերացիոն
համակարգի գրաֆիկական ինտերֆեյսի հետ աշխատելու հիմնական սկզբունքները: Թեմա 3` Microsoft
Word փաստաթղթի ստեղծում և ձևավորում: Թեմա 4` Microsoft Excel էլեկտրոնային աղյուսակներ: Թեմա
5` Microsoft PowerPoint ներկայացման ստեղծում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անց է կացվում համակարգչի մոտ`ըստ ստուգարքի համար կազմված տարբերակի
հրահանգների: Տարբերակը բաղկացած է 4 բաժնից, որով ստուգվում են ուսանողի գիտելիքները Windows
XP համակարգի, MS Word, MS Excel և MS PowerPoint կիրառությունների վերաբերյալ: Ուսանողը
գնահատվում է «ստուգված», եթե ճիշտ կատարում է յուրաքանչյուր բաժնի հրահանգների 75%-ը:

0002/B01. Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության
առաջին բուժօգնություն (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 30 ժամ գործնական պարապմունք)
6-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Քաղաքացիական պաշտպանություն
Նպատակը.
Դասընթացների նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ԱԻ-ում (երկրաշարժ, ջրհեղեղ,
հրդեհներ, արտադրական և տրանսպորտային վթարներ, թունավոր նյութեր, ճառագայթային
ախտահանում և այլն) և պատերազմական պայմաններում պաշտպանվելու ձևերին և մեթոդներին, նաև
փրկարարական աշխատանքների ծավալներին, բովանդակությանը և կատարմանը:
Կրթական արդյունքները.
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը
1. պետք է կարողանա ստեղծված ԱԻ-ում և պատերազմական պայմաններում ժամանակին և
ճիշտ իրականացնի պաշտպանվելու ձևերն ու մեթոդները:
Բովանդակությունը.
Թեմա-1. ԱԻՆ կառուցվածքը և խնդիրները: Թեմա-2. ԱԻ-ները, նրանց բնութագրերը և
կանխարգելման միջոցառումները: Թեմա-3. Բնակչության գործողությունները ահաբեկությունների և
նրանց սպառնալիքի ժամանակ: Թեմա-4. Հակառակորդի հարձակման ժամանակակից միջոցների
բնութագրերը, նրանց վարակման օջախները և գնահատման մեթոդները: Թեմա-5. Բնակչության
պաշտպանության կազմակերպումը ԱԻ-ների և պատերազմի ժամանակ: Թեմա-6. ԱԻ-ի և պատերազմի
ժամանակ բնակչության բարոյահոգեբանական պատրաստվածության հիմնական ուղղությունները:
Թեմա-7. Փրկարարական աշխատանքների կազմակերպումը ԱԻ-ի և պատերազմի ժամանակ,
տեղեկատվության կազմակերպումը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգումն ընթանում է բանավոր` հարցատոմսերով: Հարցատոմսը ներառում է երեք հարց`
երկուսը տեսական, մեկը գործնական:

Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության առաջին բուժօգնություն

Նպատակը.
Դասընթացների նպատակն է ուսանողներին սովորեցնել էքստրեմալ պայմաններում (երկրաշարժ,
թունավոր նյութեր, ճառագայթային ախտահարում, ոսկորների կոտրվածքներ, արյունահոսություն,
շոկային իրադրություն, վնասվածքներ) մինչբժշկական օգնության ցուցաբերում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է կարողանա էքստրեմալ պայմաններում
(երկրաշարժ, թունավոր նյութեր, ճառագայթային ախտահանում, ոսկորների կոտրվածքներ,
արյունահոսություն, շոկային իրադրություն, վնասվածքներ) ցուցաբերել առաջին և մինչբժշկական
օգնություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Առաջին բուժօգնությունն ու մինչբժշկական օգնությունն ԱԻ-ում: Թեմա
2`
Ախտահարվածների ու հիվանդների բժշկական տեսակավորումը ԱԻ-ների պայմաններում: Թեմա 3`
Սուր հիվանդություններ և թունավորումներ: Թեմա 4` Հակահամաճարակային միջոցառումներն ԱԻ-ում:
Թեմա 5` Վնասվածքներ և սուր վիրաբուժական հիվանդություններ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգումը ընթանում է բանավոր` հարցատոմսերով: Հարցատոմսը ներառում է երեք հարց`
երկուսը տեսական, մեկը գործնական:

0901/B01. Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
2-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում էկոլոգիա գիտության
տեսական հիմնահարցերի, բնապահպանության առկա խնդիրների և հիմնահարցերի լուծման
առաջարկվող եղանակների և կիրառվող մեթոդների ու մոդելների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա էկոլոգիա գիտության հիմնական տեսական մոտեցումները, օրենքները, հարցերը,
2. կկարողանա օգտագործել այդ գիտելիքները բնապահպանական հարցերի լուծման ոլորտում,
3. կկարողանա կատարել անհրաժեշտ վերլուծություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ներածություն էկոլոգիա գիտության ուսումնասիրման օբյեկտն ու առարկան, զարգացման
պատմական ուղին, տեղն ու դերը գիտությունների համակարգում։ Թեմա 2` Միջավայրի գործոնները և
օրգանիզմների վրա դրանց ազդեցության ընդհանուր օրինաչափությունները:
Թեմա 3`
Պոպուլյացիաների էկոլոգիա: Թեմա 4` Կենսացենոզի էկոլոգիական կառուցվածքը, առանձնահատ– 63 –

կությունները: Թեմա 5` Էկոհամակարգերի գործունեության սկզբունքները, կառուցվածքը։ Թեմա 6`
Էներգետիկ նյութերի շրջանառությունը էկոհամակարգերում, սննդային շղթա: Թեմա 7` Մարդու
փոխազդեցությունը բնության հետ: Թեմա 8` Մթնոլորտի պահպանությունը: Թեմա 9` Ջրային
պաշարների պահպանությունը։ Թեմա 10` Հողային պաշարների պահպանություն: Թեմա 11` Կենսաբազմազանության պահպանության հիմունքներ: Թեմա 12` Շրջակա միջավայրը և մարդու
առողջությունը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անց է կացվում բանավոր: Ստուգարքի ժամանակ ստուգվում է ուսանողի
իմացությունը կիսամյակի ընթացքում անցած նյութի վերաբերյալ: Տոմսը պարունակում է 3 հարց:

0801/B01. Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
2-րդ կիսամյակ, ստուգարք

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում էկոլոգիա գիտության
տեսական հիմնահարցերի, բնապահպանության առկա խնդիրների և հիմնահարցերի լուծման
առաջարկվող եղանակների և կիրառվող մեթոդների ու մոդելների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
4. կիմանա էկոլոգիա գիտության հիմնական տեսական մոտեցումները, օրենքները, հարցերը,
5. կկարողանա օգտագործել այդ գիտելիքները բնապահպանական հարցերի լուծման ոլորտում,
6. կկարողանա կատարել անհրաժեշտ վերլուծություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ներածություն էկոլոգիա գիտության ուսումնասիրման օբյեկտն ու առարկան, զարգացման
պատմական ուղին, տեղն ու դերը գիտությունների համակարգում։ Թեմա 2` Միջավայրի գործոնները և
օրգանիզմների վրա դրանց ազդեցության ընդհանուր օրինաչափությունները:
Թեմա 3`
Պոպուլյացիաների էկոլոգիա: Թեմա 4` Կենսացենոզի էկոլոգիական կառուցվածքը, առանձնահատկությունները : Թեմա 5` Էկոհամակարգերի գործունեության սկզբունքները, կառուցվածքը։ Թեմա 6`
Էներգետիկ նյութերի շրջանառությունը էկոհամակարգերում, սննդային շղթա: Թեմա 7` Մարդու
փոխազդեցությունը բնության հետ: Թեմա 8` Մթնոլորտի պահպանությունը: Թեմա 9` Ջրային
պաշարների պահպանությունը։ Թեմա 10` Հողային պաշարների պահպանություն: Թեմա 11` Կենսաբազմազանության պահպանության հիմունքներ: Թեմա 12` Շրջակա միջավայրը և մարդու
առողջությունը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անց է կացվում բանավոր: Ստուգարքի ժամանակ ստուգվում է ուսանողի
իմացությունը կիսամյակի ընթացքում անցած նյութի վերաբերյալ: Տոմսը պարունակում է 3 հարց:

3.2. Կամընտրական դասընթացներ

0901/B02. Բնագիտության ժամանակակից կոնցեպցիաներ (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն)
2-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել բնական գիտությունների մեթոդոլոգիային և
հայեցակարգերին, ուսանողների մոտ ձևավորել ժամանակակից պատկերացումներ բնական
գիտությունների զարգացման օրինաչափությունների և հեռանկարների շուրջ, նրանց մատուցել այն
գիտելիքների պաշարը, որոնք անհրաժեշտ են զարգացած և լայն աշխարահայացքի ձևավորման համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգերի ձևավորման պատմությունը,
2. կհասկանա բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգերի էությունը,
3. կկարողանա ճիշտ կողմնորոշվել ինֆորմացիայի գնահատման և վերլուծության ժամանակ:
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Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բնագիտության զարգացման պատմությունը: Թեմա 2` Տիեզերքի ծագման և զարգացման
գիտական տեսություններ և դրանց պատմական զարգացումը: Թեմա 3` Կոսմոգոնիկ տեսություն: Թեմա
4` Երկրի ծագման և ձևավորման տեսություն: Թեմա 5` Կյանքի ծագումը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում են հարցեր` նախապես տրամադրված հարցաշարից:

4. Ընդհանուր մասնագիտական դասընթացներ
«Աշխարհագրություն» կրթական ծրագիր

0102/B01. Մաթեմատիկա (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (45 ժամ դասախոսություն և 45 ժամ գործնական պարապմունք),
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ զարգացնել վերլուծական երկրաչափության և
հանրահաշվի դպրոցական դասընթացի ընթացքում ստացած գիտելիքները և դաստիարակել
հմտություններ աշխարհագրության մեջ դրանք կիրառելու համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա կոորդինատների մեթոդը, վերլուծական երկրաչափությունը հարթության վրա,
2. կհասկանա վերլուծական երկրաչափությունը տարածության մեջ,
3. կծանոթանա գծային հավասարումների համակարգերի լուծման մեթոդներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կոորդինատների մեթոդը: Թեմա 2` Ուղիղ գիծը հարթության վրա: Թեմա 3` Երկրորդ
կարգի կորեր: Թեմա 4` Վեկտորներ: Թեմա 5` Ուղիղ գիծը տարածության մեջ: Թեմա 6` Հարթության
հավասարումը: Թեմա 7` Մակերևույթի տեսություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, որից 2 հարցը` 3-ական միավոր, 1 հարցը` 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0901/B03. Երկրագիտություն (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (38 ժամ դասախոսություն և 22 ժամ գործնական պարապմունք),
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել կայուն գիտելիքներ երկիր մոլորակի և նրա
աշխարհագրական թաղանթի ձևավորման, զարգացման, հատկանիշների, նրանում տեղի ունեցող
բազմաթիվ երևույթների և պրոցեսների փոխադարձ կապի, մարդու և աշխարհագրական թաղանթի
փոխհարաբերությունների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը
1. կիմանա աշխարհագրական թաղանթի հիմնական հատկանիշների և նրանց փոխադարձ կապի
ու փոխպայմանավորվածության մասին,
2. կհասկանա երկիր մոլորակում և աշխարհագրական թաղանթում տեղի ունեցող բազմաթիվ
երևույթների առաջացման պատճառները և դրանց աշխարհագրական հետևանքները,
3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել աշխարհագրական թաղանթում տեղի ունեցող
երևույթները բացահայտելու և բնապահպանական բազմաթիվ հիմնախնդիրներ լուծելու
համար:
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Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ընդհանուր երկրագիտության տեղը գիտությունների դասակարգման համակարգում, նրա
կառուցվածքը և արդի խնդիրները: Թեմա 2` Ընդհանուր երկրագիտության ուսումնասիրության
մեթոդները և կարևոր հասկացությունները: Թեմա 3` Ընդհանուր երկրագիտության ուսումնասիրության
հիմնական օբյեկտի` աշխարհագրական թաղանթի կառուցվածքը: Աշխարհագրական թաղանթի
երկրաֆիզիկական և երկրաքիմիական առանձնահատկությունները: Թեմա 4` Աշխարհագրական
թաղանթի հիմնական հատկանիշները և դրանց փոխադարձ կապը և փոխպայմանավորվածությունը:
Թեմա 5` Աշխարհագրական թաղանթի դինամիկան: Նյութերի և էներգիայի շրջապտույտները
աշխարհագրական թաղանթում: Թեմա 6` Մարդը և աշխարհագրական թաղանթը, նրանց
փոխհարաբերությունները: Թեմա 7` Բնության ռացիոնալ օգտագործման և պահպանության
հիմնախնդիրները:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ որից 2 հարցը` 2-ական միավոր, 1 հարցը` 1-ական
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, որից 2 հարցը` 2-ական միավոր, 2 հարցը` 3-ական միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:

0903/B01. Տեղագրություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 15 ժամ լաբորատոր պարապմունք),
1-ին կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել տեսական և պրակտիկ ամուր գիտելիքներ`
կատարելու տոպոգրաֆիական հանույթ` կիրառելով ժամանակակից սարքեր, սարքածրագրային
համակարգեր և տեխնոլոգիաներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա այն ամբողջական տեխնոլոգիան և ժամանակակից սարքերը, որոնց միջողով
հնարավոր է կատարել ցանկացած տարածքի տոպոգրաֆիական հանույթ,
2. կկարողանա տեսական և դաշտային արդյունքի հիման վրա ստեղծել տեղանքի մակերևույթի
ճշգրիտ հատակագիծը,
3. ձեռք կբերի տեսական և պրակտիկ գիտելիքներ` հմտորեն օգտագործելու ժամանակակից
անհրաժեշտ գեոդեզիական սարքերը և գործիքները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Տեղագրական պլան և քարտեզ: Թեմա 2` Ընդհանուր տեսություն գեոդեզիական հանույթի
վերաբերյալ: Թեմա 3` Համառոտ տեղեկություն սխալների տեսության վերաբերյալ: Թեմա 4`
Կողմնորոշում տեղանքում: Թեմա 5` Անկյունաչափական և գծաչափական գործիքներ և սարքեր: Թեմա
6` Պլանային հանույթ: Թեմա 7` Երկրաչափական նիվելիրացում: Թեմա 8` Տախիոմետրական հանույթ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0801/B11. Երկրաբանություն (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 30 ժամ լաբորատոր պարապմունք),
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել երկրաբանության հիմունքներին, Երկրի
կառուցվածքի և կազմի ժամանակակից պատկերացումներին, դրա ընդերքի ուսումնասիրման առկա
մեթոդներին, ինչպես նաև լեռնային ապարներին, դրանց նյութական կազմին, դեֆորմացիաներին և
այլնին:
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. գաղափար կկազմի ընդհանուր երկրաբանության հիմունքների մասին,
2. կհասկանա Երկրի ընդերքում և մակերևույթում ընթացող պրոցեսները,
3. կկարողանա տեղանքում ճանաչել լեռնային ապարները ըստ ծագման, դրանց ծալքավոր և
խզումնային խախտումները, բացահայտել դեֆորմացիաների հետքերը և այլն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Երկրի կազմը և կառուցվածքը: Թեմա 2` Լեռնային ապարների հասակը, քարոլորտի
սալերի տեկտոնիկա: Թեմա 3` Հրաբխականություն և մետամորֆիկ պրոցեսներ: Թեմա 4` Տեկտոնական
շարժումներ և լեռնային ապարների դեֆորմացիաներ: Թեմա 5` Երկրաշարժեր: Թեմա 6` Երկրագնդի
գլխավոր կառույցները: Մարդը և երկրաբանական կառուցվածքը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է: Քննության ձևերն են.
Առաջինը՝ Բանավոր հարցում:
Երկրորդը՝ Գրավոր:

0901/B04. Հողերի աշխարհագրություն հողագիտության հիմունքներով (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (38 ժամ դասախոսություն և 22 ժամ լաբորատոր աշխատանք),
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել լանդշաֆտային թաղանթի «հայելին»
հանդիսացող հողի ձևավորման գործոնների, կազմի, հատկությունների, բերրիության և
աշխարհագրական տեղաբաշխման մասին պատշաճ մասնագիտական պատկերացումներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա
հողագոյացման
պրոցեսի
բովանդակությունը,
հողի
ծագումնաբանական
առանձնահատկությունները,
2. կունենա գիտելիքներ հողի կազմի, հատկությունների, բերրիության և աշխարհագրական
տեղաբաշխման մասին,
3. կկարողանա կատարել հողագիտական դաշտային աշխատանքներ, հողերի ախտորոշում,
ծագումնաբանական հորիզոնների բնութագրում, հողերի քարտեզագրում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հողագոյացման գործոնները և էությունը: Թեմա 2` Հողի պինդ, հեղուկ և գազային փուլերի
կազմն ու հատկությունները: Թեմա 3` Հողերի դաշտային ախտորոշումը և ծագումնաբանական
հորիզոնների վերլուծությունը: Թեմա 4` Հողի բերրիության ձևավորման գործոններն ու տիպերը: Թեմա
5` Հողերի աշխարհագրություն, դասակարգում, շրջանացում, աշխարհագրական տեղաբաշխում: Թեմա
6` Հողային ռեսուրսների ժամանակակից վիճակը և հողերի պահպանությունը:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ որից 2 հարցը` 2-ական միավոր, 1 հարցը` 1-ական
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, որից 2 հարցը` 2-ական միավոր, 2 հարցը` 3-ական միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:

0902/B01. Տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրություն (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (38 ժամ դասախոսություն և 22 ժամ գործնական պարապմունք),
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին համակարգված գիտելիքներ տալ հասարակական
աշխարհագրության հիմնական դրույթների, մեթոդաբանության մեթոդների վերաբերյալ սովորեցնել
կարողություններ տարածաշրջանի հասարակական ողջ կառուցվածքը տեսնելու մեկ ընդհանրության
մեջ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը
1. Ձեռք է բերում գիտելիքներ գնահատելու տարածաշրջանի հասարակության կառուցվածքի
բաղդրիչները:
2. տեսնելու այդ բաղադրիչի փոխկապակցությունները,
3. բացահայտելու հասարակական կառուցվածքի տարածքային ձևերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրության տեսությունը, մեթոդաբանությունը և
հետազոտության մեթոդները: Թեմա 2`Տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրության կայացումը և
զարգացումը: Թեմա 3` Աշխատանքի տարածքային բաժանման ուսմունքը: Թեմա 4` Տնտեսաաշխարհագրական դիրքի մասին ուսմունքը: Թեմա 5`Հասարակության տարածքային կազմակերպման և
տարածաշրջանային զարգացման տեսությունը: Թեմա 6` Բնական պայմանների և ռեսուրսների
տնտեսաաշխարհագրական ուսումնասիրությունը: Թեմա 7` Տարածքային օրինաչափությունների
ուսումնասիրությունը սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության մեջ: Թեմա 8` Բնակչության
աշխարհագրություն: Թեմա 9` Ժամանակակից հասարակության նյութատեխնիկական բազայի տնտեսաաշխարհագրական վերլուծությունը: Թեմա 10` Շրջան, շրջանացում և շրջանագոյացում: Թեմա 11`
Տնտեսաաշխարհագրական կանխատեսում: Թեմա 12` Սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության նոր
ուղղությունները: Թեմա 13` Մարդկության համամոլորակային հիմնախնդրի աշխարհագրական
ասպեկտները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, որից 2 հարցը` 2-ական միավոր, 2 հարցը` 3-ական միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:

0608/B01. Քիմիա (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (15 ժամ դասախոսություն և 30 ժամ լաբորատոր պարապմունք),
2-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել պատկերացում արդի ընդհանուր և
անօրգանական քիմիայի տեսության մասին, տարրերի հատկությունների կախվածությունը
պարբերական համակարգում դրանց գրաված դիրքից, երկրակեղևում քիմիական տարրերի անհամաչափ
բաշխման պատճառների, քիմիական կապի տեսակների և օքսիդա-վերականգնման գործընթացների
էությանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.կիմանա արդի ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի տեսությունը, բնական միացություններից
տարրերի ստացման արդյունաբերական եղանակները,
2.կհասկանա տարրերի խմբերի ընդհանուր բնութագիրը, դրանց բնական միացությունների
հայտնաբերման պատմությունը, ստացման արդյունաբերական եղանակները,
3. կկարողանա կատարել քիմիական փորձեր և հաշվարկներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ատոմա-մոլեկուլային ուսմունքը և քիմիայի հիմնական օրենքները: Ավոգադրոյի և գազերի
միացյալ օրենքները և դրանց կիրառությունը: Թեմա 2` Պարբերական օրենքը և տարրերի պարբերական
համակարգը: Քիմիական կապի տեսակները: Թեմա 3` Քիմիական ռեակցիայի արագությունը և նրա վրա
ազդող գործոնները: Քիմիական հավասարակշռություն: Թեմա 4` Ջուր: Ջրի վիճակի դիագրամը:
Լուծույթներ և դրանց ընդհանուր հատկությունները: Իրական և կոլոիդ լուծույթներ: Էլեկտրոլիտների
լուծույթների հատկությունները: Թեմա 5` Ջրածին, թթվածին, ջրածնի պերօքսիդ, օզոն, դրանց ստացումը,
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հատկությունները և կիրառությունները: Թեմա 6` Ոչ մետաղների (քլոր, ծծումբ, ազոտ, ֆոսֆոր, ածխածին,
սիլիցիում) ստացումը, հատկությունները և կիրառման բնագավառները: Թեմա 7` Ազնիվ գազեր, դրանց
հատկությունները, կիրառությունը: Թեմա 8` Մթնոլորտի և հողի ներկայիս աղտոտված վիճակը: Աղտոտման դեմ պայքարի եղանակները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10
միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն
են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք՝ գրավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:

0410/B01. Ֆիզիկա (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (38 ժամ դասախոսություն և 22 ժամ լաբորատոր պարապմունք),
3-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել էլեկտրականության, մագնիսականության և օպտիկայի
հիմնական օրենքներին, դրանց առնչվող հիմնական փորձերին, ներկայացնել այդ օրենքները
դիֆերենցիալ և ինտեգրալային տեսքերով, գաղափար տալ նրանց հիմնական կիրառությունների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.կիմանա էլեկտրականության, մագնիսականության և օպտիկայի հիմնական օրենքները, դրանց
առնչվող կարևորագույն փորձերը, երևույթները,
2.կհասկանա այդ երևույթների, փորձերի, օրենքների կապը, օրենքների համակարգի ներքին
տրամաբանությունը, այդ համակարգից բխող հիմնական հետևությունները և արդյունքները,
3.կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել կոնկրետ բնույթ կրող հարցերի վերլուծության,
խնդիրների լուծման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Էլեկտրական դաշտը վակուումում և միջավայրում: Թեմա 2` Էլեկտրական հոսանք: Թեմա
3` Մագնիսական դաշտը վակուումում և միջավայրում: Թեմա 4` Էլեկտրամագնիսական մակածում և
քվազիստացիոնար երևույթներ: Թեմա 5` Մաքսվելլի հավասարումների համակարգը: Թեմա 6` Էլեկտրամագնիսական տատանումներ և ալիքներ: Թեմա 7` Լույսի ինտերեֆերենցը: Թեմա 8` Լույսի դիֆրակցիան:
Թեմա 9` Լույսի բևեռացումը: Թեմա 10` Լուսի փոխազդեցությունը նյութի հետ, ոչ գծային օպտիկա:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10
միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն
են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք՝ գրավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:

0903/B02. Գեոմորֆոլոգիա (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն և 20 ժամ գործնական պարապմունք),
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել տարբեր ծագման ռելիեֆի ձևերը, դրանց առաջացման և
զարգացման պատճառները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա տարբեր ռելիեֆի ձևերի, դրանց ծագման և զարգացման, երկրաբանական
կառուցվածքների և նեոտեկտոնական կառույցների հետ ունեցած կապերի մասին,
2. կհասկանա ռելիեֆի ձևերի մասին ունեցած տվյալները ինչպես կարելի է օգտագործել տվյալ
տարածքի զարգացման պատմության բացահայտման, ինչպես նաև ռելիեֆի ներկա և ապագա
զարգացման ընթացքը կանխատեսելու համար,
3. կկարողանա ստացված տեսական գիտելիքները օգտագործել կիրառական նպատակներով:
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Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Գաղափար գեոմորֆոլոգիայի և նրա ուսումնասիրման օբյեկտի մասին: Թեմա 2`
Ռելիեֆառաջացման գործոնները: Թեմա 3` Ներծին պրոցեսները և ռելիեֆը: Թեմա 4` Մայրցամաքների և
գեոսինկլինալային մարզերի մեգառելիեֆը: Թեմա 5` Արտածին պրոցեսները և ռելիեֆը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, որից 2 հարցը` 2-ական միավոր, 2 հարցը` 3-ական միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:

0901/B05. Օդերևութաբանություն և կլիմայագիտություն (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 5 ժամ (48 ժամ դասախոսություն և 27 ժամ լաբորատոր աշխատանք),
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների
մոտ ձևավորել տեսական գիտելիքներ կլիման
պայմանավորող հիմնական գործոնների, կլիման բնութագրող օդերևութաբանական տարրերի, այդ
տարրերի (քամի, ճնշում, ջերմաստիճան, խոնավություն և այլն) բաշխման և երկրագնդի ու Հայաստանի
կլիմայական գոտիների վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա օդերևութաբանական երևույթների բնույթը, դրանք պայմանավորող աղբյուրներն ու
պրոցեսները երկրագնդում
և Հայաստանում կլիմայական գոտիների տարածական
բաշխվածությունը, դրանցում օդերևութաբանական հիմնական տարրերի բաշխվածությունը,
2. կհասկանա
երևույթները
պայմանավորող
ֆիզիկական
գործոնները,
դիտման
օրինաչափությունները, բնականոն ընթացքից շեղման պատճառները, կլիման պայմանավորող
հիմնական գործոնները,
3. կկարողանա կատարել օդերևութաբանական տարրերի և պրոցեսների վերլուծություն և
կլիմայական գոտիների բնութագրում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ներածություն, օդերևութաբանության առարկան և խնդիրները, կապը մյուս
գիտությունների հետ, մթնոլորտի կազմությունը և հիմնական հատկությունները, սահմանը և ուղղաձիգ
շերտավորումը: Թեմա 2` Արեգակնային, երկրային և մթնոլորտային ճառագայթում, երկրի մակերևույթի և
մթնոլորտի ջերմային հաշվեկշիռները: Գոլորշիացում, մառախուղներ, ամպամածություն: Թեմա 3`
Մթնոլորտի ջրաշրջանառության սխեման: Մթնոլորտային տեղումներ, ամպերի վրա ակտիվ
ներգործությունը: Թեմա 4` Մթնոլորտային ճնշման, քամու դաշտեր, քամու փոփոխությունը ըստ
բարձրության: Էկմանի սպիրալ: Թեմա 5` Օդային զանգվածներ, ցիկլոններ և անտիցիկլոններ, մթնոլորտային ճակատներ:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ որից 2 հարցը` 2-ական միավոր, 1 հարցը` 1-ական
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, որից 2 հարցը` 2-ական միավոր, 2 հարցը` 3-ական միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:

0902/B02. Հասարակական արտադրության հիմունքներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 15 ժամ գործնական պարապմունք),
3-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
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Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մեջ ձևավորել հասարակական աշխարհագրության
կազմակերպման պոլիտեխնիկական, տնտեսական գիտելիքներ հումքի, էներգիայի, տեխնիկայի և
տեխնոլոգիաների մասին, որոնք կարևոր դեր ունն արտադրողական ուժերի կազմակերպման ու
կառավարման գործընթացներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ժամանակակից տեխնիկայի, տեխնոլոգիաների հիմնական սկզբունքները, դրանց
կիրառման ոլորտները:
2. կհասկանա ինչը ինչից են ստանում և ինչպես ինչ կարկուլյացիայով
3. կկարողանա վերլուծել արտադրողական ուժերի տարածքային կառուցվածքը, հետազոտել և
հիմնավորել արդյունաբերության և գյուղատնտեսության տարածքային կառուցվածքը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Արտադրության հասարակական կազմակերպում: Թեմա 2. Բնական, տնտեսական և
տեխնիկական գործընթացների միասնությունը և փոխկապակցվածությունը հասարակական
արտադրության տարածքային կազմակերպման և կառավարման գործընթացներում: Թեմա 3.
Հասարակական արտադրության կազմակերպման հիմնական ձևերը: Թեմա 4. Նյութական
արտադրության
հիմնական բնագավառները, դրանց կառուցվածքը և տեխնիկատնտեսական
ցուցանիշները: Թեմա 5. Գյուղատնտեսության հիմունքներ, բնական պայմանների, բնական և
տնտեսական ռեսուրսների դերը գյուղատնտեսության արտադրության կազմակերպման և կառավարման
գործընթացներում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է: Քննության ձևերն են.
Առաջինը՝ գրավոր
Երկրորդը՝ բանավոր

0901/B06. Ջրաբանություն (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն և 20 ժամ լաբորատոր աշխատանք),
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ջրաբանության բնագավառի գիտական
հիմնական իմացություններին և ուսումնասիրման մեթոդներին: Տալ պատկերացում ջրաբանության
առավել ընդհանուր պրոցեսների օրինաչափությունների մասին, ցույց տալ ջրոլորտի, մթնոլորտի,
քարոլորտի և կենսոլորտի փոխադարձ կապը: Ծանոթացնել ջրային օբյեկտների աշխարհագրական
տարածման գլխավոր օրինաչափություններին, դրանց հիմնական առանձնահատկություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը
1. կիմանա ջրային օբյեկտների՝ ստորերկրյա ջրերի, գետերի, լճերի, ջրամբարների, ճահիճների,
սառցադաշտերի, օվկիանոսների ու ծովերի
և
դրանց տարածական բաշխման
օրինաչափությունների ուսումնասիրման մեթոդների մասին,
2. կհասկանա ջրոլորտի առավել ընդհանուր պրոցեսների փոխադարձ կապը մյուս ոլորտների
հետ,
3. կկարողանա
բացահայտել
և
վերլուծել
ջրային
օբյեկտների
գլխավոր
առանձնահատկությունները:
Բովանդակությունը
Թեմա 1` Բնական ջրերի ուսումնասիրման մեթոդները, ջրի ֆիզիկական և քիմիական
հատկությունները: Թեմա 2` Երևույթների ֆիզիկական հիմունքները ջրոլորտում: Թեմա 3` Ջրի
շրջապտույտը բնության մեջ, երկրագնդի ջրային ռեսուրսները: Թեմա 4` Սառցադաշտերի
ջրաբանություն: Թեմա 5` Ստորերկրյա ջրերի ջրաբանություն: Թեմա 6` Գետերի ջրաբանություն: Թեմա
7` Լճերի և ջրամբարների ջրաբանություն: Թեմա 8` Ճահիճների ջրաբանություն: Թեմա 9`
Օվկիանոսների և ծովերի ջրաբանություն:
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Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ որից 2 հարցը` 2-ական միավոր, 1 հարցը` 1-ական
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, որից 2 հարցը` 2-ական միավոր, 2 հարցը` 3-ական միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:

0901/B07. Կենսաշխարհագրություն (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն և 20 ժամ գործնական պարապմունք),
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների
գիտելիքների ձևավորում` կենդանի օրգանիզմների
աշխարհագրական տարածման և տեղաբաշխման, երկրագնդի և դրա առանձին ռեգիոնների բուսական
ծածկույթի և կենդանական աշխարհի կառուցվածքի կարևորագույն օրինաչափությունների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ցամաքային և ջրային էկոհամակարգերի կազմակերպման կարևորագույն
սկզբունքները,
դրանց
տարածաժամանակային
փոփոխականության
հիմնական
օրինաչափությունները,
2. կհասկանա բիոտայի տեղն ու դերը կենսոլորտի ձևավորման գործում,
3. կկարողանա օգտվել կենսաշխարհագրական քարտեզներից, յուրացնել համեմատական
աշխարհագրական մեթոդները` կենսաշխարհագրական օբյեկտների նկատմամբ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ներածություն: Թեմա 2` Կենսաշխարհագրության հիմնական հասկացությունները: Թեմա
3` Հասկացություն կենսոլորտի մասին: Թեմա 4` Հասկացություն կենսացենոզի մասին: Թեմա 5`
Հասկացություն արեալի մասին: Թեմա 6` Ժամանակակից ֆլորայի և ֆաունայի ծագումը: Թեմա 7`
Ցամաքի ֆլորիստական և ֆաունիստական ռեգիոնները: Թեմա 8` Ցամաքի հիմնական բիոմները: Թեմա
9` Բարձրադիր գոտիականությունը`ցամաքային օրգանիզմների տարածման գործում: Թեմա 10` Կյանքը
կղզիներում: Թեմա 11` Կյանքի առանձնահատկությունները ներքին ջրային ավազաններում: Թեմա 12`
Կյանքի առանձնահատկությունները Համաշխարհային օվկիանոսում:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ որից 2 հարցը` 2-ական միավոր, 1 հարցը` 1-ական
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, որից 2 հարցը` 2-ական միավոր, 2 հարցը` 3-ական միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:

0903/B03. Քարտեզագրություն (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն և 20 ժամ լաբորատոր աշխատանք),
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է, ուսանողներին տալ քարտեզագրության հիմնավորված ժամանակակից
մեկնաբանում, այն միևնույն ժամանակ որպես գիտության տեխնիկա և տեխնալոգիա` նկատի ունենալով
քարտեզագրության և նորագույն տեխնոլոգիաների ինտեգրացիոն պրոցեսները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1. կիմանա քարտեզի մաթեմատիկական հիմքի տարրերը, քարտեզների և հատակագծերի
նախագծման և կազմման տեսությունը,
2. կհասկանան և ձեռք կբերի գործնական գիտելիքներ պատկերման եղանակների, պայմանական
նշանների նախագծման և ձևավորման հիմնական օրենքների ու չափորոշիչների մասին:
3. կկարողանա կազմել թեմատիկ քարտեզներ, օգտագործել տարբեր նշանակության քարտեզներ և
տեղագրական քարտեզներ, որոշել կոորդինատներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Քարտեզագրություն: Կառուցվածքը, նպատակը և խնիրները: Թեմա 2` Քարտեզ,
սահմանումը, հատկությունները, դասակարգման սկզբունքները: Թեմա 3` Քարտեզի մաթեմատիկական
հիմքի տարրերը: Թեմա 4` Պատկերման քարտեզագրական եղանակները: Թեմա 5` Քարտեզագրական
ընդհանրացում (գեներալիզացիա) և դրա էությունը: Թեմա 6` Աշխարհագրական քարտեզներ, ատլասներ:
Թեմա 7` Քարտեզների նախագծում և կազմում: Թեմա 8` Ուսումնասիրություններ քարտեզների միջոցով:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, որից 2 հարցը 2-ական միավոր, 2 հարցը` 3-ական միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:

0902/B03. Բնակչության աշխարհագրություն ժողովրդագրության հիմունքներով (5կրեդիտ)
Շաբաթական 5 ժամ (45 ժամ դասախոսություն և 30 ժամ գործնական պարապմունք),
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել բնակչության աշխարհագրական գիտության
հիմունքներին, նրա հիմնական հասկացություններին, համակարգված գիտելիքներ տալ բնակչության
թվի, շարժի, կազմի, տեղաբաշխման, բնակավայրերի և դրանց տարածական խմբերի վերաբերյալ, ուսանողների մոտ ձևավորել որոշակի հմտություններ և կարողություններ բնակչության աշխարհագրական
վերլուծության տարբեր մեթոդների և եղանակների վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա բնակչության աշխարհագրության հիմնական հասկացությունները, տեսական և
մեթոդաբանական հարցերը,
2. կհասկանա բնակչության աշխարհագրության տարբեր երևույթների ու գործընթացների էությունն
ու հիմնական հատկանիշները,
3. կկարողանա կատարել բնակչության աշխարհագրության տարբեր երևույթների ու
գործընթացների, դրանց ցուցանիշների վերլուծությունն ու գնահատումը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բնակչության աշխարհագրության առարկան, մեթոդները, խնդիրները: Թեմա 2`
Բնակչության թիվը, նրա հաշվառումը և շարժընթացը: Թեմա 3`
Բնակչության բնական
վերարտադրությունը: Թեմա 4` Բնակչության սեռատարիքային և ընտանեկան կառուցվածքը: Թեմա 5`
Բնակչության ռասայական, ազգային և կրոնական կազմը: Թեմա 6` Բնակչության սոցիալական կառուցվածքը և աշխատանքային ռեսուրսները: Թեմա 7` Բնակչության միգրացիան: Թեմա 8` Բնակչության
տեղաբաշխումը: Թեմա 9` Տարաբնակեցումը և նրա ձևերը: Թեմա 10` Ուրբանիզացումը: Թեմա 11`
Քաղաքային ագլոմերացիաներ: Թեմա 12` Քաղաքների դասակարգումը և խմբավորումը: Թեմա 13`
Գյուղական բնակավայրերի աշխարհագրություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, որից 2 հարցը` 2-ական միավոր, 2 հարցը` 3-ական միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
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0901/B08. Լանդշաֆտագիտություն (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն և 20 ժամ գործնական պարապմունք),
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել լանդշաֆտագիտության հիմունքներին,
լանդշաֆտային թաղանթի բաղադրիչների փոխադարձ կապին և լանդշաֆտների շրջանացմանն ու
դասակարգմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը
1. կիմանա ԲՏՀ կառուցվածքը, դրանցում գոյություն ունեցող փոխազդեցությունը և
փոխպայմանավորվածությունը,
2. կհասկանա ԲՏՀ-ի պահպանության, փոփոխության և նրանցում ընթացող պրոցեսների
պատճառահետևանքային կապերը,
3. կկարողանա
տարբերել
լանդշաֆտների
տիպերը,
դրանցում
գոյություն
ունեցող
ստորակարգությունը և բնության մեջ գոյություն ունեցող լանդշաֆտների տեսակները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Երկրի մոլորակի լանդշաֆտային թաղանթ-ոլորտները: Թեմա 2` Լանդշաֆտային ոլորտի
զարգացումը և դինամիկան: Թեմա 3` Մարդ-բնություն փոխհարաբերությունը: Թեմա 4` Լանդշաֆտային
հետազոտումներ և շրջանացում: Թեմա 5` Լանդշաֆտային թաղանթի զոնայականությունը: Թեմա 6` Երկրագնդի հիմանական լանդշաֆտային զոնաների վերլուծությունը:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ որից 2 հարցը` 2-ական միավոր, 1 հարցը` 1-ական
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, որից 2 հարցը` 2-ական միավոր, 2 հարցը` 3-ական միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:

0903/B04. Գեոինֆորմատիկա և աէրոտիեզերական հետազոտման մեթոդներ (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 30 ժամ լաբորատոր պարապմունք),
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել գեոինֆորմացիոն համակարգերի ու դրանց
օգտագործման մասին տեսական ու կիրառական գիտելիքներ: Աէրոտիեզերական նկարների
առանձնահատկությունների, հնարավորությունների, դրանց վերծանման մեթոդների ուսումնասիրումը
տարբեր բնույթի կադաստրային տեղեկատվություններ ստանալու նպատակով:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա գեոինֆորմացիոն համակարգերի գործառական կառուցվածքի տեսական հիմքերը և
կիմանա խորը գիտելիքներ աէրոտիեզերական նկարների հատկանիշների, համակարգչային
տեխնիկայով դրանց վերծանման մեթոդների մասին: Կհասկանա աերոտիեզերական նկարներից
ինչպիսի տեղեկատվություն կարելի է ստանալ դրանց ողջ հնարավորությունների օգտագործման ժամանակ,
2. կհասկանա ԱՏՀ-ում տվյալների կառավարման մեխանիզմը և կկարողանա ստացված
գիտելիքները օգտագործել կիրառական նպատակներով, մասնավորապես հողային ռեսուրսների և
անշարժ գույքի գնահատման ժամանակ: Կկարողանա ինքնուրույն կերպով կատարել աէրոտիեզերական
նկարների վերծանում համապատասխան համակարգչային ծրագրերի միջոցով
3. կկարողանա ինքնուրույն կերպով ստեղծել ԱՏՀ տվյալների հենք և օգտվել տարատեսակ գրական
աղբյուրներից, ինտերնետային ռեսուրսներից և այլն: Ստեղծագործաբար կիրառել ունեցած գիտելիքները
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և առաջ քաշել նորերը: Ստացած գիտելիքները կիրառել այլ հարակից գիտակարգերի շրջանակներում
կատարվելիք ուսումնասիրություններում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Գեոինֆորմատիկայի ընդհանուր դրույթները: Թեմա 2` Տվյալների գրանցումը, մուտքագրումը և պահպանումը: Տարածական տվյալների կառուցումը: Թեմա 3` Տվյալների վերլուծությունը և
մոդելավորումը: Թեմա 4` Տվյալների բազաների կառավարման համակարգերը: Հասկացություն
ինտեգրացիոն համակարգերի մասին: Թեմա 5` Մեքենայական գրաֆիկայի տեխնիկական միջոցները,
տվյալների տեսանելիացման մեթոդները և միջոցները: Համակարգչային քարտեզների և ատլասների
ստեղծման առանձնահատկությունները: Թեմա 6` Գեոինֆորմատիկայի կիրառական ասպեկտները:
Թեմա 7՝ Աերոտիեզերական նկարների վերծանման վրա ազդող գործոնները: Աէրոտիեզերական
նկարների նյութերը: Թեմա 8՝ Վերծանման հատկանիշները: Վերծանման մեթոդիկան և տեխնոլոգիան:
Թեմա 9՝ Աէրոտիեզերական նկարների վերծանման համակարգչային տեխնոլոգիաները:Ակնադիտական
վերծանում: Թեմա 10՝ Թվային նկարների վերծանում: Վերծանման արդյունքների հուսալիությունը: Վերծանման տեսակները և մեթոդները, վերծանման որակի գնահատումը: Թեմա 11՝ Ռելիեֆի ձևերի և
տիպերի վերծանումը հողերի որակի կադաստրային գնահատման համար:Ապարների վերծանումը:
Թեմա 12՝ Հողաբուսական ծածկոցի վերծանումը: Թեմա 13՝ Ջրաբանական օբյեկտների վերծանումը:
Թեմա 14՝ Մարդածին օբյեկտների վերծանումը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10
միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն
են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:

0902/B04. Գեոէկոլոգիա (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն և 20 ժամ գործնական պարապմունք),
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել երկրագնդի գեոէկոլոգիական իրավիճակը
վերլուծելու տեսական գիտելիքներ (աշխարհագրական թաղանթի ոլորտների), գեոէկոլոգիական
մոնիթորինգի և փորձաքննության անցկացման կարողություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Երկրագնդի գեոէկոլոգիական իրավիճակը ձևավորող բնական և հասարակական
գործոնների մասին,
2. կհասկանա գեոէկոլոգիական հիմնական հասկացությունները, օրենքները,
3. կկարողանա առանձնացնել աշխարհագրական թաղանթի ոլորտների գեոէկոլոգիական
հիմնախնդիրները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Գեոէկոլոգիայի ուսումնասիրության առարկան և խնդիրները: Թեմա 2` Գեոէկոլոգիայի
ձևավորման պատմությունը: Թեմա 3`
Գեոէկոլոգիան գիտությունների համակարգում: Թեմա 4`
Էկոհամակարգ և երկրահամակարգ: Թեմա 5` Գեոէկոլոգիայի հիմնական կոնցեպցիաները: Թեմա 6`
Երկրագնդի ձևի և չափի գեոէկոլոգիական առանձնահատկությունները: Թեմա 7` Նյութերի համամոլորակային շրջապտույտը: Թեմա 8` Առանձին նյութերի շրջապտույտների մարդածին խախտումները: Թեմա
9` Բնակչությունը որպես գեոէկոլոգիական գործոն: Թեմա 10` Սպառումը որպես գեոէկոլոգիական
գործոն: Թեմա 11` Տեխնիկական առաջընթացը որպես գեոէկոլոգիական գործոն: Թեմա 12` Գեոէկոլոգիական ինդիկատորներ: Թեմա 13` Տնտեսության էկոլոգիզացիա: Թեմա 14` Անցման փուլի առանձնահատկությունները: Թեմա 15` Օզոնային շերտի պահպանությունը: Թեմա 16` Կենսաբանական
բազմազանություն: Թեմա 17` Կլիմայի գլոբալ տաքացման սցենարները: Թեմա 18` Գեոէկոլոգիա և
էկոլոգիա:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Ընթացիկ քննություններ

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, որից 2 հարցը` 2-ական միավոր, 2 հարցը` 3-ական միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:

0901/B09. Հայաստանի ֆիզիկական աշխարհագրություն (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն և 20 ժամ գործնական պարապմունք),
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել Հայկական լեռնաշխարհի և ՀՀ մակերևույթի
ձևածագումնաբանական տարրերին և բնակլիմայական պայմաններին: Հնարավորություն ստեղծել
գտնելու տարածքի բնակլիմայական պայմանների և ռելիեֆի, ջրագրական ցանցի, երկրաբանական
կառուցվածքի միջև գոյություն ունեցող պատճառահետևանքային կապերը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը
1. կիմանա Հայկական լեռնաշխարհի և ՀՀ տարածքի ընդհանուր ֆիզիկաաշխարհագրական
բնութագիրը,
2. կհասկանա ֆիզիկաաշխարհագրական գործոնների փոխադարձ կապը, նրանց միջև գոյություն
ունեցող պատճառահետևանքային կապերը,
3. կկարողանա
ինքնուրույն
հետազոտական
աշխատանք
կատարել,
բացահայտել
ֆիզիկաաշխարհագրական գործոնների փոխադարձ կապը, ներծին և արտածին պրոցեսների
արդյունքում ստեղծված ռելիեֆի ձևերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հայկական լեռնաշխարհի բնական պայմանների համառոտ բնութագիրը: Թեմա 2` ՀՀ
աշխարհագրական դիրքը, սահմանները, տեղը Հայկական լեռնաշխարհում: Թեմա 3` ՀՀ տարրերի
երկրաբանությունը, ռելիեֆի ձևաբանական-ծագումնաբանային տիպերը: Թեմա 4` Կլիման,
ջրագրությունը, հողերը, բուսականությունը, կենդանական աշխարհը, ՀՀ բնական լանդշաֆտային գոտիները: Թեմա 5` ՀՀ ֆիզիկաաշխարհագրական շրջանների համառոտ բութագիրը: Թեմա 6` Բնական
ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործումը և բնության պահպանությունը:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ որից 2 հարցը` 2-ական միավոր, 1 հարցը` 1-ական
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, որից 2 հարցը` 2-ական միավոր, 2 հարցը` 3-ական միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:

0901/B10. Մայրցամաքների և օվկիանոսների ֆիզիկական աշխարհագրություն-1 (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (60 ժամ դասախոսություն և 30 ժամ գործնական պարապմունք),
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել մայրցամաքների տեսական և գործնական
խնդիրների լուծման եղանակների, ինչպես նաև տնտեսական նշանակության մասին պատկերացումներ
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա առարկայի տնտեսական և գործնական խնդրացանկը,
2. կհասկանա, թե ինչ մեթոդով յուրացնի ստացված տվյալները,
3. կկարողանա
մայրցամաքների
և
համաշխարհային
օվկիանոսի
մասին
տալ
ֆիզիկաաշխարհագրական բնույթի տեղեկատվություն և կատարել վերլուծություն:
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Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մայրցամաքների և օվկիանոսների առաջացումը, նրանց դիրքը ու սահմանները: Թեմա 2`
Մայրցամաքների երկրաբանական կառուցվածքը, ռելիեֆի ձևերը, կլիմայական պայմանները,
ջրագրությունը /գետեր, լճեր/, օգտակար հանածոները և բնական հարստությունները: Մայրցամաքների
հողաբուսական ծածկույթը, կենդանական աշխարհը, նրանց տարածումը: Թեմա 3` Համաշխարհային
օվկիանոսի գոյացումը, նրա նշանակությունը, հատակի ռելիեֆը, տարածումը: Թեմա 4` Վերը նշված
ֆիզիկաաշխարհագրության ուսումնասիրություններին տալ տնտեսաաշխարհագրական նշանակություն:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ որից 2 հարցը` 2-ական միավոր, 1 հարցը` 1-ական
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, որից 2 հարցը` 2-ական միավոր, 2 հարցը` 3-ական միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:

0902/B05. Համաշխարհային տնտեսության աշխարհագրություն (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (60 ժամ դասախոսություն և 30 ժամ սեմինար պարապմունք),
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ապագա աշխարհագետ մասնագետներին տալ համապատասխան
գիտելիքներ համաշխարհային տնտեսության կառուցվածքի ու տարածքային առանձնահատկությունների
մասին, ուսուցանել աշխարհատնտեսական կապերի ձևավորման և զարգացման օրենքներն ու
օրինաչափությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը
1. կիմանա համաշխարհային տնտեսության կառուցվածքն ու էությունը,
2. կիմանա համաշխարհային տնտեսության սուբյեկտները, զարգացման միտումները,
3. կբացահայտի համաշխարհային տնտեսության ռեսուրսային ներուժը,
4. կուսումնասիրի աշխարհտնտեսական կապերն ու զարգացման միտումները,
5. բացահայտել Հայաստանի Հանրապետության տեղն ու դերը համաշխարհային տնտեսության
համակարգում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Համաշխարհային տնտեսություն¦ հասկացությունը: Համաշխարհային տնտեսության
զարգացման փուլերը: Թեմա 2` Համաշխարհային տնտեսության սուբյեկտները: Համաշխարհային
տնտեսության զարգացման արդի մտորմները: Թեմա 3` Համաշխարհային տնտեսության ռեսուրսային
ներուժը: Թեմա 4` Աշխատանքի միջազգային բաժանում:Թեմա 5` Համաշխարհային տնտեսության
ճյուղային կառուցվածքը:
Թեմա 6` Գիտատեխնիկական հեղափոխությունը և համաշխարհային
տնտեսությունը:Թեմա
7`Համաշխարհային
տնտեսության
միջազգային
հարաբերությունների
համակարգը: Թեմա 8` Միջազգային տնտեսական ինտեգրում:
Թեմա 9`ԱՄՆ-ը համաշխարհային
տնտեսության համակարգում: Թեմա 10` Արևմտյան Եվրոպան համաշխարհային տնտեսության համակարգում: Թեմա 11` Ճապոնիան համաշխարհային տնտեսության համակարգում: Թեմա 12` Չինաստանը
համաշխարհային տնտեսության համակարգում: Թեմա 13`
Հնդկաստանը համաշխարհային
տնտեսության համակարգում: Թեմա 14` Ռուսաստանը համաշխարհային տնտեսության համակարգում:
Թեմա 15` ՀՀ հարևան երկրները համաշխարհային տնտեսության համակարգում: Թեմա 16`ՀՀ
համաշխարհային տնտեսության համակարգում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, որից 2 հարցը` 2-ական միավոր, 2 հարցը` 3-ական միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
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0901/B11. Հնեաշխարհագրություն (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 15 ժամ գործնական պարապմունք),
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել աշխարհագրական թաղանթի ոլորտների
առաջացման մասին գոյություն ունեցող վարկածներին, երկրի ոլորտների զարգացման ընթացքին,
պարզաբանելու համար հետագա զարգացման միտումները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը
1. կիմանա երկրագնդի ոլորտների առաջացման վարկածների, ոլորտների զարգացման
պատմությունը և միտումները,
2. կհասկանա երկրի ոլորտների փոխադարձ կապը, դրանցում ընթացող պրոցեսների
պատճառահետևանքային կապերը,
3. կկարողանա տարբերակել հավաստի վարկածները, բնական պայմաններից որո°նք են
փոփոխվել, պահպանվել և կկարողանա պարզաբանել դրանց զարգացման հետագա
միտումները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Տիեզերածնության վարկածները: Թեմա 2` Երկրի ռելիեֆի զարգացումը: Թեմա 3`
Ջրոլորտի զարգացումը: Թեմա 4` Մթնոլորտի զարգացումը: Թեմա 5` Երկրի հողմնահարման կեղևի
զարգացումը: Թեմա 6` Հողմանահարման կեղևի, կլիմայի և ռելիեֆի կապը: Թեմա 7` Կենսոլորտի
զարգացումը: Թեմա 8`Աշխարհագրական միջավայրի զարգացման հիմնական օրինաչափությունները:
Թեմա 9` ՀՀ տարածքի համառոտ հնէաշխարհագրական ակնարկ:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, որից 2 հարցը` 3-ական միավոր, 1
հարցը` 4-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: Քննության ձևերն են.
Առաջինը՝ գրավոր
Երկրորդը՝ բանավոր

0902/B06. Հայաստանի տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրություն (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն և 20 ժամ գործնական պարապմունք),
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ Հայաստանի Հանրապետության բնական
պայնամների, ռեսուրսների, բնակչության, տնտեսության (արտադրական և ոչ արտադրական) ոլորտների
տարածքային կազմակերպման և կառավարման տեսական ու գործնական գիտելիքներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողները.
1. կիմանա ՀՀ բնական պայմանների և ռեսուրսների գնահատականը,
2. կհասկանա Հայաստանի տնտեսության զարգացումը և բացթողումները,
3. կկարողանա վերլուծել և գնահատել տնտեսության տարածքային կազմակերպման ու
կառավարման գործընթացները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հայաստանի արտադրողական ուժերի զարգացման պատմաաշխարհագրական
առանձնահատկությունները: Թեմա 2` Հանրապետության բնական և տնտեսական ներուժի
գնահատականը, բնօգտագործման և բնապահպանության խնդիրները: Թեմա 3` Բնակչությունը:
Հայաստանի
բնակչության շարժընթացը XIX դարի սկզբներից մինչև մեր օրերը: Բնակչության
դինամիկայի գործոնները: Թեմա 4` Տնտեսությունը: Արդյունաբերության, գյուղատնտեսության տարածքային կառուցվածքը: Թեմա 5` ՀՀ սպասարկման ոլորտը, զարգացման միտումները: Թեմա 6`
Հանրապետության տնտեսության տարածքային կառուցվածքի փոփոխությունները վերակառուցման և
շուկայական հարաբերությունների պայմաններում: Թեմա 7` ՀՀ-ն միջազգային տնտեսական հարաբե– 78 –

րություններում: Հայաստանի տնտեսությունը համաշխարհային տնտեսության գլոբալացման պայմաններում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, որից 2 հարցը` 2-ական միավոր, 2 հարցը` 3-ական միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:

0901/B12. Մայրցամաքների և օվկիանոսների ֆիզիկական աշխարհագրություն-2 (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 5 ժամ (55 ժամ դասախոսություն և 20 ժամ գործնական պարապմունք),
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել մայրցամաքների տեսական և գործնական
խնդիրների լուծման եղանակների, ինչպես նաև տնտեսական նշանակության մասին պատկերացումներ
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա առարկայի տնտեսական և գործնական խնդրացանկը,
2. կհասկանա, թե ինչ մեթոդով յուրացնի ստացված տվյալները,
3. կկարողանա մայրցամաքների և համաշխարհային օվկիանոսի մասին տալ ֆիզիկաաշխարհագրական բնույթի տեղեկատվություն և կատարել վերլուծություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մայրցամաքների և օվկիանոսների առաջացումը, նրանց դիրքը ու սահմանները: Թեմա 2`
Մայրցամաքների երկրաբանական կառուցվածքը, ռելիեֆի ձևերը, կլիմայական պայմանները,
ջրագրությունը /գետեր, լճեր/, օգտակար հանածոները և բնական հարստությունները: Մայրցամաքների
հողաբուսական ծածկույթը, կենդանական աշխարհը, նրանց տարածումը: Թեմա 3` Համաշխարհային
օվկիանոսի գոյացումը, նրա նշանակությունը, հատակի ռելիեֆը, տարածումը: Թեմա 4` Վերը նշված
ֆիզիկաաշխարհագրության ուսումնասիրություններին տալ տնտեսաաշխարհագրական նշանակություն:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ որից 2 հարցը` 2-ական միավոր, 1 հարցը` 1-ական
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, որից 2 հարցը` 2-ական միավոր, 2 հարցը` 3-ական միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:

0902/B07. Արտասահմանյան երկրների սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրություն (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (60 ժամ դասախոսություն և 30 ժամ գործնական պարապմունք),
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին գիտելիքներ տալ համաշխարհային տնտեսության, նրա
ձևավորման գործոնների, առաջատար եվրոպական երկրների, տնտեսության առանձին ոլորտների
ներկայիս վիճակի զարգացման միտումների վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը.
1. գաղափար կկազմի համաշխարհային տնտեսության ներկայիս կառուցվածքի, զարգացման
միտումների, ինչպես նաև եվրոպական երկրների տնտեսության վերաբերյալ,
2. կսովորի համաշխարհային և առանձին
երկրների տնտեսության զարգացման կապը
աշխատանքային կուլտուրայի հետ,
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3. կկարողանա տրամաբանության և համեմատության միջոցով տեսնել բնառեսուրսային
կարողությունների, աշխատանքային նորույթներիդերն ու նշանակությունը առանձին ռեգիոնների
սոցիալ-տնտեսական զարգացման մեջ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Աշխարհի քաղաքական քարտեզի ձևավորումը: Թեմա 2` Համաշխարհային տնտեսության
ձևավորումը, զարգացման միտումները: Թեմա 3` Համաշխարհային տնտեսության
ճյուղային
կառուցվածքը և աշխարհագրությունը: Թեմա 4` Եվրոպական երկրների տնտեսության ընդհանուր
բնութագիրը: Թեմա 5` Արևմտյան Եվրոպայի երկրների տնտեսաաշխարհագրական բնութագիրը: Թեմա
6` Հյուսիսային Եվրոպայի երկրների տնտեսաաշխարհագրական բնութագիրը: Նրա դերը աշխատանքի
միջազգային աշխարհագրական բաժանման մեջ: Թեմա 7` Հարավային Եվրոպայի երկրների տնտեսաաշխարհագրական ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 8` Արևելյան Եվրոպայի երկրների տնտեսաաշխարհագրական ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 9` Աֆրիկյան և Ամերիկյան քաղաքակրթությունը, նրա
փոխկապակցությունները և փոխազդեցությունները: Թեմա 10` Աֆրիկայի բնառեսուրսային
կարողությունների գնահատականը: Թեմա 11` Հյուսիսային Ամերիկայի տնտեսաաշխարհագրական
ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 12` ԱՄՆ-ի տնտեսաաշխարհագրական բնութագիրը: Թեմա 13`
Լատինական Ամերիկայի տնտեսաաշխարհագրական ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 14` Ավստրալիայի
և Օվկիանիայի տնտեսաաշխարհագրական ընդհանուր բնութագիրը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, որից 2 հարցը` 2-ական միավոր, 2 հարցը` 3-ական միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:

0902/B08. Աշխարհագրական մշակույթ (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (38 ժամ դասախոսություն և 22 ժամ սեմինար պարապմունք),
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին համակարգված գիտելիքներ տալ աշխարհագրության՝
որպես համամարդկային մշակույթի բաղկացուցիչ մասի, վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը
1. կիմանա աշխարհագրական մշակույթի բաղադրիչները
2. կհասկանա աշխարհագրական մշակույթի դերը անհատի աշխարհայացքի ձևավորման և
վարքագծի դրսևորման գործում
3. կկարողանա իր մասնագիտական գործունեության մեջ առաջնորդվել աշխարհագրական
մտածողության, աշխարհագրական մեթոդների, աշխարհագրական լեզվի բաղադրատարրերով:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1.՝ Ներածություն: Թեմա 2. «Մշակույթ» հասկացությունը, դրա տարատեսակները: Թեմա 3.
Աշխարհագրական մշակույթը որպես համամարդկային մշակույթի բաղադրիչ: Թեմա 4. Աշխարհի
գիտական պատկերը: Թեմա 5. Աշխարհի աշխարհագրական պատկերը: Թեմա 6. Աշխարհագրական
մտածողություն: Թեմա 7. Աշխարհագրության մեթոդները: Թեմա 8. Աշխարհագրության լեզուն: Թեմա 9.
Աշխարհագրական մշակույթը և հանրակրթությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, որից 2 հարցը` 2-ական միավոր, 2 հարցը` 3-ական միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:

0902/B09. Աշխարհագրական մտքի զարգացման պատմություն (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (45 ժամ դասախոսություն և 15 ժամ սեմինար պարապմունք),
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ համապարփակ գիտելիքներ աշխարհագրություն
գիտության զարգացման վերաբերյալ, սկսած անտիկ ժամանակաշրջանից մինչև մեր օրերը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը
1. պատկերացում կունենա աշխարհագրական տեսահորիզոնի և աշխարհագրական տեսական
մտքի զարգացման էվոլյուցիոն գործընթացի մասին:
2. կունենա տեսական և փաստական կոնկրետ գիտելիքներ Աշխարհագրական տեսական մտքի
զարգացման տարբեր փուլերի (ժամանակաշրջանների) վերաբերյալ:
3. կիմանա տարբեր երկրների և ժողովուրդների դերը Աշխարհագրական մտքի զարգացման
գործում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Դասընթացի ուսումնասիրության առարկան, բովանդակությունը,
կառուցվածքը
նպատակը և խնդիրները, գրական աղբյուրների տեսություն: Թեմա 2. Աշխարհագրական մտքի
զարգացումը Հին աշխարհի երկրներում: Թեմա 3. Աշխարհագրության զարգացումը Հին Հունաստանում:
Թեմա 4. Աշխարհագրությունը Հռոմի տիրապետության ժամանակաշրջանում: Թեմա 5. Աշխարհագրական մտքի զարգացումը միջնադարում: Թեմա 6. Աշխարհագրական մեծ հայտնագործությունների
դերը աշխարհագրության զարգացման գործում: Թեմա 7. Աշխարհագրության զարգացումը 16-17-րդ
դարերում: Թեմա 8. Աշխարհագրության զարգացումը 18-րդ դարում: Թեմա 9. Դասական
աշխարհագրության ավարտը և նոր աշխարհագրության սկիզբը: Թեմա 10. Նոր աշխարհագրության
ձևավորումը և զարգացումը արևմտաեվրոպական երկրներում (Գերմանիա, Ֆրանսիա, Մեծ Բրիտանիա),
ԱՄՆ-ում և Ռուսաստանում: Թեմա 11. Աշխարհագրության զարգացումը ԽՍՀՄ-ում: Թեմա 12 . Աշխարհագրության ձևավորումը և զարգացումը Հայաստանի Հանրապետությունում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, որից 2 հարցը` 2-ական միավոր, 2 հարցը` 3-ական միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:

0901/B13. Աշխարհագրական կանխատեսման հիմունքներ (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (45 ժամ դասախոսություն և 15 ժամ գործնական պարապմունք),
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Ուսանողների
մոտ
ձևավորել
տեսական
և
գործնական
գիտելիքների
համակարգ
աշխարհագրության տեսական մակարդակի ու նրա բարձրագույն աստիճանի` աշխարհագրական
կանխատեսման արդյունքները հասարակական պրակտիկային ծառայեցնելու ուղիների ու միջոցների
մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը
1.կիմանա
աշխարհագրական
կանխատեսման
էությունը
և
բովանդակությունը,
առանձնահատկությունները:
2. կհասկանա աշխարհագրական կանխատեսման գիտաճանաչողական հիմքը:
3. կկարողանա կանխատեսել աշխարհագրական երևույթների զարգացումները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դասընթացի տեղը համալսարանական աշխարհագրական կրթության համակարգում:
Նպատակը, խնդիրները: Թեմա 2` Աշխարհագրական կանխատեսումը գիտության ճյուղի սահմանային
դիրքը աշխարհագրության և կանխատեսագիտության (պրոգնոստիկայի)
փոխներթափանցման
հատվածում: Թեմա 3` Աշխարհագրության գիտաճանաչողական ու կառուցողական հատկանիշները:
Գործնական կիրառումը աշխարհագրական կանխատեսման միջոցով: Թեմա 4` Կանխատեսումը որպես
աշխարհագրության գիտաճանաչողական ու կառուցողական գործառույթների տեսական հիմք: Թեմա 5`
Աշխարհագրական կանխատեսման էությունը, առանձնահատուկությունները: Կապը աշխարհագրական
տարածքի կազմակերպման և տարածքային կառավարման հետ: Թեմա 6` Կանխատեսման համագի– 81 –

տական մեթոդների կիրառումը աշխարհագրության մեջ: Թեմա 7` Աշխարհագրական կանխատեսման
կառուցվածքը: Հիմնական ճյուղերն ու ուղղությունները:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ որից 2 հարցը` 2-ական միավոր, 1 հարցը` 1-ական
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, որից 2 հարցը` 2-ական միավոր, 2 հարցը` 3-ական միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:

0902/B10. Հայաստանի պատմական աշխարհագրություն (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 15 ժամ սեմինար պարապմունք),
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել կայուն գիտելիքներ պատմական անցած
ժամանակաշրջանում Հայաստանի և հարակից երկրների բնական պայմանների ու ռեսուրսների,
բնակչության, վարչաքաղաքական իրավիճակի ու բաժանումների և տնտեսության վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը
1. կունենա կայուն գիտելիքներ պատմական անցած ժամանակաշրջանի Հայաստանի և հարակից
երկրների պատմա-աշխարհագրական տարաբնույթ հարցերի մասին:
2. կունենա կոնկրետ փաստական գիտելիքներ Հայաստան աշխարհի տարբեր շրջանների
(գավառների, նահանգների) մասին պատմական տարբեր ժամանակաշրջանների վերաբերյալ:
3. կարողանա պատմաաշխարհագրական զուգահեռներ անցկացնել և լայնորեն կիրառել
հետազոտության պատմաաշխարհագրական մեթոդը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դասընթացի բովանդակությունը, կառուցվածքը ուսումնասիրման նպատակը և
խնդիրները,
գրական աղբյուրների տեսություն: Թեմա 2` Հայկական լեռնաշխարհի
բնական
պայմանները և ռեսուրսները: Թեմա 3` Հին Հայաստանի բնակչությունը: Թեմա 4` Հին Հայաստանի
գլխավոր ճանապարհները և դրանց քաղաքական ու տնտեսական նշանակությունը: Թեմա 5` Հին Հայաստանի տարածքը և վարչատարածքային բաժանումը սկսած առաջին հիշատակությունից մինչև VII դարը:
Թեմա 6` Հին Հայաստանի պատմաաշխարհագրական համառոտ նկարագիրը ըստ «Աշխարհացույցի»:
Թեմա 7` Հայաստանի վարչաքաղաքական վիճակն ու տնտեսությունը VII դարի կեսերից IX դարի
կեսերը: Թեմա 8` Հայաստանի վարչաքաղաքական վիճակը, բնակչությունը և տնտեսությունը IX-XI, XIXIII, XIII-XV, XVI-XVIII, XIX-XX դարերում: Թեմա 9. Հայաստանը խորհրդային տարիներին:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է: Քննության ձևերն են.
Առաջինը՝ գրավոր
Երկրորդը՝ բանավոր

0901/B13. Բնական աղետներ և պաշտպանության միջոցներ (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 15 ժամ գործնական պարապմունք),
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել աշխարհագրական թաղանթում տեղի
ունեցող տարբեր տիպի աղետներին, դրանց առաջացման մեխանիզմին, կանխատեսման և
պաշտպանության միջոցառումներին հետ:

Կրթական արդյունքները.

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1. գաղափար կկազմի տարբեր ծագման բնական աղետների մասին,
2. կիմանա դրանց առաջացման մեխանիզմը,
3. կկարողանա գաղափար կազմել աղետների դեմ կատարվող պայքարի միջոցառումների մասին:

Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Աղետների

դասակարգումը, ուսումնասիրման ուղղությունները և մեթոդները,
կանխատեսումը և քարտեզագրումը: Թեմա 2` Երկրի ներքին ուժերի ներգործությամբ առաջացած
աղետներ: Երկրաշարժեր: Հրաբուխներ: Ծագման մեխանիզմը և պաշտպանական միջոցառումները:
Թեմա 3` Երկրի արտաքին ուժերի ազդեցությամբ առաջացած աղետներ: Լեռնալանջերի
անկայունությամբ, գրունտների նստեցմամաբ առաջացած աղետներ: Թեմա 4` Ձնահյուսերի, բազմամյա
սառածության, սառցադաշտերի արագ տեղատարման հետ կապված աղետներ: Ջրի ներգործությամբ
առաջացած աղետներ: Թեմա 5` Մթնոլորտային երևույթների հետ կապված աղետներ: Թեմա 6`
Տիեզերական երևույթների հետ կապված աղետներ: Ենթարկվող համամոլորակային աղետների
կանխատեսում:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, որից 2 հարցը` 3-ական միավոր, 1
հարցը` 4-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: Քննության ձևերն են.
Առաջինը՝ գրավոր
Երկրորդը՝ բանավոր

0902/B11. Քաղաքական աշխարհագրություն (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 7 ժամ (48 ժամ դասախոսություն և 8 ժամ գործնական պարապմունք),
8-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքների համակարգ ՔԱ-ի` որպես գիտություն ինքնուրույն
ճյուղի, բովանդակության, ուսումնասիրության օբյեկտի ու առարկայի, մեթոդաբանության, տեսական
դրույթների, գիտաճանաչողական ու կառուցողական հնարավորությունների մասին, ձևավորել ու զա
րգացնել այդ հնարավորությունների կիրառման անհրաժեշտ հմտություններ ու կարողություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը
1. կիմանա արդի քաղաքաաշխարհագրական երևույթների մակրոաշխարհագրական (համաշխարհային), մեզոաշխարհագրական (տարածաշրջանային) և միկրոաշխարհագրական (ներպետական,
տեղական) մակարդակների բովանդակությունը, գլխավոր առանձնահատկությունները,
2. կիմանա քաղաքաաշխարհագրական երևույթների վերլուծման և արդյունքները հասարակական
կյանքի տարածքային կազմակերպման, կառավարման ու տեղական ինքնակառավարման ոլորտներում
կիրառելու կարողություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` ՔԱ որպես գիտության ճյուղ: Ուսումնասիրության օբյեկտը և առարկան: Տեղը
գիտությունների դասակարգման համակարգում: Ներքին կառուցվածքը: Թեմա 2` Հասարակական
կյանքի քաղաքական ոլորտը: Բովանդակությունը, Տարածքային կազմակերպումը և կառուցվածքը:
Երկիր-պետություն: Թեմա 3` Երկիր մոլորակի քաղաքական մակրոաշխարհագրական կառուցվածքը:
Թեմա 4` Պատերազմի և խաղաղության աշխարհագրություն: Տարածքային հակամարտություններ:
Կարգավորումը և միջազգային իրավունքը: Թեմա 5` Հարավկովկասյան տարածքային հակամարտությունները: Թեմա 6` Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտություն: Բովանդակությունը: Լուծման
իրավական հիմքերը և ուղիները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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«Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» կրթական ծրագիր

0102/B02. Մաթեմատիկա-1 (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (45 ժամ դասախոսություն և 45 ժամ գործնական պարապմունք)
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ զարգացնել վերլուծական երկրաչափության և
հանրահաշվի դպրոցական դասընթացի ընթացքում ստացած գիտելիքները և դաստիարակել
հմտություններ աշխարհագրության մեջ դրանք կիրառելու համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա կոորդինատների մեթոդը, վերլուծական երկրաչափությունը հարթության վրա,
2. կհասկանա վերլուծական երկրաչափությունը տարածության մեջ,
3. կծանոթանա գծային հավասարումների համակարգերի լուծման մեթոդներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կոորդինատների մեթոդը: Թեմա 2` Ուղիղ գիծը հարթության վրա: Թեմա 3` Երկրորդ
կարգի կորեր: Թեմա 4` Վեկտորներ: Թեմա 5 `Ուղիղ գիծը տարածության մեջ: Թեմա 6` Հարթության
հավասարումը: Թեմա 7` Մակերևույթի տեսություն:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ 2 հարց 3 միավոր և 2 հարց 2 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է: Քննության ձևերն են.
1-ին Գրավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ Բանավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

0901/B31. Երկրագիտություն (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն)
1-ին կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատման
Նպատակը.
“Երկրագիտություն” դասընթացի հիմնական նպատակն է Երկիր մոլորակի աշխարհագրական
թաղանթի ճանաչումը, որպես ամբողջական բնական համակարգ, ինչպես նաև նրա կառուցվածքի ու
զարգացման օրինաչափությունների բացահայտումը: Աշխարհագրական թաղանթի մասն է կազմում
աշխարհագրական միջավայրը, որը շրջապատում է մարդուն և որի հետ մարդկային հասարակությունը
կապված է իր կյանքով ու արտադրական գործությունեությամբ: Հետևաբար աշխարհագրական
միջավայրի օրինաչափությունների բացահայտումը ևս առարկայի հիմնական նպատակներից է:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. գաղափար կկազմի աշխարհագրական թաղանթի կոմպոնենտային և տարածքային
բաղադրիչների մասին,
2. կհասկանա աշխարհագրական թաղանթի բնական բաղադրիչների ընդհանուր օրինաչափությունները և տարածաժամանակային կազմակերպման առանձնահատկությունները, ինչպես նաև
թաղանթի ներսում նյութի, էներգիայի ու ինֆորմացիայի շրջապտույտի էությունը և դրա հետևանքները:
3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել աշխարհագրական թաղանթում տեղի ունեցող
բնական երևույթների ընթացքը բացատրելու և բնապահպանական բազմաթիվ հիմնախնդիրներ լուծելու
համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ընդհանուր երկրագիտության ուսունասիրության առարկան, տեղը գիտությունների
դասակարգման համակարգում, նրա կառուցվածքը, ուսումնասիրության մեթոդները և արդի խնդիրները:
Թեմա 2` Երկրի ընդհանուր ձևաբանությունը: Երկրի ձևը, մեծությունը, ոլորտային կառուցվածքը: Երկրի
խտությունը, մագնիսականությունը, ծանրահակ ուժը: Ոլորտների քիմիական կազմը: Թեմա 3`
Աշխարհագրական թաղանթի հիմնական հատկանիշները և դրանց փոխադարձ կապը և
փոխպայմանավորվածությունը:: Թեմա 4` Աշխարհագրական թաղանթի դինամիկան: Նյութերի և
էներգիայի շրջապտույտները աշխարհագրական թաղանթում: Թեմա 5` Աշխարհագրական թաղանթի
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ռիթմիկ երևույթներ: Օրեկան, տարեկան, բազմամյա ռիթմեր: Կենսաբանական ռիթմերը լանդշաֆտներում: Թեմա 6` Մարդու և աշխարհագրական թաղանթի փոխհարաբերությունները: Բնության
ռացիոնալ օգտագործման և պահպանության հիմնախնդիրները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0903/B05. Տեղագրություն գեոդեզիայի հիմունքներով (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (45 ժամ դասախոսություն և 45 ժամ լաբարատոր պարապմունք)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել գեոդեզիական բոլոր տեսակի չափումների
կատարման, այդ չափումների ժամանակ օգտագործվող գործիքների, ինչպես նաև չափումների
արդյունքների մշակման մեթոդների մասին պատշաճ մասնագիտական պատկերացում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա երկրի մակերևույթի համեմատաբար փոքր տեղամասերը հար թության վրա
պատկերելու ձևերն ու եղանակները,
2. կհասկանա վերը նշված պատկերման համար տեղավայրում հատուկ գործիքների ու սարքերի
օգնությամբ իրականացվող գծային ու անկյունային չափումները,
3. կկարողանա գնահատել չափումների արդյունքները, մշակել ու կազմել տարբեր մասշտաբի
հատակագծեր ու քարտեզներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հանույթի աշխատանքային հիմնավորման ստեղծումը և նրա կապակցումը պետական
գեոդեզիական ցանցին: Թեմա 2` Տարբեր հանույթային աշխատանքների համար օգտագործվող
գործիքներն ու սարքերը, նրանց ստուգումները: Թեմա 3` Կախված տարածքի չափերից, բնույթից,
հանույթի նպատակից, վայրի տեղագրական և կլիմայական պայմաններից հանույթի եղանակի ընտրությունը, իրականացումը և աշխատանքների ճշտության գնահատումը: Թեմա 4` Հատակագծի կազմում և
ձևավորում: Թեմա 5` Նախագծի տեղափոխում հատակագծից բնության մեջ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ 2 հարց 2 միավոր և 1 հարց 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, որից 2 հարցը` 2-ական միավոր, 2 հարցը` 3-ական միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:

0903/B06. Կադաստրային գործի ներածություն (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (23 ժամ դասախոսություն և 7 ժամ գործնական պարապմունք)
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել անշարժ գույքի և հողային կադաստրի
վարման վերաբերյալ, ինչպես նաև հողի և անշարժ գույքի արդյունավետ օգտագործման նպատակով
ժամանակակից տեխնոլոգիական ծրագրերի ու մեթոդների վերաբերյալ պատշաճ մասնագիտական
պատկերացում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա անշարժ գույքի և հողի, հողային հարաբերությունների, ՀՀ սահմանադրության, հողային
օրենսգրքի և ՀՀ կառավարության որոշումների մասին,
2. կհասկանա անշարժ գույքի և հողային կադաստրի դերն ու նշանակությունը, նրանց բաղադրիչ
մասերի վարումը, տեղեկությունների ստացումը, մշակումը և խմբավորումը,
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3. կկարողանա իրականացնել սեփականության իրավունքի գրանցում, հաշվառում և գնահատում,
ինչպես նաև կիրառել կադաստրի տվյալները հողային հարաբերությունների կարգավորման, հողային
հարկի, վարձակալության և այլ բնագավառներում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կադաստրի ընդհանուր հասկացությունը և բովանդակությունը, հիմնական հողային
հարաբերությունները, հողային կադաստրի բաղադրիչ մասերը և նրանց վարման կազմակերպումը:
Թեմա 2` Հանրապետության հողային ֆոնդը որպես հողային կադաստրի օբյեկտ, հողային ռեսուրսների
կառավարման տնտեսական հիմքերը և մեխանիզմները: Թեմա 3` Անշարժ գույքի օբյեկտների
հասկացությունը և դասակարգումը, հողային շուկայի ձևավորումը և գործողությունը: Թեմա 4` Անշարժ
գույքի և հողամասերի գնահատման մեթոդները, տեղեկատվական համակարգի ստեղծումը և
զարգացումը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է: Քննության ձևերն են.
Առաջինը՝ գրավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդը՝ բանավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

0102/B03. Մաթեմատիկա-2 (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (45 ժամ դասախոսություն և 45 ժամ գործնական պարապմունք)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ զարգացնել մաթեմատիկական անալիզի և
հավանականությունների տեսության դպրոցական դասընթացի ընթացքում ստացած գիտելիքները և
դաստիարակել հմտություններ դրանք աշխարհագրության մեջ կիրառելու համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա անընդհատ ֆունկցիաների հիմնական հատկությունները,
2. կհասկանա դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշվի հիմնական գաղափարները և կկարողանա
աշխատել դրանց հետ,
3. կծանոթանա սահմանների տեսության հետ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մաթեմատիկական ինդուկցիայի մեթոդը: Թեմա 2` Հաջորդական սահման: Թեմա 3`
Ֆունկցիայի սահման: Թեմա 4` Ֆունկցիայի անընդհատությունը: Թեմա 5` Ֆունկցիայի ածանցյալ: Թեմա
6` Անորոշ և որոշյալ ինտեգրալ: Թեմա 7` Դիֆերենցիալ հավասարումներ: Թեմա 8` Թվային շարքեր:
Թեմա 9` Հավանականությունների տեսության տարրերը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ 2 հարց 2 միավոր և 1 հարց 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, որից 2 հարցը` 2-ական միավոր, 2 հարցը` 3-ական միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:

0903/B06. Քարտեզագիտություն (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 30 ժամ լաբորատոր պարապմունք)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է, ուսանողներին տալ քարտեզագրության հիմնավորված ժամանակակից
մեկնաբանում, այն միևնույն ժամանակ որպես գիտության տեխնիկա և տեխնալոգիա` նկատի ունենալով
քարտեզագրության և նորագույն տեխնոլոգիաների ինտեգրացիոն պրոցեսները:
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա քարտեզի մաթեմատիկական հիմքի տարրերը, քարտեզների և հատակագծերի
նախագծման և կազմման տեսությունը,
2. կհասկանան և ձեռք կբերի գործնական գիտելիքներ պատկերման եղանակների, պայմանական
նշանների նախագծման և ձևավորման հիմնական օրենքների ու չափորոշիչների մասին:
3. կկարողանա կազմել թեմատիկ քարտեզներ, օգտագործել տարբեր նշանակության քարտեզներ և
տեղագրական քարտեզներ, որոշել կոորդինատներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Քարտեզագրություն: Կառուցվածքը, նպատակը և խնիրները: Թեմա 2` Քարտեզ,
սահմանումը, հատկությունները, դասակարգման սկզբունքները: Թեմա 3` Քարտեզի մաթեմատիկական
հիմքի տարրերը: Թեմա 4` Պատկերման քարտեզագրական եղանակները: Թեմա 5` Քարտեզագրական
ընդհանրացում (գեներալիզացիա) և դրա էությունը: Թեմա 6` Աշխարհագրական քարտեզներ, ատլասներ:
Թեմա 7` Քարտեզների նախագծում և կազմում: Թեմա 8` Ուսումնասիրություններ քարտեզների միջոցով:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ 2 հարց 2 միավոր և 1 հարց 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, որից 2 հարցը` 2-ական միավոր, 2 հարցը` 3-ական միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:

0903/B07. Երկրաչափական նիվելիրացում, թեոդոլիտային և մենզուլային հանույթ (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 30 ժամ լաբորատոր պարապմունք)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել նիվելիրացման աշխատանքների,
օգտագործվող սարքերի ու գործիքների և կատարման եղանակների վերաբերյալ պատշաճ
մասնագիտական պատկերացում: Ձևավորել թեոդոլիտային և մենզուլային հանույթի համար անհրաժեշտ
տեսական ու պրակտիկ գիտելիքներ` կիրառելով ժամանակակից գործիքներ ու սարքավորումներ ինչպես
նաև հաշվարկման նորագույն տեխնոլոգիաներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. պատկերացում կունենա տարբեր դասերի նիվելիրացումների կատարման ժամանակ կիրառվող
մեթոդներին և ժամանակակից գործիքների ու սարքավորումների միջոցով կատարել ցանկացած
տարածքի թեոդոլիտային և մենզուլային հանույթ,
2. կիմանա նիվելիրների, նրանց կառուցվածքաին տարբերությունների մասին և կկարողանա
հաշվի առնել տարբեր բնույթի սխալների ազդեցությունը նիվելիրացման վրա: Կհասկանա տեսական և
դաշտային չափումների արդյունքների հիման վրա կազմել տեղամասի հորիզոնական հատակագիծը,
3. կկարողանա կառուցել երկայնական պրոֆիլ և օգտվելով ժամանակակից գեոդեզիական
գործիքներից ու սարքերից` գծային և անկյունային չափումներ իրականացնել:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Նիվելիրացումների տեսակները, նիվելիրների կառուցվածքը, ստուգումները և
աշխատանքը: Թեմա 2` Նիվելիրացումների բաժանումը դասերի, ռեպերների և դրոշմանիշեր,
նիվելիրացման ստուգումը կայանում և ամբողջ ծրագծում, նիվելիրային ընթացքի կապակցումը
պետական գեոդեզիական հիմքին: Թեմա 3` Նիվելիրացման մատյան, մատյանի մշակումը և պիկետների
նիշերի հաշվումը: Թեմա 4` Երկայնական պրոֆիլի կառուցումը, կարմիր և աշխատանքային նիշերի
հաշվումը, լայնական պրոֆիլների կազմումը: Թեմա 5` Պիկետաժի նշահարումը բնության մեջ, կորի
գլխավոր կետերի նշահարումը և պիկետաժային արժեքների որոշումը, շրջանային կորերի
մանրամասնիկային նշահարումը: Թեմա 6` Մակերևույթի նիվելիրացում, ջրհավաք մակերեսների
որոշումը: Թեմա 7` Թեոդոլիտային ընթացքներ, նրանց կապակցումը պետական գեոդեզիական ցանցից:
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Թեմա 8` Թեոդոլիտային և մենզուլային հանույթի կատարման համար անհրաժեշտ գործիքներ ու սարքեր:
Թեմա 9` Բուսոլային ընթացքներ: Թեմա 10` Թեոդոլիտային և մենզուլային հանույթի դաշտային
չափումների արդյունքների մշակման հերթականությունը: Թեմա 11` Թեոդոլիտային ընթացքների
տեղադրումը ռումբերով և գծերի պրոեկցիաներով: Թեմա 12` Կորդինատային ցանցի կառուցումը և
աշխատանքային հիմնավորման կետերի տեղադրումը: Թեմա 13` Հատակագծի վերջնական ձևավորումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ 2 հարց 2 միավոր և 1 հարց 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, որից 2 հարցը` 2-ական միավոր, 2 հարցը` 3-ական միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:

0410/В02. Ֆիզիկա (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 30 ժամ լաբորատոր աշխատանք)
3-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ֆիզիկայի և ջերմադինամիկայի հիմնական օրենքներին,
դրանց առնչվող հիմնական փորձերին, ներկայացնել այդ օրենքները դիֆերենցիալ և ինտեգրալային
տեսքերով, գաղափար տալ նրանց հիմնական կիրառությունների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա մեխանիկայի, մոլեկուլյար ֆիզիկայի և ջերմադինամիկայի հիմնական օրենքները,
դրանց առնչվող կարևորագույն փորձերը, երևույթները,
2. կհասկանա այդ երևույթների, փորձերի, օրենքների կապը, օրենքների համակարգի ներքին
տրամաբանությունը, այդ համակարգից բխող հիմնական հետևությունները և արդյունքները,
3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել կոնկրետ բնույթ կրող հարցերի վերլուծության,
խնդիրների լուծման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Նյութական կետի կինեմատիկա: Թեմա 2` Նյութական կետի և կետերի համակարգի
դինամիկա: Թեմա 3` Աշխատանքը և պահպանման օրենքները: Թեմա 4` Հաշվարկի իներցիալ և ոչ
իներցիալ համակարգեր: Թեմա 5` Պինդ մարմնի մեխանիկա: Թեմա 6` Հոծ միջավայրի մեխանիկա: Թեմա
7` Տատանումներ և ալիքներ: Թեմա 8` Մոլեկուլային և վիճակագրական ֆիզիկայի հիմունքները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է: Քննության ձևերն են.
Առաջինը՝ գրավոր:
Երկրորդը՝ բանավոր:

0901/B32. Հողերի աշխարհագրություն հողագիտության հիմունքներով (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (23 ժամ դասախոսություն և 7 ժամ գործնական պարապմունք)
3-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել լանդշաֆտային թաղանթի “հայելին”
հանդիսացող հողի ձևավորման գործոնների, կազմի, հատկությունների, բերրիության և
աշխարհագրական տեղաբաշխման մասին պատշաճ մասնագիտական պատկերացումներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա
հողագոյացման
պրոցեսի
բովանդակությունը,
հողի
ծագումնաբանական
առանձնահատկությունները,
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2. կունենա գիտելիքներ հողի կազմի, հատկությունների, բերրիության և աշխարհագրական
տեղաբաշխման մասին,
3. կկարողանա կատարել հողագիտական դաշտային աշխատանքներ, հողերի ախտորոշում,
ծագումնաբանական հորիզոնների բնութագրում, հողերի քարտեզագրում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հողագոյացման գործոնները և էությունը: Թեմա 2` Հողի պինդ, հեղուկ և գազային փուլերի
կազմն ու հատկությունները: Թեմա 3` Հողերի դաշտային ախտորոշումը և ծագումնաբանական
հորիզոնների վերլուծությունը: Թեմա 4` Հողի բերրիության ձևավորման գործոններն ու տիպերը: Թեմա
5` Հողերի աշխարհագրություն, դասակարգում, շրջանացում, աշխարհագրական տեղաբաշխում: Թեմա
6` Հողային ռեսուրսների ժամանակակից վիճակը և հողերի պահպանությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0903/B08. Տախեոմետրիական հանույթ (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 30 ժամ լաբորատոր պարապմունք)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել տեսական և պռակտիկ գիտելիքներ`
տեղավայրում կատարել տախեոմետրական հանույթ` դրա համար օգտագործելով ժամանակակից
օպտիկական տախեոմետրեր և հաշվարկման նորագույն համակարգեր:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանաայն ամբողջական տեխնոլոգիան և ժամանակակից գործիքներն ու սարքերը, որոնց
միջոցով կարելի է իրականացնել ցանկացած տեղավայրի տախեոմետրական հանույթը,
2. կհասկանա դաշտային չափումների արդյունքների հիման վրա կազմել տեղամասի ճշգրիտ
հատակագիծը,
3. կկարողանա տեսական և պրակտիկ գիտելիքները հմտորեն օգտագործել նյութերի մշակման
նպատակով համակարգչային տեխնիկան:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Եռանկյունաչափական նիվելիրացման մեթոդը: Թեմա 2` Թելային հեռաչափի տեսություն:
Թեմա 3` Վերազանցումների հաշբման տեխնիկան: Թեմա 4` Տեխնիկական չափաձողեր և աղյուսակներ:
Թեմա 5` Ուղղաձիգ շրջանի կառուցվածքը և ստուգումները: Թեմա 6` Տախեոմետ-ավտոմատներ,
կիրառման առանձնահատկությունները: Թեմա 7`Տախեոմետրական հանույթի հատակագծի կազմում
ռելիեֆի պատկերմամբ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ 2 հարց 2 միավոր և 1 հարց 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, որից 2 հարցը` 2-ական միավոր, 2 հարցը` 3-ական միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:

0903/B09. Գեոինֆորմատիկա և գեոինֆորմացիոն քարտեզագրություն (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 5 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 45 ժամ լաբորատոր պարապմունք)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել տեսական և կիրառական գիտելիքներ
գեոինֆորմատիկայի, ինչպես նաև դրա բաղկացուցիչ մասը հանդիսացող գեոինֆորմացիոն
քարտեզագրության զարգացման ժամանակակից մակարդակի, խնդիրների և մեթոդների վերաբերյալ:
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա թվային քարտեզների կազմման և խմբագրման մեթոդները և տարածական տվյալների
հավաքագրման ժամանակակից գեոինֆորմացիոն տեխնոլոգիաները,
2. կկարողանա կիրառական գեոինֆորմացիոն տեխնոլոգիաները քարտեզագրության մեջ, ստեղծել
քարտեզներ,
3. կհասկանա տվյալների գեոինֆորմացիոն մշակման մեթոդները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Գեոինֆորմատիկայի և գեոինֆորմացիոն քարտեզագրության հիմնական դրույթները և
խնդիրները: Թեմա 2` Հասկացությունը աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի մասին:
Թեմա 3` Տվյալների մուտքագրում, մշակում և պահպանում: Թեմա 4` Շերտ հասկացությունը ԱՏՀ-ում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ 2 հարց 2 միավոր և 1 հարց 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, որից 2 հարցը` 2-ական միավոր, 2 հարցը` 3-ական միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:

1903/B01. ՀՀ քաղաքացիական իրավունք (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 15 ժամ գործնական պարապմունք)
3-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Պարզաբանել
քաղաքացիական
իրավունքի
էությունը,
առանձնահատկությունները,
քաղաքացիական իրավահարաբերությունների կարգավորման կառուցակարգերը կադաստրային
հարաբերությունների կանոնակարգման համար քաղաքացիաիրավական նորմերի դերն ու
նշանակությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա քաղաքացիական օրենսդրությունը,
2. կհասկանա օրենսդրությամբ ամրագրված կառուցակարգերն օգտագործել անշարժ գույքի
կապակցությամբ ծագող հարաբերությունները կարգավորելիս,
3. կկարողանա դրանք կիրառել կոնկրետ խնդիրներ լուծելու համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Քաղաքացիական իրավունքը որպես իրավունքի ճյուղ: Թեմա 2` Քաղաքացիական
իրավահարաբերություննր: Թեմա 3` Քաղաքացիական իրավունքի սուբյեկտները: Թեմա 4`
Քաղաքացիական իրավունքի օբյեկտները: Թեմա 5` Գործարքներ: Թեմա 6` Ներկայացուցչություն: Թեմա
7` Ժամկետները քաղաքացիական իրավունքում, հայցային վաղեմություն: Թեմա 8` Սեփականության
իրավունք: Թեմա 9` Քաղաքացիների սեփականության իրավունքը: Թեմա 10` Պետական
սեփականության իրավունք: Թեմա 11` Ընդհանուր սեփականության իրավունք: Թեմա 12`
Սեփականության իրավունքի պաշտպանումը: Թեմա 13` Սահմանափակ իրային իրավունքներ: Թեմա
14` Ընդհանուր ուսմունք պարտավորությունների մասին: Թեմա 15` Քաղաքացիաիրավական պայմանագիր: Թեմա 16` Գույքի օտարման պայմանագրեր:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է: Քննության ձևերն են.
Առաջինը՝ գրավոր:
Երկրորդը՝ բանավոր:
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0903/B10. Տվյալների հենք (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 30 ժամ լաբորատոր պարապմունք)
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել տվյալների հենքի (ՏՀ) հիմունքներին`
նախագծում, ստեղծում, տեղեկացնել նորմավորման և օպտիմավորման հիմունքների մասին, ՏՀ
կառավարման SQL լեզվի միջոցով, ներկայացնել ՏՀ օգտագործման առանձնահատկությունները
տարածական (spatial) տվյալների ցուցադրման համար, ինչպես նաև ՏՀ-ի օգտագործումը որպես ԱՏՀ
հիմք:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ՏՀ-ի էության, դրա նախագծման, ստեղծման և կառավարման մասին,
2. կհասկանա ՏՀ-ի ռելյացիոն մոդելը, նորմավորման և օպտիմավորման մեթոդները,
3. կկարողանա կիրառել ստացված գիտելիքները գործնականում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Տվյալների մոդել: Թեմա 2` Ռելյացիոն մոդել: Թեմա 3` Գործողություներ աղյուսակների
հետ: Թեմա 4` Տվյալների ամբողջականություն: Թեմա 5` ՏՀ-ի նախագծում: Թեմա 6` Նորմավորում և
օպտիմավորում: Թեմա 7` Տարածական տվյալներ: Թեմա 8` ՏՀ-ի ղեկավարման համակարգեր (Postgre
SQL, Microsoft SQL Server):
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ 2 հարց 2 միավոր և 1 հարց 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, որից 2 հարցը` 2-ական միավոր, 2 հարցը` 3-ական միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:

0903/B11. Գեոմորֆոլոգիա երկրաբանության հիմունքներով (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (45 ժամ դասախոսություն և 45 ժամ լաբորատոր պարապմունք)
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել գեոմորֆոլոգիայի և երկրաբանության
հիմունքների, ռելիեֆի ձևերի ծագման և զարգացման, ներծին և արտածին պրոցեսների
առանձնահատկություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. գաղափար կկազմի գեոմորֆոլոգիայի և երկրաբանության, նրա ուսումնասիրության օբյեկտի և
մեթոդների մասին,
2. կհասկանա ներծին և արտածին պրոցեսների էությունը, ապարների և ռելիեֆի տարբեր ձևերի
ծագման պատճառները,
3. կստանա տեսական գիտելիքներ, որոնք կարող է օգտագործել գործնական նպատակներով:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Երկրի և երկրակեղևի կազմը, կառուցվածքը և հասակը: Թեմա 2` Երկրի ռելիեֆը: Թեմա 3`
Քարոլորտը և ներծին պրոցեսները: Թեմա 4` Երկրի զարգացման հիմնական փուլերը: Թեմա 5` Արտածին
պրոցեսներ: Թեմա 6` Գեոմորֆոլոգիական, երկրաբանական և տեկտոնական քարտեզներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ 2 հարց 2 միավոր և 1 հարց 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
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Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, որից 2 հարցը` 2-ական միավոր, 2 հարցը` 3-ական միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:

0903/B12. Ինժեներային գրաֆիկաներ (7 կրեդիտ)
Շաբաթական 7 ժամ (53 ժամ դասախոսություն և 52 ժամ լաբորատոր պարապմունք)
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ինժեներական գրաֆիկաների կառուցման
ժամանակակից եղանակներին, նրանց մոտ ձևավորել տեսական և գործնական ամուր գիտելիքներ,
ժամանակակից սարքածրագրային համակարգերի միջոցով, քարտեզներ և հատակագծեր կազմելու
համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. գաղափար կկազմի հատակագծերի կազմման հիմնական կանոնների և նորմերի մասին,
2. կկարողանա դաշտային տվյալների հիման վրա իրականացնել հատակագծերի կազմում՝
օրինակելի ձևերի համաձայն,
3. կունենա AutoCAD ծրագրի բավարար իմացություն:
4. կկարողանա ընթերցել շինարարական հատակագծեր, կառուցել պրոֆիլներ, ինչպես նաև արագ
կողմնորոշվել հատակագծային խնդիրներում::
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` AutoCAD ծրագրի ինտերֆեյսը: Թեմա 2` AutoCAD-ի հասարակ օբյեկտները, հիմնական
գծագրական հրամանները և դրանց կատարման տարբերակները: Թեմա 3` AutoCAD ծրագրում չափերը,
չափագծերի տեղադրման հրամանները և դրանց կատարումը: Թեմա 4` Ծրագրային փաթեթների
հավելումները AutoCAD ծրագրում: Թեմա 5` Հողամասերի և շինությունների հատակագծերի կազմման
օրինակելի ձևերը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ 2 հարց 2 միավոր և 1 հարց 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, որից 2 հարցը` 2-ական միավոր, 2 հարցը` 3-ական միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:

1001/B02. Տնտեսագիտություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 15 ժամ գործնական պարապմունք)
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել տնտեսագիտության ընդհանուր
հիմունքներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հիմնական տնտեսագիտական հասկացությունների, արտադրաղների և սպառողների
վարքագծերը, տնտեսական մեխանիզմի գործունեության առանփնահատկությունները,
2. կհասկանա երկրում տարվող տնտեսական քաղաքականությունը, խորամուխ լինել առաջարկ–
պահանջարկի, մրցակցության գնաճի մեխանիզմների մեջ:
3. կկարողանա վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Պահանջարկի և առաջարկի առաձգականությունը:Թեմա 2` Սպառողի վարքի տեսության
հիմունքները: Թեմա 3` Գործարար ձեռնարկույունները և արտադրողի վարքը: Թեմա 4` Արտադրության
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ծախսերի տեսություն: Թեմա 5` Մրցակցային և ոչ մրցակցային շուկաները: Թեմա 6` Մակրոտնտեսական
ցուցանիշները: Ազգային հաշիվների համակարգը: Թեմա 7` Մակրոտնտեսական անկայունություն,
տնտեսական ցիկլեր, գործազրկություն և ինֆիլյացիա: Տնտեսական աճ:
Թեմա 8`Ամբողջական
պահանջարկ ամբողջական առաջարկ: Թեմա 9` Վճարային հաշվեկշիռ և արժույթային կուրսեր:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է: Քննության ձևերն են.
Առաջինը՝ գրավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդը՝ բանավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

0801/B12. Ինժեներային երկրաբանություն և գրունտագիտություն (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 30 ժամ լաբորատոր պարապմունք)
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել երկրաբանական միջավայրի և
ճարտարագիտական կառույցների փոխազդեցության խնդիրներին, ճարտարագիտաերկրաբանական
պրոցեսների կանխորոշմանը և հաշվարկմանը, լեռնային ապարների երկրատեխնիկական
հատկությունների փոփոխության օրինաչափություններին, կապված ապարների առաջացման
պայմանների և հետգենետիկ պրոցեսների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա գրունտների տեսական հիմունքները և կծանոթանա ճարտարագիտական երկրադինամիկային,
2. կհասկանա ռեգիոնալ ճարտարագիտական երկրաբանության ընդհանուր օրենքները,
3. կկարողանա կատարել ճարտարագիտա-երկրաբանական հետազոտություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ճարտարագիտական երկրաբանությունը որպես երկրաբանական գիտական ուղղություն:
Թեմա 2` Գրունտների կազմը և կառուցվածքը, ջրաֆիզիկական և մեխանիկական հատկությունները:
Թեմա 3` Երկրաբանական պրոցեսներ, երևույթներ, նրանց ճարտարագիտաերկրաբանական դասակարգումը: Թեմա 4` Հողմահարման պրոցեսների և կեղևի ճարտարագիտաերկրաբանական գնահատումը:
Թեմա 5` Գերնստման երևույթներ: Թեմա 6` Սեյսմիկ միկրոշրջանացում: Թեմա 7` Ռեգիոնալ
ճարտարագիտական երկրաբանության հիմնական դրույթները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է: Քննության ձևերն են.
Առաջինը՝ գրավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդը՝ բանավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

0903/B13. Քարտեզների նախագծում և կազմում (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 30 ժամ լաբորատոր պարապմունք)
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել գիտելիքներ ավանդական և ավտոմատ
եղանակներով աշխարհագրական քարտեզների կազմման տեսական հիմնավորման և լաբորատոր
պրոցեսների հաջորդականության մասին, որոնք ընդհանուր են ցանկացած բովանդակության և
նշանակության քարտեզների համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա, որ քարտեզի ստեղծումը հանդիսանում է բավական բարդ տնտեսատեխնոլոգիական
պրոցես,
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2. կհասկանա, որ ժամանակակից պայմաններում բարձր որակի ճշգրիտ բազմաֆունկցիոնալ,
բազմաշերտ տեղեկատվական օպերատիվ քարտեզներ կարելի է ստեղծել` ունենալով տեսական բարձր
գիտելիքներ և կարողություն, օգտագործել ժամանակակից տեխնոլոգիաներ և համապատասխան
սարքածրագրային միջոցներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Քարտեզների նախագծման և կազմման հիմնական տեսական դրույթները: Թեմա 2`
Քարտեզների նախագծման և կազմման գլխավոր տեխնոլոգիական փուլերը: Թեմա 3` Խմբագրական
աշխատանքների և քարտեզների խմբագրության էությունը: Թեմա 4` Թեմատիկ քարտեզների նախագծման, կազմման, խմբագրման առանձնահատկությունները: Թեմա 5` Ժամանակակից տեխնալոգիաների
համապատասխան սարքածրագրային միջոցների օգտագործումը քարտեզների նախագծման, կազմման և
ձևավորման պրոցեսում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ 2 հարց 2 միավոր և 1 հարց 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, որից 2 հարցը` 2-ական միավոր, 2 հարցը` 3-ական միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:

0804/B12. Հանքային ռեսուրսների կադաստր և մոնիթորիգ (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 5 ժամ (45 ժամ դասախոսություն և 30 ժամ գործնական պարապմունք)
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տրամադրել անհրաժեշտ գիտելիքներ հանքային
ռեսուրսներն կադաստրի և մոնիթորինգի անցկացման սկզբունքների և մեթոդների վերաբերյալ, ձևավորել
և զարգացնել նրանց մոտ կադաստրի վարման և մոնիթորինգի կազմակերպման գործնական
կարողություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն.
1. ունակ կլինի բնութագրելու հանքային ռեսուրսների կադաստրի և մոնիթորինգի հիմնական
հասկացություններն ու խնդիրները
2. ձևակերպելու հանքային ռեսուսրների կադաստրի ստեղծման, վարման և մոնիթորինգի
անցկացման մեթոդները, սկզբունքներն ու կարգերը
3. կիրառելու կադաստրի վարման հայեցակարգերը կոնկրետ առաջադրանքների շրջանակներում
4. բացատրելու և արժևորելու հանքային ռեսուրսների կադաստրի և մոնիթորինգի անցկացման
դերը ընդերքի արդյունավետ օգտագործման և բնապահպանության ոլորտում
5. հավաքագրելու, վերլուծելու և մշակելու եղած տեղեկատվությունը որակական և քանակական
գնահատումների կատարման համար
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հանքային ռեսուրսների կադաստրի և մոնիթորինգի հիմանական հասկացությունները:
Թեմա 2` Հանքային հումքը և հանրային արտադրությունը: Հանքային հումքի աղբյուրները: Հանքային
հումքի դասակարգումը: Թեմա 3` Ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության փուլերը:
Աշխատանքների պետական վերահսկողության կարգերը: Թեմա 4` ՕՀՀ դասակարգումն ըստ
երկրաբանական կառուցվածքի բարդության: Օգտակար հանածոների պաշարների և կանխատեսումային
ռեսուրսների կարգերը: Թեմա 5` Հանքավայրերի արդյունաբերական արժեքի գնահատման հիմնական
գործոնները, կոնդիցիաների հիմնական ցուցանիշներ: Թեմա 6` Հանքային ռեսուրսների կադաստրի
խնդիրներն ու նշանակությունը: Հանքային ռեսուրսների կադաստրի և մոնիթորինգի կազմակերպման
ձևերը, պահանջներն ու կարգերը: Թեմա 7` Կադաստրի օբյեկտները: Տեղեկատվության ստացման,
մշակման և վերլուծության մեթոդները: Հանքային ռեսուրսների և պաշարների հաշվառումն ու տերեկան
շարժի վարումը: Կադաստրային տվյալների մշակման ավտոմատացումը: Թեմա 8՝ Հանքային
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ռեսուրսների մոնիթորինգի յառուցվածքը, անցկացման սկզբունքներն ու մեթոդները: Թեմա 9՝ ՀՀ
հանքահումային հենքը, ընդհանրական բնութագիրը, յուրացման արդի վիճակը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0903/B14. Գեոէկոլոգիան կադաստրային գործում (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 5 ժամ (45 ժամ դասախոսություն և 30 ժամ գործնական պարապմունք)
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է, օգտագործելով աշխարհագրական թաղանթի առանձին բաղադրիչների
իմացությունը, ուսանողների մոտ ձևավորել, տարբեր մակարդակի գեոհամակարգերում ծագած
բնակապահպանական հիմնահարցերի տարածական օրինաչափությունների մասին իմացություն:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա գեոէկոլոգիա գիտական ուղղության, նրա ուսումնասիրման օբյեկտի` էկոոլորտի`
որպես երկրի ոլորտների փոխկապակցված համակարգի, նրա և հասարակության հետ ինտեգրացիայի
պրոցեսում ծագած խնդիրների մասին,
2. կհասկանա տարբեր կարգի` գլոբալ, ռեգիոնալ, լոկալ գեոհամակարգերում առկա բարդ
խնդիրների առաջացման պատճառները,
3. կկարողանա ձեռք բերած գեոէկոլոգիական գիտելիքներով առաջնորդվել ողջ կյանքի ընթացքում
և դրանք կիրառել առօրյա կյանքում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Գեոէկոլոգիան որպես միջճյուղային և ինտեգրացնող գիտություն: Թեմա 2`
Գեոէկոլոգիական մտքի և հայացքների ձևավորման համառոտ պատմություն: Թեմա 3` Գեոէկոլոգիայի
հիմնարար հասկացությունները և կատեգորիաները: Թեմա 4` Աշխարհագրական թաղանթ և էկոլորտ:
Թեմա 5` Էկոլորտի սոցիալ-տնտեսական գործոնները: Թեմա 6` Համամոլորակային փոփոխություններ:
Գեոէոկոլոգիական իրավիճակի ինդիկատորները: Թեմա 7` Աշխարհագրական թաղանթ և մարդու
գործունեությունը:
Մթնոլորտի
գեոէկոլոգիական
առանձնահատկությունները:
Ջրոլորտի
գեոէկոլոգիական առանձնահատկությունները: Թեմա 8` Հողային ռեսուրների օգտագործման
գեոէկոլոգիական հիմնախնդիրները: Թեմա 9` Նյութերի շրջապտույտը և մարդու դերը: Կենսոլորտի հիմնական առանձնահատկությունները և նրա դերը էկոլորտում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ 2 հարց 2 միավոր և 1 հարց 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, որից 2 հարցը` 2-ական միավոր, 2 հարցը` 3-ական միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:

0903/B15. Կառուցապատված տարածքների կադաստր (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 30 ժամ գործնական պարապմունք)
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել կառուցապատ տարածքների կադաստրի
ստեղծման համար անհրաժեշտ տեսական ու կիրառական գիտելիքներ:
Կրթական արդյունքները.
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա կառուցապատ տարածքների կադաստրի ստեղծման սկզբունքներն ու կարգը,
2. կհասկանա կառուցապատ տարածքների կադաստրի վարման մեխանիզմը,
3. կկարողանա ինքնուրույն կերպով մշակել կառուցապատ տարածքների կադաստրի ստեղծման
սխեմա:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հասկացություն կադաստրի մասին, նրա նշանակությունը և կիրառման ոլորտները: Թեմա
2` Քաղաքային կադաստր, կառուցվածքը և բովանդակությունը, միջավայրի օբյեկտների և երևույթների
մասին տեղեկատվության ձևերը: Թեմա 3` Բնակավայրերի հողային կադաստր և քաղաքային տարածքի
գոտիավորում: Թեմա 4` Տվյալների բազաների կառավարման համակարգերը: Հասկացություն
ինտեգրացիոն համակարգերի մասին: Թեմա 5` Քաղաքային հողերի գույքագրման կամերալ
աշխատանքներ: Թեմա 6` Հողօգտագործողների իրավունքների ձևակերպման կարգը: Հողային
տեղամասերի հաշվառումը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է: Քննության ձևերն են.
Առաջինը՝ գրավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդը՝ բանավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

0901/B33. ՀՀ աշխարհագրություն (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 5 ժամ (38 ժամ դասախոսություն և 37 ժամ գործնական պարապմունք)
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է, ուսանողներին ծանոթացնել ՀՀ տարածքի ռելիեֆի շրջանացման,
բացահայտել մակերևույթի ձևավորմանը մասնակցող արտածին և ներծին ուժերի ազդեցությանը: ՀՀ
տարածքում մարդ բնություն փոխհարաբերության կապերի բացահայտումը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կստանա գիտելիքներ ՀՀ բնության առանձնահատկությունների և տնտեսության տեղաբաշխման
օրինաչափությունների մասին,
2. գաղափար կկազմի հանրապետության լանդշաֆտների և հողերի կադաստրային գնահատման
ժամանակ դրանց նշանակության մասին,
3. կկարողանա ստացված տեսական գիտելիքները օգտագործել գործնական խնդիրների լուծման
ժամանակ:
Բովանդակությունը
Թեմա 1` Հայկական լեռնաշխարհի ընդհանուր ֆիզիկաաշխարհագրական ընդհանուր
բնութագիրը: Թեմա 2` Աշխարհագրական դիրքը և սահմանները: Թեմա `3 Լեռնագրությունը: Թեմա 4`
Երկրաբանական կառուցվածքը և օգտակար հանածոները: Թեմա 5` Կլիման: Թեմա 6` Ջրագրությունը:
Թեմա 7` Հողաբուսական ծածկը, կենդանական աշխարհը: Թեմա 8` Վերընթաց լանդշաֆտային
գոտիները: Թեմա 9` Վարչատարածքային կառուցվածքը և բնակչությունը: Թեմա 10` Արդյունաբերությունը: Թեմա 11` Գյուղատնտեսությունը: Թեմա 12` Տրանսպորտ և տնտեսական կապերը: Թեմա 13`
Բնության պահպանությունը: Թեմա 14` Ներքին բնապահպանական տարբերությունները Թեմա 15` ԼՂՀ
բնության և տնտեսության ընդհանուր բնութագիրը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ 2 հարց 2 միավոր և 1 հարց 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, որից 2 հարցը` 2-ական միավոր, 2 հարցը` 3-ական միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
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0903/B16. Քաղաքաշինություն և բնակավայրերի պլանավորում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 15 ժամ գործնական պարապմունք)
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Քաղաքաշինական պլանավորման, ֆունկցիոնալ զոնավորման, տարածքի պլանավորման
տեսական հարցերի, ինչպես նաև բնակելի տարածքների քաղաքաշինական կազմակերպման գործնական
ձևերի յուրացումը, առանձին օբյեկտների (տարածքներ, հողատարածքներ, գոտիներ) ճարտարապետալանդշաֆտային կազմակերպումը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա բնակավայրերի քաղաքաշինական զարգացման տեսական և գործնական հիմունքները,
բնակավայրերի կառուցվածքային տարրերի ձևավորման և տեղաբաշխման օրինաչափությունները,
որոնք ապահովում են հաստատված չափորոշիչները, շրջակա միջավայրի էկոլոգիական և էսթետիկ
որակի բարձրացումը,
2. կհասկանա բնակավայրի տարածքային նախագծման և քաղաքաշինական վերլուծության
սոցիալտնտեսական, ինժեներատեխնիկական, էսթետիկ, սանիտարահիգիենիկ և էկոլոգիական
ասպեկտները,
3. կկարողանա կատարել վերլուծություններ` տարածքային, ֆունկցիոնալ և շինարարական
գոտիավորման տեսանկյունից:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Քաղաքաշինությունը որպես գործունեության համակարգ: Քաղաքաշինական
գործունեության օբյեկտը և սահմանները: Թեմա 2` Քաղաքաշինության պատմական ասպեկտները:
Թեմա 3` Տարաբնակեցման համակարգը: Թեմա 4` Բնակավայրերի զարգացման գործոնները: Թեմա 5`
Տարածքային պլանավորում, քաղաքաշինական գոտիավորում: Թեմա 6` Քաղաքի ֆունկցիոնալ
պլանավորման կազմակերպում: Թեմա 7` Քաղաքի տարբեր գոտիների ձևավորում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է: Քննության ձևերն են.
Առաջինը՝ գրավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդը՝ բանավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

0901/B34. Լանդշաֆտագիտություն և լանդշաֆտային պլանավորում (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 30 ժամ գործնական պարապմունք)
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ընդհանուր լանդշաֆտագիտությանը, օգնել
յուրացնելու լանդշաֆտային պլանավորման մեթոդիկան:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա լանդշաֆտային պլանավորման մասին,
2. կհասկանա լանդշաֆտի շրջանակային պլանի, կանաչ պլանի կազմելու կարևորությունը,
3. կկարողանա ինքնուրույն հետազոտություններ կատարել լանդշաֆտայի ուսումնասիրությունների ժամանակ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Երկիր մոլորակի լանդշաֆտային թաղանթի ոլորտները: Թեմա 2` Լանդշաֆտային ոլորտի
զարգացումը և դինամիկան: Թեմա 3` Լանդշաֆտային պլանավորման եվրոպական և ռուսական փորձը:
Թեմա 4` Լանդշաֆտային ծրագիր կազմելու մեթոդիկան փոքր մասշտաբով, էկոլոգիակն զոնաները:
Թեմա 5` Լանդշաֆտի շրջանակային պլան: Հիմնական բնական բաղադրիչների գնահատման մեթոդիկան
արժեքը և խոցելիության կատեգորյաներ: Տվյալների ինտեգրացիա: Թեմա 6` Խոշորամաշտաբ լանդշաֆտային պլանների կազմում և դրա փորձը Հայաստանում:
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ 2 հարց 2 միավոր և 1 հարց 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, որից 2 հարցը` 2-ական միավոր, 2 հարցը` 3-ական միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:

0903/B17. Գեոդեզիական նշահարման աշխատանքներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 15 ժամ լաբարատոր պարապմունք)
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է, ուսանողների մոտ տեսական և պրակտիկ գիտելիքներ գեոդեզիական
նշահարման, նշահարման եղանակների, նշահարման համար անհրաժեշտ գեոդեզիական գործիքների ու
սարքերի օգտագործման և նախագծի բնոըթյան մեջ տեղափոխման համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կստանա գեոդոզիական աշխատանքների նշահարման աշխատանքների կատարման
ամբողջական տեխնոլոգիան,
2. կհասկանա և կկաևողանա ազատ կերպով և ինքնուրույն օգտվել նշահարման համար
անհրաժեշտ գործիքներից ու սարքերից,
3. կկարողանա և ձեռք կբերի տեսական և պրակտիկ գիտելիքներ կամուրջների, ոռոգման
ջրանցքների, ջրամբարների և այլ հիդրոտեխնիկական կառույցների ըստ բարձրության և խորության
գեոդեզիական նշահարման համար:
Բովանդակությունը
Թեմա 1` Նշահարման գեոդեզիական հիմնավորման ստեղծում: Թեմա 2` Գեոդեզիական
նշահարման դաշտային աշխատանքներ: Թեմա 3` Տրված երկարության գծի և անկյան տեղափոխումը
բնության մեջ: Թեմա 4` Կետերի բացարձակ բարձրությունների բնության մեջ տեղափոխման եղանակը:
Թեմա 5` Շինարարական հրապարակների հարթեցման և նախագծային նիշերի իրականացման համար
անհրաժեշտ գեոդեզիական նշահարման աշխատանքներ: Թեմա 6` Տրված թեքության գծի և հարթության
նշահարում: Թեմա 7` Շինարարական ցանցի նշահարումը :
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է: Քննության ձևերն են.
Առաջինը՝ գրավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդը՝ բանավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

0903/B18. Անշարժ գույքի էկոնոմիկա և պլանավորում (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 30 ժամ գործնական պարապմունք)
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ համակարգված գիտելիքներ անշարժ գույքի
շուկայումգործող տնտեսական գործընթացների, մեթդների և միջոցների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը
1. կիմանա անշարժ գույքի շուկայի գործառության տեսության և պրակտիկայի հիմունքները,
2. կհասկանա անշարժ գույքի վարկավորման սկզբունքներին անշարժ գույքի օբեկտների
գնահատման մեթոդներին, անշարժ գույքի շուկայի գործունեության կարգավորման
օրենսդրական հիմունքներին:
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Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Անշարժ գույքի էությունը և հիմնական բնութագրիչները: Թեմա 2` Անշարժ գույքի շուկայի
ուսումնասիրումը և վերլուծությունը: Թեմա 3` Անշարժ գույքի գնահատման հասկացությունները,
նպատակները և սկզբունքները: Թեմա 4` Անշարժ գույքի կառավարման հիմունքները: Թեմա 5` Անշարժ
գույքի նկատմամբ ՀՀ հարկային օրենքները և օրենսդրական ակտերը: Թեմա 6` Անշարժ գույքի
ապահովագրություն: Թեմա 7` Անշարժ գույքի էկոնոմիկայի իրավական ակտերը: Թեմա 8` Անշարժ
գույքի հետ իրականացվող քաղաքացիաիրավական գործարքները: Թեմա 9` Իրավունքների պետական
գրանցման իրականացման կարգը ՀՀ –ում և միջազգային փորձը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է: Քննության ձևերն են.
Առաջինը՝ գրավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդը՝ բանավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

0903/B19. Ջրային և կլիմայական ռեսուրսների կադաստր և մոնիթորինգ (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (60 ժամ դասախոսություն և 30 ժամ գործնական պարապմունք)
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել անհրաժեշտ տեսական ու կիրառական
գիտելիքներ ջրային և կլիմայական ռեսուրսների կադաստրի ստեղծման և մոնիթորինգի կազմակերպման
սկզբունքների և մեթոդների վերաբերյալ:

Կրթական արդյունքները.

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ջրային և կլիմայական ռեսուրսների կադաստրի հիմնական հասկացություններն ու
խնդիրները,
2. կհասկանա ջրային և կլիմայական ռեսուրսների կադաստրի ստեղծման, վարման և մոնիթորինգի
անցկացման մեթոդները, սկզբունքներն ու կարգերը,
3. կկարողանա ինքնուրույն հավաքագրել, վերլուծել և մշակել եղած տեղեկատվությունը
կադաստրի ստեղծման և մոնիթորինգի կազմակերպման, որակական և քանակական գնահատումների
կատարման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ջրային և կլիմայական ռեսուրսների կադաստրի և մոնիթորինգի հիմանական
հասկացությունները: Թեմա 2` Ջրային և կլիմայական ռեսուրսների դասակարգումը և պահպանումը,
ճյուղային կադաստր: Թեմա 3` Ջրային և կլիմայական ռեսուրսների կադաստրի նշանակությունը և
խնդիրները: Աշխատանքներն իրագործող պետական մարմինները և կարգերը: Թեմա 4` Ջրային
ռեսուրսների պետական հաշվառումը, Ջրային օրենսգիրք: Թեմա 5` ՀՀ Ջրային օրենսգիրք: Ջրային
ռեսուրսների օգտագործումը և պահպանումը: Թեմա 6` Ջրային և կլիմայական ռեսուրսների
մոնիթորինգի նշանակությունը և խնդիրները: Աշխատանքներն իրագործող պետական վերահսկող
մարմինները և կարգերը: Թեմա 7` Ջրոլորտի և մթնոլորտի մոնիթորինգ, մոնիթորինգի մեթոդները
/վերերկրյա, բիոինդիկացիոն, դիստանցիոն և ֆիզիկաքիմիական/: Պահպանման հիմնախնդիրները:
Թեմա 8` Էկոլոգիական մոնիթորինգ, մոնիթորինգի էկոլոգիական փոփոխության գեոինֆորմացիոն
ապահովումը: Տվյալների մշակման ավտոմատացումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ 2 հարց 2 միավոր և 1 հարց 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, որից 2 հարցը` 2-ական միավոր, 2 հարցը` 3-ական միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
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0903/B20. Քարտեզների օգտագործում (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 5 ժամ (45 ժամ դասախոսություն և 30 ժամ լաբորատոր պարապմունք)
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
1. ՈՒսանողներին փոխանցել քարտեզների օգտագործման մեթոդների և հնարքների մասին
տեսական և կիրառական գիտելիքներ
2. Ծանոթացնել քարտեզագրական հետազոտության գրաֆիկական, գրաֆովերլուծական,
մորֆոմետրական և մաթեմատիկավիճակագրական մեթոդներին
3. Ձևավորել համակարգչային տեխնոլոգիաների միջոցով քարտեզների օգտագործման
գործնական կարողություններ
Կրթական արդյունքները.
Ծրագրի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի
1. Բացատրելու քարտեզների օգտագործման տեսական մեթոդական հիմքերը
2. Ինքնուրույն կերպով ընտրելու հետազոտության համար անհրաժեշտ քարտեզագրական
հետազոտության մեթոդները և հնարները
3. Կիրառելու քարտեզագրական հետազոտության մեթոդները նոր՝ ածանցիալ քարտեզների և այլ
գրաֆիկական պատկերների ստեղծման նպատակով
4. Ներկայացնելու հետազոտության արդյունքները քարտեզների, գրաֆիկների, դիագրամների և
աղյուսակների տեսքով
5. Արդյունավետ կերպով կազմակերպելու սեփական հետազոտությանները խնայելով ժամանակը
և նյութական միջոցները
6. Պատրաստելու հաշվետվություններ և զեկուցումներ
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Քարտեզը որպես իրական աշխարհի մոդել: Թեմա 2` Քարտեզագրական հետազոտության
գրաֆիկական մեթոդները Թեմա 3 Քարտեզագրական հետազոտության գրաֆովերլուծական մեթոդները
Թեմա 4` Քարտեզագրական հետազոտության մորֆոմետրական մեթոդները: Թեմա 5`
Քարտեզագրական հետազոտության մաթեմատիկավիճակագրական մեթոդները Թեմա 6` Առանձին
քարտեզների վերլուծությունը Թեմա 7` Քարտեզների շարքի վերլուծությունըԹեմա 8`Քարտեզագրական
հետազոտության հուսալիությունը Թեմա 9`Քարտեզների օգնությամբ հետազոտության կազմակերպում:
Թեմա 10`Քարտեզների օգտագործման հիմնական ուղղությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ 2 հարց 2 միավոր և 1 հարց 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, որից 2 հարցը` 2-ական միավոր, 2 հարցը` 3-ական միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:

0903/B21. Քարտեզների ձևավորում և համակարգչային դիզայն (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 5 ժամ (45 ժամ դասախոսություն և 30 ժամ լաբորատոր պարապմունք)
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել տեսական և գործնական գիտելիքներ
քարտեզագրական ստեղծագործությունների գունային, գեղանկարչական և շտրիխային ձևավորման
պրոցեսում, կիրառելով ժամանակակից սարքածրագրային, համակարգչային գրաֆիկայի մեթոդները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա, որ քարտեզի գունային ձևավորումը պահանջում է բավականին խոր տեսական և
պրակտիկ գիտելիքներ գույնի ֆիզիկայի և տեսողական ֆիզիոլոգիայի մասին,
2. կհասկանա գույնի կարևորությունը և նրա բազմաֆունկցիոնալ նշանակությունը,
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3. կկարողանա գործնականում մշակել և նախագծել քարտեզի դիզայնը, օգտագործելով
ժամանակակից սարքածրագրային միջոցներ և սարքեր:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Քարտեզների, ատլասների տեսության հիմունքները և համակարգչային դիզայն: Թեմա 2`
Քարտեզագրական նշանների մտապատկերային սիմվոլների համակարգչային կառուցում: Թեմա 3`
Գույնը որպես հիմնական պատկերման միջոց քարտեզի ձևավորման պրոցեսում: Թեմա 4` Քարտեզագրական տառատեսակների, մակագրությունների համակարգչային տեղաբաշխումը քարտեզների վրա:
Թեմա 5` Լուսաստվերային պլաստիկայի համակարգչային տեխնոլոգիաները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ 2 հարց 2 միավոր և 1 հարց 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, որից 2 հարցը` 2-ական միավոր, 2 հարցը` 3-ական միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:

0903/B22. Թվային քարտեզագրություն (7 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (45 ժամ դասախոսություն և 45 ժամ լաբարատոր պարապմունք)
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել թվային քարտեզագրության տեսական ու
գործնական խնդիրների մասին պատկերացում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա թվայի քարտեզագրության տեսական հիմքերը,
2. կհասկանա թվային քարտեզների ստեղծման մեխանիզմը,
3. կկարողանա ինքնուրույն կերպով ստեղծել թվային քարտեզներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Թվային քարտեզագրության տեղեկատվական հիմքերը: Ավանդական և թվային
քարտեզների
պայմանանշանների
տեղեկատվությունների
փոխկապակցությունը:
Թեմա
2`
Տեղեկատվության և թվային քարտեզագրության տեսությունը: Թեմա 3` Թվային քարտեզների ստեղծման
տեխնիկական միջոցները: Թեմա 4` Մեթոդներ, ալգորիթմներ, տեխնոլոգիաներ: Թեմա 5` Թվային քարտեզների վերահսկում և խմբագրում: Թվայնացման և մշակման սխեմաների վերլուծությունը: Թվային
քարտեզների հավաստիացման հասկացությունը: Թեմա 6` Թվային և էլեկտրոնային քարտեզների
ստեղծման տեղեկատվական հիմքը և աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ 2 հարց 2 միավոր և 1 հարց 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, որից 2 հարցը` 2-ական միավոր, 2 հարցը` 3-ական միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:

0903/B23. ԱՏՀ տեխնոլոգիաների կիրառում և GPS (8 կրեդիտ)
Շաբաթական 8 ժամ (45 ժամ դասախոսություն և 75 ժամ լաբորատոր պարապմունք)
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացինպատակնէուսանողներին
տրամադրել
գիտելիքներ
Գլոբալ
դիրքորշման
համակարգերի (ԳԴՀ) տեսական հիմքերի, ԳԴՀ ընդունիչների աշխատանքի սկզբունքերի, դրանց
կիրառման ոլորտների և ցույց տալ ԳԴՀ սինխրոնացումը ԱՏՀ տեխնոլոգիաների հետ:
Կրթականարդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. Հասկանալ և նկարագրել ԳԴՀ տեսական հիմքերը, գիտակցել ԳԴՀ հասկացություններն ու
տերմինները
2. հասկանալ և նկարագրել ԳԴՀ ընդունիչների աշխատանքի սկզբունքերը և նկարագրել ԳԴՀ
տվյալների ֆորմատները
3. կարողանալ կիրառել ԳԴՀ-ները տարածական տվյալների հավաքագրման, հավաքագրման,
կապակցման, տեղանքում կողմնորոշվելու նպատակներով,
4. հասկանալ և նկարագրել թե ինչպես ԳԴՀ-երը կարելի կապակցել Աշխարհագրական
տեղեկատվական համակարգերի և առցանց քարտեզագրական պորտալների հետ: Օգտագործել
այն ԱՏՀ վերլուծության ընթացքում
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Գլոբալ Դիրքորոշման Համակարգեր: Ներածություն: Թեմա 2` Համակարգի
սեգմենտացիան: Թեմա 3` Դիրքի որոշումը: Թեմա 4` Ճշտությունն ու սխալանքի աղբյուրները: Թեմա 5`
ԳԴՀ ընդունիչներ: Թեմա 6` Տվյալների աղբյուրները: Թեմա 7` Տվյալների հավաքագրումը դաշտային
պայմաններում: Թեմա 8՝ Garmin Oregon ԳԴՀ ընդունիչի ընդհանուր բնութագիրը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ 2 հարց 2 միավոր և 1 հարց 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, որից 2 հարցը` 2-ական միավոր, 2 հարցը` 3-ական միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:

0903/B24. Հողային և անտառային ռեսուրսների կադաստր և մոնիթորինգ (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 5 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 45 ժամ լաբորատոր պարապմունք)
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել բնական ռեսուրսների կադաստրի
ստեղծման և մոնիթորինգի կազմակերպման համար անհրաժեշտ տեսական ու կիրառական գիտելիքներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա բնական ռեսուրսների կադաստրի ստեղծման սկզբմունքներն ու կարգը,
2. կհասկանա բնական ռեսուրսների կադաստրի վարման և մոնիթորինգի կազմակերպման
մեխանիզմը,
3. կկարողանա ինքնուրույն կերպով մշակել բնական ռեսուրսների կադաստրի ստեղծման և
մոնիթորինգի կազմակերպման սխեմա:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հողային ռեսուրսների կադաստրի ընդհանուր հասկացությունը, բովանդակությունը,
նպատակը, խնդիրները, նշանակությունը: Թեմա 2` Հողային հարաբերությունների վերափոխումները և
հողային ռեսուրսների կադաստրի զարգացումը ՀՀ-ում: Թեմա 3` Հողային կադաստր որպես հողային
հարաբերությունների կարգավորման և տնտեսական ղեկավարման հիմնական մեխանիզմ: Թեմա 4`
Հողային ֆոնդը որպես պետական հողային կադաստրի օբյեկտ: Թեմա 5` ՀՀ կադաստրի
հողակադաստրային շրջանացումը: ՀՀ տարածքի կադաստրային բաժանումը և օբյեկտների
ծածկագրումը: Թեմա 6` Հողային ռեսուրսների օբյեկտների պետական գրանցումը և բովանդակությունը:
Թեմա 7` Հողային ռեսուրսների հաշվառումը, նշանակությունը, խնդիրները, հաշվառման տեսակները:
Հողերի մոնիթորինգ: Թեմա 8` Հողերի գնահատման հիմնադրույթները: Հողերի որակական գնահատում՝
բոնիտում: Բոնիտման հասկացությունը, նպատակը, խնդիրները և բովանդակությունը: Թեմա 9` Հողերի
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արժեքային գնահատումը: Արժեքային գնահատման նպատակը, խնդիրները և բովանդակությունը: Թեմա
10` Հողային կադաստրի արդյունքների կիրառումը: Թեմա 11` Հողի շուկան և հողամասերի շուկայական
շրջանառությունը: Թեմա 12` Հողային վճարումների հիմնական ձևերը: Թեմա 13` Անտառային
ռեսուրսների կադաստր: Անտառային ֆոնդի բնութագիրը ՀՀ-ում: Թեմա 14` Անտառային ռեսուրսների
իրավական վիճակի, քանակական և որակական հատկությունների, դրանց դասակարգման գնահատման
ցուցանիշները: Թեմա 15` Անտառային ռեսուրսների խմբերը և դրանց օգտագործման կարգը: Թեմա 16`
Անտառային ռեսուրսների ցուցանիշները: Թեմա 17` Անտառային ռեսուրսների օգտագործման և
պահպանման խնդիրները: Թեմա 18` Անտառային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման
էկոլոգիական միջոցառումները՝ նրանց օգտագործման համար: Վճարումները, հաշվառումը և
գնահատումը, էկոլոգիկան ապահովագրումը, անտառօգտագործման արձանագրումը, ապահովագրումը
և այլն: Թեմա 19` Անտառային ռեսուրսների կադաստրի տվյալների օգտագործումը անտառային
տնտեսության ղեկավարման գործում: Թեմա 20` Հողային և անտառային ռեսուրսների կադաստրի և
մոնիթորինգի միջև եղած կապը: Թեմա 21` Մոնիթորինգի հիմնական խմբերը: Թեմա 22` Մոնիթորինգի
իրականացման ցուցանիշները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է: Քննության ձևերն են.
Առաջինը՝ գրավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդը՝ բանավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

1907/B01. ՀՀ հողային կադաստրի իրավունք և իրավական կարգավորում (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 10 ժամ (40 ժամ դասախոսություն և 40 ժամ գործնական պարապմունք)
8-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հողային կադաստրի որպես հողերի պետական կառավարման գործիքի, որը կոչված է ապահովել հողերի արդյունավետ օգտագործման և պահպանության կազմակերպման ոլրորտում գիտականորեն հիմնավորված որոշումների կայացնելը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա անհրաժեշտ գիտելիքներ հողային կադաստրի մասին,
2. կհասկանա հողային կադաստրի բովանդակությունը և նրա առանձին բաղադրամասերի տարանջատման կիրառման տեխնիկան,
3. կկարողանա համակարգել հողային-իրավական պահանջները, հողային կադաստրային փաստաթղթերի վարման ձևերի նկատմամբ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հողային կադաստրի դերը և ձևավորման պատմությունը: Թեմա 2` Հողային կադաստրի
ժամանակակից հասկացությունը: Թեմա 3` Հողային կադաստրի բովանդակությունը (կազմը):
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0903/B25. Տարածքի դիստանցիոն զոնդում (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 8 ժամ (40 ժամ դասախոսություն և 24 ժամ լաբորատոր պարապմունք)
8-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել աերոտիեզերական հանույթի մեթոդներին,
ինչպես նաև հողերի կադաստրային գնահատման ժամանակ կարևոր նշանակություն ունեցող տարբեր
պրոցեսների, բնական և տեխնածին օբյեկտների վերծանման եղանակներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա աերոտիեզերական նկարների վերծանման մեթոդները,
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2. կհասկանա աերոտիեզերական նկարների վրա տարբեր օբյեկտների բա ցահայտման օրինաչափությունները,
3. կկարողանա ստացված գիտելիքները օգտագործել կիրառական նպատակներով:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Վերծանում և վերծանման հատկանիշների էությունը: Թեմա 2` Բազմազոնալ նկարների
վերծանման առանձնահատկությունները: Թեմա 3` Վերծանման տեսակները և մեթոդները, վերծանման
որակի գնահատումը: Թեմա 4` Ռելիեֆի ձևերի և տիպերի վերծանումը հողերի որակի կադաստրային
գնահատման համար: Թեմա 5` Ապարների վերծանումը: Թեմա 6` Հողաբուսական ծածկոցի վերծանումը:
Թեմա 7` Ջրաբանական օբյեկտների վերծանումը: Թեմա 8` Մարդածին օբյեկտների վերծանումը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0903/B26. Բիզնեսի կազմակերպում և կառավարում (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (32 ժամ դասախոսություն և 16 ժամ գործնական պարապմունք)
8-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել մանր ու խոշոր բիզնեսի կազմակերպման
սկզբունքներին ու ձևերին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ինչ է բիզնեսը, ինչպես կազմակերպել այն և կառավարել,
2. կհասկանա մանր, միջին և խոշոր բիզնեսի կարևորությունը երկրի զարգացման գործում,
3. կկարողանա տիրապետել բիզնեսի կազմակերպման և կառավարման համար պահանջվող
հմտություններին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բիզնես հասկացությունը, դերն ու նշանակությունը: Թեմա 2` Բիզնեսը կազմակերպման
ձևերն ու դրանց առանձնահատկությունները: Թեմա 3` Խոշոր, միջին և մանր բիզնեսի կազմակերպման
առանձնահատկությունները: Թեմա 4` Պետության դերը բիզնեսի կարգավորման գործում: Թեմա 5`
Բիզնեսի կառավարման ձևերը և մեթոդները: Թեմա 6` Ձեռնարկատիրական ռիսկերի էությունը և
բովանդակությունը: Ռիսկի տեսակները և կառավարումը: Թեմա 7` ՀՀ օրենքը ձեռնարկությունների եվ
ձեռնարկատիրական գործունեության մասին:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

«Երկրաբանություն» կրթական ծրագիր

0102/B04. Մաթեմատիկա (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 5 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 45 ժամ գործնական աշխատանք)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել անալիտիկ երկրաչափության, բարձրագույն
հանրահաշվի և մաթեմատիկական անալիզի հիմունքներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ուղիղ գծի և հարթության հավասարումները, վեկտորների սկալյար, վեկտորական և
խառն արտադրյալները,
2. կկարողանա հաշվել որոշիչներ, կատարել գործողություններ մատրիցների հետ, լուծել գծային
հավասարումների համակարգեր,
3. ծանոթ կլինի անընդհատ ֆունկցիաներին, հաջորդականության և ֆունկցիայի սահմաններին,
ֆունկցիայի ածանցիալի և ինտեգրալի, թվային շարքի գաղափարներին:
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Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Գծային հանրահաշվի տարրերը: Թեմա 2` Անալիտիկ երկրաչափությունը հարթության
վրա: Թեմա 3` Վեկտորները հարթության և տարածության մեջ: Թեմա 4` Անալիտիկ երկրաչափությունը
տարածության մեջ: Թեմա 5՝ Ֆունկցիա: Անընդհատություն: Թեմա 6` Մեկ փոփոխականի ֆունկցիայի դիֆերենցիալ հաշիվ: Թեմա 7` Մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաներ: Թեմա 8` Ինտեգրալ հաշիվ: Թեմա 9`
Թվային շարքեր: Թեմա 10` Դիֆերենցիալ հավասարումներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքնաչյուրը 1 միավոր: Միավորի քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2-ական միավոր: Միավորի քայլը 0.5 է:

0801/B02. Ընդհանուր երկրաբանություն (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 5 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 35 ժամ լաբորատոր աշխատանք)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել երկրաբանության հիմունքներին, արտածին,
ներծին երկրաբանական պրոցեսներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը`
1. կիմանա երկրի ոլորտների կառուցվածքը, երկրագնդի զարգացման պատմությունը, ապարների
ծագումը և պետրոգրաֆիական կազմը,
2. կհասկանա երկրաժամանակագրական սանդղակի էությունը,
3. կկարողանա կատարել երկրաբանական քարտեզագրում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Երկրագունդը տիեզերական տարածքում: Թեմա 2` Երկրագնդի ոլորտները, կազմը,
տարքը: Թեմա 3` Արտածին պրոցեսներ (էռոզիա, աբռազիա, էկզառացիա, էոլյան պրոցեսներ,
գրավիտացիոն պրոցեսներ): Թեմա 4` Ներծին պրոցեսներ (մագմատիզմ, տեկտոնիկա, սեյսմոգեն
պրոցեսներ, մետամորֆիզմ): Թեմա 5` Ծանոթություն հանքերի, հանքավայրերի վերաբերյալ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքնաչյուրը 1 միավոր: Միավորի քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0807/B01. Միներալոգիա բյուրեղագիտության հիմունքներով-1 (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 21 ժամ լաբորատոր աշխատանք),
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել բյուրեղագիտության և միներալոգիայի
հիմունքներին, բյուրեղների սիմետրիայի տարրերին, նրանց ֆիզիկաքիմիական հատկություններին,
միներալների բյուրեղագիտական ձևերին, աճի և զարգացման օրենքներին ու մոդելներին, իզոմորֆիզմի և
պոլիմորֆիզմի երևույթներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը՝
1. կիմանա բյուրեղագիտություն և միներալոգիա գիտությունների պատմությունը, կապը մյուս
գիտությունների հետ, ժամանակակից հիմնախնդիրներն ու զարգացման հեռանկարները,
բյուրեղագիտության հիմնական օրենքները, միներալների ագրեգատային վիճակները,
միներալային տեսակների դասերն ու դասակարգման սկզբունքները,
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2. կհասկանա բնական քիմիական միացությունների բազմազանության պատճառները,
միներալների անտագոնիզմի և պարագենեզիսի, իզոմորֆիզմի և պոլիմորֆիզմի երևույթները,
3. կկարողանա
աղտորոշել միներալները, որոշել բյուրեղագիտական ձևը, տեքստուրստրուկտուր առանձնահատկությունները, արտաքին ֆիզիկական հատկությունները,
ծագումնաբանական տիպը ինչպես նաև կատարել ինքնուրույն գիտահետազոտական
աշխատանքներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Գիտության պատմությունը, խնդիրները, ուսումնասիրությունների մեթոդներն ու
մեթոդաբանությունը: Թեմա 2` Բյուրեղագիտության և բյուրեղաօպտիկայի հիմունքները: Սիմետրիայի
օրենքները, բյուրեղագիտական ձևերը: Թեմա 3` Միներալների ներքին կառուցվածքը, քիմիական կազմը,
իզոմորֆիզմ և պոլիմորֆիզմ: Թեմա 4` Միներալները և դրանց տեսակները, միներալների
դասակարգումը: Թեմա 5` Միներալների ֆիզիկական հատկությունները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է: Քննության ձևերն են.
Առաջինը՝ գրավոր
Երկրորդը՝ բանավոր

0410/B03. Ֆիզիկա (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (45 ժամ դասախոսություն, 45 ժամ լաբորատոր աշխատանք)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ընդհանուր ֆիզիկայի հիմնական օրենքներին, դրանց
առնչվող հիմնական փորձերին, ներկայացնել այդ օրենքների դիֆերենցիալ և ինտեգրալ տեսքով,
գաղափար տալ դրանց հիմնական կիրառությունների մասին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը
1. կիմանա ընդհանուր ֆիզիկայի հիմնական օրենքները և դրանց առնչվող կարևորագույն
փորձերը, երևույթները
2. կհասկանա այդ երևույթների,
փորձերի,
օրենքների համակարգերի ներքին
տրամաբանությունը, այդ համակարգերից բխող հիմնական հետևությունները և արդյունքները։
3. կարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել կոնկրետ բնույթ կրող հարցերի վերլուծության,
խնդիրների լուծման համար։
Բովանդակություն.
Թեմա 1` Նյութական կետի կինեմատիկա։ Թեմա 2` Նյութական կետի և համակարգի դինամիկա։
Թեմա 3` Պինդ մարմնի մեխանիկա։ Թեմա 4` Հեղուկների և գազերի շարժումը։ Թեմա 5` Նյութի վիճակ։
Թեմա 6` Թերմոդինամիկայի հիմուքներ։ Թեմա 7` Հաղորդիչները և դիէլեկտրիկները էլեկտրական
դաշտում։ Թեմա 8` Հաստատուն էլեկտրական հոսանքներ։ Թեմա 9` Մագնիսական դաշտ։ Թեմա 10`
Էլեկտրամագնիսական ինդուկցիա։ Թեմա 11` Էլեկտրամագնիսական տատանումներ։ Թեմա 12` Լույսի
ինտերֆերենցիա և դիֆրակցիա։ Թեմա 13` Լույսի փոխազդեցությունը նյութի հետ։ Թեմա 14` Ջերմային
ճառագայթում։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքնաչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց յուրաքանչյուրը` 2-ական միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

0807/B02. Միներալոգիա բյուրեղագիտության հիմունքներով-2 (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (20 ժամ դասախոսություն, 25 ժամ լաբորատոր աշխատանք)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն
է ուսանողներին
ծանոթացնել միներալների առաջացման
երկրաբանական և ֆիզիկա-քիմիական պայմաններին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը՝
1. կիմանա միներալների առաջացման արտածին և ներծին պրոցեսները, երկրաբանական և
ֆիզիկա-քիմիական պայմանները,
2. կհասկանա
մագմատիկական,
պեգմատիտային,
սկառնային,
կարբոնատիտային,
հիդրոթերմալային, հողմահարման, նստվածքային և մետամորֆային պրոցեսները, որոնց
շնորհիվ առաջանում են միներալային կուտակները և դրանց հանքավայրերը,
3. կկարողանա որոշել միներալների ծագումնաբանական տիպերը, առանձնացնել միներալային
պարագենետիկ ասոցիացիաններն ու վերականգնել միներալառաջացման էտապներն ու
փուլերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Միներալառաջացման արտածին և ներծին պրոցեսների տիպերը: Թեմա 2` Բուն
մագմատիկական միներալառաջացում: Թեմա 3` Պեգմատիտային միներալառաջացում: Թեմա 4` Կարբոնատիտային միներալառաջացում: Թեմա 5` Սկառնային միներալառաջացում: Թեմա 6` Հիդրոթերմալ
միներալառաջացում: Թեմա 7` Հողմահարման միներալառաջացում: Թեմա 8` նստվածքային
միներալառաջացում: Թեմա 9` Մետամորֆային միներալառաջացում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0608/B01. Քիմիա (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (20 ժամ դասախոսություն, 25 ժամ լաբորատոր աշխատանք)
2-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել քիմիական գիտության տեսական և
փորձնական հիմնահարցերի մասին հիմնարար պատկերացումներ` համապատասխան քիմիայի
ժամանակակից մակարդակին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի տեսական օրենքները, տարրերի
տարածվածությունը բնության մեջ,
2. կհասկանա առանձին տարրերի, հատկապես մետաղների ստացման եղանակները և կիրառման
ոլորտները,
3. կկարողանա կատարել ինքնուրույն աշխատանքներ հանքանյութերի որակական և
քանակական հետազոտությունների բնագավառում, լաբորատոր փորձերի ընթացքում
կկարողանա կատարել տարրերի հայտնաբերման որակական և քանակական աշխատանքներ
և այդ բոլորից անել անհրաժեշտ վերլուծություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Քիմիայի զարգացման պատմական ուղին, տեղն ու դերը մյուս գիտությունների
համակարգում: Թեմա 2` Քիմիայի հիմնական օրենքները: Պարբերական համակարգի դերն ու
նշանակությունը: Թեմա 3` Տարրերի տարածվածությունը երկրի կեղևում, դրանց հայտնաբերման
եղանակները: Թեմա 4` Տարրերի դերն ու նշանակությունը մարդու օրգանիզմում, դրանց քիմիական և
ֆիզիկական հատկությունները: Թեմա 5` Մետաղների ստացման եղանակները: Թեմա 6` Երկրի
ընդերքում տեղի ունեցող երկրաքիմիական երևույթների բնույթը և վերլուծությունը: Թեմա 7` Քիմիական
կինետիկա: Դարձելի, ոչ դարձելի ռեակցիաներ: Թեմա 8` Ջերմա-, ջրա- և էլեկտրամետաղագործություն:
Թեմա 9`. Լուծույթներ: Լուծույթների խտության որոշման եղանակներ: Թեմա 10` Պարբերական
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համակարգի IV գլխավոր ենթախմբի տարրերի ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 11` Երկաթի ենթախմբի
տարրերի (Fe, Co, Ni) ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 12` III գլխավոր ենթախմբի տարրերը: Թեմա 13` VII
գլխավոր և երկրորդական ենթախմբի տարրերի ընդհանուր բնութագիրը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է: Քննության ձևերն են.
Առաջինը՝ գրավոր
Երկրորդը՝ բանավոր

0903/B27. Գեոդեզիա կոսմոհանույթի հիմունքներով (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (20 ժամ դասախոսություն և 25 ժամ լաբորատոր աշխատանք)
2-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել գեոդեզիական հանույթային
աշխատանքների կազմակերպման սկզբունքների ու խնդիրների, օգտագործվող սարքերի ու գործիքների,
ինչպես նաև կատարման եղանակների վերաբերյալ պատշաճ մասնագիտական պատկերացում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկազմի ընդհանուր պատկերացում գեոդեզիական հանույթային աշխատանքների կատարման
մասին,
2. կիմանա հանույթի յուրաքանչյուր տեսակի իրականացման առանձնահատկությունները և
կիրառման ոլորտները,
3. կկարողանա հանույթի դաշտային չափումների տվյալներով կազմել հատակագծեր ու
քարտեզներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հորիզոնական թեոդոլիտային հանույթ, կատարման կարգը, եղանակները, չափումների
արդյունքների մշակումը և հատակագծի կազմումը: Թեմա 2` Տախեոմետրիական հանույթի կատարման
համար տախեոմետրիական փակ և բաց ընթացքների անցկացումը, պիկետների պլանային և
բարձունքային դիրքի որոշման եռաստիճան չափումներ, ռելիեֆի և իրադրության պատկերումը
հատակագծերի և քարտեզների վրա: Թեմա 3` Մենզուլային հանույթ, առանձնահատկությունները,
հանույթի կատարման եղանակները: Երկրաչափական ցանցի կառուցումը, կետերի բարձրությունների
հաշվումը և կապակցումը: Հանույթային պլանշետների շրջանակների կառուցումը, հենման կետերի
տեղադրումը պլանշետի վրա:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0807/B03. Պատմական երկրաբանություն հնէաբանության հիմունքներով (7 կրեդիտ)
Շաբաթական 7 ժամ (60 ժամ դասախոսություն, 45 ժամ լաբորատոր աշխատանք),
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի
նպատակն
է
ուսանողներին
ծանոթացնել
հնէաբանություն
գիտության
ուսումնասիրման մեթոդներին, երկրի անցյալի օրգանական և բուսական աշխարհի գլխավոր
տեսակներին, երկրի զարգացման պատմության դարաշրջաններին ու դարակարգերին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա արդի պատմական երկրաբանության և հնէաբանության մասնագիտության տեսական
խնդրացանկը,
2. կհասկանա պատմական երկրաբանության և հնէաբանության վերլուծական մեթոդների
տրամաբանությունը,
3. կկարողանա կատարել մասնագիտական վերլուծություն:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1` Պատմական երկրաբանությունը որպես գիտություն: Սահմանումը, գլխավոր
հասկացությունները, առարկան և խնդիրները, կապը այլ երկրաբանական գիտությունների հետ։
Հնէաբանություն և շերտագրություն: Թեմա 2` Շերտագրություն և ժամանակագրություն: Շերտագրական
միավորների տիպերը, առանձնացման չափանիշները, հարաբերական և բացարձակ ժամանակագրություն,
ստորաբաժանումների
էտալոնները:
Թեմա 3`
Պատմաերկրաբանական
վերլուծության հիմնական մեթոդները, ֆացիալ, հնէաբանական, հնաշխարհագրական քարտեզներ,
ֆորմացիոն, հնատեկտոնական: Թեմա 4` Երկրակեղևի գլխավոր տեկտոնական կառույցները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0804/B01. Կառուցվածքային երկրաբանություն և երկրաբանական քարտեզագրություն-1 (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 21 ժամ լաբորատոր աշխատանք),
3-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել երկրակեղևի հիմնական կառուցվածքային
տիպերին, դրանց ուսումնասիրման ու քարտեզագրման եղանակներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա որոշել երկրակեղևը կազմող հիմնական կառուցվածքային տիպերի տեղադրման
ձևերն ու առանձնահատկությունները,
2. գաղափար կկազմի երկրաբանական քարտեզների տեսակների ու մասշտաբների մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կառուցվածքային երկրաբանությունը, նրա խնդիրները և մեթոդները: Կառուցվածքային
ձևերի պատկերման եղանակները: Թեմա 2` Երկրաբանական քարտեզները, դրանց տեսակներն ու
տիպերը: Քարտեզների կազմման սկզբունքները: Թեմա 3` Երկրաբանական քարտեզների պայմանական
նշանները, երկրաբանական կտրվածք, շերտագրական սյունակ: Թեմա 4` Լեռնային ապարների
դեֆորմացիայի ֆիզիկական պայմանները: Դեֆորմացիայի տեսակները: Թեմա 5` Շերտ և
շերտավորություն: Շերտավորության տիպերը: Շերտայնության մակերեսների կառուցվածքը: Թեմա 6`
Շերտի դիրքը տարածության մեջ. հորիզոնական և թեք տեղադրում: Տեղադրման էլեմենտները և նրանց
չափման եղանակները: Թեմա 7` Աններդաշնակություններ: Շերտագրական և տեկտոնական
աններդաշնակություններ: Դրանց պարզաբանման չափանիշները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է: Քննության ձևերն են.
Առաջինը՝ գրավոր
Երկրորդը՝ բանավոր

0803/B01. Երկրաֆիզիկա-1 (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (30 դասախոսություն և 30 ժամ լաբորատոր աշխատանք),
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել երկրաֆիզիկական մեթոդներից
գրավիհետախուզական մեթոդի տեսական հիմքին, միջուկային
երկրաֆիզիկական մեթոդին,
մագնիսահետախուզության մեթոդի հիմունքներին, դրանցով լուծվող երկրաբանական խնդիրներին:,
ծանրության ուժի չափման մեթոդներին և տեխնիկային, չափված արժեքների վրա մտցվող ուղղումների
հետ:
Կրթական արդյունքները.
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա գրավիհետախուզական մեթոդի հիմնական խնդիրները, ռադիոակտիվ երևույթների
ֆիզիկական հիմքը, մագնիսահետախուզության մեթոդի տեսությունը և լուծվող խնդիրները
2. կհասկանա
գրավիհետախուզության
և
մագնիսահետախուզության
տեղը
մյուս
երկրաֆիզիկական մեթոդների համալիրում, ռադիոմետրական երևույթների օգնությամբ
լուծվող երկրաբանական խնդիրները,
3. կկարողանա համապատասխան գործիքով չափել ծանրության ուժի արժեքը և նրա վրա մտցնել
համապատասխան ուղղումներ, չափել երկրամագնիսական դաշտի տարբեր էլեմենտների
արժեքները, չափել ռադիոչափի օգնությամբ ռադիոակտիվ դաշտը և տալ նրա երկրաբանական
մեկնաբնությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ձգողական ուժ, նրա պոտենցիալ ֆունկցիան, Լապլասի և Պուասոնի հավասարումները:
Թեմա 2` Կենտրոնաձիգ ուժ, նրա պոտենցիալ ֆունկցիան: Թեմա 3` Ծանրության ուժի նորմալ արժեքը,
Կլերոյի և Հելմերտի բանաձևերի իմաաստը: Թեմա 4` Ծանրության ուժի փոփոխությունը ըստ ժամանակի: Թեմա 5` Ծանրության ուժի ռեդուկցիաները: Թեմա 6` Գրավիմետրի բաժանմունքի արժեքի
որոշման եղանակները: Թեմա 7` Գրավիտացիոն դաշտի չափված արժեքների մեկնաբանման
եղանակները (կանոնավոր և ոչ կանոնավոր երկրաչափական ձևի մարմինների համար): Թեմա 8` Ծանրության ուժի դիտարկման դինամիկ և ստատիկ եղանակի մեթոդիկան: Թեմա 9` Գրավիհետախուզության օգնությամբ լուծվող երկրաբանական խնդիրները: Թեմա 10` Միջուկային երկրաֆիզիկա
առարկայի խնդիրները, տրոհման օրենքը: Թեմա 11` Լեռնային ապարների, լիթոսֆերայի և
հիդրոսֆերայի ռադիոակտիվությունը: Թեմա 12` Միջուկային գեոխրոնոլոգիայի հիմունքները: Թեմա 13`
Ռադիոակտիվ դաշտը չափող գործիքներ: Թեմա 14` α, β, γ ճառագայթների փոխազդեցությունը
միջավայրի հետ: Թեմա 15` Ռադիոակտիվ հանքավայրերի որոնման և հետախուզման մեթոդիկան ու
տեխնիկան, հանույթի ձևերը: Թեմա 16` Երկրամագնիսական դաշտ, առաջացման պատճառները,
ուսումնսիրման պատմությունը: Թեմա 17` Երկրամագնիսական դաշտի էլեմենտները, կառուցվածքը և
վարիացիաները: Թեմա 18` Լեռնային ապարների մագնիսական հատկությունները: Թեմա 19` Մագնիսահետախուզության տեսության հիմունքները, մագնիսական դիպոլի դաշտը, նորմալ և անոմալ մագնիսական դաշտեր: Թեմա 20` Մագնիսահետախուզության ուղիղ և հակադարձ խնդիրների լուծումը: Թեմա 21`
Մագնիսահետախուզական հանույթի դաշտային մեթոդները: Թեմա 15` Լեռնային ապարների
ռադիոակտիվությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, որոնցից երկուսը՝ 1,5, երկուսը՝ 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, որից 2 հարցը` 3-ական, 2 հարցը` 2– ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0807/B04. Ապարագրություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (20 դասախոսություն և 25 ժամ լաբորատոր աշխատանք),
3-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել երկիրը կազմող հրային և մետամորֆային
ապարների հետազոտման մանրադիտակային մեթոդներին, մանրադիտակի կառուցվածքին ու
աշխատանքի սկզբունքներին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հրային և մետամորֆային ապարները հետազոտելու մանրադիտակային մեթոդները,
2. կհասկանա լեռնային ապարների բազմազանության պատճառը, դրանց ուսումնասիրման
կարևորությունն ու նշանակությունը,
3. կկարողանա բևեռացնող մանրադիտակի իմացության հմտություներն օգտագործելով
նկարագրել հրային և մետամորֆային ապարները։
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Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բյուրեղաօպտիկայի հիմունքները, միներալների և ապարների հետազոտման մեթոդները
բևեռացնող մանրադիտակի տակ: Թեմա 2` Ապար կազմող գլխավոր միներալները և նրանց
տարածվածությունը հրային ապարներում: Թեմա 3` Օլիվինի խմբի միներալները, կազմը, կառուցվածքը,
բյուրեղագիտական և բյուրեղաօպտիկական հատկությունները, երկրորդային փոփոխությունները և
տարածումը ապարներում։ Թեմա 4` Պիրոքսենների խմբի միներալները, կազմը, կառուցվածքը,
բյուրեղագիտական և բյուրեղաօպտիկական հատկությունները, երկրորդային փոփոխությունները և
տարածումը։ Թեմա 5` Ամֆիբոլների խմբի միներալները, կազմը, կառուցվածքը, բյուրեղագիտական և
բյուրեղաօպտիկական հատկությունները, երկրորդային փոփոխությունները և տարածումը։ Թեմա 6`
Դաշտային շպատների խմբի միներալները, քիմիական կազմը, ստրուկտուրան իզոմորֆ շարքերը։
Երկրորդային
փոփոխությունները
և
տարածումը
հրային
ապարներում։
Թեմա
7`
Դաշտաշպատանմանների խմբի միներալները, քիմիական կազմը, ստրուկտուրան, բյուրեղագիտական և
բյուրեղաօպտիկական հատկությունները, երկրորդային փոփոխությունները և տարածումը հրային
ապարներում։ Թեմա 8` Փայլարների խմբի միներալները, քիմիական կազմը, ստրուկտուրան,
բյուրեղագիտական և բյուրեղաօպտիկական հատկությունները, երկրորդային փոփոխությունները և
տարածումը հրային ապարներում։ Մուգ և բաց գույնի փայլարների դերը հրային ապարներում։ Թեմա 9`
Սիլիկահողի խմբի միներալները։ Ստրուկտուրան։ Պոլիմորֆ մոդիֆիկացիանները։ Առաջացման և
կայունության թերմոդինամիկ պայմանները, տարածումը ապարներում։ Բյուրեղագիտական և
բյուրեղաօպտիկական հատկությունները։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է: Քննության ձևերն են.
Առաջինը՝ գրավոր
Երկրորդը՝ գրավոր

0804/B02. Կառուցվածքային երկրաբանություն և երկրաբանական քարտեզագրություն-2 (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 5 ժամ (40 ժամ դասախոսություն և 35 ժամ լաբորատոր աշխատանք),
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ պատկերացում ձևավորել երկրի ընդերքում
երկրաբանական կառուցվածքների ու մարմինների տեղադրման ձևերի և պայմանների մասին:
Ունակություններ ձեռք բերել քարտեզների և կտրվածքների վրա դրանց արտացոլման համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա տարանջատել տարբեր կառուցվածքային տարրերը, վերլուծել երկրաբանական
քարտեզներն ու տարածքների զարգացման փուլերը,
2. կկարողանա հետազոտման նյութերի հիման վրա կազմել տարբեր տիպի երկրաբանական
քարտեզներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Շերտերի հորիզոնական տեղադրման ձևերը: Դրանց պատկերումը երկրաբանական
քարտեզների վրա, երկրաբանական կտրվածքի կազմման կանոնները: Թեմա 2` Միաթեք
կառուցվածքներ: Դրանց արտահայտումը երկրաբանական քարտեզների ու կտրվածքների վրա: Միաթեք
կառուցվածքների քարտեզագրման մեթոդները: Թեմա 3` Նորմալ և շրջված տեղադրում: Մակերեսի վրա
շերտի ելքի, լայնության և ձևի կախվածությունը նրա իրական հզորությունից, անկման անկյունից և
ռելիեֆի ձևերից: Շերտային եռանկյուններ: Թեմա 4` Ծալքավոր կառուցվածք: Ծալքերի բնութագրումը.
նրանց տարրերը, մորֆոլոգիական դասակարգումը: Ծալքառաջացման դինամիկ և երկրաբանական պայմանները: Թեմա 5` Ճեղքվածքներ և խզվածքային խախտումներ: Նրանց տեղաշարժի բնորոշումն ու
ծագումնաբանական դասակարգումը: Նրանց արտահայտումը երկրաբանական քարտեզների վրա: Թեմա
6` Հրային ապարների տեղադրման ձևերն ու առանձնահատկությունները: Հրաբխային համակարգերի
կառուցվածքային ձևերը, ուսումնասիրման մեթոդները և քարտեզագրման եղանակները: Թեմա 7`
Ինտրուզիվ ապարների տեղադրման ձևերը: Ինտրուզիվ մարմինների ձևերը և առաջացման պայմանները,
կոնտակտների ձևերը: Քարտեզագրման եղանակները: Թեմա 8` Մետամորֆային ապարներ, նրանց
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տեղադրման ձևերը, տեքստուրային առանձնահատկությունները: Մետամորֆային համակարգերի
շերտագրական ստորաբաժանումը, ծալքավորության բնութագրումը և քարտեզագրումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2-ական միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

0807/B05. Ապարագիտություն (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 5 ժամ (35 դասախոսություն և 40 ժամ լաբորատոր աշխատանք),
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել երկիրը կազմող հրային և մետամորֆային
ապարների միներալային և քիմիական կազմին, մարմինների ձևաբանությանը, ծագումնաբանությանն ու
դրանց հետ կապված օգտակար հանածոներին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հրային ապարների` հրաբխային և ինտրուզիվ, միներալային և քիմիական կազմը,
անվանակարգումը, հրային ապարների տարածման առանձնահատկությունները երկրակեղևի
տարբեր երկրատեկտոնական կառույցներում,
2. կհասկանա հրային ապարների ուսումնասիրման սկզբունքները, մետամորֆային և
մագմայական ապարների տարբերություներն ու առաջացման երկրաբանական պայմանները։
3. կկարողանա ինքնուրույն ուսումնասիրել մագմայական և մետամորֆային ապարները, դրանց
դասակարգել ըստ առաջացման երկրաբանական պայմանների և ապարաբանական
տեսակների։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ընդհանուր հասկացություններ մագմայի մասին: Մագմատիկ հալոցքների կառուցվածքը,
քիմիական կազմը, հատկությունները, դիֆերենցման դրույթը, միներալների բյուրեղացման
հաջորդականությունը և տարբեր գործոնների ազդեցությունը բյուրեղացման վրա: Թեմա 2` Ապարների
վերափոխումը մետամորֆիզմի ընթացքում: Մետամորֆիզմը վերահսկող գործոնները: Մետամորֆիզմի
ֆացիանների տեսությունը: Թեմա 3` Մետամորֆիզմի տիպերը` թերմալ մետամորֆիզմ,
դինամոմետամորֆիզմ և դինամոթերմալ մետամորֆիզմ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0803/B02. Երկրաֆիզիկա - 2 (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (30 դասախոսություն և 30 ժամ լաբորատոր աշխատանք),
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել էլեկտրահետախուզական մի քանի
կիրառական և արդյունավետ մեթոդներին, նրանց կիրառմամբ գործնական խնդիրների լուծման և
ստացված տվյալների մշակման ու մեկնաբանման մոտեցումներին, ծանոթացնել սեյսմահետախուզական
սարքավորումներին, կատարել դաշտային նյութերի նախնական մշակում
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1. կիմանա
էլեկտրահետախուզական
մեթոդների
կիրառումը
երկրաֆիզիկական
ուսումնասիրությունների
բնագավառում,
սեյսմահետախուզական
սարքավորումների
աշխատանքի սկզբունքները,
2. կհասկանա ուսուցանվող մեթոդների դաշտային տվյալների որակական և քանակական
մշակումն ու մեկնաբանումը, նշված բնագավառում համակարգչային տեխնոլոգիայի և
ժամանակակից սարքավորումների ներդրումը, սեյսմաժապավենի վրա անջատել ալիքի
առաջին մուտքը,
3. կկարողանա ուսուցանվող մեթոդներով լուծել
երկրաբանական խնդիրներ, նախնական
մշակման ենթարկել ստացված տվյալները` հոդոգրաֆ կառուցել և հաշվարկների միջոցով
սեյսմիկ սահմանի տեղադրման խորությունը որոշել:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ապարների էլեկտրական հատկությունները: Թեմա 2` Հաստատուն հոսանքի մեթոդները
և նրանց մոդիֆիկացիաները: Թեմա 3` Դիմադրության մեթոդները և նրանց կիրառումը կառուցվածքային,
հանքային, ինժեներական և հիդրոերկրաբանական բնագավառներում: Թեմա 4` Սեյսմահետախուզական
սարքավորման աշխատանքի սկզբունքը: Թեմա 5` Սեյսմաժապավենի մշակում, հոդոգրաֆի կառուցում,
Թեմա 6` Բեկված ալիքի արագության որոշում: Թեմա 7` Սեյսմիկ սահմանի տեղադրման խորությունը
որոշում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, որոնցից երկուսը՝ 1,5, երկուսը՝ 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, որից 2 հարցը` 3-ական, 2 հարցը` 2– ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0807/B06. Երկրաէկոլոգիա (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 15 ժամ գործնական աշխատանք)
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ապագա երկրաբան մասնագետներին ծանոթացնել բնական ռեսուրսների
արդյունավետ օգտագործման, նպատակասլաց կառավարման և շրջակա միջավայրերի պահպանության
ռազմավարության ու միջազգային համագործակցության հիմնախնդիրներին, որոնք անհրաժեշտ են
լինելու նրանց հետագա աշխատանքային գործունեության ընթացքում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա էկոլոգիական երկրաբանության հիմնախնդիրները,
2. կհասկանա մարդ-տնտեսություն-բիոտ-միջավայր համակարգի կարևորությունը` բնական և
հասարակական գիտությունների միատեղման տրամաբանությունը,
3. կկարողանա կատարել բնական ռեսուրսների ձևավորման, գնահատման, խնայողաբար և
համալիր օգտագործման, բնության վրա մարդածին տնտեսական ներգործության
վերլուծություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա1` «Երկրաէկոլոգիա» առարկայի ժամանակակից հիմնախնդիրները, ուսումնասիրության
մեթոդները, գիտական հասկացությունները: Թեմա 2` Հավերժ փոփոխվող երկրիր մոլորակը
երկարակյաց արեգակնային համակարգում, երկրի ծագումը: Երկրակեղև, քարոլորտ: Երկրագնդի
համակենտրոն ոլորտային կառուցվածքը, երկրաքիմիական կազմը, բնական ռեսուրսների ձևավորումը:
Վ.Վերնադսկու ուսմունքը կենսոլորտի-մարդոլորտի մասին:Թեմա 3` Բնական ռեսուրսներ և բնական
պայմաններ: Բնական ռեսուրսների դասակարգումը: Բնական ռեսուրսների կադաստրներ: Թեմա 4`
Երկրագնդի բնական ռեսուրսների (մթնոլորտ, ջրային, հողային, բուսական, կենդանական, կենսաբազմազանության և այլն) օգտագործման պահպանման ու վերականգնման առանձնահատկությունները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է: Քննության ձևերն են.
Առաջինը՝ գրավոր
Երկրորդը՝ գրավոր

0801/B03. Գեոմորֆոլոգիա և չորրորդական նստվածքների երկրաբանություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 15 ժամ գործնական աշխատանք)
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է կարողանալ կարդալ ռելիեֆը, դրա միջոցով պարզաբանել որոշակի
տարածքի երկրաբանական կառուցվածքը և որոշակի խնդիրներ լուծել նստվածքային ծագման և
ցրոնային օգտակար հանածոների կուտակումների հետ կապված որոշակի խնդիրներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա երկրի մակերևույթի ռելիեֆի յուրահատուկ ձևերի միջոցով հայտնաբերել
նստվածքային և ցրոնային ծագման օգտակար հանածոների կուտակումները,
2. կհասկանա երկրի մակերեսի ձևերի
համեմատական համադրությամբ
անկայուն
տեղամասերի (սողանքներ և փլվածքներ) առանձնահատկությունների պարզաբանումը խոշոր
կառուցապատումների իրականացման համար` ճանապարհներ, թունելներ, ջրամբարներ,
արդյունաբերական-քաղաքացիական օբյեկտներ և այլն,
3. կկարողանա բացահայտել տեղանքի նեոտեկտոնական զարգացման պատմությունը` երկրի
մակերևույթի ձևերի անալիզի շնորհիվ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ծանոթություն «Գեոմորֆոլոգիա» առարկայի և դրա հիմնական խնդիրների հետ: Թեմա 2`
Երկրի մակերևույթի ռելիեֆի հիմնական ձևերի բովանդակությունը: Թեմա 3` Ռելիեֆի ձևերի
ուսումնասիրության պրակտիկ նշանակությունը զանազան ժողտնտեսական խնդիրների իրագործման
գործում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 թացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10
միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր հարցում Միավորների քայլը 0.5 է:

0803/B03. Երկրի ֆիզիկայի և սեյսմալոգիայի հիմունքներ – 1 (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 21 ժամ լաբորատոր աշխատանք)
4-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել բնական աղետներից առավել վտանգավոր`
երկրաշարժների բնութագրիչ պարամետրերին, երկրաշարժների բնական և տեխնածին հետևանքներին,
ստացված սեյսմալոգիական տվյալների մշակման և մեկնաբանման մոտեցումներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա երկրաշարժագիտության հիմնախնդիրները, երկրաշարժագիտության կիրառման
ոլորտները,
2. կհասկանա տվյալների մշակման և մեկնաբանման ժամանակակից մոտեցումները,
3. կկարողանա օգտվել նշված բնագավառում համակարգչային տեխնոլոգիաներից և
ժամանակակից սարքավորումներից:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Երկրաշարժագիտության հիմնական հասկացությունները, կիրառվող մեթոդների
դասակարգումը և առարկայի զարգացման պատմությունը: Թեմա 2` Երկրաշարժների առաջացման
հիմնական պատճառները, օջախի տեսական մոդելները: Թեմա 3` Երկրաշարժների տիպերը, ուժեղ
երկրաշարժների բնական և տեխնածին հետևանքները: Թեմա 4` Պատմական երկրաշարժերի ուսումնա– 114 –

սիրման մեթոդոլոգիան: Թեմա 5` Երկրաշարժերը գրանցող սարքերի տեսակները և ստացված
արդյունքների վերլուծությունը, ինժեներային սեյսմալոգիայի հիմնախնդիրները: Թեմա 6` ՀՀ տարածքի
ուժեղագույն երկրաշարժները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0804/B03. Երկրաբանատեղեկատվական համակարգերի կիրառումը երկրաբանահանութային
աշխատանքներում (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (20 ժամ դասախոսություն և 40 ժամ գործնական աշխատանք),
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է
ուսանողներին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ և զարգացնել
համապատասխան գործնական կարողություններ երկրաբանական տարբեր տիպի և բնույթի
աշխատանքների ժամանակ համակարգչային տեխնոլոգիաները և տեղեկատվական համակարգերը ճիշտ
կիրառելու համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի երկրաբանության մեջ օգտագործվող հիմնական համակարգչային ծրագրերին,
2. կկարողանա ստեղծել տեղեկատվական բազաներ, թվայնացնել երկրաբանական քարտեզներն
ու կտրվածքները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Երկրաբանության մեջ օգտագործվող ժամանակակից համակարգչային ծրագրեր և
աշխատանքային այլ գործիքներ: Թեմա 2` Տվյալների բազաների ստեղծում, մուտքագրված ինֆորմացիայի տեսողական արտացոլում: Թեմա 3` Երկրաբանական քարտեզների և կտրվածքների թվայնացում:
Թեմա 4` Քարտեզների և կտրվածքների թվային մշակում, ծավալային պատկերների ստեղծում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
(բակալավր)

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0801/B04. Լիթոլոգիա (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 21 ժամ լաբորատոր աշխատանք),
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել նստվածքային ապարների մասին
ամբողջական գիտելիքներ, ապարներում պարունակվող կոմպոնենտների որակական գնահատում,
գենետիկական տիպերի, ֆացիաների և ֆորմացիաների, նստվածքային ապարների էվոլյուցիայի
ընդհանուր լիթոգենեզ հասկացությունների կիրառում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա արդի քարաբանության տեսական խնդրացանկը,
2. կհասկանա քարաբանական վերլուծական մեթոդների առանձնահատկությունը,
3. կկարողանա կատարել քարաբանական աշխատանքների մասնագիտական վերլուծություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Քարաբանությունը որպես գիտություն, ուսումնասիրության առարկան և խնդիրները,
լաբորատոր և դաշտային մեթոդների հիմնական մոտեցումները, տեսական և կիրառական
նշանակությունը: Թեմա 2` Նստվածքային ապարների որոշումներ, կազմը և ծագումը, քիմիական և
հանքաբանական կազմը: Նստվածքակուտակման զոնա, սեդիմենտոգենեզ, լիթոգենեզի տիպերը,
– 115 –

նստվածքակուտակման զոնայի սահմանները: Շերտոլորտը, նրա սահմանները և հիմնական
պրոցեսները: Թեմա 3` Լիթոգենեզի ստադիաները, քայքայում, տեղափոխում և կուտակում: Ֆիզիկական,
քիմիական, կենսաբանական և մեխանիկական հողմնահարում, նրանց ածանցյալները և գիտական
նշանակությունը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 թացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10
միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր հարցում Միավորների քայլը 0.5 է:

0807/B07. Օգտակար հանածոների հանքավայրերի երկրաբանություն (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 30 ժամ լաբորատոր աշխատանք)
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել երկրի կեղևում արժեքավոր բաղադրիչներ
պարունակող միներալային նյութի կուտակումների առաջացման երկրաբանական և ֆիզիկո-քիմիական
պայմաններին և տարածման օրինաչափություններին: Մետաղական, ոչ մետաղական և այրվող օգտակար հանածոների հանքավայրերի տեսակներին, հանքային ֆորմացիաների, ծագումնաբանական
տիպերի, հանքային մարմինների ձևաբանության, հանքաքարերի կառուցվածքա – կազմվածքային
առանձնահատկություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա օգտակար հանածոների և հանքավայրերի տիպերը և տեսակները,
2. կհասկանա օգտակար հանածոների և հանքավայրերի տարածական տեղայնացման
առանձնահատկությունները
3. կկարողանա վերլուծել օգտակար հանածոների հանքավայրերի տիպերը, տեսակները, նրանց
առաջացման պայմանները և կիրառման ոլորտները.
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Առարկայի հիմնական խնդիրներն ու զարգացման պատմությունը: Թեմա 2` Օգտակար
հանածոների հանքային մարմինների ձևաբանությունը, հանքանյութերի կառուցվածքա-կազմվածքային
առանձնահտկությունները: Թեմա 3` Հանքառաջացման պրոցեսներ: Թեմա 4` Մետաղական օգտակար
հանածոների հանքավայրերի տարածումը, դասակարգումը, ծագումնաբանական և արդյունաբերական
տիպերը: Թեմա 5` Ոչ մետաղական օգտակար հանածոների հանքավայրերի դասակարգումը ըստ
արդյունաբերական ոլորտների և կիրառական նշանակության, արդյունաբերական տիպերը: Թեմա 6`
Այրվող օգտակար հանածոների (ածուխ, տորֆ և այլն) տիպերն ու տարածումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0801/B05. Ընդհանուր ջրաերկրաբանություն (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 5 ժամ (40 ժամ դասախոսություն և 35 ժամ լաբորատոր աշխատանք),
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել ջրաերկրաբանության վերբերյալ
հաստատուն տեսական պատկերացումներ, ստորերկրյա ջրերի ուսումնասիրման տեսական
իմացաբանություն, ջրաերկրաբանության գլխավոր հիմնախնդիրների ուսումնասիրման հիմնական
գաղափարների պատմության իմացություն` որոշելու ջրաերկրաբանական գլխավոր հիմնախնդիրների
գիտական և գործնական հերթական և հեռանկարային ուղղությունները և նրանց ծառայեցումը
ժողովրդական տնտեսության զարգացմանը:
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը`
1. կիմանա
երկրաբանական օբյեկտների ջրաերկրաբանական առանձնացումները և
հիմնավորումները,
2. կհասկանա ջրաերկրաբանական խնդիրների էությունը,
3. կկարողանա իրականացնել ինքնուրույն և նպատակասլաց դիտարկումներ,
4. կկարողանա
որոշել
ապարների
ջրաֆիզիկական
հատկությունները
լաբորատոր
պայմաններում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ջրաերկրաբանությունը որպես գիտություն, նրա տեղը երկրաբանական և այլ բնական
գիտությունների շարքում, ուսումնասիրման օբյեկտը: Թեմա 2` Ջուրը բնության մեջ, նրա քանակական
բաշխումը երկրի տարբեր պատյաններում և նրանց փոխադարձ կապը: Թեմա 3` Լեռնային ապարների
ֆիզիկական և ջրային հատկությունները, երկրակեղևում ջրի գոյության թերմոդինամիկական
պայմանները: Թեմա 4` Ապարներում տարածված ջրի տեսակները: Ստորերկրյա ջրերի ծագման
տեսությունները: Թեմա 5` Ստորերկրյա ջրերի դասակարգումն ըստ տեղադրման պայմանների: Թեմա 6`
Ճեղքային և կարստային ջրեր: Թեմա 7` Մակերևույթային և ստորերկրյա ջրերի հիմնական բնութագրիչների հաշվարկը: Թեմա 8` Ջրաերկրաբանական կտրվածքների, հիդրոիզոգծերի և պիեզոիզոգծերի
քարտեզների կազմում և վերլուծում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքնաչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0803/B04. Երկրի ֆիզիկայի և սեյսմալոգիայի հիմունքներ – 2 (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 30 ժամ լաբորատոր աշխատանք)
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել երկրի ֆիզիկական դաշտերին, լուսաբանել
երկրագնդի ուսումնասիրման սեյսմիկ, ինչպես նաև այլ մեթոդների սկբունքները, տալ պատկերացումներ
ինչպես դասական, այնպես էլ շատ նոր բացահայտումների վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Երկրի ֆիզիկական դաշտերի մասին, Երկրի հասակի մասին,
2. կհասկանա Երկրագնդի կտրվածքը,
3. կկարողանա համեմատել Երկրի և Լուսնի կտրվածքները:
Բովանդակություն.
Թեմա 1` Երկրագնդի զարգացման էտապները; ընդհանուր ծանոթություն Երկրի կտրվածքի հետ`
ըստ սեյսմոլոգիական տվյալների: Թեմա 2` Երկրի սեյսմիկություն, երկրաշարժներ: Թեմա 3` Երկրի
հասակի և ջերմաստիճանի որոշման եղանակներ: Թեմա 4` Երկրի մագմատիկ գործունեություն.
Էլեկտրահաղորդականությունը Երկրի ներսում: Թեմա 5`Երկրի ձևը. Գրավիտացիոն դաշտ: Թեմա 6`
Տիեզերք, մոլորակներ, Լուսնի կառուցվածք
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է: Քննության ձևերն են.
Առաջինը՝ գրավոր
Երկրորդը՝ բանավոր

0807/B08. Երկրաքիմիա (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 5 ժամ (36 ժամ դասախոսություն և 39 ժամ լաբորատոր աշխատանք)
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6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատական է ուսանողներին ծանոթացնել Երկրի, երկնաքարերի և երկնային
մարմինների
քիմիական
կազմի,
քիմիական
տարրերի
տարածման
ու
տեղաբաշխման
օրինաչափությունների, բնական պրոցեսների ընթացքում ատոմների զուգակցման և միգրացիայի
երևույթներին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա քիմիական տարրերի բաշխման օրինաչափությունները,
2. կհասկանա քիմիական տարրերի բաղադրիչները,
3. կկարողանա կատարել քիմիական տարրերի տեղաբաշխման վերլուծություն։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Երկրաքիմիա գիտության զարգացման պատմությունը, ուսումնասիրության առարկան,
խնդիրները, մեթոդոլոգիան, հիմնական հասկացությունները: Թեմա 2` Քիմիական տարրերի և նրանց
իզոտոպների կառուցվածքը, տարածումը երկրի ոլորտներում և տիեզերական մարմիններում։ Թեմա 3`
Քիմիական տարրերի և իզոտոպների միգրացիայի տիպերը, արտաքին և ներքին գործոնները։ Թեմա 4`
Քիմիական տարրերի վարքագիծը ներծին և արտածին երկրաբանական պրոցեսներում։ Թեմա 5`
Տեխնածին պրոցեսների երկրաքիմիա։ Թեմա 6` Օգտակար հանածոների հանքավայրերի երկրաքիմիա։
Թեմա 7` Օգտակար հանածոների որոնման ե/ք եղանակները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0804/B04. Օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնում և հետախուզում (7 կրեդիտ)
Շաբաթական 7 ժամ (60 ժամ դասախոսություն և 45 ժամ լաբորատոր աշխատանք)
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել օգտակար հանածոների հանքավայրերի
որոնման և հետախուզման պրոցեսի հետ, որն իր մեջ ներառում է երկրակեղևում հանքավայրերի
տեղաբաշխման
կանխատեսումը,
հանքային
կուտակումների
հայտնաբերումը
և
նրանց
արդյունաբերական նշանակության բացահայտումը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանա հանքավայրերի որոնման և հետախուզման պրոցեսի էությունը,
2. կտիրապետի հանքավայրերի որոնման և հետախուզման մեթոդներին,
3. կկարողանա գնահատել հանքավայրերի որոնման և հետախուզման աշխատանքների
արդյունքները։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Որոնման և հետախուզման աշխատանքների փուլերը: Թեմա 2՝ Օհհ որոնողական
նախադրյալներն ու հատկանիշները։ Թեմա 3` Որոնման մեթոդները. երկրաբանական հանույթի,
միներալաբանական, երկրաքիմիական և երկրաֆիզիկական։ Թեմա 4՝ Օհհ հետախուզման խնդիրները և
մեթոդները: Թեմա 5՝ Հետախուզական համակարգեր, հետախուզական ցանցեր։ Թեմա 6՝ Օգտակար
հանածոների նմուշարկման տեսակները և նմուշների վերցման եղանակները։ Թեմա 7՝ Օհհ պաշարները և
կանխատեսումային ռեսուրսները, նրանց կարգերը: Թեմա 8` Պաշարների հաշվարկման եղանակները։
Թեմա 9` Օհհ երկրաբանտնտեսագիտական գնահատման սկզբունքները
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
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Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2-ական միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

0801/B06. Ընդհանուր ինժեներային երկրաբանություն (7 կրեդիտ)
Շաբաթական 7 ժամ (65 ժամ դասախոսություն և 40 ժամ լաբորատոր աշխատանք)
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել երկրաբանական միջավայրի և
ճարտարագիտական կառույցների փոխազդեցության խնդիրներին, ճարտարագիտա-երկրաբանական
պրոցեսների կանխորոշմանը և հաշվարկմանը, լեռնային ապարների երկրատեխնիկական
հատկությունների փոփոխության օրինաչափություններին, կապված ապարների առաջացման
պայմանների և հետգենետիկ պրոցեսների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը`
1. կիմանա
գրունտների տեսական հիմունքները և կծանոթանա ճարտարագիտական
երկրադինամիկային,
2. կհասկանա ռեգիոնալ ճարտարագիտական երկրաբանության ընդհանուր օրենքները, որոնք
հիմնված են քանակական և որակական ընդհանրացումների վրա,
3. կկարողանա կատարել ճարտարագիտա-երկրաբանական հետազոտություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ճարտարագիտական երկրաբանությունը որպես երկրաբանական գիտությունների
գիտական ուղղություն: Թեմա 2` Գրունտների կազմը և կառուցվածքը, ջրաֆիզիկական և մեխանիկական
հատկությունները: Թեմա 3` Երկրաբանական պրոցեսներ, երևույթներ, նրանց ճարտարագիտաերկրաբանական դասակարգումը: Թեմա 4` Հողմահարման պրոցեսների
և կեղևի ճարտարագիտաերկրաբանական գնահատումը: Թեմա 5` Գերնստման երևույթները: Թեմա 6` Սելավային երևույթներ:
Թեմա 7` Սուֆոզիոն երևույթներ: Թեմա 8` Սողանքային երևույթներ: Թեմա 9` Կարստային երևույթներ:
Թեմա 10` Սեյսմիկ միկրոշրջանացում: Թեմա 11` Ռեգիոնալ ճարտարագիտական երկրաբանության հիմնական դրույթները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքնաչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0807/B09. Երկրատեկտոնիկա (7 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (60 ժամ դասախոսություն և 30 ժամ լաբորատոր աշխատանք),
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել երկրակեղևի կառուցվածքին, նյութական
կազմին, ֆիզիկական դաշտերի և օգտակար հանածոների տեղաբաշխման օրինաչափություններին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Երկրի կեղևի և նրա խորը թաղանթների կառուցվածքը, տեկտոնասֆերայի գլխավոր
կառուցվածքային տարրերը և նրա շարժման մեխանիզմները մայրցամաքների և օվկիանոսների
ձևավորման երկրադինամիկական պրոցեսները,
2. կհասկանա երկրակեղևի շարժման մեխանիզմները և դրանց հետ կապված հրաբխային և
երկրաշարժածին գոտիների տեղաբաշխման օրինաչափությունները,
3. կկարողանա տարբերել լիթոսֆերայի սալերի սահմաններում տեղի ունեցող պրոցեսները՝
սպրեդինգ, օբդուկցիա, սուբդուկցիա, կոլիզիա և այլն, կկարողանա կատարել ինքնուրույն
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գիտահետազոտական աշխատանք օգտագործելով երկրատեկտոնիկայի վերլուծության
մեթոդները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Երկրակեղևի հիմնական կառույցները: Թեմա 2` Տեկտոնական շարժումներ: Թեմա 3`
Տեկտոնոլորտի կառուցվածքը և էնդոգեն ռեժիմների բնութագիրը: Թեմա 4` Քարոլորտային սալերի
տեկտոնիկա:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0804/B05. Հանքային հումքի տնտեսագիտություն (7 կրեդիտ)
Շաբաթական 7 ժամ (60 ժամ դասախոսություն և 45 ժամ գործնական աշխատանք)
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել համաշխարհային տնտեսության մեջ հանքային
հումքի դերի, նշանակության մասին պատկերացումները, ուսումնասիրել հանքահումքային հենքի
ընդլայնման հնարավորությունները և համաշխարհային շուկայում գործող մեխանիզմները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա համաշխարհային տնտեսության մեջ հանքային հումքի դերը, հենքի զարգացման
ուղիները և ժամանակակից իրավիճակը
2. կհասկանա հանքավայրերի արդյունաբերական տիպերի առանձնացման և գնահատման
սկզբունքները,
3. կկարողանա գնահատել հանքավայրի արդյունաբերական արժեքը։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Օգտակար հանածոների դասակարգումն ըստ տնտեսության մեջ նրանց օգտագործման
ոլորտների։ Թեմա 2՝ Հանքային հումքի հիմնական տեսակների համաշխարհային բաշխվածությունը:
Թեմա 3՝ Հանքային հումքի աղբյուրները և նրանց ռեսուրսները։ Թեմա 4՝ Հանքահումքային բնագավառի
տնտեսագիտության առանձնահատկությունները: Թեմա 5` Հանքային հումքի շուկաները և այնտեղ
գործող մեխանիզմները։ Թեմա 6` Հանքային հումքի կարևորագույն տեսակների տնտեսագիտությունը։
Թեմա 7՝ ՀՀ հանքային հումքի ընդհանուր բնութագիրը և զարգացման ուղիները։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0807/B10. Հայաստանի երկրաբանություն և ֆիզիկական աշխարհագրություն (7 կրեդիտ)
Շաբաթական 5 ժամ (60 ժամ դասախոսություն և 15 ժամ գործնական աշխատանք),
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի
նպատակն
է ուսանողներին ծանոթացնել ՀՀ
տարածքի
ֆիզիկական
աշխարհագրությանը, շերտագրությանը, տեկտոնիկային, ներծին և արտածին մագմայականությանը
ինչպես նաև օգտակար հանածոների հանքավայրերի տեղաբաշխման օրինաչափություններին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1. կիմանա ՀՀ տարածքի ֆիզիկական աշխհարագրությունը, շերտագրությունը, հրային և
մետամորֆային ապարների ինչպես նաև օգտակար հանածոների հանքավայրերի
տեղաբաշխման օրինաչափությունները,
2. կհասկանա
նստվածքային,
հրային
և
մետամորֆային
ապարների
տարածման
օրինաչափությունները և օգտակար հանածոների կապը որոշակի երկրաբանական
կառույցների և լեռնային ապարների հետ,
3. կկարողանա կարդալ և կազմել երկրաբանական քարտեզներ, որոշել ապարների
փոխհարաբերություներն ու կանխագուշակել դրանց հետ կապված օգտակար հանածոների
տեսակները։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ընդհանուր ծանոթություն Հայաստանի Հանրապետության ֆիզիկա-աշխարհագրական
պայմաններին։ Թեմա 2` ՀՀ տարածքի երկրաբանական գիտության զարգացման պատմությունը։ Թեմա 3`
ՀՀ տարածքի շերտագրությունը։ Թեմա 4` ՀՀ տարածքի կառուցվածքա-ֆորմացիան շրջանացման
սխեման և զարգացման երկրաբանական փուլերը։ Թեմա 5` Ներծին և արտածին մագմայականության
տարծումը և դրանց հետ կապված օգտակար հանածոները։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0807/B11. ՀՀ սեյսմոտեկտոնիկա (8 կրեդիտ)
Շաբաթական 5 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 16 ժամ լաբորատոր պարապմունք)
8-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ՀՀ և հարակից տարածքների տեկտոնական
և սեյսմոտեկտոնական կառույցներին, սեյսմոակտիվ գոտիների կառուցվածքի և սեյսմիկ պրոցեսների
առաջացման մեխանիզմներին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը՝
1. կիմանա ՀՀ և հարակից տարածքների գլխավոր տեկտոնական և սեյսմիկ կառույցները և
երկրաշարժերի կանխագուշակման նախադրյալները
2. կհասկանա երկրաշարժերի առաջացման մեխանիզմները
3. կկարողանա մասնակցել պալեոսեյսմիկ և նեոսեյսմիկ հետազոտական աշխատանքներին,
կազմել հաշվետվություններ և անել ինքնուրույն եզրակացություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ներածություն, գիտության զարգացման պատմությունը, ուսումնասիրության առարկան,
մեթոդներն ու մեթոդաբանությունը։ Թեմա 2` Փոքր Կովկասի երկրաբանական կառուցվածքը,
երկրատեկտոնական զարգացման պատմությունը։ Թեմա 3` Ալպ-Հիմալայան ծալքավոր մարզի
տարածքում Փոքր Կովկասի երկրատեկտոնական տեղադիրքը։ Թեմա 4` ՀՀ տարածքի երկրակեղևի
խորքային կառուցվածքը։ Թեմա 5` Փոքր Կովկասի երկրատեկտոնական շրջանացման սխեման։ Թեմա 6`
ՀՀ գլխավոր ծալքավոր կառույցները և դրանց երկրաբանական-տեկտոնական կառուցվածքը։ Թեմա 7`
Սեյսմոակտիվ խզումները։ Թեմա 8` ՀՀ նորագույն տեկտոնիկա։ Թեմա 9` Երկրաշարժերի առաջացման
մեխանիզմները։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0807/B12. Հայաստանի օգտակար հանածոներ (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 9 ժամ (40 ժամ դասախոսություն և 32 ժամ լաբորատոր պարապմունք)
8-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
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Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել Հայաստանի մետաղական ոչ մետաղական և
այրվող օգտակար հանածոների հանքավայրերին, մետաղածին գոտիների երկրաբանակառուցվածքային
առանձնահատկություններին, նրանց զարգացման պատմությանը և հանքագոյացմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Հայաստանի տարածքի ստրուկտուր-ֆորմացիոն միավորների ստորաբաժանումը և
նրանց հանքագոյացման առանձնահատկությունները, հանքայնացումների դասակարգումը,
ստորաբաժանումը մետաղային, ոչ մետաղային և կաուստոբիոլիտային խմբերի,
2. կհասկանա Հայաստանի տարածքի բնորոշ հանքային ֆորմացիաները, հանքավայրերի
հանքային մարմինների և հանքաքարերի կառուցվածքա-կազմվածքային առանձնահատկությունները, միներալային ու քիմիական կազմը,
3. կկարողանա վերլուծել Հայաստանի տարածքի օգտակար հանածոների տեղայնացման բնույթը
և գնահատել նրանց հեռանկարները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հայաստանի տարածքի կառուցվածքա–ֆորմացիոն միավորների ստորաբաժանումը և
դրանց մետաղածնական բնույթը: Թեմա 2` Հանքայնացման դասակարգումը, ստորաբաժանումը
մետաղական, ոչ մետաղական և կաուստոբիոլիտային խմբերի: Թեմա 3` Մետաղական օգտակար
հանածոների երկրաբանությունը, ծագումնաբանական և արդյունաբերական տիպերը։ Թեմա 4` Ոչ
մետաղային օգտակար հանածոների հանքավայրերի տեսակները (տեխնիկական հումք, քիմիական
հումք, շինանյութեր) և դրանց կիրառման ոլորտները: Թեմա 5` Այրվող օգտակար հանածոներ (ածուխ,
տորֆ և այլն):
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

«Սերվիս» կրթական ծրագիր

0904/B01. Մասնագիտության ներածություն (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (45 ժամ դասախոսություն և 15 ժամ սեմինար),
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Ուսանողներին ծանոթացնել մասնագիտության բովանդակությանը, խնդիրներին, ուղղություններին, ներկայացվող պահանջներին:
Բացահայտվում է սոցիալ-մշակութային ծառայություններ դերը և նշանակությունը ընդհանրապես
սերվիսի, մասնավորապես զբոսաշրջության բնագավառում: Ուսումնասիրվում են սոցիալական
պայմանների գնահատումը, մշակութային ծառայությունների տեսակները, զբոսածրջության դերը և նշանակությունը հասարակական կյանքում:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը
1. պետք է տիրապետի մասնագիտության հետ կապված հասկացություններին, օրենքներին,
մեթոդներին:
2. կկարողանա ներկայացնել իր մասնագիտության տեսական և կիրառական կողմերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ներածություն: Թեմա 2` Սոցիալ-մշակութային ծառայությունը, որպես տնտեսության
ճյուղ: Թեմա 3` Սոցիալ-մշակութային ծառայության բովանդակությունը: Թեմա 4` Սոցիալ-մշակութային
ծառայությունների դասակարգումը: Թեմա 5` Բնակչությունը, որպես ծառայություններ կրող: Թեմա 6`
Ծառայությունների մատուցման գործընթացը: Թեմա 7` Ծառայությունների նպատակը և
ծառայությունների բազմաբովանդակությունը: Թեմա 8` Սոցիալ-մշակութային ծառայությունների
իրականացումը
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

1104/B01. Հայ ազգագրություն (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 6 ժամ սեմինար),
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Ներկայացնել հայոց ազգաբանության ուսումնասիրության հիմնախնդիրները, դասավանդման
մեթոդները, ճանաչողական նշանակությունը,
դասդասման սկզբունքներն ու ժամանակագրական
շրջանակները, պատմական և արդիական առումները, գիտության տեղը հայագիտության համակարգում:
Բացահայտել հայ ժողովրդի կենցաղամշակութային յուրահատկությունները, հարևան ժողովուրդների
հետ ունեցած կենցաղամշակութային փոխառնչությունները, ժողովրդագրական և էթնոմշակութային
պատկերը:
Կրթական արդյունքները:
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը
1. կիմանա հայերի և Հայաստանում ապրող մյուս ժողովուրդների էթնոկենցաղամշակույթը,
2. կծանոթանա էթնոգենեզին և էթնիկ պատմությանը,
3. կկարողանա արտադրական, կենսաապոհովման, սոցիոնորմատիվ և հումանիտար մշակույթներին:
Բովանդակությունը:
Թեմա 1` Հայերն աշխարհի էթնիկ հանրությունների համակարգում. հայերի էթնոլեզվական,
մարդաբանական, խառնվածքային, դավանաբանական, ժողովրդագրական բնութագիրը: Թեմա 2`
Ավանդական
և
ժամանակակից
արտադրական
մշակույթը.
երկրագործական
մշակույթ,
անասնապահական մշակույթ, տնայնագործական և արհեստագործական մշակույթ, համքարական կազմակերպություններ. օժանդակ տնտեսաձևեր. ժողովրդական փոխադրամիջոցներ, կապի միջոցներ:
Թեմա 3` Կենսաապահովման մշակույթ (բնակավայր, բնակարան, տարազ և զարդարանք, ուտեստ,
ռեգիոնալ առանձնահատկությունները): Թեմա 4` Սոցիոնորմատիվ մշակույթ (ընտանետիպեր, վարվելակարգ, ամուսնության ավանդութային ձևեր, հարսանիք, որդեծնություն և մանկան դաստիրակություն,
հուղարկավորում, մեռելոց, գյուղական համայնք, ազգակցական համակարգ):
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10
միավոր արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Գնահատման քայլը
0.5 միավոր է:
1-ին ստուգում: Գրավոր աշխատանք:
2-րդ ստուգում: Գրավոր աշխատանք:

0901/B35. Աշխարհագրության հիմունքներ (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 30 ժամ գործնական պարապմունք),
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել կայուն գիտելիքներ Երկիր մոլորակի և նրա
աշխարհագրական թաղանթի ու նրա ոլորտների ձևավորման, զարգացման, նրանցում տեղի ունեցող
բազմաթիվ բնական երևույթների փոխադարձ կապի, մարդու և աշխարհագրական թաղանթի, ինչպես
նաև բնական երևույթներն ու օբյեկտները սպասարկման և ռեկրեացիոն նպատակներով օգտագործելու
համար:
Կրթական արդյունքները:
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը
1. կիմանա Երկիր մոլորակում տեղի ունեցող բնական բազմաթիվ երևույթների առաջացման
պատճառները, դրանց աշխարհագրական հետևանքները,
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2. կհասկանա աշխարհագրական թաղանթի բոլոր բաղադրիչների փոխադարձ կապի և
փոխպայմանավորվածության, փոխներթափանցման մասին,
3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել բնական տարբեր երևույթների միջև եղած կապերը
հասկանալու, բնապահպանական բազմաթիվ խնդիրները լուծելու և սպասարկման ու ռեկրացիոն
գործում կիրառելու համար:
Բովանդակությունը:
Թեմա 1` Ընդհանուր երկրագիտություն առարկան, խնդիրները, ուսումնասիրության մեթոդները և
կարևոր հասկացությունները: Թեմա 2` Հիմնական տվյալներ Երկիր մոլորակի մասին: Թեմա 3`
Կողմնորոշում, եղանակները, ազիմուտ: Մասշտաբ, աշխարհագրական քարտեզ, տիպերը: Թեմա 4`
Երկրի ձևը, մեծությունը: Երկրի օրական և տարեկան պտույտները, դրանց աշխարհագրական
հետևանքները: Թեմա 5` Աշխարհագրական թաղանթ, սահմանները, հիմնական հատկանիշները և
լորտային կառուցվածքը: Թեմա 6` Քարոլորտ: Երկրի ռելիեֆը, հիմնական ձևերը: Լեռներ, հարթավայրեր:
Թեմա 7` Մթնոլորտ, կազմը, կառուցվածքը: Եղանակ, կլիմա, դրանց ուսումնասիրությունների դերը
սերվիսի և տուրիզմի զարգացման գործում: Թեմա 8` Ջրոլորտ, կազմը: Համաշխարհային օվկիանոս,
մայրցամաքային ջրեր, դրանց դերը սպասարկման և տուրիզմի գործում: Թեմա 9` Կենսոլորտ,
կառուցվածքը: Երկրագնդի բուսական և կենդանական աշխարհը: Բնական զոնաներ: Բուսական և
կենդանական աշխարհի դերը սպասարկման և տուրիզմի զարգացման ու կազմակերպման գործում:
Թեմա 9` Մարդը և աշխարհագրական թաղանթը, փոխհարաբերությունները: Բնության և
պահպանության հիմնախնդիրը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0904/B02. Տուրիզմի հիմունքներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 15 ժամ սեմինար պարապմունք),
1-ին կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել կայուն գիտելիքներ տուրիզմի էության,
նպատակների, ռեսուրսների, ենթակառուցվածքների, տարածքային կազմակերպման, զբոսաշրջության
միջազգային շուկայի, տուրիզմի ինդուստրիայի, տուրօպերատորական և տուրգործակալական
գործունեության, տուրիստական արտադրանքի, զբոսաշրջության կարգավորման և կառավարման
վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը
1. կիմանա տուրիզմի, որպես տնտեսության ոլորտի, բոլոր բաղադրիչների փոխադարձ կապի և
փոխազդեցության մասին:
2. կհասկանա զբոսաշրջության ռեսուրսների, տարածքային կազմակերպման և զբոսաշրջության
ինդուստրիայի դերը զբոսաշրջության շուկայում:
3. ստացած գիտելիքների հիման վրա կկարողանա գնահատել առանձին տարածքների կամ
երկրների
զբոսաշրջային
ներուժը,
տուրիզմի
տարածքային
կազմակերպումը
և
տուրինդուստրիայի զարգացման վիճակը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Տուրիզմի զբոսաշրջության էությունը, նպատակը և գործառույթները, տեսակները, ձևերը և
նշանակությունը: Թեմա 2` Զբոսաշրջության ռեսուրսները և ենթակառուցվածքը: Թեմա 3`
Զբոսաշրջության տարաշքային կազմակերպումը: Թեմա 4` Միջազգային զբոսաշրջային շուկան: Թեմա 5`
Զբոսաշրջության ինդուստրիա: Թեմա 6` Տուրօպերատորական և տուրգործակալական գործունեություն:
Թեմա 7` Տուրիստական արտադրանք: Թեմա 8` Զբոսաշրջության կազմավորումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
– 124 –

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 4 ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

1602/B01. Անգլերեն լեզու-1 (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (60 ժամ գործնական պարապմունք),
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել մասնագիտական անգլերեն (professional English) ինչպես
հումանիտար և սոց. գիտությունների ֆակուլտետներում, այնպես էլ տեխնիկական և բնագիտական
ֆակուլտետներում: Ուսուցումը բաժանվում է երկու փուլի` առաջին կիսամյակում ընդհանուր անգլերենի
ուսուցում (general English), երկրորդում` մասնագիտական լեզվի ուսուցում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի անգլերենի քերականության հիմունքներին և կծանոթանա հիմնական բառային
ֆոնդին,
2. ձեռք կբերի ընդհանուր անգլերենի գրավոր և բանավոր խոսքի հիմնական հմտություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ընդհանուր անգլերենի հիմնական լեզվական հմտությունների զարգացում: Թեմա 2`
Մասնագիտական ընթերցանության տիրույթում գլխավոր և աջակցող մտքերի տարբերակում և
ուսուցում: Թեմա 3` Հիմնական բառապաշարի, այնուհետև մասնագիտական տերմինների ուսուցում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10
միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն
են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Թեստ: Միավորների քայլը 0,5 է:

1604/B01. Գերմաներեն լեզու-1 (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (60 ժամ գործնական պարապմունք),
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ համակարգել իրենց նախնական գիտելիքները
գերմաներեն լեզվի հնչյունաբանության, քերականության և բառագիտության բնագավառներում և
այդպիսով ստեղծել անհրաժեշտ հիմք` լեզվի ուսումնասիրության հաջորդ փուլերի համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կյուրացնի գերմաներենի հնչյունական կողմի հիմնական առանձնա-հատկությունները,
2. կտիրապետի ծրագրով նախատեսված առաջին փուլի համար անհրաժեշտ նվազագույն
բառապաշարին,
3. կյուրացնի նշված փուլի համար անհրաժեշտ քերականական նյութը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Գերմաներենի արտասանական նորմերը: Արտասանություն և գրություն:
Հնչյունաբանական
տառադարձություն:
Գերմաներենի
ձայնավորական
և
բաղաձայնական
համակարգերը: Թեմա 2` Քերականական կարգեր, դրանց արտահայտման միջոցները գերմաներենում:
Գոյականի, ածականի և բայի ձևաբանական և քերականական նշանակությունները: Գոյականի հոլովման
տիպերը: Հոլովների նշանակությունը և գործածությունը: Համեմատության աստիճանների կարգ:
Լիիմաստ և սպասարկու բայեր: Նախդիրների գործառույթը նախադասության մեջ: Թեմա 3` Պարզ
նախադասություն, դրա շարադասությունը: Ուղիղ և շրջուն շարադասություն: Թեմա 4` Թեմատիկ բառապաշարը ընդգրկում է հետևյալ թեմաները` «Ընտանիք», «Իմ մասնագիտությունը», «Համալսարան», «Իմ
հանգստյան օրը», «Ճանապարհորդություն», «Գերմանիա»:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10
միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն
են.
1-ին ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:

0904/B03. Սերվիսագիտություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 15 ժամ սեմինար),
2-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին համակարգված գիտելիքներ տալ սերվիսի
բովանդակության, անհրաժեշտության, գործնական նշանակության մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ուսանողները կստանան համակարգված գիտելիքներ սերվիսի ոլորտի, նրա առանձին
բաղադրիչների վերաբերյալ,
2. կսովորեն հյուրասիրություն, հյուրանոցային գործի, զբոսաշրջության, ռեսուրսային գործի և
սերվիսի մյուս տեսակների կազմակերպումը,
3. ձեռք կբերեն կարողություններ ինքնուրույն կերպով կազմակերպելու սերվիսի տարբեր
ոլորտների աշխատանքները:
Բովանդակությունը,
Թեմա 1` Սերվիսի բովանդակությունը, դերը, զարգացման նախադրյալները, գործունեությունը:
Թեմա 2` Սերվիսային գործունեությունը որպես պահանջարկի բավարարման միջոց: Թեմա 3`
Սերվիսային ծառայություն, որակը, սերվիսային ձեռնարկության գործունեության նպատակայնությունը:
Թեմա 4` Սերվիսային ծառայությունների հիմնական տեսակները և դասակարգումը: Թեմա 5`
Տրանսպորտային ձեռնարկությունների կազմակերպում և նպատակայնացում: Թեմա 6` Ֆիտնեսի
բնագավառում սերվիսային գործունեության առանձնահատկությունները: Թեմա 7` Զբոսաշրջության մեջ
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10
միավոր արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Գնահատման քայլը
0.5 միավոր է:
1-ին ստուգում: Գրավոր աշխատանք:
2-րդ ստուգում: Գրավոր աշխատանք:

0904/B04. Սերվիսի աշխարհագրություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 15 ժամ սեմինար),
2-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ամբողջական և համակարգված գիտելիքներ տալ
սպասարկման ոլորտի աշխարհագրության հիմունքների վերաբերյալ, ծանոթացնել սպասարկման
ոլորտի առանձին տեսակների տարածքային կազմակերպման սկզբունքներին և ձևերն:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա սպասարկման ոլորտի, նրա առանձին տեսակների տարածքա յին կազմակերպման
սկզբունքներն ու օրինաչափությունները,
2. կհասկանա սպասարկման ոլորտի տարածքային կազմակերպման վրա ազդող տարբեր
գործոնների (տնտեսության, բնակչության և այլն) բնույթն ու հիմնական ուղղությունները,
3. կարողանա կատարել սպասարկման ոլորտի, նրա առանձին տեսակների զարգացման և
տարածքային կազմակերպման տարբեր ցուցանիշների վերլուծություն և գնահատում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ներածություն: Դասընթացի նպատակը, բովանդակությունը: Թեմա 2` Սպասարկման
ոլորտը` որպես սոցիալ-տնտեսաաշխարհագրական ուսումնասիրությունների օբյեկտ: Թեմա 3`
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Սպասարկման ոլորտի տարածքային կազմակերպման գործոնները, մակարդակները: Թեմա 4` Սերվիսի
աշխարհագրության ուսումնասիրության օբյեկտը, առարկան: Կապն այլ գիտությունների հետ: Թեմա 5`
Սերվիսի աշխարհագրության հետազոտության մեթոդները: Թեմա 6` Սերվիսի աշխարհագրության
կառուցվածքը: Թեմա 7` Ծառայությունների համաշխարհային շուկայի աշխարհագրությունը: Թեմա 8`
Զբոսաշրջային ծառայությունների աշխարհագրություն: Թեմա 9` Սանատոր և առողջարարական
ռեկրեացիոն ծառայությունների աշխարհագրություն: Թեմա 10` Հյուրանոցային ծառայությունների և ինդուստրիայի
աշխարհագրություն:
Թեմա
11`
Ուղևորատրանսպորտային
համակարգի
և
ծառայությունների
աշխարհագրություն:
Թեմա
12`
Գիտակրթական
ծառայությունների
աշխարհագրություն: Թեմա 13` Հոգևոր-մշակութային ծառայությունների աշխարհագրություն: Թեմա 14`
Ֆինանսաբանկային ծառայությունների աշխարհագրություն
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 4-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0904/B05. Հյուրընկալության ծառայություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 15 ժամ սեմինար),
2-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի
նպատակն
է
ծանոթացնել
հյուրընկալության
ծառայությանը,
առանձնահակտություններին, սերվիսի տեղն ու դերը հյուրընկալության մեջ:
Կրթականարդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը `
1. Ունակ կլինի ներկայացնել հյուրընկալության ծառայության առանձնահատկությունները և նրա
տեղը հասարակության մեջ,
2. Կկարողանա ըստ առաջնայնության դասակարգել և կարևորել հյուրընկալության
բաղադրիչները,
Դասընթացի բովանդակությունը
Թեմա 1` Հյուրընկալության ծառայության հիմնական հասկացությունը, ձևավորման և զարգացման
պատմությունը Թեմա 2`Հյուրընկալության արդի միտումներն ու զարգացման վրա ազդող գործոնները:
Թեմա 3` Հյուրանոցային բիզնեսը որպես հյուրընկալության կարևորագույն բաղադրիչ: Թեմա 4`
Ռեստորանային բիզնես:
Թեմա 5` Զվարճանքը որպես հյուրընկալության բաղադրիչ: Թեմա 6`
Տրանսպորտային ծառայություններ: Թեմա 7` Անհատը որպես հյուրընկալության հիմնական օղակ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 4-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0904/B06. Սերվիսի հետազոտության մեթոդներ (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (30 ժամ դասախոսություն, 30 ժամ գործնական),
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել սերվիսի ոլորտում գիտահետազոտական աշխատանքներ
կատարելու մեթոդաբանությանն ու մեթոդներին և սովորեցնել ինքնուրույն ուսումնասիրություններ
կատարելու հնարները:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը `
1. կիմանա
գիտահետազոտական
աշխատանքներ
կատարելու
մեթոդաբանությունն
ընդհանրապես,
2. կիմանա սերվիսի ոլորտում հետազոտական աշխատանքներ կատարելու համար կիրառավող
մեթոդները,
3. կկարողանա օգտագործել համագիտական և նեղ գիտական մեթոդներ մասնագիտական
կիրառական վերլուծություններ և ինքնուրույն գիտահետազոտական աշխատանքներ
կատարելու համար:
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Դասընթացի բովանդակությունը
Թեմա 1` ՛՛Սերվիսի հետազոտության մեթոդներ՛՛ դասընթացի ներածություն: Թեմա 2` Մեթոդ և
մեթոդաբանություն գիտական կատեգորիաները: Թեմա 3` Գիտահետազոտական աշխատանքների
էությունը, տեսակները և կատարման մեթոդաբանությունը: Թեմա 4` Հետազոտության համագիտական
մեթոդներ:
Թեմա 5` Հետազոտության սոցիոլոգիական մեթոդներ: Թեմա 6`
Հետազոտության
մաթվիճակագրական մեթոդներ: Թեմա 7` Հետազոտության մարկետինգային մեթոդներ: Թեմա 8`
Հետազոտության սոցիալ-հոգեբանական մեթոդներ: Թեմա 9` Հետազոտության աշխարհագրական
մեթոդներ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

1602/B02. Անգլերեն լեզու-2 (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (60 ժամ գործնական պարապմունք),
2-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել մասնագիտական անգլերեն (professional English)` ըստ
անցումային ժամանակաշրջանի առանձնահատկությունների ինչպես հումանիտար և սոց.
գիտությունների, այնպես էլ տեխնիկական և բնագիտական ֆակուլտետներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի իր մասնագիտության հետ առնչվող հիմնական
մասնագիտական
բառապաշարին,
2. ձեռք կբերի գիտելիքներ՝ ուսումնասիրելու անգլերեն լեզվով մասնագիտական աղբյուրներ`
(գրքեր և գիտական հոդվածներ)` տպագրված ինչպես մեր երկրում այնպես էլ
արտասահմանում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հիմնական մասնագիտական տերմինների ուսուցում: Թեմա 2` Մասնագիտական գրավոր
խոսքի հմտության ձևավորում: Թեմա 3` Բանավոր մասնագիտական խոսքի ձևավորում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10
միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն
են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Թեստ:Միավորների քայլը 0,5 է:

1604/B02. Գերմաներեն լեզու-2 (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (60 ժամ գործնական պարապմունք),
2-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ զարգացնել ուսման առաջին փուլում ձեռք բերած
գիտելիքները գերմաներենի ձևաբանության և քերականության բնագավառներում, ինչպես նաև ընդլայնել
թեմատիկ բառապաշարը, ակտիվացնել այդ բառապաշարը` համապատասխան երկխոսությունների և
տեքստերի վերարտադրման նպատակով:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. գործնականում կկիրառի գերմաներենի ձևաբանական և քերականական այն կառույցները,
որոնք ուսումնասիրվում են այս փուլում,
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2. կտիրապետի
համապատասխան
թեմատիկ
բառապաշարին,
որը
վերաբերում
է
մասնագիտական ոլորտին,
3. կվարի երկխոսություններ, կկատարի համապատասխան տեքստերի վերարտադրություն և
կգրի փոխադրություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Գոյականի նշանակությունը և շարահյուսական գործառույթները: Հոգնակի թվի
կազմության հիմնված տիպերը: Անհոգնական և անեզական գոյականներ: Գոյականների հոլովման
համակարգը և գերմաներենի հոլովների կիրառական նշանակությունները: Թեմա 2` Բայերի
ձևաբանական և իմաստաքերականական դասակարգումը: Սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ բայեր: Անցողական և
անանցողական, երկսեռ բայեր: Բայի քերականական կարգերը: Թեմա 3` Նախադասությունների
դասակարգումը ըստ հնչերանգի և ըստ կազմության: Միավորյալ նախադասություններ: Ստորոգյալի
համաձայնեցումը ենթակայի հետ: Թեմա 4` Թեմատիկ բառապաշարը ընդգրկում է «Գերմանիայի մեծ
քաղաքները», «Ընկերական շրջապատում», «Տնտեսություն և քաղաքականություն», «Իմ զբաղմունքը», «Իմ
ուսումը», «Հայաստանի պատմությունից», «Համագործակցություն» և այլն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10
միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն
են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Թեստ:Միավորների քայլը 0,5 է:

0902/B20. Գեոէկոլոգիա (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 30 ժամ սեմինար պարապմունք),
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել երկրագնդի գեոէկոլոգիական իրավիճակը
վերլուծելու տեսական գիտելիքներ (աշխարհագրական թաղանթի ոլորտների), գեոէկոլոգիական
մոնիթորինգի և փորձաքննության անցկացման կարողություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Երկրագնդի գեոէկոլոգիական իրավիճակը ձևավորող բնական և հասարակական
գործոնների մասին,
2. կհասկանա գեոէկոլոգիական հիմնական հասկացությունները, օրենքները,
3. կկարողանա առանձնացնել աշխարհագրական թաղանթի ոլորտների գեոէկոլոգիական
հիմնախնդիրները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Գեոէկոլոգիայի ուսումնասիրության առարկան և խնդիրները: Թեմա 2` Գեոէկոլոգիայի
ձևավորման պատմությունը: Թեմա 3` Գեոէկոլոգիան գիտությունների համակարգում: Թեմա 4` Էկոհամակարգ և երկրահամակարգ: Թեմա 5` Գեոէկոլոգիայի հիմնական կոնցեպցիաները: Թեմա 6` Երկրագնդի ձևի և չափի գեոէկոլոգիական առանձնահատկությունները: Թեմա 7` Նյութերի համամոլորակային
շրջապտույտը: Թեմա 8` Առանձին նյութերի շրջապտույտների մարդածին խախտումները: Թեմա 9`
Բնակչությունը որպես գեոէկոլոգիական գործոն: Թեմա 10` Սպառումը որպես գեոէկոլոգիական գործոն:
Թեմա 11` Տեխնիկական առաջընթացը որպես գեոէկոլոգիական գործոն: Թեմա 12` Գեոէկոլոգիական
ինդիկատորներ: Թեմա 13` Տնտեսության էկոլոգիզացիա: Թեմա 14` Անցման փուլի առանձնահատկությունները: Թեմա 15` Օզոնային շերտի պահպանությունը: Թեմա 16` Կենսաբանական բազմազանություն:
Թեմա 17` Կլիմայի գլոբալ տաքացման սցենարները: Թեմա 18` Գեոէկոլոգիա և էկոլոգիա:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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0904/B08. Սերվիսի մշակույթ (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (45 ժամ դասախոսություն և 15 ժամ սեմինար պարապմունք),
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել զբոսաշրջության մասնագիտական
էթիկային և սովորեցնել գործնական շփման հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողները.
1. կիմանա զբոսաշրջության ոլորտում էթիկայի դրսևորման ձևերը, գործնական պահվածքի
կանոներն ու մոդելները:
2. կսովորի սերվիսային գործունեության մշակույթի առանձնահատկությունները, իրեն
մասնագիտորեն դրսևորել զբոսաշրջային բիզնես միջավայրում,
3. գործնականում
կիրառել
զբոսաշրջիկների
հետ
փոխհարաբերությունների
կանոնները,ռացիոնալ ղեկավարել զբոսաշրջային ձեռնարկություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Զբոսաշրջության մշակույթ՚ դասընթացի ներածություն: Թեմա 2՝ Էթիկան որպես
գիտություն և հոգևոր կյանքի երևույթ: Թեմա 3՝ Սերվիսային գործունեության մասնագիտականէթիկական բաղադրիչը: Թեմա 4՝ Մասնագիտական գործունեության վարքի էթիկետային մոդելները:
Թեմա5 ՝ Զբոսաշրջա-հյուրանոցային համալիրների մասնագիտական էթիկան: Թեմա 6՝ Գործնական
շփման հոգեբանություն: Թեմա 7՝ Միջմշակութային հաղորդակցության առանձնահատկությունները
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0902/B21. Ընդհանուր տնտեսագիտություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 15 ժամ սեմինար պարապմունք)
3-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է հաղորդել գիտելիքներ ուսանողներին տնտեսագիտության հիմնական
օրենքները և օրինաչափությունները հասկանալու համար, որ ուսանողները կարողանան ինքնուրույն
վերլուծել և կանխատեսումներ անել երկրի տնտեսության զարգացման մասին:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը `
1. կստանա գիտելիքներ տնտեսագիտության տեսության հիմնական հասկացությունների,
շուկայական
հարաբերությունների
առանձնահատկությունների,
կապիտալի,
հողի,
աշխատուժի շուկաների ձևավորման, պետության կողմից վարվող վարկային, ֆիսկալ, սոցիալ
քաղաքականության մասին,
2. ունակ կլինիվերլուծել ընթացիկ տնտեսագիտականկան խնդիրները, ծախսերի և արդյունքների
գոյացման արդյունթները,
3. կկարողանա օգտագործել տեսական գիտելիքները տնտեսական կյանքում և տնտեսական
ցուցանիշների և վիճակագրական տվյալների միջոցով կանխատեսել տնտեսության
զարգացման ուղղությունները:
Դասընթացի բովանդակությունը
Թեմա 1` Տնտեսագիտության առարկան և մեթոդները: Տնտեսագիտության հիմնախնդիրները:
Թեմա 2` Տնտեսության զարգացման ընդհանուր խնդիրները: Տնտեսական համակարգեր: Թեմա 3`
Շուկայի էությունը և սկզբունքնեևը: Թեմա 4` Շուկայական մախանիզմը: Առաջարկի և պահանջարկի
տեսության հիմունքները: Թեմա 5` Մրցակցության տեսակները և ժամանակակից շուկայական
մոդելները: Թեմա 6` Սպառողական վարքագծի տեսությունը: Թեմա 7. Արտադրական գործոնների
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շուկաները. աշխատանքի շուկա, կապիտալի շուկա, հողի շուկա: Թեմա 8` Ձեռնարկատիրական
գործունեություն և շահույթ: Թեմա 9 Մակրոտնտեսագիտության առարկան և մեթոդները: Թեմա 10`
Մակրոտնտեսական հավասարակշռություն: համախառն պահանջարկի և համախառն առաջարկի
մոդելը: Թեմա 11` Տնտեսական անկայունություն: Տնտեսական ցիկլեր, ինֆլյացիա և գործազրկություն:
Թեմա 12` Փողի շուկան, բանկերը և դրամավարկային քաղաքականություն: Թեմա 13`
Հարկաբյուջետային համակարգ և քաղաքականություն: Թեմա 14` Եկամտի բաշխման տեսություն:
Պետության սոցիալ քաղաքականություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10
միավոր արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Գնահատման քայլը
0.5 միավոր է:
1-ին ստուգում: Գրավոր աշխատանք:
2-րդ ստուգում: Գրավոր աշխատանք:

1602/B03. Անգլերեն լեզու-3 (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (60 ժամ գործնական պարապմունք),
3-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է խորացված ուսուցանել մասնագիտական անգլերենի բանավոր և գրավոր
խոսքի հմտությունները առարկայական բովանդակության տիրույթում տեխնիկական և բնագիտական
ֆակուլտետներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա ազատ հաղորդակցվել մասնագիտական ոլորտում,
2. կկարողանա ազատ ներկայացնել իր մասնագիտական գիտելիքները և մտքերը գրավոր
խոսքում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Գրավոր խոսքի ուսուցումը ( ինչպես գրել անոտացիա, գիտական հոդվածներ և այլն):
Թեմա 2` Մասնագիտական ոլորտում անգլերենով քննարկումներ վարելու հմտությունների ուսուցանում:
Թեմա 3` Մասնագիտական զեկուցում (professional presentation) պատրաստելու և ներկայացնելու հմտությունների ուսուցանում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10
միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն
են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Թեստ:Միավորների քայլը 0,5 է:

0904/B09. Առողջարանային գործունեության և կուրորտոլոգիայի հիմունքներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 15 ժամ գործնական պարապմունք),
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
«Սերվիս» մասնագիտության բակալավրիատի ուսանողներին ամբողջական գիտելիքներ հաղորդել
առողջարանային գործունեության էության և կազմակերպման, բնական բուժիչ գործոնների և դրանց
օգտագործման տեսական ու գործնական հարցերի վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. ծանոթ կլինի առողջարանային՝ սանատոր-կուրորտային գործունեության էությանը, հիմնական
հարցերին, նպատակներին, գործառույթներին և հասկացություններին,
2. կհասկանա բնականբուժիչ ռեսուրսների էությունը, դասակարգման և
տարբերակված
օգտագործման առանձնահատկությունները, կիմանա կուրորտների և դրանց առանձին
տեսակների մասին,
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3. ունակ կլինի կատարել բնական բուժիչ ռեսուրսների տարբերակված օգտագործման ուղիների և
ծրագրերի մշակում,
Դասընթացի բովանդակությունը
Թեմա 1՝ Առողջարանային գործունեության հիմունքներ: Թեմա 2՝ Բնական միջավայրի բուժական
ռեսուրսները: Թեմա 3` Կուրորտներ և բնաբուժական տեխնոլոգիաներ: Կուրորտոլոգիա :
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10
միավոր արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Գնահատման քայլը
0.5 միավոր է:
1-ին ստուգում: Գրավոր աշխատանք:
2-րդ ստուգում: Գրավոր աշխատանք:

2203/B01. Ընդհանուր սոցիոլոգիա (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (45 ժամ դասախոսություն և 15 ժամ սեմինար պարապմունք),
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին տալ ընդհանրական գիտելիքներ սոցիոլոգիյաի վերաբերյալ:
Մասնավորապես պարզաբանել սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության օբյեկտը, առարկան, խնդիրները,
գիտակարգային մեթոդաբանական մոտեցումները, կատեգորիալ ապարատը, տալ ուսումնասիրության
հիմնական օբյեկտի` հասարակության առանձնահատկությունների, կառուցվածքային տարրերի,
գործընթացների վերաբերյալ ընդհանրական տեղեկություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը
1. կիմանա սոցիոլգիայի տեսական, մեթոդաբանական հիմքերը, գիտության առանձնահատուկ
մոտեցումները, եղանակները գործիքները,
2. կհասկանա հասարակության կառուցվածքային, գործառնական առանձնահատկությունները,
սոցիալական գործընթացները, ժամանակային, տարածական հատույթները և այլն,
3. կկարողանա հիմնվելով տեսական նյութի, ուսումնասիրված մեթոդաբանական մոտեցումների
վրա մեկնաբանել, բացատրել մի շարք հասարակական գործընթացներ, հասարական
կառուցվածքային առանձնահատկություններ:
Բովանդակությունը
Թեմա1` Ներածություն: Թեմա 2` Սոցիոլոգիակամ մոտեցումներ և տեսական պարադիգմաներ:
Թեմա 3` Հասարակությունը որպես սոցիոոգիայի ուսումնասիրման առարկա, հասարակություն
սացիալական կառուցվածք: Թեմա 4` Սոցիալական ինստիտուտներ: Թեմա 5`Սոցիալական խմբեր,
կամակերպություններ: Թեմա 6` Սոցիալականացում: Թեմա 7` Շեղվող վարք սոցիալական վերահսկողություն: Թեմա 8` Ազգաբնակչություն, ուրբանիզացիա, միգրացիա Թեմա 9` Սոցիալական
շերտավորում, անհավասարություն: Թեմա 10` Սոցիալական փոփոխություններ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անց է կացվում գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը
բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0902/B22. Բնակչության աշխարհագրություն ժողովրդագրության հիմունքներով (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 15 ժամ սեմինար պարապմունք),
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին համակարգված գիտելիքներ տալ բնակչության թվի,
շարժի, կազմի, տեղաբաշխման,ավանդույթներիու սովորույթների, բնակավայրերի և դրանց տարածական
խմբերի վերաբերյալ, ուսանողներին ծանոթացնել բնակչության աշխարհագրության վերլուծության
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տարբեր մեթոդներին և հիմնական հասկացություններին: Ծանոթացնել բնակչության աշխարհագրություն
գիտության հիմունքներին, հիմնական հասկացություններին: Ուսանողների մոտ ձևավորել որոշակի
հմտություններ և կարողություններ բնակչության աշխարհագրության վերլուծության տարատեսակ
մեթոդների և եղանակների կիրառման համար:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը
1. կիմանա բնակչության աշխարհագրության հիմնական հասկացությունները, տեսությունները և
մեթոդաբանական հարցերը,
2. կհասկանա բնակչության աշխարհագրության տարբեր երևույթների ու գործոնների էությունն ու
հատկանիշները
3. կկարողանա կատարել բնակչության աշխարհագրության տարբեր երևույթների ու գործընթացների, դրանց ցուցանիշների վերլուծություն և գնահատում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բնակչության աշխարհագրության առարկան, մեթոդները, խնդիրները: Թեմա 2`
Աշխարհի
բնակչությունը,
նրա
հաշվառումը
և
շարժընթացը:
Թեմա 3` Բնակչության
վերարտադրությունը: Թեմա 4` Բնակչության սեռատարիքային և ընտանեկան կառուցվածքը: Թեմա 5`
Բնակչության ռասսայական կազմը: Թեմա 6` Բնակչության ազգային կազմը: Թեմա 7` Բնակչության
սոցիալական կառուցվածքը և աշխատանքային ռեսուրսները: Թեմա 8` Բնակչության միգրացիան: Թեմա
9` Բնակչության տեղաբաշխաումը:
Թեմա 10` Տարաբնակեցումը և նրա ձևերը:
Թեմա 11`
Ուրբանիզացում: Թեմա 12` Քաղաքների դասակարգումը: Քաղաքների համակարգեր: Թեմա 12`
Գյուղական բնակավայրերի աշխարհագրություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10
միավոր արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Գնահատման քայլը
0.5 միավոր է:
1-ին ստուգում: Գրավոր աշխատանք:
2-րդ ստուգում: Գրավոր աշխատանք:

0902/B23. Հայաստանի աշխարհագրություն (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (60 ժամ դասախոսություն և 30 ժամ գործնական պարապմունք),
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ Հայաստանի Հանրապետության բնական
պայնամների, ռեսուրսների, բնակչության, տնտեսության (արտադրական և սերվիսի) ոլորտների
տարածքային կազմակերպման և կառավարման տեսական ու գործնական գիտելիքներ: Պլանային
համակարգի պայմաններում ՀՀ ստեղծված սերվիսը շուկայական հարաբերությունների պահանջներին
համապատասխան վերակառուցելու: Խնդիր ունի սերվիսի ոլորտը տարածքային կազմակերպման և
կառավարման պահանջներին համապատասխան աշխարհագետ մասնագետների պատրաստման:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողները.
1. կիմանա ՀՀ բնական պայմանների և ռեկրեացիոն` սերվիսի ռեսուրսների գնահատականը:
2. կհասկանա համաշխարհային տնտեսության հարաբերությունները:
3. կկարողանա վերլուծել և գնահատել սպասարկման սերվիսի տարածքային կազմակերպման ու
կառավարման գործընթացները:
Բովանդակությունը
Թեմա 1՝ Հայաստանի արտադրողական ուժերի զարգացման պատմաաշխարհագրական
առանձնահատկությունները: Թեմա 2՝ Հանրապետության բնական, տնտեսական և սերվիսի ներուժի
գնահատականը, բնօգտագործման և բնապահպանության խնդիրները: Թեմա 3՝
Բնակչությունը:
Հայաստանի բնակչության շարժընթացը XIX դարի սկզբներից մինչև մեր օրերը: Հայերը աշխարհում:
Բնակչության
դինամիկայի
գործոնները:
Թեմա
4՝
Տնտեսությունը:
Արդյունաբերության,
գյուղատնտեսության սերվիսի տարածքային կառուցվածքը: Թեմա 5՝
ՀՀ սպասարկման ոլորտը,
զարգացման միտումները: Թեմա 6՝ Հանրապետության սպասարկման ոլորտում տարածքային
կառուցվածքի
փոփոխությունները
վերակառուցման
և
շուկայական
հարաբերությունների
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պայմաններում: Թեմա 7՝ ՀՀ-ն միջազգային տուրիզմի հարաբերություններում: Հայաստանի տնտեսությունը համաշխարհային տնտեսության գլոբալացման պայմաններում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

1602/B04. Անգլերեն լեզու - 4 (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (90 ժամ գործնական պարապմունք),
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել մասնագիտական անգլերեն (professional English)` ըստ
անցումային ժամանակաշրջանի առանձնահատկությունների ինչպես հումանիտար և սոց.
գիտությունների, այնպես էլ տեխնիկական և բնագիտական ֆակուլտետներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի իր մասնագիտության հետ առնչվող հիմնական
մասնագիտական
բառապաշարին,
2. ձեռք կբերի գիտելիքներ՝ ուսումնասիրելու անգլերեն լեզվով մասնագիտական աղբյուրներ`
(գրքեր և գիտական հոդվածներ)` տպագրված ինչպես մեր երկրում այնպես էլ
արտասահմանում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հիմնական մասնագիտական տերմինների ուսուցում: Թեմա 2՝ Մասնագիտական գրավոր
խոսքի հմտության ձևավորում: Թեմա 3` Բանավոր մասնագիտական խոսքի ձևավորում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10
միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն
են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Թեստ:Միավորների քայլը 0,5 է:

0904/B10. Սերվիսի մենեջմենտ (7 կրեդիտ)
Շաբաթական 7 ժամ (75 ժամ դասախոսություն և 30 ժամ սեմինար պարապմունք),
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մեջ ձևավորել տեսական գիտելիքներ մենեջմենտի
համակարգի վերաբերյալ, ինչպես նաև հմտություններ և կարողություններ սերվիսի ոլորտի
կառավարման բնագավառում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա մենեջմենտի էությունը և բովանդակությունը որպես սոցիալ-մշակութային ծառայության
ոլորտի կառավարման համակարգ,
2. կկարողանա կիրառել աշխատանքի կազմակերպման գիտելիքները սոցիալ-մշակութային ծառայության և զբոսաշրջության ոլորտներում:
3. կտիրապետի կառավարման մեթոդներին ու սկզբունքներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դասընթացի նպատակը և խնդիրները: Թեմա 2` Մենեջմենտի ձևավորումը որպես
գիտություն: Թեմա 3` Կառավարման տեսության հիմնական ուղղությունները: Թեմա 4` Կառավարման
որոշումների ընթացակարգը: Թեմա 5` Պրոբլեմային իրավիճակների մոդելավորում: Թեմա 6`
Մենեջմենտի հատկանիշները: Թեմա 7` Մենեջմենտի փիլիսոփայություն: Թեմա 8` Սոցիալ-մշակութա– 134 –

յին ծառայությունը որպես օբյեկտ: Թեմա 9` Սերվիսի կառավարման առանձնահատկությունները: Թեմա
10` Զբոսաշրջության կառավարման առանձնահատկությունները: Թեմա 11` Սոցիալական մենեջմենտի
առանձնահատկությունները: Թեմա 12` Գործնական շփումների կազմակերպումը: Թեմա 13` Մենեջմենտի էթիկա: Թեմա 14` Սերվիսի մենեջմենտի հիմնական ֆունկցիաները: Թեմա 15`
Կազմակերպչական մենեջմենտը զբոսաշրջության բնագավառում: Թեմա 16` Սերվիսի ինովացիա: Թեմա
17` Սերվիսի կոնտրոլինգ: Թեմա 18` Զբոսաշրջության ինժիներինգ: Թեմա 19` Սոցիալ-մշակութային
ծառայության մենեջմենտի արդյունավետության բարձրացման ուղիները;
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0904/B11. Սերվիսի մարքետինգ (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 5 ժամ (45 ժամ դասախոսություն և 30 ժամ գործնական պարապմունք),
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը
«Սերվիս» մասնագիտության բակալավրիատի ուսանողներին համակարգված գիտելիքներ հաղորդել սերվիսի ոլորտում մարքեթինգային գործունեության հիմունքների և առանձնահատկությունների
վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի մարքեթինգային գործունեության էությանը, հիմնական հարցերին,
նպատակներին, գործառույթներին և հասկացություններին,
2. կհասկանա սերվիսային գործունեության ոլորտում մարքեթինգի իրականացման հիմնական
հարցերը,կիմանա սերվիսային գործունեության և ծառայությունների տարբեր տեսակների
առանձնահատկությունների մասին՝ մարքեթինգային տեսանկյունից,
3. ծանոթ
կլինի
զբոսաշրջային,
հյուրանոցային,
ռեստորանային
ծառայությունների
կազմակերպման մարքեթինգային սկզբունքներին, ինքնուրույն կկատարի սերվիսային
ձեռնարկության մարքեթինգային միջավայրի վերլուծություն (SWOT, հաճախորդների,
մրցակիցների):
Դասընթացի բովանդակությունը
Թեմա 1՝ Մարքեթինգային գործունեության հիմունքներ: Թեմա 2՝ Մարքեթինգային գործունեության
առանձնահատկությունները սերվիսի ոլորտում: Թեմա 3՝ Զբոսաշրջային մարքեթին: Թեմա 4՝
Հյուրանոցային և ռեստորանային մարքեթինգ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0904/B12. Սերվիսի հոգեբանություն (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (45 ժամ դասախոսություն, 15 ժամ սեմինար),
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել սերվիսի ոլորտում հոգեբանական
վերլուծությունների իրականացման մեխանիզմներին, բացահայտել շփման գոտու հոգեբանական
համակարգը, իրականացնել հոգեվերլուծություն և հաճախորդների անձնավորման գործընթացեր:
Կրթական արդյունքները
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը `
1. Կիմանա հաճախորդների հոգետիպերը, շփման գոտու հոգեբանական համակարգը և
հոգեվերլուծության մեթոդաբանությունը
2. կիմանա սերվիսի ոլորտում շփման գոտու աշխատակիցների հոգեբանական գործիքները,
3. կկարողանա օգտագործել հոգեբանական համակարգը, գիտական ապարատը և կոնֆլիկտների,
բողոքների վերլուծման ու շրջանցման մեխանիզմները:
Դասընթացի բովանդակությունը
Թեմա 1՝ Սերվիսի և հոգեբանություն առնչությունները: Թեմա 2` Հոգեբանական համակարգ: Թեմա
3` Հոգեբանական հետազոտական աշխատանքների էությունը, տեսակները և կատարման
մեթոդաբանությունը:
Թեմա 4` Շփման կառուցվածքը և փուլերը: Թեմա 5` Հետազոտության
հոգեբանական մեթոդներ: Թեմա 6` Կոնֆլիկտները և բողոքները սպասարկման ոլորտում: Թեմա 7`
Հաճախորդների հոգետիպերը: Թեմա 8` Հետազոտության սոցիալ-հոգեբանական մեթոդներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0904/B13. Սերվիսային գործունեության անվտանգություն (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 5 ժամ (45 ժամ դասախոսություն և 30 ժամ գործնական պարապմունք)
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը
Ուսանողներին ծանոթացնել հասարակական և բնական միջավայրում մարդու կեսագործունեության անվտանգությանը, առկա ֆիզիկական, բնական, հոգեբանական վտանգներին, կանխարգելիչ
միջոցառումների, անվտանգության կանոնններին,որոնք առնչվում են սերվիսի ոլորտին :
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը `
1. ծանոթ կլինի բնական միջավայրին և նրանում առկա վտանգներին, պատրաստ կլինի
կանխատեսել և դիմակայել շրջակա միջավայրի վտանգներին,
հնարավորինս արագ
կողմնորոշվել անհրաժեշտության պարագայում
2. տեղեկացված կլինի հասարակական միջավայրում հանդիպող վտանգներին, մասնավորապես
տնտեսական և ունակ կլինի դրանցից հնարավորինս զերծ մնալ
3. ի վիճակի կլինի գործնականում ստացված գիտելիքները կիրառել սերվիսի ոլորտում կամ
տուրիզմում:
Դասընթացի բովանդակությունը
Թեմա 1. ՛Կենսագործունեության անվտանգություն, հիմնական հասկացությունները և
ձևակերպումները: Թեմա 2՝ Բնական միջավայրը և նրանում առկա վտանգները: Թեմա 3՝ Տեխնածին
վտանգներ, նրանց առաջացման պատճառներն ու կարխարգելումը:
Թեմա 4՝
Մարդու
կենսագործունեության հարմարավետության պայմանները: Թեմա 5՝ Արտակարգ իրավիճակներ : Թեմա
6՝ Անհատի նկատմամբ հակաօրինական գործունեությունը և կախարգելումը: Թեմա 7՝ Մարդու վատ
սովորությունները և նրանցից կախված վտանգները: Թեմա 8՝ Տնտեսական և սոցիալական ոլորտում
առկա վտանգները, դրանց կանխարգելումը,միջազգային փորցը:
Թեմա 9՝ Նորարարությունը և
անվտանգությունը;
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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0902/B24. Գեոէկոնոմիկա (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (45 ժամ դասախոսություն և 15 ժամ գործնական պարապմունք),
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին համակարգված գիտելիքներ տալ ուսումնասիրության
առարկայի, նպատակի և խնդիրների, մեթոդաբանության վերաբերյալ, ծանոթացնել ռեգիոնալ
ուսումնասիրությունների հետ:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանա տուրիստական ինդուստրիայի աշխարհագրական նախադրյալները և դրանց ազդեցությունը ինդուստրիայի բաղադրիչների վրա:
2. կարողանա առանձնացնել տուրիզմի աշխարհագրական հիմնախնդիրները:
3. կտիրապետի տուրիզմի ինդուստրիայի աշխարհագրական օրինաչափությունների հետազոտման մեթոդներին:
Դասընթացի բովանդակությունը
Թեմա 1` Ուսումնասիրության առարկան: Նպատակը և խնդիրները, մեթոդաբանությունը: Թեմա 2`
Ռեգիոն, ռեգիոնալ ուսումնասիրություններ: Թեմա 3` Եվրոպայի, Ասիայի, Ամերիկայի և Ավստրալիայի
ընդհանուր աշխարհագրական բնութագիրը ըստ աշխարհամասերի և ավելի փոքր ռեգիոնների: Թեմա 4`
Եվրոպայի ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 5` Արևմտյան Եվրոպայի ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 6`
Հյուսիսային Եվրոպայի ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 7` Հարավային Եվրոպայի ընդհանուր
տնտեսաշխարհագրական բնութագիրը: Թեմա 8` Բնական պայմանների, մշակույթի հուշարձանների,
ենթակառուցվածքների դերը սերվիսի ինդուստրիայի զարգացման գործում:
Թեմա 9` Արևելյան
Եվրոպայի ընդհանուր տնտեսաշխարհագրական բնութագիրը: Թեմա 10` Ասիա: Տնտեսաշխարհագրական ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 11` Սերվիսի դերը ռեգիոնների տնտեսության մեջ: Թեմա 12`
Հյուսիսային Ամերիկայի տնտեսաշխարհագրական բնութագիրը: ԱՄՆ-ը և Կանադան, որպես սերվիսի
զարգացման խոշոր տերություններ: Թեմա 13` Լատինական Ամերիկայի տնտեսաշխարհագրական
բնութագիրը: Սերվիսի զարգացման նախադրյալները, ներկայիս մակարդեակը, հեռանկարները: Թեմա
13`
Ավստրալիայի տնտեսաշխարհագրական բնութագիրը: Ավստրալիան, որպես տուրիստական
ինդուստրիայի խոշոր կենտրոն: Սերվիսի ենթակառուցվածքների զարգացման վիճակը: Թեմա 13` Աֆրիկայի բնական պայմանները և ռեսուրսները: Սերվիսի ենթակառուցվածքների զարգացման վիճակը:
Տուրիզմի զարգացումը Եգիպտոսում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0904/B14. PR և գովազդը սերվիսում (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ, (45 ժամ դասախոսություն, 15 ժամ գործնական),
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել սերվիսի ոլորտում հասարակայնության
հետ կապերի և գովազդային միջոցառումների մշակման և իրականացման տեսական հիմունքներին ու
գործնական առանձնահատկություններին:
Կրթականարդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը `
1. կիմանա
սերվիսային
արդյունքի
առաջխաղացման
ձևերը,
նշանակությունն
ու
հիմնախնդիրները
2. կիմանա
սերվիսի
ոլորտում
PR-ի
և
գովազդի
բովանդակությունն
ու
առանձնահատկությունները,
– 137 –

3. կկարողանա վերլուծել, հիմնավորել և գնահատել ծառայությունների գովազդի և PR-ի
արդյունավետությունը, դրա բարձրացման ուղիենրն ու մոտեցումները:
Դասընթացի բովանդակությունը
Թեմա 1` Սերվիսային արդյունքի էությունն ու բնորոշ առանձնահատկությունները: Թեմա 2` PR-ի
արդի էությունը, նշանակությունը, ձևերը: Թեմա 3`
Գովազդ: Բովանդակությունը, տեսակները,
նպատակները Թեմա 4`Սերվիսային PR-ի և գովազդի առանձնահատկությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0904/B15. Միջազգային զբոսաշրջություն (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 5 ժամ (45 ժամ դասախոսություն և 30 ժամ սեմինար պարապմունք),
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին միջազգային զբոսաշրջության զարգացման
գործոնների և խնդիրների հետ, աշխարհի երկրների զբոսաշրջության և ռեկրեացիոն ռեսուրսներին,
զբոսաշրջության հիմնական մակրոռեգիոններին, դրանց ձևավորման և զարգացման աշխարհագրական
գործոնների, ինչպես նաև
տուրիստական գործունեության էկոնոմիկայի
և կազմակերպման
սկզբունքներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ուսանողները ձեռք կբերեն տեսական և փաստական կոնկրետ գիտելիքներ միջազգային
զբոսաշրջության հիմնական հասկացությունների, ուսումնասիրման մեթոդների և դասակարգման
վերաբերյալ:
2. լիարժեք պատկերացում կունենա աշխարհի զբոսաշրջության հիմնական մակրոռեգիոններին
մասին:
3. ձեռք բերած գիտելիքները կարող են կիրառել Հայաստանի Հանրապետության օրինակով:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Միջազգային զբոսաշրջության տեսական, մեթոդաբանական և գործնական հիմունքները,
առարկայի ընդհանուր հասկացությունները և սահմանումները, կառուցվածքը, պատմական
ասպեկտները, սոցիալական և հոգեբանական գործոնները, կազմակերպման գործունեությունը: Թեմա 2`
Զբոսաշրջության ռեսուրսները. ա/ Եվրոպայի, Ամերիկայի, Ասիական և Ասիա-Խաղաղ օվկիանոսյան և
Աֆրիկայի: Թեմա 3` Միջազգային զբոսաշրջության զարգացման տարածաշրջանային միտումները: Թեմա
4` Միջազգային զբոսաշրջությունը և համաշխարհային տնտեսությունը: Թեմա 5` Միջազգային
զբոսաշրջության զարգացման ինովացիոն ներուժը և ռազմավարությունը: Թեմա 6` Գլոբալիզացիան և
վերազգայնացման գործընթացները միջազգային զբոսաշրջության մեջ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0904/B16. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները սերվիսում (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 5 ժամ (15 ժամ դասախոսություն և 60 ժամ գործնական պարապմունք)
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել տեղեկատվական տեղնոլոգիաների
կիրառման հնարավորություններին սերվիսի և զբոսաշրջության ոլորտներում:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը `
1. կիմանա
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
էությունն
ու
հիմնական
առանձնահատկությունները,
2. կիմանա տեղեկատվական տեխնոլոգիաների տեսակները, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
օգտագործման տեսակները և ձևերը սերվիսի ոլորտում,
3. կկարողանա օգտագործել մասնագիտական համակարգչային ծրագրեր:
Դասընթացի բովանդակությունը
Թեմա 1՝ ՛՛Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները սերվիսում՛՛ դասընթացի ներածություն: Թեմա 2՝
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և տեղեկատվական սերվիս: Թեմա 3՝ Տեղեկատվական համակարգեր:
Թեմա 4՝ Գլոբալ ամրագրման համակարգեր: Թեմա 5՝ Մուլտիմեդիային տեխնոլոգիաները
զբոսշարջության ոլորտում: Թեմա 6՝ Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր: Թեմա 7՝ Զբոսաշրջային վիրտուալ համակեցություն: Թեմա 8՝ Էլեկտրոնային կոմերցիան զբոսաշրջությունում: Թեմա 9՝
Աշխարհատեղեկատվական համակարգերը զբոսաշրջությունում: Թեմա 10՝ Տեղեկատվական
համակարգերի կիրառումը հյուրանոցային համալիրի կառավարման պրոցեսում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0902/B25. Հայկական սփյուռքի աշխարհագրություն (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 8 ժամ (48 ժամ դասախոսություն և 16 ժամ սեմինար պարապմունք),
8-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին պատկերացում տալ Հայ սփյուռքի (հայկական
գաղթաշխարհի) պատմության մասին: Ուսումնասիրել արտագաղթերը, որպես հայ ժողովրդի
պատմության անբաժանելի մասնիկ: Դրանց դրդապատճառները, ժամանակաշրջաները: Գաղթաշխարհի
որակապես նոր տեսակի անվանման` «սփյուռք» (diaspora) հասկացության առաջացումը, նրա բովանդակային նշանակությունը: Հայրենիք-սփյուռք կապերի ամրապնդման, սփյուռքի ակտիվ մասնակցության
գործընթացը ՀՀ տնտեսության զարգացման գործում:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. պատկերացում կունենա հայկական սփյուռքի աշխարհագրության մասին,
2. կիմանա սփյուռքի առաջացման պատճառների մասին,
3. կկարողանա ճիշտ գնահատել սփյուռքի տնտեսական, սոցիալական վիճակը, աշխարհաքաղաքական տեղը, սփյուռք-հայրենիք կապի կարևորությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ներածություն: Դասընթացի նպատակը, բովանդակությունը: Թեմա 2` Սփյուռքահայ
համայնքների
աշխարհագրական
տարածումը:
Թեմա 3` Սփյուռքում գործող ազգային
հաստատությունները: Թեմա 4`Արևմտյան համայնք (Եվրոպական համայնք: Գաղթօջախները`
Ֆրանսիա, Իտալիա, Հունաստան, Ռումինիա, Լեհաստան, Բուլղարիա, Բելգիա) Թեմա 5` Ամերիկյան համայնքներ (Գաղթօջախները` ԱՄՆ, Կանադա, Բրազիլիա, Արգենտինա): Թեմա 6`Արևելյան համայնք:
(Գաղթօջախները` Լիբանան, Սիրիա, Իրան, Թուրքիա, Եգիպտոս, Սուդան, Եթովպիա, Սինգապուր):
Թեմա 7` Հետխորհրդային տարածքների հայ համայնք: (Գաղթօջախները` Ռուսաստան, Ուկրաինա,
Վրաստան, Ադրբեջան, Ղազախստան):
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0904/B17. Նորարարությունը զբոսաշրջության և սերվիսի մեջ (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 8 ժամ (48 ժամ դասախոսություն և 16 ժամ սեմինար պարապմունք)
8-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է սովորեցնել գտնել և առաջ քաշել նորարարական գաղափարներ
սերվիսային գործունեության՝ մասնավորապես զբոսաշրջության ոլորտում:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը `
1. կիմանա ՛՛ինովացիա՛՛ հասկացության բովանդակությունը ընդհանրապես և ծառայությունների
ոլորտում մասնավորապես,
2. կծանոթանա ոլորտի հիմնական հասկացություններին և տերմիններին, զբոսաշրջության
ոլորտում առկա նորարարություններին,
3. կկարողանա զանազանել նորարարությունների տարբեր տեսակները և դրանց կատարած
ֆունկցիաները, վերլուծել սերվիսի և զբոսա շրջության ոլորտում ռազմավարական
նորարարական նախագծերի կազմման սկզբունքները, կկարողանա իրականացնել SWOT և
STEP վերլուծություն սերվիսի և զբոսաշրջության ոլորտում:
Դասընթացի բովանդակությունը
Թեմա 1՝ ՛՛Նորարարությունը զբոսաշրջության և սերվիսի մեջ՛՛ դասընթացի ներածություն: Թեմա 2՝
Նորարարությունների մասին դասական պատկերացումները: Թեմա 3՝ Նորարարական պրոցեսների
կառավարումը: Թեմա 4՝ Նորարարությունների յուրահատկությունը սոցիալ-մշակութային ծառայություններում և զբոսաշրջությունում: Թեմա 5՝ ՛՛Ինովացիա՛՛ հասկացության բացատրությունը լայն իմաստով:
Թեմա 6՝ Հասարակության մոդերնիզացումը նորարարական զարգացման համատեքստում: Թեմա 7՝
Զբոսաշրջության նորարարական տեսակները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

5. Հատուկ մասնագիտական դասընթացներ
«Աշխարհագրություն» կրթական ծրագիր
ա. «Ջրաօդերևութաբանություն» մասնագիտացում

0901/B15. Հիդրոմետրիա (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 15 ժամ գործնական աշխատանք),
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել հիդրոլոգիական դիտակետերում
դիտարկումների և մասնագիտական չափումների կարողությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հիդրոլոգիական դիտարկումների կառուցվածքը և էությունը,
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2. կհասկանա ջրաչափական դիտարկումների մեթոդաբանությունը և չափման մեխանիզմները,
3. կկարողանա հիդրոլոգիական դիտակետերում կատարել ջրաչափական աշխատանքներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Առարկայի նշանակությունը, խնդիրները, հիդրոլոգիական դիտարկումների ցանցը և
կառուցվածքը: Թեմա 2` Ջրի մակարդակի դիտարկումներ: Թեմա 3` Ջրի խորության և արագության
չափումներ: Թեմա 4` Ջրաչափական պտուտան: Թեմա 5` Ջրի ելքի որոշում: Թեմա 6` Ջրի ելքի և
մակարդակի կապի կորերի կառուցման մեթոդները: Թեմա 7` Գետային կոշտ հոսքի դիտարկումներ:
Թեմա 8` Ջրի ջերմաստիճանի, գույնի և թափանցիկության որոշում: Թեմա 9` Գետային հոսքի
կարգավորում:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, որից 2 հարցը` 3-ական միավոր, 1
հարցը` 4-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: Քննության ձևերն են.
Առաջինը՝ գրավոր
Երկրորդը՝ բանավոր

0901/B16. Ջրաէկոլոգիա (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 15 ժամ գործնական),
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ջրաէկոլոգիական գիտելիքների
մեթոդոլոգիական և կիրառական հիմումքների յուրացումը:

և

հմտությունների

տեսական,

Կրթական արդյունքները.

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. Կիմանա ջրային էկոլոգիայի հիմնական հասկացությունները և հիմնարար սկզբունքները,
բնակչության առանձնահատկությունները տարբե րտիպի ջրային ավազաններում,
2. Կհասկանա ջրային ավազանների հիմնական կենսատոպերի և հիդրոբիոնտներիկ ենսաձևերի
տարածական բաշխման օրինաչափությունները; թե ինչպեսեն ազդում էկոլոգիական
գործոնները հիդրոբիոնտների և ջրոլորտում տեղի ունեցող էկոհամակարգային պրոցեսների
վրա,
3. կկարողանա համակարգել իր գիտելիքները ջրային ավազանների բնակչության և ջրային
օբյեկտների
էկոլոգիական
վիճակի
մասին,
առաջարկել
միջոցառումներ
ջրային
էկոհամակարգերի ճիշտ կառավարման և պահպանման վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ներածություն: Թեմա 2` Ջրային էկոլոգիայի հիմնական դրույթները և
հասկացությունները: Թեմա 3` Ջրային ավազանների կենսատոպերը և հիդրոբիոնտների կենսաձևերը:
Թեմա 4` Ջրի ֆիզիկաքիմիական հատկությունները. դերն ու նշանակությունը հիդրոբիոնտների
կյանքում: Թեմա 5` Ջրային ավազանում տեղի ունեցող ֆիզիկաքիմիական երևույթները. դերն ու նշանակությունը հիդրոբիոնտների կյանքում: Թեմա 6` Կենսածին հարաբերությունները ջրային
ավազաններում: Թեմա 7` Տարբեր տիպի ջրային ավազանների ջրային էկոլոգիան: Թեմա 8` Ջրային
ավազանների աղտոտումը և կենսաբանական ինքնամաքրումը: Թեմա 9` Ջրային օբյեկտների
պահպանման էկոլոգիական հիմունքները:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, որից 2 հարցը` 3-ական միավոր, 1
հարցը` 4-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: Քննության ձևերն են.
Առաջինը՝ գրավոր
Երկրորդը՝ բանավոր

0901/B17. Ջրաօդերևութաբանական դիտարկումների վիճակագրական մշակման և վերլուծման
մեթոդներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 15 ժամ գործնական)
7-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատումով դասընթաց
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Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հիմնական հասկացությունների և
բնորոշումների,
ջրաօդերևութաբանական
դիտարկումների
մշակման,
մաթեմատիկական
վիճակագրության
և
հավանականության
տեսության
կիրառման,
բնական
երևույթների
մաթեմատիկական մոդելավորման, տեղեկատվական համակարգերի և ԷՀՄ կիրառման հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ջրաօդերևութաբանական դիտարկումների հավաքագրման և մաթեմատիկական
մշակման մեթոդների մասին,
2. կհասկանա ջրաօդերևութաբանական երևույթների բազմագործոն կապերի և մաթեմատիկական
մոդելավորման անհրաժեշտության մասին,
3. կկարողանա կատարել ժամանակակից իրավիճակի և ընթացիկ պրոցեսների անալիզ,
գործոնների և պայմանների գնահատում, ջրաօդերևութաբանական կանխատեսում, գծային և
ոչ գծային ծրագրավորում, “Excel” ծրագրով հաշվարկներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ընդհանուր տեղեկություններ ջրաօդերևութաբանական տեղեկատվության մասին: Թեմա
2` Ջրաօդերևութաբանական տվյալների մշակման համակարգերի առանձնահատկություններն ու
խնդիրները: Թեմա 3` Հավանականության տեսության հիմնարար հասկացությունները: Թեմա 4` Պատահական երևույթների տեսության հիմունքների կիրառումը ջրաօդերևութաբանության մեջ: Թեմա 5`
Մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդների կիրառումը ջրաօդերևութաբանության մեջ: Թեմա 6`
Հաճախականության և բինոմական բաշխվածության կորեր:
Թեմա 7` Էմպիրիկ և տեսական
ապահովվածության կորեր: Թեմա 8` Կոռելացիոն կապեր, ռեգրեսիայի հավասարում Թեմա 9` Բնական
համակարգերի մաթեմատիկական մոդելավորում:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0901/B18. Սինօպտիկական օդերևութաբանություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 15 ժամ գործնական),
7-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հասու դարձնել սինօպտիկական օդերևութաբանության
մեթոդին` եղանակի քարտեզների, արբանյակային և այլ դիտարկումների կանխատեսման ձևերին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա եղանակի քրտեզների միջոցով հստակ տարբերակել օդերևութաբանական դաշտերը,
մթնոլորտային ճակատները և որոշել դրանց շարժման ուղղությունները կամ հնարավոր
մարման ժամանակահատվածը,
2. կհասկանա եղանակը պայմանավորող օդերևութաբանական օբյեկտների առաջացման,
զարգացման, մարման օրինաչափությունները, դրանց կանխատեսման մեթոդները,
3. կկարողանա այդ մեթոդների միջոցով կատարել եղանակի տարբեր տարրերի
կանխատեսումներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Սինօպտիկական օդերևութաբանության առարկան, սինօպտիկական անալիզի և
եղանակի
կանխատեսման
միջոցները,
սինոպտիկական
մեթոդ:
Օդերևութաբանական
տեղեկատվությունը և նրա տեսակները: Թեմա 2` Օդերևութաբանական տեղեկատվության հաղորդումը
ԿՆ-01 և ԿՆ-04 օդերևութաբանական ծածկագրերի միջոցով: Եղանակի քարտեզների կազմում, աերոլոգիական դիագրամաների մշակում: Թեմա 3` Սինօպտիկական դրության վերլուծությունը: Թեմա 4`
Օդերևութաբանական հիմնական դաշտերի նկարագրությունը` մթնոլորտային ճնշման, ջերմաստիճանի,
քամու, խոնավության, ամպամածության, մթնոլորտային տեղումների դաշտեր:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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0901/B19. Ագրոօդերևութաբանություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 15 ժամ գործնական պարապմունք),
7-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ագրոօդերևութաբանության տեսական ու
կիրառական հարցերին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ՀՀ ագրոկլիմայական ռեսուրսների բնութագիրը,
2. կհասկանա ագրոկլիմայական ռեսուրսների ճիշտ օգտագործման տարածաժամանակային
առանձնահատկությունները,
3. կկարողանա ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք կատարել և գնահատել ՀՀ
ագրոկլիմայական ռեսուրսների ներուժը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ագրոկլիմայագիտության առարկան, խնդիրները, ուսումնասիրման մեթոդները: Թեմա 2`
Ագրոկլիմայական գործոնները: Թեմա 3` Ֆենոլոգիայի հիմունքները: Թեմա 4` Միկրոկլիման և
ֆիտոկլիման գյուղ. արտադրության մեջ: Թեմա 5` Ագրոկլիմայական ռեսուրսների գնահատումը և
շրջանացումը:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:Եզրափակիչ քննությունը
բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, որից 2 հարցը` 2ական միավոր, 2 հարցը` 3-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0901/B20. Հայաստանի կլիման և ջրաբանությունը (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 8 ժամ գործնական պարապմունք),
8-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ՀՀ կլիմայի և ջրային ռեսուրսների
ձևավորման առանձնահատկություններին ու օրինաչափություններին: Բացահայտել ՀՀ կլիմայի և ջրային
ռեսուրսների հետ առնչվող հիմնահարցերը և տալ դրանց լուծման հավանական ուղիները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Հայաստանի կլիմայի և ջրային ռեսուրսների ձևավորման պայմանները,
2. կհասկանա Հայաստանի կլիմայի և ջրային ռեսուրսների ձևավորման օրինաչափությունները և
տարածական բաշխման առանձնահատկությունները,
3. կկարողանա կատարել կլիմայի տիպերի և գետային հոսքի ձևավորման պայմանների
վերլուծություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Արեգակնային ճառագայթումը և մթնոլորտային շրջանառությունը: Թեմա 2` Կլիմայի
բնութագիրն ըստ օդերևութաբանական տարրերի: Թեմա 4` Ջերմային և խոնավացման ռեժիմները: Թեմա
5` Մթնոլորտային այլ երևույթներ: Թեմա 6` Հայաստանի կլիմայական տիպերը: Թեմա 7 `Ջրային
ռեսուրսների ձևավորման բնական պայմանները: Թեմա 8` Գետերը, դրանց օգտագործման և
պահպանման հիմնախնդիրները: Թեմա 9` Լճերը և ստորերկրյա ջրերը, դրանց օգտագործման և
պահպանման հիմնախնդիրները: Թեմա 10` Սևանա լճի ջրաբանական և էկոլոգիական
հիմնախնդիրները:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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0901/B21. Ջրաբանական կանխատեսումներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (32 ժամ դասախոսություն և 16 ժամ գործնական պարապմունք),
8-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ժամանակակից ջրաբանության կիրառական
նշանակություն ունեցող հիմնական ճյուղերից մեկի` ջրաբանական կանխատեսումների առջև դրվող
խնդիրների և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ մեթոդներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ջրաբանական կանխատեսումների դասակարգումը և նրանց կանխատեսումների
մեթոդները,
2. կհասկանա ջրաբանական կանխատեսումներ էությունը,
3. կկարողանա ինքնուրույն կերպով կազմել ջրային օբյեկտների առանձին տարրերի
կանխատեսումներ և հաշվարկել նրանց հավանական սխալները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ջրաբանական կանխատեսումները որպես ջրաբանության կիրառական հիմնական ճյուղ,
նրա կապը այլ գիտությունների հետ, մեթոդների հիմնավորումը: Թեմա 2` Կանխատեսումների
դասակարգումը, սխալի թույլատրելի սահմանը, արդարացման և մեթոդիկայի ճշտության գնահատումը:
Թեմա 3` Գետերի գարնանային վարարումները և անձրևային հորդացումների հոսքի կանխատեսման
մեծությունները, թողարկված կանխատեսումների արդարացման գնահատումը: Թեմա 4` Վեգետացիոն և
սակավաջուր փուլերի հոսքի և նրանց առանձին տարրերի կանխատեսման մեթոդները: Թեմա 5`
Սառցային երևույթների կանխատեսման մեթոդները: Թեմա 6` Կանխատեսումների հաղորդման ձևերը:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0901/B22. Ջրային ռեսուրսների համալիր օգտագործում և պահպանում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (32 ժամ դասախոսություն և 16 ժամ գործնական պարապմունք),
8-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հիմնական հասկացություններին և
բնորոշումներին, ջրային ռեսուրսների համալիր օգտագործման ու պահպանման հիմնախնդիրներին,
ջրային տնտեսության, ջրային ռեսուրսների կառավարման հարցերին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը
1. կիմանա Երկրագնդի ջրային ռեսուրսների ծավալի ու որակի, դրանց օգտագործման ոլորտների
ու տեսակների, աղտոտման աղբյուրների մասին,
2. կհասկանա “ջրային ռեսուրսների պահպանման կանոնների” հիմնական դրույթների
նորմավորման, վնասակար նյութերի սահմանային թույլատրելի խտության կարևորության
մասին,
3. կկարողանա կատարել ջրի որակի անթրոպոգեն բազմամյա փոփոխությունների, ջրային
ռեսուրսների կառավարման պայմանների գնահատում, ջրատնտեսական միջոցառումների
էկոլոգիական փորձաքննություն, հոսքաջրերի միջոցով ջրային ավազաններ մուտք գործող
աղտոտող նյութերի հաշվարկ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Երկրագնդի ջրային ռեսուրսները և դրանց օգտագործումը: Թեմա 2` Ջրօգտագործման
ոլորտները: Թեմա 3` Ջրային ավազանների աղտոտման աղբյուրները: Թեմա 4` Ջրի որակի գնահատումն
ըստ ջրօգտագործողների և ջրսպառողների: Թեմա 5` Հետադարձ ջրեր, դրանց մաքրումը և
օգտագործումը: Թեմա 6` Ջրային օբյեկտների պահպանումը աղտոտումից: Թեմա` 7 Բնական ջրերի
աղտոտումից պահպանման մեթոդները: Թեմա 8` Ջրային ռեսուրսների հաշվարկը և կառավարումը:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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բ. «Ֆիզիկական աշխարհագրություն և լանդշաֆտային էկոլոգիա» մասնագիտացում

0901/B23. ՀՀ բնօգտագործման և բնապահպանության հիմնախնդիրներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 15 ժամ գործնական պարապմունք)
5-րդ կիսամյակ, առնց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ՀՀ բնօգտագործման եղանակներին և
մեթոդներին,
անթրոպոգեն
գործունեության
հետևանքով
առաջացած
բնապահպանական
հիմնախնդիրներին, դրանց կանխման կամ մեղմման միջոցներին:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ՀՀ շրջակա միջավայրի առանձին բաղադրիչների օգտագործման և պահպանման
հիմնախնդիրները
2. կհասկանա թե ինչ վնաս է հասցնում ՀՀ բնությանը բնական ռեսուրսների և տարրերի ոչ
համալիր, ոչ ճիշտ օգտագործումը:
3. կկարողանա առաջարկել շրջակա միջավայրի առանձին բաղադրիչների ճիշտ օգտագործման և
պահպանման ուղիներ:
Բովանդակությունը
Թեմա 1` ՀՀ բնապահպանական հիմնախնդիրները, ռացիոնալ բնօգտագործման հիմնախնդիրը.
անթրոպոգեն ազդեցությունը ՀՀ շրջակա միջավայրի վրա: Թեմա 2` ՀՀ ընդերքի օգտագործումը,
պահպանման անհրաժեշտությունը: Թեմա 3` ՀՀ ջրային ռեսուրսների (մակերևութային և ստորերկրյա)
օգտագործման խնդիրները, դրանց պահպանումը աղտոտումից և սպառումից: Թեմա 4` Սևանա լճի
հիմնախնդիրը: Թեմա 5` ՀՀ օդային ավազանի պահպանման հիմնախնդիրը: Թեմա 6` ՀՀ հողային
ծածկույթի օգտագործման և պահպանման հիմնախնդիրը: Թեմա 7`
ՀՀ բուսական ծածկույթի
օգտագործման և պահպանման հիմնախնդիրը: ՀՀ դեղաբույսերի նշանակությունը, օգտագործումը, դրա
գենոֆոնդի պահպանման անհրաժեշտությունը: Թեմա 8` ՀՀ կենդանական աշխարհի պահպանման
հիմնախնդիրը: Թեմա 9` ՀՀ հատուկ պահպանվող տարածքները, Կարմիր գիրքը: Թեմա 10` ՀՀ շրջակա
միջավայրի առանձին բաղադրիչների պահպանման իրավական հարցերը:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, որից 2 հարցը` 3-ական միավոր, 1
հարցը` 4-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: Քննության ձևերն են.
Առաջինը՝ գրավոր
Երկրորդը՝ բանավոր

0901/B23. Ֆիզիկական աշխարհագրության հետազոտման մեթոդներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 15 ժամ գործնական պարապմունք),
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է օգնել ուսանողներին պատրաստվելու ինքնուրույն,
դաշտային,
համալիրային ֆիզիկաաշխարհագրական հետազոտություններին: Պարզաբանել համալիրային
ֆիզիկաաշխարհագրական մեթոդների կապը բնական, բնամարդածին գեոհամակարգերի և
ժամանակակից ֆիզիկաաշխարհագրական տեղեկատվական բազայի միջև: Ինչպես նաև ծանոթացնել
առարկայի տեսական և գործնական խնդիրների լուծման եղանակներին, գիտական ուսումնասիրությունների մեթոդներին և մեթոդիկային:

Կրթական արդյունքները.

Դասընթացի ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա կազմակերպել, վերլուծել և ամբողջական պատկերացում կազմել համալիրային
ֆիզիկական աշխարհագրության հետազոտությունների փուլերին, նրանց բնույթին ու բովանդակությանը,
2. կկարողանա կազմել առանձին տարածքների ԲՏՀ-ների կտրվածքներ, դիագրամներ, քարտեզներ
3. կհասկանա ԲՏՀ-ների առանձնահատկությունների ուսումնասիրության կիրառական նշանակությունը ժողովրդական տնտեսության տարբեր հարցերի և նպատակների լուծման համար:
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Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դասընթացի ուսումնասիրման առարկան, խնդիրները և զարգացման ուղղիները արդի
ժամանակաշրջանում: Թեմա 2` Համալիր ֆիզիկաաշխարհագրական ուսումնասիրման մեթոդները,
նրանց առանձնահատկությունները: Թեմա 3` Համալիր ֆիզաշխարհագրական ուսումնասիրման
նախապատրաստական փուլի խնդիրները, նպատակը, հետագա աշխատանքների համար
քարտեզագրական հիմքի , գրական և ֆոնդային նյութի նախապատրաստում: Թեմա 4` Դաշտային փուլի
նշանակությունը, կատարվող աշխատանքների բովանդակությունը, ծավալը և ճիշտ կազմակերպման
կարևորությունը: Թեմա 5` Հետաշխատանքային /կամերալ/ թուլի խնդիրները, նյութերի վիճակագրական,
քարտեզագրական և անալիտիկ վերլուծության ամփոփում:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, որից 2 հարցը` 3-ական միավոր, 1
հարցը` 4-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: Քննության ձևերն են.
Առաջինը՝ գրավոր
Երկրորդը՝ բանավոր

0901/B25. Լանդշաֆտային էկոլոգիա (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 15 ժամ գործնական),
7-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ անթրոպոգեն գործունեությամբ
այս կամ այն չափով ձևափոխված էկոհամակարգերի տարածական կառուցվածքի և դրանց հիմնական
ֆունկցիայի՝ կենսաբանական վերարտադրության, արտադրության և կենսածին բաղադրիչի բնական
բազմազանության ապահովման մասին:

Կրթական արդյունքները.

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա էկոլոգիական և սոցիալ-տնտեսական, այսինքն էկոլոգատնտեսական, համակարգերի
ձևավորման պայմանները,
2. կհասկանա էկոլոգատնտեսական համակարգերի ֆունկցիոնալ օրինաչափությունները և
տարածական բաշխման առանձնահատկությունները,
3. կկարողանա
կատարել
կենսաբանական
համակեցությունների
տրանսֆորմացիայի
վերլուծություն՝ կախված դրանց մեջ ընդգրկված լանդշաֆտների տիպից և անթրոպոգեն
ազդեցության ինտենսիվությունից:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Լանդշաֆտային էկոլոգիա. Ուղղության առաջացումը, տեղը գիտությաունների
համակարգում: Թեմա 2` Լադշաֆտային էկոլոգիա. Պրոբլեմները և օրինաչափությունները: Թեմա3`
Ժամանակակից էկոհամակարգերի բնորոշ գծերը: Թեմա 4` Ժամանակակից էկոհամակարգերի դինամիկան: Թեմա 5` Լանդշաֆտաէկոլոգիական ուսումնասիրություններ: Թեմա6` Լանդշաֆտաէկոլոգիական ուսումնասիրությունների մեթոդիկան: Թեմա7` Լանդշաֆտաէկոլոգիական քարտեզագրում: Թեմա8`
Լանդշաֆտային էկոլոգիայի կիրառական ասպեկտները:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0901/B26. Ջրակլիմայական փոփոխությունների և ջրաէկոլոգիայի հիմնախնդիրները (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 15 ժամ գործնական պարապմունք),
7-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել կլիմայի փոփոխության երևույթի հետ,
մարդածին գործոնի ազդեցությանը այդ երևույթի ու, հատկապես, ջրոլորտի
վրա, կլիմայի ու
ջրակլիմայական փոփոխության դեմ պայքարին ինչպես նաև կլիմայի փոփոխությանը հարմարվելուն
նպատակաուղղված միջազգային գործնթացներին և տվյալ բնագավառում տարբեր երկրների, այդ թվում և
Հայաստանի ջանքերին:
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը.
1. կունենա գիտելիք ջրակլիմայական և ջրաէկոլոգիական համակարգի ձևավորման, նրա վրա
բնական ու մարդածին ազդեցության առանձ նահատկությունների ու կանխատեսվող վտանգի
մասին,
2. կունենա
գիտելիք
կլիմայի
փոփոխության,
գետային
հոսքի
բաղադրիչների
հարաբերակցության, դրա էկոլոգիական նշանակության և դրանց դեմ պայքարի ու
հետևանքներին հարմարվելու ազգային ու միջազգային ջանքերի վերաբերյալ,
3. ունակ կլինի հասկանալ գլոբալ տաքացման հետևանքով ջրակլիմայական համակարգի
փոփոխության օրինաչափություններն ու անորոշությունների օբյեկտիվ պատճառները, կլիմայի
փոփոխության հիմնախնդրի լուծման ազգային ու միջազգային քաղաքականությունը,
4. կկարողանա վերլուծություններ կատարել ջրոլորտի վրա կլիմայի փոփոխության
հետևանքների ու
ներգործությունների գնահատման ու կանխատեսման, ինչպես նաև
անթրոպոգեն ազդեցության հետևանքների կանխման հարցերում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` ՛՛Ջրակլիմայական գլոբալ փոփոխություն՛՛, ՛՛Ջրաէկոլոգիա՛՛, Գետային հոսք՛՛, ՛՛Ջրի
հոսք՛՛, ՛՛Կենսաբանական հոսք՛՛, ՛՛Գեոհոսք՛՛ հասկացությունները: Թեմա 2` Ջերմոցային գազերի
մարդածին արտանետումների աճը որպես կլիմայի փոփոխության հիմնական մարտահրավեր: Կլիմայի
փոփոխության ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիա: Թեմա 3` Կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարի
միջազգային ջանքերը: Կիոտոյի արձանագրությունը: Թեմա 4` Հայաստանի Հանրապետության
մասնակցությունը կլիմայի փոփոխության հիմնախնդրի լուծման միջազգային գործնթացներին, այդ թվում
ջրային էկոհամակարգերի ու ջրային ռեսուրսների խոցելիության նվազեցման բնագավառում: Թեմա 5`
Հայաստանի Հանրապետության
մասնակցությունը կլիմայի փոփոխությանը ջրային ռեսուրսների
հարմարվողականությանը տարածաշրջանային մակարդակում, Թեմա 6` Կլիմայի փոփոխության
հիմնախնդրի լուծման միջազգային վերջին զարգացումները և Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը: Թեմա 7` Էկոլոգիական ջրաբանությունը և ջրաէկոլոգիան գիտությունների համակարգում: Թեմա
8` Ջրաէկոլոգիա և գետային հոսք: Թեմա 9` Անթրոպոգեն ազդեցությունը գետային հոսքի վրա: Թեմա 10`
Ջրաէկոլոգիական ուսումնասիրությունները գետային համակարգի տարբեր շղթաներում
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0901/B27. ՀՀ լանդշաֆտները (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 15 ժամ գործնական պարապմունք),
7-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդել ՀՀ տարածքի լանդշաֆտների արդի
էկոլոգիական վիճակի մասին տեղեկություններ: բացահատել լանդշաֆտներում առկա հիմնախնդիրների
դրանց դեմ ձեռնարկվելիք միջոցառումներ մշակել:

Կրթական արդյունքները.

Դասընթացի ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ՀՀ լանդշաֆտների արդի էկոլոգիական վիճակ մասին տեղեկություններ
2. կհասկանա լանդշաֆտներում առկա հիմնախնդիրների բացահայտման կարևորությունը
3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիառել լանդշաֆտների պահպանման միջոցառումների
մշակման համար
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ներածություն: Թեմա 2` ՀՀ լանդշաֆտների դասակարգումն ու շրջանացումը: Թեմա 3` ՀՀ
լանդշաֆտների էկոլոգիական արդի վիճակը և ենթադրվող տրանսֆորմացիան: Թեմա 4` ՀՀ
լանդշաֆտներում առկա այլ հիմնախնդիրների վերլուծությունը և գնահատումը: Թեմա 5`
ՀՀ
լանդշաֆտներում առկա հիմնախնդիրների լուծման ուղիները:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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0901/B28. Մելիորատիվ աշխարհագրություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 8 ժամ գործնական պարապմունք),
8-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հողերի մելիորացիայի դերը և դրա
նշանակությունը
գյուղատնտեսության
զարգացման
գործում,
որպես
գյուղատնտեսության
ինտեսիֆիկացման կարևոր միջոց:

Կրթական արդյունքները.

Դասընթացի ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանա մելիորատիվ աշխատանքների դերը և ազդեցությունը բերքատվության բարձրացման
գործում
2. կհասկանա գյուղատնտեսության օգտագործումից դուրս եկած հողերի պատճառները և դրանց
յուրացման ուղիրները
3. կիմանա ՀՀ տարծքում մելիորատիվ աշխատանքների ձևերը տարբեր հողհանդակներում
4. կիմանա ՀՀ -ու հողերի մելիորացիայի զարգացման արդի խնդիրները և հեռանկարները
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դասընթացի ուսումնասիրման առարկան, խնդիրները և զարգացման ուղղիները արդի
ժամանակաշրջանում: Թեմա 2` Ջրային մելիորացիա, դրա նշանակությունը, ժամանակակից վիճակը և
դրա խնդիրները: Թեմա 3` Ձյան մելիորացիա, դրա նշանակությունը և էֆեկտիվությունը: Թեմա 4`
Ֆիտոմելիորացիա, դրա էֆեկտիվությունը և դրա ազդեցությունը աձանձին տարածքների բնական
պայմանների վրա: Թեմա 5` Հողային մելիորացիա, դրա ֆիզիկաաշխարհագրական պայմանները:
Հակաէռոզիոն միջոցառումների կիրառման շրջանացման տիպերը: Թեմա 6` Կլիմայական մելիորացաի,
դրա կիրառման ուղիները և եղանակները: Մարդու ակիվ ազդեցության մեթոդները միկրոկլիմայի և եղանակի վրա: Թեմա 7` Մելիորատիվ աշխարհագրությունը ՀՀ-ում, դրա վիճակը: ՀՀ-ում հողերի
մելիորացիայի զարգացման հեռանկարները ըստ մարզերի:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0901/B29. Կիրառական ֆիզիկական աշխարհագրություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (32 ժամ դասախոսություն և 16 ժամ գործնական պարապմունք),
8-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է մագիստրաններին տալ աշխարհագրական գիտելիքների կիրառումը
գյուղատնտեսության, քաղաքաշինության, հիդրոտեխնիկական կառույցների, ճանապարհաշինության,
գազամուղների և նավթամուղերի նախագծման, ջրամատակարարման կառույցների նախագծման, օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և շահագործման իրականացման բնագավառներում: Տրվում
են նաև սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության հիմնական հասկացությունները և դրանց կիրառական
նշանակությունը ժողովրդատնտեսական տարբեր խնդիրների լուծման գործում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա աշխարհագրական գիտելիքների կիրառման ոլորտները և կոնկրետ կիրառումը
ուսումնասիրությունների լայն ոլորտներում:
2. կհասկանա տեսական գիտելիքների օգտագործման կիրառումը և նրա ժո ղովրդատնտեսական
տարբեր խնդիրների լուծման գործում անհրաժեշտությունը:
3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել վերը նշված ոլորտներից ցանկացածում, ինչպես
նաև այլ գիտահետազոտական աշխատանքներ կատարելու ժամանակ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Կիրառական աշխարհագրության խնդիրները, զարգացման հիմնական ուղղությունները:
Թեմա 2՝ Կիրառական աշխարհագրության հետազոտությունների առանձնահատկությունները տնտեսական գործունեության կոնկրետ գծերի համար: Թեմա 3՝ Հովտա-գետային ցանցի ուսումնասիրման
տեսական և գործնական նշանակությունը: Թեմա 4՝ Ռելիեֆի գյուղատնտեսական գնահատումը /հողերի
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որակական գնահատում, լանդշաֆտային գոտիների գյուղատնտեսական գնահատում/: Թեմա 5՝
Կանխատեսումը կիրառական աշխարհագրության մեջ: Թեմա 6՝ Սոցիալ-տնտեսական ուսումնասիրությունների կիրառական նշանակությունը ժողտնտեսության տարբեր խնդիրների լուծման գործում:
Թեմա 7՝ Տարածքային արտադրական կառուցվածքի կիրառական նշանակությունը:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0901/B30. Բժշկական աշխարհագրություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (32 ժամ դասախոսություն և 16 ժամ գործնական պարապմունք),
8-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է մագիստրաններին ծանոթացնել մարդու առողջության վրա
լանդշաֆտների բաղադրիչների ազդեցությունը: Նոզոարեալների և նոզոհամակարգերի առանձնացման
սկզբունքները, բնա-էնդեմիկ հիվանդությունների բնույթը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա լանդշաֆտի յուրաքանչյուր բաղադրիչի ազդեցության հետևանքները մարդու
առողջության վրա: Բնաօջախային հիվանդությունների առանձնահատկությունները:
2. կհասկանա մարդու առողջության վրա լանդշաֆտային բաղադրիչների ազդեցության
համակարգային մոտեցման առանձնահատկությունները:
3. կկարողանա ստացած գիտելիքների օգտագործմամբ կոնկրետ բժշկաաշխարհագրական
խնդիրներ լուծելու համար: Տարբերել համաճարակային և բնա-էնդեմեիկ հիվանդությունները: Բացատրել
դրանց առաջացման պատճառները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Բժշկական աշխարհագրության առարկան, հետազոտման օբյեկտը, ղնդիրները,
կիրառական նշանակությունը, զարգացման փուլերը, հետազոտման մեթոդները: Թեմա 2՝ Լանդշաֆտի
բաղադրիչների ազդեցությունը մարդու առողջության վրա /կլիմայական, հողային (էդաֆիկ), բիոտիկ,
հիդրոլոգիական, օրոգրաֆիկ (լեռնագրական), անթրոպոգեն/: Թեմա 3՝ Շրջակա միջավայրի
«դիսկոմֆորտայնություն և կոմֆորտայնություն» հասկացությունը և դրա ազդեցությունը մարդու
առողջության վրա: Թեմա 4՝ Նոզոաշխարհագրություն: Թեմա 5՝ ՀՀ լանդշաֆտների բարձրադիր
գոտիականությունը և դրա հետ կապված պատալոգիաները: Թեմա 6՝ ՀՀ տարածքի բնաէնդեմիկ
հիվանդությունների բնութագիրը:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

գ. «Սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրություն» մասնագիտացում

0902/B12. Սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության հետազոտման մեթոդներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 15 ժամ գործնական պարապմունք),
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի ուսումնասիրման ընթացքում ուսանողները համակարգված գիտելիքներ են ստանում
հասարակական աշխարհագրական հետազոտությունների կազմակերպման սկզբունքների և
մեթոդաբանական հիմքի մասին: Դասընթացի նպատակն է օգնել ուսանողներին պատրաստվելու
ինքնուրույն, համալիրային, դաշտային հասարակական աշխարհագրական հետազոտությունների:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. Կիմանա հասարակական աշխարհագրական հետազոտությունների տեսակներն ու փուլերը,
գիտական իմացության սկզբունքները, մոտեցումներն ու մեթոդները,
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2. Կհասկանա տարբեր հասարակական տարածական համակարգերի և դրանց բաղադրիչների
աշխարհագրական հետազոտության էությունն ու մեթոդաբանությունը,
3. Կկարողանա
կատարել
ինքնուրույն
համալիրային
դաշտային
հասարակական
աշխարհագրական հետազոտություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Հասարակական աշխարհագրության մեթոդոլոգիական հիմքը և գիտական իմացության
սկզբունքները: Թեմա 2՝ Հասարակական աշխարհագրական հետազոտությունների ձևերը և
կազմակերպման փուլերը: Թեմա 3՝ ՀՏՀ-երի որպես աշխարհագրական հետազոտության օբյեկտներ:
Թեմա 4 ՀՏՀ-երի ձևավորման և զարգացման գործոնների ու պայմանների (ՏԱԴ, բնական պայմաններ և
գործոններ, բնակչություն և բնակավայրեր) աշխարհագրական հետազոտությունների մեթոդիկան: Թեմա
5 ՀՏՀ-երի կառուցվածքային բաղադրիչների (արդյունաբերություն, գյուղատնտեսություն, տրանսպորտ,
սպասարկման ոլորտ) աշխարհագրական հետազոտության մեթոդիկան:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10
միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն
են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:

0902/B13. Տարածաշրջանային քաղաքականության հիմունքներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (30 ժամ դասախոություն, 15 ժամ գործնական),
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ համապարփակ գիտելիքներ տարածաշրջանային
քաղաքականության նպատակների, խնդիրների, հիմնական ուղղությունների և գիտական մոտեցումների
վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը`
1. Կիմանա տարածաշրջանային քաղաքականության հիմնական սկզբունքներն ու գիտական
մոտեցումները
2. Կունենա փաստական կոնկրետ գիտելիքներ տարբեր երկրներում տարածաշրջանային
քաղաքականության առանձնահատկությունների և արդյունքների վերաբերյալ
3. Պատկերացում կունենա ՀՀ տարածաշրջանային հիմնախնդիրների լուծման գործում
տարածաշրջանային քաղաքականության համաշխարհային փորձի օգտագործման վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Ներածություն . դասընթացի ուսումնասիրության օբյեկտը և առարկան, նպատակը և խնդիրները,
բովանդակությունը և կառուցվածքը: Թեմա 1` Տարածաշրջանային քաղաքականության տեսությունը և
մեթոդաբանությունը: Թեմա 2` Գիտական մոտեցումները տարածաշրջանային քաղաքականության մեջ:
Թեմա 3` Տարածաշրջանային հետազոտությունների մեթոդները: Թեմա 4` Տարածաշրջանային քաղաքականության ֆինանսական-բյուջետային և իրավական մեխանիզմները: Թեմա 5` Տարածաշրջանային
քաղաքականության համաշխարհային փորձի վերլուծությունը: Թեմա 6` Տարածաշրջանային
հիմնախնդիրները և տարածաշրջանային քաղաքականությունը ՀՀ-ում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10
միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն
են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:

0902/B14. Սոցիալ-տնտեսական քարտեզագրություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 15 ժամ գործնական պարապմունք),
7-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է քարտեզագրական բլոկի նախորդ ուսումնական դասընթացներից
ստացած նախնական գիտելիքների հիման վրա ուսանողները պետք է ձեռք բերեն սոցիալ-տնտեսական
քարտեզներ կազմելու, կարդալու և խմբագրելու անհրաժեշտ գիտելիքներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը
1. կունենա կայուն գիտելիքներ սոցիալ-տնտեսական քարտեզագրության հիմնական մեթոդների
մասին,
2. կկարողանա վիճակագրական ու փաստական տվյալների մշակման հիման վրա կազմել
սոցիալ-տնտեսական առանձին երևույթների վերաբերյալ հեղինակային քարտեզներ,
3. կունենա կարողություն սոցիալ-տնտեսական համալիրային (համատնտեսական) քարտեզների
ծրագիրը կազմելու, հեղինակային օրինակ ստեղծելու և խմբագրելու:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Սոցիալ տնտեսական քարտեզագրության առարկան, խնդիրները, կառուցվածքը, տեղը
աշխարհագրական գիտությունների համակարգում, գրական աղբյուրների տեսություն: Թեմա 2. Սոցիալտնտեսական քարտեզների կազմման մեթոդները. վիճակագրական մեթոդներ (քարտեզադիագրամ,
քարտեզագրամ): Թեմա 3. Նշանների կամ սիմվոլների մեթոդ, որակական ֆոնի եղանակ: Թեմա 4.
Շարժման գծերի, արեալների, իզոգծերի և կետային մեթոդներ: Թեմա 5. Սոցիալ տնտեսական
քարտեզների կազմման աղբյուրները, քարտեզի ծրագրի մշակումը: Թեմա 6. Ճյուղային և ինտեգրալ
քարտեզագրություն (բնակչության, արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, տրանսպորտի, սպասարկման և սոցիալական ոլորտի): Թեմա 7. Պատկերացում գեոինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների,
աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերը (ԱՏՀ) տվյալների հենքերի և թվային
քարտեզագրության մասին: Թեմա 8. Համալիր ռեգիոնալ ատլասներ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0902/B15. Ռեկրեացիոն աշխարհագրություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 15 ժամ գործնական պարապմունք),
7-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ հանգստի սերվիսի տարածքային կազմակերպման և
կառավարման տեսական գիտելիքներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. Կիմանա տնտեսության երրորդային սեկտորի զարգացման առաջնահերթ անհրաժեշտությունը,
2. Կհասկանա տնտեսության կառուցվածքում ռեկրեացիոն աշխարհագրության դերն ու
նշանակությունը,
3. Կկարողանա
հիմնավորել
հանգստի
սերվիսի
տարածքային
կազմակերպման
հնարավությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Ռեկրեացիան որպես սոցիալ-տնտեսական երևույթ: Թեմա 2՝ Ռեկրեացիոն
աշխարհագրության առարկան, խնդիրները, ուսումնասիրման օբյեկտը, մեթոդները: Թեմա 3՝
Ռեկրեացիոն պահանջարկը որպես հանգստի կազմակերպման տարածաժամանակային հիմք: Թեմա 4
Ռեկրեացիոն գործունեության կառուցվածքը, դասակարգումը, տեսակները: Թեմա 5՝ Ռեկրեացիոն
ոլորտի տարածքային կազմակերպումը: Թեմա 6 Ռեկրեացիոն շրջանացում, աշխարհի խոշոր շրջանները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0902/B16. Հասարակության տարածքային կազմակերպման հիմունքներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն, 15 ժամ գործնական պարապմունք),
7-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ամբողջական և համակարգված գիտելիքներ տալ
հասարակության
տարածքային
կազմակերպման
էության,
հիմնական
սկզբունքների
և
օրինաչափությունների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հասարակության տարածքային կազմակերպման հիմնական սկզբունքները և
տեսությունները, կառուցվածքային միավորները,
2. կհասկանա հասարակության կյանքի տարբեր ոլորտների տարածքային կազմակերպման,
փոխադարձ կապերն ու օրինաչափությունները,
3. կկարողանա կատարել տարածական համալիր վերլուծություններ:
Բովանդակությունը:
Թեմա 1` Հասարակության տարածքային կազմակերպման էությունն ու հիմնական
հատկանիշները: Թեմա 2`
Հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտները, դրանց տարածքային
կազմակերպման սկզբունքները, օրինա-չափությունները և փոխադարձ կապերը: Թեմա 3`
Հասարակության տարածքային կառուցվածքը, կառուցվածքային միավորները: Ենթակարգությունը:
Թեմա 4` Հասարակության տարածքային կազմակերպման հիմնական տեսությունները: Թեմա 5` Շրջանացումը որպես հասարակական կյանքի տարածքային կազմակերպման ու կառուցվածքի
ուսումնասիրության ունիվերսալ մեթոդ: Թեմա 6`
Տարածքային կառավարումը և տարածքային
քաղաքականություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0902/B17. Քաղաքակրթությունների աշխարհագրություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ գործնական),
8-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ ընդհանրական գիտելիքներ աշխարհի
քաղաքակրթական բաժանման աշխարհագրական պատկերի մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը`
1. Գաղափար կկազմի քաղաքակրթությունների ծագման, զարգացման և կործանման մասին,
2. Կսովորի
քաղաքակրթությունների տիպաբանական և աշխարհագրական առանձնահատկությունները
3. Կիմանա
առանձին
երկրների
ու
ժողովուրդների
ներդրումը
համաշխարհային
քաղաքակրթության մեջ:
Բովանդակությունը
Թեմա 1 Քաղաքակրթությունը որպես նյութական և հոգևոր մշակույթի բարձր մակարդակ: Թեմա 2
Միջագետքի, Եգիպտական և Կրետե-Մինոսյան քաղաքակրթությունները: Թեմա 3 Հունահռոմեական
քաղաքակրթությունը և Հելլենիս-տական մշակույթը: Թեմա 4 Բյուզանդական, Մեսոամերիկյան և Անդյան
քաղաքակրթությունները: Թեմա 5
Աշխարհի ժամանակակից քաղաքակրթական բաժանման
աշխարհագրական պատկերը: Թեմա 6 Հնդկական, Չինական և Ճապոնական քաղաքակրթություններ:
Թեմա 7 Մահմեդական քաղաքակրթություն: Թեմա 8` Քրիստոնեական քաղաքակրթություն: Թեմա 9`
Աֆրիկյան
քաղաքակրթություն:
Թեմա
10`
Քաղաքակրթությունների
և
մշակույթների
փոխհարաբերություները:
Ստուգումների ացնկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0904/B18. Միջազգային զբոսաշրջություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (48 ժամ դասախոսություն և 16 ժամ գործնական պարապմունք),
8-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին միջազգային զբոսաշրջության զարգացման
գործոնների և խնդիրների հետ, աշխարհի երկրների զբոսաշրջության և ռեկրեացիոն ռեսուրսներին,
զբոսաշրջության հիմնական մակրոռեգիոններին, դրանց ձևավորման և զարգացման աշխարհագրական
գործոնների, ինչպես նաև
տուրիստական գործունեության էկոնոմիկայի
և կազմակերպման
սկզբունքներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ուսանողները ձեռք կբերեն տեսական և փաստական կոնկրետ գիտելիքներ միջազգային
զբոսաշրջության հիմնական հասկացությունների, ուսումնասիրման մեթոդների և դասակարգման
վերաբերյալ:
2. լիարժեք պատկերացում կունենա աշխարհի զբոսաշրջության հիմնական մակրոռեգիոններին
մասին:
3. ձեռք բերած գիտելիքները կարող են կիրառել Հայաստանի Հանրապետության օրինակով:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Միջազգային զբոսաշրջության տեսական, մեթոդաբանական և գործնական հիմունքները,
առարկայի ընդհանուր հասկացությունները և սահմանումները, կառուցվածքը, պատմական ասպեկտները, սոցիալական և հոգեբանական գործոնները, կազմակերպման գործունեությունը: Թեմա 2` Զբոսաշրջության ռեսուրսները. Եվրոպայի, Ամերիկայի, Ասիական և Ասիա-Խաղաղ օվկիանոսյան և Աֆրիկայի:
Թեմա 3` Միջազգային զբոսաշրջության զարգացման տարածաշրջանային միտումները: Թեմա 4`
Միջազգային զբոսաշրջությունը և համաշխարհային տնտեսությունը: Թեմա 5` Միջազգային զբոսաշրջության զարգացման ինովացիոն ներուժը և ռազմավարությունը: Թեմա 6` Գլոբալիզացիան և
վերազգայնացման գործընթացները միջազգային զբոսաշրջության մեջ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0902/19. ՀՀ բնակչության և բնակավայրերի աշխարհագրություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (32 ժամ դասախոսություն և 16 ժամ գործնական պարապմունք)
8-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ համապարփակ գիտելիքներ ՀՀ բնակչության և
բնակավայրերի մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը`
1. Կիմանա Հայաստանի տարածքի բնակեցման պատմաաշխարհագրական առանձնահատկությունները և առանձին գործոնների դերը բնակավայրերի ձևավորման գործում,
2. Կունենա փաստական կոնկրետ գիտելիքներ Հայաստանի բնակչության և բնակավայրերի
մասին
3. Պատկերացում կունենա ՀՀ բնակչության և բնակավայրերի տեղաբաշխման, տարաբնակեցման
և զարգացման հիմնախնդիրների մասին:
Բովանդակությունը.
Ներածություն. դասընթացի ուսումնասիրության օբյեկտը և առարկան, նպատակը և խնդիրները,
բովանդակությունը և կառուցվածքը, գրականության տեսություն: Թեմա 1` Հայաստանի տարածքի
բնակեցման պատմաաշխարհագրական առանձնահատկությունները: Թեմա 2` ՀՀ տարածքի բնակեցման
բնական սոցիալ-տնտեսական, քաղաքաաշխարհագրական (աշխարհաքաղաքական) և ենթակառուցվածքային գործոնները: Թեմա 3` ՀՀ բնակչության թվաքանակի շարժը 1831-2014 թթ.: Թեմա 4` ՀՀ
բնակչության կազմը և կառուցվածքը: Թեմա 5՝ ՀՀ բնակչության տեղաբաշխման բնորոշ գծերը: Թեմա 6`
ՀՀ տարաբնակեցման համակարգը: Թեմա 7` ՀՀ քաղաքային բնակչությունը և բնակավայրերը: Թեմա 8`
ՀՀ գյուղական բնակչությունը և բնակավայրերը:
Ստուգումների ացնկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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«Երկրաբանություն» կրթական ծրագիր
ա. «Օգտակար հանածոների հանքավայրերի երկրաբանություն և հետախուզում» մասնագիտացում

0807/B13. Հրաբխագիտություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 21 ժամ լաբորատոր աշխատանք),
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հրաբուխների, հրաբխականության ու
դրանց առաջացման պատճառների հետ, հրաբխային օջախների և ապարատների տեղադրման
օրինաչափություններին, հրաբուխների նյութական կազմին ու դրանց նշանակությանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հրաբուխների տարածման առանձնահատկությունները, գործողության տիպերը,
արտավիժումների նյութական կազմը:
2. կհասկանա մագմաների առաջացման և հրաբխականության մեխանիզմները, պատճառները և
դրանց նշանակությունը:
3. կկարողանա տարբերակել հրաբխային ապարները ըստ արտավիժման տեսակների, ֆացիալ –
ֆորմացիոն առանձնահատկությունների, գնագատել հրաբխային ապարների նշանակությունը
ժողտնտեսությունում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հրաբխագիտության հիմունքները, գիտության պատմությունը, ուսումնասիրման
մեթոդները Թեմա 2` Հրաբուխների տարածման օրինաչափությունները, արտավիժման տեսակները,
առաջացման մեխանիզմները: Թեմա 3` Հրաբխային կառույցների տեսակները և կառուցվածքը: Թեմա 4`
Հրաբուխների արտավիժվածքների նյութական կազմը: Թեմա 5` Հրաբխային գործունեության հետ
կապված օգտակար հանածոները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է: Քննության ձևերն են.
Առաջինը՝ գրավոր
Երկրորդը՝ գրավոր

0804/B06. ՕՀՀ հետախուզման տեխնիկան և համակարգերը (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 21 ժամ լաբորատոր աշխատանք)
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել օհհ որոնման և հետախուզման
աշխատանքների ժամանակ օգտագործվող լեռնային փորվածքների անցման և հորատանցքների
հորատման պրոցեսներին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա երկրաբանահետախուզման աշխատանքների ժամանակ օգտագործվող լեռնային
փորվածքների ու հորատանցքերի տեսակները,
2. կհասկանա կատարման տեխնալոգիան և նրանց կիրառման առանձնահատկությունները
կոնկրետ դեպքերում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Լեռնային ապարների հիմնական հատկությունները։ Թեմա 2՝ Պայթեցման, օդափոխման,
ապարների տեղափոխման աշխատանքները։ Թեմա 3՝ Հորիզոնական, ուղղահայաց և թեք մակերեսային
լեռնային փորվածքների անցումը։ Թեմա 4՝ Հորատման աշխատանքների ձևերն ու տիպերը։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է: Քննության ձևերն են.
Առաջինը՝ գրավոր
Երկրորդը՝ բանավոր

0804/B07. Փորվածքների փաստագրում և ստորգետնյա քարտեզագրում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 21 ժամ լաբորատոր աշխատանք)
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ստորգետնյա փորվածքների և
հորատանցքերի փաստագրման ու քարտեզագրման աշխատանքներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա գործնականում կիրառել ձեռք բերած հմտությունները լեռնային փորվածքների և
հորատանցքերի փաստագրման համար,
2. օգտագործելով փաստագրման տվյալները` կազմել հետախուզական հորիզոնների
երկրաբանական հատակագծերը :
Բովանդակությունը.
Թեմա1` Երկրաբանական փաստագրման էությունն ու ձևերը: Թեմա 2` Մակերեսային լեռնային
փորվածքների փաստագրում Թեմա 3` Սյունակային հորատանցքերի փաստագրումը: Թեմա 4`
Ստորգետնյա հետախուզական փորվածքների փաստագրումը: Թեմա 5` Փաստագրման տվյալների
հիման վրա հետախուզական հորիզոնների հատակագծերի և հանքավայրերի կտրվածքների կազմումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է: Քննության ձևերն են.
Առաջինը՝ բանավոր
Երկրորդը՝ բանավոր

0804/B08. Որոնման երկրաքիմիական մեթոդներ (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 30 ժամ լաբորատոր աշխատանք)
6–րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել որոնման երկրաքիմիական մեթոդների
տեսական հիմքը կազմող հասկացություններին, որոնք անհրաժեշտ են բնական պրոցեսներում օգտակար
հանածոների կուտակումների ուսումնասիրության և կանխագուշակային ռեսուրսների գնահատման
ժամանակ։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա առաջնային և երկրորդային երկրաքիմիական պսակների ձևավորման բնույթը, նրանց
եզրագծման առանձնահատկությունները,
2. կկարողանա տալ կանխատեսումային ռեսուրսների գնահատումը երկրաքիմիական
պսակների միջոցով։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Կիրառական երկրաքիմիայում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները։
Հանքավայրերի երկրաքիմիական պսակները։ Թեմա 2՝ Որոնման երկրաքիմիական մեթոդները և նրանց
օգտագործման դեպքերը։ Թեմա 3՝ Որոնումների լիթոերկրաքիմիական մեթոդները։ Երկրաքիմիական
պսակների հատկությունները։ Թեմա 4՝ Ցրման երկրորդային պսակները, նրանց դասակարգումը,
աշխատանքների մեթոդիկան։ Թեմա 5՝ Որոնումների հիդրոերկրաքիմիական, կենսաերկրաքիմիական և
ատմոերկրաքիմիական մեթոդները։ Թեմա 6՝ Կանխատեսումային ռեսուրսների գնահատումը
երկրաքիմիական պսակներով։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
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Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2-ական միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

0804/B09. Հանքային դաշտերի և հանքավայրերի կառուցվածքները (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 21 ժամ լաբորատոր աշխատանք)
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հանքային դաշտերի ու հանքավայրերի
հիմնական կառուցվածքային տարրերին, հանքային մարմինների տիպերին ու ծագումնաբանական
առանձնահատկություններին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կստանա
տեղեկություններ
հանքակուտակումների
տեղակայումը
կանխորոշող
կառուցվածքային տարրերի մասին,
2. կհասկանա հանքային մարմինների տեղաբաշխման օրինաչափությունները,
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Հանքաներփակող ապարների քիմիական, ֆիզիկական և դեֆորմացիոն հատկությունները։
Թեմա 2՝ Ծալքավոր ձևեր, նրանց տիպերը։
Խզվածքային խախտումներ, նրանց առաջացման
պայմանները և հարաբերությունը ծալքավոր կառույցների հետ։ Թեմա 3՝ Ինտրուզիվ զանգվածներ և
հրաբխային կառույցներ, նրանց տիպերն ու կառուցվածքը։ Թեմա 4՝ Ներծին հանքային դաշտերի և
հանքավայրերի կառուցվածքաերկրաբանական դիրքը: Թեմա 5` Հանքային մարմինների տիպերը: Թեմա
6՝ Հանքային դաշտերի և հանքավայրերի դասակարգումը։ Թեմա 7` Կառուցվածքային հարկեր ու
ենթահարկեր, նրանց մեջ տեղադրված հանքավայրերի կառուցվածքային առանձնահատկությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է: Քննության ձևերն են.
Առաջինը՝ գրավոր
Երկրորդը՝ բանավոր
0804/B10. ՕՀՀ նմուշարկում և պաշարների հաշվարկ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 21 ժամ լաբորատոր աշխատանք)
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել օգտակար հանածոների հանքավայրերում
կիրառվող նմուշարկման ձևերին և օգտակար հանածոների պաշարների հաշվարկի եղանակներին
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի հանքավայրերի ուսումնասիրման ժամանակ կիրառվող նմուշարկման ձևերին,
պաշարների հաշվարկման եղանակներին,
2. կհասկանա օհհ պաշարների դասակարգման առանձնահատկությունները,
3. կկարողանա ինքնուրույն կատարել պաշարների հաշվարկ։
Բովանդակությունը
Թեմա 1` Նմուշարկման խնդիրները, տեսակները և նմուշների վերցման եղանակները: Թեմա 2`
Պաշարների եզրագծման համար ելակետային տվյալների հաշվարկ. միջին հզորություն, միջին
պարունակություն: Թեմա 3՝ Հանքային մարմինների եզրագծում: Թեմա 4՝ Պաշարների հաշվարկ միջին
թվաբանական եղանակով։ Թեմա 5՝ Պաշարների հաշվարկ զուգահեռ կտրվածքների եղանակով։ Թեմա 6՝
Պաշարների հաշվարկ երկրաբանական բլոկների եղանակով։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է: Քննության ձևերն են.
Առաջինը՝ գրավոր
Երկրորդը՝ բանավոր
0804/B11. ՕՀՀ երկրաբանատնտեսագիտական գնահատում (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (16 ժամ դասախոսություն և 16 ժամ լաբորատոր աշխատանք),
8-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատշաճ մասնագիտական պատկերացում
օգտակար հանածոների հանքավայրերի երկրաբանատնտեսագիտական գնահատման յուրահատկությունների վերաբերյալ։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա երկրաբանատնտեսագիտական գնահատման խնդիրները,
հանքավայրերի
գնահատման պրոցեսն ու դրա իրականացման ուղիները,
2. կկարողանա կատարել հիմնական տնտեսագիտական հաշվարկները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Հանքավայրերի արդյունաբերական արժեքը որոշող գործոնները։ Թեմա 2՝ Լեռնային
ձեռնարկության տարեկան արտադրողականությունը։ Թեմա 3՝ Օհհ շահագործման տնտեսական
շահավետությունը։ Թեմա 4՝ Օհ պաշարների հաշվարկման կոնդիցիաները։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0807/B14. Մետաղագոյացման հիմունքներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (32 ժամ դասախոսություն և 16 ժամ լաբորատոր աշխատանք)
8-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել երկրի զարգացման տարբեր փուլերում
մետաղական օգտակար հանածոների հանքավայրերի տեղաբաշխման օրինաչափություններին և Երկրի
կեղևի մետաղածին կառույցներին։
Կրթական արդյունքները.
Դաընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա երկրի կեղևի մետաղածին խոշոր կառույցներն ու դրանց զարգացման
օրինաչափությունները,
2. կհասկանա այդ ստրուկտուրաների զարգացման առանձին փուլերի հանքագոյացման
օրինաչափությունները, խոշոր ստրուկտուրաներում հանքայնացման առանձին փուլերի
տարածական մեկուսացման օրինաչափությունները,
3. կկարողանա որոշել գլխավոր մետաղածին մարզերում և դարաշրջաններում առանձին
մետաղների
արդյունաբերական
կուտակումների
առաջացման
պայմանները,
ծագումնաբանական տիպերն ու ֆորմացիանները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մետաղածնություն գիտության ծագման ու զարգացման պատմությունը, հիմնական
խնդիրներն ու տերմինաբանությունը: Թեմա 2` Մետաղածնական մարզերն ու դարաշրջանները: Թեմա 3`
Մետաղածնական կառույցների հիմնական տիպերն ու դրանց զարգացման փուլերը: Թեմա 4`
Վահանների և նրանց պլատֆորմների մետաղածնությունը: Թեմա 5` Ծալքավոր շարժուն գոտիների
մետաղածնությունը: Թեմա 6` Ակտիվացած մարզերի մետաղածնությունը: Թեմա 7` Կառուցվածքամետաղածին գոտիների տիպերն ու նրանց բնորոշ հանքային ֆորմացիանները: Թեմա 8` Կանխատեսումամետաղական քարտեզների կազմման մեթոդներն ու սկզբունքները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

բ. «Երկրաֆիզիկա, ջրաերկրաբանություն և ճարտարագիտական երկրաբանություն» մասնագիտացում
0801/B07. Ջրաերկրաքիմիա (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 21 ժամ լաբորատոր աշխատանք)
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել ստորերկրյա ջրերի քիմիական և գազային
կազմին, նրանց ձևավորման պայմաններին: Ջրի քիմիական կազմի որոշման և արտահայտման
եղանակներին: Առանձին ռեգիոններում ստորերկրյա ջրերի կազմի ձևավորման օրինաչափություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը`
1. կիմանա ստորերկրյա ջրերի քիմիական կազմի ձևավորման պայմանները և քիմիական
էլեմենտների միգրացիայի հիմնական օրինաչափությունները,
2. կհասկան ստորերկրյա ջրերի դասակարգման սկզբունքներն ըստ քիմիական կազմի,
3. կկարողանա լաբորատոր և դաշտային պայմաններում կատարել ջրի քիմիական անալիզ,
4. կկարողանա մշակել ջրի քիմիական անալիզի արդյունքները և տալ ջրի որակական
բնութագիրը:
Բովանդակությունը.
Թեմա1` Ջրաերկրաքիմիան, որպես ջրաերկրաբանության ինքնուրույն բաժին: Թեմա 2` Ջրի
մոլեկուլի կառուցվածքը: Թեմա 3` Ստորերկրյա ջրերի քիմիական և գազային կազմը: Ստորերկրյա ջրերի
դասակարգումն ըսկ քիմիական կազմի: Թեմա 4` Ստորերկրյա ջրերում քիմիական էլեմենտների
միգրացիայի հիմնական դրույթները: Թեմա 5` ստորերկրյա ջրերի քիմիական կազմը ձևավորող տարրերի
աղբյուրները և գործոնները: Թեմա 6` Ստորերկրյա ջրերի քիմիական կազմի ձևավորումը կապված
կլիմայական, երկրաբանական և հիդրոդինամիկական պայմաններից: Թեմա 7` Ռեգիոնալ
ջրաերկրաքիմիա: Պլատֆորմային և լեռնածալքավոր շրջաններում ստորերկրյա ջրերի քիմիական կազմի
ձևավորման առանձնահատկությունները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 թացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10
միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր հարցում Միավորների քայլը 0.5 է:
0803/B05. Սեյսմահետախուզություն և սեյսմալոգիա (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 21 ժամ լաբորատոր աշխատանք)
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել սեյսմիկ շրջանացման և սեյսմիկ
միկրոշրջանացման կազմակերպման և կատարման մեթոդոլոգիային, սեյսմիկ վտանգի գնահատմանը
ծառայող կամ նպաստող համալիր տվյալների բազաներին, սեյսմիկ շրջանացման տարբեր
մակարդակների քարտեզների կառուցման ձևերին, սեյսմահետախուզական աշխատանքների ընթացքում
ստացված դաշտային նյութերին, դրանց մշակմանն ու մեկնաբանմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա անջատել ալիքի մուտքը, սեյսմիկ շրջանացման և սեյսմիկ միկրոշրջանացման, նրա
արդյունքների կիրառման ոլորտների մասին
2. կհասկանա սեյսմիկ սահմանի տեղադրման խորության որոշման տվյալների մշակման և
մեկնաբանման ժամանակակից մոտեցումները,
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3. կկարողանա կառուցել հոդոգրաֆ, հաշվարկների միջոցով ստանալ ալիքի տարածման
արագությունը
ծածկող
միջավայրում
և
օգտվել
նշված
բնագավառում
ժամանակակից
սարքավորումներից:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հոդոգրաֆի կառուցում: Թեմա 2` Բեկված գլխամասային ալիքի արագության որոշում մի
քանի մեթոդովմի քանի մեթոդներով: Թեմա 3` Անդրադարձված ալիքի արագության որոշում ծածկող
միջավայրում: Թեմա 4` Սեյսմիկ սահմանի տեղադրման խորությունը որոշում: Թեմա 5` Ընդհանուր
սեյսմիկ շրջանացման խնդիրները և կատարվող աշխատանքների մեթոդոլոգիան: Թեմա 6`
Մանրակրկիտ սեյսմիկ շրջանացման խնդիրները և կատարվող աշխատանքների մեթոդոլոգիան: Թեմա
7` Սեյսմիկ միկրոշրջանացման խնդիրները և կատարվող աշխատանքների մեթոդոլոգիան: Թեմա 8`
Սեյսմիկ շրջանացման փորձը ՀՀ տարածքում: Թեմա 9` Սեյսմիկ շրջանացման արդի խնդիրները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 10 միավոր
առավելագույնը արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է: Քննության անցկացման ձևերն են. 1-ինը՝ բանավոր, 2-րդը՝ գրավոր:
0803/B06. Գրավիհետախուզություն, միջուկային երկրաֆիզիկա (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 21 ժամ լաբորատոր աշխատանք),
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել գրավիհետախուզական և միջուկային
երկրաֆիզիկայի մեթոդների արդի զարգացման խնդիրներին, միջուկային երկրաֆիզիկայի
և
գրավիմետրական հանույթի մեթոդիկայի ու տեխնիկայի մասշտաբին, հենակետային ցանցին,
օգտագործվող չափիչ գործիքների ընտրությանը, ֆիզիկական դաշտերին, դրանց աղբյուրների,
լարվածության, պոտենցիալի և դրանց մեջ գոյություն ունեցող կապին, ուղիղ և հակադարձ խնդիրների
լուծմանը, ինչպես նաև համառոտ ծանոթացնել միջուկային երկրաֆիզիկայի և գրավիհետախուզության
դաշտային աշխատանքների մեթոդիկային ու տեխնիկային, լուծվող երկրաբանական խնդիրների,
ստացված փաստական նյութերի մեկնաբանմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա երկրաֆիզիկական դաշտերի առաջացման աղբյուրները (բնական և արհեստական),
նրանց փոխադարձ կապը, ռադիոկտիվ ճառագայթների բնույթը և միջավայրի վրա նրանց
ազդեցության մասին,
2. կհասկանա երկրաֆիզիկական տվյալների մեկնաբանման ժամանակ ինչպես օգտվել տարբեր
տիպի դաշտերի տվյալ տեղամասում ունեցած առանձին էլեմենտների և նրանց
փոխազդեցության չափից, ստացված տվյալների մշակման և մեկնաբանման սկզբունքները,
3. կկարողանա ուղիղ և հակադարձ խնդիրների օգնությամբ լուծել դաշտ առաջացնող
աղբյուրների տեղադրման էլեմենտները, իրականացնել ռադիոմետրական հանույթ,
համապատասխան ռադիոչափով և որոշել դաշտային պայմաններում օգտագործվող սարքի
բաժանմունքի արժեքը, ծանրության ուժի չափված արժեքների վրա մտցնել համապատասխան
ուղղումներ և մեկնաբանել:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Վեկտորական սկալյար և թելուրական դաշտի բնույթը: Թեմա 2` Սկալյար և վեկտորական
դաշտերի առաջին և երկրորդ կարգի ածանցյալները (գրադիենտ, դիվերգենցիա, ռոտոր): Թեմա 3`
Պոտենցիալ ֆունկցիայի առաջին և երկրորդ կարգի ածանցյալների էությունը (կենտրոնաձիգ,
կենտրոնախույս և ձգողության ուժերի համար):
Թեմա 4` Գրավիհետախուզության տեսական
հիմունքները և զարգացման խնդիրները: Թեմա 5` Դաշտի պոտենցիալության պայմանները, հարմոնիկ
ֆունկցիաներ, վեկտոր և սկալյար պոտենցիալներ Թեմա 6` Ռադիոակտիվ ճառագայթների ազատ վազքի
որոշման Բրեգի և Կլիմանի, Հեյգեր Նետոլի և Հեյգերի , նրանց միջավայրում էներգիայի կորստի Բետեի
մեթոդները: Թեմա 7` Միջավայրի վրա ռադիոակտիվ ճառագայթների ունեցած առաձգական և ոչ
առաձգական ցրման երևույթը: Թեմա 8` Ռադիոակտիվ էլեմենտների առաջնային և երկրորդային
միներալներ: Թեմա 9` Ռադիոմետրիայի և գրավիհետախուզության մեթոդների դաշտային
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աշխատանքների մեթոդիկան և տեխնիկան: Թեմա 10` Ստացված փաստական նյութերի մեկնաբանումը,
անվտանգության տեխնիկայի ապահովումը ռադիոմետրական աշխատանքների ժամանակ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 10 միավոր
առավելագույնը արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է: Քննության անցկացման ձևերն են. 1-ինը՝ բանավոր, 2-րդը՝ գրավոր:
0801/B08. Գրունտագիտություն և գրունտենրի մեխանիկայի հիմունքներ (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 30 ժամ լաբորատոր աշխատանք),
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել գրունտների կազմի և կառուցվածքի,
ֆիզիկական,
ֆիզիկաիմիական,
ֆիզիկամեխանիկական
հատկությունների
ձևավորման
օրինաչափություններին, սովորեցնել լաբորատոր և դաշտային պայմաններում գրունտների տարբեր
հատկությունների որոշման մեթոդները: Հոծ միջավայրի մեխանիկայի տարրերին, մասնավորապես առաձգականության տեսությանը, պլաստիկութան, սողքի տեսությանը, գրունտների մեխանիկայի
դրույթներին, այն կարողանալ կիրառել լեռնային ապարների կայունության և լարվածային վիճակի
գնահատման ժամանակ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը`
1. կիմանա
գրունտների
ընդհանուր
դասակարգման
էությունը
և
մոդելավորման
հաշվարկատեսական մեթոդները,
2. կհասկանա գրունտների առաջացման պայմանների և նրանց երկրատեխնիկական
հատկությունների միջև եղած օրինաչափությունները,
հետախուզական փաստաթղթերի
փորձագիտական իրականացում
3. կկարողանա
լաբորատոր
և
դաշտային
պայամններում
որոշել
գրունտների
երկրատեխնիկական հատկությունները աշխատել կառույցների և շինությունների հետ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Գրունտագիտությունը որպես ճարտարագիտական երկրաբանության բաժին, հիմնական
խնդիրները: Թեմա 2` Գրունտների կազմը և կառուցվածքը: Թեմա 3` Գրունտների հատիկաչափական և
միկրոագրեգատային կազմը: Թեմա 4` Գրունտներում ջրի տեասկների ստորաբաժանումը: Թեմա 5` Կառուցվածքային կապերը գրունտներում: Թեմա 6` Գրունտների ֆիզիկական հատկությունները: Թեմա 7`
Գրունտների լուծելիությունը: Թեմա 8` Կապակցված գրունտների պլաստիկությունը: Թեմա 9`
Գրունտների ուռչում և կծկում: Թեմա 10` Գրունտների ջրամրությունը: Թեմա 11` Գրունտների
ամրությունը: Թեմա 12` Գրունտների դինամիկ կայունություն (ջրիկացում, տիքսոտրոպիա, պլիվունային
երևույթներ): Թեմա 13` Գրունտների ընդհանուր դասակարգումը: Թեմա 14` Հրային ապարների
ճարտարագիտա-երկրաբանական առանձնահատկությունները: Թեմա 15` Մետամորֆային ապարների
ճարտարագիտա-երկրաբանական առանձնահատկությունները: Թեմա 16` Արհեստական գրունտների
ճարտարագիտաերկրաբանական առանձնահատկությունները: Թեմա 17` Տեսական մեխանիկայի և
նյութերի դիմադրության տարրական հիմունքները: Թեմա 18` Գրունտների հիմնական մոդելները: Թեմա
19` Գրունտների մեխանիկական հատկությունները: Թեմա 20` Գրունտների մեխանիկայի հիմնական
օրինաչափությունները (Խտացման օրենք, Լամինար ֆիլտրացիոն օրենք, Կուլոնի սահքի օրենք): Թեմա
21` Գրունտների ֆիզիկո-քիմիական մեխանիկա: Թեմա 22` Գրունտների սողքի օրինաչափությունները:
Թեմա 23` Լարումների բաշխումը գրունտներում: Թեմա 24` Բեռնվածքի աճին զուգընթաց գրունտների
լարվածային վիճակի փուլերը: Թեմա 25` Լանջերի և շեպերի կայունություն: Թեմա 26` Հիմնատակերի
նստման հաշվարկումը և նրա փոփոխությունները ժամանակի ընթացքում: Թեմա 27` Գրունտների
դինամիկ հատկությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքնաչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0803/B07. Մագնիսահետախուզություն, պետրոֆիզիկա (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 21 ժամ լաբորատոր աշխատանք),
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է Երկրի բնական մագնիսական դաշտի օրինաչափ փոփոխությունների
ուսումնասիրություններով լուծել երկրաբանական խնդիրներ, ծանոթացնել լեռնային ապարների,
միներալների և հանքանյութերի ֆիզիկական հատկություններն ուսումնաիրող գիտությանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա մագնիսահետախուզության տեսությանը և դաշտային աշխատանքների մեթոդիկան:
2. կհասկանա ուսուցանվող մեթոդների դաշտային տվյալների մեկնաբանումների մոտեցումները:
3. կկարողանա մագնիսական դաշտի չափված և մշակված տվյալներով գրաֆիկներ և քարտեզներ
կառուցել:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Երկիր մագնիսական դաշտի առաջացման պատճառները և ուսումնասիրման
պատմությունը: Թեմա 2. Երկրամագնիսական դաշտի վարիացիաները: Թեմա 3. Լեռնային ապարների և
միներալների մագնիսական հատկությունները: Թեմա 5. Երկրամագնիսական նորմալ և անոմալ դաշտեր:
Թեմա 6. Մագնիսական անոմալիաների երկրաբանական մեկնաբանման մեթոդները:
Թեմա 7.
Մագնիսահետախուզության կիրառումը երկրաբանական քարտեզագրման, տեկտոնական շրջանացման,
մետաղական և ոչ մետաղական հանքանյութերի որոնման և հետախուզման գործում: Թեմա 8. Լեռնային
ապարների և միներալների խտությունը և ծակոտկենությունը: Թեմա 9՝ Լեռնային ապարների և
միներալների առաձգական հատկությունները: Թեմա 10՝ Լեռնային ապարների և միներալների
ջերմաֆիզիկական
հատկությունները:
Թեմա
11՝
Ստորերկրյա
ջրերի
ուսումնասիրումը
երկրաֆիզիկական մեթոդների համալիրով: Թեմա 12՝ Սողանքային մարմինների և կարստերի
հայտնաբերումը և ուսումնասիրումը երկրաֆիզիկական մեթոդների համալիրով:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 10 միավոր
առավելագույնը արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է: Քննության անցկացման ձևերն են. 1-ինը՝ բանավոր, 2-րդը՝ գրավոր:
0803/B08. Էլեկտրահետախուզություն և հորատանցքային երկրաֆիզիկա (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 21 ժամ լաբորատոր աշխատանք),
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել լեռնային ապարների էլեկտրական
հատկություններին, նրանց ուսումնասիրման մեթոդներին, հորատանցքերում և միջհորատանցքային
տարածքներում ապարների ուսումնասիրմանը երկրաֆիզիկական մեթոդների կիրառմամբ, լուծվող
գործնական խնդիրների և ստացված տվյալների մշակման և մեկնաբանման մոտեցումներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ուսումնասիրվող մեթոդների էությունը, ուսուցանվող մեթոդների կիրառման
ոլորտները:
2. կհասկանա ուսուցանվող մեթոդների դաշտային տվյալների որակական և քանակական
մշակումն ու մեկնաբանումը:
3. կկարողանա օգտվել Էլեկտրահետախուզական մեթոդների բնագավառում համակարգչային
ծրագրերից ու ժամանակակից սարքավորումներից:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Լեռնային ապարների հատկանիշները: Թեմա 2. Փոփոխական հոսանքի մեթոդներն ու
դրանց մոդիֆիկացիաները: Թեմա 3. Բնական էլեկտրական դաշտի մեթոդը: Թեմա 4.
Էլեկտրահետախուզական մեթոդների դաշտային տվյալների մշակումն ու մեկնաբանումը հին և
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ժամանակակից եղանակներով:Թեմա 5. ՀԵՈՒ-ի հիմնական հասկացությունները: Թեմա 6. ՀԵՈՒ-ի
միջուկային երկրաֆիզիկական մեթոդների կիրառումը, ուղիղ հակադարձ խնդիրների լուծուն,
ժամանակակից
սարքավորումների
կիրառում:
Թեմա
7.
ՀԵՈՒ-ի
համալիրի
կիրառման
ֆիզիկաերկրաբանական նախադրյալները: Թեմա 8. Համակարգչային ծրագրերի կիրառումը էլեկտրահետախուզության տվյալների մշակման և մեկնաբանման նպատակով: Թեմա 9՝ ՀԵՈՒ-ի գործնական
խնդիրների լուծում՝ կառուցվածքային, հանքային, ինժեներաերկրաբանության և հիդրոերկրաբանության
բնագավառներում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 10 միավոր
առավելագույնը արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է: Քննության անցկացման ձևերն են. 1-ինը՝ բանավոր, 2-րդը՝ գրավոր:
0801/B09. Ջրաերկրաբանական հետազոտոման մեթոդներ (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (16 ժամ դասախոսություն և 16 ժամ լաբորատոր աշխատանք)
8-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է սովորեցնել ուսանողին տիրապետի
ջրաերկրաբանական
ուսումնասիրությունների մեթոդիկայի տեսական հիմունքներին և կարողանա դրանք կիրառել տարբեր
գործնական խնդիրների լուծման ժամանակ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը`
1. կիմանա ստորերկրյա ջրերի որոնման, հետախուզման և շահագործական պաշարների
գնահատման եղանակներն ու մեթոդները,
2. կհասկանա հանքային, արդյունաբերական և թերմալ ստորերկրյա ջրերի որոնման,
հետախուզման և պաշարների գնահատման մեթոդները,
3. կկարողանա գնահատել ստորերկրյա ջրերի հանքավայրերի ռեսուրսները, պաշարները,
ռեժիմը, ջրի շահագործման առանձնահատկությունները և որակը դրանք ծառայեցնել
ժողովրդական տնտեսության տարբեր բնագավառներում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ջրաերկրաբանական հետազոտությունների մեթոդիկա դասընթացի բովանդակությունը,
զարգացումը և դերը ժողովրդական տնտեսության մեջ: Թեմա 2` Ստորերկրյա ջրերի հանքավայր
հասկացությունը և դրանց ուսումնասիրման առանձնահատկությունները: Թեմա 3` Ջրաերկրաբանական
ուսումնասիրությունների կառուցվածքները և հիմնական ձևերը: Թեմա 4` Ջրաերկրաբանական հանույթ
և քարտեզագրում: Թեմա 5` Դաշտային փորձա-ֆիլտրացիոն աշխատանքների կատարում և վերջինիս
տվյալների հիման վրա ջրաերկրաբանական պարամետրերի որոշում: Թեմա 6` Ստորերկրյա ջրերի
ռեժիմի (մոնիթորինգ) և հաշվեկշռի իրականացում: Թեմա 7` Լաբորատոր ջրաերկրաբանական ուսումնասիրությունները: Թեմա 8` Ստորերկրյա ջրերի ֆիլտրացիայի մոդելավորում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց յուրաքանչյուրը 4 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
0801/B10. Ինժեներաերկրաբանական հետազոտման մեթոդներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (32 ժամ դասախոսություն, 16 լաբորատոր աշխատանք),
8-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ճարտարագիտաերկրաբանական
հետազոտությունների այն օպտիմալ ծավալի հետ, որով հնարավոր է լուծել այդ ուսումնասիրությունների
առջև դրված խնդիրները: Պարզ է, որ մեթոդիկա ասելով պետք է հասկանալ այն աշխատանքների համալիրը, որոնք կարգավորում են նախագծման էտապը, նորմատիվ փաստաթղթերը շինարարական
նորմատիվնով, կանոններով և այլն:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը`
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1. կիմանա տարբեր կառույցների համար նախատեսվող ճարտարագիտաերկրաբանական
հետազոտությունները,
2. կհասկանա ճարտարագիտաերկրաբանական հետազոտությունների մեթոդիկայի էությունը,
3. կկարողանա մշակել ճարտարագիտաերկրաբանական ինֆորմացիոն նյութերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ճարտարագիտաերկրաբանական հանույթ, քարտեզ և կտրվածքներ: Թեմա 2`
Ճարտարագիտա-երկրաբանական հետազոտման մեթոդներ: Թեմա 3` Հորատանցքներից լեռնային
փորվածքների, բաց մերկացումների նմուշարկման մեթոդներ: Թեմա 4` Երկրաֆիզիկական մեթոդերի
կիրառումը ճարտարագիտաերկրաբանական հարցերի լուծման ասպարեում: Թեմա 5` Դինամիկ և
ստատիկ զոնդավորում: Թեմա 6` Դաշտային ճարտաագիտա-երկրաբանական ուսումնասիրություններ:
Թեմա 7` Գրունտների դեֆորմացիոն ամրության որոշումը մամլիչային պրեսիոմետրիաան մեթոդներով:
Թեմա 8` Զանգվածների լարվածադեֆորմացիոն վիճակների գնահատման մեթոդները: Թեմա 9`
Ճարտարագիտաերկրաբանական ռեժիմային դեֆորմացիաներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց յուրաքանչյուրը 4 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

«Սերվիս» կրթական ծրագիր
ա. «Կայուն զբոսաշրջություն» մասնագիտացում
0904/B18. Կայուն տուրիզմի հիմունքներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 15 ժամ սեմինար պարապմունք),
5-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է սովորեցնել կայուն զարգացման հայեցակարգի բովանդակությունը,
զբոսաշրջության կայուն զարգացման սկզբունքները, մոտեցումները, գիտամեթոդաբանական հիմքերը:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը
1. կիմանա կայուն զարգացման հայեցակարգի էությունը, զբոսաշրջության զարգացման
ժամանակակից միտումները, կայուն զբոսաշրջության սկզբունքները և փիլիսոփայությունը,
կայուն զբոսաշրջության հետ կապված նոր տերմիններ և հասկացություններ,
2. կկարողանա վերլուծել զբոսաշրջային գործունեությունը կայուն զարգացման հայեցակարգի
տեսանկյունից,
3. կկարողնա առաջարկել զբոսաշրջության կայուն զարգացման նախագծեր:
Դասընթացի բովանդակությունը
Թեմա 1՝ ՛՛Կայուն զբոսաշրջություն՛՛ դասընթացի ներածություն: Թեմա 2՝ Կայունություն և կայուն
զարգացման հայեացակարգ: Թեմա 3՝ Զբոսաշրջության ժամանակակից վիճակն աշխարհում: Թեմա 4՝
Կայուն զբոսաշրջությունը որպես սոցիալական, տնտեսական և բնապահպանական ոլորտների միջև
փոխհարաբերության նոր ձև: Թեմա 5՝ Էկոտուրիզմը որպես կայուն զբոսաշրջության կառավարման
բաղադրիչ: Թեմա 6՝ Կայուն զբոսաշրջությունը որպես ռեգիոնալ զարգացման նախադրյալ: Թեմա 7՝
Զբոսաշրջային ռեգիոնը կամ դեստինացիան գնահատելու կառուցվածքը և ռազմավարությունը: Թեմա 8՝
Կարողությունների
ստեղծում:
Թեմա
9՝
Ռեգիոնալ
համագործակցություններ
և
նոր
փոխհարաբերություններ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 4-ական միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 միավոր է:
0904/B19. Տուրիստական երկրագրություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 15 ժամ գործնական պարապմունք),
5-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին համակարգված և ամբողջական գիտելիքներ հաղորդել
տուրիզմի զարգացման տեսանկյունից տուրիստական երկրագրական վերլուծության և տեսության
վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա տուրիստական երկրագրության հիմնական ուղղություններն ու բաղադրիչները,
վերլուծության հիմնական մեթոդները.
2. կհասկանա տուրիստական երկրագրության հիմնական բաղադրիչների հատկանիշներն ու
փոխադարձ կապերը:
3. կկարողանա կատարել երկրագրության առանձին բաղադրիչների գնահատում տուրիստական
հնարավորությունների օգտագործման և տուրիզմի զարգացման տեսանկյունից:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Տուրիստական երկրագրության աշխարհագրական էությունը: Թեմա 2` Տուրիստական
երկրագրության գործառույթները, հիմնախնդիրները, գործնական նշանակությունը: Թեմա 3`
Տուրիստական երկրագրությունը և տուրիզմը: Թեմա 4` Տուրիստական երկրագրության վերլուծության
սխեմաները: Թեմա 5` Տուրիստական երկրագրական հիմնական բաղադրիչները, դրանց տուրիստական
հնարավորությունների գնահատումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 20
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 4-ական միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 միավոր է:
0904/B20. Զբոսավարների կրթություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 15 ժամ գործնական պարապմունք),
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել զբոսավար հասկացությանը և
մասնագիտությանը, նրա հմտությունների և ոլորտում գործող ժամանակակից պահանջներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի զբոսավար մասնագիտությանը, նրան տրվող պահանջներին,կտիրապետի
զբոսավարի հմտություններին,
2. կտեղեկանա միջազգային զբոսաշրջային ոլորտում գործող օրենսդրությանը և հատկապես
զբոսավարների աշխատանքի առնչվող:
3. ունակ կլինի կազմակերպելև ուղեկցել տուրիստական երթուղիներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Զբոսավար հասկացությունը, ձևավորումը, տարատեսակները: Թեմա 2՝ Զբոսավարի
մասնագիտական հմտությունները և կիրառումը: Թեմա 3՝ Համաշխարհային զբոսավարների միություն:
Թեմա 4՝ Նորարարությունը և զբոսավարի մասնագիտությունը: Թեմա 5՝ Երթուղիների նախագծում և
անցկացում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10
միավոր արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Գնահատման քայլը
0.5 միավոր է:
1-ին ստուգում: Գրավոր աշխատանք:
2-րդ ստուգում: Գրավոր աշխատանք:
0904/B21. Զբոսաշրջային ռեսուրսների օգտագործման կազմակերպում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն, 15 ժամ գործնական),
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատուման դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել զբոսաշրջային ռեսուրսների օգտագործումը
կազմակերպելու սկզբունքները, մեխանիզմները, մեթոդները և զարգացնել դրանց կայուն օգտագործման
մասին գիտելիքները։
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Կրթականարդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝
1. ներկայացնելզբոսաշրջային ռեսուրս կատեգորիան և դրա գլխավոր առանձահատկությունները,
2. քննարկել զբոսաշրջային ռեսուրսների օգտագործման տեսակների դրական և բացասական
կողմերը,
3. ներկայացնել զբոսաշրջային ռեսուրսների օգտագործումը կազմակերպելու իրավական,
տնտեսական, բնապահպանական, սոցիալ-հոգեբանական մեխանիզմները,
4. համալիրորեն գնահատել զբոսաշրջային ռեսուրսները և դրանց օգտագործմումը։
Դասընթացի բովանդակությունը
Թեմա 1` Զբոսաշրջային ռեսուրս կատեգորիան, տեսակները, դասակարգումը, հիմնական
առանձնահատկությունները։Թեմա 2` Զբոսաշրջային ռեսուրսների օգտագործման տեսակները, կողմերը,
մասնակիցները։ Թեմա 3` Զբոսաշրջային ռեսուրսների օգտագործման սկզբունքները։ Թեմա 4`
Զբոսաշրջային ռեսուրսների օգտագործման իրավական կարգավորումները։ Թեմա 5` Զբոսաշրջային
ռեսուրսների օգտագործման տնտեսական և բնապահպանական մեխանիզմները։ Թեմա 6` Զբոսաշրջային
ռեսուրսների օգտագործման սոցիալ-հոգեբանական մեխանիզմները։ Թեմա 7` Զբոսաշրջային
ռեսուրսների համալիր գնահատման մոդել։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10
միավոր արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Գնահատման քայլը
0.5 միավոր է:
1-ին ստուգում: Գրավոր աշխատանք:
2-րդ ստուգում: Գրավոր աշխատանք:
0904/B22. Տուրիստական դեստինացիայի մենեջմենտ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 15 ժամ սեմինար պարապմունք)
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Ուսանողներին
գիտելիքներ
հաղորդել
և
ձևավորել
հմտություններ:
Զբոսաշրջային
դեստինացիաների վերաբերյալ որպես այնպիսի տարածքների, որտեղ զբոսաշրջիկների պահանջների
բավարարումը կազմակերպվում է տվյալ տարածքի կայուն զարգացման տեսանկյունից :
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի զբոսաշրջային դեստինացիայի մենեջմենտի տեսությանը, պլանավորման
էությանը, կառուցվածքին և զարգացման ռազմավարություններին,
2. կհասկանա զբոսաշրջային դեստինացիայի ձևավորման գործընթացը, կմշակի և կհիմնավորի
դեստինացիաների կառավարման ծրագրերի մարկետինգային ուղղությունները և դրանց
առանձնացման համակարգը,
3. ունակ կլինի կատարել տարածքներում զբոսաշրջության դեստինացիաների պրակտիկ ոլորտին
վերաբերող հարցերի տեսական օրինաչափությունների առանձնացման փորձեր, կիմանա
զբոսաշրջային դեստինացիայում ներառնված գործընթացները և կառուցվածքային միավորները
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Զբոսաշրջային դեստինացիայի առանձնացման անհրաժեշտությունը կայուն զարգացման
տեսանկյունից: Թեմա 2՝ Դեստինացիայի Կառավարման Կազմակերպությունը: Թեմա 3՝ Զբսաշրջային
դեստինացիայի մենեջմենթի տեսամեթոդական հարցեր: Թեմա 4՝Կայուն զբոսաշրջության դեստինացիայի
մենեջմենտի ռազմավարությունները: Թեմա 5՝ Կայուն զբոսաշրջության դեստինացիայի մենեջմենտի
արդյունավետության գնահատում
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10
միավոր արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Գնահատման քայլը
0.5 միավոր է:
1-ին ստուգում: Գրավոր աշխատանք:
2-րդ ստուգում: Գրավոր աշխատանք:
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0901/B36. ՀՀ զբոսաշրջային ռեսուրսները (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ, (30 ժամ դասախոսություն, 15 ժամ սեմինար)
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել ՀՀ զբոսաշրջային ռեսուրսների տեսակները, դրանց
օգտագործումը։
Կրթականարդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝
1. ներկայացնելՀՀ զբոսաշրջային ռեսուրսների տեսակները և կատարել դրանց դասակարգում,
2. քննարկել ՀՀ զբոսաշրջային ռեսուրսների օգտագործման առանձնահատկությունները, ուժեղ և
թույլ կողմերը,
3. ներկայացնել ՀՀ զբոսաշրջային ռեսուրսների օգտագործումը կառավարելու և կազմակերպելու
հիմքերը, սկզբունքները և հիմնախնդիրները։
Դասընթացի բովանդակությունը
Թեմա 1` ՀՀ ընդհանուր աշխարհագրական պատկերը։ Թեմա 2` ՀՀ բնական զբոսաշրջային
ռեսուրսները և դրանց օգտագործումը։Թեմա 3`ՀՀ պատմամշակութային զբոսաշրջային ռեսուրսները և
դրանց օգտագործումը։ Թեմա 4` ՀՀ սոցիալ-տնտեսական զբոսաշրջային ռեսուրսները և դրանց
օգտագործումը։ Թեմա 5` ՀՀ զբոսաշրջային ռեսուրսների օգտագործման պետական և միջազգային
կարգավորումը։ Թեմա 6` ՀՀ զբոսաշրջային ռեսուրսների համալիր գնահատում։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10
միավոր արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Գնահատման քայլը
0.5 միավոր է:
1-ին ստուգում: Գրավոր աշխատանք:
2-րդ ստուգում: Գրավոր աշխատանք:

0904/B23. Ագրոտուրիզմ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ, (30 ժամ դասախոսություն, 15 ժամ գործնական),
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ագրոտուրիզմի` որպես տուրիզմի
ինքնուրույն տեսակի էությանն ու կազմակերպման առանձնահատկություններին:
Կրթականարդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը `
1. կիմանա ագրոտուրիզմի արդի բովանդակության և զարգացման նախադրյալների մասին,
2. ծանոթ կլինի ագրոտուրիզմի կազմակերպման և զարգացման միջազգային օրինակելի փորձին,
3. կկարողանա մշակել և հիմնավորել ՀՀ-ում ագրոտուրիզմի զարգացման առաջարկներ և
թիրախային ուղղություններ:
Դասընթացի բովանդակությունը
Թեմա 1` Տուրիզմի համակարգը, հիմնական տեսակները: Թեմա 2` Ագրոտուրիզմը որպես
տուրիզմի տեսակ: Թեմա 3` Ագրոտուրիզմի զարգացման տեղական և միջազգային փորձը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10
միավոր արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Գնահատման քայլը
0.5 միավոր է:
1-ին ստուգում: Գրավոր աշխատանք:
2-րդ ստուգում: Գրավոր աշխատանք:
0904/B24. Էկոտուրիզմ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (32 ժամ դասախոսություն և 16 ժամ սեմինար պարապմունք),
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
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Ծանոթանալ զբոսաշրջության ոլորտում առակա նորագույն մոտեցումներին և ուղղություններին,
մասնավորապես էկոտուրիզմին: Տալ Էկոտուրիզմ հասկացությունը, նրա էություն և առանձնահատկությունները, նրա կապը զբոսաշրջության այլ ճյուղերի հետ: Ցույց տալ զբոսաշրջության ժամանակակից այս
ուղղության աշխարհագրությունը և նրա զարգացման միտումները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի էկոլոգիական զբոսաշրջության էությանը, բնորոշումներին, սկզբունքներին և
չափանիշներին, զբոսաշրջության այլ տեսակ
2. ների հետ ունեցած առնչություններին-կապերին,
3. կհասկանա էկոլոգիական զբոսաշրջության սոցիալ-տնտեսական
դերն ու նշանակությունը,կիմանա շրջակա միջավայրի վրա զբոսաշրջության ներգործության և էկոլոգիական զբոսաշրջության բնապահպանական գործառույթների մասին, ունակ կլինի գործնականում
կիրառել էկոզբոսաշրջիկների տեղավորման և սննդի կազմակերպման, անվտանգության
ապահովման, էկոզբոսաշրջիկների հետ աշխատանքի և շփման հմտությունները,
4. կկարողանա ինքնուրույն կազմել էկոզբոսաշրջային երթուղիներ, տալ դրանց բովանդակայինմասնագիտական և տեխնիկական-կազմակերպչական հիմնավորումները:
Բովանդակությունը.
Թեմա
1`
Էկոզբոսաշրջության
էությունը
և
առանձնահատկությունները:
Թեմա
2՝
Էկոզբոսաշրջության տեսակները: Էկոզբոսաշրջիկների մոտիվացիոն գործոնները: Թեմա 3՝
Էկոզբոսաշրջության սոցիալ-տնտեսական նշանակությունը: Թեմա 4՝ Զբոսաշրջությունը և շրջակա
միջավայրի պահպանությունը : Թեմա 5՝ Էկոզբոսաշրջությունը` բնության հատուկ պահպանվող
տարածքներում: Օրինակների և փորձի վերլուծություն (Case studies): Թեմա 6՝ Տուրօպերատորական
գործունեությունը (Tour operating) էկոզբոսաշրջության ոլորտում: Թեմա 7՝ Էկոզբոսաշրջիկների
բնակության կազմակերպումն ու անվտանգության ապահովումը: Թեմա 8` Էկոզբոսաշրջային
մարքեթինգ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10
միավոր արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Գնահատման քայլը
0.5 միավոր է:
1-ին ստուգում: Գրավոր աշխատանք:
2-րդ ստուգում: Գրավոր աշխատանք:

բ. «Սերվիսային գործի կազմակերպում» մասնագիտացում
0904/B25. Սերվիսագիտության կոնցեպցիաները (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն, 15 ժամ գործնական),
5-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել սերվիսային գործունեության համալիր
գիտական ուսումնասիրությունների արդի հայեցակարգերին ու մոտեցումներին:
Կրթականարդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը `
1. կիմանա սերվիսագիտության` որպես գիտության հիմնական տեսական-մեթոդաբանական
հարցերը,
2. ծանոթ կլինի սերվիսագիտական գիմնական կոնցեպցիաների բովանդակությանը,
3. կկարողանա իրականացնել տարբեր կոնցեպցիաների համեմատական և քննադատական
վերլուծություն` դրանց կիրառման արդյունավետության համատեքստում:
Դասընթացի բովանդակությունը
Թեմա 1` Սերվիսի գիտական ուսումնասիրությունների առանձնահատկությունները: Թեմա 2`
Գաղափար սերվիսագիտության վերաբերյալ Թեմա 3`Հայեցակարգ-կոնցեպցիա: Սերվիսագիտության
արդի կոնցեպցիաները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
– 167 –

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0904/B26. Գործարար շփման հոգեբանություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն, 15 ժամ գործնական),
6-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատուման դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների ծանոթացնել գործարար հաղորդակցմանը, նրա
տեսակներն, ոճերին: Ծանոթացնել գործարար շփման էթիկայի և էթիկետին, վերբալ և ոչ վերբալ ձևերին,
կոնֆլիկներին և լուծմանը և գործարար իմիջին: Տեղեկացնել տարբեր երկրներիում գործարար շփման
առանձնահատկություններին:
Կրթականարդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը `
1. կիմանա գործարար հաղորդակցման հոգեբանության ընդհանուր սկզբունքները:
2. կիմանա գործարար շփման ձևերը, ոճերը
3. կծանոթանա գործարար շփման էթիկայի և էթիկետին, վերբալ և ոչ վերբալ ձևերին,
կոնֆլիկներին և լուծմանը:
4. կիմանա տարբեր երկրներիում գործարար շփման առանձնահատկություններին
Դասընթացի բովանդակությունը
Թեմա 1` ՛ Գործարար շփման հոգեբանություն ՛ դասընթացի ներածություն: Թեմա 2` Գործարար
շփման հոգեբանության ընդհանուր սկզբունքները: Թեմա 3` Շփումը աշխատանքային կոլեկտիվում և
անձը: Թեմա 4` Գործարար շփման հիմնական ձևերը: Թեմա 5` Գործարար շփման էթիկա: Թեմա 6`
էթիկան և էթիկետը բանավոր և գրավոր գործարար շփման մեջ: Թեմա 7` Կոնֆլիկտները և դրանց
լուծման եղանակները գործարար շփման մեջ: Թեմա 8` Գործարար իմիջ: Թեմա 9` Գործարար շփումը այլ
երկրներում: Թեմա 10` Միջազգային տարբերությունները գործարար շփման մեջ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0904/B27. Նորմավորում և արտոնագրում սերվիսի ոլորտում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 15 ժամ սեմինար պարապմունք),
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է հաղորդել ուսանողներին մասնագիտական գիտելիքներ սոցիալ
մշակույթային սերվիսի ոլորտում նորմավորման և արտոնագրման մասին
հետագայում այդ
գիտելիքները պրակտիկ գործունեության մեջ օգտագործելու համար:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կստանա մասնագիտական գիտելիքներ սերվիսի ոլորտում պարտադիր և կամավոր
արտոնագրման և նորմավորման առանձնահատկությունների մասին,
2. կծանոթանա սերվիսի ոլորտում առտոնագրման և նորմավորման գործընթացը համակարգող
փաստաթղթերի հետ,
3. ունակ կլինի ստացած գիտելիքների շնորհիվ գործնականում համապատասխանեցնել
ծառայությունների որակը ընդունված ստանդարտներին:
Դասընթացի բովանդակությունը
Թեմա 1. Նորմավորման էությունը և բովանդակությունը: Թեմա 2՝ Նորմավորման գործընթացի
կազմակերպումը Հայաստանի Հանրապետությունում: Թեմա 3՝ Ծառայությունների նորմավորում: Թեմա
4՝ Նորմավորումը և արտոնագրումը արտասահմանյան երկրներում: Թեմա 5՝ Արտոնագրման էությունը
ու բովանդակությունը: Թեմա 6՝ Ծառայությունների արտոնագրում:
Ստուգարքների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10
միավոր արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Գնահատման քայլը
0.5 միավոր է:
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1-ին ստուգում: Գրավոր աշխատանք:
2-րդ ստուգում: Գրավոր աշխատանք:
0904/B28. Վիճակագրություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ, (30 ժամ դասախոսություն, 15 ժամ գործնական),
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել վիճակագրական պարզագույն մոդելների կառուցման հետ և
այդ մոդելների կիրառման եղանակներին սերվիսի ոլորտում, սովորեցնել ինքնուրույն եզրահանգումներ
կատարել ստացված վիճակագրական տվյալների հիման վրա:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը `
1. կիմանա տարրական գաղափարներ կիրառական վիճակագրությունից,
2. կիմանա սերվիսի ոլորտում հիմնականում կիրառվող վիճակագրական եղանակները,
3. կկարողանա նմուշային տվյալների հիման վրա գտնել օրինաչափություններ և տարածել դրանք
ամբողջ համախմբության վրա:
Դասընթացի բովանդակությունը
Թեմա 1` Հավանականության գաղափարը, պայմանական հավանականություն և պատահույթների
անկախություն: Թեմա 2` Լրիվ հավանականության և Բեռնուլիի բանաձևերը: Թեմա 3` Նմուշահանում,
հիմնական գաղափարները և սկզբունքները: Թեմա 4` Վիճակագրական բաշխման ֆունկցիա,
հաճախությունների սյունապատկեր: Թեմա 5` Բաշխման բնութագրիչների վիճակագրական գնահատում:
Թեմա 6` Գնահատականների տեսակները: Թեմա 7` Վստահության հավանականություն, վստահության
միջակայքի կառուցումը: Թեմա 8` Վիճակագրական վարկածների ստուգումը: Թեմա 9` Լավագույն
գնահատականներ: Թեմա 10` Գծային ռեգրեսիա:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10
միավոր արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Գնահատման քայլը
0.5 միավոր է:
1-ին ստուգում: Գրավոր աշխատանք:
2-րդ ստուգում: Գրավոր աշխատանք:
0904/B29. Բիզնես կազմակերպումը և պլանավորումը սերվիսում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն, 15 ժամ գործնական),
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել սերվիսի ձեռնարկությունների կազմակերպման և
պլանավորման իրականացման ձևերին և մեթոդներին, ձևավորել հմտություններ և կարողություններ
ձեռնարկության վերակառուցման, բիզնես գործընթացների կառավարման ու պլանավորման նպատակով:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը `
1. կիմանա բիզնես գործընթացների կազմակերպման ու կառավարման երկարաժամկետ,
միջնաժամկետ և կարճաժամկետ պլանավորման ձևերն ու մեթոդները,
2. կիմանա սերվիսի ոլորտում բիզնեսի պլանավորման տեսակները, ֆինանսական ու
ներդրումային նախագծերի կազման գործիքները,
3. կտիրապետի ծառայությունների մատուցման որակի բարձրացման ու արդյունքի
առաջխաղացման գործիքակազմին,
4. կարողանա
նախագծել
բիզնես
գաղափարները,
իրականացնել
արտադրական,
մարքեթինգային, ներդրումային ու շուկայի զարգացման ռազմավարական ու մարտավարական
պլանավորում:
Դասընթացի բովանդակությունը
Թեմա 1` Բիզնեսի կազմակերպման և պլանավորման անհրաժեշտությունն ու նպատակները
սերվիսում: Թեմա 2` Կորպորատիվ պլանավորումը որպես կայուն բիզնեսի զարգացման պայման: Թեմա
3` Ռազմավարական և մարտավարական բիզնես պլանավորում: Բիզնեսի ռազմավարական զարգացման
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ուղության որոշումը: Թեմա 4` Կազմակերպության վերակառուցումը որպես ռազմավարական
կառավարման նոր ուղություն` հիմնված բիզնես պրոցեսների վրա: Թեմա 5` Բիզնես գաղափարներ և
դրանց իրականացման ձևերն ու մեթոդները: Բիզնեսի նախագծում: Թեմա 6` Բիզնեսի կերպարի,
նպատակների և ռազմավարության պլանավորում: Թեմա 7` Բիզնես պլանավորման տեսակները: Ներքին
բիզնես պլան: Ներդրումային բիզնես պլան: Ձեռնարկության ֆինանասական վիճակի բարելավման պլան:
Թեմա 8` Բիզնես պլանի կառուցվածքը և կազմման հմտությունները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10
միավոր արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Գնահատման քայլը
0.5 միավոր է:
1-ին ստուգում: Գրավոր աշխատանք:
2-րդ ստուգում: Գրավոր աշխատանք:
0904/B30. Սերվիսային գործունեության փաստաթղթային ապահովումը (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 15 ժամ սեմինար պարապմունք),
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը
Ուսանողների մոտ ձևավորել փաստաթղթերի կազմելու տեսական և գործնական
ունակությունների և կարողությունների համակարգ սերվիսի ոլորտի առանձնահատկությունները հաշվի
առնելով:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.
Կստանա
մասնագիտական
գիտելիքներ
ժամանակակից
փաստաթղթավորման,
տերմինաբանական
բազայի
վերաբերյալ,
սերվիսի
ոլորտում
փաստաթղթաշրջանառության,
կազմակերպաիրավական, կադրային և արտադրական փաստաթղթերի վերաբերյալ,
2. Ձեռք կբերի գործնական հմտություններ զբոսաշրջային կազմակերպության փաստաթղթերի
ձևակերպման համար,
3. Ինքնուրույն կարող է իրականացնել տուրօպերատորի փաստաթղթային փաթեթի կազմումը,
պայմանագրային փաստաթղթերի կազմումը:
Դասընթացի բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ներածություն: Թեմա 2՝ Փաստաթղթերի տեսակները, դասակարգումը: Թեմա 3՝
Սերվիսային կազմակերպության փաստաթղթային շրջանառության հիմնադրույթները: Թեմա 4՝
Փաստաթղթային շրջանառության համակարգը, փաստաթղթերի շարժը: Թեմա 5՝ Կազմակերպական և
կարգադրիչ թաստաթղթեր: Աշխատանքային գրքույկ: Կադրային հաշվառում: Թեմա 6՝ Անհատականացված փաստաթղթեր: Թեմա 7՝ Խիստ հաշվերվության փաստաթղթեր, բլանկներ, ֆորմուլյարներ:
Թեմա 8՝ Էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառությունը: Թեմա 9՝ Տեղեկատվության պշտպանության
մեթոդները: Արխիվացում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10
միավոր արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Գնահատման քայլը
0.5 միավոր է:
1-ին ստուգում: Գրավոր աշխատանք:
2-րդ ստուգում: Գրավոր աշխատանք:
0904/B31. Սերվիսային գործունեության առանձնահատկությունները (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ, (30 ժամ դասախոսություն, 15 ժամ գործնական),
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ՀՀ սերվիսի ոլորտում այսօրվա վիճակը և
միտումները: Ինչպես նաև ուսանողներին ներկայացնել սերվիսի ճյուղային և տարածքային
կառուցվածքը, դրանց վրա ազդող տնտեսական, սոցիալական և բնապահպանական գործոնները:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը `
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1. Կիմանա ՀՀ տնտեսության առանձնահատկությունները սերվիսային գործունեության
տեսանկյունից,
2. կիմանա սերվիսի ոլորտում առկա հիմնախնդիրները և միտումները:
3. կկարողանա վերլուծել սերվիսի վրա ազդող գործոնները, բացահայտել սերվիսի
կազմակերպման նախադրյալները և ՀՀ-ում պլանավորել սերվիսային գործունեության
հեռանկարը:
Դասընթացի բովանդակությունը
Թեմա 1` ՛՛ՀՀ տնտեսության առանձնահատկությունները: Թեմա 2` ՀՀ-ում սերվիսի զարգացման
փուլերը Թեմա 3՝ ՀՀ-ում սերվիսային գործունեության օրենսդրական դաշտը Թեմա 4` Սերվիսի
ինդուստրիան և ենթակառուցվածքը: Թեմա 5` ՀՀ սերվիսի ճյուղային և տարածքային կառուցվածքը:
Թեմա 6` Անցումային տնտեսություններում սերվիսի առանձնահատկությունները Թեմա 7` Սերվիսի
զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է: Քննության ձևերն են.
Առաջինը՝ գրավոր
Երկրորդը՝ գրավոր
0904/B32. Սերվիսային գործունեության կազմակերպման օրենսդրությունը (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (32 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար),
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է սովորեցնել սերվիսային գործունեության կազմակերպման
օրենսդրական հիմքերը ուազգային և միջազգային օրենքները։
Կրթականարդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝
1. ներկայացնելսերվիսային գործունեության կազմակերպման օրենսդրական կարգավորման
համակարգը,
2. քննարկել սերվիսային գործունեության կազմակերպման օրենսդրության պետական և
միջազգային ասպեկտները,
3. ներակայացնել ՀՀ-ում սերվիսային գործունեության կազմակերպման օրենսդրական
կարգավորումները։
Դասընթացի բովանդակությունը
Թեմա 1` Սերվիսային գործունեության բովանդակությունը։ Թեմա 2` Օրենսդրությունը որպես
իրավաբանական կատեգորիա։ Թեմա 3` Սերվիսային գործունեության պետական և միջազգային
կարգավորումը։ Թեմա 4` Սերվիսային գործունեության կազմակերպման օրենքները ըստ սերվիսային
գործունեության ճյուղերի և տեսակների։ Թեմա 5` Սերվիսային ձեռնարկատիրության օրենսդրական
կարգավորումները ՀՀ-ում։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10
միավոր արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Գնահատման քայլը
0.5 միավոր է:
1-ին ստուգում: Գրավոր աշխատանք:
2-րդ ստուգում: Գրավոր աշխատանք:

6. Կրթական այլ մոդուլներ
«Աշխարհագրություն» կրթական ծրագիր
Ուսումնական պրակտիկա - 1 (4 կրեդիտ)
4 շաբաթ տևողությամբ, 2-րդ կիսամյակ, ստուգարք
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Երկրագիտություն (6 օր տևողությամբ)
Նպատակը.
Պրակտիկայի նպատակն է լսարանում ստացած տեսական և գիտագործնական բնույթի
գիտելիքներն ամրապնդել դաշտում, տարբեր երթուղիների և ստացիոնար դիտարկումների տվյալների
միջոցով:
Կրթական արդյունքները.
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ռելիեֆի հրաբխային, ծալքաբեկորավոր ձևերը, բարձրադիր լանդշաֆտային
գոտիները,
2. կհասկանա տարբեր ծագումնաբանական մորֆոստրուկտուրային կառույցների համատեղ
դրսևորումը,
3. կկարողանա կազմել բլոկ դիագրամներ:
Հողերի աշխարհագրություն հողագիտության հիմունքներով (4 օր տևողությամբ)
Նպատակը.
Պրակտիկայի նպատակն է լսարանում ստացած տեսական և գիտագործնական բնույթի
գիտելիքներն ամրապնդել դաշտում, տարբեր երթուղիների և ստացիոնար դիտարկումների տվյալների
միջոցով:
Կրթական արդյունքները.
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա բնության մեջ տեղի ունեցող բնական բազմաթիվ պրոցեսների զարգացման
օրինաչափությունների, հողառաջացման գործոնների, տարբեր ապարների տարածման
արեալների մասին,
2. կհասկանա սեփական դիտարկումներով կամ դաշտային երթուղիների միջոցով պրոցեսների
ձևավորման և զարգացման բազմաթիվ երևույթները, օրինաչափությունները,
3. կկարողանա տեսական և պրակտիկ գիտելիքները օգտագործել տնտեսության որևէ
բնագավառում:
Երկրաբանություն (2 օր տևողությամբ)
Նպատակը.
Ուսումնական պրակտիկայի նպատակն է ամրապնդել դասախոսությունների ընթացքում ստացած
տեսական գիտելիքները, ինչպես նաև սովորեցնել դաշտային աշխատանքների հմտությունները:
Արդյունքները.
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. պատկերացում կկազմի դաշտային աշխատանքների, ինչպես նաև լեռնային ապարների
ուսումնասիրման միջոցների և մեթոդների և դրանց ձևափոխության մասին,
2. կհասկանա լեռնային ապարների և երկրաբանական կառուցվածքների կապը,
3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել ինքնուրույն հետազոտություններում:
Տեղագրություն (10 օր տևողությամբ)
Նպատակը.
Ուսումնական պրակտիկայի նպատակն է ամրապնդել «Տեղագրություն» առարկայից ստացած
տեսական գիտելիքները:
Արդյունքները.
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա գեոդեզիական սարքավորումներով աշխատելու հմտություններ, կսովորի դաշտային
պայմաններում սարքավորումների օգնությամբ չաձագրումներ կատարել,
2. կհասկանա չափագրման ճշտության պահպանման անհրաժեշտությունը,
3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել հետագա ինքնուրույն աշխատանքներում:
Տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրության ներածություն (4 օր տևողությամբ)
Նպատակը.
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Դաշտային պայմաններում ամրապնդել տեսական դասընթացից ստացած գիտելիքները,
տիրապետել հասարակական կյանքի առանձին ոլորտների վերաբերյալ փաստական վիճակագրական
նյութերի հավաքմանը, ընդհանրացմանը և վերլուծությանը:
Կրթական արդյունքները
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. Ձեռք կբերի հասարակական կյանքի առանձին ոլորտների վերաբերյալ նյութերի հավաքման
կարողություններ:
2. Կկարողանա ինքնուրույն կերպով բնութագրել հասարակական կյանքի առանձին ոլորտներ:
3. Կսովորի միմյանց հետ համեմատել հասարակական կյանքի առանձին ոլորտները, ոորոշել այդ
ոլորտները ուսումնասիրող գիտությունների տեղը և դերը:

Ուսումնական պրակտիկա - 2 (4 կրեդիտ)
4 շաբաթ տևողությամբ, 4-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Ֆիզիկական աշխարհագրության հետազոտման մեթոդներ 4 օր տևողությամբ
Նպատակը.
Պրակտիկայի նպատակն է ամրապնդել և կիրառել տեսական դասընթացից ստացած գիտելիքները,
ուսումնասիրել գետերի այժմյան հունը և պալեոաշխարհագրական կառուցվածքը:
Կրթական արդյունքները.
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ապարների տեղադրման, շերտայնության, անկման որոշման մասին,
2. կհասկանա ապարների հողմահարման պրոցեսները,
3. կկարողանա կազմել բլոկ դրագրամներ, լանդաշֆտային տրամատներ, քարտեզներ:
Գեոմորֆոլոգիա 4 օր տևողությամբ
Նպատակը.
Ուսումնական պրակտիկայի նպատակն է ամրապնդել տեսական գիտելիքները ռելիեֆի ձևերի և
բազմազան ռելիեֆառաջացնող պրոցեսների դաշտային հետազոտությունների ընտացքում:
Արդյունքները.
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. պատկերացում կկազմի ռելիեֆի ձևերի և բազմազան ռելիեֆառաջացնող պրոցեսների մասին,
2. կհասկանա ռելիեֆի ձևավորման օրինաչափությունները և դրա դաշտային հեռտազոտումը
3. կկարողանա ինքնուրույն դաշտային գեոմորֆոլոգիական հանույթ` երթուղու և դիտակետերի
ճիշտ ընտրությամբ:
Կենսաշխարհագրություն 4 օր տևողությամբ
Նպատակը.
Պրակտիկայի նպատակն է դաշտային պայմաններում ամրապնդել տեսական դասընթացից
ստացած գիտելիքները, ձեռք բերել ունակություններ ճանաչելու առանձին կենսաշխարհագրական
երևույթներ:
Կրթական արդյունքները.
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա համակեցությունների կառուցվածքային առանձնահատկությունները, օրինաչափ
փոփոխությունները,
2. կհասկանա առանձին համակեցությունների կենսազանգվածի որոշման ձևերը, անթրոպոգեն
փոփոխության աստիճանը,
3. կկարողանա կազմել հերբարիում, երկրաբուսական կտրվածքներ:
Ջրաբանություն 4 օր տևողությամբ
Նպատակը.
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Պրակտիկայի նպատակն է դաշտային պայմաններում ամրապնդել տեսական դասընթացի
հիմնական դրույթները, ծանոթանալ ջրային օբյեկտների, ջրաչափական գործիքների հետ, ձեռք բերել
դրանցով աշխատելու հմտություն:
Կրթական արդյունքները.
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ջրաչափական դիտակետերում ջրաբանական դիտումներ կատարելու սկզբունքները,
2. կհասկանա ջրաբանական չափումների գործնական նպատակները,
3. կկարողանա ինքնուրույն կատարել ջրաբանական չափումներ, կազմել հաշվետվություն:
Օդերևութաբանություն և կլիմայագիտություն 3 օր տևողությամբ
Նպատակը.
Պրակտիկայի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել օդերևութաբանական կանխատեսումների
և օդերևութաբանության ու կլիմայագիտության բաժնի աշխատանքների, օդերևութաբանական
կայաններում կատարվող դիտարկումների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա եղանակի քարտեզների, արհեստական օդերևութաբանական արբանյակների
ամպամածության վերաբերյալ տեղեկատվության հետ,
2. կհասկանա
աէրոլոգիական
դիագրամաները,
օդերևութաբանական,
ռադիոլոկացիոն
դիտարկումների արդյունքները,
3. կկարողանա կազմել օդերևութաբանական ամսագրեր, կլիմայական տեղեկագրեր:
Բնակչության աշխարհագրություն ժողովրդագրության հիմունքներով 1օր տևողությամբ
Նպատակը.
Դաշտային պայմաններում ամրապնդել տնտեսական դասընթացից ստացած գիտելիքները:
Տիրապետել բնակչության վերաբերյալ վիճակագրական փաստական նյութերի հավաքմանը:
Կրթական արդյունքները
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. Կիմանա դաշտային պայմաններում կիրառել բնակչության կյանքի սոցիալ-տնտեսական
պայմանների վերաբերյալ լսարանում ստացած գիտելիքները:
2. Կկարողանա ինքնուրույն կերպով հավաքել բնակչության վերաբերյալ փաստական
վիճակագրական նյութերը:
3. Կսովորի հավաքած նյութերը ընդհանրացնել, դասակարգել, վերլուծել:
Արտադրական պրակտիկա (4 կրեդիտ)
4 շաբաթ տևողությամբ, 6-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Պրակտիկայի նպատակն է ուսանողների մոտ տեսական գիտելիքների ամրապնդումը դաշտային
գործնական
ուսումնասիրությունների
միջոցով,
ավարտական
աշխատանքների
նյութերի
հավաքագրումը:
Կրթական արդյունքները.
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա տեսական գիտելիքների գործնական օգտագործումը,
2. կհասկանա տեսական գիտելիքների կարևորումը գործնական աշխատանքներ կատարելու
համար,
3. կկարողանա տեսական ու գիտական գիտելիքների համադրմամբ ուսումնասիրություններ
կատարել:
Ամփոփիչ մասնագիտական քննություն (4 կրեդիտ)
8-րդ կիսամյակ
Ավարտական աշխատանք (12 կրեդիտ)
8-րդ կիսամյակ
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«Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» կրթական ծրագիր
Ուսումնական պրակտիկա - 1 (2 կրեդիտ)
10 օր տևողությամբ, 2-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Տեղագրություն 8 օր տևողությամբ
Նպատակը.
Ուսումնական պրակտիկայի նպատակն է տեսական գիտելիքների ամրապնդումը:
Արդյունքները.
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա դաշտային չափումների և դիտարկումների հմտությունները,
2. կհասկանա նիվելիրային աշխատանքների ճշտության պահպանման անհրաժեշտությունը գեոմորֆոլոգիայի, երկրաբանության և շինարարության համար, կսովորի դաշտում տարբերել ռելիեֆի ձևերը
և լեռնային ապարների տիպերը, դրանց արտահայտումը տիեզերական նկարներում,
3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել հետագա ինքնուրույն աշխատանքներում:
Երկրագիտություն 2 օր տևողությամբ
Նպատակը.
Պրակտիկայի նպատակն է դաշտային ուսումնասիրությունների միջոցով լսարանային
պայմաններում ուսանողների կողմից ստացած գիտելիքների ամրապնդումը:
Կրթական արդյունքները.
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը
1. կիմանա տեսական գիտելիքների կարևորությունը դաշտային ուսումնասիրությունների
գործում,
2. կհասկանա
ինչպես
օգտագործել
տեսական
գիտելիքները
կոնկրետ
դաշ-տային
ուսումնասիրման բնագավառում,
3. կկարողանա կատարել դաշտային փոքր մասշտաբի ուսումնասիրություններ, որը հիմք
կծառայի
հետագայում
աշխարհագետ
մասնագետին
պահանջվող
լայնամասշտաբ
ուսումնասիրությունների համար:

Ուսումնական պրակտիկա - 2 (4 կրեդիտ)
20 օր տևողությամբ, 4-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Թեոդոլիտային և մենզուլային հանույթ 13 օր տևողությամբ
Նպատակը.
Ուսումնական պրակտիկայի նպատակն է տեսական գիտելիքների ամրապնդումը:
Արդյունքները.
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա դաշտային չափումների և դիտարկումների մեթոդները,
2. կհասկանա կադաստրային գործում չափումների ու դիտարկումների կարևորությունը,
3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել հետագա ինքնուրույն աշխատանքներում:
Գեոմորֆոլոգիա 7 օր տևողությամբ
Նպատակը.
Ուսումնական պրակտիկայի նպատակն է ամրապնդել տեսական գիտելիքները ռելիեֆի ձևերի և
բազմազան ռելիեֆառաջացնող պրոցեսների դաշտային հետազոտությունների ընթացքում:
Արդյունքները.
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. պատկերացում կկազմի ռելիեֆի ձևերի և բազմազան ռելիեֆառաջացնող պրոցեսների մասին,
2. կհասկանա ռելիեֆի ձևավորման օրինաչափությունները և դրա դաշտային հեռտազոտումը
3. կկարողանա ինքնուրույն դաշտային գեոմորֆոլոգիական հանույթ` երթուղու և դիտակետերի
ճիշտ ընտրությամբ:
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Արտադրական պրակտիկա (4 կրեդիտ)
20 օր տևողությամբ, 6-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Արտադրական պրակտիկայի նպատակն է տեսական գիտելիքների ամրապնդումը ՀՀ պետական
կադաստրի վարչությունում:
Արդյունքները.
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա վարչությունում կատարվող կոնկրետ աշխատանքների մասին,
2. կհասկանա, թե ինչ աշխատանքներ է անհրաժեշտ կատարել հողային քարտեզագրման համար,
3. կկարողանա արտադրությունում ստացած գիտելիքները կիրառել կոնկրետ նպատակներով:
Ամփոփիչ մասնագիտական քննություն (4 կրեդիտ)
8-րդ կիսամյակ
Ավարտական աշխատանք (12 կրեդիտ)
8-րդ կիսամյակ

«Երկրաբանություն» կրթական ծրագիր
Ուսումնական պրակտիկա-1 (4 կրեդիտ)
Ընդհանուր երկրաբանություն
4 շաբաթ տևողությամբ, 2-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Ուսումնական պրակտիկայի նպատակն է դաշտային պայմաններում ուսանողներին սովորեցնել
գլխավոր բնական մերկացումների նկարագրումը, ապարների տեղադրման էլեմենտների որոշումը, մակերևութային գոյացումների և արմատական հիմքի ապարների հիմնական երկրաբանական-ծագումնաբանական տիպերը: Ծանոթացնել ֆիզիկա-երկրաբանական պրոցեսներին և երևույթներին (սողանքներ,
փլվածքներ, գերնստումներ և այլն): Ռելիեֆի մորֆոլոգիական ձևերի ուսւոմնասիրում:
Կրթական արդյունքները.
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա երկրաբանական մերկացումների նկարագրումը
2. կհասկանա ֆիզիկա-երկրաբանական պրոցեսների առանձնահատկությունները,
3. կկարողանա որոշել շերտերի տեղադրման էլեմենտնե

Ուսումնական պրակտիկա – 2 (4 կրեդիտ)
Երկրաբանական քարտեզագրում
20 օր տևողությամբ, 4-րդ կիսամյակ, ստուգարք
«Կառուցվածքային երկրաբանություն և երկրաբանական քարտեզագրություն» 10 օր տևողությամբ
Նպատակը.
Ուսումնական պրակտիկայի նպատակն է ամրապնդել և կիրառել դասընթացից ուսումնական
տարվա ընթացքում ստացած տեսական գիտելիքները, ուսումնասիրել տեղանքի երկրաբանական
կառուցվածքի առանձնահատկությունները, կատարել տեղանքի երկրաբանական քարտեզագրում:
Կրթական արդյունքները.
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. Կկարողանա բնութագրել և տարբերակել տարատեսակ ապարները, տալ նրանց ճիշտ
ծագումնաբանական բնութագիրը և անվանումը,
2. Կիմանա նստվածքային և ներժայթքային ապարների տեղադրման ձևերը, շերտայնության և
նրանց որոշման ու բնութագրման մեթոդները, կառուցվածքային ձևերի ու նրանց խախտումների
քարտեզագրման սկզբունքները,
3. Կսովորի կազմել գրագետ երկրաբանական քարտեզներ և հաշվետվություններ:
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Ստուգման ձևը
Պրակտիկայի ավարտին ուսանողներն հանձնում են ստուգարք պաշտպանելով կազմած
հաշվետվությունը, որին պարտադիր կցված են տեղամասերի (փորձադաշտերի) երկրաբանական
քարտեզներն ու կտրվածքները, ինչպես նաև աշխատանքային քարտեզներն ու դաշտային գրքույկները:
Ուսանողները ստուգարքի մասնակցելու թույլատրվում են միայն դաշտային պրակտիկայի 75%-ից
ավել մասնակցության դեպքում:
Երկրաֆիզիկա 10 օր տևողությամբ
Նպատակը.
Պրակտիկայի նպատակն է դաշտային պայմաններում ծանոթացնելու երկրաֆիզիկական
սարքավորումների սկզբունքային սխեմաներին, դաշտային աշխատանքների մեթոդիկային ու
տեխնիկային:
Կրթական արդյունքները.
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա դաշտային աշխատանքների մեթոդիկան ու տեխնիկան
2. կհասկանա դաշտային դիտարկումների արդյունքների մշակման ու մեկնաբանման
սկզբունքները
3. կկարողանա երկրաֆիզիկական յուրաքանչյուր մեթոդի համապատասխան սարքի կիրառմամբ
կատարել դաշտային չափումներ, գրանցել ստացված տվյալները և համապատասխան
ուղղումներից հետո կառուցել համապատասխան գրաֆիկներ, կտրվածքներ, հնարավորության
դեպքում` քարտեզներ, ինչպես նաև պաշտպանության ներկայացնել իրենց կազմած
հաշվետվությունները:

Արտադրական պրակտիկա (4 կրեդիտ)
4 շաբաթ տևողությամբ, 6-րդ կիսամյակ, ստուգարք
«Օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնում և հետախուզում, երկրաբանական հանույթ»
Նպատակը.
Արտադրական պրակտիկայի նպատակն է ուսանողների մոտ ամրապնդել օգտակար հանածոների
հանքավայրերի որոնման և հետախուզման աշխատանքների կատարման դասընթացից ստացած
տեսական գիտելիքները:
Կրթական արդյունքները.
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. Կկարողանա դաշտում ինքնուրույն կատարել որոնողական երթուղիներ, լեռնային փորվաքների
և հորատանցքների փաստագրում ու նմուշակում,
2. Կիմանա հետախուզական ցանցի ընտրության և հանքավայրի պաշարների հաշվարկման
հիմնական մոտեցումները,
3. Կսովորի ստորգետնյա քարտեզագրման սկզբունքները և հանքային մարմնի ծավալային
պատկերման առանձնահատկությունները:

Ամփոփիչ մասնագիտական քննություն (4 կրեդիտ)
8-րդ կիսամյակ

Ավարտական աշխատանք (12 կրեդիտ)
8-րդ կիսամյակ
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«Սերվիս» կրթական ծրագիր
Ուսումնական պրակտիկա-1 (4 կրեդիտ)
20 օր տևողությամբ, 2-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Տուրիստական երկրագրություն 5 օր տևողությամբ
Դաշտային պայմաններում ամրապնդել ստացված համակարգված և ամբողջական գիտելիքները և
տալ ամբողջական պատկերացում տուրիզմի զարգացման տեսանկյունից տուրիստական երկրագրական
վերլուծության և տեսության վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա տուրիստական երկրագրության հիմնական ուղղություններն ու բաղադրիչները,
վերլուծության հիմնական մեթոդները.
2. կհասկանա տուրիստական երկրագրության հիմնական բաղադրիչների հատկանիշներն ու
փոխադարձ կապերը:
3. կկարողանա կատարել երկրագրության առանձին բաղադրիչների գնահատում տուրիստական
հնարավորությունների օգտագործման և տուրիզմի զարգացման տեսանկյունից:
Տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրություն 5 օր տևողությամբ
Նպատակը.
Դաշտային պայմաններում ամրապնդել տեսական դասընթացից ստացած գիտելիքները,
տիրապետել հասարակական կյանքի առանձին ոլորտների վերաբերյալ փաստական վիճակագրական
նյութերի հավաքմանը, ընդհանրացմանը և վերլուծությանը:
Կրթական արդյունքները
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ձեռք կբերի հասարակական կյանքի առանձին ոլորտների վերաբերյալ նյութերի հավաքման
կարողություններ:
2. կկարողանա ինքնուրույն կերպով բնութագրել հասարակական կյանքի առանձին ոլորտներ:
3. կսովորի միմյանց հետ համեմատել հասարակական կյանքի առանձին ոլորտները, ոորոշել այդ
ոլորտները ուսումնասիրող գիտությունների տեղը և դերը:
Սերվիսի աշխարհագրություն 5 օր տևողությամբ
Նպատակը.
Ուսանողներին դաշտային պայմաններում ամբողջական և համակարգված գիտելիքներ տալ
սպասարկման ոլորտի աշխարհագրության հիմունքների վերաբերյալ, ծանոթացնել սպասարկման
ոլորտի առանձին տեսակների տարածքային կազմակերպման սկզբունքներին և ձևերն:
Կրթական արդյունքները
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը
1. կիմանա սպասարկման ոլորտի, նրա առանձին տեսակների տարածքային կազմակերպման
սկզբունքներն ու օրինաչափությունները,
2. կհասկանա սպասարկման ոլորտի տարածքային կազմակերպման վրա ազդող տարբեր
գործոնների (տնտեսության, բնակչության և այլն) բնույթն ու հիմնական ուղղությունները,
3. կարողանա կատարել սպասարկման ոլորտի, նրա առանձին տեսակների զարգացման և
տարածքային կազմակերպման տարբեր ցուցանիշների վերլուծություն և գնահատում:
Սերվիսի հիմունքներ 5 օր տևողությամբ
Նպատակը.
Ուսանողներին դաշտային պայմաններում
համակարգված գիտելիքներ տալ սերվիսի
բովանդակության, անհրաժեշտության, գործնական նշանակության մասին:
Կրթական արդյունքները.
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը
1. ուսանողները կստանան համակարգված գիտելիքներ սերվիսի ոլորտի, նրա առանձին
բաղադրիչների վերաբերյալ,
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2. կսովորեն հյուրասիրություն, հյուրանոցային գործի, զբոսաշրջության, ռեսուրսային գործի և
սերվիսի մյուս տեսակների կազմակերպումը,
3. ձեռք կբերեն կարողություններ ինքնուրույն կերպով կազմակերպելու սերվիսի տարբեր
ոլորտների աշխատանքները:

Ուսումնական պրակտիկա-2 (4 կրեդիտ)
20 օր տևողությամբ, 4-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Հայ արվեստի պատմություն 5 օր տևողությամբ
Նպատակը.
Ուսանողին դաշտային պայմաններում
ծանոթացնել
հայ արվեստի պատմությանը, նրա
զարգացման հիմնական փուլերին, կարևոր ստեղծագործություններին և արվեստագետներին, ինչպես
բուն Հայաստանում, այնպես էլ սփյուռքում: Ներկայացնել հայ արվեստի տեղը համաշխարհային
արվեստի համատեքստում, բացահայտել հայ արվեստի կապերը հունական, հռոմեական, բյուզանդական,
պարսկական, արաբական, ռուսական, եվրոպական արվեստների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը
1. կհասկանա հայ արվեստի պատմության օրինաչափությունները, զարգացման առանձնահատկությունները,
2. կճանաչի հայկական կերպարվեստի ստեղծագործությունները,
3. կծանոթանա հայկական ճարտարապետության պատմությանը:
Բնակչության աշխարհագրություն 5 օր տևողությամբ
Նպատակը.
Դաշտային պայմաններում ամրապնդել տնտեսական դասընթացից ստացած գիտելիքները:
Տիրապետել բնակչության վերաբերյալ վիճակագրական փաստական նյութերի հավաքմանը:
Կրթական արդյունքները
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա դաշտային պայմաններում կիրառել բնակչության կյանքի սոցիալ-տնտեսական
պայմանների վերաբերյալ լսարանում ստացած գիտելիքները:
2. կկարողանա ինքնուրույն կերպով հավաքել բնակչության վերաբերյալ փաստական
վիճակագրական նյութերը:
3. կսովորի հավաքած նյութերը ընդհանրացնել, դասակարգել, վերլուծել:
Հայ եկեղեցու մշակույթը և ավանդույթները 5 օր տևողությամբ
Նպատակը.
Ուսանողներին ծանոթացնել Հայ առաքելական եկեղեցու մշակույթին ու ավանդույթներին:
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը
Կրթական արդյունքները.
1. կիմանա Հայ եկեղեցու ծագման ու պետական հռչակման մասին: Եկեղեցու կառուցվածքը,
խորհուրդները և ծեսերը:
2. կհասկանա եկեղեցու կառուցվածքը, եկեղեցու առանձնահատկությունները այլ եկեղեցիների
համեմատությամբ,
3. կարողանա տարբերել հայ և այլ եկեղեցիների առանձնահատկությունները, եկեղեցական
կառույցների ժամանակաշրջանը:
Տուրիստական ինդուստրիայի աշխարհագրություն 5 օր տևողությամբ
Նպատակը.
Ուսանողներին դաշտային պայմաններում տալ համակարգված գիտելիքներ տուրիստական
տուրիստական ինդուստրիայի վերաբերյալ, ձևավորել կայուն գիտելիքներ տուրիստական առանձին
ձևերի բովանդակության, գործունեության, մեխանիզմի վերաբերյալ:
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը
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Կրթական արդյունքները.
1. կիմանա տուրիստական առանձին ձևերի բովանդակությունը, գործունեության ձևերը, դերն ու
նշանակությունը:
2. կտիրապետի տուրիստական ինդուստրիայի առանձին ձևերի կիրառման մեխանիզմներին,
ձևերին:
3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել տուրիստական արդյունավետ կազմակերպելու
համար:
Արտադրական պրակտիկա (4 կրեդիտ)
4 շաբաթ տևողությամբ, 6-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Պրակտիկայի նպատակն է ուսանողների մոտ տեսական գիտելիքների ամրապնդումը դաշտային
գործնական
ուսումնասիրությունների
միջոցով,
ավարտական
աշխատանքների
նյութերի
հավաքագրումը:
Կրթական արդյունքները.
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա տեսական գիտելիքների գործնական օգտագործումը,
2. կհասկանա տեսական գիտելիքների կարևորումը գործնական աշխատանքներ կատարելու
համար,
3. կկարողանա տեսական ու գիտական գիտելիքների համադրմամբ ուսումնասիրություններ
կատարել:

Ամփոփիչ մասնագիտական քննություն (4 կրեդիտ)
8-րդ կիսամյակ

Ավարտական աշխատանք (12 կրեդիտ)
8-րդ կիսամյակ
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ԲԱԺԻՆ III.
ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետը մագիստրոսի
մակարդակում կազմակերպում է ուսուցում՝ հետևյալ կրթական ծրագրերով.

կրթական

1. Աշխարհագրություն
1.1. 054201.02.7 – Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ
1.2. 054201.03.7 – Ջրաօդերևութաբանություն
1.3. 054201.04.7 – Ֆիզիկական աշխարհագրություն
1.4. 054201.05.7 – Հասարակական աշխարհագրություն

2. Երկրաբանություն
2.1. 054101.03.7 – Երկրաֆիզիկա,
երկրաբանություն
2.2. 054101.04.7 –
հետախուզում

Օգտակար

ջրաերկրաբանություն

հանածոների

3. Զբոսաշրջություն
3.1. 101501.02.7 – Կայուն զբոսաշրջություն

4. Սերվիս
4.1. 101801.01.7 – Սերվիս
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և

հանքավայրերի

ճարտարագիտական
երկրաբանություն

և

Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ

ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
1. Ծրագրի անվանումը և
մասնագիտության թվանիշը

Քարտեզագրություն և կադաստրայի գործ
054201.02.7

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Աշխարհագրության մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական
տարին

2017/2018

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա,

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ծրագրի ընդունելության չափանիշները և պահանջները հաստատված է ԵՊՀ
գիտական խորհրդի 2015թ. մարտի 31-ի նիստի № 6/5 որոշմամբ, ըստ մագիստրատուրայի
ընդունելության կանոնակարգի1:
Մագիստրատուրա ընդունվելիս բակալավիր համապատասխան մասնագիտությամբ
շարունակողների ընդունելությունը անցկացվում է առանց քննության, իսկ այլ
մասնագիտություն
ունեցող
դիմորդները
հանձնում
են
համապատասխան
մասնագիտության
բակալավրի
ավարտական
ամփոփիչ
քննության
համար
նախատեսված հարցաշարով քննություն:

9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է՝
•

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
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10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝
1. Ձևակերպելու
և
համակողմանի
քարտեզագրության հիմունքները,

լուսաբանելու

կադաստրային

գործի

2. Սահմանելու
և
հիմնավորելու
կիրառվող
քարտեզագրական
մեթոդի
առանձնահատկությունները, նրանց նկատմամաբ ներկայացվող պահանջները,
3. Ընտրելու և ինքնուրույն մշակելու քարտեզագրման ծրագրեր, հիմնավորելով
կիրառվող ծրագրի արդյունավետությունը,
4. Հիմնավորելու գույքագրման անհրաժեշտությունը, ընտրելու դրանց իրականացման
եղանակը,
5. Բացատրելու հողերի մոնիթորինգի էությունը,
գործողությունները, գնահատելու հողերը,

նկարագրելու

պահանջվող

6. Ճանաչելու գույքագրվող օբյեկտներում տեղի ունեցող փոփոխությունները (հողերի
դեգրադացիա, կառույցների դեֆորմացիա) և հիմնավորելու փոփոխությունների դեմ
պայքարելու ձևերի համակարգային մոտեցման անհրաժեշտությունը,
7. Հիմնավորելու մասնագիտական գործունեության ոլորտում քարտեզագրության և
երկրատեղեկատվական համակարգերի մեթոդաբանական և տեսական հիմքերը,
ներկայացնելու ժամանակակից պրոբլեմները:

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝
1. Դասակարգելու հողատեսքեր, անշարժ գույքի տեսակների տեղադիրքի սխեմաներ և
քարտեզներ,

2. Մշակելու և կառուցելու համալիր գրաֆիկական եռաչափ մոդելներ, վերլուծելու,
3.
4.
5.
6.
7.

քննարկելու և հիմնավորելու մոդելների միջոցով ուսումնասիրությունների
կարևորությունը,
Օգտագործելու անհրաժեշտ տեղեկատվական համակարգերն ու տեխնոլոգիաները
մասնագիտական ոլորտում բարդ խնդիրներ լուծելու և հավաստի եզրահանգումներ
անելու համար,
Խորը և հիմնավորված մշակելու առաջարկներ այս ոլորտում աշխատանքի
արդյունավետությունը բարձրացնելու համար,
Դասակարգելու հողատեսքերը ըստ կատեգորիաների, կատարելու հողերի
բոնիտում,
Ժամանակակից
գեոդեզիական
սարքերի
միջոցով
որոշելու
օբյեկտների
կոորդինատները, դասակարգելու դրանք ըստ կատեգորիաների,
Աէրոտիեզերական նկարների վերծանման միջոցով ներկայացնելու բնական և
հասարակական օբյեկտների և շրջակա տարածքների վիճակը, որոշելու դրանցում
կատարված փոփոխությունները և ընտրելու նեգատիվ երևույթների տվյալները:
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Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. Վերլուծելու, գնահատելու և սինթեզելու գոյություն ունեցող փաստերը ու ստացված
տվյալները,

2. Առաջարկելու նոր գաղափարներ,
3. Մշակելու և պատրաստելու նախագծեր, հաշվետվություններ և զեկույցներ,
ներկայացնելու հետազոտության արդյունքներ,

4. Արդյունավետ կերպով պլանավորելու աշխատաժամերը և այլ ռեսուրսներ,
5. Ինքնուրույն կազմակերպելու և ղեկավարելու աշխատանքային թիմը, ցուցաբերել
աշխատանքի արդյունավետություն:

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է
12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
13. Գնահատման ձևերը
Գնահատումն իրականացվում է ստուգարքների և քննությունների (եզրափակիչ
գնահատումով, առանց եզրափակիչ գնահատման, առանց ընթացիկ գնահատման)
ընդունման համակարգով, քսան միավորանոց սանդղակով:
Տե՛ս “ԵՊՀ Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի
կազմակերպման կարգ”, Երևան, ԵՊՀ, 2017թ., էջեր 4-8

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
Շրջանավարտները աշխատելու հնարավորություններ ունեն ՀՀ Կառավարությանն
առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեում, նրա քաղաքային և մարզային
ստորաբաժանումներում, անշարժ գույքի կադաստրի
պետական
կոմիտեի
աշխատակազմի սպասարկման գրասենյակնրում, <<Գեոդեզիայի և քարտեզագրության
կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ում: Վ.Սարգսայանի անվան ռազմական համասարանում, Խանդերյանի
անվան թռիչքատեխնիկական համասարանում, ինչպես նաև ռազմական այլ կառույցներում,
մասնավորապես՝ Տիգրան Մեծի, Փոքր Մհերի, Աղեյանի, Իվանյանի անվան
ռազմամարզական վարժարաններում, Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում,
շրջանավարտները կարող են աշխատել նաև մասնավոր կառույցներում՝ որպես
քարտեզագիրներ:
Ծրագիրը նախատեսված է բավարարելու թե տեղական և թե միջազգային գործատուների
պատվերները: Տեղական հիմնական գործատուն անշարժ գույքի կադաստրի պետական
կոմիտեն է: Միջազգային գործատուներից է Գերմանիայի GIZ ԳՄՀԸ-ն, որ
արդեն իսկ անցկացնում է պրակտիկա վճարովի հիմունքներով:
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15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Առկա ուսումնական ռեսուրսներից են ժամանակակից սարքավորումներով հագեցած
լաբորատորիան, որը գոյություն ունի ֆակուլտելում: Այն հնարավորություն է տալիս
ուսուցումը կազմակերպելու էլեկտրոնային, համացանցային, տեսացանցային մեթոդներով:
Բացի այդ լաբորատորիայում ներմուծված է GIS և Auto Cad ծրագրերը, որոնք կօգնեն
ուսանողներին ձեռք բերել ծրագրով նախատեսված վերջնարդյունքները: Լաբորատորիայում
տեղադրված է նաև պլոտեր կոչվող սարքը, որի օգնությամբ հնարավոր է քարտեզների
արտադրություն:
Համաձայն հուշագրի, որը կնքված է ԵՊՀ-ի և անշարժ գույքի կադաստրի պետական
կոմիտեյի միջև, ուսանողները օգտվում են նաև Կադաստրի պետական կոմիտեյի
ռեսուրսներից և տեխնիկական միջոցներից:

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք
օգտագործվել են ծրագիրը մշակելիս
Ծրագիրը մշակելիս հիմք են ընդունվել ՀՀ բարձրագույն և հետբուհական
մասնագիտական կրթության պետական կրթական չափորոշիչները և կրթական ծրագրերը,
ինչպես նաև ԵՊՀ գիտական խորհրդի 2016թ. հուլիսի 7-ի թիվ 8 նիստում հաստատված
ԵՊՀ մագիստրոսի կրթական ծրագրի կառուցվածքը և բովանդակությունը:
Ծրագիրը մշակելիս օգտագործվել է Մոսկվայի Մ.Վ. Լոմոնոսովի անվան պետական
համալսարանի
չափորոշիչները՝
քարտեզագրության
և
գեոինֆորմատիկա
մասնագիտությանբ
մագիստրոսների
պատրաստման
ծրագիրը,
ինչպես
նաև
Նիժնինովգորոդի պետական համալսարանի, Սանկտ Պետերբուրգի պետական
համալսարանի, Հյուսիս Կովկասյան Ֆեդերալ
համալսարանի քարտեզագրության և
կադաստրային գործի մասնագիտության ծրագրային կողմնորոշիչներն ու չափանիշները:

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
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: Ընդ որում պրակտիկա անցնող մագիստրոսները
վճարվում են ԳՄՀԸ-ի կողմից:
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ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾ ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ

Ա1

Ձևակերպելու և համակողմանի լուսաբանելու կադաստրային գործի
քարտեզագրության հիմունքները

Բ1

Ա2

Սահմանելու և հիմնավորելու կիրառվող քարտեզագրական մեթոդի
առանձնահատկությունները, նրանց նկատմամաբ ներկայացվող
պահանջները

Բ2

Ա3
Ա4

Ընտրելու և ինքնուրույն մշակելու քարտեզագրման ծրագրեր,
հիմնավորելով կիրառվող ծրագրի արդյունավետությունը
Հիմնավորելու գույքագրման անհրաժեշտությունը, ընտրելու դրանց
իրականացման եղանակը

Ա5

Բացատրելու հողերի մոնիթորինգի էությունը,
պահանջվող գործողությունները, գնահատելու հողերը

նկարագրելու

Ա6

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:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ

Դասակարգելու
հողատեսքեր,
անշարժ
տեղադիրքի սխեմաներ և քարտեզներ

գույքի

տեսակների

Մշակելու և կառուցելու համալիր գրաֆիկական եռաչափ մոդելներ,
վերլուծելու, քննարկելու և հիմնավորելու մոդելների միջոցով
ուսումնասիրությունների կարևորությունը

Բ5

Օգտագործելու անհրաժեշտ տեղեկատվական համակարգերն ու
տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում բարդ խնդիրներ
լուծելու և հավաստի եզրահանգումներ անելու համար
Խորը և հիմնավորված մշակելու առաջարկներ այս ոլորտում
աշխատանքի արդյունավետությունը բարձրացնելու համար
Դասակարգելու հողատեսքերը ըստ կատեգորիաների, կատարելու
հողերի բոնիտում

Բ6

Ժամանակակից
գեոդեզիական
օբյեկտների
կոորդինատները,
կատեգորիաներ

Բ7

Աէրոտիեզերական նկարների վերծանման միջոցով ներկայացնելու
բնական և հասարակական օբյեկտների և շրջակա տարածքների
վիճակը, որոշելու
դրանցում կատարված փոփոխությունները և
ընտրելու նեգատիվ երևույթների տվյալները
Մշակելու և պատրաստելու նախագծեր, հաշվետվություններ և
զեկույցներ, ներկայացնելու հետազոտության արդյունքներ

Բ3
Բ4

Ա7

Գ1

Վերլուծելու, գնահատելու և սինթեզելու գոյություն ունեցող փաստերը
ու ստացված տվյալները

Գ3

Գ2

Առաջարկելու նոր գաղափարներ

Գ4

187

սարքերի
միջոցով
որոշելու
դասակարգելու
դրանք
ըստ

Արդյունավետ կերպով պլանավորելու աշխատաժամերը և այլ
ռեսուրսներ

Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Մոդուլի
թվանիշը

Օտար լեզու 1
Օտար լեզու 2
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում
Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
Մասնագիտության արդի հիմախնդիրները
Գեոինֆորմատիկա և ԱՏՀ տեխնոլոգիաներ
Անշարժ գույքի վերլուծություն և կառավարում
Մաթեմատիկական – քարտեզագրական մոդելավորում
Քարտեզների գեոդեզիական հիմք
Հողային կադաստր և հողերի մոնիթորինգ
Հողային ռեսուրսների կառավարում
Թվային ֆոտոգրամմետրիա և հեռազննում
ՀՆԱՀ և շարժական ԱՏՀ
Գեոմորֆոլոգիական քարտեզագրում
Սխալների տեսություն
Ատլասային քարտեզագրում
Էկոլոգիական քարտեզագրում

1602/Մ01
1602/Մ02
0903/Մ01
0903/Մ02
0903/Մ03
0903/Մ04
0903/Մ05
0903/Մ06
0903/Մ07
0903/Մ08
0903/Մ09
0903/Մ10
0903/Մ11
0903/Մ12
0903/Մ13
0903/Մ14
0903/Մ15

Մաթեմատիկական մեթոդների օգտագործումը կադաստրային
գործում
Ինժեներական-երկրաֆիզիկական համալիր մեթոդների
օգտագործումը կառուցապատվող տարածքների
ուսումնասիրման գործում
Հողագույքային հարաբերություններ

0903/Մ16

Ժամանակակից գեոդեզիական սարքավորումներ
ԱՏՀ հողային ռեսուրսների կառավարման գործում

0903/Մ19
0903/Մ20

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6 Ա7

Բ1

X
X
X

X

Բ3

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X
X

X

Բ5

Բ6

Բ7

Գ1

Գ2

Գ3

Գ4

X
X
X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X
X
X
X

Բ4

X

X

X
X

X
X

X
X
X

X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

0903/Մ18

X
X

X
X
X

0903/Մ17
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Բ2

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

«Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ
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1602/Մ01

Օտար լեզու-1

6 կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

4 ժամ/ շաբ.

Գործ.-4

1-ին աշնանային

Ստուգարք

Դասընթացի նպատակն է՝
•

Կատարելագործել ուսանողների օտար (անգլերեն) լեզվով հաղորդակցական
կարողությունները՝ ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ
ոլորտներում,

•

Խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,

•

Ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,

•

Զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու կարողությունը:

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Կիրառելով մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները
(որոնողական, ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ ընկալել դրանց
բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
2. Տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ
գործածության նպատակդրմամբ,
3. Ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով ինքնուրույն
աշխատանք կատարելու սկզբունքների իմացություն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային և ոճական
վերլուծություն և թարգմանություն,
5. Ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ,
ձևակերպել, շարադրել, հիմնավորել անձնական կարծիքը, քննարկել, բանավիճել
մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրների շուրջ,
6. Գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ, ռեֆերատներ,
գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով շարադրանքը,
7. Լսելով ընկալել և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող դասախոսությունների,
հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

8. Արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ
ինտերնետային) տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և
ներկայացնելու նպատակով:
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է
համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական համակարգի
(CEFR-ի) B2 մակարդակին:
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Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
1. Օտար (անգլերեն) լեզվի իմացություն այն ծավալով, որն անհրաժեշտ է մասնագիտական
բնույթի տեղեկատվություն քաղելու օտարալեզու աղբյուրներից,
2. Օտար (անգլերեն) լեզվով ընդհանուր և մասնագիտական բառապաշարի իմացություն այն
ծավալով, որն անհրաժեշտ է մասնագիտական բնույթի հաղորդակցում իրականացնելու,
ինչպես նաև տեքստերի ընթերցման և թարգմանության համար,
3. Օտար լեզվով կազմել հստակ, լավ կառուցված տեքստ մասնագիտական թեմայի
վերաբերյալ, նկարագրել իր փորձն ու իրադարձություններ, ներկայացնել սեփական
կարծիքների և նպատակների հիմնավորումները:
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
1. Գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. Անհատական և խմբային աշխատանք,
3. Անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
4. Ինքնուրույն աշխատանք,
5. Բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի
իրականացում),
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝
Դասընթացը ավարտվում է բանավոր ստուգարքով՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր.
1. Մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում,
2. Մասնագիտական բառապաշարի ստուգում,
3. Զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ,
4. Բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի վերաբերյալ:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից՝
1. Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունները:
2. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը օտար
(անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում:
3. Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների,
գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների,
էսսեների շարադրման ձևերն ու սկզբունքները:
4. Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների
ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման, վերարտադրության
առանձնահատկությունները:
Հիմնական գրականության ցանկ՝
1. John M.Swales,Christine B. Feak
“ English in Today’s Research World’’ a Writing Guide.
The University of Michigan Press, USA,2003
2. John M Swales and Christine B.Feak
“Academic writing for Graduate Students’’ 2000, USA
3. Geology and the environment(Bernard W. Pipkin)

4. English for students of geography ( Vasileva M. A., 2001)
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1602 /Մ02

Օտար լեզու-2

3 կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

2 ժամ/ շաբ.

Գործ.-2

2-րդ գարնանային

Ստուգարք

Դասընթացի նպատակն է՝
•

Ամբողջացնել նախորդ մոդուլի օգնությամբ ձեռք բերած գիտելիքները,

•

Ծանոթացնել օտար լեզվի իմացության ստուգման և գնահատման պահանջներին,

•

Ներկայացնել լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները և ծանոթացնել
թեստավորման հիմանական սկզբունքներին,

•

Ներկայացնել լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և
մարտավարությունը,

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ցուցաբերել օտար լեզվի իմացություն միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան
(B2-C1),
2. Նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և պահանջները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. Գործնականում կատարել թեստային աշխատանքներ` կազմված համաեվրոպական
չափանիշների B2-C1 մակարակին համապատասխան
4. Արտահայտել մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և բանավոր
խոսքով

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. Արդյունավետ կիրառել համակարգչային հմտությունները

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
1. Օտար լեզվի իմացություն այն ծավալով, որն անհրաժեշտ է մասնագիտական բնույթի
տեղեկատվություն քաղելու օտարալեզու աղբյուրներից,
2. Օտար լեզվով ընդհանուր և մասնագիտական բառապաշարի իմացություն այն ծավալով,
որն անհրաժեշտ է մասնագիտական բնույթի հաղորդակցում իրականացնելու, ինչպես
նաև տեքստերի ընթերցման և թարգմանության համար,
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
1. Գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. Անհատական և խմբային աշխատանք,
3. Ինքնուրույն աշխատանք,
4. Գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:
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Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝
1.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TOEFL թեստավորման
միջոցով
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից՝
1. Օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները,
2. Լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման
հիմանական սկզբունքները,
3. Լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,
4. Միջազգային թեստերի (TOEFL, IELTS, ITEP) առանձնահատկությունները:
Հիմնական գրականության ցանկ՝
1. 1 Debora Philips “ Longman Preparation Course for the TOEFL IBT” Longman 2007
2. 2 Bruce Rogers “ The Complete Guide for TOEFL IBT Test Preparation”, Thomson 2007
3. Boston Educational Services “Official ITEP Preparation Guide”, Create Space Independent Publishing
Platform 2014
4. ETS “The Official Guide to the TOEFL Testing”, McGraw-Hill Education 2012
5. Pauline Cullen “The Official Cambridge Guide to IELTS”, Cambridge English 2014
6.
Kaplan “IELTS Premier”, Kaplan Publishing 2016
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Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում

2 ժամ/շաբ.

Գործ.-2

1-ին աշնանային

Ստուգարք

3 կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

Դասընթացի նպատակն է՝
•
•
•

Ուսանողների մոտ ձևավորել տեսական և գործնական գիտելիքներ մասնագիտության մեջ
կիրառվող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վերաբերյալ
Փոխանցել հմտություններ մասնագիտական խնդիրների լուծման նպատակով տարբեր
համակարգչային ծրագրերի օգտագործման տեսանկյունից
Ձևավորել աշխարհատեղեկատվական համակարգերի և այլ համակարգերի հետ
ինտեգրացված կերպով աշխատելու կարողություններ

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. Ընտրելու համակարգչային տարբեր ծրագրեր մասնագիտական հետազոտություններում
համապատասխան խնդիրները լուծելու նպատակով

2. Պարզաբանելու աշխարհատեղեկատվական համակարգերի տեսական հիմքերը և դրանց
կիրառության ոլորտները
3. Բացատրելու աշխարհատեղեկատվական և ինտեգրվող համակարգերի սկզբունքային
առանձնահատկությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

4. Կիրառելու աշխարհատեղեկատվական և ինտեգրված համակարգերը մասնագիտական
հետազոտություններում
5. Հավաքելու, պահպանելու և մշակելու մասնագիտության հետ առնչվող գրաֆիկական և
թեմատիկ տվյալներ

6. Ներկայացնելու հետազոտության արդյունքները քարտեզների, աղյուսակների և գրաֆիկների
տեսքով

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ՝

7. Արդյունավետ կերպով կազմակերպելու սեփական հետազոտությանները խնայելով ժամանակը
և նյութական միջոցները

8. Աշխատելու հետազոտող խմբերում
9. Պատրաստելու հաշվետվություններ և զեկուցումներ
10. Օժանդակելու տարբեր մասնագիտացված խմբերում աշխարհատեղեկատվական և ինտեգրվող
համակարգերի կիրառմանը
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
1. Ա7.Հիմնավորելու մասնագիտական գործունեության ոլորտում քարտեզագրության և
երկրատեղեկատվական մեթոդաբանական և տեսական հիմքերը, ներկայացնելու
ժամանակակից պրոբլեմները,
2. Բ2.Մշակելու և կառուցելու համալիր գրաֆիկական եռաչափ մոդելներ, վերլուծել, քննարկել և
հիմնավորել մոդելների միջոցով ուսումնասիրությունների կարևորությունը,
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3. Բ3.Օգտագործելու անհրաժեշտ տեղեկատվական համակարգերն ու տեխնոլոգիաները
մասնագիտական ոլորտում բարդ խնդիրներ լուծելու և հավաստի եզրահանգումներ անելու
համար,
4. Գ2.Առաջարկելու նոր գաղափարներ,
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
1. Գործնական պարապունքներ
2. Դասավանդման ինտերակտիվ մեթոդ
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝
Ստուգումը իրականացվում է բանավոր հարցման ձևով՝ համակարգչով կատարված գործնական
աշխատանքների հիման վրա:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից՝
1. Աշխարհատեղեկատվական և ինտեգրվող համակարգերը կադաստրի ոլորտում
2. Տվյալների տիպերը և դրանց ստացման աղբյուրները
3. Տվյալների մուտքագրումը համակարգ
4. Վեկտորացման գործընթացը
5. Տարածական տվյալների վերդրման ֆունկցիաները
6. Վերլուծության արդյունքների տարածում
14. Հիմնական գրականության ցանկ՝
1. А.Д. Иванников, В.П. Кулагин, А.Н. Тихонов, В.Я. Цветков Геоинформатика. - М.:МАКС Пресс,
2001. - 349 с.
2. Капралов Е., Кошкарев А., Тикунов В., Лурье И., Семин В., Серапинас Б., Сидоренко В. , Симонов
А. Геоинформатика. В 2 книгах. — Москва: Academia, 2010
3. Журкин И. Г., Шайтура С. В. Геоинформационные системы. — Москва: Кудиц-пресс, 2009. — 272
с
4. ArcGIS/Руководство пользователя- ESRI 2003–2004
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Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

2 ժամ/շաբ.

Դաս.-1, գործ.-1

1-ին աշնանային

Ստուգարք

3 կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

Ուսանողներին ծանոթացնել կադաստրային աշխատանքների կազմակերպման մեթոդներին
և տեխնոլոգիաներին

•

Տարաբնույթ կադաստրային աշխատանքների իրականացման առանձնահատկություններին

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Ներկայացնելու կադաստրային աշխատանքների կազմակերպման մեթոդները

2. Նկարագրելու կադաստրային աշխատանքների փուլերը
3. Մեկնաբանելու կադաստրային աշխատանքների գործընթացները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

4. Կիրառելու անհրաժեշտ տվյալների հավաքագրման, մշակման և դասակարգման
ժամանանակից տեխնոլոգիաներ
5. Ծավալելու մասնագիտական գործունեություն ինչպես մասնավոր կառույցներում, այնպես էլ
պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում
6. Մշակելու և իրակացնելու կադաստրային աշխատանքներ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

7. Գնահատելու և արդյունավետ օգտագործելու առկա ռեսուրսները

8. Օգտվելու տարբեր աղբյուրներից և միջոցներից` կադաստրային տվյալներ ստանալու համար
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
1. Ա4.Հիմնավորելու գույքագրման անհրաժեշտությունը, ընտրելու դրանց իրականացման
եղանակը,
2. Ա6.Ճանաչելու գույքագրվող օբյեկտներում տեղի ունեցող փոփոխությունները (հողերի
դեգրադացիա, կառույցների դեֆորմացիա) և հիմնավորել փոփոխությունների դեմ
պայքարելու ձևերի համակարգային մոտեցման անհրաժեշտությունը,
3. Բ1.Կազմելու տարբեր հողատեսքեր, անշարժ գույքի տեսակների տեղադիրքի սխեմաներ և
քարտեզներ,
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
1. Դասախոսություն
2. Գործնական պարապունքներ

– 196 –

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են`
Ստուգարքը իրականացվում է բանավոր հարցման ձևով՝ ռեֆերատների
պարապունքների միջոցով:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից՝
1. Կադաստրային աշխատանքների տեսակները
2. Կադաստրային աշխատանքների կազմակերպումը
3. Կադսատրային աշխատանքների պլանավորումը
4. Կադաստրային աշխատանքների հաշվառումը և հաշվետվությունների կազմումը

և

սեմինար

14. Հիմնական գրականության ցանկ`
1. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք, ընդունված է 1998 թ. մայիսի 5-ին

2. ՀՀ հողային օրենսգիրք, ընդունված է 2001 թ. մայիսի 2-ին
3. ՀՀ օրենքը գույքի նկատմամբ իրավունքների գրանցված մասին, ընդունված է 1999 թ.
ապրիլի 14-ին
4. Варламов А.А., Земельный кадастр, в шести томах, т. 1, Теоретические основы
государственного земельного кадастра, Москва, КолосС, 2003, 383 с.
5. Варламов А.А., Земельный кадастр, в шести томах, т. 2, Управление земельными
ресурсами, Москва, КолосС, 2004, 528 с
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0903/Մ03

Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները

2ժամ/շաբ.

Դաս.-2

1-ին աշնանային

Ստուգարք

3 կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

Դասընթացի նպատակն է՝
•

Ուսանողներին ծանոթացնելու կադաստրային աշխատանքների բնագավառի ժամանակակից
հիմնախնդիրներին

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Ներկայացնելու կադաստրի բնագավառի ժամանակակից հիմնախնդիրներն

2. Նկարագրելու ժամանակակից հիմնախնդիրների բնույթն և էությունը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

3. Կիրառելու կադաստրի բնագավառի հիմնախնդիրների բացահայտման նպատակով
անհրաժեշտ տվյալների հավաքագրման, մշակման և դասակարգման ժամանակակից
տեխնոլոգիաներ

4.

Մշակելու և իրականացնելու միջոցառումներ կադաստրային հիմնախնդիրների հետևանքները
մեղմելու նպատակով

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

5. Վերլուծելու առկա հիմնախնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները
6. Օգտվելու տարբեր աղբյուրներից և միջոցներից` կադաստրի ոլորտի հիմնախնդիրները
բացահայտելու համար համար

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
1. Ա1.Ձևակերպելու և համակողմանի լուսաբանելու կադաստրային գործի քարտեզագրության
հիմունքները,
2. Ա2.Սահմանելու և հիմնավորելու կիրառվող քարտեզագրական մեթոդի
առանձնահատկությունները, նրանց նկատմամաբ ներկայացվող պահանջները,
3. Բ2.Մշակելու և կառուցելու համալիր գրաֆիկական եռաչափ մոդելներ, վերլուծել, քննարկել և
հիմնավորել մոդելների միջոցով ուսումնասիրությունների կարևորությունը,
4. Բ3.Օգտագործելու անհրաժեշտ տեղեկատվական համակարգերն ու տեխնոլոգիաները
մասնագիտական ոլորտում բարդ խնդիրներ լուծելու և հավաստի եզրահանգումներ անելու
համար,
5. Գ1.Վերլուծելու, գնահատելու և սինթեզելու գոյություն ունեցող փաստերը ու ստացված
տվյալները,
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
1. Դասախոսություն
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Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝
Ստուգարքը իրականացվում է բանավոր
պարապունքների միջոցով:

հարցման

ձևով՝

ռեֆերատների

և

սեմինար

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից՝
1. Կադաստրի բնագավառի օրենսդրական հիմնախնդիրները
2. Կադաստրի բնագավառի տեխնիկական հիմնախնդիրները
3. Կադաստրի բնագավառի տեխնոլոգիական հիմնախնդիրները
4. Կադաստրի բնագավառի կազմակերպչական հիմնախնդիրները
5. Կադաստրի բնագավառի չափաբանական ապահովման հիմնախնդիրները
Հիմնական գրականության ցանկ՝

1. ՀՀ օրենքը գույքի նկատմամբ իրավունքների գրանցված մասին, ընդունված է 1999 թ.
ապրիլի 14-ին
2. Варламов А.А., Земельный кадастр, в шести томах, т. 1, Теоретические основы
государственного земельного кадастра, Москва, КолосС, 2003, 383 с.
3. Варламов А.А., Земельный кадастр, в шести томах, т. 2, Управление земельными
ресурсами, Москва, КолосС, 2004, 528 с
4.

Варламов А.А., Земельный кадастр, в шести томах, т. 3, Государственная регистрация и
учет земель, Москва, КолосС, 2006, 528 с

5. Варламов А.А., Земельный кадастр, в шести томах, т. 6, Географические и земельные
информационные системы, Москва, КолосС, 2005, 400 с
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0903/Մ04

Գեոինֆորմատիկա և ԱՏՀ տեխնոլոգիաներ

4 ժամ/շաբ.
1-ին աշնանային

6 կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

Դաս.-2, գործ.- 2
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Դասընթացի նպատակն է՝

•
•

•

Ուսանողների մոտ ձևավորելու տարածական և ոչ տարածական տվյալների կառավարման
վերաբերյալ տեսական և կիրառական գիտելիքներ
Ձևավորելու տարածական տվյալների վեկտորային և ռաստրային գրաֆիկական
մոդելավորման և տվյալների հենքի նախագծման սկզբմունքները, ինչպես նաև,
գործնականում դրանց կիրառման հմտությունները
Փոխանցել տարածական տարբեր տիպի վերլուծությունների և դրանց կիրառության

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Ինքնուրույն կերպով օգտվելով տվյալների տարբեր աղբյուրներից կկարողանա հավաքել,
մշակել և պահպանել աշխարհատեղեկատվական տվյալները

2. Կարողանալու տարբեր խնդիրներ լուծելու նպատակով տարածական վերլուծություններ
իրականացնելու
3. Նախագծելու տարածական տվյալների հենքեր՝ հայեցակարգային, տրամաբանական և
ֆիզիկական մակարդակներով

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

4. Տարբեր աղբյուրներից հավաքելու, պահպանելու և մշակելու տարբեր տիպի տարածական և ոչ
տարածական տվյալներ
5. Ինքնուրույն կերպով հայեցակարգային, տրամաբանական և ֆիզիկական մակարդակներով
նախագծելու տարածական տվյալների հենքեր
6. Իրականացնելու տարածական՝ վեկտորային, ռաստրային և թեմատիկ տվյալների
վերլուծություններ
7. Աշխատելու ԱՏՀ լաբորատորիաներում տարբեր տիպի աշխարհատեղեկատվական
համակարգերով, իրականացնելով տվյալների հավաքման, պահպանման, մշակման,
մոդելավորման և տարածական վերլուծությունների աշխատանքներ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

8. Հավաքելու, վերլուծելու և համակարգելու տարբեր տիպի աշխարհատեղեկատվական
տվյալներ
9. Արդյունավետ կերպով իրականացնելու տարածական վերլուծություններ՝ խնայելով ժամանակը
և միջոցները
10. Աշխատելու ԱՏՀ հետազոտական խմբում և ղեկավարելու այն
11. Պատրաստել հաշվետվություններ և զեկուցումներ
12. Օժանդակելու տարբեր մասնագիտացված խմբերում տարածական տվյալների կառավարում
իրականացնելու նպատակով

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
1. Ա3.Ընտրելու և ինքնուրույն մշակելու քարտեզագրման ծրագրեր, հիմնավորելով կիրառվող
ծրագրի արդյունավետությունը,
2. Բ3.Օգտագործելու անհրաժեշտ տեղեկատվական համակարգերն ու տեխնոլոգիաները
մասնագիտական ոլորտում բարդ խնդիրներ լուծելու և հավաստի եզրահանգումներ անելու
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համար,
3. Բ4.Խորը և հիմնավորված մշակելու առաջարկներ այս ոլորտում աշխատանքի
արդյունավետությունը բարձրացնելու համար,
4. Գ3.Մշակելու և պատրաստելու նախագծեր, հաշվետվություններ և զեկույցներ, ներկայացնելու
հետազոտության արդյունքներ,
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
1. Դասախոսություն
2 . Գործնական
3. Ինտերակտիվ մեթոդներ
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի,
իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ 2 հարց 2 միավոր և 1 հարց 1
միավոր:Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ 2 հարց 3 միավոր և 2 հարց 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից՝
1. Հասկացություն տարածական և ոչ տարածական տվյալների հենքերի մասին
2. Վեկտորային տարածական գրաֆիկական մոդելներ
3. Ռաստրային տարածական գրաֆիկական մոդելներ
4. Տարածական ինդեքսավորում
5. Տարածական մոդելավորման սկզբմունքները
Հիմնական գրականության ցանկ՝
1. О. Л. Кузнецов, А. А. Никитин, Е. Н. Черемисина Геоинформатика и геоинформационные системы
//Москва, ВНИИгеосистем, 2005г.
2. Капралов Е., Кошкарев А., Тикунов В., Лурье И., Семин В., Серапинас Б., Сидоренко В. , Симонов
А. Геоинформатика. В 2 книгах. — Москва: Academia, 2010
3. Журкин И. Г., Шайтура С. В. Геоинформационные системы. — Москва: Кудиц-пресс, 2009. — 272 с
4. ArcGIS/Руководство пользователя- ESRI 2003–2004
Ինտերնետային կայքեր՝
1.
«Landsat» արբանյակային պատկերների արխիվ ftp://ftp.glcf.umiacs.umd.edu/glcf/Landsat/
2. ԵՄ «Copernicus» ծրագրի կայքը http://www.copernicus.eu/main/sentinels և «Sentinel»
արբանյակային պատկերների արխիվը https://scihub.copernicus.eu/dhus
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Անշարժ գույքի վերլուծություն և կառավարում

6 կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

4 ժամ/շաբ.

Դաս.-2, գործ.-2

1-րդ աշնանային

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Դասընթացի նպատակն է՝
1. Ուսանողներին տրամադրելու տեսական և պրակտիկ գիտելիքներ անշարժ գույքի
գնահատման և կառավարման սկզբունքների և մեթոդների վերաբերյալ,
2. Ուսանողի մոտ ձևավորել վերլուծելու ընդունակություններ կառավարման գործընթացի
հիմնախնդիրները հասկանալու համար:

3. Ուսանողի մոտ ձևավորելու անշարժ գույքի տարածքայի կառավարման և նոր կառավարման
մոդելների և մեխանիզմների ստեղծման կարողություններ:

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ներկայացնելու և ձևակերպելու անշարժ գույքի կառավարման հիմնական տեսական
դրույթները
2. Նկարագրելու և դասակարգելու անշարժ գույքի օբյեկտները և սուբյեկտները
3. Սահմանելու և հիմնավորելու անշարժ գույքի կառավարման մեթոդների
առանձնահատկությունները:
4. Ինքնուրույն ընտրելու և մշակելու կառավարման մեխանիզմները և հիմնավորել դրանց
արդյունավետությունը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. Ընտրելու և կիրառելու կառավարման տարատեսակ մեխանիզմներ
6. Կազմելու և իրականացնելու անշարժ գույքի կառավարման ռազմավարական ծրագրեր:
7. Իրականացնելու անշարժ գույքի շուկայի վերլուծություն և գնահատել բոլոր տեսակի անշարժ
գույքի օբյեկտները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ՝
8. Տեսական և պրակտիկ գիտելիքներ օգտագործելով կատարելու կանխատեսումներ անշարժ

գույքի շուկայի վիճակի վերաբերյալ,
9. Մշակելու անշարժ գույքի կառավարման մոդելներ և մեխանիզմներ,
10. Կազմակերպելու անշարժ գույքի տարածական կառավարման գործընթացը,
11. Պատրաստելու հաշվետվություններ և զեկուցել դրանք:

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա2. Սահմանել և հիմնավորել կիրառվող քարտեզագրական մեթոդի առանձնահատկությունները,
նրանց նկատմամաբ ներկայացվող պահանջները
2.Ա6. Ճանաչել գույքագրվող օբյեկտներում տեղի ունեցող փոփոխությունները (հողերի դեգրադացիա,
կառույցների դեֆորմացիա) և հիմնավորել փոփոխությունների դեմ պայքարելու ձևերի
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համակարգային մոտեցման անհրաժեշտությունը
3.Բ1. Կազմելու տարբեր հողատեսքեր, անշարժ գույքի տեսակների տեղադիրքի սխեմաներ և
քարտեզներ
4.Բ5. Գնահատել հողատեսքերը ըստ կատեգորիաների, կատարել հողերի բոնիտում
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
1. Դասախոսություն
2. Գործնական աշխատանքներ
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի,
իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ 2 հարց 2 միավոր և 1 հարց 1
միավոր:Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ 2 հարց 3 միավոր և 2 հարց 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից՝
1. Անշարժ գույքի կառավարման տնտեսագիտական բովանդակությունը:
2. Անշարժ գույքի տարածատնտեսական զարգացումը:
3. Անշարժ գույքի տնտեսական վերլուծությունը հիմնավորումը:
4. Անշարժ գույքի գնահատման տեսական դրույթները:
5. Անշարժ գույքի գնահատման մեթոդները:
6. Անշարժ գույքի շուկայի ներդրումային ծրագրերի վերլուծություն և խորհրդատվություն:
7. Անշարժ գույքի շուկայի մոնիթորինգ և մոդելավորում:
8. Անշարժ գույքի բնակարանայի ֆոնդի կառավարման առկա խնդիրները:

9. Անշարժ գույքի բնակարանային ֆոնդի կառավարման արդյունավետ մեթոդների
ընտրությունը խոշոր քաղաքների համար

Հիմնական գրականության ցանկ՝
1. Ստեփանյան Ս.Շ. , Հովհաննիսյան Վ.Փ. , Գրիգորյան Ա.Լ. , Անշարժ գույքի էկոնոմիկա և
կառավարում , Երևան 2007թ:
2. Экономика и управление недвижимостью: учебник / под общ. ред. П. Г. Грабового. - 2-е изд.,
перераб. и доп.- Москва: Проспект, 2012. - 848 с.
3. Анализ рынка недвижимости для профессионслов / Г.М. Стерник, С.Г. Стерник. - М: ЗАО
Изд.«Экономика» 2009. - 606с.

4. Горемыкин В.А., Економика недвижимости, Москва 2011, ИД Юрайт, 883 с.
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Մաթեմատիկական – քարտեզագրական մոդելավորում

3 կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

2 ժամ/շաբ.

Դաս.-2

2-րդ գարնանային

Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

Դասընթացի նպատակն է՝
• Ծանոթացնել ուսանողներին քարտեզագրության մեջ օգտագործվող մաթեմատիկական
մոդելների կառուցման մեթոդներին
•

Նրանց հատկություններին և այդ մոդելներում քարտեզագրական խնդիրների լուծման
եղանակներին

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Ձևակերպելու հիմնարար գիտելիքներ դիսկրետ մաթեմատիկական մոդելների և նրանց
հատկությունների մասին

2. Լուսաբանելու կադաստրային երևույթների մաթեմատիկական մոդելավորումը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. Հիմնավորելու կադաստրային խնդիրների համար համապատասխան մոդելների կազմումը
4. Առաջարկելու կադաստրային խնդիրների ուսումնասիրումը և լուծումներ
5. Պնդելու կադաստրային որոշակի տեսքերի խնդիրների մոդելավորման եղանակները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
6. Օգտվելու կադաստրային գրականության աղբյուրներից
7. Ստեղծագործաբար կիրառելու ունեցած գիտելիքները և առաջ քաշել նորերը
8. Աջակցելու ստացվող գիտելիքների այլ հարակից գիտակարգերի շրջանակներում
կատարվելիք ուսումնասիրությունները
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
1. Ա2.Սահմանելու և հիմնավորելու կիրառվող քարտեզագրական մեթոդի
առանձնահատկությունները, նրանց նկատմամաբ ներկայացվող պահանջները,
2. Բ2.Մշակելու և կառուցելու համալիր գրաֆիկական եռաչափ մոդելներ, վերլուծել, քննարկել և
հիմնավորել մոդելների միջոցով ուսումնասիրությունների կարևորությունը,
3. Բ4.Խորը և հիմնավորված մշակելու առաջարկներ այս ոլորտում աշխատանքի
արդյունավետությունը բարձրացնելու համար,
4. Գ1.Վերլուծելու, գնահատելու և սինթեզելու գոյություն ունեցող փաստերը ու ստացված
տվյալները,
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Ինտերակտիվ պարապունք
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից՝
1. Դիսկրետ բազմություններ, նրանց հատկությունները, կոմբինատորիկայի հիմնական
գաղափարները: Գրաֆներ, ներկայացման եղանակները, կապը քարտեզագրության հետ
2. Երկրի հողային ռեսուրսները: Հարթ գրաֆներ, նրանց հատկությունները և քարտեզների
Ներկայացումը հարթ գրաֆներ միջոցով
3. Բուլյան ֆունկցիաներ: Բուլյան ֆունկցիաների ներկայացման եղանակները
1. Բուլյան ֆունկցիաների կառուցվածքը
2. Քարտեզագրական պատկերների ներկայացումը դիսկրետ օբյեկտների միջոցով:
Պատկերների ճանաչման հիմնական եղանակներ
3. Քարտեզների ներկայացումը ԷՀՄ- ներում
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հակոբյան Հ. Ց., Գրաֆների Տեսություն, Ներածություն Երևան 2001

2. Տոնոյան Ռ.Ն. Դիսկրետ մաթեմատիկայի դասընթաց, Երևան 200
3. Виленкин Н.Я., комбинаторика М., Наука 2006
4. ХАРАРИ ф., Теория графов. М., Мир, 2003
5. Яблонский С.В.Ввдение в дискретную математику. М., Наука 2001
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0903/Մ07

Քարտեզների գեոդեզիական հիմք

3 կրեդիտ ECTS
կրեդիտ

2 ժամ/շաբ.

Գործ.-2

2-րդ գարնանային

Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

Դասընթացի նպատակն է՝
• ՈՒսանողներին ծանոթացնել քարտեզների գեոդեզիական հիմքի կառուցման եղանակներին,
հենակետերի ուղղանկյուն կորդինատների ու բացարձակ բարձրությունների որոշման համար
օգտագործվող տարբեր ճշտության գործիքներին ու չափումների մեթոդներին
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Որոշելու տեղավայրի տարբեր պայմանների համար հանույթի աշխատանքային
հիմնավորման պետական գեոդեզիական ցանցի հետ կապակցման եղանակը, օգտագործվող
գործիքներն ու սարքերը, ինչպես նաև չափման մեթոդը

2.

Լուսաբանելու և ընտրելու բավական մեծ մակերեսներ ընդգրկող տարածքների գեոդեզիական
հանույթների դեպքում այդ տարածքների վրա հավասարապես ցրված որոշ քանակության
հենակետերի փոխադարձ որոշման եղանակը, կարգը և համապատասխան ճշտությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. Կկարողանա օգտվելու համապատասխան գեոդեզիական գործիքներից ու սարքերից, և
կապակցման միջոցով որոշելու ցանկացած հենակետի տեղադիրքը՝ հորիզոնական հարթության
վրա ու բարձրությունը՝ ծովի մակարդակի նկատմամբ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
4. Կատարելու չափումներ, հաշվարկելու և ստանալու ցանկացած ուսումնասիրվող կետի ինչպես
պլանային (ուղղանկյուն կորդինատներ), այնպես էլ բարձունքային տվյալները
5. Սովորելու ժամանակակից սարքավորումներով վերը նշված խնդիրների լուծումը
6. Փոխանցելու ուսումնասիրվող կետերի պլանային և բարձունքային դիրքի որոշման
ժամանակակից եղանականերն և մեթոդները
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը`
1. Ա1.Ձևակերպելու և համակողմանի լուսաբանելու կադաստրային գործի քարտեզագրության
հիմունքները,
2. Ա2.Սահմանելու և հիմնավորելու կիրառվող քարտեզագրական մեթոդի
առանձնահատկությունները, նրանց նկատմամաբ ներկայացվող պահանջները,
3. Բ6.Ժամանակակից գեոդեզիական սարքերի միջոցով որոշելու օբյեկտների կոորդինատները,
դասակարգելու դրանք ըստ կատեգորիաների,
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները`
1. Դասախոսություն
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Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են`
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից`
1. Պետական գեոդեզիական ցանցը և նրա դասերը
2. Պլանային պետական գեոդեզիական ցանց
3. Բարձունքային պետական գեոդեզիական ցանց
14. Հիմնական գրականության ցանկ`
1. Մովսիսյան. Ռ. Հ. <<Գեոդոզիական>>, 1մաս, Երևան, 2002
2. Բաբայան Հ. Ա., Մեթանջյան Վ. Ա., Էֆենդյան Պ. Ս., Գեոդեզիա Մաս 1, 2, 3, Երևան 2008,
2009, 2011
1. Маслов А.В. , Горгеев А.В. , Батраков Ю.Г., Геодезия, М. Колос, 2002
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0903/Մ08

Հողային կադաստր և հողերի մոնիթորինգ

3 կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

2 ժամ /շաբ.

Դաս.-2

2-րդ գարնանային

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

Դասընթացի նպատակն է՝
•

Ուսանողներին տրամադրել անհրաժեշտ գիտելիքներ հողային ռեսուրսների կադաստրի և
մոնիթորինգի սկզբունքների և մեթոդների վերաբերյալ

•

Ուսանողի մոտ հիմնավորվել, ձևավորել և զարգացնել կադաստրի վարման և մոնիթորինգի
կազմակերպման տեխնոլոգիական և գործնական կարողություններ

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Սահմանելու և բնութագրելու հողային ռեսուրսների կադաստրի և մոնիթորինգի հիմնական
հասկացություններն ու խնդիրները
2. Ձևակերպելու հողային ռեսուսրների կադաստրի վարման և մոնիթորինգի անցկացման
մեթոդները, սկզբունքներն ու կարգերը,
3. Կկարողանա տարբեր խնդիրներ լուծելու նպատակով վիճակագրական վերլուծություններ
իրականացնել

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

Կիրառելու կադաստրի վարման հայեցակարգերը կոնկրետ առաջադրանքների
շրջանակներում և մշակելու հանձնարարված տարածքի համար հողային ռեսուրսների
կադաստր և դրանց հետագա մոնիթորինգի անցկացման ծրագիր

2. Գնահատելու տարածաշրջանի հողային ռեսուրսների (պաշարների) յուրացման վիճակը և
տալու նրանց ընդլայնման մոտավոր հեռանկարները, բացատրելու և արժևորելու հողային
ռեսուրսների կադաստրի և մոնիթորինգի անցկացման դերը ընդերքի արդյունավետ
օգտագործման և բնապահպանության ոլորտում
3. Հավաքագրելու, վերլուծելու և մշակելու եղած տեղեկատվությունը որակական և քանակական
գնահատումների կատարման նպատակով

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
4.

Ձևավորելու վերլուծական, գնահատման, մոդելավորման և այլ կարևոր ունակություններ,

5. Արդյունավետ ձևով իրականացնելու մոնիթարինգ SPSS ծրագրով
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
1. Ա5.Բացատրել հողերի մոնիթորինգի էությունը, նկարագրել պահանջվող գործողությունները,
գնահատել հողերը
2. Ա6. Ճանաչելու գույքագրվող օբյեկտներում տեղի ունեցող փոփոխությունները (հողերի
դեգրադացիա, կառույցների դեֆորմացիա) և հիմնավորելու փոփոխությունների դեմ
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պայքարելու ձևերի համակարգային մոտեցման անհրաժեշտությունը
3. Բ5.Գնահատելու հողատեսքերը ըստ կատեգորիաների, կատարելու հողերի բոնիտում,
4. Գ1.Կազմելու տարբեր հողատեսքեր, անշարժ գույքի տեսակների տեղադիրքի սխեմաներ և
քարտեզներ
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
1. Դասախոսություն
2. Ինտերակտիվ մեթոդներ
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հար¬ցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է: Քննության ձևերն են՝
Առաջինը՝ գրավոր: Միավորների քայլը 0,5 է
Երկրորդը՝ բանավոր: Միավորների քայլը 0,5 է
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից՝
1. Պետական հողային կադաստրի վարման տեսական հիմունքները
2. Մոնիթորինգի համակարգ և բնական ռեսուրսների մոնիթորինգ ու կադաստր
3. Հողային ռեսուրսները որպես մոնիթորինգի օբյեկտ
4. Հողի մոնիթորինգի մեթոդները և տեսակները
5. Հողերի մոնիթորինգի կառուցվածքը
6. Հողային ռեսուրսների վիճակագրություն
7. Հողերի աղտոտման վերահսկումը և որակի նորմավորումը
8. Հողերի մոնիթորինգի իրականացման կարգը
9. Հողերի մոնիթորինգի տվյալների հավաքագրումը, վերլուծումը, գնահատումը և
տեղեկատվության տրամադրումը
10. Հողերի մոնիթորինգ իրականացնողների իրավունքներն ու պարտականությունները
14. Հիմնական գրականության ցանկ՝
1. Բնական ռեսուրսների մոնիթորինգ և կադաստր: Ուսումն ական ձեռնարկ/ Պ.Էֆենդյան,
Ա.Եզեկյան, Ս.Թամոյան, Ա.Վարդանյան.-Եր.: ՀԱԱՀ, 2016. 192 էջ:
2. Հարությունյան Վ.Խ. Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգ, ՀՊԱՀ 2010, 450 էջ
3. Եզեկյան Ա.Ս., Էֆենդյան Պ.Ս. Հողային կադաստր, Եր,: ՀՊԱՀ, 2008: 286 էջ:
4. Варламов А.А., Гавриленко В.А., Гальченко С.А., Ломакин Г.В., Петров Н.Е., Рулева Н.П.
Научные основа земельного кадастра. Учебное пособие. М.2000 г.
5. Варламов А.А.. Захарова С. Н. Мониторинг земель: Учебное пособое. М.: ГУЗ, 2000, 158с.

6. http://www.cadastre.am/
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Հողային ռեսուրսների կառավարում

2 ժամ/շաբ.
2-րդ գարնանային
Դասընթացի նպատակն է՝

3 կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

Դաս.-2
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

•

Ուսանողներին տրամադրելու տեսական և պրակտիկ գիտելիքներ հողային ռեսուրսների
կառավարման սկզբունքների և մեթոդների վերաբերյալ,

•

Ուսանողի մոտ ձևավորել վերլուծելու ընդունակություններ կառավարման գործընթացի
հիմնախնդիրները հասկանալու համար

•

Ուսանողի մոտ ձևավորել հողային ռեսուրսների տարածքայի կառավարման և նոր
կառավարման մոդելների ստեղծման կարողություններ

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ներկայացնելու և ձևակերպելու հողային ռեսուրսների կառավարման հիմնական տեսական
դրույթները
2. Նկարագրելու և դասակարգելու հողային ֆոնդը, ըստ նպատակային և գործնական
նշանակության
3. Սահմանելու և հիմնավորելու հողային ռեսուրսների կառավարման մեթոդների
առանձնահատկությունները
4. Ինքնուրույն ընտրելու և մշակելու կառավարման մեխանիզմները և հիմնավորել դրանց
արդյունավետությունը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5.

Ընտրելու և կիրառելու կառավարման տարատեսակ մեխանիզմներ

6. Կազմելու և իրականացնելու հողային ռեսուրսների կառավարման ռազմավարական
ծրագրեր
7. Իրականացնելու հողային ռեսուրսների վերլուծություն և գնահատելու հողերը ըստ
նպատակային նշանակության

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
8. Տեսական և պրակտիկ գիտելիքները օգտագործելով կայացնելու որոշումներ հողային
ռեսուրսների կառավարման գործում
9. Կազմակերպելու հողային ռեսուրսների կառավարման գործընթացը պետական տարածքային
և տեղական ինքնակառավարման համակարգերում
10. Պատրաստելու հաշվետվություններ և զեկուցել դրանք

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
1. Ա3.Ընտրելու և ինքնուրույն մշակելու քարտեզագրման ծրագրեր, հիմնավորելով կիրառվող
ծրագրի արդյունավետությունը,
2. Ա7. Հիմնավորելու մասնագիտական գործունեության ոլորտում քարտեզագրության և
երկրատեղեկատվական մեթոդաբանական և տեսական հիմքերը, ներկայացնելու
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ժամանակակից պրոբլեմները:
3. Բ1.Կազմելու տարբեր հողատեսքեր, անշարժ գույքի տեսակների տեղադիրքի սխեմաներ և
քարտեզներ,
4. Բ2. Մշակելու և կառուցելու համալիր գրաֆիկական եռաչափ մոդելներ, վերլուծել, քննարկել
և հիմնավորել մոդելմերի միջոցով ուսումնասիրությունների կարևորությունը
5. Բ5.Գնահատելու հողատեսքերը ըստ կատեգորիաների, կատարելու հողերի բոնիտում
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները
1. Դասախոսություն
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից՝
1. Կառավարման և հողային ռեսուրսների կառավարման համակարգի հիմնական տեսական
դրույթները
2. ՀՀ հողային ֆոնդը որպես կառավարման օբյեկտ
3. Հողային ռեսուրսների կառավարման հիմնական մեթոդները
4. Հողային ռեսուրսների կառավարման իրավական կազմակերպման և տնտեսական
մեխանիզմները
5. Հողային ռեսուրսների կառավարաման տեղեկատական ապահովումը
6. Հողային ռեսուրսների կառավարման սուբյեկտները
7. Հողային ռեսուրսների կառավարումը պետական և տեղական ինքանկառավարման
համակարգերը
8. Հողային ռեսուրսների կառավարման համակարգերի մոդելավորումը
9. Հողային ռեսուրսների կառավարման արտասահմանյան փորձը
14. Հիմնական գրականության ցանկ՝
1.
Եզեկյան Ա.Ս., Էֆենդյան Պ.Ս. Հողային կադաստր, Եր,: ՀՊԱՀ, 2008: 286 էջ:
2. Варламов А.А. Земельный кадастр: В 6т. Т.2. Управление земельными ресурсами. М, КолосС,
2004, 528с.
3. Кухтин П.В., Левов А.А, Морозов В.Ю., Руднев А.В., Семкина О. С., Хованова Н.В. Управление
земельнуми ресурсами: Учебное поспбие. 2-е изд, СПб.: Питер, 2006, 448с.
4.

Государственное управление: основы теории и организации. Учебник под ред. В.А.Козбаненко. М.:
«Статут», 2000. – 912 с.

5. Кормишова А.В. Исследование систем управления.Учебное пособие. М. Изд-во МНЭПУ,2000 – 48 с.
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Թվային ֆոտոգրամմետրիա և հեռազննում

4 ժամ/շաբ.

Դաս.-2, գործ.-2

2-րդ գարնանային

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

6 կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

Դասընթացի նպատակն է՝
1. Ուսանողներին ծանոթացնել թվային ֆոտոգրամմետրիայի և հեռազննման տեսական
մեթոդանբանական հիմնադրույթներին
2. Փոխացել գիտելիքներ թվային ֆոտոգրամմետրիայի և հեռազննման ապարատների
առանձնահատկությունների և հանույթի իրականացման եղանակների մասին,
3. Ձևավորել հմտություններ հեռազննման թվային պատկերների նախնական մշակման և
չափաբերումների իրականացման տեսակետից
4. Փոխանցել գիտելիքներ թվային պատկերների վերծանման հիմնական ալգորիթմների մասին,
5. Ձևավորել գործնական կարողություններ արբանյակային պատկերների վերծանման
նպատակով
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Ներկայացնելու թռչող և հանույթ իրականացնող սարքավորումների
առանձնահատկությունները, դրանց կիրառելիության ոլորտները
2. Պարզաբանելու պատկերների նախնական մշակման ալգորիթմների տեսական հիմքերը և
օգտագործման առանձնահատկությունները
3. Բացատրելու վերծանման ալգորիթմները իրենց տարատեսակ տեսական հիմքերով և
խնդիրների լուծման մեջ դրանց կիրառման նպատակահարմարությունով
4. Գնահատելու վերծանման արդյունքների ճշտության մակարդակը, հենվելով տեսական
դրույթների վրա

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

5. Ընտրելու համապատասխան արբանյակային պատկերները անհրաժեշտ վերծանումներ
իրականացնելու նպատակով
6. Իրականացնելու արբանյակային պատկերների նախնական մշակումներ և անհրաժեշտ
չափաբերումներ
7. Իրականացնելու թվային պատկերների վերծանումներ համապատասխան ալգորիթմներով,
առաջադրված խնդիրներին համարժեք կերպով
8. Ձեռքբերելու վերծանման արդյունքում ստացվող տարատեսակ տվյալներ, որոնք կօգտագործվեն
այլ տիպի վերլուծություններ իրականացնելու նպատակով

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

9. Արդյունավետ կերպով իրականացնելու աշխատանքներ խնայելով ժամանակը և նյութական
միջոցները
10. Աշխատելու հեռազննման բնագավառի հետազոտական խմբերում և ղեկավարել այն
11. Պատրաստելու հաշվետվություններ և զեկուցումներ
12. Նախաձեռնելու նոր տիպի խնդիրների լուծման համար համապատասխան աշխատանքներ

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
1. Ա1.Ձևակերպելու և համակողմանի լուսաբանելու կադաստրային գործի քարտեզագրության
հիմունքները,
2. Ա7.Հիմնավորելու մասնագիտական գործունեության ոլորտում քարտեզագրության և
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երկրատեղեկատվական մեթոդաբանական և տեսական հիմքերը, ներկայացնելու
ժամանակակից պրոբլեմները,
3. Բ2.Կազմելու տարբեր հողատեսքեր, անշարժ գույքի տեսակների տեղադիրքի սխեմաներ և
քարտեզներ,
4. Բ7.Աէրոտիեզերական նկարների վերծանման միջոցով ներկայացնելու բնական և
հասարակական օբյեկտների և շրջակա տարածքների վիճակը, որոշել դրանցում կատարված
փոփոխությունները և ընտրել նեգատիվ երևույթների տվյալները,
5. Գ1.Վերլուծելու, գնահատելու և սինթեզելու գոյություն ունեցող փաստերը ու ստացված
տվյալները,
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
1. Դասախոսություն
2.Գործնական
3.Ինտերակտիվ մեթոդներ
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի,
իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ 2 հարց 2 միավոր և 1 հարց 1
միավոր:Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ 2 հարց 3 միավոր և 2 հարց 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից՝
1. Հեռազննման ֆիզիկական հիմունքները
2. Թռչող և հանույթն իրականացնող ապարատներ
3. Հանույթի տեսակները
4. Օդալուսանկարների և արբանյակային պատկերների նախնական մշակում
5. Օդալուսանկարների և արբանյակային պատկերների վերծանում
6. Դասակարգումները, որպես օդալուսանկարների և արբանյակային պատկերների վերծանման
հիմնական ալգորիթմներ
Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Шовенгердт Р.А. Дистанционное зондирование. Модели и методы обработки изображений// М.:
Техносфера, 2010. - 560 с.
2. Чандра А.М., Гош С.К. Дистанционное зондирование и географические информационные
системы//М.Тохносаф:е ра, 2008. - 312 е.
3. Токарева О.С. Обработка и интерпретация данных дистанционного зондирования Земли:
учебное пособие. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2010. – 148 с.
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ՀՆԱՀ և շարժական ԱՏՀ

6 կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

4 ժամ/շաբ.

Դաս. – 2, գործ. - 2

2-րդ գարնանային

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Դասընթացի նպատակն է՝
•
•
•

Ուսանողների մոտ ձևավորելու համերկրային նավարկման արբանյակային համակարգերի
կառուցվածքի և աշխատանքի սկզբմունքների վերաբերյալ տեսական գիտելիքներ
Ձևավորելու տեսական և գործնական կարողություններ համերկրային տեղորոշման
համակարգը օգտագործելու նպատակով
Փոխանցելու տեսական գիտելիքներ և գործնական կարողություններ շարժական ԱՏՀ-ի
միջոցով, դաշտային պայմաններում տվյալների ավտոմատացված կերպով հավաքման և
մշակման նպատակով

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Աշխատելու համերկրային տեղորոշման համակարգով լուծելով տվյալների հավաքման
խնդիրներ
2. Նախագծելու տվյալների, ավտոմատացված կերպով հավաքման, հենքը
3. Կիրառելու շարժական ԱՏՀ-երը տվյալների հավաքման նպատակով
4. Ներբեռնելու և մշակելու դաշտային հանույթային տվյալներըԻրականացնելու տարբեր տիպի
նավարկումներ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

5. Աշխատելու համերկրային տեղորոշման համակարգով լուծելով տվյալների հավաքման
խնդիրներ
6. Նախագծելու տվյալների, ավտոմատացված կերպով հավաքման, հենքը
7. Կիրառելու շարժական ԱՏՀ-երը տվյալների հավաքման նպատակով
8. Ներբեռնելու և մշակելու դաշտային հանույթային տվյալները
9. Իրականացնելու տարբեր տիպի նավարկումներ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

10. Արդյունավետ կերպով իրականացնելու տվյալների հավաքագրումը՝ դաշտային պայմաններում
11. Աշխատելու դաշտային հանույթ իրականացնող խմբերում և ղեկավարել այն
12. Պատրաստելու հաշվետվություններ

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
1. Ա1.Ձևակերպելու և համակողմանի լուսաբանելու կադաստրային գործի քարտեզագրության
հիմունքները
2. Բ7.Աէրոտիեզերական նկարների վերծանման միջոցով ներկայացնելու բնական և
հասարակական օբյեկտների և շրջակա տարածքների վիճակը, որոշել դրանցում կատարված
փոփոխությունները և ընտրել նեգատիվ երևույթների տվյալները,
3. Գ4.Արդյունավետ կերպով պլանավորելու աշխատաժամերը և այլ ռեսուրսներ,
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
1. Դասախոսություն
2. Գործնական
3. Ինտերակտիվ մեթոդներ
– 214 –

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են`
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի,
իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ 2 հարց 2 միավոր և 1 հարց 1
միավոր:Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ 2 հարց 3 միավոր և 2 հարց 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից՝
1. Հասկացություն համերկրային նավարկման արբանյակային համակարգերի մասին
2. ՀՏՀ կառուցվածքը, տարատեսակները
3. ՀՏՀ հիմնական ֆունկցիաները
4. Հասկացություն շարժական ԱՏՀ-ի մասին
5. Տվյալների կազմակերպումը շարժական ԱՏՀ-ում
6. Դաշտային տվյալների հավաքման տեխնոլոգիան
Հիմնական գրականության ցանկ՝
1. Серапинас Б.Б. Глобальные системы позиционирования: Учеб. изд. - М.: ИКФ «Каталог»,2002. 106 с.
2.

Антонович, К.М. Использование спутниковых радионавигационных систем в геодезии
//Монография: М.: ФГУП «Картгеоцентр», 2005. – 334 с.:

3. Global Positioning System Overview. http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/gps/gps.html
4. ESRI ArcPad help http://resources.arcgis.com/en/help/arcpad/10.2/app/
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0903/Մ12

Գեոմորֆոլոգիական քարեզագրում

3 կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

2 ժամ/շաբ.

Դաս.- 2

3-րդ աշնանային

Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

Դասընթացի նպատակն է՝
•

Ներկայացնել գեոմորֆոլոգիական քարտեզագրության մոդելի նպատակները, խնդիրները և
դրանց լուծման եղանակները

•

Ծանոթացնել այն մեթոդներին, որոնցով ուսումնասիրվում և քարտեզագրվում են
գեոմորֆոլոգիական օբյեկտները

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Ճանաչելու բնության մեջ գեոմորֆոլոգիական օբյեկտները

2. Ընտրելու օբյեկտների քարտեզագրման մեթոդների համալիրը
3. Մեկնաբանելու ստացված քարտեզագրական նյութերի արդյունքները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

4. Պատրաստելու գեոմորֆոլոգիական մոդելներ, համապատասխան լաբորատորիաներում

5. Մոդելավորելու գեոմորֆոլոգիական օբյեկտները ԱՏՀ-ի օգնությամբ
6. Մեկնաբանելու մոդելավորման արդյունքները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

7. Առաջարկելու գեոմորֆոլոգիական օբյեկտների մոդելավորման ճիշտ ձևերն ու մեթոդները

8. Քննարկելու գեոմորֆոլոգիական ատլասների կազման անհրաժեշտությունը և կիրառումը
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
1. Ա2.Սահմանելու և հիմնավորելու կիրառվող քարտեզագրական մեթոդի
առանձնահատկությունները, նրանց նկատմամաբ ներկայացվող պահանջները,
2. Ա3.Ընտրելու և ինքնուրույն մշակելու քարտեզագրման ծրագրեր, հիմնավորելով կիրառվող
ծրագրի արդյունավետությունը,
3. Բ3.Օգտագործելու անհրաժեշտ տեղեկատվական համակարգերն ու տեխնոլոգիաները
մասնագիտական ոլորտում բարդ խնդիրներ լուծելու և հավաստի եզրահանգումներ անելու
համար,
4. Գ3.Մշակելու և պատրաստելու նախագծեր, հաշվետվություններ և զեկույցներ, ներկայացնելու
հետազոտության արդյունքներ,
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
1. Դասախոսություն
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից՝
1. Գեոմորֆոլոգիական քարտեզագրության մոդելի ուսումնասիրման օբյեկտը, մեթոդները և այլն
2. Ռելիեֆի ձևաչափական ցուցանիշները և դրանց քարտեզագրումը
3. Գեոմորֆոլոգիական ատլասների կազմում
Հիմնական գրականության ցանկ՝

6. Бойнагрян В. Р. << Геоморфология Армянского нагорья>> 2016г.
7. Спиридонов А. И. << Оснобы общой методики полевых геоморфологических
исследовний и геоморфологического картографиробания>> 2000г.
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0903/Մ13

Սխալների տեսություն

3 կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

2 ժամ/շաբ.

Դաս.-2

3-րդ աշնանային

Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

Դասընթացի նպատակն է՝
•

Ուսանողներին ծանոթացնել չափումների կատարման այնպիսի մեթոդների հետ, որոնց
կիրառման դեպքում նախ կկատարվեն ժամանակի ու միջոցների նվազագույն ծախսեր և
ապա չափումների սխալները չեն գերազանցի թույլատրելի մեծություններից

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Որոշելու ցանկացած ֆիզիկական մեծության չափումներին ուղեկցող անխուսափելի
սխալները, նրանց հատկությունները և դրանց հնարավորինս փոքրացման ուղիները

2. Ներկայացնելու չափումների սխալների թույլատրելի սահմանները ու նրանց առաջացման և
կուտակման օրինաչափությունները
3. Ցուցաբերելու գիտելիքներ, որոշելու սխալների ազդեցության չափը չափման ստացված
արդյունքների մեջ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Լուսաբանելու չափումների մեթոդիկայի ընտրությունը
5. Օբյեկտիվորեն գնահատելու չափումների արդյունքների ճշտությունը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
6. Առաջարկելու սխալների տեսության կիրառմամբ գործնականում հաճախ հանդիպող
բազմաթիվ խնդիրների լուծումը և կիրառումը
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
1. Ա2.Սահմանելու և հիմնավորելու կիրառվող քարտեզագրական մեթոդի
առանձնահատկությունները,
2. Ա3.Ընտրելու և ինքնուրույն մշակելու քարտեզագրման ծրագրեր, հիմնավորելով կիրառվող
ծրագրի արդյունավետությունը:
3. Բ2. Մշակելու և կառուցելու համալիր գրաֆիկական եռաչափ մոդելներ, վերլուծել, քննարկել
և հիմնավորել մոդելների միջոցով ուսումնասիրությունների կարևորությունը:
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
1. Դասախոսություն
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից՝
1. Չափումների սխալները
2. Հավասարաճիշտ և անհավասարաճիշտ, ուղղակի և անուղղակի, անհրաժեշտ և լրացուցիչ
չափումներ
3. Չափանիշներ չափումների արդյունքները գնահատելու և միմյանց հետ համեմատելու համար
4. Չափումերի սխալների տեսության կիրառումը գեոդեզիական պրակտիկ խնդիրներում
Հիմնական գրականության ցանկ՝
1. Մովսիսյան Ռ. Հ. << Գեոդեզիա>> 2 մաս, Երևան 2002
2. Բաբայան Հ. Ա., Մեթանջյան Վ. Ա., Էֆենդյան Պ. Ս., Գեոդեզիա Մաս 1, 2, 3, Երևան 2008, 2009,
2011
3. Մարգարյան Վ. << Սխալների տեսություն>>, 2008
4. Маслов А.В., Гордеев А.В, Батроков Ю.Г., Геодезия 2006
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0903/Մ14

Ատլասային քարտեզագրում

3 կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

2 ժամ/շաբ.

Դաս.-2

3-րդ աշնանային

Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

Դասընթացի նպատակն է՝
•
•

Ուսանողներին ծանոթացնել ատլասի՝ որպես հատուկ քարտեզագրական
ստեղծագործության նախագծման և կազման սկզբունքներին ու մեթոդներին
Ուսանողներին ծանոթացնել ատլասային քարտեզագրության զարգացման պատմությանը:

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Ներկայացնելու ատլասային քարտեզագրման զարգացման պատմությունը

2. Դասակարգելու ատլասների տեսակներն ըստ նշանակության
3. Վերլուծելու քարտեզագրական ստեղծագործությունները
4. Նկարագրելու քարտեզների կազման փուլերը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. Կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները ատլասներ կազմելու ժամանակ
6. Ստեղծելու կառուցվածքային, աշխարհագրական և քարտեզագրական առումներով գրագետ
ատլասներ
7. Իրականացնելու թեմատիկ քարտեզների կազման ժամանակ համակարգված մոտեցում

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
8. Օգտվելու քարտեզագրական տարատեսակ աղբյուրներից (տեղագրական քարտեզներ,
թեմատիկ քարտեզներ)
9. Վերլուծելու քարտեզագրական աղբյուրներ և կատարելու հետևություններ

10. Կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
1. Ա2.Սահմանելու և հիմնավորելու կիրառվող քարտեզագրական մեթոդի
առանձնահատկությունները, նրանց նկատմամաբ ներկայացվող պահանջները,
2. Ա7.Հիմնավորելու մասնագիտական գործունեության ոլորտում քարտեզագրության և
երկրատեղեկատվական մեթոդաբանական և տեսական հիմքերը, ներկայացնելու
ժամանակակից պրոբլեմները,
3. Բ2.Մշակելու և կառուցելու համալիր գրաֆիկական եռաչափ մոդելներ, վերլուծել, քննարկել և
հիմնավորել մոդելների միջոցով ուսումնասիրությունների կարևորությունը,
4. Բ3.Օգտագործելու անհրաժեշտ տեղեկատվական համակարգերն ու տեխնոլոգիաները
մասնագիտական ոլորտում բարդ խնդիրներ լուծելու և հավաստի եզրահանգումներ անելու
համար,
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
1. Դասախոսություն
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Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից՝
1. Ատլասային քարտեզագրման զարգացման պատմություն
2. Ատլասը որպես հատուկ քարտեզագրական ստեղծագործություն
3. Ատլասների նախագծում
14. Հիմնական գրականության ցանկ՝
1. Берлянт Л. М., Картография, М., 2000.
2. Комплексные региональные атласы, М., 2004
3. Чуркин В. Г., Атласная картография, JI., 2001.
4. Сваткова Т. Г., Атласная картография, М., 2002.
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0903/Մ15

Էկոլոգիական քարտեզագրում

2 ժամ/շաբ.
3-րդ աշնանային

3կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

Դաս.2
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

Դասընթացի նպատակն է՝
•

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել էկոլոգիական քարտեզագրության
հիմնական տեսական և դրույթներին, կառուցվածքին, ինչպես նաև էկոլոգիական
քարտեզների կիրառական ոլորտներին

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. Էկոլոգիական քարտեզագրության մեթոդական, տեսական հիմնական սկզբունքները,
Էկոլոգիական տեղեկատվության տեսակները,

2. Էկոլոգիական քարտեզագրության փուլերը, կանոները, եղանակները, տարածական
միավորները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

3. Էկոլոգիական խնդիրների լուծման նպատակով կիրառելու քարտեզների օգտագործման
հնարավորությունները,

4. Ստանալու գեոէկոլոգիական համալիր քարտեզներ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
5. Իր գիտելիքները օգտագործելու մի շարք բնապահպանական, տարածքային պլանավորման
հետազոտություններում, քարտեզագրական և տվայլների տարածական վերլուծության
աշխատանքներում

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
1. Ա7.Հիմնավորելու մասնագիտական գործունեության ոլորտում քարտեզագրության և
երկրատեղեկատվական մեթոդաբանական և տեսական հիմքերը, ներկայացնելու
ժամանակակից պրոբլեմները
2. Բ1. Կազմելու տարբեր հողատեսքեր, անշարժ գույքի տեսակների տեղադիրքի սխեմաներ և
քարտեզներ
3. Բ3.Օգտագործելու անհրաժեշտ տեղեկատվական համակարգերն ու տեխնոլոգիաները
մասնագիտական ոլորտում բարդ խնդիրներ լուծելու և հավաստի եզրահանգումներ անելու
համար,
4. Գ2. Առաջարկելու նոր գաղափարներ,
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
1. Դասախոսություն
2. Ինտերակտիվ մեթոդներ
3. Գործնական աշխատանքներ
4. Սեմինարների անցկացում, համատեղ քննարկում
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Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից՝
1. Էկոլոգիական քարտեզագրման տեսական հիմունքները,
2. Էկոլոգիական քարտեզագրման ուղղությունները եվ տվյալների տեղեկատվական հենքի
ձևավորումը,
3. Էկոլոգիական քարտեզագրման մեթոդաբանությունը, մեթոդները եվ կիրառական
նշանակությունը
Հիմնական գրականության ցանկ՝
1. Стурман В.И. Экологическое картографирование. М.: ''Аспект Пресс'' 2003, 251 с.
2. Макаров В.З., Новаковский Б.А., Чумаченко А.Н. Эколого-географическое картографирование
городов. –М.: Научный мир, 2002, 196 с.
3. Սայադյան Հ.Յ., Անտառային քարտեզագրում և օդատիեզերական տեղեկատվական
համակարգեր. Երևան, Զանգակ-97 հրատ., 2009, 215 էջ
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0903/Մ16

Մաթեմատիկական մեթոդների օգտագործումը կադաստրային
գործում

3 կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

2 ժամ/շաբ.

Դաս.-2

3-րդ աշնանային

Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

Դասընթացի նպատակն է՝
•

Համակարգված շարադրելու մաթեմատիկայի ամենից կարևոր գաղափարները, մեթոդները,
ուղղորդելով դրանք դեպի սովորողների մոտ մաթեմատիկական մեթոդներ կիրառելու
ունակությունների առաջացմանը և զարգացմանը,

•

Քննարկելու մաթեմատիկական անալիզի գաղափարների`ֆունկցիայի, սահմանի,
ածանցյալի, ինտեգրալի առաջացման իրական հիմքերը և բնագիտության տարբեր
ասպարեզներում դրանց կիրառություննրերը,

•

Բացատրելու բնության պարբերական երևույթները հարմոնիկ անալիզի մեթոդներով,

•

Ծանոթացնելու բնագիտության մեջ հաճախ կիրառվող ֆունկցիաների մոտարկման
ինտերպոլյացիայի, փոքրագույն քառակուսիների, ռեգրեսիայի մեթոդներին,

•

Քննարկելու բնագիտության շատ խնդիրների լուծումը դիֆերենցիալ հավասարումների
լուծմանը բերող մեթոդները,

•

Ուսումնասիրելու մաթեմատիկական մոդելներ կառուցելու սկզբունքները,

•

Ծանոթացնելու հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության
հիմնական սկզբունքներին

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Հասկանալու մաթեմատիկական հիմնական գաղափարների կիրառական նշանակությունը,

2. Կառուցելու մաթեմատիկական մոդելներ,
3. Կիրառելու վիճակագրական մեթոդներ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

4. Պարբերական երևույթներն ուսումնասիրելու Ֆուրյեի շարքերի միջոցով,
5. Կիրառելու թվային ինտեգրման հիմնական եղանակները,
6. Լուծելու դիֆերենցիալ հավասարումներ ճշգրիտ և մոտավոր մեթոդներով

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

7. Հետազոտման ընթացքում կարողանալ կիրառելու տվյալների մշակման տեսության հիմնական
սկզբունքները:

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
1.Ա3. Ինքնուրույն ընտրել և մշակել քարտեզագրման ծրագրեր, հիմնավորելով կիրառվող ծրագրի
արդյունավետությունը
2.Ա4. Հիմնավորելու գույքագրման անհրաժեշտությունը, ընտրելու դրանց իրականացման եղանակը
3.Բ2. Մշակելու և կառուցելու համալիր գրաֆիկական եռաչափ մոդելներ, վերլուծել, քննարկել և
հիմնավորել մոդելմերի միջոցով ուսումնասիրությունների կարևորությունը
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Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
1. Դասախոսություն,
2. Ուսանողների ակտիվ մասնակցությունը դասընթացներին,
3. Սեմինարների անցկացում
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից՝
1. Մաթեմատիկական անալիզի հիմնական գաղափարները բնագիտության մեջ,
2. Թվային ինտեգրում,
3. Հարմոնիկ անալիզ,
4. Ֆունկցիաների մոտարկում,
5. Դիֆերենցիալ հավասարումներ,
6. Մաթեմատիկական մոդելավորում,
7. Հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության տարրեր
Հիմնական գրականության ցանկ՝
1. Գ. Վ. Միքայելյան, Զ. Ս. Միքայելյան, Մաթեմատիկական մեթոդներ բնագիտության մեջ,
Երևան, 2011:
2. Архипов Ю. Р. и другие, Математические методы в географии, Казань, 1976.
3. Самнер Г., Математика для географов, М., 1981,
4. Միքայելյան Գ. Վ., Ազիզյան Լ., Երկրագնդի բնակչության թվի սպասվելիք փոփոխությունների
մաթեմատիկական մոդել, Աշխ. Գիտ. Հայաստանում, Երևան, 2006, 260-265
5. Միքայելյան Գ. Վ., Խոյեցյան Ս. Վ. , Մուրադյան Վ. Ս., Լեռնային երկրներում հողերի էռոզիոն
պրոցեսների մաթեմատիկական մոդելավորում, Գիտական տեղեկագիր, ԵՊՀ, 1, 2008, 134-140
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2 ժամ/շաբ.

Ինժեներական-երկրաֆիզիկական համալիր մեթոդների
օգտագործումը կառուցապատվող տարածքների
ուսումնասիրման գործում
Դաս. 2

3-րդ աշնանային

3 կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

Դասընթացի նպատակն է՝
•

Ծանոթացնելու այն երկրաֆիզիկական մեթոդների հետ, որոնց համալիր
ուսումնասիրությամբ քարտեզագրվում են կառուցապատվող տարածքների հիմքային
մասերը

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Ճանաչելու կառուցվող շինությունների թույլատրելի հիմնաշերտերը

2. Ընտրելու երկրաֆիզիկական մեթոդների համալիր կիրառման ձևերը
3. Մեկնաբանելու երկրաֆիզիկական մեթոդների ուսումնասիրման արդյունքները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Պատրաստելու ֆիզիկա-երկրաբանական մոդել (ՖԵՄ) կառուցապատվող տեղամասի համար
5. Երկրաֆիզիկական մեթոդների տվյալները մեկնաբանելու ժամանակակից համակարգչային
ծրագրերով
6. Մոդելավորելու դաշտային ուսումնասիրությունների արդյունքները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
7. Առաջարկելու ինժեներա-երկրաֆիզիկական մեթոդների ճիշտ համալիրը
8. Վերլուծելու ՖԵՄ-ի արդյունքները և նրանց կտրվածքների ճշտությունը
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
1. Բ2.Մշակելու և կառուցելու համալիր գրաֆիկական եռաչափ մոդելներ, վերլուծելու,
քննարկելու և հիմնավորելու մոդելների միջոցով ուսումնասիրությունների կարևորությունը
2. Բ3. Օգտագործելու անհրաժեշտ տեղեկատվական համակարգերն ու տեխնոլոգիաները
մասնագիտական ոլորտում բարդ խնդիրներ լուծելու և հավաստի եզրահանգումներ անելու
համար,
3. Բ4. Խորը և հիմնավորված մշակելու առաջարկներ այս ոլորտում աշխատանքի
արդյունավետությունը բարձրացնելու համար
4. Գ1.Վերլուծելու, գնահատելու և սինթեզելու գոյություն ունեցող փաստերը ու ստացված
տվյալները,
5. Գ3.Մշակելու և պատրաստելու նախագծեր, հաշվետվություններ և զեկույցներ, ներկայացնելու
հետազոտության արդյունքներ,
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
1. Դասախոսություն
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Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից՝
• Ինժեներա-երկրաֆիզիկական մեթոդների համալիր առանձնահատկությունները
• Կառուցապատվող տարածքների ուսումնասիրման անհրաժեշտությունը ինժեներաերկրաֆիզիկական մեթոդների համալիրով
• Ֆիզիկա-երկրաբանական մոդելների կազմում (ՖԵՄ)
14. Հիմնական գրականության ցանկ՝

Башилов Р.И., Сим. Л.А. Разломы фундамента как основа неотектонического районирования.
Изд. вузов, Сер. Геология и разведка, 2001г.,
Бондоренко В.М., Викторов Г.Г., Демин Н.В. Новые методи инженерной геофизики, 2003г.
Минасян Р.С., Варданян В.П. Палеорельеф и распределение подземного стока Центрального
вулканичее кого нагорья Армении, Ереван 2003
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Հողագույքային հարաբերություններ

4 ժամ/շաբ.

Դաս.-2, գործ.-2

3-րդ աշնանային

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

6 կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

Դասընթացի նպատակն է՝
•

ՀՀ-ում գործող իրավական դաշտի հիման վրա ուսանողներին տրամադրելու մանրամասն
գիտելիք և իմացություն հողագույքային հարաբերությունների վերաբերյալ

•

Զարգացնելու ուսանողի մասնագիտական կարողությունները այդ բնագավառում առաջացած
խնդիրները հասկանալու, մեկնաբանելու և վերլուծելու համար,

•

Տրամադրելու մանրամասն տեղեկատվություն հողագույքային հարաբերություններում
անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների և սահմանափակումների, օբյեկտների
նպատակային և գործառնական նշանակությունների և դրանց հաշվառման, գրանցման և
գնահատման առանձնահատկությունների վերաբերյալ:

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Ներկայացնելու հողագույքային հարաբերություններում պետական կարգավորման
դրույթները և համապատասխան մարմինների գործառույթները

2. Նկարագրելու հողագույքային հարաբերություններում անշարժ գույքի հաշվառման, գրանցման և
գնահատման առանձնահատկությունները
3. Բացատրելու սեփականության իրավունքի և այլ գույքային իրավունքների պաշտպանությունը
4. Ներկայացնելու պետության և համայնքների սեփականությանը պատկանող հողամասերի
օտարման եղանակները և կարգը
5. Ներկայացնելու ինքնակամ զբաղեցված հողամասերի և ինքնակամ կառուցված շինությունների
օրինականացման և տնօրինման գործընթացի կարգը
6. Ձևակերպելու հողագույքային հարաբերություններում հողամասերի սեփականատերերի,
օգտագործողների իրավունքները և պարտականությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

7. Գործնականում իրականացնելու անշարժ գույքի հաշվառում՝ տվյալների հավաքագրում,
մշակում և տեղեկատվական բազայի ստեղծում

8. Կատարելու անշարժ գույքի գրանցում և կադաստրային գնահատում
9. Կազմելու իրավունքների պետական գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի փաթեթ՝
գործարքի բնույթից կախված
10. Կազմակերպելու ինքնակամ զբաղեցված հողամասերի և ինքնակամ կառուցված շինությունների
օրինականացման գործընթացը
11. Իրականացնելու տարատեսակ պայմանագրերի կազմում
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

12. Կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում և աշխատելու համապատասխան
կազմակերպություններում, որպես բանիմաց մասնագետ
13. Օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից
14. Պատրաստելու գիտական զեկույցներ, ներկայացնելու աշխատանքների արդյունքները, վարելու
գիտական բանավեճեր

15. Օժանդակելու հողագույքային հարաբերությունների սուբյեկտներին տարատեսակ
գործընթացների իրականացման գործընթացում
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա4. Հիմնավորել գույքագրման անհրաժեշտությունը, ընտրել դրանց իրականացման եղանակը
2. Ա5. Բացատրելու հողերի մոնիթորինգի էությունը, նկարագրելու պահանջվող
գործողությունները, գնահատելու հողերը
3. Ա6. Ճանաչել գույքագրվող օբյեկտներում տեղի ունեցող փոփոխությունները (հողերի
դեգրադացիա, կառույցների դեֆորմացիա) և հիմնավորել փոփոխությունների դեմ
պայքարելու ձևերի համակարգային մոտեցման անհրաժեշտությունը
4. Բ1. Կազմելու տարբեր հողատեսքեր, անշարժ գույքի տեսակների տեղադիրքի սխեմաներ և
քարտեզներ
5. Գ4.Արդյունավետ կերպով պլանավորելու աշխատաժամերը և այլ ռեսուրսներ
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
1. Դասախոսություն
2. Գործնական աշխատանքներ
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի,
իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ 2 հարց 2 միավոր և 1 հարց 1
միավոր:Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ 2 հարց 3 միավոր և 2 հարց 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից՝
1. Հողագույքային հարաբերություններում իրավական դաշտի ուսումնասիրություն,
2. Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների և սահմանափակումների վերլուծություն
3. Հողագույքային հարաբերություններում օբյեկտների հաշվառման գրանցման և գնահատման
տվյալների մշակում:
Հիմնական գրականության ցանկ՝

1.
2.
3.
4.

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք, Երևան 05.05.1998թ.
ՀՀ հողային օրենսգիրք, Երևան 02.05.2001թ.
http://www.arlis.am/
http://cadastre.am/
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Ժամանակակից գեոդեզիական սարքավորումներ

4 ժամ/շաբ.

Դաս.-2, գործ.-2

1-ին աշնանային

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

6 կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

Դասընթացի նպատակն է ՝
•

Ուսանողներին ծանոթացնել ժամանակակից գեոդեզիական սարքավորումների հետ

•

Ուսանողներին տրամադրել մանրամասն գիտելիք և իմացություն, ինչպես նաև գործնական
հմտություններ դրանք պրակտիկայում կիրառելու համար

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Նկարագրելու ժամանակակից գեոդեզիական սարքավորումների կառուցվածքը և ֆունկցիոնալ
առանձնահատկությունները
2. Ներկայացնելու ժամանակակից գեոդեզիական սարքավորումների միջոցով կատարվող
կադաստրային հանութագրման աշխատանքների էությունը
3. Վերլուծելու ժամանակակից գեոդեզիական սարքավորումների մեջ գեոդեզիակակն խնդիրների
լուծման համար ներառված ծրագրերը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

4. Գործնականում իրականացնելու հանութագրման աշխատանքներ ժամանակակից
գեոդեզիական սարքավորումներով
5. Տեղանքում ընտրելու կետերի նշահարման եղանակները և իրականացնելուը նշահարում
6. Ժամանակակից գեոդեզիական սարքավորումների միջոցով իրականացնելու կադաստրային
չափագրում և ստացված տվյալներով հատակագծերի ու քարտեզների կազմում
7. Օգտագործելու ժամանակակից սարքավորումները գեոդեզիական խնդիրների լուծման
ժամանակ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

8. Կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում և աշխատելու համապատասխան
կազմակերպություններում, որպես բանիմաց մասնագետ

9. Օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից
10. Պատրաստելու գիտական զեկույցներ, ներկայացնելու աշխատանքների արդյունքները, վարելու
գիտական բանավեճեր
11. Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը և տեխնիկական անվտանգությունը
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
1. Ա7.Հիմնավորելու մասնագիտական գործունեության ոլորտում քարտեզագրության և
երկրատեղեկատվական մեթոդաբանական և տեսական հիմքերը, ներկայացնելու
ժամանակակից պրոբլեմները,
2. Բ4.Խորը և հիմնավորված մշակելու առաջարկներ այս ոլորտում աշխատանքի
արդյունավետությունը բարձրացնելու համար,
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3. Բ6.Ժամանակակից գեոդեզիական սարքերի միջոցով չափելու օբյեկտների կոորդինատները,
դասակարգել դրանք ըստ կատեգորիաների,
4. Գ4.Արդյունավետ կերպով պլանավորելու աշխատաժամերը և այլ ռեսուրսներ,
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
1. Դասախոսություն
2. Գործնական աշխատանքներ
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի,
իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ 2 հարց 2 միավոր և 1 հարց 1
միավոր:Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ 2 հարց 3 միավոր և 2 հարց 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից՝
1. Ժամանակակից գեոդեզիական սարքավորումներ,
2. Հանութագրման, նշահարման և հաշվառման աշխատանքների իրականացում,
3. Ստացված տվյալների մշակում
14. Հիմնական գրականության ցանկ`
1.
Ռ.Հ. Մովսիսյան, Գեոդեզիա, դասագիրք մաս 1, Երևան 2002թ.
2.

Гриднев С.П., Поклад Г.Г Гродезия Москва, 2007 г.

3.

Вл.А. Анисимов, С.В. Макарова инженерная геодезия Хабаровск 2009 г.

4.

Карсунская М.М. Геодезические приборы Москва 2002 г.

5.

http://www.rusgeocom.ru
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ԱՏՀ հողային ռեսուրսների կառավարման գործում

4 ժամ/շաբ.

Դաս.-2, գործ.-2

3-րդ աշնանային

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

6 կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

Դասընթացի նպատակն է՝
•

Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել աշխարհագրական տեղեկատվական
համակարգերի (ԱՏՀ) հողային ռեսուրսների հետազոտություններում և կառավարման
գործում կիրառման հմտություններ ու դրանց օգտագործման մասին տեսական ու
գործնական գիտելիքներ

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
•

Քննարկելու աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի և հեռազննման
տեխնոլոգիաների մեթոդական, տեսական հիմնական հիմունքները և գաղափարները

•

Նկարագրելու հողերի տարածական տվյալների աղբյուրները, հողային ռեսուրսների ԱՏՀկադաստրային քարտեզագրություն-հեռազննման տվյալներ փոխհարաբերությունը

•

Ներկայացնելու հողային ռեսուրսների ԱՏՀ-ի գործառական կառուցվածքի տեսական
հիմքերը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
•

Ինքնուրույն կերպով ստեղծելու հողային ԱՏՀ տվյալների հենք

•

Ստանալու հողային , կադաստրային թվային քարտեզներ և եռաչափ մոդելներ

•

Իրականացնելու գեոինֆորմացիոն մոդելավորման հողային ռեսուրսների կառավարման
գործում

•

Օգտագործելու՝ գյուղատնտեսական հողահանդակների առանձնացման նպատակով,
տիեզերական լուսանկարների վերծանմանը մեթոդները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
•

Կատարելու հետազոտական աշխատանքներ ԱՏՀ-ի միջոցով

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
1. Ա3.Ընտրելու և ինքնուրույն մշակելու քարտեզագրման ծրագրեր, հիմնավորելով կիրառվող
ծրագրի արդյունավետությունը,
2. Ա7.Հիմնավորելու մասնագիտական գործունեության ոլորտում քարտեզագրության և
երկրատեղեկատվական մեթոդաբանական և տեսական հիմքերը, ներկայացնելու
ժամանակակից պրոբլեմները,
3. Բ1.Կազմելու տարբեր հողատեսքեր, անշարժ գույքի տեսակների տեղադիրքի սխեմաներ և
քարտեզներ,
4. Բ3.Օգտագործելու անհրաժեշտ տեղեկատվական համակարգերն ու տեխնոլոգիաները
մասնագիտական ոլորտում բարդ խնդիրներ լուծելու և հավաստի եզրահանգումներ անելու
համար:
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Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
1. Դասախոսություն
2. Գործնական աշխատանք
3. Սեմինարների անցկացում, համատեղ քննարկում
4. Ինտերակտիվ մեթոդներ
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի,
իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ 2 հարց 2 միավոր և 1 հարց 1
միավոր:Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ 2 հարց 3 միավոր և 2 հարց 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից՝
1. Հողային ռեսուրսների աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի հիմունքները,
2. Հեռազննման տվյալները որպես հողային ռեսուրսների ԱՏՀ ստեղծման տեղեկատվական
հենք
3. ԱՏՀ ծրագրային փաթեթների և նրանց հավելվածների օգտագործումը հողային ռեսուրսների
կառավարման գործում
Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Բոյնագրյան Վ.Ռ., Մանուկյան Ն.Վ. Աշխարհագրության աէրոտիեզերական մեթոդները,
Ուսումնական ձեռնարկ: Երևան, Հեղ.հրատ 2014, 152 էջ
2. Սայադյան Հ.Յ., Անտառային քարտեզագրում և օդատիեզերական տեղեկատվական
համակարգեր. Երևան, Զանգակ-97 հրատ., 2009, 215 էջ
3. Трифонова Т. А. Мищенко Н. В., Краснощеков А. Н., Геоинформационные системы и
дистанционное зондирование в экологических исследованиях. Москва, ”Академический
Проект” 2005, 348 с.
4. Иванников А.Д., Кулагин В.П., Тихонов А.Н., Цветков В.Я.–Геоинформатика. Москва,2001,352
с.
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«ՋՐԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»
ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
1. Ծրագրի անվանումը և

ջրաօդերևութաբանություն`

մասնագիտության թվանիշը

054201.03.7

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Ջրաօդերևութաբանության մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական

2017/2018

տարին
6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ընդունելությունը կատարվում է Երևանի պետական համալսարանի մագիստրատուրայի
ընդունելության կանոնակարգի համաձայն 1։
Ծրագրի դիմորդը պետք է ունենա բակալավրի կամ դրան համարժեք որակավորում.
• տվյալ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ համարժեք որակավորում ունեցող

դիմորդների ընդունելությունը կատարվում է մրցութային հիմունքներով՝ նախորդ
ուսումնառության
հիման վրա,

ընթացքում

ցուցաբերած

առաջադիմության

արդյունքների

• այլ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ համարժեք որակավորում ունեցող

դիմորդների ընդունելությունը կատարվում է մրցութային հիմունքներով՝ տվյալ
մասնագիտության բակալավրի ամփոփիչ ատեստավորման քննական ծրագրին
համապատասխան անցկացված քննությունների արդյունքների հիման վրա։

9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է. պատրաստել կիրառական ջրաբանության, օդերևութաբանության և
կլիմայագիտության գծով հետազոտող մասնագետներ, որոնք կնպաստեն՝
• երկրում իրականացվող ջրակլիմայական գլոբալ փոփոխությունների և ջրային

ռեսուրսների կայուն կառավարմանը,

1

ԵՊՀ առկա և հեռակա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի ընդունելության կանոնակարգեր (վերահաստատվում են ամեն

տարի)
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• 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:
10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

1. ներկայացնելու

Ջրաբանության,
Ջրաէկոլոգիայի,
Օդերևութաբանության
Կլիմայագիտության տեսական և մեթոդաբանական հիմունքները,

2. լուսաբանելու ջրաօդերևութաբանական

տվյալների
միջոցների կիրառման հիմնարար սկզբունքները,

մշակման,

3. բնութագրելու

ջրաօդերևութաբանական
տեսական
հետազոտությունների հիմնարար մեթոդներն ու սկզբունքները,

և

տեխնիկական

և

գործնական

4. ներկայացնելու ջրաօդերևութաբանական երևույթների մոդելավորման նորագույն
մեթոդները,

5. ներկայացնելու ջրաբանական, օդերևութաբանական, կլիմայական և ջրաէկոլոգիական
կանխատեսումները,

6. մեկնաբանելու ջրային ռեսուրսների կառավարման, կլիմայի փոփոխության և
ջրաէկոլոգիայի արդի խնդիրները,

7. ներկայացնելու ջրաօդերևութաբանական տեղեկատվական համակարգերի տեսական
հիմունքները, ԱՏՀ մոդելավորման սկզբունքները:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

1. վերլուծելու

և

համակարգելու

տեղեկատվությունը

ջրաօդերևութաբանության

ժամանակակից

համակարգչային

ոլորտին

առնչվող

տեխնոլոգիաների

և

աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի(GIS) կիրառմամբ,

2. ղեկավարելու ջրաօդերևութաբանական դաշտային հետազոտություններ կատարող
արշավախմբեր,

3. ձևակերպելու

և
հետազոտելու
ջրաօդերևութաբանական
խնդիրներ, կատարելու կարճաժամկետ կանխատեսումներ,

բազմաբնույթ

4. կազմելու օդերևութաբանական և ջրաբանական թվային բազմաբնույթ քարտեզներ,
5. անելու

առաջարկներ

ջրաօդերևութաբանական

ոլորտի

աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ,
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հետազոտական

6. մշակելու և կատարելու ջրային ռեսուրսների կառավարման, կլիմայի փոփոխության և
ջրաէկոլոգիական արդի խնդիրների բիզնես ուղղվածություն ունեցող ծրագրեր,

7. մշակելու ջրակլիմայական փոփոխությունների գլոբալ և ռեգիոնալ մոդելներ`
համակարգչային ծրագրերի կիրառմամբ,

8. դրսևորելու մասնագիտական բարձր արդյունավետություն` և՛ որպես խմբի անդամ, և՛
որպես խմբի ղեկավար:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

1. սինթեզելու տարաբնույթ փաստեր և վիճակագրական տվյալներ.
2. քանակական տվյալներից որակական հետևություններ անելու և գիտելիքները
ստեղծագործաբար կիրառելու,

3. վերլուծելու առկա խնդիրները, գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները, առաջ քաշելու և զարգացնելու նոր գաղափարներ,

4. պատրաստելու

տարբեր լեզուներով գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու
հետազոտությունների արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր,

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է

13. Գնահատման ձևերը
Գնահատումն իրականացվում է ստուգարքների և քննությունների (եզրափակիչ
գնահատումով, առանց եզրափակիչ գնահատման, առանց ընթացիկ գնահատման)
ընդունման համակարգով, քսան միավորանոց սանդղակով:
Տե՛ս “ԵՊՀ Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական
գործընթացիկազմակերպման կարգ”, Երևան, ԵՊՀ, 2017թ., էջեր 4-8
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14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
Ելնելով աշխատաշուկայի առկա պահանջարկից, շրջանավարտների համար պոտենցիալ
գործատուներ են համարվում`
• Արտակարգ իրավիճակների նախարարության «Հայպետհիդրոմետի և մոնիթորինգի

կենտրոնը» և նրա համապատասխան բաժանմունքները Երևանում ու մարզերում,
ինչպես նաև Արցախում,
• ՀՀ Բնապահպանության նախարարությունը (ջրային ռեսուրսների կառավարման

գործակալություն, թափոնների և մթնոլորտ արտանետումների կառավարման
գործակալություն, կենսառեսուրսների կառավարման գործակալություն,

շրջակա

միջավայրի պահպանության քաղաքականության վարչություն, շրջակա միջավայրի
պահպանության քաղաքականության վարչություն, բնապահպանական պետական
տեսչություն),
• ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակը (ջրաբան և կլիմայագետ փորձագետներ),
• Ջրային

ռեսուրսների

պետական

կոմիտեն

(ջրաբան

հետազոտողներ

և

փորձագետներ),
• «Հայհիդրոնախագիծ» (ջրաբան և կլիմայագետ հետազոտողներ),
• Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարությունը

(ջրաբան և կլիմայագետ հետազոտողներ),
• ‹‹Զվարթնոց

ավիաօդերևութաբանական

կենտրոն››

ՓԲԸ

(օդերևութաբան

հետազոտող, սինոպտիկ)
• Միջազգային

և

տեղական

կազմակերպություններ,

որոնք

իրականցնում

են

ջրաբանական, օդերևութաբանական և կլիմայական տարբեր ծրագրեր,

Շրջանավարտները համապատասխան նախարարությունների ստորաբաժանումներում և
կազմակերպություններում կարող են զբաղեցնել հետևյալ պաշտոնները`
• գործադիր տնօրեն,
• բաժնի վարիչ,
• թիմի ղեկավար,
• գլխավոր մասնագետ,
• փորձագետ,
• հետազոտող:

---------------------------------------------------------------• ջրաբան կամ օդերևութաբան հետազոտող,
• ջրաօդերևութաբանական տեղեկատվական համակարգերի գլխավոր մասնագետ,
• ջրային ռեսուրսների կառավարման գլխավոր մասնագետ /փորձագետ,
• ջրային տնտեսության գլխավոր մասնագետ,
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• ջրաէկոլոգիայի գլխավոր մասնագետ/փորձագետ,
• ջրային ռեսուրսների, ջրաէկոլոգիայի և մթնոլորտի աղտոտվածության փորձագետ,
• ջրային ռեսուրսների կանխատեսման գլխավոր մասնագետ,
• եղանակի կանխատեսման գլխավոր մասնագետ,
• ավիացիոն օդերևութաբանության գլխավոր մասնագետ/փորձագետ,
• կլիմայի և կլիմայական ռեսուրսների գլխավոր մասնագետ/փորձագետ,
• ագրոկլիմայագիտության գլխավոր մասնագետ/փորձագետ,
• ջրաօդերևութաբանական

աղետների

կառավարման

գլխավոր

մասնագետ/

փորձագետ,
• ԲՈՒՀ-ում

կամ

միջնակարգ

մասնագիտական

ուս.

հաստատություններում

դասախոս:
Ծրագրի

շրջանավարտները

կարող

են

շարունակել

իրենց

ուսումը

ԵՊՀ

աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի ասպիրանտուրայում:

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ծրագրի իրականացման համար
ֆակուլտետում առկա է բարձր

ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության
որակավորմամբ և անհրաժեշտ թվաքանակով

դասախոսական անձնակազմ:
Ամբիոնն ունի նաև ուսումնառության համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ, մասնավորապես`
• ջրաօդերևութաբանության լաբորատորիա, որը կահավորված է ժամանակակից

սարքավորումներով և համապատասխան ծրագրերով,
• կաբինետներ, որոնք ունեն տպագիր և էլեկտրոնային հարուստ գրականություն,

բազմաթիվ դիդակտիկ նյութեր,
• համակարգչային լսարան:

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են
ծրագիրը մշակելիս

Որպես կրթական չափորոշիչներ և ծրագրային կողմնորոշիչներ կիրառվել են`
• Բարձրագույն մասնագիտական կրթության պետական կրթական

չափորոշիչ

«Ջրաօդերևութաբանություն» մասնագիտության, 2011թ.,
• «ԵՊՀ Կրթական ծրագրերի մշակման ղեկավար ձեռնարկ», 2013 թ.,
• «ԵՊՀ Կրթական ծրագրերի հաստատման կարգը», 2014 թ.,
• «ԵՊՀ մագիստրոսի կրթական ծրագրերի կառուցվածքը և բովանդակությունը», 2013
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թ.,
• 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:

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
Անհրաժեշտ է նշել, որ ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետը միակն է
ՀՀ-ում,

որտեղ

սկսած

2010թ-ից

պատրաստվում

են

ջրաօդերևութաբանության

մագիստրոսներ:
ԵՊՀ-ի

և

Սանկտ

Պետերբուրգի

Ռուսական

պետական

ջրաօդերևութաբանական

համալսարանի (ՌՊՋՕՀ) միջև կնքված համագործակցության պայմանագրի շրջանակներում
իրականացվում

է

մագիստրոսների

փոխանակում

ինչպես

նաև

պրակտիկայի

կազմակերպում ՌՊՋՕՀ-ում:
Ծրագրի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկատվություն կարելի է գտնել նաև ԵՊՀ կայքում և
դասընթացների տեղեկագրքում։
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ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ «ՋՐԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1

տիրապետելու Ջրաբանության, Ջրաէկոլոգիայի,

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1

վերլուծելու և համակարգելու ջրաօդերևութաբանության ոլորտին

Օդերևութաբանության և Կլիմայագիտության տեսական և

առնչվող տեղեկատվությունը ժամանակակից համակարգչային

մեթոդաբանական հիմունքներին

տեխնոլոգիաների և աշխարհագրական տեղեկատվական
համակարգերի(GIS) կիրառմամբ

Ա2

իմանալու ջրաօդերևութաբանական տվյալների մշակման,

Բ2

տեխնիկական միջոցների կիրառման հիմնարար սկզբունքները
Ա3

տիրապետելու ջրաօդերևութաբանական տեսական և գործնական

հետազոտություններ կատարող արշավախմբեր
Բ3

հետազոտությունների հիմնարար մեթոդներին ու սկզբունքներին
Ա4

տիրապետելու ջրաօդերևութաբանական երևույթների

տիրապետելու ջրաբանական, օդերևութաբանական, կլիմայական և

Բ4

իմանալու ջրային ռեսուրսների կառավարման, կլիմայի

Բ5

տիրապետելու ջրաօդերևութաբանական տեղեկատվական

անելու առաջարկներ ջրաօդերևութաբանական ոլորտի
հետազոտական աշխատանքների արդյունավետությունը
բարձրացնելու վերաբերյալ

Բ6

մշակելու և կատարելու ջրային ռեսուրսների կառավարման, կլիմայի
փոփոխության և ջրաէկոլոգիական արդի խնդիրների բիզնես

փոփոխության և ջրաէկոլոգիայի արդի խնդիրները
Ա7

կազմելու օդերևութաբանական և ջրաբանական թվային բազմաբնույթ
քարտեզներ

ջրաէկոլոգիական կանխատեսումներին
Ա6

ձևակերպելու և հետազոտելու ջրաօդերևութաբանական բազմաբնույթ
խնդիրներ, կատարելու կարճաժամկետ կանխատեսումներ

մոդելավորման նորագույն մեթոդներին
Ա5

ղեկավարելու ջրաօդերևութաբանական դաշտային

ուղղվածություն ունեցող ծրագրեր
Բ7

համակարգերի տեսական հիմունքներին, ԱՏՀ մոդելավորման

մշակելու ջրակլիմայական փոփոխությունների գլոբալ և ռեգիոնալ
մոդելներ` համակարգչային ծրագրերի կիրառմամբ

սկզբունքներին
Բ8

դրսևորելու մասնագիտական բարձր արդյունավետություն` և՛ որպես
խմբի անդամ, և՛ որպես խմբի ղեկավար

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1

սինթեզելու տարաբնույթ փաստեր և վիճակագրական տվյալներ

Գ3

վերլուծելու առկա խնդիրները, գնահատելու դրանց լուծման համար
անհրաժեշտ ռեսուրսները, առաջ քաշելու և զարգացնելու նոր
գաղափարներ

Գ2

քանակական տվյալներից որակական հետևություններ անելու և

Գ4

պատրաստելու տարբեր լեզուներով գիտական զեկուցումներ,
ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու

գիտելիքները ստեղծագործաբար կիրառելու

գիտական բանավեճեր
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Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Մոդուլի
թվանիշը

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6 Ա7

Օտար լեզու-1

1602

Օտար լեզու-2

1602

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում

0903/Մ01

Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

0901/Մ02

+

Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները

0901/Մ03

+

+

Մասնագիտության մեթոդաբանական և տեսական հիմունքներ

0901/Մ04

+

+

Ջրաօդերևութաբանական փորձաքննություն և մոնիթորինգ
Ջրաօդերևութաբանական վտանգավոր երևույթները և դրանց
կանխատեսումը

0901/Մ05
0901/Մ06

+

Ջրաօդերևութաբանական երևույթների մաթեմատիկական մոդելավորում

0901/Մ07

Ջրային ռեսուրսների կառավարում

0901/Մ08

+

Կիրառական կլիմայագիտություն

0901/Մ09

+

Բ1

Բ2

Բ3

Բ4

Բ5

Բ6

Բ7

Բ8

Գ1

Գ2

Գ3

Գ4

+
+
+

+

+

+

+

Ռազմական օդերևութաբանություն

0901/Մ12

Ավիացիոն օդերևութաբանություն

0901/Մ15

+

Ջրային տնտեսություն և գետային հոսքի կարգավորում

0901/Մ16

Ջրային ռեսուրսների կադաստր և մոնիթորինգ

0901/Մ19

Ջրաբանական հաշվարկներ

0901/Մ20

Գիտական սեմինար

0901/Մ21

Մասնագիտական պրակտիկա

0901/Մ22

Մագիստրոսական թեզ

0901/Մ23
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+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+

+
+

+

+
+
+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

0901/Մ18

+

+

0901/Մ14

+
+

+

0901/Մ11

Ջրաօդերևութաբանական տեղեկատվական համակարգեր

+

+

+

Կլիմայի փոփոխության հիմնախնդիրը

Սևանա լճի և առափնյա գոտու ջրաէկոլոգիական հիմնախնդիրները

+

+

0901/Մ10

0901/Մ13

+

+

+

+

+

+

+

+

ՀՀ ջրային ռեսուրսների օգտագործման և պահպանման հիմնախնդիրը

0901/Մ17

+

+

ՀՀ օդային և ջրային ավազանների արդի վիճակը և էկոլոգիական
անվտանգությունը

+
+

+

+

Եղանակի վերլուծության և կանխատեսման թվային մեթոդներ

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+
+

ՋՐԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
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1602/Մ01

Օտար լեզու

2 ժամ/ շաբ.

30 ժամ (գործնական)

2-րդ գարնանային կիսամյակ

ստուգարք

3 ECTS կրեդիտ

Դասընթացի նպատակն է՝
•

կատարելագործել ուսանողների օտար (անգլերեն) լեզվով հաղորդակցական
կարողությունները՝ ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ
ոլորտներում,

•

խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,

•

ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,

•

զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու կարողությունը:

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կիրառելով մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները
(որոնողական, ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ ընկալել դրանց
բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
2. տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ
գործածության նպատակդրմամբ,
3. ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով ինքնուրույն
աշխատանք կատարելու սկզբունքների իմացություն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային և ոճական
վերլուծություն և թարգմանություն,
5. ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ,
ձևակերպել, շարադրել, հիմնավորել անձնական կարծիքը, քննարկել, բանավիճել
մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրների շուրջ,
6. գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ, ռեֆերատներ,
գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով շարադրանքը,
7. լսելով ընկալել և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող դասախոսությունների,
հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

8. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ
ինտերնետային) տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և
ներկայացնելու նպատակով:
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է
համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական համակարգի
(CEFR-ի) B2 մակարդակին:
– 243 –

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. օտար (անգլերեն) լեզվի իմացություն այն ծավալով, որն անհրաժեշտ է մասնագիտական
բնույթի տեղեկատվություն քաղելու օտարալեզու աղբյուրներից,
2. օտար (անգլերեն) լեզվով ընդհանուր և մասնագիտական բառապաշարի իմացություն այն
ծավալով, որն անհրաժեշտ է մասնագիտական բնույթի հաղորդակցում իրականացնելու,
ինչպես նաև տեքստերի ընթերցման և թարգմանության համար,
3. օտար լեզվով կազմել հստակ, լավ կառուցված տեքստ մասնագիտական թեմայի
վերաբերյալ, նկարագրել իր փորձն ու իրադարձություններ, ներկայացնել սեփական
կարծիքների և նպատակների հիմնավորումները:
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
2.
3.
4.
5.

գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
անհատական և խմբային աշխատանք,
անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
ինքնուրույն աշխատանք,
բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի
իրականացում),
6. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
7. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, որից 2 հարցը` 3-ական միավոր,
1 հարցը` 4-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: Քննության ձևերն են.
Առաջինը՝ գրավոր
Երկրորդը՝ բանավոր
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունները:
2. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը օտար
(անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում:
3. Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների,
գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների,
էսսեների շարադրման ձևերն ու սկզբունքները:
4. Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների
ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման, վերարտադրության
առանձնահատկությունները:
Հիմնական գրականության ցանկ. /ստորև տրված է օրինակը՝/
1. John M.Swales,Christine B. Feak
“ English in Today’s Research World’’ a Writing Guide.
The University of Michigan Press, USA,2003
2. John M Swales and Christine B.Feak
“Academic writing for Graduate Students’’ 2000, USA
3. Geology and the environment(Bernard W. Pipkin)
4. English for students of geography ( Vasileva M. A., 2001)
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1. 1602 /M02

2. Օտար լեզու-2

3. 3 կրեդիտ

4. 2 ժամ/ շաբ.

5. 30 ժամ (գործնական)

6. 2-րդ կիսամյակ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ամբողջացնել նախորդ մոդուլի օգնությամբ ձեռք բերած գիտելիքները,

•

ծանոթացնել օտար լեզվի իմացության ստուգման և գնահատման պահանջներին,

•

ներկայացնել լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները և ծանոթացնել
թեստավորման հիմանական սկզբունքներին,

•

ներկայացնել լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և
մարտավարությունը,

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ցուցաբերել օտար լեզվի իմացություն միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան
(B2-C1),
2. նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և պահանջները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. գործնականում կատարել թեստային աշխատանքներ` կազմված համաեվրոպական
չափանիշների B2-C1 մակարակին համապատասխան
4. արտահայտել մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և բանավոր
խոսքով

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. արդյունավետ կիրառել համակարգչային հմտությունները

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. օտար լեզվի իմացություն այն ծավալով, որն անհրաժեշտ է մասնագիտական բնույթի
տեղեկատվություն քաղելու օտարալեզու աղբյուրներից,
2. օտար լեզվով ընդհանուր և մասնագիտական բառապաշարի իմացություն այն ծավալով,
որն անհրաժեշտ է մասնագիտական բնույթի հաղորդակցում իրականացնելու, ինչպես
նաև տեքստերի ընթերցման և թարգմանության համար,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
2.
3.
4.

գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
անհատական և խմբային աշխատանք,
ինքնուրույն աշխատանք,
գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TOEFL թեստավորման
միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները,
2. լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման
հիմանական սկզբունքները,
3. լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,
4. միջազգային թեստերի (TOEFL, IELTS, ITEP) առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. 1 Debora Philips “ Longman Preparation Course for the TOEFL IBT” Longman 2007
2. 2 Bruce Rogers “ The Complete Guide for TOEFL IBT Test Preparation”, Thomson 2007
3. Boston Educational Services “Official ITEP Preparation Guide”, Create Space Independent Publishing
Platform 2014
4. ETS “The Official Guide to the TOEFL Testing”, McGraw-Hill Education 2012
5. Pauline Cullen “The Official Cambridge Guide to IELTS”, Cambridge English 2014
Kaplan “IELTS Premier”, Kaplan Publishing 2016
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0903/Մ01
2 ժամ/շաբ.

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները ջրաօդերևութաբանության
ոլորտում
Գործ.-2

1-ին աշնանային կիսամյակ

3 կրեդիտ ECTS
կրեդիտ

Ստուգարք

Դասընթացի նպատակն է՝
•
•
•

Ուսանողների մոտ ձևավորել տեսական և գործնական գիտելիքներ մասնագիտության մեջ
կիրառվող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վերաբերյալ
Փոխանցել հմտություններ մասնագիտական խնդիրների լուծման նպատակով տարբեր
համակարգչային ծրագրերի օգտագործման տեսանկյունից
Ձևավորել աշխարհատեղեկատվական համակարգերի և այլ համակարգերի հետ ինտեգրացված
կերպով աշխատելու կարողություններ

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. Ընտրելու համակարգչային տարբեր ծրագրեր մասնագիտական հետազոտություններում
համապատասխան խնդիրները լուծելու նպատակով
2. Պարզաբանելու աշխարհատեղեկատվական համակարգերի տեսական հիմքերը և դրանց
կիրառության ոլորտները
3. Բացատրելու աշխարհատեղեկատվական և ինտեգրվող համակարգերի սկզբունքային
առանձնահատկությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

4. Կիրառելու աշխարհատեղեկատվական և ինտեգրված համակարգերը մասնագիտական
հետազոտություններում
5. Հավաքելու, պահպանելու և մշակելու մասնագիտության հետ առնչվող գրաֆիկական և թեմատիկ
տվյալներ

6. Ներկայացնելու հետազոտության արդյունքները քարտեզների, աղյուսակների և գրաֆիկների
տեսքով

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ՝
7. Աշխատելու հետազոտող խմբերում

8. Օժանդակելու տարբեր մասնագիտացված խմբերում աշխարհատեղեկատվական և ինտեգրվող
համակարգերի կիրառմանը
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները՝
1. Ա2. լուսաբանելու ջրաօդերևութաբանական տվյալների մշակման, տեխնիկական
միջոցների կիրառման հիմնարար սկզբունքները,
ներկայացնելու ջրաօդերևութաբանական տեղեկատվական համակարգերի
2. Ա7.

տեսական հիմունքները, ԱՏՀ մոդելավորման սկզբունքները,
վերլուծելու և համակարգելու ջրաօդերևութաբանության ոլորտին առնչվող
3. Բ1.
տեղեկատվությունը ժամանակակից համակարգչային տեխնոլոգիաների և
աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի(GIS) կիրառմամբ,

4. Բ4.
կազմելու օդերևութաբանական և ջրաբանական թվային բազմաբնույթ քարտեզներ,
5. Բ7.
մշակելու ջրակլիմայական փոփոխությունների գլոբալ և ռեգիոնալ մոդելներ`
համակարգչային ծրագրերի կիրառմամբ,
6. Գ1.
սինթեզելու տարաբնույթ փաստեր և վիճակագրական տվյալներ:
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Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
1. Գործնական պարապունքներ
2. Դասավանդման ինտերակտիվ մեթոդ

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից՝
1. Աշխարհատեղեկատվական և ինտեգրվող համակարգերը ջրաօդերևութաբանության
ոլորտում
2. Տվյալների տիպերը և դրանց ստացման աղբյուրները
3. Տվյալների մուտքագրումը համակարգ
4. Վեկտորացման գործընթացը
5. Տարածական տվյալների վերդրման ֆունկցիաները
6. Վերլուծության արդյունքների տարածում
14. Հիմնական գրականության ցանկ՝
1. А.Д. Иванников, В.П. Кулагин, А.Н. Тихонов, В.Я. Цветков Геоинформатика. - М.:МАКС Пресс,
2001. - 349 с.
2. Капралов Е., Кошкарев А., Тикунов В., Лурье И., Семин В., Серапинас Б., Сидоренко В. , Симонов
А. Геоинформатика. В 2 книгах. — Москва: Academia, 2010
3. Журкин И. Г., Шайтура С. В. Геоинформационные системы. — Москва: Кудиц-пресс, 2009. — 272 с
4. ArcGIS/Руководство пользователя- ESRI 2003–2004
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Ջրաօդերևութաբանական հետազոտության պլանավորում և
մեթոդներ

2 ժամ/շաբ.

դաս.-1, գործ.-1

1-ին աշնանային կիսամյակ

Ստուգարք

3 ECTS
կրեդիտ

Դասընթացի
նպատակն
է
ուսանողներին
ծանոթացնել
ջրաօդերևութաբանանական
հետազոտության պլանավորմանը և մեթոդներին, նրանց մոտ ձևավորել հմտություններ և
իմացություններ հետազոտության պլանավորման և գիտականճանաչողության մեթոդոլոգիայի
բնագավառում:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Ներկայացնելու գիտական ճանաչողության մեթոդաբանական հիմքը: Գիտական
հետազոտության էմպիրիկ և տեսական մեթոդները, ուղղություններն ու փուլերը,

2. ձևակերպելու տեսական հետազոտության խնդիրները և մեթոդները ջրաօդերևութաբանական
ուսումնասիրություններում,
3. բացատրել ու փորձարարական հետազոտությունները ջրաօդերևութաբանության մեջ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. վերլուծելու և գնահատելու Ջրաօդերևութաբանության գիտաճանաչողական ու կառուցողական
հատկանիշները և մեթոդները,
5. կիրառելու մաթեմատիկական մեթոդները ջրաօդերևութաբանական հետազոտություններում,
6. գնահատելու ջրաօդերևութաբանկան հիմնարար, որոնողական և կիրառական
հետազոտությունները,
7. համադրելու և դասակարգելու փորձարարական հետազոտությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
8. կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում:
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Ա3. բնութագրելու ջրաօդերևութաբանական տեսական և գործնական հետազոտությունների հիմնարար մեթոդներն ու սկզբունքները,
2. Բ 2.
ղեկավարելու ջրաօդերևութաբանական դաշտային հետազոտություններ կատարող
արշավախմբեր,
3. Բ5. անելու առաջարկներ ջրաօդերևութաբանական ոլորտի հետազոտական աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ,
4. Բ 8.
դրսևորելու մասնագիտական բարձր արդյունավետություն` և՛ որպես խմբի անդամ,
և՛ որպես խմբի ղեկավար,
5. Գ 1.
սինթեզելու տարաբնույթ փաստեր և վիճակագրական տվյալներ:
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն (ակտիվ և ինտերակտիվ անցկացման ձևերի համակցությամբ)
2. գործնական առաջադրանք
3. ինքնուրույն աշխատանք
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով:
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Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1` Գիտական ճանաչողության մեթոդաբանական հիմքը: Գիտական հետազոտության
էմպիրիկ և տեսական մեթոդները, ուղղություններնու փուլերը:Թեմա 2` Ջրաօդերևութաբանական

հետազոտությունների օբյեկտը և առարկան, հետազոտության տարատեսակները` հիմնարար,
որոնողական, կիրառականԹեմա 3` Տեսական հետազոտություն, խնդիրները և մեթոդները
ջրաօդերևութաբանական հետազոտություններում: Թեմա4` Մաթեմատիկական մեթոդների
կիրառումը
ջրաօդերևութաբանական
հետազոտություններում:
Անալիտիկ
մեթոդներ:
Հավանականության-վիճակագրական մեթոդները: Անալոգի մեթոդը և մաթեմատիկական
մոդելավորում: Թեմա5` Փորձարարական հետազոտությունները ջրաօդերևութաբանության մեջ,
դրանց դասակարգում: Գիտափորձի տեսակները և խնդիրները:
Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Վալեսյան Լ.Հ., Աշխարհագրական գիտությունների մեթոդական և տեսական հիմունքներ:
Երևան, ԵՊՀհրատ.,2004:
2. Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. Злобина и др. - М.:
Форум, 2009. - 272 с. http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=175340
3. Кукушкина В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): Учебное
пособие / В.В. Кукушкина. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 265
с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=207592
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Ջրաօդերևութաբանության արդի հիմնախնդիրները

2 ժամ/շաբ.

3 ECTS
կրեդիտ

դաս.- 2

1-ին՝աշնանային
Ստուգարք
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ջրաբանական և օդերևութաբանական
երևույթների կառավարման արդի հիմնախնդիրներին, նրանց մոտ ձևավորել համակարգված
դատողություն, որն ապահովում է ջրաօդերևութաբանական արդի հիմնախնդիրների վերլուծման և
գնահատման համալիր մոտեցում:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու գիտության ընդհանուր խնդիրները և զարգացման գլխավոր ուղղությունները:

2. նկարագրելու և դասակարգելու ջրաօդերևութաբանության արդի հիմնախնդիրները:
3. լուսաբանելու ջրակլիմայական գլոբալ փոփոխությունների հիմնախնդիրը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. վերլուծելու և գնահատելու ջրաօդերևութաբանության զարգացման գլխավոր ուղղությունները:
5. բացահայտելու հիմնախնդրի էությունը և առաջադրելու մեղմման ուղիներ:
6. կանխատեսելու հիմնախնդրի ապագա զարգացումները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ:
8. կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում:
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Ա 1. ներկայացնելու Ջրաբանության, Ջրաէկոլոգիայի, Օդերևութաբանության և
Կլիմայագիտության տեսական և մեթոդաբանական հիմունքները,
2. Ա3. տիրապետելու ջրաօդերևութաբանական տեսական և գործնական
հետազոտությունների հիմնարար մեթոդներին ու սկզբունքներին,
3. Ա5. ներկայացնելու ջրաբանական, օդերևութաբանական, կլիմայական և ջրաէկոլոգիական
կանխատեսումները,
4. Ա 6. մեկնաբանելու ջրային ռեսուրսների կառավարման, կլիմայի փոփոխության և
ջրաէկոլոգիայի արդի խնդիրները,
5. Բ 3.
ձևակերպելու և հետազոտելու ջրաօդերևութաբանական բազմաբնույթ խնդիրներ,
կատարելու կարճաժամկետ կանխատեսումներ,
6. Բ 6.
մշակելու և կատարելու ջրային ռեսուրսների կառավարման, կլիմայի փոփոխության
և ջրաէկոլոգիական արդի խնդիրների բիզնես ուղղվածություն ունեցող ծրագրեր,
7. Գ3. վերլուծելու առկա խնդիրները, գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները, առաջ քաշելու և զարգացնելու նոր գաղափարներ
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն (համակցությամբ ակտիվ և ինտերակտիվ անցկացման ձևերի),
2. ինքնուրույն աշխատանք:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1՝ Դասընթացի նպատակը, խնդիրները, կառուցվածքը: Թեմա 2՝ Ջրաօդերևութաբանության
արդի հիմնախնդիրները և դրանց դասակարգումը: Թեմա 3՝ Ջրաբանության զարգացման գլխավոր
– 251 –

ուղղությունները և առկա հիմնախնդիրները: Թեմա 4՝ Օդերևութաաբանության և կլիմայագիտության
զարգացման գլխավոր ուղղությունները և առկա հիմնախնդիրները: Թեմա 5՝ Ջրոլորտում և
մթնոլորտում ընթացող պրոցեսների մոդելավորման հիմնախնդիրը: Թեմա 6՝ Ջրակլիմայական
գլոբալ փոփոխությունների հիմնախնդիրը: Թեմա 7՝ Մթնոլորտի և ջրոլորտի հետազոտման
միջազգային ծրագրերը:
Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Виноградов Ю.Б., Виноградова Т.А. Современные проблемы гидрологии. М.: Издательский центр
«Академия», 2008

2. Хромов С.П., Петросянц М.А. Метеорология и климатология. 6-е изд, перераб. и доп. М. Изд-во
МГУ, 2006. 582 с.
3. Проблемы гидрологии и гидроэкологии. Вып. 1 /Под ред. Н.И. Алексеевского. М., 1999,
4. Гидроэкология: теория и практика. Вып.2. Проблемы гидрологии и гидроэкологии /Под ред. Н.И.
Алексеевского. М., 2004
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Ջրաօդերևութաբանության մեթոդաբանական և տեսական
հիմունքներ

4 ժամ/շաբ.

6 ECTS
կրեդիտ

2-դաս, 2-գործ

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել գիտական ճանաչողությանը,
աշխարհագրական
և
ջրաօդերևութաբանական
գիտությունների
համակարգի
հիմնական
տեսություններին
և
հետազոտության
մեթոդներին:
Ուսանողների
մոտ
զարգացնել
ջրաօդերևութաբանական գիտությունների համակարգի փիլիսոփայական և մեթոդաբանական հիմնախմդիրներն առանձնացնելու կարողություններ և հմտություններ:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Ներկայացնելու գիտության մեթոդաբանության և տեսության հասկացությունները, գիտական
ճանաչողության մակարդակները և ձևերը:

2. Նկարագրելու աշխարհագրական և ջրաօդերևութաբանական գիտությունների համակարգի
հիմնական տեսությունները, հետազոտության մեթոդները և դրանց կիրառությունները:
3. Լուսաբանելու ջրաօդերևութաբանության հետազոտության օբյեկտի և առարկայի
առանձնահատուկ վիճակը բնական, հասարակական և տեխնիկական գիտությունների
տիրույթում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. վերլուծելու և գնահատելու ջրաօդերևութաբանության գիտաճանաչողական ու կառուցողական
հատկանիշները:
5. պարզաբանելու ջրաօդերևութաբանական հետազոտությունների հիմնարար, որոնողական և
կիրառական տարատեսակները:
6. գնահատելու ջրաօդերևութաբանության հետազոտության օբյեկտը և առարկան:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում:
Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Ա1. ներկայացնելու Ջրաբանության, Ջրաէկոլոգիայի, Օդերևութաբանության և Կլիմայագիտության տեսական և մեթոդաբանական հիմունքները,
2. Ա3. բնութագրելու ջրաօդերևութաբանական տեսական և գործնական հետազոտությունների
հիմնարար մեթոդներն ու սկզբունքները,
3. Ա4. տիրապետելու ջրաօդերևութաբանական երևույթների մոդելավորման նորագույն
մեթոդներին,
4. Բ5. անելու առաջարկներ ջրաօդերևութաբանական ոլորտի հետազոտական աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ,
5. Գ3. վերլուծելու առկա խնդիրները, գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները, առաջ քաշելու և զարգացնելու նոր գաղափարներ:
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն (համակցությամբ ակտիվ և ինտերակտիվ անցկացման ձևերի),
2. սեմինար պարապմունք,
3. ինքնուրույն աշխատանք:
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Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված

2

ընթացիկ

քննությունները

գրավոր

են,

յուրաքանչյուրը

5

միավոր

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ որից 2 հարցը` 2-ական միավոր, 1
հարցը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, որից 2 հարցը` 2-ական միավոր, 2 հարցը` 3-ական միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա

1`

Գիտության

«Մեթոդաբանություն»

և

«Տեսություն»

հասկացությունները:

Մեթոդաբանության նշանակությունը: Մեթոդաբանության մակարդակները: Թեմա 2` Գիտական
ճանաչողության մակարդակները և ձևերը: Թեմա 3` Ջրաօդերևութաբանության ճանաչողության
պրոցեսը: Թեմա 4` Աշխարհագրական
գիտությունների համակարգը: Թեմա 5`
Ջրաօդերևութաբանական հետազոտությունների տարատեսակները` հիմնարար, որոնողական,
կիրառական: Թեմա 6` Ջրաօդերևութաբանության հետազոտության օբյեկտը, առարկան: Դրանց
առանձնահատուկ

վիճակը

բնական,

հասարակական

և

տեխնիկական

գիտությունների

եզրակացման հատվածում: Թեմա 7` Ջրաօդերևութաբանությունը և գիտատեխնիկական
հեղափոխությունը:
Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Վալեսյան Լ.Հ., Աշխարհագրական գիտությունների մեթոդական և տեսական հիմունքներ:
Երևան, ԵՊՀհրատ.,2004:

2. Проблемы гидрологии и гидроэкологии. Вып. 1 /Под ред. Н.И. Алексеевского. М., 1999,
3. Гидроэкология: теория и практика. Вып.2. Проблемы гидрологии и гидроэкологии /Под ред. Н.И.
Алексеевского. М., 2004
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Ջրաօդերևութաբանական փորձաքննություն և մոնիթորինգ

4 ժամ/շաբաթ
1-ին աշնանային կիսամյակ

6 ECTS
կրեդիտ

դաս.-2, գործ.- 2
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին ծանոթացնել մոնիթորինգի էությանը, կառուցվածքին և
գիտական հիմունքներին, ջրաօդերևութաբանական փորձաքննության բովանդակության և դրանց
ուսումնասիրման մեթոդներին:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու բնական միջավայրի անթրոպոգեն փոփոխությունների դասակարգման և
գեոհամակարգերի վիճակի դիտման մեթոդիկայի գիտական հիմունքները,
2. նկարագրելու ջրաօդերևութաբանական փորձաքննության բովանդակությունը,
ուսումնասիրման մեթոդները և ընթացակարգը:
3. լուսաբանելու ջրաօդերևութաբանական մոնիթորինգի բովանդակությունը,
ուսումնասիրման մեթոդները և ընթացակարգը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. իրականացնելու անթրոպոգեն ներգործության աղբյուրների և գործոնների, ջրոլորտի և
մթնոլորտի վիճակի փոփոխությունների վերաբերյալ դաշտային դիտումներ,
5. գնահատելու մարդու ներգործությունը շրջակա միջավայրի վրա,
6. իրականացնելու ջրաօդերևութաբանական փորձաքննություն,

7. կազմելու մոնիթորինգային համակարգի սխեման:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8. կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում,
9. իրականացնելու թիմային աշխատանք:
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Ա1. ներկայացնելու ֆիզիկական աշխարհագրության և լանդշաֆտագիտության տեսական և
մեթոդաբանական հիմունքները,
2. Ա2. ներկայացնելու ֆիզիկական աշխարհագրության, լանդշաֆտային էկոլոգիայի և
անապատացման տեսական ու գործնական հետազոտությունների հիմնարար մեթոդները և
սկզբունքները,
3. Ա3. տիրապետելու ջրաօդերևութաբանական տեսական և գործնական
հետազոտությունների հիմնարար մեթոդներին ու սկզբունքներին,
4. Բ1. վերլուծելու և համակարգելու ջրաօդերևութաբանության ոլորտին առնչվող
տեղեկատվությունը ժամանակակից համակարգչային տեխնոլոգիաների և
աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի(GIS) կիրառմամբ,
5. Բ2. կատարելու լանդշաֆտների էկկոլոգիական մոնիթորինգ և փորձաքննություն՝
օգտագործելով մի շարք հետազոտական մեթոդներ, տվյալներ և վերլուծության ձևեր,
6. Բ4. կազմելու օդերևութաբանական և ջրաբանական թվային բազմաբնույթ քարտեզներ,
7. Բ7. մշակելու և կատարելու լանդշաֆտների կառավարման և անապատացման արդի
խնդիրների բիզնես ուղղվածություն ունեցող ծրագրեր,
8. Գ3. մասնակցելու բազմաբնույթ քննարկումներին, վերլուծելու առկա խնդիրները,
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գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները, առաջ քաշելու և
զարգացնելու նոր գաղափարներ:
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
•

Էլեկտրոնային գրատախտակի միջոցով դասախոսություն և նյութերի ցուցադրում,

•

Սեմինարների անցկացում, համատեղ քնարկումներ,

•

Իրականացնում նախադեպերի վերլուծություն և բանավեճեր:

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ որից 2 հարցը` 2-ական
միավոր, 1 հարցը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, որից 2 հարցը` 2-ական միավոր, 2 հարցը` 3-ական
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1` Մոնիթորինգի նպատակը, խնդիրները, կառուցվածքը և գիտական հիմունքները, Թեմա 2՝
ջրաօդերևութաբանական մոնիթորինգ, մեթոդները , Թեմա 3` Գեոհամակարգերի առանձին
տիպերի և բաղադրիչների մոնիթորինգ, Թեմա 4՝ ջրաօդերևութաբանական և էկոլոգիական
փորձագիտության նպատակը, խնդիրները, հիմնական դրույթները, Թեմա 5` Փորձագիտության
մեթոդները և ընթացակարգը:

Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հարությունյան Վ., Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգ: Երևան 2010, 450 էջ:
2. Дончева А.В. Экологическое проектирование и экспертиза: практика : учеб. пособие для студ.
вузов, обуч. по спец. 012500 "География", 013100 "Экология", 013400 "Природопользование",
013600 "Геоэкология"/ . - Москва: Аспект Пресс, 2010.
3. Шубин М. А. Экологическая экспертиза [Электронный ресурс]: учебное пособие, 2011. - 87 с.
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Ջրաօդերևութաբանական վտանգավոր երևույթները և դրանց
կանխատեսումը

2 ժամ/շաբ.

3 ECTS
կրեդիտ

դաս.- 2

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

Դասընթացի նպատակն է մագիստրոսին ծանոթացնել տարբեր տիպի ջրաօդերևութաբանական վտանգավոր երևույթների առաջացման, մեխանիզմի, պատճառների, հետևանքների և
դրանց կանխատեսման և ռիսկի գնահատման հետ:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Նկարագրելու և դասակարգելու ջրաօդերևութաբանական վտանգավոր պրոցեսների
տեսակները և դրանց ծագումնաբանությունը,

2. ներկայացնելու վտանգավոր ջրաօդերևութաբանական երևույթների տիպերը, նրանց
առաջացման մեխանիզմը, ուժը և ինտենսիվությունը, կրկնվելու հաճախականությունը և
տևողությունը, ռիսկի գնահատումը,
3. լուսաբանելու ջրաօդերևութաբանական վտանգավոր երևույթները ՀՀ-ում,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. վերլուծելու և գնահատելու վտանգավոր ջրաօդերևութաբանական երևույթների
հաճախականությունը և տևողությունը,
5. իրականացնելու վտանգավոր ջրաօդերևութաբանական երևույթների կանխատեսում և ռիսկի
գնահատում,
6. մշակելու վտանգավոր ջրաօդերևութաբանական երևույթների մեղմման և կանխման
միջոցառումներ,
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Ա5.
ներկայացնելու ջրաբանական, օդերևութաբանական, կլիմայական և
ջրաէկոլոգիական կանխատեսումները,
2. Ա6.
մեկնաբանելու ջրային ռեսուրսների կառավարման, կլիմայի փոփոխության և
ջրաէկոլոգիայի արդի խնդիրները,
3. Բ1. վերլուծելու և համակարգելու ջրաօդերևութաբանության ոլորտին առնչվող
տեղեկատվությունը ժամանակակից համակարգչային տեխնոլոգիաների և
աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի (GIS) կիրառմամբ,
4. Բ3.
ձևակերպելու և հետազոտելու ջրաօդերևութաբանական բազմաբնույթ խնդիրներ,
կատարելու կարճաժամկետ կանխատեսումներ,
5. Բ 6.
մշակելու և կատարելու ջրային ռեսուրսների կառավարման, կլիմայի
փոփոխության և ջրաէկոլոգիական արդի խնդիրների բիզնես ուղղվածություն ունեցող
ծրագրեր,
6. Բ8.
դրսևորելու մասնագիտական բարձր արդյունավետություն` և՛ որպես խմբի
անդամ, և՛ որպես խմբի ղեկավար:
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն (համակցությամբ ակտիվ և ինտերակտիվ անցկացման ձևերի)
2. ինքնուրույն աշխատանք
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Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, որից 2 հարցը` 3-ական միավոր,
1 հարցը` 4-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: Քննության ձևերն են.
Առաջինը՝ գրավոր
Երկրորդը՝ բանավոր
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա

1` Վտանգավոր ջրաօդերևութաբանական երևույթների ուսումնասիրությունների
կարևորությունը և դասակարգումը: Թեմա 2՝ Վտանգավոր օդերևութաբանական երևույթների
տիպերը, նրանց առաջացման մեխանիզմը, ուժը և ինտենսիվությունը, կրկնվելու
հաճախականությունը և տևողությունը, ռիսկի գնահատումը: Թեմա 3՝
Վտանգավոր
ջրաբանական երևույթների տիպերը, նրանց առաջացման եղանակները, տարածական
ընդգրկումը, ինտենսիվությունը, տևողությունը և կրկնվելու հաճախականությունը, նեգատիվ
ազդեցությունը, կանխատեսումը և ռիսկի գնահատումը: Թեմա 4 ՝ Ջրաօդերևութաբանական
վտանգավոր երևույթները դասակարգման սխեմայի կազմում: Թեմա 5՝ Ջրաօդերևութաբանական
վտանգավոր երևույթները ՀՀ-ում:
Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Бузин В.А. Опасные гидрологические явления. Учебное пособие. — СПб.: изд. РГГМУ, 2008.
— 228 с

2. Крепша Н.В. Опасные природные процессы: учебное пособие. Издательство Томского
политехнического университета, 2014. – 290 с.
3. http://www.meteo.nw.ru/articles/index.php?id=760
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Ջրաօդերևութաբանական երևույթների մաթեմատիկական
մոդելավորում

2 ժամ/շաբ.

3 ECTS
կրեդիտ

դաս.-2

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել ջրաօդերևութաբանական երևույթների վիճակագրական
և դինամիկ մոդելների աշխատանքային սկզբունքների, պահանջվող տվյալների, դրանց
հուսալիության գնահատման,արդյունքների վերլուծության և կիրառման հետ:
Ծանոթացնել ՀՀ տարածքի համար ջրաօդերևութաբանական երևույթների փոփոխությունների
գնահատման և կանխատեսման մեթոդաբանությունների հետ, ոլորտում իրականացված
մեթոդների ստացված արդյունքների հետ, լուծված խնդիրներում բացթողումների և դրանց
զարգացման հեռանկարների հետ:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելուջրաօդերևութաբանական
երևույթներիմոդելավորմանըներկայացվողընդհանուրպահանջները:

2. վերլուծելու ջրաօդերևութաբանական երևույթների մոդելները, դրանցում օգտագործվող
տվյալները և ելքային արդյունքները:
3. նկարագրելու Բաշխման պարամետրերովֆիզիկա-մաթեմատիկական և
հոսքիձևավորմանդինամիկա-ստոխաստիկ մոդելները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կատարելու ջրաօդերևութաբանական երևույթների փոփոխությունների գնահատման և
մոդելավորման աշխատանքներ:
5. կիրառելու Բաշխման պարամետրերովֆիզիկա-մաթեմատիկական և
հոսքիձևավորմանդինամիկա-ստոխաստիկ մոդելները:
6. կազմելու և կիրառելու կլիմայական առանձին բաղադրիչների մոդելներ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. քանակական տվյալներից որակական հետևություններ անելու և գիտելիքները
ստեղծագործաբար կիրառելու,
8. կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում:
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Ա4.
ներկայացնելու ջրաօդերևութաբանական երևույթների մոդելավորման նորագույն
մեթոդները,
2. Ա 5. ներկայացնելու ջրաբանական, օդերևութաբանական, կլիմայական և
ջրաէկոլոգիական կանխատեսումները,
3. Բ1. վերլուծելու և համակարգելու ջրաօդերևութաբանության ոլորտին առնչվող
տեղեկատվությունը ժամանակակից համակարգչային տեխնոլոգիաների և
աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի(GIS) կիրառմամբ,
4. Բ2. ձևակերպելու և հետազոտելու ջրաօդերևութաբանական բազմաբնույթ խնդիրներ,
կատարելու կարճաժամկետ կանխատեսումներ,
5. Բ7.
մշակելու ջրակլիմայական փոփոխությունների գլոբալ և ռեգիոնալ մոդելներ`
համակարգչային ծրագրերի կիրառմամբ,
6. Գ1. սինթեզելու տարաբնույթ փաստեր և վիճակագրական տվյալներ,
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Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն (համակցությամբ ակտիվ և ինտերակտիվ անցկացման ձևերի)
2. գործնական աշխատանք
3. ինքնուրույն աշխատանք
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1՝ Ջրաօդերևութաբանական մոդելավորման մասին ընդհանուր տեղեկություններ: Թեմա 2՝
Ջրաօդերևութաբանական պրոցեսների մոդելավորմանը ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ:

Թեմա 3՝ Գետային համակարգերում գետային տարածքներում ջրի ծախսի ձևափոխման մոդելներ:
Թեմա 4՝ Կենտրոնացված գործակիցներով գետային հոսքի ձևավորման դինամիկ մոդելներ: Թեմա
5՝ Բաշխման պարամետրերով ֆիզիկա-մաթեմատիկական մոդելներ: Թեմա 6 ՝ Հոսքի ձևավորման
դինամիկա-ստոխաստիկ մոդելներ: Թեմա 7՝ Մաթեմատիկական մոդելների տեղեկատվական
ապահովում:
Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Коваленко В.В. и др., Моделирование гидрологических процесов. Санкт-Петербург, 2006

2. Рождественский А.В., Чеботарев А.И. Статистические методы в гидрологии. Л., 1974
3. Светашев А.Г. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Моделирование
метеорологических процессов», 2012, http://elib.bsu.by/handle/123456789/10995
4. Трофимов А. М, Игонин Е. И. Концептуальные основы моделирования в географии. Казань, 2001
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0901/Մ08

Ջրային ռեսուրսների կառավարում

3 ECTS
կրեդիտ

2 ժամ/շաբ.

դաս.- 2

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ջրային ռեսուրսների կառավարման
սկզբունքներին և առանձնահատկություններին, ջրային տնտեսության կառուցվածքին, ջրօգտագործողների և ջրսպառողների իրավունքներին ու պարտականություններին:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Ներկայացնելու ջրային ռեսուրսների կառավարման առանձնահատկությունները, ջրօգտագործողների և ջրսպառողների իրավունքներն ու պարտականությունները,

2. Նկարագրելու ջրային տնտեսության կառուցվածքը,
3. Լուսաբանելու անդրսահմանային գետերի կառավարման և պահպանման հիմնախնդիրները ու
առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. վերլուծելու և գնահատելուջրային տնտեսության կառուցվածքը և այն կառավարելու
առանձնահատկությունները,
5. կազմելու ջրատնտեսական հաշվեկշիռ,
6. բացահայտելու ավազանային կառավարման հիմնախնդիրներն ու առանձնահատկությունները,
7. բացահայտելու և լուծելու սահմանային և անդրսահմանային գետերի ջրային ռեսուրսների
համատեղ օգտագործման և պահպանման հիմնախնդիրները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
8. վերլուծելու առկա խնդիրները, գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
առաջ քաշելու և զարգացնելու նոր գաղափարներ,
Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Ա 3. բնութագրելու ջրաօդերևութաբանական տեսական և գործնական
հետազոտությունների հիմնարար մեթոդներն ու սկզբունքները,,
2. Ա 6. մեկնաբանելու ջրային ռեսուրսների կառավարման, կլիմայի փոփոխության և
ջրաէկոլոգիայի արդի խնդիրները,
3. Բ 3.
ձևակերպելու և հետազոտելու ջրաօդերևութաբանական բազմաբնույթ խնդիրներ,
կատարելու կարճաժամկետ կանխատեսումներ,
4. Բ5.
անելու առաջարկներ ջրաօդերևութաբանական ոլորտի հետազոտական
աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ
5. Բ 6.
մշակելու և կատարելու ջրային ռեսուրսների կառավարման, կլիմայի փոփոխության
և ջրաէկոլոգիական արդի խնդիրների բիզնես ուղղվածություն ունեցող ծրագրեր,
6. Գ 3.
վերլուծելու առկա խնդիրները, գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները, առաջ քաշելու և զարգացնելու նոր գաղափարներ
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն (համակցությամբ ակտիվ և ինտերակտիվ անցկացման ձևերի),
2. ինքնուրույն աշխատանք:
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Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1՝ Ջրային ռեսուրսների կառվարման սկզբունքները: Թեմա 2՝ Ջրային տնտեսության
կառուցվածքը և այն կառավարելու առանձնահատկությունները: Թեմա 3՝ Ջրօգտագործողների և
ջրսպառողների իրավունքներն ու պարտականությունները: Թեմա 4՝ Ավազանային կառավարման
հիմնախնդիրները ու առանձնահատկությունները: Թեմա 5 ՝ Անդրսահմանային գետերի
կառավարման և պահպանման հիմնախնդիրները ու առանձնահատկությունները:
Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Ջրային ռեսուրսների համապարփակ կառավարմանպլաններ: ՈՒսումնական ձեռնարկ և
աշխատանքային ուղեցույց, Երևան 2005, 94 էջ

2. Арсеньев Г.С. Основы управления водными ресурсами водохранилищ. Учебное пособие. — СПб.: РГГМУ,
2003. — 78 с.

3. Соколов В.И. Интегрированное управление водными ресурсами. http://www.icwcaral.uz/workshop_march08/pdf/sokolov_ru.pdf
4. Планы интегрированного управления водными ресурсами. Учебное пособие и руководство по
применению Март 2005 г. http://bio.sfu-kras.ru/files/3330_4_Manual_russian.pdf
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0901/Մ10

ՀՀ ջրային ռեսուրսների օգտագործման և պահպանման
հիմնախնդիրը

4 ժամ/շաբ.

6 ECTS կրեդիտ

դաս.- 2, գործ. - 2

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հանրապետության տարածքի ջրային
ռեսուրսների ձևավորման առանձնահատկություններին, ջրօգտագործման ոլորտներին, ջրային
ռեսուրսների օգտագործման և պահպանման ժամանակակից հիմնահարցերին:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Ներկայացնելու ՀՀ ջրային ռեսուրսները և դրանց տարածական բաշխման առանձնահատկությունները,

2. Նկարագրելու ավազանային կառավարման առանձին տարածքները, հանրապետության ջրերի
ազգային, ռազմավարական ու օգտագործելի պաշարները և ջրային հաշվեկշռը,
3. Լուսաբանելու ՀՀ ջրային ռեսուրսների օգտագործման ոլորտները, Սևանա լճի
հիմնախնդիրները, լուծման ուղիները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. վերլուծելու և գնահատելու ՀՀ ջրերի ազգային, ռազմավարական և օգտագործելի պաշարները,
5. կազմելու ՀՀ ջրային ռեսուրսների տարածական բաշխման քարտեզներ, առանձին տարածքների
ջրային հաշվեկշիռներ,
6. բացահայտելու և լուծելու սահմանային և անդրսահմանային գետերի ջրային ռեսուրսների
համատեղ օգտագործման հիմնախնդիրները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
7. վերլուծելու առկա խնդիրները, գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
առաջ քաշելու և զարգացնելու նոր գաղափարներ,
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Ա5. ներկայացնելու ջրաբանական, օդերևութաբանական, կլիմայական և ջրաէկոլոգիական
կանխատեսումները,
2. Ա6.
մեկնաբանելու ջրային ռեսուրսների կառավարման, կլիմայի փոփոխության և
ջրաէկոլոգիայի արդի խնդիրները,
3. Բ2.
ղեկավարելու ջրաօդերևութաբանական դաշտային հետազոտություններ կատարող
արշավախմբեր,
4. Բ 6.
մշակելու և կատարելու ջրային ռեսուրսների կառավարման, կլիմայի փոփոխության
և ջրաէկոլոգիական արդի խնդիրների բիզնես ուղղվածություն ունեցող ծրագրեր,
5. Գ3.
վերլուծելու առկա խնդիրները, գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները, առաջ քաշելու և զարգացնելու նոր գաղափարներ
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն (համակցությամբ ակտիվ և ինտերակտիվ անցկացման ձևերի)
2. գործնական աշխատանք
3. ինքնուրույն աշխատանք
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Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված

2

ընթացիկ

քննությունները

գրավոր

են,

յուրաքանչյուրը

5

միավոր

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ որից 2 հարցը` 2-ական միավոր, 1
հարցը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, որից 2 հարցը` 2-ական միավոր, 2 հարցը` 3-ական միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1` ՀՀ ջրային ռեսուրսները և դրանց տարածակ անբաշխման առանձնահատկությունները:
Թեմա 2` ՀՀ ջրերի ազգային, ռազմավարական և օգտագործելի պաշարները: Թեմա 3` ՀՀ ջրային
ռեսուրսների օգտագործման ոլորտները: Թեմա 4` Սևանա լճի ջրային ռեսուրսների օգտագործման
5` ՀՀ
ջրային ռեսուրսների էկոլոգիական
հիմնախնդիրները, լուծման ուղիները: Թեմա
հիմնախնդիրները, լուծման ուղիները: Թեմա 6` Սահմանային և անդրսահմանային գետերի ջրային
ռեսուրսների համատեղ օգտագործման հիմնախնդիրները:
Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Հայկական ՍՍՀ ջրագրությունը: ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., Երևան, 1981

2. Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգիրք, Երևան,
2004: http://parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1310&lang=arm
3. Ջրային ռեսուրսների պահպանության և արդյունավետ օգտագործման տնտեսական
մեխանիզմների զարգացման հեռանկարները
Հայաստանում: http://ah.do.am/referat/ekologia/Jrain_resursneri_pahpanutyan_ardyunavet_ogtagorc
ma.pdf
4. Мусаелян С. М. Водные ресурсы Армянской ССР. Ереван, 1989
5. Варданян Т. Г. Сток рек Армении и оценка его изменения при глобальном потеплении климата.
Ереван: Изд-во ЕГУ, 2006,
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6 ECTS
կրեդիտ

Կլիմայի փոփոխության հիմնախնդիրը

4 ժամ/շաբ.

դաս.-2, գործ-2

2-րդ՝գարնանային կիսամյակ

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել կլիմայի գլոբալփոփոխության մասին
տեսություններին,

ներկայացնել

կլիմայի

փոփոխությունների

պատճառներնուհետևանքները:

Հատուկ ուշադրություն դարձնել կլիմայի փոփոխության անթրոպոգեն պատճառներին` նշելով
դրանց

հավանական

հետևանքները,

ինչպես

նաև

կլիմայի

գլոբալ

փոփոխության

մեղմմանևհարմարվողականության ուղիները:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Ներկայացնելու կլիմայագոյացնող հիմնական գործոններն ու պրոցեսները,

2. բացատրելու կլիմայի գլոբալ փոփոխության որպես համամոլորակային հիմնախնդրի էությունը,
3. լուսաբանելու կլիմայի փոփոխության պատճառներն ու հետևանքները,
4. ներկայացնելու կլիմայի փոփոխության Միջազգային կոնվենցիաները և բանաձևերը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. վերլուծելու և գնահատելու կլիմայի փոփոխության մեղմման ուղիներն ու տնտեսության
հարմարվողականության հնարավորությունները,
6. բացահայտելու և մշակելու կլիմայի փոփոխության մեղմման և հարմարվողականության
ուղիներ,
7. մեկնաբանելու և գնահատելու կլիմայի փոփոխության Միջազգային կոնվենցիաները և
բանաձևերը,

գ. Ընդհանրական /փոխանցելի կարողություններ
8. վերլուծելու առկա խնդիրները, գնահատելու դրանց լուծման ուղիները:
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Ա5. լուսաբանելու լանդշաֆտների կառավարման, կլիմայի փոփոխության, անապատացման և լանդշաֆտային էկոլոգիայի արդի խնդիրները,
2. Բ3. ձևակերպելու և հետազոտելու ջրաօդերևութաբանական բազմաբնույթ խնդիրներ,
կատարելու կարճաժամկետ կանխատեսումներ,
3. Բ4.
ձևակերպելու և հետազոտելու ֆիզիկա-աշխարհագրական և լանդշաֆտաէկոլոգիական բազմաբնույթ խնդիրներ, կատարելու կանխատեսումներ,
4. Բ 7.
մշակելու ջրակլիմայականփոփոխությունների գլոբալ և ռեգիոնալ մոդելներ`
համակարգչային ծրագրերի կիրառմամբ,
5. Գ3.
մասնակցելու բազմաբնույթ քննարկումներին, վերլուծելու առկա խնդիրները,
գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները, առաջ քաշելու և
զարգացնելու նոր գաղափարներ:
6.
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն (ակտիվ և ինտերակտիվ անցկացման ձևերի համակցությամբ)
2. ինքնուրույն աշխատանք
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Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված

2

ընթացիկ

քննությունները

գրավոր

են,

յուրաքանչյուրը

5

միավոր

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ որից 2 հարցը` 2-ական միավոր, 1
հարցը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, որից 2 հարցը` 2-ական միավոր, 2 հարցը` 3-ական միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1՝ Հիմնական հասկացություններ և սահմանումներ: Կլիմայագոյացնող գործոններ և
պրոցեսներ: Թեմա 2 ՝Ջերմոցային էֆեկտը և կլիման: Թեմա 3՝ Կլիմայի փոփոխության հիմնական
պատճառները և դրսևորումները: Թեմա 4՝ Կլիմայի փոփոխության հետևանքները: Թեմա 5՝ Կլիմայի
փոփոխության մեղմում և հարմարվողականություն: Թեմա 6՝ Կլիմայի փոփոխության Միջազգային
կոնվենցիաները և բանաձևերը:Թեմա 7՝ Կլիմայի փոփոխության դրսևորման ձևերը ՀՀ տարածքում:
Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Կլիմայի փոփոխության ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, Աստղիկ հրատ., 2013, 48 էջ:

2. Կլիմայի փոփոխությունը, Ուսումնական ձեռնարկ Հայաստանի Հանրապետության ԲՈՒՀ-երի
ուսանողների համար, Երևան, 2007, 76 էջ
3. Կլիմայի փոփոխության երրորդ ազգային հաղորդագրություն: Երևան, 2015թ. «Լուսաբաց»
հրատարակչություն, 190 էջ:
1. http://www.nature-ic.am
2. http://www.unep.org
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Կիրառական կլիմայագիտություն

3ECTS
կրեդիտ

2 ժամ/շաբ.

դաս.- 2

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

Դասընթացի նպատակն է զարգացնել մագիստրոսի օդերևութաբանական և կլիմայական
տեղեկատվության

մշակումների

և

վերլուծության

ունակությունները

կիրառական

ուսումնասիրությունների համար:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու օդերևութաբանական տեղեկատվության մշակման և վերլուծման
եղանակները,

2. նկարագրելու և դասակարգելու կլիմայական ինֆորմացիայի օգտագործման մեթոդները
քաղաքաշինությունում, գյուղատնտեսությունում, տուրիզմում, էկոլոգիական
ուսումնասիրություններում,
3. լուսաբանելու գլոբալ տաքացման գործընթացի դերը բնական միջավայրի առանձին
բաղադրիչների փոփոխություններում, տնտեսության առանձին ճյուղերի զարգացման
գործում և մարդու առողջության վրա:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. վերլուծելու և գնահատելու լույսի, ջերմաստիճանի և խոնավության կենսաապահովածության
առանձնահատկությունները,
5. հաշվելու և դասակարգելու կենսակլիմայական ինդեքսներ,
6. բացահայտելու կլիմայի ժամանակակից փոփոխությունների հետևանքները շրջակա
միջավայրի համար,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում:
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Ա3. տիրապետելու ջրաօդերևութաբանական տեսական և գործնական
հետազոտությունների հիմնարար մեթոդներին ու սկզբունքներին,
2. Ա6.
մեկնաբանելու ջրային ռեսուրսների կառավարման, կլիմայի փոփոխության և
ջրաէկոլոգիայի արդի խնդիրները,
3. Բ 5.
անելու առաջարկներ ջրաօդերևութաբանական ոլորտի հետազոտական
աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ,,
4. Բ 6.
մշակելու և կատարելու ջրային ռեսուրսների կառավարման, կլիմայի
փոփոխության և ջրաէկոլոգիական արդի խնդիրների բիզնես ուղղվածություն ունեցող
ծրագրեր,
5. Բ8.
դրսևորելու մասնագիտական բարձր արդյունավետություն` և՛ որպես խմբի
անդամ, և՛ որպես խմբի ղեկավար,
6. Գ2.
քանակական տվյալներից որակական հետևություններ անելու և գիտելիքները
ստեղծագործաբար կիրառելու:
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն (համակցությամբ ակտիվ և ինտերակտիվ անցկացման ձևերի)
3. ինքնուրույն աշխատանք
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Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1՝ Ներածություն: Թեմա 2՝

Օդերևութաբանական տեղեկատվական ցանց: Թեմա 3՝

Տնտեսության ճյուղերի մասնագիտացված օդերևութաբանական ապահովում: Թեմա 4՝ Կլիման
որպես շրջակա միջավայրի էկոլոգիական գործոն: Թեմա 5՝ Լույսի, ջերմաստիճանի և

Թեմա 6՝ Մարդը և կլիման: Թեմա 7՝
ակլիմայացում: Թեմա 8՝ Կենսակլիմայական ինդեքսներ: Թեմա 9՝ Կլիման որպես ռեկրեացիոն
ռեսուրս: Թեմա 10՝ Կլիման և ինֆեկցիոն հիվանդությունները: Թեմա 11՝ Կլիմայի ժամանակակից
խոնավության կենսաապահովածության դերը:

փոփոխությունները և դրանց հետևանքները շրջակա միջավայրի համար:
Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Шталь В.А., Белов Н.Ф., Циценко Г.В. Прикладная климатология ...Учебник. — Ленинград:
Гидрометеоиздат, 1989. — 568 с

2. Безуглая Э.Ю., Смиронова И.В. Воздух городов и его изменения. – Санкт-Петербург: Астерион,
2008
3. Гордеев А.В., Клещенко А.Д., и др., Биоклиматический потенциал России: теория и практика.
М.:Товарищество научных изданий КМК, 2006. – 512 с
4. Хромов С.П., Петросянц М.А. Метеорология и климатология. 6-е изд, перераб. и доп. М. Изд-во
МГУ, 2006. 582 с.

– 268 –

0901/Մ13

ՀՀ օդային ավազանի արդի վիճակը և էկոլոգիական
անվտանգությունը

2 ժամ/շաբ.

3 ECTS
կրեդիտ

դաս.- 2

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ՀՀ օդային ավազանի արդի վիճակի և
էկոլոգիական անվտանգության կարգավորման քաղաքականությանը, ցույց տալ մթնոլորտի վրա
ներգործությունների փոխազդեցությունը ամբողջական էկոհամակարգում և էկոլոգիական
անվտանգության ապահովման համար «էկոհամակարգային մոտեցման» արդյունավետությունն ու
անհրաժեշտությունը:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու ՀՀ օդային ավազանի արդի էկոլոգիական վիճակը, նրա վրա ազդող
վտանգավոր գործոններն ու պրոցեսները:

2. նկարագրելու մարդու տնտեսական գործունեության ազդեցությունը ՀՀ օդային ավազանի վրա:
3. լուսաբանելու ՀՀ մթնոլորտի վիճակի վրա ազդեցության կարգավորման մոտեցումները,
ազգային ու միջազգային քաղաքականությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. բացահայտելու մարդու տնտեսական գործունեության ազդեցությունը ՀՀ օդային ավազանի վրա:
5. վերլուծելու և գնահատելու մթնոլորտի վրա մարդածին ներգործությունների կարգավորման
իրավական նորմերը ՀՀ-ում:
6. իրագործելու էկոլոգիական մոնիթորինգ և կանխատեսում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ:
8. քանակական տվյալներից որակական հետևություններ անելու և գիտելիքները
ստեղծագործաբար կիրառելու:
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Ա5. ներկայացնելու ջրաբանական, օդերևութաբանական, կլիմայական և ջրաէկոլոգիական
կանխատեսումները,
2. Ա 6. մեկնաբանելու ջրային ռեսուրսների կառավարման, կլիմայի փոփոխության և
ջրաէկոլոգիայի արդի խնդիրները,
3. Բ 3.
ձևակերպելու և հետազոտելու ջրաօդերևութաբանական բազմաբնույթ խնդիրներ,
կատարելու կարճաժամկետ կանխատեսումներ,
4. Բ 6.
մշակելու և կատարելու ջրային ռեսուրսների կառավարման, կլիմայի փոփոխության
և ջրաէկոլոգիական արդի խնդիրների բիզնես ուղղվածություն ունեցող ծրագրեր,
5. Գ3. վերլուծելու առկա խնդիրները, գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները, առաջ քաշելու և զարգացնելու նոր գաղափարներ
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն (համակցությամբ ակտիվ և ինտերակտիվ անցկացման ձևերի),
2. ինքնուրույն աշխատանք:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1` Մթնոլորտի վիճակը որպես էկոլոգիական իրավիճակի նախապայման: Թեմա 2` ՀՀ օդային
ավազանի վիճակի վրա ազդող վտանգավոր ներգործությունները: Թեմա 3` ՀՀ մթնոլորտի
էկոլոգիական մոնիթորինգ ու կանխատեսում Թեմա 4` Մթնոլորտի վրա մարդածին ներգործությունների կարգավորման իրավական նորմերը ՀՀ-ում: Թեմա 5` Մարդու տնտեսական գործունեության ազդեցությունը ՀՀ օդային ավազանի վրա: Թեմա 6` Մթնոլորտի պահպանումը աղտոտումից
ու վնասակար ֆիզիկական ներգործությունից: Թեմա 7` Հայաստանը և միջազգային կառույցների
համագործակցությունը մթնոլորտի պահպանության բնագավառում:
Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Կլիմայի փոփոխության երրորդ ազգային հաղորդագրություն: Երևան,
2015թ. http://www.nature-ic.am/wp-content/uploads/2013/10/3.Armenias-TNC_2015-ARM.pdf

2. http://www.nature-ic.am
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Ջրաօդերևութաբանական տեղեկատվական համակարգեր

2 ժամ/շաբ.

3 ECTS
կրեդիտ

դաս.- 2

3-րդ՝աշնանային

Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ջրաօդերևութաբանական ներկայիս
տեղեկատվական համակարգերին, դրանց գիտական հնարավորություններին, դրանցով կատարվող
ուսումնասիրություններին և ջրաօդերևութաբանական կանխատեսումներին:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Ներկայացնելու ջրաօդերևութաբանական ցանցի ձևավորման պատմությունը, կայանների
բաշխվածության առանձնահատկությունները ՀՀ-ում,

2. նկարագրելու օդերևութաբանական երևույթների դիտարկումը արբանյակային լուսանկարներով
և ռադարներով, բացատրելու ավտոմատ ջրաօդերևութաբանական կայանների աշխատանքի
առանձնահատկությունները և առավելությունները,
3. լուսաբանելու ջրաօդերևութաբանական մեծությունների շարքերի վերլուծության նորագույն
մեթոդները և համակարգչային ծրագրերը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. վերլուծելու և գնահատելու ժամանակակից ջրաօդերևութաբանական ցանցի և կայանների
աշխատանքը և բաշխվածության առանձնահատկությունները ՀՀ-ում,
5. կազմելու ջրաօդերևութաբանական երևույթների կանխատեսման մաթեմատիկական մոդելներ,
6. իրականացնելու ջրաօդերևութաբանական դիտարկումներ և կանխատեսումներ ավտոմատ
ջրաօդերևութաբանական կայանների միջոցով, ջրաօդերևութաբանական երևույթների
քարտեզագրման աշխատանքներ ԱՏՀ համակարգերով,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
7. քանակական տվյալներից որակական հետևություններ անելու և գիտելիքները
ստեղծագործաբար կիրառելու:
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Ա2.
լուսաբանելու ջրաօդերևութաբանական տվյալների մշակման, տեխնիկական
միջոցների կիրառման հիմնարար սկզբունքները,
2. Ա4.
ներկայացնելու ջրաօդերևութաբանական երևույթների մոդելավորման նորագույն
մեթոդները,
3. Ա7.
ներկայացնելու ջրաօդերևութաբանական տեղեկատվական համակարգերի
տեսական հիմունքները, ԱՏՀ մոդելավորման սկզբունքները,
4. Բ1.
վերլուծելու և համակարգելու ջրաօդերևութաբանության ոլորտին առնչվող
տեղեկատվությունը ժամանակակից համակարգչային տեխնոլոգիաների և
աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի(GIS) կիրառմամբ,
5. Բ 4.
կազմելու օդերևութաբանական և ջրաբանական թվային բազմաբնույթ քարտեզներ,
6. Գ 2.
քանակական տվյալներից որակական հետևություններ անելու և գիտելիքները
ստեղծագործաբար կիրառելու:
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն (համակցությամբ ակտիվ և ինտերակտիվ անցկացման ձևերի),
3. ինքնուրույն աշխատանք:
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Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1` Ջրաօդերևութաբանական ցանցի ձևավորման պատմությունը: Թեմա 2`
Ջրաօդերևութաբանական կայանների բաշխվածության առանձնահատկությունները ՀՀ-ում: Թեմա
3` Երկրորդ սերնդի արբանյակներ: Թեմա 4 ` Օդերևութաբանական երևույթների վերլուծությունը
արբանյակային լուսանկարներով: Թեմա 5` Երաշտների և վեգետացիոն պրոցեսների գնահատումը
արբանյակային լուսանկարներով: Թեմա 6` Օդերևութաբանական ռադարներ, կարկտամպրոպային
երևույթների
կանխատեսումը
օդերևութաբանական
ռադարներով:
Թեմա
7`
Ջրաօդերևութաբանական երևույթների կանխատեսման մաթեմատիկական մոդելներ: Թեմա8`
Ջրաօդերևութաբանական երևույթների քարտեզագրումը ԱՏՀ համակարգերով: Թեմա 9` Ավտոմատ
ջրաօդերևութաբանական կայաններ: Թեմա10` Ավտոմատ ջրաօդերևութաբանական կայանների
աշխատանքի
առանձնահատկությունները
և
առավելությունները:
Թեմա
11`
Ջրաօդերևութաբանական մեծությունների շարքերի վերլուծության նորագույն մեթոդները և
համակարգչային ծրագրերը:
Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Толмачева, Н.И. Т52 Методы и средства гидрометеорологических измерений (для метеорологов):
учеб. пособие / Н.И. Толмачева; Перм. ун- т.– Пермь, 2011.– 223 с

2. Тудрий В.Д. Практическое руководство к производству первичной статистической обработки и
анализа метеорологических рядов/ В.Д. Тудрий, М.А. Верещагин. - Казань: КГУ, 2009. - 36 с.
3. Базлова Т.А. Метеорологические автоматизированные радиоло- кационные сети / Т.А. Базлова, Н.В.
Бочарников, Г.Б. Брылев, Л.И. Кузнецова и др. СПб.: Гидрометеоиздат, 2002. 332 с
4. Коровин В.П. Методы и средства гидрометеорологических из- мерений. Океанографические работы
/ В.П. Коровин, В.М. Тимец. СПб.: Гидрометеоиздат, 2000. 310 с.
5. Толмачева Н.И. Дистанционные методы исследования мезоме- теорологических процессов / Н.И.
Толмачева; Перм. ун-т. Пермь, 2010. 200 с
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Սևանա լճի և առափնյա գոտու ջրաէկոլոգիական
հիմնախնդիրները

4 ժամ/շաբ.

6 ECTS
կրեդիտ

դաս.-2, գործ-2

3-րդ՝աշնանային կիսամյակ

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Դասընթացի նպատակն է Սևանա լճի և առափնյա գոտու օրինակով ուսանողներին ծանոթացնել
Բնական

լիմնոէկոհամակարգերին

և

առափնյա

գոտու

ջրաէկոլոգիական

առանձնահատկություններին` որպես լճի կարևորագույն ակվատորիա. դրանց փոփոխությունների
օրինաչափություններին, բնական և անթրոպոգեն գործոնների ազդեցությանը:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Բացատրելու Սևանա լճի և առափնյա գոտու գեոէկոլոգիական ընդհանրությունը,

2. Ներկայացնելու Սևանա լճի ջրաէկոլոգիական առանձնահատկությունները,
3. Լուսաբանելու Սևանա լճի, առափնյա գոտու և մարդու փոխազդեցությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. վերլուծելու և գնահատելու Սևանա լճի և առափնյա գոտու ջրաէկոլոգիան,
5. մեկնաբանելու բիոտոպի զարգացման ստրատեգիան և բնութագրիչները,
6. բացահայտելու և մշակելու առափնյա գոտու և մարդու փոխազդեցությունը:
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Ա5. լուսաբանելու լանդշաֆտների կառավարման, կլիմայի փոփոխության, անապատացման և լանդշաֆտային էկոլոգիայի արդի խնդիրները,
2. Ա6.
մեկնաբանելու ջրային ռեսուրսների կառավարման, կլիմայի փոփոխության և
ջրաէկոլոգիայի արդի խնդիրները,
3. Բ 2.
կատարելու լանդշաֆտների էկկոլոգիական մոնիթորինգ և փորձաքննություն՝
օգտագործելով մի շարք հետազոտական մեթոդներ, տվյալներ և վերլուծության ձևեր,
4. Բ4.
ձևակերպելու և հետազոտելու ֆիզիկա-աշխարհագրական և լանդշաֆտաէկոլոգիական բազմաբնույթ խնդիրներ, կատարելու կանխատեսումներ,
5. Բ6.
մշակելու և կատարելու ջրային ռեսուրսների կառավարման, կլիմայի փոփոխության
և ջրաէկոլոգիական արդի խնդիրների բիզնես ուղղվածություն ունեցող ծրագրեր:
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն (ակտիվ և ինտերակտիվ անցկացման ձևերի համակցությամբ),
2. գործնական աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ որից 2 հարցը` 2-ական միավոր,
1 հարցը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, որից 2 հարցը` 2-ական միավոր, 2 հարցը` 3-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1՝ Սևանա լճի և առափնյա գոտու գեոէկոլոգիական ընդհանրությունը: Թեմա 2՝ Առափնյա
գոտու և ջրային էկոհամակարգերի փոխադարձ կապը: Թեմա 3՝ Սևանա լճի ջրաէկոլոգիական
առանձնահատկությունները: Թեմա 4՝ Բիոտոպի զարգացման ստրատեգիան և բնութագրիչները:
Թեմա 5՝ Առափնյա գոտու և մարդու փոխազդեցությունը:
Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Алексеевский Н. И. Экологическая гидрология и гидроэкология в системе наук. В кн.: Проблемы
гидрологии и гидроэкологии //Гидроэкология: Теория и практика, вып. 2. /Под ред. Н. И.
Алексеевского. М.: Изд-во МГУ, 2004, с. 9-37

2.

Мусаелян С. М. Экология и экономика озера Севан и его бассейна. Ереван: Изд-во Ереванского
университета, 1993, 162 с.

3.

Экология озера Севан в период повышения его уровня. Результаты исследований РоссийскоАрмянской биологической экспедиции по гид- роэкологическому обследованию озера Севан
(Армения) (2005–2009 гг.). Махачка- ла: Наука ДНЦ, 2010. – 348 с
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6 ECTS
կրեդիտ

Ջրային ռեսուրսների կադաստր և մոնիթորինգ

4 ժամ/շաբ.

դաս.-2, գործ.-2

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել անհրաժեշտ տեսական ու
կիրառական

գիտելիքներ

ջրային

ռեսուրսների

կադաստրի

ստեղծման

և

մոնիթորինգի

կազմակերպման սկզբունքների և մեթոդների վերաբերյալ:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Ներկայացնելու ջրային ռեսուրսների կադաստրի ստեղծման, վարման մեթոդները,
սկզբունքներն ու կարգերը,

2. Նկարագրելու ջրային ռեսուրսների դասակարգումը և պահպանումը, ճյուղային կադաստրը:
3. Լուսաբանելու ջրոլորտի մոնիթորինգի անցկացման մեթոդները, սկզբունքներն ու կարգերը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. վերլուծելու և գնահատելու ջրային ռեսուրսների դասակարգումը և պահպանումը:
5. պարզաբանելու ջրային ռեսուրսների կադաստրի առանձնահատկությունները և վարման
կարգերը:
6. կատարելու ջրային ռեսուրսների մոնիթորինգ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում:
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Ա1. ներկայացնելու Ջրաբանության, Ջրաէկոլոգիայի, Օդերևութաբանության և Կլիմայագիտության տեսական և մեթոդաբանական հիմունքները,
2. Ա2. լուսաբանելու ջրաօդերևութաբանական տվյալների մշակման, տեխնիկական
միջոցների կիրառման հիմնարար սկզբունքները,
3. Ա3. բնութագրելու ջրաօդերևութաբանական տեսական և գործնական հետազոտությունների
հիմնարար մեթոդներն ու սկզբունքները,
4. Բ2. ղեկավարելու ջրաօդերևութաբանական դաշտային հետազոտություններ կատարող
արշավախմբեր,
5. Բ5. անելու առաջարկներ ջրաօդերևութաբանական ոլորտի հետազոտական աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ,
6. Գ3. վերլուծելու առկա խնդիրները, գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները, առաջ քաշելու և զարգացնելու նոր գաղափարներ,
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն (համակցությամբ ակտիվ և ինտերակտիվ անցկացման ձևերի),
2. գործնական պարապմունք,
3. ինքնուրույն աշխատանք:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված

2

ընթացիկ

քննությունները

գրավոր

են,

յուրաքանչյուրը

5

միավոր

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ որից 2 հարցը` 2-ական միավոր, 1
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հարցը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, որից 2 հարցը` 2-ական միավոր, 2 հարցը` 3-ական միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1` Ջրային ռեսուրսների կադաստրի և մոնիթորինգի հիմանական հասկացությունները: Թեմա
2` Ջրային ռեսուրսների դասակարգումը և պահպանումը, ճյուղային կադաստր: Թեմա 3` Ջրային
ռեսուրսների կադաստրի նշանակությունը և խնդիրները: Աշխատանքներն իրագործող պետական
մարմինները և կարգերը: Թեմա 4` Ջրային ռեսուրսների պետական հաշվառումը, Ջրային
օրենսգիրք: Թեմա 5` ՀՀ Ջրային օրենսգիրք: Ջրային ռեսուրսների օգտագործումը և պահպանումը:

Թեմա 6` Ջրային ռեսուրսների մոնիթորինգի նշանակությունը և խնդիրները: Աշխատանքներն
իրագործող պետական վերահսկող մարմինները և կարգերը: Թեմա 7` Ջրոլորտի մոնիթորինգ,
մոնիթորինգի մեթոդները /վերերկրյա, բիոինդիկացիոն, դիստանցիոն և ֆիզիկաքիմիական/:
Պահպանման հիմնախնդիրները:
Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

ՀՀ ջրային օրենսգիրք, ՀՀ ազգային ժողով, 4 հունիսի, 2002թ

2. Проблемы гидрологии и гидроэкологии. Вып. 1 /Под ред. Н.И. Алексеевского. М., 1999,
3. Гидроэкология: теория и практика. Вып.2. Проблемы гидрологии и гидроэкологии /Под ред. Н.И.
Алексеевского. М., 2004
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«ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ»
ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
1. Ծրագրի անվանումը և
մասնագիտության թվանիշը

Ֆիզիկական աշխարհագրություն`
054201. 04.07

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Աշխարհագրության մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական
տարին

2017/2018

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ընդունելությունը կատարվում է Երևանի պետական համալսարանի մագիստրատուրայի
ընդունելության կանոնակարգի համաձայն 1։
Ծրագրի դիմորդը պետք է ունենա բակալավրի կամ դրան համարժեք որակավորում.
•

տվյալ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ համարժեք որակավորում
ունեցող դիմորդների ընդունելությունը կատարվում է մրցութային
հիմունքներով՝ նախորդ ուսումնառության ընթացքում ցուցաբերած
առաջադիմության արդյունքների հիման վրա,

•

այլ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ համարժեք որակավորում ունեցող
դիմորդների ընդունելությունը կատարվում է մրցութային հիմունքներով՝
տվյալ մասնագիտության բակալավրի ամփոփիչ ատեստավորման
քննական ծրագրին համապատասխան անցկացված քննությունների
արդյունքների հիման վրա։

9. Ծրագրի 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

1

ու

մշակումների

ԵՊՀ առկա և հեռակա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի ընդունելության կանոնակարգեր (վերահաստատվում են ամեն
տարի)
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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:

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. ներկայացնելու աշխարհագրության և լանդշաֆտագիտության տեսական և
մեթոդաբանական հիմունքները,
2. մեկնաբանելու ֆիզիկական աշխարհագրության և լանդշաֆտային
էկոլոգիայի տվյալների մշակման, տեխնիկական միջոցների կիրառման
հիմնարար սկզբունքները,
3. ներկայացնելու
ֆիզիկական
աշխարհագրության,
լանդշաֆտային
էկոլոգիայի
և
անապատացման
տեսական
ու
գործնական
հետազոտությունների հիմնարար մեթոդները և սկզբունքները,
4. ներկայացնելու ֆիզիկական աշխարհագրության և լանդշաֆտագիտության
երևույթների մոդելավորման նորագույն մեթոդները,
5. լուսաբանելու լանդշաֆտների կառավարման, կլիմայի փոփոխության,
անապատացման և լանդշաֆտային էկոլոգիայի արդի խնդիրները,
6. ներկայացնելու ֆիզիկա-աշխարհագրական և լանդշաֆտա-էկոլոգիական
կանխատեսումների ծրագրերը,
7. ներկայացնելու
ԱՏՀ
ծրագրերը
և
լանդշաֆտա-էկոլոգիական
ուսումնասիրությունների մոդելավորման սկզբմունքները:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. վերլուծելու և համակարգելու ֆիզիկա-աշխարհագրական և լանդշաֆտաէկոլոգիական ոլորտին առնչվող տեղեկատվությունը ժամանակակից
համակարգչային տեխնոլոգիաների և աշխարհագրական տեղեկատվական
համակարգերի(GIS) կիրառմամբ,
2. կատարելու լանդշաֆտների էկկոլոգիական մոնիթորինգ և փորձաքննություն՝
օգտագործելով մի շարք հետազոտական մեթոդներ, տվյալներ և վերլուծության
ձևեր,
3. իրականացնելու տեղանքի լանդշաֆտա-էկոլոգիական և
գնահատում, լանդշաֆտային նախագծում և պլանավորում,

գեղագիտական

4. ձևակերպելու և հետազոտելու ֆիզիկա-աշխարհագրական և լանդշաֆտա278

էկոլոգիական բազմաբնույթ խնդիրներ, կատարելու կանխատեսումներ,
5. ծավալելու ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն, ինչպես նաև
իրականացնելու հետազոտական աշխատանքներ ֆիզիկա-աշխարհագրական,
լանդշաֆտա-էկոլոգիական և անապատացման ոլորտներում,
6. կազմելու ֆիզիկա-աշխարհագրական և լանդշաֆտա-էկոլոգիական թվային
բազմաբնույթ քարտեզներ,
7. մշակելու և կատարելու լանդշաֆտների կառավարման և անապատացման
արդի խնդիրների բիզնես ուղղվածություն ունեցող ծրագրեր,
8. օգտագործելու ժամանակակից երկրատեղեկատվական տեխնոլոգիաները և
մաթեմատիկական մոդելավորման մոտեցումներ լանդշաֆտա-էկոլոգիական
ուսումնասիրություններ կատարելիս:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. սինթեզելու տարաբնույթ փաստեր և վիճակագրական տվյալներ,
2. քանակական տվյալներից որակական հետևություններ անելու և գիտելիքները
ստեղծագործաբար կիրառելու,
3. մասնակցելու բազմաբնույթ քննարկումներին, վերլուծելու առկա խնդիրները,
գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները, առաջ քաշելու
և զարգացնելու նոր գաղափարներ,
4. պատրաստելու տարբեր լեզուներով գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու
հետազոտությունների արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր:
11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է
12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
13. Գնահատման ձևերը
Գնահատումն իրականացվում է ստուգարքների և քննությունների (եզրափակիչ
գնահատումով, առանց եզրափակիչ գնահատման, առանց ընթացիկ գնահատման)
ընդունման համակարգով, քսան միավորանոց սանդղակով:
Տե՛ս “ԵՊՀ Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի
կազմակերպման կարգ”, Երևան, ԵՊՀ, 2017թ., էջեր 4-8
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14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները

Ելնելով աշխատաշուկայի առկա պահանջարկից,
պոտենցիալ գործատուներ են համարվում`

շրջանավարտների համար

•

Բնապահպանության նախարարությունը,

•

Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը,

•

Գյուղատնտեսության նախարարությունը,

•

Էներգետիկ
ենթակառուցվածքների
նախարարությունը,

•

Կազմակերպություններ, որոնք իրականցնում են լանդշաֆտների կայուն
կառավարման և անապատացման տարբեր ծրագրեր,

•

Բարձրագույն և միջնակարգ ուսումնական հաստատություններ:

և

բնական

պաշարների

Շրջանավարտները համապատասխան նախարարությունների ստորաբաժանումներում և կազմակերպություններում կարող են զբաղեցնել հետևյալ պաշտոնները`

•

գործադիր տնօրեն,
բաժնի վարիչ,
թիմի ղեկավար,
գլխավոր մասնագետ

•

փորձագետ (լանդշաֆտների, էկոլոգիայի, լանդշաֆտների պլանավորման և

•
•
•

(լանդշաֆտների, էկոլոգիայի, լանդշաֆտների
պլանավորման և կառավարման, կլիմայի, անապատացման դեմ պայքարի և
այլն),
կառավարման, կլիմայի, անապատացման դեմ պայքարի և այլն),

•

դասախոս (աշխարհագրության, լանդշաֆտագիտության, գեոէկոլոգիայի,
լանդշաֆտների պլանավորման և կառավարման, կլիմայի փոփոխության,
անապատացման հիմնախնդրի և այլն):

Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը
աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի ասպիրանտուրայում:

ԵՊՀ

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ծրագրի իրականացման համար ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության
ֆակուլտետում առկա է բարձր որակավորմամբ և անհրաժեշտ թվաքանակով
դասախոսական անձնակազմ:
Ամբիոնն ունի նաև ուսումնառության համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ,
մասնավորապես`

ջրաօդերևութաբանության

լաբորատորիա,

•

որը
կահավորված
ժամանակակից սարքավորումներով և համապատասխան ծրագրերով,

•

կաբինետներ,

որոնք

ունեն

տպագիր
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և

էլեկտրոնային

է

հարուստ

գրականություն, բազմաթիվ դիդակտիկ նյութեր,
•

համակարգչային լսարան:

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք
օգտագործվել են ծրագիրը մշակելիս

Որպես կրթական չափորոշիչներ և ծրագրային կողմնորոշիչներ կիրառվել են`
• Բարձրագույն մասնագիտական կրթության պետական կրթական չափորոշիչ
«Աշխարհագրություն» մասնագիտության, 2011թ.,
• «ԵՊՀ Կրթական ծրագրերի մշակման ղեկավար ձեռնարկ», 2013 թ.,
• «ԵՊՀ Կրթական ծրագրերի հաստատման կարգը», 2014 թ.,
• «ԵՊՀ մագիստրոսի կրթական ծրագրերի կառուցվածքը և բովանդակությունը»,
2013 թ.,
• Մոսկվայի պետական համալսարանի աշխարհագրության ֆակուլտետի
կրթական ծրագրերը,
• Բեռլինի Հումբոլդի համալսարանի «Աշխարհագրության ինստիտուտի»
կրթական ծրագրերը,
• «Լանդշաֆտի Եվրոպական Կոնվենցիան», 2004 թ.
• «Անապատացման դեմ պայքարի կոնվենցիան», 1997թ.

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
Հարկ է նշել, որ ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետը միակն է
ՀՀ-ում, որտեղ սկսած 2002թ-ից պատրաստվում են ֆիզիկական աշխարհագրության
և լանդշաֆտային էկոլոգիայի մագիստրոսներ:
ԵՊՀ-ի և Բեռլինի Հումբոլդի համալսարանի միջև կնքված համագործակցության
պայմանագրի շրջանակներում իրականացվում է մագիստրոսների փոխանակում
ինչպես նաև պրակտիկայի կազմակերպում Հումբոլդի համալսարանում:
Ծրագրի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկատվություն կարելի է գտնել նաև ԵՊՀ
կայքում և դասընթացների տեղեկագրքում։
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«ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ» ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ

Ա1

ներկայացնելու ֆիզիկական աշխարհագրության և լանդշաֆտագիտության տեսական և մեթոդաբանական հիմունքները

Բ1

Ա2

մեկնաբանելու ֆիզիկական աշխարհագրության և լանդշաֆտային
էկոլոգիայի տվյալների մշակման, տեխնիկական միջոցների
կիրառման հիմնարար սկզբունքները
ներկայացնելու ֆիզիկական աշխարհագրության, լանդշաֆտային
էկոլոգիայի և անապատացման տեսական ու գործնական
հետազոտությունների հիմնարար մեթոդները և սկզբունքները
ներկայացնելու ֆիզիկական աշխարհագրության և լանդշաֆտագիտության երևույթների մոդելավորման նորագույն մեթոդները
լուսաբանելու լանդշաֆտների կառավարման, կլիմայի
փոփոխության, անապատացման և լանդշաֆտային էկոլոգիայի
արդի խնդիրները
ներկայացնելու ֆիզիկա-աշխարհագրական և լանդշաֆտաէկոլոգիական կանխատեսումների ծրագրերը
ներկայացնելու ԱՏՀ ծրագրերը և լանդշաֆտա-էկոլոգիական
ուսումնասիրությունների մոդելավորման սկզբմունքները

Բ2

Ա3

Ա4
Ա5

Ա6
Ա7

Բ3

Բ4
Բ5

Բ6
Բ7
Բ8

վերլուծելու և համակարգելու ֆիզիկա-աշխարհագրական և լանդշաֆտաէկոլոգիական ոլորտին առնչվող տեղեկատվությունը ժամանակակից
համակարգչային տեխնոլոգիաների և աշխարհագրական
տեղեկատվական համակարգերի(GIS) կիրառմամբ
կատարելու
լանդշաֆտների
էկկոլոգիական
մոնիթորինգ
և
փորձաքննություն՝ օգտագործելով մի շարք հետազոտական մեթոդներ,
տվյալներ և վերլուծության ձևեր,
իրականացնելու տեղանքի լանդշաֆտա-էկոլոգիական և գեղագիտական
գնահատում, լանդշաֆտային նախագծում և պլանավորում
ձևակերպելու և հետազոտելու ֆիզիկաաշխարհագրական և լանդշաֆտաէկոլոգիական բազմաբնույթ խնդիրներ, կատարելու կանխատեսումներ
ծավալելու ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն, ինչպես նաև
իրականացնելու հետազոտական աշխատանքներ ֆիզիկա-աշխարհագրական, լանդշաֆտա-էկոլոգիական և անապատացման ոլորտներում
կազմելու ֆիզիկա-աշխարհագրական և լանդշաֆտա-էկոլոգիական
թվային բազմաբնույթ քարտեզներ
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
Գ1

սինթեզելու տարաբնույթ փաստեր և վիճակագրական տվյալներ

Գ3

Գ2

քանակական տվյալներից որակական հետևություններ անելու և
գիտելիքները ստեղծագործաբար կիրառելու

Գ4
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մասնակցելու բազմաբնույթ քննարկումներին, վերլուծելու առկա
խնդիրները, գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները, առաջ քաշելու և զարգացնելու նոր գաղափարներ
պատրաստելու տարբեր լեզուներով գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու գիտական
բանավեճեր

Ուսումնական մոդուլի անվանումը
Օտար լեզու-1
Օտար լեզու-2
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
Գիտական սեմինար
Մասնագիտական պրակտիկա
Մագիստրոսական թեզ

Մոդուլի
թվանիշը
1602
1602
0903/Մ01
0901/Մ02
0901/Մ03
0902/Մ04
0901/Մ05
0901/Մ06
0901/Մ07
0901/Մ08

Ա1

Ա
2

+
+
+
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+
+

+
+
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+
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0901/Մ09
0901/Մ10

0901/Մ12
0901/Մ13
0901/Մ14
0901/Մ15
0901/Մ16
0901/Մ17
0901/Մ18
0901/Մ19

Ա
3

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա Ա Ա Ա Բ Բ Բ Բ Բ Բ Բ Բ
4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8

Գ
1

Գ
2

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

Գ
4
+
+

+
+
+

+

+
+

Գ
3

+

+
+

+

+

+
+
+
+ + + + + + + + + + + +
+
+ + +
+ + + +
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ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ

ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ
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1602/Մ01

Օտար լեզու

2 ժամ/ շաբ.

30 ժամ (գործնական)

2-րդ գարնանային կիսամյակ

Ստուգարք

3 ECTS կրեդիտ

Դասընթացինպատակն է՝
•

կատարելագործելուսանողներիօտար(անգլերեն)
լեզվովհաղորդակցականկարողությունները՝ ինչպեսմասնագիտության,
այնպեսէլհաղորդակցմանայլոլորտներում,

•

խորացնելմասնագիտականլեզվիբառապաշարի, քերականական և
ոճաբանականյուրահատկություններիվերաբերյալգիտելիքները,

•

ձևավորելգիտականբանավոր և գրավորհաղորդակցմանհմտություններ,

•

զարգացնելմասնագիտականհարցերիշուրջքննարկելու և բանավիճելուկարողությունը:

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կիրառելով մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները
(որոնողական, ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ ընկալել դրանց
բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
2. տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ
գործածության նպատակդրմամբ,
3. ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով ինքնուրույն
աշխատանք կատարելու սկզբունքների իմացություն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային և ոճական
վերլուծություն և թարգմանություն,
5. ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ,
ձևակերպել, շարադրել, հիմնավորել անձնական կարծիքը, քննարկել, բանավիճել
մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրների շուրջ,
6. գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ, ռեֆերատներ,
գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով շարադրանքը,
7. լսելով ընկալել և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող դասախոսությունների,
հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

8. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ
ինտերնետային) տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և
ներկայացնելու նպատակով:
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է
համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական համակարգի
(CEFR-ի) B2 մակարդակին:
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Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. օտար (անգլերեն) լեզվի իմացություն այն ծավալով, որն անհրաժեշտ է մասնագիտական
բնույթի տեղեկատվություն քաղելու օտարալեզու աղբյուրներից,
2. օտար (անգլերեն) լեզվով ընդհանուր և մասնագիտական բառապաշարի իմացություն այն
ծավալով, որն անհրաժեշտ է մասնագիտական բնույթի հաղորդակցում իրականացնելու,
ինչպես նաև տեքստերի ընթերցման և թարգմանության համար,
3. օտար լեզվով կազմել հստակ, լավ կառուցված տեքստ մասնագիտական թեմայի
վերաբերյալ, նկարագրել իր փորձն ու իրադարձություններ, ներկայացնել սեփական
կարծիքների և նպատակների հիմնավորումները:
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
2.
3.
4.
5.

գործնականպարապմունքդասախոսիղեկավարությամբ,
անհատական և խմբայինաշխատանք,
անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
ինքնուրույնաշխատանք,
բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի
իրականացում),
6. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
7. իրավիճակայինխնդիրներիքննարկում:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, որից 2 հարցը` 3-ական միավոր,
1 հարցը` 4-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: Քննության ձևերն են.
Առաջինը՝ գրավոր
Երկրորդը՝ բանավոր
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունները:
2. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը օտար
(անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում:
3. Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների,
գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների,
էսսեների շարադրման ձևերն ու սկզբունքները:
4. Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների
ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման, վերարտադրության
առանձնահատկությունները:
Հիմնական գրականության ցանկ
1. John M.Swales,Christine B. Feak
“ English in Today’s Research World’’ a Writing Guide. The University of Michigan Press, USA,2003
2. John M Swales and Christine B.Feak “Academic writing for Graduate Students’’ 2000, USA
3.Geology and the environment(Bernard W. Pipkin)

4. English for students of geography ( Vasileva M. A., 2001)
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1602 / Մ01

Օտար լեզու

2 ժամ/ շաբ.

30 ժամ (գործնական)

2-րդ գարնանային կիսամյակ

Ստուգարք

3 ECTS կրեդիտ

Դասընթացինպատակն է՝
•

ամբողջացնելնախորդմոդուլիօգնությամբձեռքբերածգիտելիքները,

•

ծանոթացնելօտարլեզվիիմացությանստուգման և գնահատմանպահանջներին,

•

ներկայացնելլեզվիիմացությանհամաեվրոպականչափանիշները և
ծանոթացնելթեստավորմանհիմանականսկզբունքներին,

•

ներկայացնելլեզվիթեստավորմանհիմնականռազմավարությունը և մարտավարությունը,

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ցուցաբերել օտար լեզվի իմացություն միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան
(B2-C1),
2. նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և պահանջները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. գործնականում կատարել թեստային աշխատանքներ` կազմված
համաեվրոպականչափանիշների B2-C1 մակարակին համապատասխան
4. արտահայտելմասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքներըգրավորևբանավորխոսքով

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. արդյունավետկիրառելհամակարգչայինհմտությունները

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. օտար լեզվի իմացություն այն ծավալով, որն անհրաժեշտ է մասնագիտական բնույթի
տեղեկատվություն քաղելու օտարալեզու աղբյուրներից,
2. օտար լեզվով ընդհանուր և մասնագիտական բառապաշարի իմացություն այն ծավալով,
որն անհրաժեշտ է մասնագիտական բնույթի հաղորդակցում իրականացնելու, ինչպես
նաև տեքստերի ընթերցման և թարգմանության համար,
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
2.
3.
4.

գործնականպարապմունքդասախոսիղեկավարությամբ,
անհատական և խմբայինաշխատանք,
ինքնուրույնաշխատանք,
գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:
– 287 –

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, որից 2 հարցը` 3-ական միավոր,
1 հարցը` 4-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: Քննության ձևերն են.
Առաջինը՝ գրավոր
Երկրորդը՝ բանավոր
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները,
2. լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման
հիմանական սկզբունքները,
3. լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,
4. միջազգային թեստերի (TOEFL, IELTS, ITEP) առանձնահատկությունները:
Հիմնականգրականությանցանկ.
1. 1 Debora Philips “ Longman Preparation Course for the TOEFL IBT” Longman 2007
2. 2 Bruce Rogers “ The Complete Guide for TOEFL IBT Test Preparation”, Thomson 2007
3. Boston Educational Services “Official ITEP Preparation Guide”, Create Space Independent Publishing
Platform 2014
4. ETS “The Official Guide to the TOEFL Testing”, McGraw-Hill Education 2012
5. Pauline Cullen “The Official Cambridge Guide to IELTS”, Cambridge English 2014
Kaplan “IELTS Premier”, Kaplan Publishing 2016
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Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները աշխարհագրության
ոլորտում

2 ժամ/շաբ.

Գործ.-2

1-ին աշնանային կիսամյակ

Ստուգարք

3 կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողների մոտ ձևավորել տեսական և գործնական գիտելիքներ մասնագիտության մեջ
կիրառվող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վերաբերյալ: Փոխանցել հմտություններ
մասնագիտական խնդիրների լուծման նպատակով տարբեր համակարգչային ծրագրերի
օգտագործման տեսանկյունից: Ձևավորել աշխարհատեղեկատվական համակարգերի և այլ
համակարգերի հետ ինտեգրացված կերպով աշխատելու կարողություններ
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. Ընտրելու համակարգչային տարբեր ծրագրեր մասնագիտական հետազոտություններում
համապատասխան խնդիրները լուծելու նպատակով
2. Պարզաբանելու աշխարհատեղեկատվական համակարգերի տեսական հիմքերը և դրանց
կիրառության ոլորտները
3. Բացատրելու աշխարհատեղեկատվական և ինտեգրվող համակարգերի սկզբունքային
առանձնահատկությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

4. Կիրառելու աշխարհատեղեկատվական և ինտեգրված համակարգերը մասնագիտական
հետազոտություններում
5. Հավաքելու, պահպանելու և մշակելու մասնագիտության հետ առնչվող գրաֆիկական և
թեմատիկ տվյալներ

6. Ներկայացնելու հետազոտության արդյունքները քարտեզների, աղյուսակների և գրաֆիկների
տեսքով

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ՝

7. Արդյունավետ կերպով կազմակերպելու սեփական հետազոտությանները խնայելով ժամանակը
և նյութական միջոցները

8. Աշխատելու հետազոտող խմբերում
9. Պատրաստելու հաշվետվություններ և զեկուցումներ
10. Օժանդակելու տարբեր մասնագիտացված խմբերում աշխարհատեղեկատվական և ինտեգրվող
համակարգերի կիրառմանը
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
1. Ա2. մեկնաբանելու ֆիզիկական աշխարհագրության և լանդշաֆտային էկոլոգիայի
տվյալների մշակման, տեխնիկական միջոցների կիրառման հիմնարար սկզբունքները,
2. Ա4. ներկայացնելու ֆիզիկական աշխարհագրության և լանդշաֆտա-գիտության երևույթների
մոդելավորման նորագույն մեթոդները,
3. Բ1.
վերլուծելու և համակարգելու ֆիզիկա-աշխարհագրական և լանդշաֆտաէկոլոգիական ոլորտին առնչվող տեղեկատվությունը ժամանակակից համակարգչային
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տեխնոլոգիաների և աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի(GIS) կիրառմամբ,
4. Բ6.
կազմելու ֆիզիկա-աշխարհագրական և լանդշաֆտա-էկոլոգիական թվային
բազմաբնույթ քարտեզներ,
5. Բ8.
օգտագործելու ժամանակակից երկրատեղեկատվական տեխնոլոգիաները և
մաթեմատիկական մոդելավորման մոտեցումներ լանդշաֆտա-էկոլոգիական
ուսումնասիրություններ կատարելիս,
6. Գ1.
սինթեզելու տարաբնույթ փաստեր և վիճակագրական տվյալներ
7. Գ2.
քանակական տվյալներից որակական հետևություններ անելու և գիտելիքները
ստեղծագործաբար կիրառելու:
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
1. Գործնական պարապունքներ
2. Դասավանդման ինտերակտիվ մեթոդ
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից՝
Թեմա 1` Աշխարհատեղեկատվական և ինտեգրվող համակարգերը
ֆիզիկական
աշխարհագրության ոլորտում: Թեմա 2` Տվյալների տիպերը և դրանց ստացման աղբյուրները:
Թեմա 3` Տվյալների մուտքագրումը համակարգ: Թեմա 4` Վեկտորացման գործընթացը: Թեմա 5`
Տարածական տվյալների վերդրման ֆունկցիաները: Թեմա 1` Վերլուծության արդյունքների
տարածում
Հիմնական գրականության ցանկ՝
1. А.Д. Иванников, В.П. Кулагин, А.Н. Тихонов, В.Я. Цветков Геоинформатика. - М.:МАКС Пресс,
2001. - 349 с.
2. Капралов Е., Кошкарев А., Тикунов В., Лурье И., Семин В., Серапинас Б., Сидоренко В. ,
Симонов А. Геоинформатика. В 2 книгах. — Москва: Academia, 2010
3. Журкин И. Г., Шайтура С. В. Геоинформационные системы. — Москва: Кудиц-пресс, 2009. —
272 с
4. ArcGIS/Руководство пользователя- ESRI 2003–2004
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Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

2 ժամ/շաբ.

դաս.-1, գործ.-1

1-ին՝աշնանային կիսամյակ

Ստուգարք

3 ECTS
կրեդիտ

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ֆիզիկաաշխարհագրական և
լանդշաֆտաէկոլոգիական հետազոտության պլանավորմանը և մեթոդներին, նրանց մոտ ձևավորել
հմտություններ և իմացություններ հետազոտության պլանավորման և գիտական ճանաչողության
մեթոդոլոգիայի բնագավառում:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելուգիտական ճանաչողության մեթոդաբանական հիմքը: Գիտական
հետազոտության էմպիրիկ և տեսական մեթոդները, ուղղություններն ու փուլերը,

2. ձևակերպելու տեսական հետազոտության խնդիրները և մեթոդները Ֆիզիկաաշխարհագրական
և լանդշաֆտաէկոլոգիականուսումնասիրություններում,
3. բացատրելուփորձարարական հետազոտությունները աշխարհագրության մեջ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. վերլուծելու և գնահատելու Աշխարհագրության գիտաճանաչողական ու կառուցողական հատկանիշները և մեթոդները,
5. կիրառելու մաթեմատիկական մեթոդները ֆիզիկաաշխարհագրական և
լանդշաֆտաէկոլոգիական հետազոտություններում,
6. գնահատելուֆիզիկաաշխարհագրական և լանդշաֆտաէկոլոգիական հիմնարար, որոնողական
և կիրառական հետազոտությունները,
7. համադրելու և դասակարգելու փորձարարական հետազոտությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
8. կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում:
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Ա3. ներկայացնելու ֆիզիկական աշխարհագրության, լանդշաֆտային էկոլոգիայի և
անապատացման տեսական ու գործնական հետազոտությունների հիմնարար մեթոդները և
սկզբունքները,
2. Բ 2.
կատարելու լանդշաֆտների էկոլոգիական մոնիթորինգ և փորձաքննություն՝
օգտագործելով մի շարք հետազոտական մեթոդներ, տվյալներ և վերլուծության ձևեր,
3. Բ4.
ձևակերպելու և հետազոտելու ֆիզիկա-աշխարհագրական և լանդշաֆտաէկոլոգիական բազմաբնույթ խնդիրներ, կատարելու կանխատեսումներ,
4. Բ 8.
օգտագործելու ժամանակակից երկրատեղեկատվական տեխնոլոգիաները և
մաթեմատիկական մոդելավորման մոտեցումներ լանդշաֆտա-էկոլոգիական
ուսումնասիրություններ կատարելիս,
5. Գ1. սինթեզելու տարաբնույթ փաստեր և վիճակագրական տվյալներ,
6. Գ 2.
քանակական տվյալներից որակական հետևություններ անելու և գիտելիքները
ստեղծագործաբար կիրառելու:
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն (ակտիվ և ինտերակտիվ անցկացման ձևերի համակցությամբ)
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2. գործնական առաջադրանք
3. ինքնուրույն աշխատանք
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1` Գիտական ճանաչողության մեթոդաբանական հիմքը: Գիտական հետազոտության
էմպիրիկ և տեսական մեթոդները, ուղղություններնու փուլերը: Թեմա 2` Ֆիզիկաաշխարհագրական

և լանդշաֆտաէկոլոգիական հետազոտությունների
օբյեկտը և առարկան, հետազոտության
տարատեսակները` հիմնարար, որոնողական, կիրառական: Թեմա 3` Տեսական հետազոտություն,
խնդիրները
և
մեթոդները
ֆիզիկաաշխարհագրական
և
լանդշաֆտաէկոլոգիական
հետազոտություններում:
Թեմա4`
Մաթեմատիկական
մեթոդների
կիրառումը
ֆիզիկաաշխարհագրական և լանդշաֆտաէկոլոգիական հետազոտություններում: Անալիտիկ
մեթոդներ: Հավանականության-վիճակագրական մեթոդները: Անալոգի մեթոդը և մաթեմատիկական
մոդելավորում: Թեմա5`
Փորձարարական հետազոտությունները աշխարհագրության և
լանդշաֆտագիտության մեջ, դրանց դասակարգում: Գիտափորձի տեսակները և խնդիրները:
Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Վալեսյան Լ.Հ., Աշխարհագրական գիտությունների մեթոդական և տեսական հիմունքներ:
Երևան, ԵՊՀհրատ.,2004:
2. Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. Злобина и др. - М.:
Форум, 2009. - 272 с. http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=175340
3. Кукушкина В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров):
Учебное пособие / В.В. Кукушкина. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 265
с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=207592
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0901/Մ03

Աշխարհագրության արդի հիմնախնդիրը

2 ժամ/շաբաթ

դաս.-2

1-ին աշնանային կիսամյակ

Ստուգարք

3 ECTS
կրեդիտ

Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել տեսական և գործնական կայուն
գիտելիքներ աշխարհագրության արդի հիմնախնդիրների /ԱԱՀ/ վերաբերյալ, ծանոթացնել
աշխարհագրության ժամանակակից ուղղություններին, ուսանողներին տրամադրելու խոր ու
համակողմանի գիտելիքներ ԱԱՀ-ի էության, դրանց ռիսկայնության և լուծման ուղիների
վերաբերյալ, օժտելու ուսանողներին հիմնախնդիրների միջև գոյություն ունեցող փոխադարձ
կապերը և փոխպայմանավորվածությունները գտնելու կարողություններով, ծանոթացնելու բնական
և հասարակական աշխարհագրությունների սերտ փոխհարաբերություններին և դրանց ինտեգրման
հրատապ խնդրին,
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու աշխարհագրության արդի հիմնախնդիրների տեսական ու մեթոդաբանական
հիմունքները,
2. իմանալու աշխարհագրական գիտության հիմնական փուլերն ու ուղղությունները
3. որոշելու ԱԱՀ-ի առաջացման պատճառները և հետևանքները,
4. բացահայտելու և դասակարգելու ԱԱՀ-ի ռիսկայնության աստիճանը և դրանց լուծման
ուղիները,
5. ձևակերպելու ԱԱՀ-ի տեսական ու գործնական հետազոտությունների հիմնարար մեթոդներն
ու սկզբունքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
6. համակարգելու և վերլուծելու աշխարհագրության արդի հիմնախնդիրներին առնչվող ամբողջ
տեղեկատվությունը,
7. լուծելու ԱԱՀ-ի վերաբերող բազմաբնույթ խնդիրներ, կատարելու կանխատեսումներ,
8. իրականացնելու տարբեր հիմնախնդիրների գնահատում, դրանց առաջացման պատճառների
բացահայտում և լուծման ուղիների մշակում,
9. մշակելու և կատարելու տարբեր հիմնախնդիրների էկոլոգիական և բիզնես ուղղվածություն
ունեցող ծրագրեր,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
10. վերլուծելու առկա խնդիրները, գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
առաջ քաշելու և զարգացնելու նոր գաղափարներ:
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Ա 1. ներկայացնելու աշխարհագրության և լանդշաֆտագիտության տեսական և
մեթոդաբանական հիմունքները,
2. Ա5. լուսաբանելու լանդշաֆտների կառավարման, կլիմայի փոփոխության,
անապատացման և լանդշաֆտային էկոլոգիայի արդի խնդիրները,
3. Բ4.
ձևակերպելու և հետազոտելու ֆիզիկա-աշխարհագրական և լանդշաֆտա– 293 –

էկոլոգիական բազմաբնույթ խնդիրներ, կատարելու կանխատեսումներ,
4. Բ 7.
մշակելու և կատարելու լանդշաֆտների կառավարման և անապատացման արդի
խնդիրների բիզնես ուղղվածություն ունեցող ծրագրեր,
5. Գ3. մասնակցելու բազմաբնույթ քննարկումներին, վերլուծելու առկա խնդիրները,
գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները, առաջ քաշելու և
զարգացնելու նոր գաղափարներ:
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն (համակցությամբ ակտիվ և ինտերակտիվ անցկացման ձևերի)
2. ռեֆերատների զեկուցում և կարևոր հիմնախնդիրների վերաբերյալ գիտական բանավեճի
կազմակերպում.
3. Քարտեզագրական աշխատանքներ՝ ԱԱՀ-ի տարածական պատկերը ներկայացնելու և
վերլուծելու համար:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Աշխարհագրության ժամանակակից ուղղությունները և հիմնախնդիրները: Թեմա 2`
Ֆիզիկաաշխարհագրական
և
տնտեսաաշխարհագրական
հիմնախնդիրները:
Թեմա 3`
Աշխարհագրական թաղանթի դիֆերենցացիան : Աշխարհագրական թաղանթի գոտիականության և
զոնայականության
հիմնախնդիրը:
Թեմա
4`
Ֆիզիկաաշխարհագրական
և
տնտեսաաշխարհագրական կիրառական հետազոտությունների քարտեզագրման հիմնախնդիրը:
Թեմա 5` ֆիզիկական աշխարհագրության արդի հիմնախնդիրը: Թեմա 6` Սոցիալ-տնտեսական
աշխարհագրության
արդի
հիմնախնդիրը:
Թեմա
7`
Ֆիզիկաաշխարհագրական
և
տնտեսաաշխարհագրական կանխատեսումների հիմնախնդիրը: Թեմա 8` Ֆիզիկական և
հասարակական
աշխարհագրությունների
ինտեգրման,
հասարակության
տարածքային
արդյունավետ կազմակերպման, ՏԱԴ-ի գնահատման հիմնախնդիրները: Թեմա 9` Բնական
ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործման, և բնության պահպանության հիմնախնդիրները: Թեմա 10`
Հիմնախնդիրների փոխադարձ կապը և փոխպայմանավորվածությունը: Համայն մարդկության
ջանքերի ուղղումը համամոլորակային հիմնախնդիրների լուծման ուղղությամբ:
Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Վալեսյան Լ.Հ. Աշխարհագրական գիտությունների մեթոդաբանական տեսական
հիմունքները: Երևան, 2004
2. Մուրադյան Յու. Մարդկության համամոլորակային հիմնախնդիրը, Երևան 2014
3. Մանասյան Մ. Գ., Աշխարհագրության ներածություն, Երևան , 2013
4. Гвоздецкий Х. А. Основные проблемы физической географии. М. 1999
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0901/Մ04

Աշխարհագրության մեթոդաբանական և տեսական
հիմունքներ

4 ժամ/շաբ.
1-ին՝աշնանային կիսամյակ

6 ECTS
կրեդիտ

դաս.-2, գործ.-2
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել գիտական ճանաչողությանը,
աշխարհագրական գիտությունների համակարգի հիմնական տեսություններին և հետազոտության մեթոդներին: Ուսանողների մոտ զարգացնել աշխարհագրական գիտությունների
համակարգի փիլիսոփայական և մեթոդաբանական հիմնախմդիրներն առանձնացնելու
կարողություններ և հմտություններ:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելուգիտության մեթոդաբանության և տեսության հասկացությունները,
գիտական ճանաչողության մակարդակները և ձևերը:

2. նկարագրելուաշխարհագրական գիտությունների համակարգի հիմնական տեսությունները,
հետազոտության մեթոդները և դրանց կիրառությունները:
3. լուսաբանելու Աշխարհագրության հետազոտության օբյեկտի և առարկայի
առանձնահատուկ վիճակը բնական, հասարակական և տեխնիկական գիտությունների
տիրույթում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. վերլուծելու և գնահատելու աշխարհագրության գիտաճանաչողական ու կառուցողական
հատկանիշները:
5. պարզաբանելու աշխարհագրական հետազոտությունների հիմնարար, որոնողական և
կիրառական տարատեսակները:
6. գնահատելու աշխարհագրական գիտությունների հետազոտության օբյեկտը և առարկան:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ:
8. կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում:
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Ա1.ներկայացնելու ֆիզիկական աշխարհագրության և լանդշաֆտագիտության
տեսական և մեթոդաբանական հիմունքները,
2. Ա2. ներկայացնելու ֆիզիկական աշխարհագրության, լանդշաֆտային էկոլոգիայի և
անապատացման տեսական ու գործնական հետազոտությունների հիմնարար
մեթոդները և սկզբունքները,
3. Բ2. կատարելու լանդշաֆտների էկոլոգիական մոնիթորինգ և փորձաքննություն՝
օգտագործելով մի շարք հետազոտական մեթոդներ, տվյալներ և վերլուծության ձևեր,
4. Բ5.ծավալել ու ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն, ինչպես նաև
իրականացնելու հետազոտական աշխատանքներ ֆիզիկա-աշխարհագրական,
լանդշաֆտա-էկոլոգիական և անապատացման ոլորտներում,
5. Գ3. մասնակցելու բազմաբնույթ քննարկումներին, վերլուծելու առկա խնդիրները,
գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները, առաջ քաշելու և
զարգացնելու նոր գաղափարներ,
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն (համակցությամբ ակտիվ և ինտերակտիվ անցկացման ձևերի)
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2. սեմինար աշխատանք, գիտական բանավեճի կազմակերպում
3. ինքնուրույն աշխատանք
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ որից 2 հարցը` 2-ական միավոր,
1 հարցը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, որից 2 հարցը` 2-ական միավոր, 2 հարցը` 3-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա

1`

Գիտության

«Մեթոդաբանություն»

և

«Տեսություն»

հասկացությունները:

Մեթոդաբանության նշանակությունը: Մեթոդաբանության մակարդակները: Թեմա 2` Գիտական
ճանաչողության մակարդակները և ձևերը: Թեմա 3` Աշխարհագրական ճանաչողության
պրոցեսը: Թեմա 4` Աշխարհագրական գիտությունների համակարգը: Թեմա 5` Աշխարհագրական հետազոտությունների տարատեսակները` հիմնարար, որոնողական, կիրառական: Թեմա
6` Աշխարհագրական գիտությունների հետազոտության
օբյեկտը, առարկան: Դրանց
առանձնահատուկ
եզրակցման

վիճակը

բնական,

հատվածում:

Թեմա7`

հասարակական

և

տեխնիկական

Աշխարհագրությունը

և

գիտությունների

գիտատեխնիկական

հեղափոխությունը:
Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Վալեսյան Լ.Հ., Աշխարհագրական գիտությունների մեթոդական և տեսական հիմունքներ:
Երևան, ԵՊՀհրատ.,2004:

2. ՎալեսյանԼ.Հ. Աշխարհագրական կանխատեսում: Մեթոդաբանական հիմունքներ,
կիրառական և կառուցողական նշանակությունը: Եր., ԵՊՀհրատ., 2008:
3. Котляков В.М. География в меняющемся мире. Избранные сочинения, книга 3. Москва-“Наука”,
2001, 411с.
4. Максаковский В.П. Географическая культура. М., 1998,
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Աշխարհագրական փորձաքննություն և մոնիթորինգ

4 ժամ/շաբաթ
1-ին աշնանային կիսամյակ

6 ECTS
կրեդիտ

դաս.-2, գործ.- 2
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին ծանոթացնել մոնիթորինգի էությանը, կառուցվածքին և
գիտական հիմունքներին, էկոլոգիական փորձաքննության բովանդակության և դրանց
ուսումնասիրման մեթոդներին:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու բնական միջավայրի անթրոպոգեն փոփոխությունների դասակարգման և
գեոհամակարգերի վիճակի դիտման մեթոդիկայի գիտական հիմունքները,
2. նկարագրելու էկոլոգիական փորձաքննության բովանդակությունը, ուսումնասիրման
մեթոդները և ընթացակարգը:
3. լուսաբանելու էկոլոգիական մոնիթորինգի բովանդակությունը, ուսումնասիրման մեթոդները
և ընթացակարգը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. իրականացնելու անթրոպոգեն ներգործության աղբյուրների և գործոնների, կենսոլորտի
վիճակի փոփոխությունների վերաբերյալ դաշտային դիտումներ,
5. գնահատելու մարդու ներգործությունը շրջակա միջավայրի վրա,
6. իրականացնելու աշխարհագրական և էկոլոգիական փորձաքննություն,

7. կազմելու մոնիթորինգային համակարգի սխեման:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8. կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում,
9. իրականացնելու թիմային աշխատանք:
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Ա1. ներկայացնելու ֆիզիկական աշխարհագրության և լանդշաֆտագիտության տեսական և
մեթոդաբանական հիմունքները,
2. Ա2. ներկայացնելու ֆիզիկական աշխարհագրության, լանդշաֆտային էկոլոգիայի և
անապատացման տեսական ու գործնական հետազոտությունների հիմնարար մեթոդները և
սկզբունքները,
3. Բ2. կատարելու լանդշաֆտների էկկոլոգիական մոնիթորինգ և փորձաքննություն՝
օգտագործելով մի շարք հետազոտական մեթոդներ, տվյալներ և վերլուծության ձևեր,
4. Բ7. մշակելու և կատարելու լանդշաֆտների կառավարման և անապատացման արդի
խնդիրների բիզնես ուղղվածություն ունեցող ծրագրեր,
5. Գ1. սինթեզելու տարաբնույթ փաստեր և վիճակագրական տվյալներ,
6. Գ3. մասնակցելու բազմաբնույթ քննարկումներին, վերլուծելու առկա խնդիրները,
գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները, առաջ քաշելու և
զարգացնելու նոր գաղափարներ,
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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•

Էլեկտրոնային գրատախտակի միջոցով դասախոսություն և նյութերի ցուցադրում,

•

Սեմինարների անցկացում, համատեղ քնարկումներ,

•

Իրականացնում նախադեպերի վերլուծություն և բանավեճեր:

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ որից 2 հարցը` 2-ական միավոր, 1
հարցը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, որից 2 հարցը` 2-ական միավոր, 2 հարցը` 3-ական միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1` Մոնիթորինգի նպատակը, խնդիրները, կառուցվածքը և գիտական հիմունքները:
Թեմա 2՝ Աշխարհագրական մոնիթորինգ, մեթոդները: Թեմա 3` Գեոհամակարգերի առանձին
տիպերի և բաղադրիչների մոնիթորինգ: Թեմա 4՝ Աշխարհագրական և
էկոլոգիական
փորձագիտության նպատակը, խնդիրները, հիմնական դրույթները: Թեմա 5` Փորձագիտության
մեթոդները և ընթացակարգը:

Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հարությունյան Վ., Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգ: Երևան 2010, 450 էջ:
2. Дончева А.В. Экологическое проектирование и экспертиза: практика : учеб. пособие для студ.
вузов, обуч. по спец. 012500 "География", 013100 "Экология", 013400 "Природопользование",
013600 "Геоэкология"/ . - Москва: Аспект Пресс, 2010.
3. Шубин М. А. Экологическая экспертиза [Электронный ресурс]: учебное пособие, 2011. - 87 с.
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0901/Մ06

Բնական միջավայրի անթրոպոգեն տրանսֆորմացիան

3 ECTS
կրեդիտ

2 ժամ/շաբաթ

դաս.-2

2-րդ գարնանային կիսամյակ

Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդել անհրաժեշտ գիտելիքներ մարդկային
հասարակության և շրջապատող միջավայրի միջև փոխհարաբերությունների` ձավորման
զարգացման տարբեր փուլերում ունեցած փոփոխությունների մասին:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու մարդկային քաղաքակրթության ազդեցության հետանքով բնական
լանդշաֆտներում առաջացած փոփոխությունները տարբեր ժամանակաշրջաններում,
2. նկարագրելու միջավայրի տրանսֆորմացիայի վրա ազդող բնական գործոնները
3. լուսաբանելու բնական լանդշաֆտների տարածաժամանակային փոփոխության
օրինաչափությունները, բնական ընթացքից շեղումները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. վերլուծելու և գնահատելու բնական միջավայրի տրանսֆորմացիայի հետանքով
առաջացած փոփոխությունների պատճառներն ու հետանքները,
5. քարտեզագրելու բնական լանդշաֆտների տարածաժամանակային փոփոխությունները,
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Ա3.

ներկայացնելու ֆիզիկական աշխարհագրության, լանդշաֆտային էկոլոգիայի և

անապատացման տեսական ու գործնական հետազոտությունների հիմնարար մեթոդները
և սկզբունքները,
2. Ա5.
լուսաբանելու լանդշաֆտների կառավարման, կլիմայի փոփոխության,
անապատացման և լանդշաֆտային էկոլոգիայի արդի խնդիրները,
3. Բ2.

կատարելու լանդշաֆտների էկկոլոգիական մոնիթորինգ և փորձաքննություն՝

օգտագործելով մի շարք հետազոտական մեթոդներ, տվյալներ և վերլուծության ձևեր,
4. Բ4.
ձևակերպելու և հետազոտելու ֆիզիկա-աշխարհագրական և լանդշաֆտաէկոլոգիական բազմաբնույթ խնդիրներ, կատարելու կանխատեսումներ,
5. Բ6. կազմելու ֆիզիկա-աշխարհագրական և լանդշաֆտա-էկոլոգիական թվային
բազմաբնույթ քարտեզներ,
6. Բ7.

մշակելու և կատարելու լանդշաֆտների կառավարման և անապատացման արդի

խնդիրների բիզնես ուղղվածություն ունեցող ծրագրեր:
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. ռեֆերատների համատեղ քննարկումներ,
3. հանձնարարված գրականության ընթերցում, ինչպես նաև քննարկվող թեմայի հետ
առնչվող համացանցային նյութերի քննարկում:
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Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց` յուրաքանչյուրը 5 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1՝ Մարդու և բնական միջավայրի փոխազդեցությունը: Թեմա 2՝ Գաղափար բնական
Թեմա
3՝
Բնական
լանդշաֆտների
լանդշաֆտների
տրանսֆորմացիայի
մասին:
տարածաժամանակային փոփոխությունները: Թեմա 4՝ Բնական միջավայրի տրանսֆորմացիայի
վրա ազդող բնական գործոնները: Թեմա 5՝ Բնական միջավայրի տրանսֆորմացիայի վրա ազդող
անթրոպոգեն գործոնները: Թեմա 6՝ Ռելիեֆի, ջրագրական ցանի, հողաբուսական ծածկի
անթրոպոգեն տրանսֆորմացիան: Թեմա 7՝ Լանդշաֆտների հնեաաշխարհագրական էվոլյուցիան
անթրոպոգենում: Թեմա 8՝ Բնական միջավայրի անթրոպոգեն փոփոխությունները Հայաստանի
Հանրապետությունում:
Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Бондырев И.В., Варданян Т.Г. Бальян А.С. и др. -Антропогенная трансформация природной
среды южного Кавказа- Тбилиси-Баку-Ереван, 2008
2.

Волкова В.Г., Давидова Н.Д. – Техногенез и трансформация ландшафтов, Новосибирск 1987,

3. Куракова Л.И.- Антропогенные ландшафты, М. 1976
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0901/Մ07

Կիրառական լանդշաֆտագիտություն

2 ժամ/շաբաթ
2 – րդ գարնանային կիսամյակ

3.ECTS
կրեդիտ

դաս.-2
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ֆիզիկական աշխարհագրության
կիրառական ներուժը գեոհամակարգերի տեսական ընկալման, լանդշաֆտային բաղադրիչների
ժամանակակից վերլուծության հնարավորությունների, լանդշաֆտագիական տարբեր մեթոդների
կիրառման միջոցով:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու գեոհամակարգերի տեսական և մեթոդական հարցերը,
2. ձևակերպելու ֆիզիկաաշխարհագրական շրջանացման, լանդշաֆտների տիպաբանության և
գործառույթների էությունը՝ դրանք գործնական նպատակներով կիրառելու համար,
3. որոշելու լանդշաֆտների ներուժը հողօգտագործման տարբեր նպատակներով արդյունավետ
օգտագործելու, կառավարելու և պահպանելու համար,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. գնահատելու կիրառական լանդշաֆտաիտության որոշ մեթոդների կիրառման
հնարավորությունները,
5. կիրառելու սեփական ուսումնասիրությունների համար համապատասխան մեթոդ և հնար
6. իրականացնելու սեփական ուսումնասիրությունները պատշաճ քարտեզագրական և
աշխարհատեղեկատվական միջոցներով:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. սինթեզելու տարաբնույթ փաստեր և վիճակագրական տվյալներ:
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Ա5. լուսաբանելու լանդշաֆտների կառավարման, կլիմայի փոփոխության, անապատացման
և լանդշաֆտային էկոլոգիայի արդի խնդիրները,
2. Ա 6. ներկայացնելու ֆիզիկա-աշխարհագրական և լանդշաֆտա-էկոլոգիական
կանխատեսումների ծրագրերը,
3. Բ2. կատարելու լանդշաֆտների էկկոլոգիական մոնիթորինգ և փորձաքննություն՝
օգտագործելով մի շարք հետազոտական մեթոդներ, տվյալներ և վերլուծության ձևեր,
4. Բ 4.
ձևակերպելու և հետազոտելու ֆիզիկա-աշխարհագրական և լանդշաֆտաէկոլոգիական բազմաբնույթ խնդիրներ, կատարելու կանխատեսումներ,
5. Բ7.
մշակելու և կատարելու լաբդշաֆտների կառավարման և անապատացման արդի
խնդիրների բիզնես ուղղվածություն ունեցող ծրագրեր:
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.

դասախոսություն և հիմնախնդրին ուղված քննարկումներ, սեմինարներ,

2.

կիրառական լանդշաֆտագիտական քարտեզների վերլուծություն և գործնական
աշխատանքներ,

3.

կիրառական լանդշաֆտագիտության միջազգային, տարածաշրջանային և տեղական
– 301 –

առաջատար փորձի ուսումնասիրություն:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1՝
Կիրառական լանդշաֆտագիտության տեղը աշխարհագրական գիտություների
համակարգում: Կիրառական լանդշաֆտագիտության ուսումնասիրման օբյեկտը և առարկան: Թեմա
2՝ Կիրառական լանդշաֆտագիտության տեսական ու մեթոդական հիմքերը:
Թեմա 3՝ Կիրառական լանդշաֆտագիտության մեջ օգատգործվող տերմինաբանություն: Թեմա 4՝
Լանդշաֆտի բաղադրիչները և ֆունկցիոնալ գործառույթները: Թեմա 5՝
Տարրական
գեոհամակարգերը և լանդշաֆտը որպես կիրառական լանդշաֆտագիտության օբյեկտներ:
Լանդշաֆտների դասակարգումը և քարտեզագրումը: Թեմա 6՝
Աշխարհագրական
զոնայականությունը և բարձրադիր գոտիականությունը կիրառական լանդշաֆտագիտության
հարցերում: Թեմա 7՝ Գեոհմակարգերի հատկանիշները և դրանց գնահատման մեթոդները: Թեմա 8՝
Լանդշաֆտային անալիզի սկզբունքները: Թեմա 9՝ ՀՀ լանդշաֆտների անալիզի մոտեցումները: ՀՀ
լանդշաֆտների տիպաբանական դասակարգումը գյուղատնտեսական պոտենցիալի գնահատման
նպատակով: Թեմա 10՝ Լանդշաֆտային պալանավորման որպես ժամանակակից կիրառական
լանդշաֆտագիտության առանցքային մոտեցում և պրակտիկա: Թեմա 11՝ Լանդշաֆտային
կանխատեսումներ:
Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Шищенко П.Г.Прикладная физическая география.-Киев:Выщ. Шк. Головное изд-во, 1988.-192с.
2. Исаченко А,Г.Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. Изд. Высш.
Школа., М.-1991., 366с.
3. Սայադյան Հ.Յա. Սևանա լճավազանի բնական լանդշաֆտների փոփոխումը մարդածին
գործոնի ազդեցությամբ: Թեկնածուական ատենախոսություն: ԵՊՀ գրադարան: 1997.-197 էջ:
4. Ландшафтное планирование для стран Южнного Кавказа. А.Н.Антипов, Ю.М.Семенов, О.В.
Гагаринова и др. Бонн-Берлин-Иркутск-Ереван-Тбилиси-Баку, 2008.
5. Սայադյան Հ.Յա., Սայադյան Հա. Յա. Լանդաֆտային պլանավորման մեթոդական ուղեցույց
Հարավային Կովկասի երկրների օրինակով: Երևան-Թբիլիսի, էջ 150: Անդրսահմանային
միացյալ քարտուղարություն, 2009:
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Լանդշաֆտների ռացիոնալ օգտագործման և
պլանավորման հիմնախնդիրները

2 ժամ/շաբաթ
2 – րդ գարնանային կիսամյակ

3. ECTS
կրեդիտ

դաս.-2
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդել տեսական և կիրառական գիտելիքներ,
կարողություններ ու հմտություններ լանդշաֆտների ռացիոնալ օգտագործման, դրանց
պահպանության, կառավարման և պլանավորման հարցերում:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու լանդշաֆտի աբիոտիկ և բիոտիկ բաղադրիչների գործառույթները,
հողօգտագործման կոնֆլիկտները,

2. տիրապետելու լանդշաֆտների օգտագործման և պահպանման, միջազգային և տեղական
իրավական շրջանակին,
3. նկարագրելու լանդշաֆտների ներուժի գնահատման տեսությունը և մեթոդական ալգորիթմները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. վերլուծելու և գնահատելու տրված լանդշաֆտների բաղադրիչների ներուժը,
5. առանձնացնելու և գնահատելու տրված լանդշաֆտներում պահպանման, զարգացման և
բարելավման ենթակա տարածքները,
6. իրականացնելու միջոցառումներ, որոնք ուղղված են տրված լանդշաֆտների ռացիոնալ
օգտագործմանը, պահպանությանը և բարելավմանը:
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Ա3. ներկայացնելու ֆիզիկական աշխարհագրության, լանդշաֆտային էկոլոգիայի և
անապատացման տեսական ու գործնական հետազոտությունների հիմնարար մեթոդները և
սկզբունքները,
2. Ա5. լուսաբանելու լանդշաֆտների կառավարման, կլիմայի փոփոխության, անապատացման
և լանդշաֆտային էկոլոգիայի արդի խնդիրները,
3. Ա7. ներկայացնելու ԱՏՀ ծրագրերը և լանդշաֆտա-էկոլոգիական ուսումնասիրությունների
մոդելա¬վորման սկզբմունքները,
4. Բ1. վերլուծելու և համակարգելու ֆիզիկա-աշխարհագրական և լանդշաֆտա-էկոլոգիական
ոլորտին առնչվող տեղեկատվությունը ժամանակակից համակարգչային տեխնոլոգիաների և
աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի(GIS) կիրառմամբ,
5. Բ2. կատարելու լանդշաֆտների էկկոլոգիական մոնիթորինգ և փորձաքննություն՝
օգտագործելով մի շարք հետազոտական մեթոդներ, տվյալներ և վերլուծության ձևեր,
6. Բ3. իրականացնելու տեղանքի լանդշաֆտա-էկոլոգիական և գեղագիտական գնահատում,
լանդշաֆտային նախագծում և պլանավորում,
7. Բ6. կազմելու ֆիզիկա-աշխարհագրական և լանդշաֆտա-էկոլոգիական թվային բազմաբնույթ
քարտեզներ:
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Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն և հիմնախնդրին ուղված քննարկումներ, սեմինարներ
2. վերլուծական և գործնական աշխատանքներ լանդշաֆտային տարաբնույթ քարտեզների հետ
3. լանդշաֆտային պլանավորման միջազգային, տարածաշրջանային և տեղական առաջատար
փորձի ուսումնասիրություն
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1՝ Ներածություն, հիմնական հասկացությունները և խնդիրները: Տարածքային
պլանավորման լանդշաֆտային և այլ տեսակներ: Լանդշաֆտային պլանավորման հակիրճ
պատմությունը: Եվրոպական լանդշաֆտային կոնվենցիան: Թեմա 2՝ Լանդշաֆտային
պլանավորման հիմնական սկզբունքները և օբյեկտները: Լանդշաֆտային պլանի կառուցվածքը և
կազմման փուլերը: Թեմա 3՝ Գույքագրման (ինվենտարիզացիայի) փուլ: Թեմա 4՝ Լանդշաֆտի
հատկությունների և բաղադրիչների գնահատումը ՙնշանակություն՚ և ՙզգայունակություն՚
կատեգորիաներով: Թեմա 5՝ Լանդշաֆտների զարգացման նպատակների որոշումը և
գործողությունների ու միջոցառումների ծրագիրը: Թեմա 6՝ Լանդշաֆտային պլանավորման
աշխատանքների կազմակերպումը: Թեմա 7՝ Լանդշաֆտային պլանների պրակտիկ օգտագործումը:
Թեմա 8՝ Լանդշաֆտային պլանավորումը Եվրոպական երկրներում և Ռուսաստանի
Դաշնությունում: Թեմա 9՝ Լանդշաֆտային պլանավորումը Հարավ-Կովկասյան երկրներում: Թեմա
10՝ Լանդշաֆտային պալանավորման աշխատանքների վիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում:
Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ландшафтное планирование с эелементами инженерной биологии. М.: Т-во научн. Изданий
КМК.2006.239 с.
2. Ландшафтное планирование: принципы, методы, европейский и российский опыт / А.Н.Антипов,
А.В. Дроздов, В.В.Кравченко, Ю.М.Семенов, О.В. Гагаринова и др. -Иркутск: Изд-во Института
географии СО РАН, 2002. – 141 с.
3. Ландшафтное планирование: инструменты и опыт применения / А.Н.Антипов, В.В.Кравченко,
Ю.М.Семенов, О.В. Гагаринова и др. - Иркутск: Изд-во Инст. географии СО РАН, 2005. – 165 с.
4. Ландшафтное планирование для стран Южнного Кавказа. А.Н.Антипов, Ю.М.Семенов, О.В.
Гагаринова и др. Бонн-Берлин-Иркутск-Ереван-Тбилиси-Баку, 2008.
5. Սայադյան Հ.Յա., Սայադյան Հա. Յա. Լանդծաֆտային պլանավորման մեթոդական ուղեցույց
Հարավային Կովկասի երկրների օրինակով: Երևան-Թբիլիսի, էջ 150: Անդրսահմանային
միացյալ քարտուղարություն, 2009:
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0901/Մ09

Լանդշաֆտների գեոքիմիա և գեոֆիզիկա

2 ժամ/շաբաթ
2– րդ գարնանային կիսամյակ

3. ECTS
կրեդիտ

դաս.-2
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել Երկրի լանդշաֆտային թաղանթում և առանձին
լանդշաֆտային գոտիներում տեղի ունեցող ֆիզիկական և քիմիական երևույթներն ու
պրոցեսները, ինչպես նաև դրանց դրսևորման ձևերն ու դինամիկան:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. լուսաբանելու լանդշաֆտներում ընթացող ֆիզիկական և քիմիական պրոցեսների
օրինաչափություններն ու դինամիկան,
2. ներկայացնելու աշխարհագրական թաղանթում տեղի ունեցող տարածության և ժամանակի
մեջ երկրաֆիզիկական և երկրաքիմիական պրոցեսների օրինաչաությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. վերլուծելու և գնահատելու ֆիզիկաքիմիական պրոցեսները, բնական ռեսուրսների
ռացիոնալ ու նպատակային օգտագործման հնարավորությունները,
4. բացահայտելու լանդշաֆտների գեոքիմիական և գեոֆիզիկական առանձնահատկությունները,
5. քարտեզագրելու լանդշաֆտների գեոքիմիական և գեոֆիզիկական բնութագրիչները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
6. կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում:
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Ա2. ներկայացնելու ֆիզիկական աշխարհագրության, լանդշաֆտային էկոլոգիայի և
անապատացման տեսական ու գործնական հետազոտությունների հիմնարար
մեթոդները և սկզբունքները,
2. Ա4. ներկայացնելու ֆիզիկական աշխարհագրության և լանդշաֆտա-գիտության
երևույթների մոդելավորման նորագույն մեթոդները,
3. Ա5. լուսաբանելու լանդշաֆտների կառավարման, կլիմայի փոփոխության,
անապատացման և լանդշաֆտային էկոլոգիայի արդի խնդիրները,
4. Բ2. կատարելու լանդշաֆտների էկոլոգիական մոնիթորինգ և փորձաքննություն՝
օգտագործելով մի շարք հետազոտական մեթոդներ, տվյալներ և վերլուծության ձևեր,
5. Բ6. կազմելու ֆիզիկա-աշխարհագրական և լանդշաֆտա-էկոլոգիական թվային
բազմաբնույթ քարտեզներ,
6. Գ2. քանակական տվյալներից որակական հետևություններ անելու և գիտելիքները
ստեղծագործաբար կիրառելու:
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
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2. ռեֆերատների համատեղ քննարկումներ,
3. քննարկվող թեմայի հետ առնչվող համացանցային նյութերի քննարկում:

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1՝ Երկրի ֆիզիկական և մեխանիկական կառուցվածքը: Թեմա 2՝ Երկրի կեղևի
կառուցվածքը ըստ երկրաֆիզիկական տվյալների: Թեմա 3՝ Աշխարհագրական թաղանթը
տարածության և ժամանակի մեջ: Թեմա 4՝ Երկրաքիմիական և տարրական լանդշաֆտների
ձավորման գործոնները և տեղաբաշխման օրինաչափությոնները: Թեմա 5՝ Լանդշաֆտների
երկրաքիմիական դասակարգումը և դասակարգման ընդհանուր սկզբունքները: Թեմա 6՝
Լանդշաֆտա-երկրաքիմիական քարտեզները: Թեմա 7՝
Լանդշաֆտների պատմական

երկրաքիմիան:

Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հ.Կ.Գաբրիելյան – Լանդշաֆտների գեոքիմիա. Ե.,1968
2. Перельман А.И. , Касимов Н.С. – Геохимия ландшафта, М. 1999
3.

Добровольский В.В. – Основы биогеохимии, М. 1998

4.

Д.Л.Арманд – Геофизика ландшафтов, М.1967
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0901/Մ10

Մաթեմատիկական մեթոդներն աշխարհագրության մեջ

4 ժամ/շաբ.

6 ECTS
կրեդիտ

դաս.-2, գործ.-2

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Դասընթացի
նպատակն
է
ուսանողներին
ծանոթացնելաշխարհագրության
մաթեմատիկական հիմնական մեթոդների կիրառությունների հետ:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Ներկայացնելու աշխարհագրական տեղեկատվության մշակման համակարգերի
առանձնահատկություններն ու խնդիրները,

2. լուսաբանելու մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդների կիրառումը
աշխարհագրության մեջ,
3. ձևակերպելու հավանականության տեսության և հաճախականության հիմնարար
հասկացություններն աշխարհագրության մեջ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կիրառելու մաթեմատիկական մեթոդները ֆիզիկաաշխարհագրական և
լանդշաֆտաէկոլոգիական հետազոտություններում,
5. մոդելավորելու աշխարհագրական երևույթը կամ պրոցեսը և լուծելու ստացված
մաթեմատիկական խնդիրը,
6. ստեղծելու բնական երևույթների միջև կապեր, կառուցելու գծայինկորելյացիա,
7. կառուցելու և համադրելու ապահովվածության էմպիրիկ և տեսական կորերը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
8. սինթեզելու տարաբնույթ փաստեր և վիճակագրական տվյալներ:
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Ա 2. մեկնաբանելու ֆիզիկական աշխարհագրության և լանդշաֆտային էկոլոգիայի
տվյալների մշակման, տեխնիկական միջոցների կիրառման հիմնարար սկզբունքները,
2. Ա4.
ներկայացնելու ֆիզիկական աշխարհագրության և լանդշաֆտագիտության
երևույթների մոդելավորման նորագույն մեթոդները,
3. Ա7.
ներկայացնելու ԱՏՀ ծրագրերը և լանդշաֆտա-էկոլոգիական
ուսումնասիրությունների մոդելավորման սկզբմունքները
4. Բ 2.
կատարելու լանդշաֆտների էկկոլոգիական մոնիթորինգ և փորձաքննություն՝
օգտագործելով մի շարք հետազոտական մեթոդներ, տվյալներ և վերլուծության ձևեր,
5. Բ 8.
օգտագործելու ժամանակակից երկրատեղեկատվական տեխնոլոգիաները և
մաթեմատիկական մոդելավորման մոտեցումներ լանդշաֆտա-էկոլոգիական
ուսումնասիրություններ կատարելիս,
6. Գ1.
սինթեզելու տարաբնույթ փաստեր և վիճակագրական տվյալներ:
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն (ակտիվ և ինտերակտիվ անցկացման ձևերի համակցությամբ)
2. գործնական առաջադրանք
3. ինքնուրույն աշխատանք
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մեջ

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված

2

ընթացիկ

քննությունները

գրավոր

են,

յուրաքանչյուրը

5

միավոր

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ որից 2 հարցը` 2-ական միավոր, 1
հարցը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, որից 2 հարցը` 2-ական միավոր, 2 հարցը` 3-ական միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1՝ Ներածություն, ընդհանուր տեղեկություններ աշխարհագրական տեղեկատվության
մասին:
Թեմա
2՝
Աշխարհագրական
տեղեկատվության
մշակման
համակարգերի
առանձնահատկություններն ու խնդիրները: Թեմա 3՝ Հավանականության տեսության հիմնարար
հասկացությունները: Թեմա 4՝ Պատահական երևույթների տեսության հիմունքների կիրառումը
աշխարհագրության մեջ: Թեմա 5՝ Մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդների կիրառումը
աշխարհագրության մեջ: Թեմա 6՝ Հաճախականության ֆիլտրեր: Թեմա 7՝ Բնական երևույթների
միջև կապերի ստեղծում, գծայինկորելյացիա: Թեմա 8՝ Բնական երևույթների ցիկլայնության
վերլուծության թվային մեթոդներ, տրենդներ:
Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Чертко, Н. К. Математические методы в географии: пособие для студентов геогр. фак. / Н. К.
Чертко, А. А. Карпиченко. – Минск: БГУ, 2008.– 202
с., http://www.geokniga.org/bookfiles/geokniga-chertkomatmetody2008.pdf

2. Филандышева Л.Б., Сапьян Е.С. Статистические методы в географии: учебно-методическое
пособие /отв. ред. А.В. Пучкин. – Томск : Издательский Дом Томского государственного
университета, 2015. – 164 с.
3. http://old.exponenta.ru/educat/systemat/gritsenko/main.asp
4. http://elib.bsu.by/handle/123456789/17887
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Գեոինֆորմացիոն համակարգերը բնաշխարհագրական
հետազոտություններում

4 ժամ/շաբաթ
2-րդ գարնանային կիսամյակ

6. ECTS
կրեդիտ

դաս.-2, գործ. -2
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել տեսական և գործնական գիտելիքներ
բնաշխարհագրական հետազոտություններում կիրառվող աշխարհագրական տեղեկատվական
համակարգերի վերաբերյալ, փոխանցել կարողություններ բնաշխարհագրական խնդիրների լուծման
նպատակով աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի կիրառման տեսանկյունից,
ձևավորել աշխարհատեղեկատվական համակարգերի հետ աշխատելու կարողություններ:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ընտրելու ԱՏՀ տարբեր ալգորիթմներ մասնագիտական հետազոտություններում
համապատասխան մոդելավորում իրականացնելու նպատակով
2. Պարզաբանելու աշխարհատեղեկատվական համակարգերի տեսական հիմքերը և դրանց
կիրառությունը բնաշխարհագրական հետազոտություններում
3. Բացատրելու աշխարհատեղեկատվական համակարգերի և բնաշխարհագրական
գիտությունների սկզբմունքյին կապերը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Կիրառելու աշխարհատեղեկատվական համակարգերը բնաշխարհագրական
հետազոտություններում
5. Հավաքելու, պահպանելու և մշակելու մասնագիտության հետ առնչվող գրաֆիկական և
թեմատիկ տվյալներ
6. Ներկայացնելու հետազոտության արդյունքները քարտեզների, աղյուսակների և գրաֆիկների
տեսքով

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. Արդյունավետ կերպով կազմակերպելու սեփական հետազոտությանները խնայելով
ժամանակը և նյութական միջոցները
8. Աշխատելու հետազոտող խմբերում
9. Պատրաստելու հաշվետվություններ և զեկուցումներ
10. Օժանդակելու տարբեր մասնագիտացված խմբերում աշխարհատեղեկատվական
համակարգերի կիրառմանը
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Ա2.
մեկնաբանելու ֆիզիկական աշխարհագրության և լանդշաֆտային էկոլոգիայի
տվյալների մշակման, տեխնիկական միջոցների կիրառման հիմնարար սկզբունքները,
2. Ա7.
ներկայացնելու ԱՏՀ ծրագրերը և լանդշաֆտա-էկոլոգիական
ուսումնասիրությունների մոդելավորման սկզբմունքները,
3. Բ1.
վերլուծելու և համակարգելու ֆիզիկա-աշխարհագրական և լանդշաֆտաէկոլոգիական ոլորտին առնչվող տեղեկատվությունը ժամանակակից համակարգչային
տեխնոլոգիաների և աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի(GIS) կիրառմամբ,
4. Բ6.
կազմելու ֆիզիկա-աշխարհագրական և լանդշաֆտա-էկոլոգիական թվային
բազմաբնույթ քարտեզներ,
5. Բ8.
օգտագործելու ժամանակակից երկրատեղեկատվական տեխնոլոգիաները և
մաթեմատիկական մոդելավորման մոտեցումներ լանդշաֆտա-էկոլոգիական
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ուսումնասիրություններ կատարելիս,
6. Գ1.

սինթեզելու տարաբնույթ փաստեր և վիճակագրական տվյալներ:

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ որից 2 հարցը` 2-ական միավոր, 1
հարցը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, որից 2 հարցը` 2-ական միավոր, 2 հարցը` 3-ական միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Էլեկտրոնային գրատախտակի միջոցով դասախոսություն և նյութերի ցուցադրում,
2. Սեմինարների անցկացում, համատեղ քնարկումներ,
3. Ուսանողները մասնակցում են քննարկումներին,
4. Իրականացնում նախադեպերի վերլուծություն,
5. Հանձնարարված գրականության ընթերցում:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1՝ Աշխարհատեղեկատվական համակարգերի կիրառումը բնաշխարհագրական
հետազոտություններում: Թեմա 2՝ Բնաշխարհագրական երևույթների ԱՏՀ մոդելավորում: Թեմա 3՝

Տարածական վերլուծությունների ալգորիթմների կիրառումը բնաշխարհագրական խնդիրների
լուծման նպատակով: Թեմա 4՝ Թեմատիկ տվյալների կառավարումը ԱՏՀ-ում: Թեմա 5՝
Տարածական տվյալների փոխհարաբերությունները:
Թեմա 6՝ Վերլուծության արդյունքների
տարածում
Հիմնական գրականության ցանկ.

1. А.Д. Иванников, В.П. Кулагин, А.Н. Тихонов, В.Я. Цветков Геоинформатика. - М.:МАКС Пресс,
2001. - 349 с.

2. Капралов Е., Кошкарев А., Тикунов В., Лурье И., Семин В., Серапинас Б., Сидоренко В. , Симонов
А. Геоинформатика. В 2 книгах. — Москва: Academia, 2010

3. Журкин И. Г., Шайтура С. В. Геоинформационные системы. — Москва: Кудиц-пресс, 2009. —
272 с

4. ArcGIS/Руководство пользователя- ESRI 2003–2004
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2 ժամ/շաբ.

Էկոլոգիական կլիմայագիտություն

3 ECTS
կրեդիտ

դաս.-2

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել օդերևութաբանական, կլիմայական
տարրերի և գործոնների տարամասշտաբ փոփոխությունների էկոլոգիական ազդեցությանը
կենդանի օրգանիզմների և մարդու առողջության վրա:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու մթնոլորտի էկոլոգիական առանձնահատկությունները, մետեոտրոպայնության և կլիմայավարժեցման երևույթները, մետեոպաթիկ էֆեկտները:
2. նկարագրելու արեգակնային ճառագայթման և երկրաֆիզիկական տարրերի ու
գործոնների տարամասշտաբ փոփոխությունների ազդեցությունը ազդեցությունը մարդու
օրգանիզմի վրա:
3.

լուսաբանելու սինոպտիկական պրոցեսներից կախված մետեոպաթիկ էֆեկտները, տաք և
ցուրտ սեզոնների կենսակլիմայական գնահատականը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

վերլուծելու Էկոլոգիական գործոնները, մթնոլորտի էկոլոգիական յուրահատկությունները

5.

գնահատելու սինոպտիկական պրոցեսներից կախված մետեոպաթիկ էֆեկտները, տաք և
ցուրտ սեզոնների կենսակլիմաները:

6.

ձեռնարկել համապատասխան միջոցառումներ` օդերևութաբանական և կլիմայական
տարրերի բացասական ազդեցության մեղմման ուղղությամբ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7.

վերլուծելու առկա խնդիրները, գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները, առաջ քաշելու և զարգացնելու նոր գաղափարներ:

8.

կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում:

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Ա1. ներկայացնելու ֆիզիկական աշխարհագրության և լանդշաֆտագիտության տեսական և
մեթոդաբանական հիմունքները,
2. Ա5. լուսաբանելու լանդշաֆտների կառավարման, կլիմայի փոփոխության, անապատացման և
լանդշաֆտային էկոլոգիայի արդի խնդիրները,
3. Բ2. կատարելու լանդշաֆտների էկկոլոգիական մոնիթորինգ և փորձաքննություն՝ օգտագործելով
մի շարք հետազոտական մեթոդներ, տվյալներ և վերլուծության ձևեր,
ծավալելու ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն, ինչպես նաև իրականացնելու
հետազոտական աշխատանքներ ֆիզիկա-աշխարհագրական, լանդշաֆտա-էկոլոգիական և
անապատացման ոլորտներում,

4. Բ5.

5. Գ3. վերլուծելու առկա խնդիրները, գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները, առաջ քաշելու և զարգացնելու նոր գաղափարներ
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն (համակցությամբ ակտիվ և ինտերակտիվ անցկացման ձևերի),
2. գործնական աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք:
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Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1` Տեղեկություններ ընդհանուր էկոլոգիայից: Էկոլոգիական գործոններ: Մթնոլորտի`
որպես բնության միջավայրի, էկոլոգիական յուրահատկությունը: Թեմա 2` Մարդու էվոլյուցիան և
կլիման: Մետեոտրոպայնություն և կլիմայավարժեցում հասկացությունները: Թեմա 3`
Արեգակնային ճառագայթման ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի վրա: Թեմա 4`
Օդերևութաբանական,

երկրաֆիզիկական

տարրերի

և

գործոնների

տարամասշտաբ

փոփոխությունների ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի վրա: Թեմա 5` Սինոպտիկական
պրոցեսներից կախված մետեոպաթիկ էֆեկտներ: Թեմա 6`

Տաք

և ցուրտ սեզոնների

կենսակլիմայական գնահատականը: Թեմա 7` Կլիման և օրգանական աշխարհը: Իրողությունը և
ընթացիկ գլոբալ տաքացման հետազոտումները:
Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Авцын А. П. Введение в экологическую патологию. М., 1972, 328 с.
2. Воронов А. Г. Медицинская география. М., 1986, 113 с.
3. Исаев А. А. Экологическая климатология. М., 2003, 471 с.
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0901/Մ13

Լանդշաֆտների գեղագիտություն և դիզայն

2 ժամ/շաբաթ
3 – րդ աշնանային կիսամյակ

3. ECTS
կրեդիտ

դաս.-2
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

Դասընթացի նպատակն է բնական և մարդածին լանդշաֆտների էսթետիկական
(գեղագիտական) արժեքների գնահատումը, ուսումնասիրման մեթոդները և կիրառման
սկզբունքները: Ծանոթացում լանդշաֆտային արվեստի բազմադարյան փորձի հետ: Տեսական
գիտելիքների և գործնական հմտությունների ձեռք բերում լանդշաֆտային դիզայնի բնագավառում,
որպես լանդշաֆտային նախագծման կարևոր բաղկացուցիչ:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու լանդշաֆտի էսթետիկական գնահատման մեթոդները,
2. վերլուծելու լանդշաֆտային արվեստի պատմությունը,
3. վերլուծելու գլխավոր այգե-պուրակային ոճերի առանձնահատկությունները,
4. լուսաբանելու տարբեր գործառույթային նշանակություն ունեցող երկրահամակարգերի
լանդշաֆտային դիզայնի մեթոդներն ու սկզբունքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. բացահայտելու և վեր;ուծելու բնապատկերի համալիրային կառուցվածքի
օրինաչափությունները, որպես լանդշաֆտի արտաքին տեսքի ընկալում,
6. բացահայտելու լանդշաֆտի գեղագիտական ընկալման հոգեբանական և ֆիզիոլագիական
հիմունքները,
7. գնահատելու լանդշաֆտների գեղագիտական արժեքը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8. կատարելու հետազոտական աշխատանքներ։
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Ա1.
ներկայացնելու ֆիզիկական աշխարհագրության և լանդշաֆտագիտության
տեսական և մեթոդաբանական հիմունքները,
2. Ա3.
ներկայացնելու ֆիզիկական աշխարհագրության, լանդշաֆտային էկոլոգիայի և
անապատացման տեսական ու գործնական հետազոտությունների հիմնարար մեթոդները և
սկզբունքները,
3. Ա7.
ներկայացնելու ԱՏՀ ծրագրերը և լանդշաֆտա-էկոլոգիական
ուսումնասիրությունների մոդելավորման սկզբունքները:,
4. Բ3.
իրականացնելու տեղանքի լանդշաֆտա-էկոլոգիական և գեղագիտական
գնահատում, լանդշաֆտային նախագծում և պլանավորում,
5. Բ5.
ծավալելու ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն, ինչպես նաև
իրականացնելու հետազոտական աշխատանքներ ֆիզիկա-աշխարհագրական,
լանդշաֆտա-էկոլոգիական և անապատացման ոլորտներում,
6. Գ2. քանակական տվյալներից որակական հետևություններ անելու և գիտելիքները
ստեղծագործաբար կիրառելու:

– 313 –

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Էլեկտրոնային գրատախտակի միջոցով դասախոսություն և նյութերի ցուցադրում,
2.

Ուսանողները մասնակցում են քննարկումներին,

3.

Իրականացնում նախադեպերի վերլուծություն,

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1՝ շրջակա միջավայրի ներդաշնակությունը (հարմոնիան) և գեղեցկությունը: Թեմա 2՝
լանդշաֆտի գեղագիտությունը: Թեմա 3՝ լանդշաֆտային արվեստ: Թեմա 4՝ լանդշաֆտային դիզայն:
Հիմնական գրականության ցանկ.

5. Николаев В.А. Ландшафтовевдние. Эстетика и дизайн. М., 2005
6. Мак-Кой П., Ивелей Т. Практическая энциклопедия., “Ландшафтный дизайн”. М., 2001
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0901/Մ14

Բժշկական լանդշաֆտագիտություն

2 ժամ/շաբաթ
3 - րդ աշնանային կիսամյակ

3 ECTS
կրեդիտ

դաս.-2,
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

Դասընթացի նպատակն է բացատրել բժշկական լանդշաֆտագիտության դերն ու
նշանակությունը աշխարհագրական գիտությունների համակարգում, ուսուցանել գիտելիքներ
բնակչության առողջության վրա ազդող կարևորագույն բնական, տնտեսական և սոցիալական
պրոցեսների վերաբերյալ, տարածաշրջանի բնակչության էնդեմիկ հիվանդությունների ռեգիոնալ և
ընդհանուր օրինաչափությունների բացահայտում:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

տալու ուսումնասիրվող տարածքի բժշկա-լանդշաֆտագիտական գնահատականը,

2. կիրառելու բժշկա-լանդշաֆտագիտական ուսումնասիրման մեթոդներ,
3. բացահայտելու տարածաշրջանում հիվանդությունների առաջացման նախադրյալները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

4. պարզաբանել հիվանդությունների կապը տարածաշրջանի լանդշաֆտների
հետ`բացահայտելով նրանց ընդհանուր և ռեգիոնալ օրինաչափությունները,
5. բացահայտել խնդիրները և տալ առողջապահության զարգացման հեռանկարները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

6. Ներկայացնելու ուսումնասիրությունների արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր:

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Ա3. ներկայացնելու ֆիզիկական աշխարհագրության, լանդշաֆտային էկոլոգիայի և
անապատացման տեսական ու գործնական հետազոտությունների հիմնարար մեթոդները և
սկզբունքները
2. Ա6. ներկայացնելու ֆիզիկա-աշխարհագրական և լանդշաֆտա-էկոլոգիական կանխատեսումների ծրագրերը
3. Բ1. վերլուծելու և համակարգելու ֆիզիկա-աշխարհագրական և լանդշաֆտա-էկոլոգիական
ոլորտին առնչվող տեղեկատվությունը ժամանակակից համակարգչային տեխնոլոգիաների և
աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի(GIS) կիրառմամբ
4. Բ5. ծավալելու ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն, ինչպես նաև իրականացնելու
հետազոտական աշխատանքներ ֆիզիկա-աշխարհագրական, լանդշաֆտա-էկոլոգիական և
անապատացման ոլորտներում
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինարների անցկացում,
3. համացանցային նյութերի քննարկում:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց` յուրաքանչյուրը 5 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:
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Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1՝ Բժշկական լանդշաֆտագիտություն
առարկան, ուսումնասիրության օբյեկտը և
հիմնական խնդիրները: Թեմա 2՝ Առարկայի ուսումնասիրման մեթոդաբանությունն ու մեթոդները:
Թեմա 3՝
Բժշկական լանդշաֆտագիտության
զարգացման պատմությունը: Թեմա 4՝
Էպիդեմիոլոգիա և էպիզոոտոլոգիա: Թեմա 5՝ Բնակչության հիվանդությունների աշխարհագրական
առանձնահատկությունները ՀՀ-ում: Թեմա 6՝ Բնական աբիոտիկ և բիոտիկ գործոնները և նրանց
կապը բնակչության հիվանդությունների հետ: Թեմա 7՝ ՀՀ բնակչության հիվանդությունների

լանդշաֆտաաշխարհագրական առանձնահատկությունները:

Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Воронов, А. Г. Медицинская география / А.Г.Воронов. – М. : Изд-во МГУ, 1981. –161 с.
2.

Королев, А. А., Медицинская экология / А. А.Королев, Н. В.Богданов, А. А. Королев и др. – М. :
Академия, 2003. – 192 с.

3.

Исанчеко А. Г., Введение в экологическую географию –СПб: Изд. СПбГУ, 2003

4.

Королев Л. А., Медицинская экологиия - М. Академия , 2003
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Ֆիզիկաաշխարհագրական շրջանացում

2 ժամ/շաբ.

3 ECTS
կրեդիտ

դաս.-2

3-րդ աշնանային կիսամյակ

Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ֆիզիկաաշխարհագրական շրջանացման
մեթոդներին, սկզբունքներին և առանձնահատկություններին:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. Ներկայացնելու ֆիզիկաաշխարհագրական զարգացման և կայացման պատմությունը,
ֆիզիկաաշխարհագրական շրջանացման մեթոդները և սկզբունքները,

2. Նկարագրելու ֆիզիկաաշխարհագրական տարածական դիֆերենցիսցիայի հիմնական
գործոնները,
3. Նկարագրելու ֆիզիկաաշխարհագրական շրջանացման ձևերը և տաքսոնոմիական
միավորների սիստեմները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

4. Բացատրելու, մեկնաբանելու և գնահատելու գոյություն ունեցող տաքսոնոմիական
միավորների սիստեմները,

5. Վերլուծել և համեմատել տարբեր ժամանակահատվածներին կազմված շրջանացման
սխեմաներին,
6. Ուսումնասիրել գոյություն ունեցող տաքսոնոմիական սխեմաները և ներկայացնել
հետազոտությունների արդյունքները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
7. ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Ա1. ներկայացնելու ֆիզիկական աշխարհագրության և լանդշաֆտագիտության տեսական և
մեթոդաբանական հիմունքները
2. Բ6. կազմելու ֆիզիկա-աշխարհագրական և լանդշաֆտա-էկոլոգիական թվային բազմաբնույթ
քարտեզներ
3. Գ1. սինթեզելու տարաբնույթ փաստեր և վիճակագրական տվյալներ
4. Գ3. մասնակցելու բազմաբնույթ քննարկումներին, վերլուծելու առկա խնդիրները,
գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները, առաջ քաշելու և
զարգացնելու նոր գաղափարներ
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն (ակտիվ և ինտերակտիվ անցկացման ձևերի համակցությամբ),
2. համացանցային նյութերի քննարկում:
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Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1՝ ֆիզիկաաշխարհագրական շրջանացման գիտական մտքի զարգացումը: Թեմա 2՝
Շրջանացման սկզբունքները և մեթոդները: Թեմա 3՝ Շրջանացման տաքսոնոմիական միավորների
համակարգը: Թեմա 4՝ Շրջանացման սահմանները: Թեմա 5՝ Մայրցամաքների, օվկիանոսների,
լեռնային համակարգերի ֆիզիկաաշխարհագրական շրջանացման ժամանակակից վիճակը: Թեմա
6՝ Կիրառական շրջանացում և ֆիզիկաաշխարհագրական շրջանացման խնդիրները և
հեռանկարները:

Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Исаченко, А. Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование, М., 1991.

2.

Прокаев В. И., Основы методики физико-географического районирования, М., 2005

3.

Еремина В. А., Физико-географическое районирование. Мн., Мысль, 1987

4.

Марцинкевич Г. В., Клицунова Н. К., Якушко О. Ф. Физико-географического районирование
Беларуси Вестник БГУ: сер.2-2001.
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3 ECTS
կրեդիտ

Կլիմայի փոփոխության հիմնախնդիրը

2 ժամ/շաբ.

դաս.-2

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել կլիմայի գլոբալ փոփոխության մասին
տեսություններին, ներկայացնել կլիմայի փոփոխությունների պատճառներն ու հետևանքները:
Հատուկ ուշադրություն դարձնել կլիմայի փոփոխության անթրոպոգեն պատճառներին` նշելով
դրանց

հավանական

հետևանքները,

ինչպես

նաև

կլիմայի

գլոբալ

փոփոխության

մեղմմանևհարմարվողականության ուղիները:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելուկլիմայագոյացնողհիմնական գործոններնուպրոցեսները,

2. բացատրելու կլիմայի գլոբալ փոփոխության որպես համամոլորակային հիմնախնդրի էությունը,
3. լուսաբանելու կլիմայի փոփոխության պատճառներն ու հետևանքները,
4. ներկայացնելուկլիմայի փոփոխության Միջազգային կոնվենցիաները և բանաձևերը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. վերլուծելու և գնահատելու կլիմայի փոփոխության մեղմման ուղիներն ու տնտեսության
հարմարվողականության հնարավորությունները,
6. բացահայտելու և մշակելու կլիմայի փոփոխության մեղմման և հարմարվողականության
ուղիներ,
7. մեկնաբանելու և գնահատելու կլիմայի փոփոխության Միջազգային կոնվենցիաները և
բանաձևերը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
8. վերլուծելու առկա խնդիրները, գնահատելու դրանց լուծման ուղիները:
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Ա4.
ներկայացնելու ֆիզիկական աշխարհագրության և լանդշաֆտագիտության
երևույթների մոդելավորման նորագույն մեթոդները,
2. Ա5. լուսաբանելու լանդշաֆտների կառավարման, կլիմայի փոփոխության, անապատացման և լանդշաֆտային էկոլոգիայի արդի խնդիրները,
3. Բ 2.
կատարելու լանդշաֆտների էկկոլոգիական մոնիթորինգ և փորձաքննություն՝
օգտագործելով մի շարք հետազոտական մեթոդներ, տվյալներ և վերլուծության ձևեր,
4. Բ4.
ձևակերպելու և հետազոտելու ֆիզիկա-աշխարհագրական և լանդշաֆտաէկոլոգիական բազմաբնույթ խնդիրներ, կատարելու կանխատեսումներ,
5. Բ 7.
մշակելու և կատարելու լանդշաֆտների կառավարման և անապատացման արդի
խնդիրների բիզնես ուղղվածություն ունեցող ծրագրեր,
6. Գ3.
մասնակցելու բազմաբնույթ քննարկումներին, վերլուծելու առկա խնդիրները,
գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները, առաջ քաշելու և
զարգացնելու նոր գաղափարներ:
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն (ակտիվ և ինտերակտիվ անցկացման ձևերի համակցությամբ),
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2. ինքնուրույնաշխատանք:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1՝ Հիմնականհասկացություններևսահմանումներ: Կլիմայագոյացնող գործոններ և
պրոցեսներ: Թեմա 2՝ Ջերմոցային էֆեկտը և կլիման: Թեմա 3՝ Կլիմայի փոփոխության հիմնական
պատճառները և դրսևորումները: Թեմա 4՝Կլիմայի փոփոխության հետևանքները: Թեմա 5՝ Կլիմայի
փոփոխության մեղմում և հարմարվողականություն: Թեմա 6՝ Կլիմայի փոփոխության Միջազգային
կոնվենցիաները և բանաձևերը:
Հիմնականգրականությանցանկ.
1.

Կլիմայի փոփոխության ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, Աստղիկ հրատ., 2013, 48 էջ:

2. Կլիմայի փոփոխությունը, Ուսումնական ձեռնարկ Հայաստանի Հանրապետության ԲՈՒՀ-երի
ուսանողների համար, Երևան, 2007, 76 էջ
3. Կլիմայի փոփոխության երրորդ ազգային հաղորդագրություն: Երևան, 2015թ.«Լուսաբաց»
հրատարակչություն, 190 էջ:
4.
http://www.nature-ic.am
5. http://www.unep.org
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Անապատացման հիմնախնդիրը

3 ECTS
կրեդիտ

2 ժամ/շաբաթ

դաս.-2

3-րդ աշնանային կիսամյակ
Դասընթացի

նպատակն

Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
է

բացատրել

համամոլորակային

լուրջ

վտանգ

ներկայացնող

անապատացման ֆենոմենը, տալ դրա բնական և սոցիալ-տնտեսական գործոնների գնահատականը,
հետևանքների վերլուծությունը և անապատացման դեմպայքարի միջոցառումները:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ներկայացնելու անապատացման ուսումնասիրության արդի տեսական և մեթոդաբանական
հարցերը,
2. նկարագրելու անապատացման ձևավորման պատճառահետևանքային կապերը,
3. բացատրելու անապատացման տարածաժամանակային գնահատման սկզբունքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. իրականացնելու անապատացման ռիսկի գլոբալ, ռեգիոնալ և լոկալ արտահայտվածությունն
ու դրա դեմ պայքարի միջոցները,
5. վերլուծելու և գնահատելու անապատացման դեմ պայքարի ռազմավարությունը,
6. մեկնաբանելու և գնահատելու անապատացման հիմնախնդիրը ՀՀ-ում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

7. ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Ա1.

ներկայացնելու աշխարհագրության և լանդշաֆտագիտության տեսական և

մեթոդաբանական հիմունքները,
2. Ա3.

ներկայացնելու ֆիզիկական աշխարհագրության, լանդշաֆտային էկոլոգիայի և

անապատացման տեսական ու գործնական հետազոտությունների հիմնարար մեթոդները և
սկզբունքները,
3. Ա5.

լուսաբանելու լանդշաֆտների կառավարման, կլիմայի փոփոխության,

անապատացման և լանդշաֆտային էկոլոգիայի արդի խնդիրները,
4. Բ5.

ծավալելու ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն, ինչպես նաև

իրականացնելու հետազոտական աշխատանքներ ֆիզիկա-աշխարհագրական, լանդշաֆտաէկոլոգիական և անապատացման ոլորտներում,
5. Բ7.

մշակելու և կատարելու լանդշաֆտների կառավարման և անապատացման արդի

խնդիրների բիզնես ուղղվածություն ունեցող ծրագրեր,
6. Գ4.

պատրաստելու տարբեր լեզուներով գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու
– 321 –

հետազոտությունների արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր:
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն (ակտիվ և ինտերակտիվ անցկացման ձևերի համակցությամբ)
2. սեմինարների անցկացում
3. համացանցային նյութերի քննարկում:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1՝ Անապատացման ուսումնասիրության արդի տեսական և մեթոդաբանական հարցերը:
Թեմա 2՝ Անապատացման գլոբալ, ռեգիոնալ և լոկալ արտահայտվածությունը և զարգացման
միտումները: Թեմա 3՝ Անապատացման բնական բլոկի հիմնական բաղադրիչների վերլուծությունը:
Թեմա 4՝ Անապատացման սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական նախադրյալների վերլուծությունը:
Թեմա 5՝ Անապատացման և կլիմայի փոփոխության փոխադարձ կապը: Թեմա 6՝ Անապատացման
Հայաստանի
դեմ պայքարի ռազմավարությունը: Թեմա 7՝ Անապատացման հիմնախնդիրը
Հանրապետությունում:
Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Պողոսյան Դ.Ա. , Խոյեցյան Ա.Վ. - Հայկական լեռնաշխարհի լանդշաֆտները և ֆիզիկաաշխարհագրական շրջանները, Ե.2008
2. Հայաստանի անապատացման դեմ պայքարի գործողությունների ազգային ծրագիր- Ե.2002
3. Куракова Л.И.- Антропогенные ландшафты, М. 1976
4. Халатов В. Ю.- Ландшафты Армянского Нагорья, М. 2003
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Ջրային ռեսուրսների համալիր օգտագործման և պահպանման

6 ECTS

արդի հիմնախնդիրները

կրեդիտ

4 ժամ/շաբաթ

դաս.-2, գործ-2

3-րդ`աշնանային կիսամյակ

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հիմնական հասկացություններին և
բնորոշումներին,
ջրային
ռեսուրսների
համալիր
օգտագործման
ու
պահպանման
հիմնախնդիրներին, ջրային տնտեսությանը, ջրային ռեսուրսների հաշվառման և կառավարման
հիմնահարցերին:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ներկայացնելու երկրագնդի ջրային ռեսուրսները և դրանց օգտագործման ոլորտներն ու
հիմնախնդիրները,
2. բացահայտելու և դասակարգելու ջրային ավազանների աղտոտման աղբյուրները, ջրի որակի
գնահատման մեթոդները,
3. լուսաբանելու ջրային ռեսուրսների աղտոտումից պահպանման, մաքրման և օգտագործման
հիմնախնդիրը,
4. ձևակերպելու ջրային ռեսուրսների հաշվառման և կառավարման հիմնախնդիրը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. համակարգելու և վերլուծելու երկրագնդի ջրային ռեսուրսների ծավալն ու որակը, դրանց
օգտագործման ոլորտներն ու տեսակները, աղտոտման աղբյուրները,
6. վերլուծելու և գնահատելու ջրի որակի անթրոպոգեն փոփոխությունները, ջրային
ռեսուրսների կառավարման պայմանները,
7. կատարելու ջրատնտեսական միջոցառումների էկոլոգիական փորձաքննություն,
հոսքաջրերի միջոցով ջրային ավազաններ մուտք գործող աղտոտող նյութերի հաշվարկ,
8. մշակելու և կատարելու ջրային ռեսուրսների հաշվառման և կառավարման բիզնես
ուղղվածություն ունեցող ծրագրեր,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
9. վերլուծելու առկա խնդիրները, գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները:
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Ա5. լուսաբանելու լանդշաֆտների կառավարման, կլիմայի փոփոխության,
անապատացման և լանդշաֆտային էկոլոգիայի արդի խնդիրները,
2. Բ2. կատարելու լանդշաֆտների էկոլոգիական մոնիթորինգ և փորձաքննություն՝
օգտագործելով մի շարք հետազոտական մեթոդներ, տվյալներ և վերլուծության ձևեր,
3. Բ5. Ծավալելու ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն, ինչպես նաև
իրականացնելու հետազոտական աշխատանքներ ֆիզիկա-աշխարհագրական,
լանդշաֆտա-էկոլոգիական և անապատացման ոլորտներում,
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4. Բ 7.
մշակելու և կատարելու լանդշաֆտների կառավարման և անապատացման արդի
խնդիրների բիզնես ուղղվածություն ունեցող ծրագրեր,
5. Գ1. սինթեզելու տարաբնույթ փաստեր և վիճակագրական տվյալներ,
6. Գ2. քանակական տվյալներից որակական հետևություններ անելու և գիտելիքները
ստեղծագործաբար կիրառելու,
7. Գ3. մասնակցելու բազմաբնույթ քննարկումներին, վերլուծելու առկա խնդիրները,
գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները, առաջ քաշելու և
զարգացնելու նոր գաղափարներ,
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
4. դասախոսություն (համակցությամբ ակտիվ և ինտերակտիվ անցկացման ձևերի)
5. գործնական աշխաըանք
6. ինքնուրույն աշխատանք
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ որից 2 հարցը` 2-ական միավոր, 1
հարցը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, որից 2 հարցը` 2-ական միավոր, 2 հարցը` 3-ական միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1` «Ջրօգտագործում» և «Ջրսպառում» հասկացությունները, երկրագնդի ջրային
ռեսուրսները և դրանց օգտագործումը: Թեմա 2` Ջրօգտագործմանոլորտները: Թեմա 3` Ջրային
ավազանների աղտոտման աղբյուրները: Թեմա 4` Ջրի որակի գնահատումն ըստ
ջրօգտագործողների և ջրսպառողների: Թեմա 5` Հետադարձ ջրեր, դրանց մաքրման և օգտագործման
հիմնախնդիրը: Թեմա6` Ջրային օբյեկտների աղտոտումից պահպանման հիմնախնդիրը: Թեմա` 7
Բնական ջրերի աղտոտումից պահպանման մեթոդները: Թեմա 8` Ջրային ռեսուրսների հաշվառման
և կառավարման հիմնախնդիրը:
Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Яковлев С.В., Комплексное использование водных ресурсов. Учебник для вузов - М.:
Агропромиздат, 2005. - 363 с.
2. Авакян А. Б., Широков В. М. Рациональное использование и охрана водных ресурсов:
Учебник. — Екатеринбург: Изд-во «Виктор», 1994. — 320 с.
3. Шахов И. С. Водные ресурсы и их рациональное использование. — Екатеринбург: Изд-во
«АКВА-ПРЕСС» — 2000. — 289 с.
4. Черняев А. М., Прохорова Н. Б., Мысовских Л. О. Беседы о воде и экологии. — Екатеринбург:
Изд-во РосНИИВХ, 2004. — 528 с.
5. Комплексное использование водных ресурсов и охрана природы: учебник/ под ред. В.В.
Шабанова. М.: Агропромиздат, 1994.
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Կենսաբազմազանության ժամանակակից հիմնախնդիրներ

4 ժամ/շաբ.

6 ECTS
կրեդիտ

դաս.-2, գործ.-2

3-րդ՝աշնանային կիսամյակ

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողներին ներկայացնել կենսաբազմազանության վիճակը, միտումներն ու սպառնալիքները և
դրանց

հետևանքները

մարդկանց

բարեկեցության

վրա:

Ուսանողներին

ծանոթացնել

էկոհամակարգերին և կենսաբազմազանության կարևոր բաղադրիչներին սպառնացող հիմնական
վտանգներին, դրանց պատճառներին ու ազդեցության մեխանիզմներին: Ուսանողներին տալ
Հայաստանի

կենսաբազմազանության

ռազմավարության

և

գործողությունների

ծրագրի

իրականացման հիմնական արդյունքները: Ուսանողներին ներկայացնել կենսաբազմազանության
պահպանության և կայուն օգտագործման նպատակային խնդիրները Հայաստանում
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ներկայացնելու Հայաստանի կենսաբազմազանության վիճակը և հիմնական
փոփոխությունները
2. Նկարագրելու կենսաբազմազանության փոփոխությունների ազդեցությունը էծ-ների վրա
3. քննարկելու կենսաբազմազանության պահպանության և կայուն օգտագործման
նպատակային խնդիրների իրականացման արդյունքները Հայաստանում

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. նկարագրելու լանդշաֆտների և էկոհամակարգերի հիմնական փոփոխությունները և
միտումները
5. վերլուծելու Էկոհամակարգերին և կենսաբազմազանության կարևոր բաղադրիչներին
սպառնացող հիմնական վտանգները
6. քննարկելու կենսաբազմազանության ռազմավարության և գործողությունների ծրագիրը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները կենսաբազմազանության պահպանության գործում
8. վերլուծելու կենսաբազմազանության խնդիրները և դրանց ներգրավումը ճյուղային և
միջճյուղային ծրագրերում
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Ա5. լուսաբանելու լանդշաֆտների կառավարման, կլիմայի փոփոխության, անապատացման
և լանդշաֆտային էկոլոգիայի արդի խնդիրները,
2. Բ2. կատարելու լանդշաֆտների էկոլոգիական մոնիթորինգ և փորձաքննություն՝
օգտագործելով մի շարք հետազոտական մեթոդներ, տվյալներ և վերլուծության ձևեր,
3. Բ5. Ծավալելու ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն, ինչպես նաև իրականացնելու
հետազոտական աշխատանքներ ֆիզիկա-աշխարհագրական, լանդշաֆտա-էկոլոգիական և
անապատացման ոլորտներում,
4. Գ3. վերլուծելու առկա խնդիրները, գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները, առաջ քաշելու և զարգացնելու նոր գաղափարներ:
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Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն (ակտիվ և ինտերակտիվ անցկացման ձևերի համակցությամբ),
2. զրույց - բանավեճ
3. գծագրական դասակարգիչների կիառում
4. իրական իրավիճակների նկարագրության մեթոդ
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ որից 2 հարցը` 2-ական միավոր, 1
հարցը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, որից 2 հարցը` 2-ական միավոր, 2 հարցը` 3-ական միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1՝ Ընդհանուր տեղեկատվություն երկրի և նրա կենսաբազմազանության մասին: Թեմա 2՝
Հայաստանի կենսաբազմազանության վիճակի հիմնական փոփոխություններն ու միտումները:
Թեմա 3՝ Էկոհամակարգերին և կենսաբազմազանության կարևոր բաղադրիչներին սպառնացող
հիմնական վտանգները, դրանց պատճառներն ու ազդեցության մեխանիզմները: Թեմա 4՝
Կենսաբազմազանության փոփոխությունների ազդեցությունը ԷԾ-ների վրա և դրա սոցիալտնտեսական ու մշակութային հետևանքները: Թեմա 5՝
Հայաստանի կենսաբազմազանության
ռազմավարության և գործողությունների ծրագրի իրականացումը: Թեմա 6՝
Միջազգային
համագործակցության և միջազգային ծրագրերի դերը կենսաբազմազանության պահպանության
գործում: Թեմա 7՝ Կենսաբազմազանության խնդիրների ներգրավումը ճյուղային և միջճյուղային
ռազմավարություններում, պլաններում և ծրագրերում
Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.

Կենսաբազմազանության մասին կոնվենցիա: Հինգերորդ ազգային զեկույց: Երևան, 2014թ.
«Հայաստանի ազգային ատլաս», Երևան, 2007թ
Հայաստանի կայուն զարգացման ծրագիր , 2008թ.
«Ռիո+20» ազգային գնահատման զեկույց, 2012թ

– 326 –

Հասարակական աշխարհագրություն
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
1. Ծրագրի անվանումը և մասնագիտության

Հասարակական աշխարհագրություն

թվանիշը

054201.00.7

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է
4. Շնորհվող որակավորումը

Աշխարհագրության մագիստր

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին

2017-18

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/ պահանջները
ԵՊՀ առկա և հեռակա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի ընդունելության կանոնակարգեր: Նույն մասնագիտության շրջանակներում ընդունելությունն անցկացվում է
առանց

քննությունների,

իսկ

հարակից

հանձնում են համապատասխան

մասնագիտություններով

դիմորդները

մասնագիտությամբ բակալավրի պետական

ամփոփիչ քննությունը:

9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է.
•

ուսանողներին տրամադրել հասարակական աշխարհագրության և
տարածաշրջանային քաղաքականության մշակման ու իրականացման վերաբերյալ
հիմնարար գիտելիքներ,

•

օժտելու ուսանողներին հասարակական աշխարհագրության տեսության և
մեթոդաբանության վերաբերյալ անհրաժեշտ գիտելիքներով,

•

Խթանել աշխարհագրության, մասնավորապես՝ տնտեսական, սոցիալական և
քաղաքական աշխարհագրության մասնագիտության շարունակականության
ապահովման և գիտական կադրերի պատրաստման գործընթացին,

•

Զարգացնելու ուսանողների մասնագիտական կարողությունները՝ իրականացնելով
խորացված ուսուցում հասարակական (սոցիալ-տնտեսական) աշխարհագրության
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և տարածաշրջանային քաղաքականության բնագավառներում, տալ խորը
տեսական հենք՝ հասարակական աշխարհագրական ժամանակակից
հիմնախնդիրները հասկանալու, վերլուծելու և մեկնաբանելու համար:
10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները.
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի.
1. ներկայացնելու ժամանակակից հասարակական (սոցիալ-տնտեսական)
աշխարհագրության հիմնական տեսությունները և հայեցակարգերը,
2. վերարտադրելու հասարակական աշխարհագրական հետազոտություններ
կատարելու մեթոդներն ու սկզբունքները,
3. մեկնաբանելու տարածաշրջանային քաղաքականության մշակման և
իրականացման հիմնական ուղղությունները,
4. պարզաբանելու հասարակական տարածքային համակարգերի ձևավորման և զարգացման գործընթացները,
5. հիմնավորելու մակրո, մեզո և միկրո մակարդակներում առկա տարածաշրջանային
սոցիալ-տնտեսաաշխարհագրական հիմնախնդիրները:
6. ներկայացնելու կառավարման մեթոդները, որոշումներ ընդունելու և իրագործելու
ընթացակարգերը:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի.
1. կիրառելու հասարակական (սոցիալ-տնտեսաաշխարհագրական) նյութերի և
տվյալների հավաքման, պահպանման և մշակման մեթոդները,
2. օգտագործելու ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները հասարակական աշխարհագրական հետազոտություններ կատարելու համար,
3. ծավալելու ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն և իրականացնելու
հետազոտական աշխատանքներ՝ այդ թվում նաև մանկավարժության
բնագավառում,
4. իրականացնելու տարածաշրջանային հետազոտություններ և վերլուծություններ,
5. գնահատելու տարածաշրջանային զարգացման միտումները և առկա հիմնախնդիրները,
6. աշխատելու երկրների, մարզերի, տարածաշրջանների և համայնքների սոցիալտնետսական զարգացման ծրագրերի մշակման և իրականացման աշխատանքներին,
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7. գործնականում իրականացնել տարածաշրջանային տարբեր մակարդակի
տարածքային և վարչական միավորների կառավարման աշխատանքներ:
գ. ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի.
1. օգտվելու տեղեկատվության տարբեր ոլորտներից,
2. կիրառելու ստացած գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպելու և լուծելու
խնդիրներ,
3. աշխատելու հետազոտական խմբերում և ղեկավարելու այն,
4. վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար ռեսուրսները,
5. պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր:
6. իրականացնելու տարբեր վիճակագրական տվյալների հիման վրա ռազմավարական պլանավորում:
11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է

13. Գնահատման ձևերը
Գնահատումն իրականացվում է ստուգարքների և քննությունների (եզրափակիչ
գնահատումով, առանց եզրափակիչ գնահատման, առանց ընթացիկ գնահատման)
ընդունման համակարգով, քսան միավորանոց սանդղակով:
Տե՛ս “ԵՊՀ Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական
գործընթացի կազմակերպման կարգ”, Երևան, ԵՊՀ, 2017թ., էջեր 4-8:
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14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
Շրջանավարտները

կարող

են

իրենց

ուսումնառությունը

շարունակել

ասպիրանտուրայում, աշխատանքի անցնել կրթական և հետազոտական կարգի
հիմնարկներում, տարածաշրջանային-հետազոտական վերլուծական կենտրոններում, ՀՀ տարածքային զարգացման և կառավարման նախարարության տարբեր
բաժիններում, քաղաքապետարաններում, մասնակցել համայնքային զարգացման
ծրագրերի մշակման և այլ աշխատանքների:

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ծրագրով

սահմանված վերջնարդյունքները ձեռք բերելու համար ուսանողները

կօգտվեն տպագիր մասնագիտական ուսումնական և գիտական գրականությունից,
էլեկտրոնային, համացանցային և տեսաձայնային նյութերից: Դասավանդման
ընթացքում կօգտագործվեն համակարգչային կահավորված լսարանների ընձեռնած
տարբեր հնարավորությունները և միջոցները:

16. Ծրագիրը

մշակելիս

օգտագործվել

Ս.Պետերբուրգի և Ստավրոպոլի
մասնագիտության

են

Մոսկվայի

Լոմոնոսովի

անվան,

Հյուսիսկովկասյան համալսարանների տվյալ

(հասարակական/սոցիալ-տնտեսական

աշխարհագրության)

համանման կրթական ծրագրերը, ՀՀ բարձրագույն կրթության որակավորումների
չափորոշիչները:

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
Ծրագիրը հատուկ դերակատարություն ունի, քանի որ այն միակն է ՀՀ ԲՈՒՀ-ական
համակարգում և նպատակաուղղված է նաև աշխարհագրական (մասնավորապես՝
սոցիալ-տնտեսաաշխարհագրական) գիտության շարունակականության և այդ
ոլորտում գիտական ներուժի վերարտադրության ապահովմանը:
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Հասարակական աշխարհագրության ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1
ներկայացնելու ժամանակակից հասարակական (սոցիալ-

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1
կիրառելու հասարակական (սոցիալ-տնտեսաաշխարհագրական)

տնտեսական) աշխարհագրության հիմնական տեսությունները և

նյութերի և տվյալների հավաքման, պահպանման և մշակման

հայեցակարգերը,
Ա2

վերարտադրելու հասարակական աշխարհագրական

մեթոդները,
Բ2

հետազոտություններ կատարելու մեթոդներն ու սկզբունքները,
Ա3

մեկնաբանելու տարածաշրջանային քաղաքականության մշակման և

Բ3

իրականացման հիմնական ուղղությունները,
Ա4

պարզաբանելու հասարակական տարածքային համակարգերի

Բ4

ձևավորման և զարգացման գործընթացները,
Ա5

հիմնավորելու մակրո, մեզո և միկրո մակարդակներում առկա

օգտագործելու ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները
հասարակական աշխարհագրական հետազոտություններ կատարելու
համար,
ծավալելու ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն և
իրականացնելու հետազոտական աշխատանքներ՝ այդ թվում նաև
մանկավարժության բնագավառում,
իրականացնելու տարածաշրջանային հետազոտություններ և
վերլուծություններ

Բ5

գնահատելու տարածաշրջանային զարգացման միտումները և առկա
հիմնախնդիրները,

Բ6

աշխատելու երկրների, մարզերի, տարածաշրջանների և համայնքների
սոցիալ- տնտեսական զարգացման ծրագրերի մշակման և
իրականացման աշխատանքներին,
գործնականում իրականացնել տարածաշրջանային տարբեր
մակարդակի տարածքային և վարչական միավորների կառավարման
աշխատանքներ:

տարածաշրջանային սոցիալ-տնտեսաաշխարհագրական
հիմնախնդիրները:
Ա6

ներկայացնելու կառավարման մեթոդները, որոշումներ ընդունելու և
իրագործելու ընթացակարգերը:

Բ7

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1
օգտվելու տեղեկատվության տարբեր ոլորտներից,
Գ2
կիրառելու ստացած գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպելու և
լուծելու խնդիրներ,
Գ5
պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու
հետազոտությունների արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր:

Գ3
Գ4
Գ6
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աշխատելու հետազոտական խմբերում և ղեկավարելու այն,
վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար
ռեսուրսները,
իրականացնելու տարբեր վիճակագրական տվյալների հիման վրա
ռազմավարական պլանավորում:

Ուսումնական մոդուլի անվանումը
Ընդհանուր դասընթացներ
1. Օտար լեզու -1
2. Օտար լեզու - 2
3. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
ոլորտում
4. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
Մասնագիտական դասընթացներ
5. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները
6. Աշխարհագրության մեթոդաբանական և տեսական
հիմունքներ
7. Աշխարհագրական փորձաքննություն և մոնիթորինգ
Մասնագիտացման դասընթացներ
Պարտադիր
8. Տարածքային պլանավորում և կառավարում
9. Աշխարհաքաղաքականություն
10. Ռազմական աշխարհագրություն
11. Մարդկային զարգացման հիմունքներ
12. ՀՀ տնտեսության զարգացման հիմնախնդիրները
13. ՀՀ տարածաշրջանային քաղաքականությունը
Կամընտրական
14. Ռեկրեացիայի տարածքային կազմակերպում և
կառավարում
15. Գեոուրբանիստիկա և շրջանային հատակագծման
հիմունքներ
16. Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր
17.Սոցիալական աշխարհագրություն
18.Աշխարհագրական ռեսուրսագիտություն
19.Մաթեմատիկական մեթոդները աշխարհագրության մեջ
20. ՀՀ տարաբնակեցման համակարգերի զարգացման
հիմնախնդիրները
21. Էկոլոգիական մենեջմենթ
22.ՀՀ տարածաշրջանների և քաղաքների զարգացման
հիմնախնդիրները

Մոդուլի
թվանիշը

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6

Բ1

1602/Մ01
1602/Մ02
0903/ Մ.03

Բ2

Բ3

Բ4

Բ5

Բ6

Բ7

Х

Գ1

Գ2

Գ3

Գ4 Գ5

Х

Х

Х

Х

Х

0902/ Մ.04
0901/ Մ.05
0902/ Մ.06

Х
Х

Х

Х

0901/Մ.07

Х

Х

Х

Х

0902/ Մ.08
0902/ Մ.09
0902/ Մ.10
0902/ Մ.11
0902/ Մ.12
0902/ Մ.13

Х

Х

Х
Х

0902/ Մ.14

Х
Х

Х

Х
Х

Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х
Х
Х

Х

Х
Х
Х

0902/ Մ.21
0902/ Մ.22
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Х
Х

Х

Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х
Х

Х

Գ6

Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х

Х
Х
Х

Х

Х

Х
Х

0902/ Մ.15
0902/ Մ.16
0902/ Մ.17
0902/Մ.18
0902/Մ.19
0902/ Մ.20

Բ8

Х
Х
Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х
Х

Հասարակական աշխարհագրություն
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ
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1. 0902/Մ.09
2. Աշխարհաքաղաքականություն
3. 3 Կրեդիտ
4. 2 ժամ / Շաբաթ
5. դաս.- 2 ժամ
6. 2-րդ գարնանային
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել.


աշխարհաքաղաքական հիմնական տեսություններն ու հայեցակարգերը,
աշխարհաքաղաքականության հիմնական դպրոցները,



աշխարհագրական գործոններն ու դրանց ազդեցությունը պետությունների արտաքին
քաղաքականության վրա,



տարբեր ռեգիոնների /Հարավային Կովկաս, Մերձավոր Արևելք/ աշխարհաքաղաքական բնութագիրը /քաղաքական, տնտեսական, ռազմական, սոցիալ-մշակութային,
գաղափարական և այլ գործոններ/:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

ա/ մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


բացատրել աշխարհաքաղաքական հիմնական տեսությունների կիրառմամբ
պետությունների արտաքին քաղաքականության վրա աշխարհագրական գործոնների



ունեցած ազդեցությունը,
նկարագրել աշխարհաքաղաքական առաջատար դպրոցների հիմնական
մոտեցումները,



գնահատել միջազգային և տարածաշրջանային ուժային կենտրոնների
քաղաքականության վրա ներազդող պատմաաշխարհագրական գործոնները:

բ/ գործնական մասնագիտական կարողություններ


վերլուծել ՀՀ անվտանգային միջավայրի վրա ազդող աշխարհաքաղաքական
գործոնների ազդեցությունը,



պարզաբանել Հարավային Կովկասի /ինչպես նաև Մերձավոր Արևելքի/
աշխարհաքաղաքական բնութագիրն ու առանձնահատկությունները,



գնահատել ռեգիոնալ պետությունների տեղն ու դերը տարածաշրջանային
անվտանգության համակարգում:

գ/ ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ


Կատարել հետազոտական աշխատանքներ երկիր-պետությունների
աշխարհաքաղաքական դիրքի գնահատման և պետության արտաքին
քաղաքականության վրա ազդող աշխարհագրական գործոնների ազդեցության
վերաբերյալ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները
Ա3 - մեկնաբանելու տարածաշրջանային քաղաքականության մշակման և իրականացման
հիմնական ուղղությունները,
Ա4 - պարզաբանելու հասարակական տարածքային համակարգերի ձևավորման և զարգացման գործընթացները,
Ա5 - հիմնավորելու մակրո, մեզո և միկրո մակարդակներում առկա տարածաշրջանային
սոցիալ-տնտեսաաշխարհագրական հիմնախնդիրները:
Բ4 - իրականացնելու տարածաշրջանային հետազոտություններ և վերլուծություններ
Բ6 - աշխատելու երկրների, մարզերի, տարածաշրջանների և համայնքների սոցիալտնետսական զարգացման ծրագրերի մշակման և իրականացման աշխատանքներին,
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Գ2 - կիրառելու ստացած գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպելու և լուծելու խնդիրներ,
Գ3 - աշխատելու հետազոտական խմբերում և ղեկավարելու այն,
Գ5 - պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.


անցկացվում են դասախոսություններ և քննարկումներ,



կազմակերպվում են սեմինար և բանավեճեր,



ուսանողներին հանձնարարվում է ինքնուրույն աշխատանքի համար
համապատասխան գրականություն:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է: Քննության ձևերն են.
Առաջինը՝ գրավոր
Երկրորդը՝ բանավոր
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Աշխարհաքաղաքականության հիմնական տեսություններն ու հայեցակարգերը:
Թեմա 2. Աշխարհաքաղաքական հիմնական դպրոցները /գերմանական, անգլո-ամերիկյան,
ռուսական և այլն/ և դրանց հիմնական առանձնահատկությունները: Թեմա 3. Բնական
ռեսուրսների, ծովային և ցամաքային տրանսպորտային ուղիների ախարհաքաղաքական
նշանակությունը: Թեմա 4. Մերձավոր Արևելքի աշխարհաքաղաքական բնութագիրը /հիմնական ակտորները, պատմական-աշխարհագրական, էթնիկական և կրոնահամայնքային,
ռազմական, քաղաքական և տնտեսական գործոնները/: Թեմա 5. Հարավային Կովկասի
աշխարհաքաղաքականությունը /ՀՀ-ի, Վրաստանի և Ադրբեջանի աշխարհաքաղաքական
դիրքի վերլուծություն, հիմնական կոնֆլիկտները և այլ գործոններ/:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
 Н. Ц. Мироненко, Геополитика и политическая география, М. 2001. 479 с.
 К. С. Гаджиев, Геополитика, М., 2011, 479 с.
 А. Г. Геополитика, М., 2011, 583 с.
 Н. А. Нартов, В. Н. Нартов, Геополитика, М., 2010, 647 с.,
 И. А. Василенко, Геополитика современного мира, М., 2010, 395 с.
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Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր

3. 3 կրեդիտ

4. 2ժամ/շաբ.

5. 30 ժամ գործնական

6. 1-ին՝ աշնանային

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է.
Ուսանողների մոտ ձևավորել տեսական և գործնական գիտելիքներ հասարակական
աշխարհագրության մեջ կիրառվող աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի
վերաբերյալ,
1. Փոխանցել հմտություններ հասարակական աշխարհագրության խնդիրների լուծման
նպատակով աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի օգտագործման
տեսանկյունից,
2. Ձևավորել աշխարհատեղեկատվական համակարգերի հետ աշխատելու կարողություններ,
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ընտրելու ԱՏՀ տարբեր ալգորիթմներ մասնագիտական հետազոտություններում
համապատասխան խնդիրները լուծելու նպատակով
2. Պարզաբանելու աշխարհատեղեկատվական համակարգերի տեսական հիմքերը և դրանց
կիրառության ոլորտները
3. Բացատրելու աշխարհատեղեկատվական համակարգերի և հասարակական
աշխարհագրության սկզբմունքյին կապերը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Կիրառելու աշխարհատեղեկատվական համակարգերը հասարակական աշխարհագրական
հետազոտություններում
5. Հավաքելու, պահպանելու և մշակելու մասնագիտության հետ առնչվող գրաֆիկական և
թեմատիկ տվյալներ
6. Ներկայացնելու հետազոտության արդյունքները քարտեզների, աղյուսակների և գրաֆիկների
տեսքով

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. Արդյունավետ կերպով կազմակերպելու սեփական հետազոտությանները խնայելով
ժամանակը և նյութական միջոցները
8. Աշխատելու հետազոտող խմբերում
9. Պատրաստելու հաշվետվություններ և զեկուցումներ
10. Օժանդակելու տարբեր մասնագիտացված խմբերում աշխարհատեղեկատվական
համակարգերի կիրառմանը
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Կկարողանա ընտրել անհրաժեշտ տվյալները և ԱՏՀ ալգորիթմները
2.Կիրառել տեսական գիտելիքները գործնական աշխատանքներում
3. Գործնականում իրականացնել մասնագիտական խնդիրների լուծում
4. Համեմատել և հակադրել հետազոտության արդյունքները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2.Գործնական
3.Դասավանդման ինտերակտիվ մեթոդ
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: Քննության ձևերն են.
Առաջինը՝ գրավոր
Երկրորդը՝ բանավոր
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Աշխարհատեղեկատվական համակարգերի կիրառումը հասարակական
աշխարհագրական հետազոտություններում,
2. Հասարակական աշխարհագրական երևույթների ԱՏՀ մոդելավորում,
3. Տարածական վերլուծությունների ալգորիթմները,
4. Թեմատիկ տվյալների կառավարումը ԱՏՀ-ում,
5. Տարածական տվյալների փոխհարաբերությունները,
6. Վերլուծության արդյունքների տարածում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Каранин А.В. Составление социально-экономических карт с помощью ГИС. Учебно- методический
комплекс, обучающихся по специальности 020401 «География». - Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2009.
2. А.Д. Иванников, В.П. Кулагин, А.Н. Тихонов, В.Я. Цветков Геоинформатика. - М.:МАКС Пресс,
2001. - 349 с.
3. Капралов Е., Кошкарев А., Тикунов В., Лурье И., Семин В., Серапинас Б., Сидоренко В. , Симонов
А. Геоинформатика. В 2 книгах. — Москва: Academia, 2010
4. Журкин И. Г., Шайтура С. В. Геоинформационные системы. — Москва: Кудиц-пресс, 2009. — 272
с
5. ArcGIS/Руководство пользователя- ESRI 2003–2004
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2. էկոլոգիական մենեջմենթ
3. 3 - Կրեդիտ
4. 4 ժամ /շաբաթ
5. դաս. - 2 ժամ, սեմինար – 2 ժամ
6. 3 –րդ՝ աշնանային
7 եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է.


ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում էկոլոգիական կառավարման տեսական
հիմնահարցերի, ձեռնարկություններում էկոլոգիական մենեջմենթի համակարգի
մշակման և ներդրման գործընթացներում առկա խնդիրների, այդ խնդիրների լուծման
մեխանիզմների, ինչպես նաև այս ոլորտի միջազգային ISO ստանդարտների մշակման
և տեղայնացման առանձնահատկությունների մասին,



ուսանողներին տալ տեսական գիտելիքներ և գործնական հմտություններ շրջակա
միջավայրի կառավարման համակարգի վերաբերյալ,



ուսանողների մոտ ձևավորել էկոլոգիական մենեջմենթի տարբեր մեխանիզմների և
մեթոդների մասին հիմնարար գիտելիքներ,



ուսուցանել շրջակա միջավայրի որակի պահպանության և տնտեսության կայուն
զարգացման համակարգային հիմնախնդրի լուծման կարողություն:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

ա/ մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


նկարագրելու շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության վերահսկողության և կառավարման գործունեության հիմնական տեսակների ու դրանց միջև փոխազդեցությունները:



բացատրելու

շրջակա

միջավայրի

վրա

տնտեսության

առանձին

ճյուղերի

ազդեցության առանձնահատկությունները և դրանց վերլուծության մեթոդները:

բ/ Գործնական մասնագիտական կարողություններ


վերլուծելու հասարակություն-բնություն-տնտեսություն եռամիասնությունը կայուն
զարգացման ասպեկտով,



պարզաբանելու էկոլոգիական մենեջմենթի դերն ու նշանակությունը տնտեսության
էկոլոգացման գործընթացում,



իրականացնելու էկոլոգիական քաղաքականության տարբեր մակարդակներում
/լոկալ, ռեգիոնալ, ազգային և գլոբալ/ գիտագործնական թեմատիկ աշխատանքներ:

գ/ ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ


կատարելու հետազոտական աշխատանքներ շրջակա միջավայրի հիմնախնդիրների
շուրջ,



նպաստել շարունակական էկոլոգիական կրթությանը:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները
Ա5 հիմնավորելու մակրո, մեզո և միկրո մակարդակներում առկա տարածաշրջանային
սոցիալ-տնտեսաաշխարհագրական հիմնախնդիրները:
Ա6 - ներկայացնելու կառավարման մեթոդները, որոշումներ ընդունելու և իրագործելու
ընթացակարգերը:
Բ1 կիրառելու հասարակական (սոցիալ-տնտեսաաշխարհագրական) նյութերի և տվյալների
հավաքման, պահպանման և մշակման մեթոդները,
Բ4 - իրականացնելու տարածաշրջանային հետազոտություններ և վերլուծություններ,
Բ6 - աշխատելու երկրների, մարզերի, տարածաշրջանների և համայնքների սոցիալտնետսական զարգացման ծրագրերի մշակման և իրականացման աշխատանքներին,
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Բ7 - գործնականում իրականացնել տարածաշրջանային տարբեր մակարդակի տարածքային
և վարչական միավորների կառավարման աշխատանքներ,
Գ2 - կիրառելու ստացած գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպելու և լուծելու խնդիրներ,
Գ3 - աշխատելու հետազոտական խմբերում և ղեկավարելու այն,
Գ5 - պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.


անցկացվում են դասախոսություններ և դրանց քննարկումներ, կազմակերպվում են
սեմինար բանավեճեր,



ուսանողներին

հանձնարարվում

է

ինքնուրույն

աշխատանքի

համար

համապատասխան գրականություն,


ուսանողները

ծանոթանում

են

ՀՀ

կառավարության

համապատասխան

գերատեսչությունների գործընթացներին և կազմակերպում են քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներնեն.
Եզրափակիչ քննություն: Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում
է ուսանողի գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5
հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: Եզրափակիչ քննությունը
բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, որից
2 հարցը` 2-ական միավոր, 2 հարցը` 3-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
ԹԵՄԱ 1 Ներածություն: Շրջակա միջավայրի պահպանությունը և կարևորագույն քաղաքական հարցերը: ՀՀ-ում էկոլոգիական անվտանգության նկատմամբ վերաբերմունքը: ԹԵՄԱ 2
Կայուն զարգացման հայեցակարգը: Առաջին և երկրորդ սերունդների էկոլոգիական
հիմնախնդիրները: Երկարաժամկետ կայուն զարգացման ծրագիրը: ԹԵՄԱ 3 Էկոլոգիական
մենեջմենթ հասկացությունը: Կառավարման գործիքները: Ստորադասություն, մշակույթ,
շուկա: ԹԵՄԱ 4 Էկոլոգիական մենեջմենթի ոլորտում միջազգային համագործակցության
ծրագրերն ու չափորոշիչները: Էկոլոգիական մենեջմենթի իրավական, օրենսդրական և
տեխնիկական չափանիշների հիմքը: ԹԵՄԱ 5 Էկոլոգիական կառավարման և էկոլոգիական
մենեջմենթի հիմնական խնդիրները, Էկոմենեջմենթի սկզբունքները և մեթոդները: ԹԵՄԱ 6
Արտադրության էկոլոգիական մենեջմենթ և տեղեկատվական համակարգեր: Էկոլոգիական
վերահսկողություն Էկոլոգիական աուդիտ: ԹԵՄԱ 7 Արտադրության էկոլոգիական
հաշվեկշիռ: Էկոլոգիական հաշվեկշիռներ, նյութի և էներգիայի հաշվեկշիռ: ԹԵՄԱ 8
Աղտոտման կանխարգելման ռազմավարությունը, Մաքուր արտադրության ներդրման
մեթոդաբանությունը:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Анисимов А.В. Экологический менеджмент: учебник для вузов / А.В. Анисимов. – Ростов
н/Д.: Феникс, 2009. – 349 с.
2.
Дайман С.Ю., Гусева Т.В., Заика Е.А.. Системы экологического менеджмента: учебное
пособие для вузов. Москва: Форум, 2008. 335 с.
3.
Пахомова Н.В., Эндерс А., Рихтер К.. Экологический менеджмент: учебное пособие. СанктПетербург: Питер, 2003. 536 c.
4.
Трифонова Т.А., Селиванова Н.В., Ильина М.Е.. Экологический менеджмент: учебное
пособие для вузов. Москва: Академический проект: Фонд "Мир", 2003. 319 c.
5.
Ферару Г.С.. Экологический менеджмент: учебник для бакалавриата и магистратуры.
Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. 528 с.
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2. Աշխարհագրության մեթոդաբա-

3. 6 - Կրեդիտ

նական և տեսական հիմունքներ
4. 4ժամ/ շաբաթ
5. դաս. 2 ժամ, սեմինար 2 ժամ
6.1-ին՝ աշնանային
7. եզրափակիչ գնահումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել.


աշխարհագրության տեսության ձևավորումը և զարգացումը,



աշխարհագրության արդի հիմնական տեսությունները,



աշխարհագրության մեթոդաբանությունը, հիմնական հետազոտական մոտեցումներն
ու մեթոդները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

ա/ մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. բացատրելու աշխարհագրության գիտական հասկացությունների և կատեգորիաների
ամբողջական համակարգը, հիմնական գիտական ուսմունքներն ու վարկածները,
2. բացատրելու աշխարհագրության մեջ կիրառվող հիմնական հետազոտական
մոտեցումների, ավանդական և նորագույն մեթոդների առանձնահատկություններն ու
կիրառման ոլորտները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


վերլուծելու հասարակության տարածքային կազմակերպման օրինաչափությունները,
սկզբունքներն ու գործոնները,



պարզաբանելու աշխարհագրության զարգացման արդի հիմնախնդիրները և
զարգացման ուղիները,



կիրառելու տեսական գիտելիքներն ու մեթոդաբանական մոտեցումները ՀՀ հասարակության տարածքային կազմակերպման վերլուծության և կատարելագործման
ուղղությամբ:

գ. ընդհանրական/ փոխանցելի կարողություններ


կատարելու հետազոտական աշխատանքներ տարբեր բնույթի բնական և
հասարակական տարածական համակարգերի ձևավորման վերաբերյալ,



ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու առկա գիտելիքները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները
Ա1 - ներկայացնելու ժամանակակից աշխարհագրության հիմնական տեսությունները և
հայեցակարգերը,
Ա2 - վերարտադրելու աշխարհագրական հետազոտություններ կատարելու մեթոդներն ու
սկզբունքները,
Ա4 - պարզաբանելու տարածքային համակարգերի ձևավորման և զարգացման
գործընթացները,
Բ1- կիրառելու աշխարհագրական նյութերի և տվյալների հավաքման, պահպանման և
մշակման մեթոդները,
Բ3 - ծավալելու ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն և իրականացնելու
հետազոտական աշխատանքներ՝ այդ թվում նաև մանկավարժության բնագավառում,
Բ6 - աշխատելու երկրների, մարզերի, տարածաշրջանների և համայնքների սոցիալտնտեսական զարգացման ծրագրերի մշակման և իրականացման աշխատանքներին,
Գ2- կիրառելու ստացած գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպելու և լուծելու խնդիրներ,
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Գ3 - աշխատելու հետազոտական խմբերում և ղեկավարելու այն,
Գ5- պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները


անցկացվում են դասախոսություններ և դրանց քննարկումներ, կազմակերպվում են
սեմինար պարապմունքներ ,



ուսանողներին հանձնարարվում է ինքնուրույն աշխատանքի համար համապատասխան գրականություն,



ուսանողները ծանոթանում են հասարակական աշխարհագրության արդի տեսական
խնդիրներին և մեթոդաբանական մոտեցումներին և կազմակերպում են քննարկումներ:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն: Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է
ուսանողի գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5
հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: Եզրափակիչ քննությունը
բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, որից
2 հարցը` 2-ական միավոր, 2 հարցը` 3-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Հասարակական աշխարհագրության կառուցվածքը և տեղը գիտությունների համակարգում: Թեմա 2. Հասարակական աշխարհագրության տեսության ձևավորումը և
զարգացումը: Թեմա 3. Հասարակական աշխարհագրության մեթոդաբանությունը: Թեմա 4.
Հասարակական աշխարհագրության հիմնական գիտական հասկացությունները: Թեմա 5.
Հասարակական աշխարհագրության հիմնական տեսությունները: Թեմա 6՚ Հասարակական
տարածքային կազմակերպման օրինաչափությունները և սկզբունքները: Թեմա 7.
Հասարակական-տարածական համակարգեր: Թեմա 8. Հասարակական աշխարհագրության
արդի տեսական հիմնախնդիրները և զարգացման ուղիները:
14.Հիմնական գրականության ցանկ
1. Վալեսյան Լ. Աշխարհագրական գիտությունների մեթոդաբանական և տեսական
հիմունքներ, Ե. 2004, .264 էջ:
2. Մանասյան Մ. Աշխարհագրության ներածություն: Ե. 2012, 460էջ:
3. Մանասյան Մ. Սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրություն Ե. 2016, 320էջ:
4՚ Մանասյան Մ. Հասարակական աշխարհագրության հետազոտության մեթոդները: Ե, 2008:
5. Голубчик М.М. и др. Экономическая и социальная география. М.2003.
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2. Գեոուրբանիստիկա և շրջանային
հատակագծման հիմունքներ

3. 3- Կրեդիտ

4. 2 ժամ/ շաբաթ
5. դաս. - 2 ժամ
6.3-րդ՝ աշնանային
7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել.


գեոուրբանիստիկայի (քաղաքների աշխարհագրության) տեսական և
մեթոդաբանական հիմունքները,



գեոուրբանիստիկայի հիմնական ուղղություններն ու արդի հիմնախնդիրները,



շրջանային հատակագծման տեսական հիմունքները, կիրառման հիմնական
ոլորտներն ու մեթոդները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

ա/ մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


բացատրելու գեոուրբանիստիկայի տեսական և մեթոդաբանական հիմնահարցերն
ու զարգացման հիմնական ուղղությունները,



բացատրելու տարբեր տիպի քաղաքների և շրջանների հատակագծման հիմունքները, առանձնահատկությունները և հիմնախնդիրները:

բ/ գործնական մասնագիտական կարողություններ


բացահայտելու տարբեր տիպի և մեծության քաղաքների զարգացման գործոններն ու
տարածքային կազմակերպման սկզբունքները,



պարզաբանելու ուրբանացման առանձնահատկություններն ու զարգացման միտումները տարբեր երկրներում և տարածաշրջաններում,



իրականացնելու խոշոր քաղաքների և տարբեր տիպի շրջանների տարածքային
կազմակերպման գործոնների և ձևերի վերլուծություն, դրանց զարգացման
հեռանկարների մատնանշում:

գ/ ընդհանրական/ փոխանցելի կարողություններ


կատարելու հետազոտական աշխատանքներ գեոուրբանիստակայի և շրջանային
հատակագծման արդի տեսական և գործնական հիմնախնդիրների շուրջ,



օգտագործելու համաշխարհային փորձը ՀՀ պայմաններում:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները
Ա4 պարզաբանելու հասարակական տարածքային համակարգերի ձևավորման և զարգացման գործընթացները,
Ա5 - հիմնավորելու մակրո, մեզո և միկրո մակարդակներում առկա տարածաշրջանային
սոցիալ-տնտեսաաշխարհագրական հիմնախնդիրները:
Բ3- ծավալելու ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն և իրականացնելու
հետազոտական աշխատանքներ՝ այդ թվում նաև մանկավարժության բնագավառում,
Բ4 - իրականացնելու տարածաշրջանային հետազոտություններ և վերլուծություններ
Բ6 - աշխատելու երկրների, մարզերի, տարածաշրջանների և համայնքների սոցիալտնետսական զարգացման ծրագրերի մշակման և իրականացման աշխատանքներին,
Գ2 - կիրառելու ստացած գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպելու և լուծելու խնդիրներ,
Գ3- աշխատելու հետազոտական խմբերում և ղեկավարելու այն,
Գ5- պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.


անցկացվում են դասախոսություններ և դրանց քննարկումներ, կազմակերպվում են
գործնական պարապմունքներ,



ուսանողներին հանձնարարվում է ինքնուրույն աշխատանքի համար,
համապատասխան գրականություն ,



ուսանողները ծանոթանում են քաղաքների և մարզերի զարգացման ու
հատակագծման (պլանավորման) ՀՀ կառավարության համապատասխան
գործընթացներին, որոշումներին և կազմակերպում են քննարկումներ:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է: Քննության ձևերն են.
Առաջինը՝ գրավոր
Երկրորդը՝ բանավոր
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Գեոուրբանիստիկան որպես գիտության նոր ճյուղ, հետազոտության հիմնական
ուղղությունները և արդի խնդիրները: Թեմա 2. Ուրբանացման էությունը, տարածաշրջանային առանձնահատկությունները և արդի միտումները: Թեմա 3.Քաղաքների դասակարգումը և խմբավորումը, քաղաքների գործառութային տիպերը: Թեմա 4. Քաղաքների
տարածական համակարգերը: քաղաքային ագլոմերացիաներ և մեգալոպոլիսներ: Թեմա 5.
Քաղաքի տարածքային կազմակերպումը, տարածական մոդելները: Թեմա 6, Քաղաքների
հատակագծման և կառավարման հիմնահարցերը: Թեմա 7. Շրջանային հատակագծման
նշանակությունը, նպատակները և համաշխարհային փորձը: Թեմա 8.. Շրջանային
հատակագծման մեթոդաբանական հիմունքները: 9. Թեմա Շրջանի հիմնական
հատակագծային հայեցակարգի ձևավորումը: Թեմա 10. Տարբեր տիպի շրջանների
հատակագծման առանձնահատկություններն ու հիմնախնդիրները:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Перцик Е.Н. Районная планировка , территориальное планирование. М,2006.
2.Перцик Е,Н, Геоурбанистика. М. 2011.
3. Лаппо Г.М. География городов.М.1997.
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2.ՀՀ տարաբնակեցման համակարգի 3. 6 -Կրեդիտ
զարգացման հիմնախնդիրները
4. 4 ժամ / շաբաթ
5. դաս. 2 ժամ, սեմինար – 2 ժամ
6. 3-րդ աշնանային
7. եզրափակիչ գնահումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել.


ՀՀ տարաբնակեցման համակարգի ձևավորման և զարգացման գործոններն ու
նախադրյալները,



ՀՀ տարաբնակեցման համակարգի կառուցվածքը, հիմնական տարածքային



բաղադրիչները,
ՀՀ տարաբնակեցման համակարգի արդի հիմնախնդիրները և զարգացման
հիմնական ուղղությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

ա/ մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
3. բացատրելու ՀՀ տարաբնակեցման համակարգի ձևավորման և զարգացման պայմաններն ու գործոնները, կառուցվածքային առանձնահատկությունները,
4. ներկայացնելու տարաբնակեցման համակարգի տարածքային կառուցվածքի հիմնական մակարդակները և բաղադրիչները, դրանց զարգացման հիմնախնդիրները:

բ/ գործնական մասնագիտական կարողություններ.


վերլուծելու ՀՀ տարաբնակեցման համակարգի զարգացման վրա ազդող տնտեսական, սոցիալական, աշխարհաքաղաքական և այլ գործոնների ազդեցությունը,



պարզաբանելու տնտեսական և սոցիալ-ժողովրդագրական նոր պայմաններում
տարաբնակեցման համակարգի կառուցվածքային բաղարիչների հիմնական
հատկանիշներն ու հիմնախնդիրները,



իրականացնելու ՀՀ տարբեր կարգի տարաբնակեցման համակարգերի վերլուծություն, հիմնախնդիրների բացահայտում և զարգացման հեռանկարների
մատնանշում:

գ/ ընդհանրական/ փոխանցելի կարողություններ


կատարել հետազոտական աշխատանքներ ՀՀ տարաբնակեցման համակարգի
զարգացման, կառուցվածքի ձևավորման և հիմնախնդիրների շուրջ,



վերլուծել փաստերը և կատարել հետևություններ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները
Ա5- հիմնավորելու մակրո, մեզո և միկրո մակարդակներում առկա տարածաշրջանային
սոցիալ-տնտեսաաշխարհագրական հիմնախնդիրները:
Բ1- կիրառելու հասարակական (սոցիալ-տնտեսաաշխարհագրական) նյութերի և տվյալների
հավաքման, պահպանման և մշակման մեթոդները,
Բ3 - ծավալելու ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն և իրականացնելու
հետազոտական աշխատանքներ՝ այդ թվում նաև մանկավարժության բնագավառում,
Բ4- իրականացնելու տարածաշրջանային հետազոտություններ և վերլուծություններ
Բ5 - գնահատելու տարածաշրջանային զարգացման միտումները և առկա հիմնախնդիրները,
Գ2 - կիրառելու ստացած գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպելու և լուծելու խնդիրներ,
Գ3- աշխատելու հետազոտական խմբերում և ղեկավարելու այն,
Գ5- պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
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արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 անցկացվում են դասախոսություններ և դրանց քննարկումներ, կազմակերպվում են
սեմինար և բանավեճեր,


ուսանողներին հանձնարարվում է ինքնուրույն աշխատանքի համար համապատասխան գրականություն,



ուսանողները ծանոթանում են ՀՀ կառավարության կողմից կատարված գործընթացներին և որոշումներին նվիրված տարաբնակեցման հիմնախնդիրներին և քաղաքականությանը և կազմակերպում են քննարկումներ:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն: Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է
ուսանողի գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5
հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: Եզրափակիչ քննությունը
բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, որից
2 հարցը` 2-ական միավոր, 2 հարցը` 3-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Տարաբնակեցման աշխարհագրական հետազոտոթւյան տեսական և
մեթոդաբանական հիմնահարցերը, Թեմա 2. ՀՀ տարաբնակեցման համակարգի ձևավորման
և զարգացման նախադրյալները և գործոնները, Թեմա 3. ՀՀ տարաբնակեցման համակարգի
կառուցվածքը (հիերարխիկ, գործառութային, տարածքային ), Թեմա 4. ՀՀ տարբեր
տարածաշրջաններում տարաբնակեցման համակարգերի ձևավորման և զարգացման
հիմնախնդիրները, Թեմա 5. ՀՀ տարաբնակեցման քաղաքականության հիմնական
սկզբունքներն ու ուղղությունները:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Մանասյան Մ. ՀՀ տարաբնակեցման համակարգը. Ե.2005:
2. Պոտոսյան Ա. ՀՀ գյուղական բնակչությունը և բնակավայրերը/ Ե. 2013:
3. Մանասյան Մ. Սայադյան Հ. Հայաստանի Աշխարհագրություն Ե. 2016:
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2. Հայաստանի Հանրապետության

3. 6 Կրեդիտ

տնտեսության զարգացման
հիմնախնդիրները
4. 4 ժամ/ շաբաթ
5. դաս. -2, սեմինար - 2
6. 2-րդ՝ գարնանային
7. եզրափակիչ գնահումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել.


ՀՀ տնտեսության ճյուղային և տարածքային կառուցվածքի ժամանակակից վիճակը,



ՀՀ սոցիալ-տնտեսական զարգացման առկա հիմնախնդիրները,



ՀՀ տնտեսության հեռանկարային զարգացման հիմնական ուղղությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

ա/ մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
5. բացատրել ՀՀ տնտեսության ճյուղային և տարածքային կառուցվածքի ձևավորման
պայմաններն ու գործոնները,
6. նկարագրել ՀՀ ժամանակակից տնտեսության ճյուղային կառուցվածքը,
տարածաշրջանային առանձնահատկությունները և հիմնախնդիրները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


վերլուծելու ՀՀ ժամանակակից տնտեսության զարգացման վրա ազդող տնտեսական,
սոցիալական, աշխարհաքաղաքական և այլ գործոնների ազդեցությունը,



պարզաբանելու շուկայական հարաբերությունների պայմաններում ՀՀ տնտեսության
զարգացման հիմնական ուղղությունները,



իրականացնելու ՀՀ առանձին տարածաշրջանների և մարզերի տնտեսության
ճյուղային և տարածքային կառուցվածքի վերլուծություն, հիմնախնդիրների
բացահայտում և զարգացման հեռանկարների մատնանշում:

գ. Ընդհանրական/ փոխանցելի կարողություններ


կատարելու հետազոտական աշխատանքներ ՀՀ տնտեսության զարգացման,
տեղաբաշխման և հիմնախնդիրների շուրջ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները
Ա5 - հիմնավորելու մակրո, մեզո և միկրո մակարդակներում առկա տարածաշրջանային
սոցիալ-տնտեսաաշխարհագրական հիմնախնդիրները:
Բ3 - ծավալելու ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն և իրականացնելու
հետազոտական աշխատանքներ՝ այդ թվում նաև մանկավարժության բնագավառում
Բ4 - իրականացնելու տարածաշրջանային հետազոտություններ և վերլուծություններ
Բ6 - աշխատելու երկրների, մարզերի, տարածաշրջանների և համայնքների սոցիալտնետսական զարգացման ծրագրերի մշակման և իրականացման աշխատանքներին
Գ3 - աշխատելու հետազոտական խմբերում և ղեկավարելու այն,
Գ4 - վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար ռեսուրսները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.


անցկացվում են դասախոսություններ և դրանց քննարկումներ, կազմակերպվում են
սեմինար պարապմունքներ,



ուսանողներին հանձնարարվում է ինքնուրույն աշխատանքի համար
համապատասխան գրականություն,



ուսանողները ծանոթանում են ՀՀ կառավարության համապատասխան
գործընթացներին և կազմակերպում են քննարկումներ:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն: Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է
ուսանողի գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5
հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: Եզրափակիչ քննությունը
բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, որից
2 հարցը` 2-ական միավոր, 2 հարցը` 3-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. ՀՀ տնտեսության ձևավորման և զարգացման պայմաններն ու գործոնները: Թեմա 2.
ՀՀ տնտեսության ձևավորման և զարգացման պատմաաշխարհագրական առանձնահատկությունները: Թեմա 3. ՀՀ տնտեսության ժամանակակից վիճակը. Ճյուղային և տարածքային
կառուցվածքի առանձնահատկությունները: Թեմա 4. ՀՀ տնտեսության զարգացման արդի
հիմնախնդիրները. ա/ արդյունաբերության զարգացման հիմնախնդիրները, բ/ ագրարային
սեկտորի զարգացման հիմնախնդիրները, գ/ տրանսպորտային համակարգի զարգացման
հիմնախնդիրները, սոցիալական (ոչ արտադրական) զարգացման հիմնախնդիրները: Թեմա
5. ՀՀ տնտեսության տարածաշրջանային զարգացման հիմնախնդիրները: Թեմա 6. ՀՀ
արտաքին տնտեսական կապերը. հիմնական ուղղությունները, առկա հիմնախնդիրները:
Թեմա 7. ՀՀ տնտեսության զարգացման տեսլականը. առկա միտումները և գերակա
ուղղությունները:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Մելքումյան Ս., Հայաստանի Հանրապետության և ԼՂՀ սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրություն, Ե. 2016, 520 էջ:
2. Սարգսյան Հ., Մարկոսյան Ա. Հայաստանի տնտեսության վերափոխումները և վերելքի
հեռանկարները, Ե., 2014, 552 էջ:
3. Համաշխարհային բանկ. Հայաստան. Զեկույց գյուղատնտեսության և գյուղական
զարգացման քաղաքականության մասին: 8 ապրիլի 2013:
4. Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2016, Ե., ՀՀ ԱՎԾ, 2016:
5. Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով, 2015, ՀՀ ԱՎԾ, Ե.
2015:
6. Սարգսյան Հ., Հարությունյան Խ., Մանասյան Վ., ՀՀ տնտեսության ագրարային հատվածի և
գյուղի կայուն զարգացման սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրները, Ե. ԵՊՀ հրատ., 2011 :
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2. Սոցիալական աշխարհագրության

3. 3 Կրեդիտ

հիմունքներ
4. 4 ժամ/ շաբաթ
5. դաս. - 2, սեմինար -2
6. 1-ին՝ աշնանային
7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին տալ ելակետային գիտելիքներ սոցիալական
(հասարակական) աշխարհագրության ձևավորման, հիմնական հասկացությունների,
հետազոտության մեթոդների, կառուցվածքի, զարգացման ժամանակակից հիմնական
ուղղությունների և միտումների վերաբերյալ: Դասընթացը ներառում է նաև Հայաստանի
Հանրապետության սոցիալ-տնտեսաաշխարհագրական ժամանակակից իրավիճակի
վերլուծությունը և գնահատումը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

ա/ մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. բացատրել «Սոցիալական Աշխարհագրության» հիմնական հասկացությունները և
դրանց կիրառական նշանակությունը,
2. արժևորելու սոցիալ-աշխարհագրական ուսումնասիրությունների դերը
տարածաշրջանային հետազոտություններում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


կիրառելու

սոցիալ-աշխարհագրական հետազոտությունների մեթոդները

տարածքային տարբեր մակարդակի ուսումնասիրություններում,


կազմելու սոցիալ-աշխարհագրական դաշտային հետազոտությունների պլան և
հավաքել անհրաժեշտ փաստական և վիճակագրական տվյալներ,



իրականացնելու համակարգված սոցիալ-աշխարհագրական հետազոտություն
տարածքային և վարչական տարբեր միավորների համար:

գ. ընդհանրական/ փոխանցելի կարողություններ


օգտվելու տեղեկատվության տարբեր աղբյուրներից և առանձնացնել սոցիալ-



աշխարհագրական նյութը,
վերլուծել առկա փաստերը և վիճակագրական նյութը, կատարելու հետևություններ և
եզրակացություններ,



ստեղծագործաբար կիրառելու մասնագիտական գիտելիքները և զարգացնելու դրանք:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները
Ա1 ներկայացնելու ժամանակակից հասարակական (սոցիալ-տնտեսական)
աշխարհագրության հիմնական տեսությունները և հայեցակարգերը,
Ա2 - վերարտադրելու հասարակական աշխարհագրական հետազոտություններ կատարելու
մեթոդներն ու սկզբունքները,
Ա4- պարզաբանելու հասարակական տարածքային համակարգերի ձևավորման և զարգացման գործընթացները
Բ1- կիրառելու հասարակական (սոցիալ-տնտեսաաշխարհագրական) նյութերի և տվյալների
հավաքման, պահպանման և մշակման մեթոդները
Բ3- ծավալելու ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն և իրականացնելու
հետազոտական աշխատանքներ՝ այդ թվում նաև մանկավարժության բնագավառում
Գ2 - կիրառելու ստացած գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպելու և լուծելու խնդիրներ
Գ3 - աշխատելու հետազոտական խմբերում և ղեկավարելու այն,
Գ5 - պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
348

արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները


անցկացվում են դասախոսություններ և դրանց քննարկումներ, կազմակերպվում են
սեմինար պարապմունքներ,



ուսանողներին հանձնարարվում է ինքնուրույն աշխատանքի համար
համապատասխան գրականություն,



ուսանողները ծանոթանում են Հայաստանի Հանրապետության սոցիալաշխարհագրական առկա իրավիճակին, հիմնախնդիրներին և ՀՀ
կառավարությունում իրականացվող համապատասխան գործընթացներին:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է: Քննության ձևերն են.
Առաջինը՝ գրավոր
Երկրորդը՝ բանավոր
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Ներածություն (սոցիալական աշխարհագրության ձևավորումը որպես գիտության
ճյուղի): Թեմա 2. Սոցիալական աշխարհագրության տեսությունը, մեթոդաբանությունը,
կառուցվածքը: Թեմա 3. Սոցիալական աշխարհագրության հիմնարար հասկացությունները:
Թեմա 4. Սոցիալ-աշխարհագրական հետազոտությունների մեթոդները: Թեմա 5.
Սոցիալական աշխարհագրության նպատակը և խնդիրները: Թեմա 6. Մարդկանց
տարածքային ընդհանրությունը որպես սոցիալական աշխարհագության առանձնահատուկ
օբյեկտ: Թեմա 7. Սոցիալ-աշխարհագրական հետազոտությունների բովանդակությունը:
Թեմա 8. ՀՀ սոցիալ-աշխարհագրական իրավիճակի վերլուծությունը
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Голубчик М.М., Файбусович А.М. и др, Экономическая и социальная география, Основы
науки М.2003, 398 с.
2. Богучарсков В.Т. История географии, М. 2006,558 с.
3. Родоман Б.Б. Введение в социальную географию, М.1993, 78 с.
4.Воронин В.В., Шаригин М.Д. Социально-экономическая география на рубеже тысячелетий
(теоретико-методологические аспекты), - Самара, 1998, с. 117-177.
5. Социальная география СССР (Проблемы методологии и теории), Сборник научных трудов,
Л. 1984.
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2. Հետազոտության պլանավորում և
մեթոդներ

3 կրեդիտ

3. 2 ժամ / Շաբաթ,
4. Դաս. – 1, սեմինար - 1
5. 1-ին աշնանային
6. Ստուգարք
7. Դասընթացի նպատակն է՝ մագիստրանտների մոտ ձևավորել գիտահետազոտական
աշխատանք կատարելու, դրա արդյունքները ներկայացնելու կարողություններ և
հմտություններ
8. Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի.

Ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ


կատարել գիտահետազոտական աշխատանք՝ դրա առանձնահատկությունների,
կատարման տեխնիկայի, գիտական հետազոտության իրականացման ընդհա- նուր
կառուցվածքի, հիմնական հասկացությունների իմացության հիման վրա
 ներկայացնել լսարանին կատարած աշխատանքը
 նախապատրաստել գիտական մակարդակով մագիստրոսական թեզը
 պաշտպանել մագիստրոսական թեզը՝ դրան ներկայացվող պահանջների
իմացության
հիման վրա
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ1 - օգտվելու տեղեկատվության տարբեր ոլորտներից,
Գ3, - աշխատելու հետազոտական խմբերում և ղեկավարելու այն,
Գ5 - պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները


Ինտերակտիվ մեթոդով դասախոսություններ, գործնական պարապմունքներ



Ուսանողների կողմից իրենց ապագա մագիստրոսական թեզի կառուցվածքի
առանձին բաղադրիչների ներկայացում, դրանց քննարկում



Իրավիճակային և դերային խաղերի անցկացում

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1. ¶Çï³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÁ áñå»ë ·Çï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ó¨
Թեմա 2. ¶Çï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
Թեմա 3. ¶Çï³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ëË»Ù³Ý
Թեմա 4. ¶Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÇ åÉ³Ý³íáñáõÙÁ
Թեմա 5. ¶Çï³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ
Թեմա 6. Ø³·Çëïñáë³Ï³Ý Ã»½Ç Ó¨³íáñáõÙÁ, Ï³éáõóí³ÍùÁ
Թեմա 7. Ø³·Çëïñáë³Ï³Ý Ã»½Ç å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. ì³É»ëÛ³Ý È.Ð. ²ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»Ãá¹³µ³Ý³Ï³Ý ¨ ï»ë³Ï³Ý
ÑÇÙáõÝùÝ»ñ, ºñ., 2004
2. Գիտահետազոտական
աշխատանք
կատարելու
հիմնական
սկզբունքները
/Հովհաննիսյան Գ., Գալստյան Ն., Սողոմոնյան Մ., Մալխասյան Մ., Եր., 2014
3. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления и
процедура защиты. Практическое пособие для студентов магистрантов, М., 1999.
4. Философия и методология. Под ред. В.И. Купцова. М., 2004
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2.Աշխարհագրության արդի հիմնախնդիրը

4. 2 ժամ/շաբաթ

5. դաս.-2

6.1-ին աշնանային

7. Ստուգարք

3.3 կրեդիտ

8.Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել տեսական և գործնական կայուն
գիտելիքներ

աշխարհագրության

արդի

հիմնախնդիրների

վերաբերյալ,

ծանոթացնել

աշխարհագրության ժամանակակից ուղղություններին: Ուսանողներին տրամադրելու խոր ու
համակողմանի գիտելիքներ ԱԱՀ-ի էության, դրանց ռիսկայնության և լուծման ուղիների
վերաբերյալ, օժտելու ուսանողներին հիմնախնդիրների միջև գոյություն ունեցող փոխադարձ
կապերը և փոխպայմանավորվածությունները գտնելու կարողություններով, ծանոթացնելու
բնական և հասարակական աշխարհագրությունների սերտ փոխհարաբերություններին և դրանց
ինտեգրման հրատապ խնդրին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.
4.
5.

ներկայացնելու աշխարհագրության արդի հիմնախնդիրների տեսական ու մեթոդաբանական
հիմունքները
իմանալու աշխարհագրական գիտության զարգացման հիմնական փուլերն ու
ուղությունները,
որոշելու ԱԱՀ-ի առաջացման պատճառները և հետևանքները
բացահայտելու և դասակարգելու ԱԱՀ-ի ռիսկայնության աստիճանը և դրանց լուծման
ուղիները
ձևակերպելու ԱԱՀ-ի տեսական ու գործնական հետազոտությունների հիմնարար մեթոդներն
ու սկզբունքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
6. համակարգելու և վերլուծելու աշխարհագրության արդի հիմնախդիրներին
առնչվող ամբողջ տեղեկատվությունը
7. լուծելու
ԱԱՀ-ի
վերաբերող
բազմաբնույթ
խնդիրներ,
կատարելու
կանխատեսումներ,
8. իրականացնելու տարբեր հիմնախնդիրների գնահատում, դրանց առաջացման
պատճառների բացահայտում և լուծման ուղիներ, մշակում
9. մշակելու
և
կատարելու
տարբեր
հիմնախնդիրների
հասարակական
աշխարհագրական, էկոլոգիական և բիզնես ուղղվածություն ունեցող ծրագրեր,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի
10. սինթեզելու և վերլուծելու բազմատիպ ու բազմաբնույթ փաստեր և վիճակագրական
տվյալներ,
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Ա 1. ներկայացնելու
հասարակական
աշխարհագրության
տեսական
և
մեթոդաբանական հիմնահարցերը,
2. Ա 5. հիմնավորելու մակրո, մեզո և միկրո մակարդակներում առկա տարածաշրջանային
սոցիալ-տնտեսաաշխարհագրական հիմնախնդիրները:
3. Բ3 - ծավալելու ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն և իրականացնելու
հետազոտական աշխատանքներ՝ այդ թվում նաև մանկավարժության բնագավառում,
4. Բ4.
ձևակերպելու և հետազոտելու ֆիզիկա-աշխարհագրական և լանդշաֆտաէկոլոգիական բազմաբնույթ խնդիրներ, կատարելու կանխատեսումներ,
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5. Բ6. - աշխատելու երկրների, մարզերի, տարածաշրջանների և համայնքների սոցիալտնտեսական զարգացման ծրագրերի մշակման և իրականացման աշխատանքներին,
6. Գ2.
կիրառելու ստացած գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպելու և լուծելու
խնդիրներ,
7. Գ4. - վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար ռեսուրսները,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն (համակցությամբ ակտիվ և ինտերակտիվ անցկացման ձևերի),
2. ռեֆերատների զեկուցում և կարևոր հիմնախնդիրների վերաբերյալ գիտական բանավեճի
կազմակերպում,
3. Քարտեզագրական աշխատանքներ՝ ԱԱՀ-ի տարածական պատկերը ներկայացնելու և
վերլուծելու համար:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1` Աշխարհագրության ժամանակակից ուղղությունները և հիմնախնդիրները, Թեմա 2`
Ֆիզիկաաշխարհագրական և տնտեսաաշխարհագրական հիմնախնդիրներ, Թեմա 3`
Աշխարհագրական թաղանթի դիֆերենցացիան : Աշխարհագրական թաղանթի գոտիականության
և զոնայականության հիմնախնդիրը, Թեմա 4` Ֆիզիկաաշխարհագրական և տնտեսաաշխարհագրական կիրառական հետազոտությունների քարտեզագրման հիմնախնդիրը, Թեմա 5`
ֆիզիկական աշխարհագրության արդի հիմնախնդիրը, Թեմա 6` Սոցիալ-տնտեսական արդի
հիմնախնդիրը, Թեմա 7` Ֆիզիկաաշխարհագրական և տնտեսաաշխարհագրական կանխատեսումների հիմնախնդիրը, Թեմա 8` Ֆիզիկական և հասարակական աշխարհագրությունների
ինտեգրման, հասարակության տարածքային արդյունավետ կազմակերպման, ՏԱԴ-ի գնահատման հիմնախնդիրները, Թեմա 9` Բնական ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործման, և
բնության պահպանության հիմնախնդիրները, Թեմա 10` Հիմնախնդրի փոխադարձ կապը և
փոխպայմանավորվածությունը: Համայն մարդկության ջանքերի ուղղումը համամոլորակային
հիմնախնդրի լուծման ուղղությամբ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Վալեսյան Լ.Հ. Աշխարհագրական գիտությունների մեթոդաբանական տեսական
հիմունքները: Երևան, 2004
2. Մուրադյան Յու. Մարդկության համամոլորակային հիմնախնդիրը, Երևան 2014
3. Մանասյան Մ. Գ., Աշխարհագրության ներածություն, Երևան , 2013
4. Гвоздецкий Х. А. Основные проблемы физической географии. М. 1999
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2. Աշխարհագրական
3. 3 - Կրեդիտ
ռեսուրսագիտություն
4. 4 ժամ /շաբաթ
5. դաս. - 2 ժամ, սեմինար – 2 ժամ
6. 3 –րդ՝ աշնանային
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է. Ծանոթացնել ռեսուրսագիտության հիմնական
հասկացություններին և հայեցակարգերին, ռեսուրսաօգտագործման տեսակների
առանձնահատկություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

ա/ մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


Ներկայացնելու

աշխարհագրական

ռեսուրսագիտության

բովանդակությունը,

մոտեցումները, ռեսուրսօգտագործման հայեցակարգերը:


Իմանալու

կայուն

հասարակության

ձևավորման

ռեսուրսաօգտագործման

նախադրյալները


Ձևակերպելու

ռեսուրսների տեղաբաշխման և սպառման օրինաչափությունները,

բնական ռեսուրսների օգտագործման սոցիալ-տնտեսական և բնապահպանական
գործոնները

բ/ Գործնական մասնագիտական կարողություններ


վերլուծելու ռեսուրսների դերը հասարակական կյանքի տնտեսական, սոցիալական և
քաղաքական ոլորտներում



պարզաբանելու ռեսուրսների տարածաշրջանային ուսումնասիրման և օգտագործման
հայեցակարգերը,

գ/ ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ


կատարելու

հետազոտական

աշխատանքներ

ռեսուրսների

նպատակային

օգտագործման և կայուն հասարակության զարգացման տեսանկյունից
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները
Ա5 հիմնավորելու համամոլորակային և տարածաշրջանային ռեսուրսաօգտագործման
առանձնահատկությունները:
Բ4 իրականացնելու առանձին ռեսուրսների տեղաբաշխման և օգտագործման վերաբերյալ
վերլուծություններ և հետազոտություններ,
Գ4 - վերլուծելու ռեսուրսօգտագործման վերաբերյալ առկա խնդիրները և մատնանշելու
լուծման ուղիները,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.


անցկացվում են դասախոսություններ և դրանց քննարկումներ, կազմակերպվում են



սեմինար բանավեճեր,
ուսանողներին
հանձնարարվում

է

ինքնուրույն

աշխատանքի

համար

համապատասխան գրականություն,


ուսանողները

ծանոթանում

են

ՀՀ

կառավարության

համապատասխան

գերատեսչությունների գործընթացներին և կազմակերպում են քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներնեն.
Առանց եզրափակիչ գնահատման
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է: Քննության ձևերն են.
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Առաջինը՝ գրավոր
Երկրորդը՝ բանավոր
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Աշխարհագրական ռեսուրսագիտության բովանդակությունը: Թեմա 2.
Ռեսուրսագիտական հայացքների և մտքի զարգացման համառոտ պատմություն: Թեմա 3.
Բնական ռեսուրսների տարածաշրջանային ուսումնասիրման և օգտագործման կոնցեպցիան:
Թեմա 4. Բնա-ռեսուրսային տարածքային համակարգեր: Թեմա 5. Ռեսուրսների առաջարկի
և պահանջարկի տարածական համամասնությունները: Թեմա 7. Բնական ռեսուրսները և
էկոհամակարգի ջերմային հաշվեկշիռտ: Թեմա 7. Բնական ռեսուրսները և էկոհամակարգի
նյութերի շրջապտույտը: Թեմա 9. Աշխարհագրական փորձաքննությունը բնօգտագործման
բնագավառում:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
6. ¾ÏáÉá·Ç³ÛÇ ¨ µÝáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñ, º. 2010
7. Уайт Г. География ресурсы и окружающая среда. М. 1990
8. Минц А. Экономическая оценка естественных ресурсов, М. 1972
9. Голуб А.А., Струкова Е.Б. Экономика природопользования. М. 1995
10. Реймерс Х.Ф. Природопользование, М. 1990
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2. ՀՀ տարածաշրջանային
քաղաքականությունը

3. 6 Կրեդիտ

4. 4 ժամ /շաբաթ
5. դաս.-2 ժամ , սեմինար - 2 ժամ
6. 2-րդ ամառային
7. եզրափակիչ գնահումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել.


ՀՀ տարածաշրջանային քաղաքականությունը, տարածքային զարգացման կառավարման էությունը, կառուցակարգերը և տարածաշրջանների զարգացման փուլերը,
 տարածքային համաչափ զարգացման խնդիրը ՀՀ-ում: ՀՀ մարզերի սոցիալտնտեսական իրավիճակը և զարգացման ուղղությունները,
 տարածաջրջանային զարգացման միտումները և ՀՀ տնտեսության վրա դրանց
ազդեցությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

ա/ մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


բացատրելու ՀՀ տարածաշրջանային քաղաքանության էությունը, զարգացման
ուղղությունները և հեռանկարները,



նկարագրելու ՀՀ տարածաշրջանային տնտեսական քաղաքանության զարգացման
ուղղությունները, ՀՀ տարածքային զարգացման, մասնավորապես՝ համաչափ
զարգացման առանձնահատկությունները և հիմնախնդիրները:

բ/ գործնական մասնագիտական կարողություններ


վերլուծելու ՀՀ տարածաշրջանային տնտեսական ինտեգրման և ՀՀ տարածքային
զարգացման վրա ազդող տնտեսական, սոցիալական, աշխարհաքաղաքական և այլ
գործոնների ազդեցությունը,



պարզաբանելու ՀՀ տարածաշրջանային քաղաքականության հիմնական
ուղղությունները,



իրականացնելու ՀՀ առանձին տարածաշրջանների և մարզերի տնտեսության
ճյուղային և տարածքային կառուցվածքի վերլուծություն, հիմնախնդիրների
բացահայտում և զարգացման հեռանկարների մատնանշում:

գ/ ընդհանրական/ փոխանցելի կարողություններ


կատարելու հետազոտական աշխատանքներ ՀՀ տարածաշրջանային զարգացման,
տեղաբաշխման և հիմնախնդիրների շուրջ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները
Ա3 - մեկնաբանելու տարածաշրջանային քաղաքականության մշակման և իրականացման
հիմնական ուղղությունները,
Ա5 - հիմնավորելու մակրո, մեզո և միկրո մակարդակներում առկա տարածաշրջանային
սոցիալ-տնտեսաաշխարհագրական հիմնախնդիրները:
Բ4 - իրականացնելու տարածաշրջանային հետազոտություններ և վերլուծություններ
Բ6 - աշխատելու երկրների, մարզերի, տարածաշրջանների և համայնքների սոցիալտնետսական զարգացման ծրագրերի մշակման և իրականացման աշխատանքներին,
Բ7 - գործնականում իրականացնել տարածաշրջանային տարբեր մակարդակի տարածքային
և վարչական միավորների կառավարման աշխատանքներ:
Գ4- վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար ռեսուրսները,
Գ5 - պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր:
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Գ6 - իրականացնելու տարբեր վիճակագրական տվյալների հիման վրա ռազմավարական
պլանավորում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.


անցկացվում են դասախոսություններ և դրանց քննարկումներ, կազմակերպվում են
սեմինար պարապմունքներ,



ուսանողներին հանձնարարվում է ինքնուրույն աշխատանքի համար, համապատասխան գրականություն,



ուսանողները ծանոթանում են ՀՀ կառավարության համապատասխան
գործընթացներին և կազմակերպում են քննարկումներ:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն: Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է
ուսանողի գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5
հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: Եզրափակիչ քննությունը
բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, որից
2 հարցը` 2-ական միավոր, 2 հարցը` 3-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Տարածքային զարգացման քաղաքականության տեսությունը և մեթոդաբանությունը:
Թեմա 2. ՀՀ մարզերի սոցիալ տնտեսական իրավիճակը և զարգացման ուղղությունները:
Թեմա 3. Տարածքային համաչափ զարգացման խնդիրը ՀՀ-ում: Թեմա 4. ՀՀ-ում տեղական
ինքնակառավարման համակարգի արդյունավետության բարձրացումը, որպես տարածքային
զարգացմանը նպաստող գործոն: Թեմա 5. Տարածաջրջանային զարգացման միտումները և
ՀՀ տնտեսության վրա դրանց ազդեցությունը:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Нартов Н.А., Нартов В.Н. Геополитика: Учебник для вузов (под ред. Староверова В.И.). –
М.: ЮНИТИ, 2010. Глава 1. Стр. 5-43, Глава 2. Стр. 44-82
2. Pascal Venier. “Main Theoretical Currents in Geopolitical Thought in the Twentieth Century“,
L’Espace Politique, 2011, vol. 12, n° 3, pp. 1-9.// http://espacepolitique.revues.org/1714
3. Маринченко А.В. Геополитика. Учебник. –М. Инфра-М, 2013.
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2. ՀՀ տարածաշրջանների և
3. 6 Կրեդիտ
քաղաքների զարգացման
հիմնախնդիրները
4. 2 ժամ / շաբաթ
5. դաս. - 2 ժամ
6.2-րդ՝ ամառային
7. եզրափակիչ գնահումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ համակարգված գիտելիքներ ՀՀ
տարածաշրջանների և քաղաքների հիմնախնդիրների և սոցիալ-տնտեսական համալիր
զարգացման վերաբերյալ: Ցույց տալ հասարակական աշխարհագրության դերն ու
նշանակությունը տարածաշրջանային հիմնախնդիրների լուծման գործում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

ա/ մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


ներկայացնելու ՀՀ տարբեր տարածաշրջանների և քաղաքների սոցիալ-տնտեսական
և ռեսուրսային ներուժը, զարգացման հիմնախնդիրների բնույթն ու առանձնահատկությունները:,



արտահայտելու աշխարհագրական գիտության ներուժի և մեթոդաբանական,
տեսական ապարատի օգտագործումը:



օգտագործելու տարածաշրջանային (ռեգիոնալ) վերլուծության մեթոդները՝ սոցիալական- տնտեսական հիմնախնդիրների բացահայտման ու լուծման գործում:

բ/ Գործնական մասնագիտական կարողություններ


վերլուծելու ՀՀ տարածաշրջանների և քաղաքների սոցիալ-տնտեսական զարգացման
հիմնախնդիրները,



պարզաբանելու ժամանակակից պայմաններում ՀՀ տարածաշրջանների և
քաղաքների զարգացման հիմնական ուղղությունները:

գ/ Ընդհանրական/ փոխանցելի կարողություններ


կատարելու հետազոտական աշխատանքներ ՀՀ առանձին տարածաշրջանների և
քաղաքների սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրների վերաբերյալ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները
Ա4- հիմնավորելու տարբեր մակարդակներում ՀՀ տարածաշրջանների և քաղաքների
սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները
Ա5- մեկնաբանելու ՀՀ առանձին տարածաշրջանների և քաղաքների սոցիալ-տնտեսական
զարգացման հիմնական ուղղությունները
Բ5- իրականացնելու առանձին քաղաքների և տարածաշրջանների վերաբերյալ
վերլուծություններ և հետազոտություններ
Գ2- վերլուծելու առկա խնդիրները և ցույց տալ դրանց լուծման ուղիները
Գ6- պատրաստելու գիտական զեկուցումներ և վարել գիտական բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները


անցկացվում են դասախոսություններ և դրանց քննարկումներ,



ուսանողներին հանձնարարվում է ինքնուրույն աշխատանքի համար համապատասխան գրականություն,



ուսանողները ծանոթանում են ՀՀ կառավարության համապատասխան գործընթացներին և կազմակերպում են քննարկումներ:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն: Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն
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անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման
գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, որից 2 հարցը` 2-ական միավոր, 2 հարցը` 3ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1`Դասընթացի նպատակը և խնդիրները: Թեմա 2`
Հասարակական աշխարհագրությունը և տարածաշրջանային զարգացումը: Թեմա 3` Տարածաշրջանային
հետազոտությունների հիմնական մեթոդներն ու ուղղությունները: Թեմա 4` ՀՀ մարզերի
համաչափ կայուն զարգացման հիմնախնդիրները: Թեմա 5`
ՀՀ բարձր լեռնային և
սահմանամերձ տարածաշրջանների սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները:
Թեմա 6` Երևանի աճի սահմանափակման և ՀՀ տարածքի բնակչության և տնտեսության
ապակենտրոնացման հիմնախնդիրները: Թեմա 7` ՀՀ տարածքային կառավարման և
տեղական ինքնակառավարման համակարգերը: Թեմա 8` Տարածաշրջանային ռեգիոնալ
կանխատեսում:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
4. Մանասյան Մ. ՀՀ տարաբնակեցման համակարգը, Ե. 2005
5. Պոտոսյան Ա. ՀՀ գյուղական բնակչությունը և բնակավայրերը, Ե. 2013
6. Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2016, Ե., ՀՀ ԱՎԾ, 2016:
7. Лаппо Г.М. География городов. М.1997.
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4 ժամ/շաբ.

Մաթեմատիկական մեթոդներն աշխարհագրության մեջ

6 ECTS
կրեդիտ

դաս.-2, գործ.-2

2-րդ՝ գարնանային
2 եզրափակիչ գնահումով դասընթաց
Դասընթացի
նպատակն
է
ուսանողներին
ծանոթացնելաշխարհագրության
մաթեմատիկական հիմնական մեթոդների կիրառությունների հետ:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

մեջ

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
11. ներկայացնելուաշխարհագրական
տեղեկատվության
մշակման
համակարգերի
առանձնահատկություններն ու խնդիրները,
12. լուսաբանելու
մաթեմատիկական
վիճակագրության
մեթոդների
կիրառումը
աշխարհագրության մեջ,
13. ձևակերպելու հավանականության տեսության և հաճախականության հիմնարար
հասկացություններն աշխարհագրության մեջ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
14. կիրառելու մաթեմատիկական մեթոդները հասարակական աշխարհագրական և
հետազոտություններում,
15. մոդելավորելու աշխարհագրական երևույթը կամ գործընթացը և լուծելու ստացված
մաթեմատիկական խնդիրը,
16. ստեղծելու բնական և հասարակական երևույթների միջև կապեր, կառուցելու գծային
կորելյացիա,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
17. համադրելու տարաբնույթ փաստերը և վիճակագրական տվյալները:
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
8. Ա 2. մեկնաբանելու հասարակական աշխարհագրության և տեխնիկական միջոցների
կիրառման հիմնարար սկզբունքները,
9. Ա3. ներկայացնելու հասարակական աշխարհագրության, տեսական ու գործնական
հետազոտությունների հիմնարար մեթոդները և սկզբունքները,
10. Ա4.
ներկայացնելու հասարակական աշխարհագրական երևույթների մոդելավորման
նորագույն մեթոդները,
11. Բ1.
վերլուծելու և համակարգելու հասարակական աշխարհագրությանն առնչվող
տեղեկատվությունը
ժամանակակից
համակարգչային
տեխնոլոգիաների
և
աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի(GIS) կիրառմամբ
12. Բ 2.
կատարելու
հասարակական
աշխարհագրական
մոնիթորինգ
և
փորձաքննություն,
13. Բ4.
ձևակերպելու և հետազոտելու հասարակական աշխարհագրական բազմաբնույթ
խնդիրներ, կատարելու՝ կանխատեսումներ,
14. Գ1.
համադրելու տարաբնույթ հասարակական աշխարհագրական փաստերն ու
վիճակագրական տվյալները:
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն (ակտիվ և ինտերակտիվ անցկացման ձևերի համակցությամբ)
2. գործնական առաջադրանք
3. ինքնուրույն աշխատանք
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն: Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է
ուսանողի գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5
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հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր
է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, որից 2 հարցը`
2-ական միավոր, 2 հարցը` 3-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1՝Ներածություն, ընդհանուր տեղեկություններ աշխարհագրական տեղեկատվության
մասին:Թեմա 2՝Աշխարհագրական տեղեկատվության մշակման համակարգերի առանձնահատկություններն ու խնդիրները:Թեմա 3՝Հավանականության տեսության հիմնարար հասկացությունները: Թեմա 4՝ Պատահական երևույթների տեսության հիմունքների կիրառումը
աշխարհագրության մեջ: Թեմա 5՝ Մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդների կիրառումը
աշխարհագրության մեջ: Թեմա 6՝Հաճախականության ֆիլտրեր: Թեմա 7՝Հասարակական
երևույթների միջև կապերի ստեղծում, գծային կորելյացիա: Թեմա 8՝Հասարակական երևույթների
ցիկլայնության վերլուծության թվային մեթոդներ, տրենդներ:
Հիմնական գրականության ցանկ.
6. Чертко, Н. К. Математические методы в географии: пособие для студентов геогр. фак. / Н. К.
Чертко, А. А. Карпиченко. – Минск: БГУ, 2008.– 202 с., http:// www. geokniga. org/bookfiles/
geokniga-chertkomatmetody2008.pdf
7. Филандышева Л.Б., Сапьян Е.С. Статистические методы в географии: учебно-методическое
пособие /отв. ред. А.В. Пучкин. – Томск: Издательский Дом Томского государственного
университета, 2015. – 164 с.
8. Միքայելյան Գ., Միքայելյան Զ. Մաթեմատիկական մեթոդները բնական գիտություններում,
Ե., 2005
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1. 0902/Մ.011

2. Մարդկային զարգացման

3. Կրեդիտ -3

հիմունքներ
4. 2 ժամ/ Շաբաթ

5. դաս. - 2 ժամ
7. եզրափակիչ գնահումով դասընթաց

6. 3-րդ՝ աշնանային

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել


մարդկային

զարգացման

հիմնական

հայեցակարգային

մոտեցումները,

գաղափարներն ու սկզբունքները, դրանց համամոլորակային, տարածաշրջանային և
տեղական առանձնահատկությունները,


տեսական գիտելիքներ և գործնական հմտություններ մարդ-հասարակությունտնտեսություն-բնություն համակարգի վերաբերյալ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

ա/ մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


վերլուծելու մարդկային զարգացման հիմնական բաղադրիչները /բնօգտագործման և
բնապահպանական, տնտեսական, սոցիալական և ժողովրդագրական, քաղաքական և
իրավական, ինչպես նաև գիտակրթական և մշակույթային,



բացատրելու մարդկային զարգացման բաղադրիչների փոխադարձ կապերն ու
տարածաժամանակային առանձնահատկությունները:

բ/ Գործնական մասնագիտական կարողություններ


գնահատելու մարդկային զարգացման բաղադրիչների դերն ու նշանակությունը
տարբեր մակարդակներում /լոկալ, ռեգիոնալ, ազգային և գլոբալ/,



բացահայտելու և լուսաբանել ՀՀ մարդկային զարգացման ժամանակակից վիճակը,



իրականացնելու

մարդկային

զարգացման

տարբեր

մակարդակներում

/լոկալ,

ռեգիոնալ, ազգային և գլոբալ/ գիտագործնական թեմատիկ աշխատանքներ:

գ/ Ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ


կատարելու

հետազոտական

աշխատանքներ

մարդկային

զարգացման

հիմնախնդիրների շուրջ,


նպաստելու շարունակական էկոլոգիական կրթությանը:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները
Ա5 - հիմնավորելու մակրո, մեզո և միկրո մակարդակներում առկա տարածաշրջանային
սոցիալ-տնտեսաաշխարհագրական հիմնախնդիրները:
Բ1 - կիրառելու հասարակական (սոցիալ-տնտեսաաշխարհագրական) նյութերի և տվյալների
հավաքման, պահպանման և մշակման մեթոդները,
Բ3 - ծավալելու ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն և իրականացնելու
հետազոտական աշխատանքներ՝ այդ թվում նաև մանկավարժության բնագավառում,
Բ6 - աշխատելու երկրների, մարզերի, տարածաշրջանների և համայնքների սոցիալտնետսական զարգացման ծրագրերի մշակման և իրականացման աշխատանքներին,
Գ2 - կիրառելու ստացած գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպելու և լուծելու խնդիրներ,
Գ4 - վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար ռեսուրսները,
Գ5 - պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները


անցկացվում են դասախոսություններ և դրանց քննարկումներ, կազմակերպվում են
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սեմինար պարապմունքներ,
ուսանողներին
հանձնարարվում
է
ինքնուրույն
աշխատանքի
համար
համապատասխան գրականություն,
 ուսանողները
ծանոթանում
են
ՀՀ
կառավարության
համապատասխան
գերատեսչությունների աշխատանքներին և կազմակերպում են քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներնեն.
Եզրափակիչ քննություն: Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է


ուսանողի գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5
հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: Եզրափակիչ քննությունը
բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, որից
2 հարցը` 2-ական միավոր, 2 հարցը` 3-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
ԹԵՄԱ 1. Մարդկային զարգացման հայեցակարգային մոտեցումները, Մարդկային
զարգացման տեսությունը, Մարդկային զարգացումը և ժամանակակից համամոլորակային
հիմնախնդիրները: Կայուն զարգացման հայեցակարգը: ԹԵՄԱ 2 Մարդկային զարգացման
բնօգտագործման և բնապահպանական բաղադրիչը: ԹԵՄԱ 3. Մարդկային զարգացման
տնտեսական, սոցիալական և ժողովրդագրական բաղադրիչները: ԹԵՄԱ 4. Մարդկային
զարգացման քաղաքական և իրավական բաղադրիչները: Ժողովրդավարությունը որպես
մարդկային զարգացման գործոն: ԹԵՄԱ 5 Մարդկային զարգացման գիտակրթական և
մշակութային բաղադրիչները:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
11. Մարդկային զարգացման հիմունքներ: Ուսումնական ձեռնարկ մագիստրանտների
համար. Եր.: Նոյյան Տապան, 2004.-318 էջ:
12. Даниелян К.С. Концепция устойчивого человеческого развития. Теория и практика.
Ереван, 1996, 160 с.
13. Íîâèêîâ Þ. Â. Ýêîëîãèÿ, îêðóæàþùàÿ ñðåäà è ÷åëîâåê. Ìîñêâà, èçä. “ÔÀÈÐ-ÏÐÅÑÑ”,
2005, 736 ñ.
14. Ïðîõàðîâ Á. Á. Ýêîëîãèÿ ÷åëîâåêà. Ìîñêâà, èçä. “Àêàäåìèÿ”, 2003, 320 ñ.
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1.0902/Մ.08

2. Տարածքային պլանավորում և
3. 3 Կրեդիտ
կառավարում
4. 2 ժամ / շաբաթ
5. դաս. - 2 ժամ
6.2-րդ՝ ամառային
7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել.


Տարածքային պլանավորման և կառավարման էությունը, դրանց նշանակությունը
տնտեսության զարգացման գործընթացում,



Տարածքային

պլանավորման

և

կառավարման

մեթոդները,

կառավարչական

որոշումների ընդունումը և իրագործման ընթացակարգերը,


ՀՀ տարածքային պլանավորման և կառավարման համակարգը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

ա/ մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


բացատրելու տարածքային պլանավորման և կառավարման էությունը, մեթոդները,
կառավարչական որոշումների ընդունում և իրագործման ընթացակարգերը,



նկարագրելու արդյունավետ կառավարման դերը և նշանակությունը տնտեսության



զարգացման գործընթացում,
լուսաբանելու ՀՀ տարածքային պլանավորման և կառավարման համակարգը:

բ/ Գործնական մասնագիտական կարողություններ


հասկանալու տարածքային պլանավորման և կառավարման համակարգի էությունը,



վերլուծելու կառավարչական որոշումների կայացման փուլերը:

գ/ Ընդհանրական/ փոխանցելի կարողություններ


իրականացնելու տարբեր փաստական և վիճակագրական տվյալների հիման վրա
ռազմավարական պլանավորում:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները
Ա5- հիմնավորելու մակրո, մեզո և միկրո մակարդակներում առկա տարածաշրջանային
սոցիալ-տնտեսաաշխարհագրական հիմնախնդիրները:
Ա6 - ներկայացնելու կառավարման մեթոդները, որոշումներ ընդունելու և իրագործելու
ընթացակարգերը:
Բ5 - գնահատելու տարածաշրջանային զարգացման միտումները և առկա հիմնախնդիրները,
Բ7 - գործնականում իրականացնել տարածաշրջանային տարբեր մակարդակի տարածքային
և վարչական միավորների կառավարման աշխատանքներ:
Գ5 - պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր:
Գ6 - իրականացնելու տարբեր վիճակագրական տվյալների հիման վրա ռազմավարական
պլանավորում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները


անցկացվում են դասախոսություններ և դրանց քննարկումներ,



ուսանողներին հանձնարարվում է ինքնուրույն աշխատանքի համար համապատասխան գրականություն,



ուսանողները ծանոթանում են ՀՀ կառավարության համապատասխան գործընթացներին և կազմակերպում են քննարկումներ:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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Առանց եզրափակիչ գնահատման
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է: Քննության ձևերն են.
Առաջինը՝ գրավոր
Երկրորդը՝ բանավոր
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Կառավարման էությունը և մեթոդաբանությունը: Կառավարման տեսության
զարգացման պատմական ակնարկ, Թեմա 2. Կազմակերպության ներքին և արտաքին
միջավայր: Կազմակերպությունների կազմակերպական-իրավական ձևերը և դրանց
կառավարման առանձնահատկությունները, Թեմա 3. Կառավարման մեթոդները, Թեմա 4.
Կառավարչական որոշումների ընդունում և իրագործման կազմակերպում, Թեմա 5. ՀՀ
հանրային կառավարման համակարգը:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
8. Յու. Մ. Սուվարյանի ընդհանուր խմբագրությամբ: «Մենենջմենթ, երկրորդ, լրացված
բարեփոխված հրատարակություն»: Երևան «Տնտեսագետ» 2002, 560 էջ:
9. Խ. Ա. Մխիթարյան, «Մենենջմենթ», «ԼԱՆ Ռազմիկ» ՍՊԸ , 2014, 259 էջ:
10. Гольдштейн Г. Я. Основы менеджмента։ Учебное пособие, изд. 2-е, дополненное и
переработанное. - Таганрог։ Изд-во ТРТУ, 2003. - 150 c.
11. Питер Друкер {{{заглавие}}} = Challenge management in 21 century. — М.: «Вильямс», 2007. —
С. 272. — ISBN 0-7506-4456-7
12. Орлов А. И. Менеджмент։ Учебник. - М.։ Издательство «Изумруд», 2003. - 298 с.
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1. 0903/Մ03

2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
ոլորտում

4.2 ժամ/շաբ.

5.Գործ.-2

6.1-ին աշնանային

7.ստուգարք

3.3 կրեդիտ

8.Դասընթացի նպատակն է.




Ուսանողների մոտ ձևավորել տեսական և գործնական գիտելիքներ մասնագիտության մեջ
կիրառվող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վերաբերյալ,
փոխանցել հմտություններ մասնագիտական խնդիրների լուծման նպատակով տարբեր
համակարգչային ծրագրերի օգտագործման տեսանկյունից,
ձևավորել աշխարհատեղեկատվական համակարգերի և այլ համակարգերի հետ
ինտեգրացված կերպով աշխատելու կարողություններ:

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
18. ընտրելու համակարգչային տարբեր ծրագրեր մասնագիտական հետազոտություններում
համապատասխան խնդիրները լուծելու նպատակով,
19. պարզաբանելու աշխարհատեղեկատվական համակարգերի տեսական հիմքերը և դրանց
կիրառության ոլորտները,
20. բացատրելու աշխարհատեղեկատվական և ինտեգրվող համակարգերի սկզբունքային
առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
21. կիրառելու աշխարհատեղեկատվական և ինտեգրված համակարգերը մասնագիտական
հետազոտություններում,
22. հավաքելու, պահպանելու և մշակելու մասնագիտության հետ առնչվող գրաֆիկական և
թեմատիկ տվյալներ,
23. ներկայացնելու հետազոտության արդյունքները քարտեզների, աղյուսակների և գրաֆիկների
տեսքով:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ՝
24. արդյունավետ կերպով կազմակերպելու սեփական հետազոտությանները խնայելով ժամանակը
և նյութական միջոցները,
25. աշխատելու հետազոտող խմբերում,
26. պատրաստելու հաշվետվություններ և զեկուցումներ
27. Օժանդակելու տարբեր մասնագիտացված խմբերում աշխարհատեղեկատվական և ինտեգրվող
համակարգերի կիրառմանը:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
1. Բ2. օգտագործելու ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները հասարակական
աշխարհագրական հետազոտություններ կատարելու համար,
2. Բ3. ծավալելու
ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն և
իրականացնելու
հետազոտական աշխատանքներ՝ այդ թվում նաև մանկավարժության բնագավառում,
3. Գ1 օգտվելու տեղեկատվության տարբեր ոլորտներից,
4. Գ2 կիրառելու ստացած գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպելու և լուծելու խնդիրներ,
5. Գ3. աշխատելու հետազոտական խմբերում և ղեկավարելու այն,
6. Գ4. վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար ռեսուրսները,
7. Գ5. պատրաստելու
գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու
հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր:
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11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
1. Գործնական պարապունքներ,
2. Դասավանդման ինտերակտիվ մեթոդ:
28.
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
ստուգարք
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Աշխարհատեղեկատվական և ինտեգրվող համակարգերը աշխարհագրության ոլորտում
Տվյալների տիպերը և դրանց ստացման աղբյուրները,
Տվյալների մուտքագրումը համակարգ,
Վեկտորացման գործընթացը,
Տարածական տվյալների ներդրման գործառույթները
Վերլուծության արդյունքների տարածում:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. А.Д. Иванников, В.П. Кулагин, А.Н. Тихонов, В.Я. Цветков Геоинформатика. - М.:МАКС Пресс, 2001.
- 349 с.
2. Капралов Е., Кошкарев А., Тикунов В., Лурье И., Семин В., Серапинас Б., Сидоренко В. , Симонов
А. Геоинформатика. В 2 книгах. — Москва: Academia, 2010
3. Журкин И. Г., Шайтура С. В. Геоинформационные системы. — Москва: Кудиц-пресс, 2009. — 272 с
4. ArcGIS/Руководство пользователя- ESRI 2003–2004
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2. Ռազմական աշխարհագրություն

4. 2 ժամ / շաբաթ
6. 2-րդ՝ գարնանային

3. 3 - Կրեդիտ

5. դաս. -2
7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել.
1. ռազմական աշխարհագրության հիմնական հասկացությունները, հիմունքները և
օպերացիայի շրջանի գնահատման մեթոդիկան,
2. պետության աշխարհագրական դիրքի, բնական պայմանների, բնակչության, տարաբնակեցման համակարգի և տնտեսության ռազմաաշխարհագրական գնահատականը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

Ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



ներկայացնելու ռազմական աշխարհագրության հիմնական հասկացությունները,
բացատրելու ռազմական աշխարհագրության կիրառական նշանակութունը

և

կառուցվածքը,


վերլուծելու պետության ռազմատնտեսական ներուժը,



նկարագրելու տնտեսության դերը պետության ռազմական համակարգում:

բ/ գործնական մասնագիտական կարողություններ





գնահատելու պետության բնական պայմանների և ռեսուրսների ռազմաաշխարհագրական ներուժը,
վերլուծելու պետության տնտեսության զարգացման վրա ռազմական և աշխարհաքաղաքական գործոնների ազդեցությունը,
բացահայտելու տնտեսության ճյուղերի և կառուցվածքի ռազմաաշխարհագրական
դերը,
վերլուծելու բնակչության, բնակավայրերի և աշխատանքային ռեսուրսների
ռազմաաշխարհագրական ցուցանիշները,

գ/ ընդհանրական/ փոխանցելի կարողություններ


կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները ռազմական աշխարհագրությանը վերաբերող
կարևորագույն խնդիրների լուծման գործողություններում,



կատարելու հետազոտական աշխատանքներ ռազմական աշխարհագրության զարգացման շուրջ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները
Ա5 - հիմնավորելու մակրո, մեզո և միկրո մակարդակներում առկա տարածաշրջանային
սոցիալ-տնտեսաաշխարհագրական հիմնախնդիրները:
Բ4 - իրականացնելու տարածաշրջանային հետազոտություններ և վերլուծություններ
Բ6 - աշխատելու երկրների, մարզերի, տարածաշրջանների և համայնքների սոցիալտնետսական զարգացման ծրագրերի մշակման և իրականացման աշխատանքներին,
Բ7 - գործնականում իրականացնել տարածաշրջանային տարբեր մակարդակի տարածքային
և վարչական միավորների կառավարման աշխատանքներ:
Գ4 - վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար ռեսուրսները,
Գ5 - պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.


անցկացվում են դասախոսություններ և դրանց քննարկումներ, կազմակերպվում են
սեմինար և գործնական պարապմունքներ,
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ուսանողներին հանձնարարվում է ինքնուրույն աշխատանքի համար համապատասխան գրականություն,
 ուսանողները ծանոթանում են ՀՀ կառավարության համապատասխան գործընթացներին և կազմակերպում են քննարկումներ:
13. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է: Քննության ձևերն են.
Առաջինը՝ գրավոր
Երկրորդը՝ բանավոր
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Ռազմական աշխարհագրության հիմունքերը, Թեմա 2. Պետության
ռազմատնտեսական պայմանները, Թեմա 3. Պետության աշխարհագրական դիրքի
ռազմաաշխարհագրական գնահատականը, Թեմա 4. Բնական պայմանների և ռեսուրսների
ռազմաաշխարհագրական գնահատականը, Թեմա 5. Բնակչության, բնակավայրերի և
աշխատանքային ռեսուրսների
ռազմաաշխարհագրական գնահատականը և դրանց
ազդեցությունը զորքերի մարտական գործողությունների վարման վրա, Թեմա6.
Տնտեսության ճյուղերի և տնտեսական ներուժի ռազմաաշխարհագրական գնահատականը և
դրանց ազդեցությունը զորքերի մարտական գործողությունների վարման վրա, Թեմա 7.
Գիտակրթական, մշակութային, առողջապահական և սպասարկման ոլորտների ռազմաաշխարհագրական գնահատականը և դրանց ազդեցությունը զորքերի մարտական գործողությունների վարման վրա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ
1. Ս.Սուջյան, Ռազմական աշխարհագրության դերն ու նշանակությունը մարտական
գործողությունների պլանավորման և անցկացման գործում, Հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր, Պրակ 1, Գյումրի, Դպիր, 2009, էջ 374:
2. Основы военной географии: учебное пособие, М: ВУНЦ СВ §ОВА ВС РФ¦, 2011г., с.121
3. Дж.М.Коллинз, Военная география для профессионалов и непрофессионалов., М,
Научная книга, 2005, 568 с.:
4. Колосов В. А., Мироненко Н. С. Геополитика и политическая география: Учебник для
вузов. - М.: Аспект Пресс, 2001,- 479 с.
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1.0902/Մ.014 2. Ռեկրեացիայի տարածքային
3. 3 Կրեդիտ
կազմակերպում և կառավարում
4. 2 ժամ / Շաբաթ
5. դաս.- 2 ժամ
6.3-րդ աշնանային
7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել.
 ռեկրեացիայի տարածքային կազմակերպման և կառավարման տեսական հիմնահարցերի, ռեկրեացիայի պլանավորման մշակման և ներդրման գործընթացներում
առկա խնդիրների, այդ խնդիրների լուծման մեխանիզմների, ինչպես նաև այս ոլորտի
միջազգային փորձի տեղայնացման առանձնահատկությունները,


տեսական գիտելիքներ և գործնական հմտություններ ռեկրեացիոն համակարգերի և
դրանց կառավարման առանձնահատկությունների վերաբերյալ,



ռեկրեացիայի

կայուն

զարգացման

համակարգային

հիմնախնդրի

լուծման

կարողություն:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

ա/ մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


արտահայտելու սեփական պատկերացումները ռեկրեացիայի կազմակերպման ու
կառավարման մասին և սահմանել հիմնարար հասկացությունները,



ներկայացնելու

տեղեկատվություն

ռեկրեացիոն

ռեսուրսների

և

դրանց

դասակարգման վերաբերյալ,


նկարագրելու

ռեկրեացիայի

տարածքային

պլանավորման

և

կառավարման

առանձնահատկությունները:

բ/ գործնական մասնագիտական կարողություններ


գնահատելու տարածքի ռեկրեացիոն ներուժը և թույլատրելի ծանրաբեռնվածության
մակարդակը,



լուսաբանելու ռեկրեացիայի տարածքային կազմակերպման սոցիալ-տնտեսական
նշանակությունը,



բացահայտելու

ռեկրեացիայի տարածքային կազմակերպման և կառավարման

գործընթացում առկա հիմնախնդիրներն ու տալ արդյունարար լուծումներ,


իրականացնելու ռեկրեացիայի տարածքային կազմակերպման և կառավարման
տարբեր մակարդակներում /լոկալ, ռեգիոնալ, ազգային և գլոբալ/ գիտագործնական
թեմատիկ աշխատանքներ:

գ/ ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ


կատարելու
հետազոտական
աշխատանքներ
ռեկրեացիայի
կազմակերպման և կառավարման հիմնախնդիրների շուրջ,



օգտագործելու ստացած գիտելիքներն ու հմտություններն ռեկրեացիայի զարգացման

տարածքային

և մասնագետների վերապատրաստման գործընթացներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները
Ա4 - պարզաբանելու հասարակական տարածքային համակարգերի ձևավորման և զարգացման գործընթացները,
Ա5 - հիմնավորելու մակրո, մեզո և միկրո մակարդակներում առկա տարածաշրջանային
սոցիալ-տնտեսաաշխարհագրական հիմնախնդիրները,
Բ3 - ծավալելու ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն և իրականացնելու
հետազոտական աշխատանքներ՝ այդ թվում նաև մանկավարժության բնագավառում,
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Բ5 - գնահատելու տարածաշրջանային զարգացման միտումները և առկա հիմնախնդիրները,
Բ6 - աշխատելու երկրների, մարզերի, տարածաշրջանների և համայնքների սոցիալտնետսական զարգացման ծրագրերի մշակման և իրականացման աշխատանքներին,
Գ1 - օգտվելու տեղեկատվության տարբեր ոլորտներից,
Գ2 - կիրառելու ստացած գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպելու և լուծելու խնդիրներ,
Գ3- աշխատելու հետազոտական խմբերում և ղեկավարելու այն,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները
 անցկացվում են դասախոսություններ և դրանց քննարկումներ, կազմակերպվում են
սեմինար և բանավեճեր:
 ուսանողներին
հանձնարարվում
է
ինքնուրույն
աշխատանքի
համար
համապատասխան գրականություն,
 ուսանողները
ծանոթանում
են
ՀՀ
կառավարության
համապատասխան
գերատեսչությունների գործընթացներին և կազմակերպում են քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներնեն.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է: Քննության ձևերն են.
Առաջինը՝ գրավոր
Երկրորդը՝ բանավոր
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Ռեկրեացիոն ռեսուրսները որպես ուսումնասիրության օբյեկտ: Ռեկրեացիոն
ռեսուրսների էությունը, դերն ու նշանակությունը: Թեմա 2. Ռեկրեացիայի զարգացման
էկոլոգիական հրամայականները,
Ռեկրեացիոն բնօգտագործումը և բնության
պահպանությունը: Թեմա 3. Ռեկրեացիոն շրջանացման մակարդակները և տեսակները:
Ռեկրեացիոն գոտիավորման հիմնական գործոնները: Ռեկրեացիոն շրջան հասկացության
գիտական բովանդակությունը: Թեմա. 4 Բնական ռեկրեացիոն ռեսուրսների դասակարգումը
և բնական ռեկրեացիոն ներուժը: Թեմա. 5 «Ռեկրեացիոն ռեսուրսներ» ժամանակակից
տեղեկատվական համակարգերի ստեղծումը և կիրառումը կառավարման ոլորտում: Թեմա
6. Առողջարանային ռեկրեացիոն ռեսուրսների առանձնահատկությունները: Ափամերձ
առողջարանների հատուկ տնտեսաիրավական կարգավիճակը: Թեմա 7. Անտառների
ռեկրեացիոն օգտագործումը: Անտառային ֆոնդի տնտեսական, բնապահպանական և
սոցիալական նշանակությունը: Թեմա8. Բնական ռեկրեացիոն ռեսուրսների էկոլո•իական
գնահատման առանձնահատկությունները: Լանդշաֆտի ռեկրեացիոն և էսթետիկական
էկոլոգիական գնահատումը: Թեմա 9. Ռեկրեացիոն ռեսուրսների գնահատման տնտեսական
մոտեցումները:
Բնական
ռեկրեացիոն
ռեսուրսների
տնտեսական
գնահատման
հիմնախնդիրները: Թեմա 10. ՀՀ հատուկ պահպանվող բնական տարածքների ռեկրեացիոն
ներուժի գնահատումը: Թեմա 11. Էկոլոգիական տուրիզմը որպես տնտեսության և
տարածաշրջանի կայուն զարգացման գործիք:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Александрова А.Ю. Экономика и территориальная организация международного
туризма: Учебное пособие. М.: Издательство МГУ, 1996. 104 с.
2. Драчева Е.Л., Забаев Ю.В., Исмаев Д.К. Экономика и организация туризма.
Международный туризм: учебное пособие – М.: Кнорус, 2005. – 576 с.
3. Кабушкин Н.И., Менеджмент туризма, Минск 2001г., 409с.
4.

Inskeep E. Tourism Planning. An Intagrated and Sustainable Development Approach. New York,
1991.
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Երկրաֆիզիկա, ջրաերկրաբանություն և ճարտարագիտական
երկրաբանություն

ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
1. Ծրագրի անվանումը և
մասնագիտության թվանիշը

Երկրաֆիզիկա, ջրաերկրաբանություն և
ճարտարագիտական երկրաբանություն
054101.03.7

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական
տարին

2017

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները

Մագիստրատուրայում ընդունելությունը կատարվում է ԵՊՀ առկա ուսուցմամբ
մագիստրատուրայի ընդունելության կանոնակարգերի (վերահաստատվում են
ամեն տարի)։ համաձայն:
9. Ծրագրի նպատակները
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,
հնեաբանության 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.
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10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. Ա1. Տիրապետելու երկրաֆիզիկական, ճարտարագիտաերկրաբանան և
ջրաերկրաբանական ուսումնասիրությունների
մեթոդների
տեսական
հիմունքներին:
2. Ա2. Ընտրելու տարբեր երկրաբանական խնդիրների(կառուցվածքային,
հանքային,
ջրաերկրաբանական,
ճարտարագիտաերկրաբանական,
հորատանցքային, էկոլոգիական) լուծման մեթոդաբանությանը:
3. Ա3. Հիմնավորելու ֆիզիկա – երկրաբանական մոդելների կազմման
դաշտային ուսումնասիրությունների արդյունավետ համալիրի ընտրման
սկզբունքները:
4. Ա4. Գրանցել դաշտային և լաբորատոր պայմաններում օգտագործվող
ժամանակակից
սարքերով
և
սարքավորումներով
ստացված
ուսումնասիրությունների արդյունքները:
5. Ա5. ստացված տվյալների համակարգչային մշակմամբ կառուցել քարտեզներ
և գրաֆիկական նյութեր.
6. Ա6. Ներկայացնելու գիտահետազոտական և արտադրական աշխատանքների
ծրագրեր, դրանց նախահաշիվներ և ավարտական հաշվետվություններ
7. Ա7. Պնդելու երկրաբանական բնույթի մրցութային և բիզնես ուղվածություն
ունեցող գիտա- արտադրական ուսումնասիրությունների համալիրում
երկրաֆիզիկական, ջրաերկրաբանական և ճարտարագիտաերկրաբանական
մեթոդների կիրառման անհրաժեշտությունը և արդյունավետությունը:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. Բ1 Ընտրել առաջադրված երկրաբանական խնդրի գործնական լուծման և
տնտեսապես արդյունավետ երկրաֆիզիկական, ջրաերկրաբանական և
ճարտարագիտաերկրաբանական մեթոդների կիրառման համալիր:
2. Բ2 Գործնականում հետազոտել երկրաբանական բազմաբնույթ խնդիրներ,
կատարել կարճաժամկետ կանխատեսումներ, համակարգչային ծրագրերի
կիրառմամբ կառուցել ապրիոր և դինամիկ ֆիզիկա – երկրաբանական մոդելներ:
3. Բ3.
Կիրառելու և օգտվելու դինամիկ Web էջերից`քարտեզագրական և
գրաֆիկական նյութերի կազմման նպատակով , ստեղծել տվյալների բազաներ և
կարողանալ դրանք կիրառել հետազոտություններում:
4. Բ4.Գործնականում
իրականացնել
երկրաֆիզիկական
համալիր
ուսումնասիրություններ`
ջրաերկրաբանական
և
ճարտարագիտաերկրաբանական
աշխատանքների
արդյունավետության
բարձրացման նպատակով:
5. Բ5.Ցուցաբերելու դաշտային և կամերալ աշխատանքների ընթացքում որպես
բարձր որակավորում ունեցող խմբի անդամ, և՛ խմբի ապագա ղեկավար:
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Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. Գ1.Սինթեզել տարաբնույթ փաստեր և վիճակագրական տվյալներ.
2. Գ2. Ընդհանրացնել քանակական և որակական մեկնաբանությունների
արդյունքները,
3. Գ3. Առաջարկել և զարգացնել նոր գաղափարներ,
4. Գ4. Մշակել և կազմել նախագծեր,
5. Գ5. Եզրահանգումներ անել, պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել
հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր.
11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է
12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
13. Գնահատման ձևերը
Գնահատումն իրականացվում է ստուգարքների և քննությունների (եզրափակիչ
գնահատումով, առանց եզրափակիչ գնահատման, առանց ընթացիկ գնահատման)
ընդունման համակարգով, քսան միավորանոց սանդղակով:
Տե՛ս “ԵՊՀ Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական
գործընթացի կազմակերպման կարգ”, Երևան, ԵՊՀ, 2017թ., էջեր 4-8
14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները

Երկրաֆիզիկա,
երկրաբանություն>>

ջրաերկրաբանություն,

ծրագրի մագիստրոս
աշխատանքի անցնել հետևյալ ոլորտներում`

ճարտարագիտական

շրջանավարտները

կարող

են

Բնապահպանության, Էներգետիկայի և բնական պաշարների, Արտակարգ
իրավիճակների,
Քաղաքաշինության,
Կրթության
և
գիտության
նախարարություններում, Ակադեմիական և ենթակա գիտա-հետազոտական
կազմակերպություններում` կապված երկրաբանական խնդիրների լուծման հետ,
Երկրաբանական,
երկրաբանա-հետախուզական,
լեռնահանքային
կազմակերպություններում, որոնք իրականացնում են միներալային հումքի որոնում,
հետախուզում և կորզում: Կազմակերպություններում, որոնք իրականացնում են
ճարտարագիտա-երկրաբանական,
ջրաերկրաբանական
տեխնածին,
հնեաբանական և գեոէկոլոգիական խնդիրներ` կապված շրջակա միջավայրի
մոնիթորինգի հետ, Բարձրագույն և միջնակարգ ուսումնական հաստատություններ
և այլն:
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15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը

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:

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք
օգտագործվել են ծրագիրը մշակելիս
Պետական կրթական չափորոշիչ §Երկրաբանություն մասնագիտությամբ:
Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան Պետական Համալսարանի և այլ առաջատար ԲՈՒՀերի ուսումնական ծրագրեր

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
Բացի
գոյություն

Աշխարհագրության
չունի

որևիցե

և

բուհ,

երկրաբանության
որտեղ

ֆակուլտետից,

պատրաստվեն

ՀՀ

-ում

երկրաֆիզիկոսներ,

ճարտարագետ-երկրաբաններ և ջրաերկրաբաններ: Մասնագետներ պատրաստելու
համար

առկա

են

անհրաժեշտ

երկրաֆիզիկական

և

գեոտեխնիկական

ժամանակակից լաբորատոր բազա, ժամանակակից սարքավորումներով հագեցած:
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Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ

Ա1

Տիրապետելու
երկրաֆիզիկական,
ճարտարագիտաերկրաբանան
և
ջրաերկրաբանական ուսումնասիրությունների
մեթոդների
տեսական
հիմունքներին:

Բ1

Ընտրել առաջադրված երկրաբանական
խնդրի
գործնական լուծման և
տնտեսապես արդյունավետ երկրաֆիզիկական, ջրաերկրաբանական և
ճարտարագիտաերկրաբանական մեթոդների կիրառման համալիր:

Ա2

Եզրահանգումներ
անել,
պատրաստել
զեկուցումներ,
ներկայացնել
հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր:

Բ2

Գործնականում հետազոտել երկրաբանական բազմաբնույթ խնդիրներ, կատարել
կարճաժամկետ կանխատեսումներ, համակարգչային ծրագրերի կիրառմամբ
կառուցել ապրիոր և դինամիկ ֆիզիկա – երկրաբանական մոդելներ:

Ա3

Հիմնավորելու ֆիզիկա – երկրաբանական մոդելների կազմման դաշտային
ուսումնասիրությունների արդյունավետ համալիրի ընտրման սկզբունքները:

Բ3

Կիրառելու և օգտվելու դինամիկ Web էջերից`քարտեզագրական և գրաֆիկական
նյութերի կազմման նպատակով , ստեղծել տվյալների բազաներ և կարողանալ
դրանք կիրառել հետազոտություններում:

Ա4

Գրանցել
դաշտային
և
լաբորատոր
պայմաններում
օգտագործվող
ժամանակակից
սարքերով
և
սարքավորումներով
ստացված
ուսումնասիրությունների արդյունքները:

Բ4

Գործնականում
իրականացնել
երկրաֆիզիկական
համալիր
ուսումնասիրություններ`
ջրաերկրաբանական
և
ճարտարագիտաերկրաբանական
աշխատանքների
արդյունավետության
բարձրացման նպատակով:

ստացված տվյալների համակարգչային մշակմամբ կառուցել քարտեզներ և
գրաֆիկական նյութեր
Ա6
Ներկայացնելու գիտահետազոտական և արտադրական աշխատանքների
ծրագրեր, դրանց նախահաշիվներ և ավարտական հաշվետվություններ
Ա7
Պնդելու երկրաբանական բնույթի մրցութային և բիզնես ուղվածություն
ունեցող գիտա- արտադրական ուսումնասիրությունների համալիրում
երկրաֆիզիկական, ջրաերկրաբանական և ճարտարագիտաերկրաբանական
մեթոդների կիրառման անհրաժեշտությունը և արդյունավետությունը:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ

Բ5

Ցուցաբերելու դաշտային և կամերալ աշխատանքների ընթացքում որպես բարձր
որակավորում ունեցող խմբի անդամ, և՛ խմբի ապագա ղեկավար:

Գ1

Սինթեզել տարաբնույթ փաստեր և վիճակագրական տվյալներ.

Գ4

Մշակել և կազմել նախագծեր

Ընդհանրացնել քանակական և որակական մեկնաբանությունների

Գ5

Եզրահանգումներ

Ա5

Գ2

Բ6

արդյունքները,
Գ3

անել,

պատրաստել

զեկուցումներ,

հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր

Առաջարկել և զարգացնել նոր գաղափարներ,
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ներկայացնել

Երկրաֆիզիկա, ջրաերկրաբանություն և ճարտարագիտական երկրաբանություն ԾՐԱԳՐԻ
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ

Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Մոդուլի
թվանիշը

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6

Բ1

Բ2

Բ3

X

X

X

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտության ոլորտում

0801/M01

X

Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

0803/M02

X

X

X

Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները
Գրավիհետախուզ.և միջուկային երկրաֆիզ.ուսումն.մեթոդներ

0803/MՕ3 X
0803/M04

X

X

Գրունտների մեխանիկա և գրունտագիտություն /հատուկ

0801/M05

X

x

X

Էլեկտրահետախուզության ուսումնասիրման օբյեկտներ

0803/M06

X

Սեյսմահետախուզության ուսումնասիրման օբյեկտներ

0803/M07

X

Գրունտների ճարտարագիտա-երկրաբանական

0801/M08

X

Լանջերի կայունության հաշվարկման մեթոդներ

0801/M09

X

Մագնիսահետ. և հնամագնիսական.ուսումնասիրման մեթոդներ

0803/M10

X

Էկոլոգիական ջրաերկրաբանություն

0801/M11

Կիրառական սեյսմալոգիայի հիմունքներ

0803/M12

X
X

Ինժեներական երկրաֆիզիկա

0803/M13

Ջրաերկրաբանական հետազոտությունների մեթոդաբանություն

0801/M14

X
x

Հատուկ դասընթաց երկրաֆիզիկայից

0803/M15

X

0801/Մ16

X

X

X
X

X

Բ4

Բ5

Բ6

Բ7

Բ8

Գ1

Գ2

Գ3

X

Գ4

Գ5

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

գլուխներ/
X

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

հատկությունների բարելավման մեթոդներ

Մելիորատիվ ջրաերկրաբանություն

X

X

X

X

X
x

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

x

X
X

X

376

X

X

X

x

X

X

X

X
X
X
X

X

X

X

x
X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

Երկրաֆիզիկա, ջրաերկրաբանություն և ճարտարագիտական երկրաբանություն

ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ
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1. 1602/Մ01
2. Օտար լեզու-1 (Անգլերեն)
4. 4 ժամ/շաբ.
5. գործ.-4
6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
7. ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝

3. 6 ECTS կրեդիտ



կատարելագործել ուսանողների օտար (անգլերեն) լեզվով հաղորդակցական
կարողությունները՝ ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ
ոլորտներում,



խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,



ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,



զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու
կարողությունը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կիրառելով մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները
(որոնողական, ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ ընկալել դրանց
բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
2. տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ
գործածության նպատակդրմամբ,
3. ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով ինքնուրույն
աշխատանք կատարելու սկզբունքների իմացություն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային և ոճական
վերլուծություն և թարգմանություն,
5. ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ,
ձևակերպել, շարադրել, հիմնավորել անձնական կարծիքը, քննարկել, բանավիճել
մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրների շուրջ,
6. գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ, ռեֆերատներ,
գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով շարադրանքը,
7. լսելով ընկալել և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող դասախոսությունների,
հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ
ինտերնետային) տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և
ներկայացնելու նպատակով:
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է
համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական համակարգի
(CEFR-ի) B2 մակարդակին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ4 (նախագծեր, հաշվետվություններ ու զեկուցումներ մշակելու և պատրաստելու,
հետազոտությունների արդյունքները ներկայացնելու)
Գ5 (աշխատանքի բարձր արդյունավետություն ցուցաբերելու)
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
4. ինքնուրույն աշխատանք,
5. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի
իրականացում),
6. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
7. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է բանավոր ստուգարքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց.
1. մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում,
2. մասնագիտական բառապաշարի ստուգում,
3. զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ,
4. բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի վերաբերյալ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և
ոճաբանական յուրահատկությունները:
2. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը օտար
(անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում:
3. Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների,
գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների,
էսսեների շարադրման ձևերն ու սկզբունքները:
4. Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների
ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման, վերարտադրության
առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. John M.Swales,Christine B. Feak
“ English in Today’s Research World’’ a Writing Guide.
The University of Michigan Press, USA,2003
2. John M Swales and Christine B.Feak
“Academic writing for Graduate Students’’ 2000, USA
3. Geology and the environment(Bernard W. Pipkin)
4. А. Агабекяан, Английский для технических вузов, Москва, 2000.
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1. 1602/Մ02
2. Օտար լեզու-2 (Անգլերեն)
4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործ.-2
6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. ստուգարք

3. 3 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ամբողջացնել նախորդ մոդուլի օգնությամբ ձեռք բերած գիտելիքները,



ծանոթացնել օտար լեզվի իմացության ստուգման և գնահատման
պահանջներին,



ներկայացնել լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները և
ծանոթացնել թեստավորման հիմանական սկզբունքներին,



ներկայացնել լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և
մարտավարությունը,

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ցուցաբերել օտար լեզվի իմացություն միջազգային չափորոշիչներին
համապատասխան (B2-C1),
2. նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և
պահանջները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. գործնականում կատարել թեստային աշխատանքներ` կազմված
համաեվրոպական չափանիշների B2-C1 մակարակին համապատասխան
4. արտահայտել մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և
բանավոր խոսքով

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. արդյունավետ կիրառել համակարգչային հմտությունները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ4 (նախագծեր, հաշվետվություններ ու զեկուցումներ մշակելու և պատրաստելու,
հետազոտությունների արդյունքները ներկայացնելու)
Գ5 (աշխատանքի բարձր արդյունավետություն ցուցաբերելու)

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TOEFL
թեստավորման միջոցով:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները,
2. լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման
հիմանական սկզբունքները,
3. լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,
4. միջազգային թեստերի (TOEFL, IELTS, ITEP) առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. 1 Debora Philips “ Longman Preparation Course for the TOEFL IBT” Longman 2007
2. 2 Bruce Rogers “ The Complete Guide for TOEFL IBT Test Preparation”, Thomson 2007
3. Boston Educational Services “Official ITEP Preparation Guide”, Create Space Independent
Publishing Platform 2014
4. ETS “The Official Guide to the TOEFL Testing”, McGraw-Hill Education 2012
5. Pauline Cullen “The Official Cambridge Guide to IELTS”, Cambridge English 2014
Kaplan “IELTS Premier”, Kaplan Publishing 2016
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1. 0804/Մ01

2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
ոլորտում
4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործ.-2
6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
7. ստուգարք

3. 3 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ երկրաբանահետախուզական աշխատանքների ժամանակ
կիրառվող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և ծրագրերի (CorelDRAW, Surfer,
AutoCAD և այլն) մասին
 օժանդակել ուսանողների մոտ մասնագիտական ոլորտում հետազոտություններ
կատարելիս և դրանց արդյունքները ներկայացնելիս տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
կիրառման կարողությունների և հմտությունների զարգացմանը
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու երկրաբանության ոլորտում և երկրաբանահետախուզական
աշխատանքներում օգտագործվող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների արդի
հնարավորությունները

2.

քննարկելու և հիմնավորելու առաջադրված խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ ՏՏ
մեթոդների ու գործիքների ընտրությունը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. ինքնուրույնաբար ստեղծելու թվային տվյալների բազաներ և աշխատելու դրանց հետ
4. հաշվարկելու օգտակար հանածոների պաշարներն ու ռեսուրսները ՏՏ
հնարավորությունների կիրառմամբ
5. վերլուծելու և գրաֆիկների տեսքով ներկայացնելու տեսական և քանակական տվյալները
6. կազմելու թվային երկրաբանական քարտեզներ ու կտրվածքներ, նմուշարկման պլաններ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. վերլուծելու առկա տեղեկատվությունը ՏՏ գործիքակազմի կիրառմամբ
8. պատշաճ մակարդակով կազմակերպելու և ներկայացնելու երկրաբանահետախուզական
աշխատանքների արդյունքների ամփոփումը
9. պատրաստելու հետազոտության արդյունքները լուսաբանող և հիմնական դրույթներն ու
եզրակացությունները հիմնավորող լուսացուցադրումներ (պրեզենտացիա)
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ1 Կազմելու հանքավայրերի և հանքային դաշտերի տարատեսակ երկրաբանական
քարտեզներ, հետախուզական հորիզոնների երկրաբանական հատակագծեր, կտրվածքներ ու
նմուշարկման պլաններ
Բ2 Ինքնուրույնաբար կատարելու հանքավայրերի, հանքային մարմինների ուրվագծում,
պաշարների հաշվարկ և երկրաբանատնտեսագիտական գնահատում
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Բ4 Օգտագործելու անհրաժեշտ տեղեկատվական համակարգերն ու տեխնոլոգիաները
մասնագիտական ոլորտում բարդ խնդիրներ լուծելու, ելակտեային տվյալներ վերլուծելու և
հավաստի եզրահանգումներ կատարելու համար
Գ2 Ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերած գիտելիքները և քանակական տվյալներից անել
որակական եզրահանգումներ
Գ4 Մշակելու և պատրաստելու նախագծեր, հաշվետվություններ ու զեկուցումներ,
ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական աշխատանքների կատարում համակարգիչների վրա
2. խնդիրների առաջադրում, լուծման ուղիների մշակում և կիրառում
3. տնային ինքնուրույն աշխատանքների կատարում
4. հանձնարարված տեխնիկական գրականության ընթերցում

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ստուգարք. Դասընթացի ավարտին ստուգվում է ուսանողների գիտելիքները համակարգչի
վրա, ըստ հարցաթերթիկներում առաջադրված խնդիրների: Հարցատոմսը պարունակում է
5 հարց:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների տեղը, դերն ու նշանակությունը երկրաբանական
հետազոտություններում, ընդհանուր դրույթներ:
Տվյալների հենքի նախագծման սկզբունքները:
Տեղեկատվական բազաների ստեղծումը MO Excel և MO Access ծրագրերի օգնությամբ:
Տվյալների վերլուծությունն ու մոդելավորումը:
CorelDRAW, Surfer, AutoCAD և այլ ծրագրերի կիրառումը երկրաբանահետախուզական
աշխատանքներում:
Թվային երկրաբանական քարտեզների ու կտրվածքների կազմում, հանքավայրերի և
հանքային մարմինների ծավալային պատկերների ստեղծում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գործնական առաջադրանքների նյութեր էլեկտրոնային կրիչով
2. MO Excel, MO Access, CorelDRAW, Surfer, AutoCAD և այլ ծրագրերի օգտագորման
ուղեցույցեր
3. Коротаев М.В. Применение геоинформационных систем в геологии. Учебное пособие, М.,
МГУ, 2008
4. Лурье И.К. Геоинформационное картографирование. Учебник, М., 2008
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1. 0803/Մ02
2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-1, գործ.-1
6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
7. ստուգարք

3. 3 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Տրամադրել գիտական հետազոտություն կատարելու, հետազոտության քայլերը
պլանավորելու և մեթոդներն ընտրելու գիտելիք և իմացություն
 Աջակցել ուսանողների մոտ գիտական հետազոտություն կատարելու գործնական
կարողությունների զարգացմանը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ներկայացնելու հետազոտության կատարման մեթոդիկայի ընտրության հիմունքները
2. Քննարկելու հետազոտության պլանավորման և արդյուքնների ստացման քայլերը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. Ընտրելու հետազոտության անցկացման համար ճիշտ մեթոդաբանություն
4. Բացահայտելու և կանխորոշելու հետազոտության անցկացման քայլերը
5. Լուծելու առաջադրված խնդիրները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. Վերլուծելու առկա տեղեկատվությունը և դրանից անել եզրահանգումներ,
7. Ինքնուրույնաբար կազմելու և ներկայացնելու հետազոտության արդյունքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ8 Խորը և հիմնավորված մշակելու առաջարկություններ երկրաբանահետախուզական և
լեռնահանքային արդյունաբերության ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը
բարձրացնելու համար
Գ1 Սինթեզելու եղած փաստերն ու տեղեկատվությունը
Գ3 Առաջադրելու և զարգացնելու նոր գաղափարներ, վարելու գիտական բանավեճեր
Գ4 Մշակելու և պատրաստելու նախագծեր, հաշվետվություններ ու զեկուցումներ,
ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. խմբային գործնական աշխատանքներ
3. թիմային աշխատանք
4. թեմատիկ ռեֆերատների կատարում
5. հանձնարարված գրականության ընթերցում
6. քննարկումների կազմակերպում
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ստուգարք
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գիտական հետազոտություն կատարելու հիմնական նպատակներն ու սկզբունքները:
Հետազոտություն կատարելու քայլերը (պլանավորում): Նյութերի հավաքագրում և
վերլուծություն: Հետազոտության մեթոդների ընտրություն: Հետազոտության արդյունքների
ամփոփում և ներկայացում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Դասախոսությունների նյութեր
2. Գիտամեթոդական հոդվածներ
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1. 0803/Մ02

2. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները

4. 2ժամ/շաբ.

5. դասախոսություն -2

6. 1-ին` աշնանային կիսամյակ

7. ստուգարք

3. 3 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


Ուսանողներին ծանոթացնել մասնագիտության զարգացման փուլերին:

 Փոխանցել գիտելիքներ մասնագիտության ուղղությունների և ժամանակակից
հիմնահարցերի վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Թվարկելու մասնագիտության առջև ծառացած ժամանակակից հիմնախնդիրները:
2. Ընտրելու լուծման ուղիները և մեթոդները` հենվելով ստացված տվյալների
վերլուծության վրա:
3. Դասակարգելու հիմնահարցերը և լուծման համար ընտրել արդյունավետ
մեթոդներ(երկրաֆիզիկական, ջրաերկրաբանական և ճարտարագիտաերկրաբանական):
4. Ներկայացնելու հետազոտությունների տվյալների(աղյուսակներ, քարտեզներ,
գրաֆիկներ, սխեմաներ) մշակման մեթոդաբանությունը:

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Գործնականում լուսաբանելու երկրաֆիզիկական անոմալիաների կապը կախված
երկրաբանական կառույցների և հանքավայրերի ֆիզիկական
առանձնահատկություններից:
2. Օգտագործելու ստացված անոմալիաների քարտեզները, կանխատեսելու հանքային
օբյեկտների շահագործման հեռանկարայնությունը:
3. Կիրառելու որակական մեկնաբանման եղանակը:

4. Հաշվարկելու երկրաբանական օբյեկտների տեղադրման տարրերը`քանակական
մեկնաբանման մեթոդներով:

գ. ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Համակարգելու ստացված տեղեկատվությունը:
2. Գնահատելու ստացված տվյալները և հետևություններ անելու խնդիրների լուծման
նպատակով արդյունավետ մեթոդների ընտրության հարցում:
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Ներկայացնելու և տիրապետելու երկրաֆիզիկական, ճարտարագիտաերկրաբանան և

ջրաերկրաբանական ուսումնասիրությունների մեթոդների տեսական հիմունքներին:
Ա3. Հիմնավորելու ֆիզիկա – երկրաբանական մոդելների կազմման սկզբունքները`
հիմնված միջավայրի ֆիզիկական հատկությունների և երկրաբանական կառուցվածքի
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առանձնահատկություններով:
Բ1. Ընտրելու առաջադրված երկրաբանական խնդրի գործնական լուծման և տնտեսապես
արդյունավետ երկրաֆիզիկական, ջրաերկրաբանական և ճարտարագիտաերկրաբանական
մեթոդների կիրառման համալիր:
Բ2.

Գործնականում

հետազոտելու

երկրաբանական

բազմաբնույթ

խնդիրներ,

համակարգչային ծրագրերի կիրառմամբ կառուցելու ապրիոր և դինամիկ ֆիզիկա –
երկրաբանական մոդելներ:
Գ1.Սինթեզելու և համեմատելու և հակադրելու տարբեր տիպի տվյալներ:
Գ4.Եզրահանգումներ անելու, կատարելու վիճակագրական վերլուծություն և գնահատելու
ստացված տվյալները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
3.Դաշտային մշտադիտարկումներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Նախատեսված ստուգումն անց է կացվում ուսանողի բանավոր հարցման և ռեֆերատիվ
աշխատանքի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Մետաղական օգտակար հանածոների կուտակումների

հայտնաբերման նորագույն
տեսական ու կիրառական հետազոտությունների արդյունքները:
2. Կառուցվածքային անկայուն(գերնստող, ուռչող, տիղմային) գրունտների ճարտարագիտաերկրաբանական հիմնախնդիրները
3.Ոչ մետաղական օգտակար հանածոների կուտակումների անջատման նորագույն
տեսական ու կիրառական հետազոտությունների արդյունքները:
4.Սողանքային երևույթների ճարտարագիտա-երկրաբանական հիմնախնդիրները
5.Տարբեր տիպերի օգտակար հանածոների գոյացման երկրադինամիկական պայմանները
Երկրի տեկտոնական զարգացման տարբեր փուլերում:
6.Ռադիոակտիվ և քիմիական նյութերի պահուստարանների տեղամասի ընտրության
ճարտագիտա-երկրաբանական հիմնախնդիրները
7. ՀՀ տարածքում նոր տեսությունների հիման վրա հանքահումքային հենքի ընդլայնման
հնարավորությունները:
8. Հիդրոտեխնիկական կառույցների ճարտարագիտա-երկրաբանական հիմնախնդիրները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Миронов В.С ,,Основные геофизические методы,,Учебник М., 2006
2. Хмелевской В.К., Горбачев Ю.И.и др.” Геофизические методы исследований. Изд-во
КПГУ,2004
3. Никонов А.А.”Современные движения земной коры ''М.Дом книги 2007
4. Դասախոսությունների տեքստեր` էլեկտրոնային կրիչով և առցանց էլեկտրոնային
ռեսուրսներ:
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1. 0804/Մ03

2. Օգտակար հանածոների հանքավայրերի
3. 6 ECTS կրեդիտ
հետազոտման երկրաբանակառուցվածքային
մեթոդներ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2, գործ.-2
6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ձևավորել խոր գիտելիքներ օգտակար հանածոների հանքայնացումների որոնողական
չափանիշների՝ նախադրյալներին և հատկանիշների վերաբերյալ
 տրամադրել և աջակցել հանքային միավորների հետազոտման
երկրաբանակառուցվածքային մեթոդների ու քարտեզագրման հիմունքների մասին խորը
և համակարգված գիտելիքների ու կարողությունների ձևավորմանը
 զարգացնել հանքավայրերի և հանքային դաշտերի երկրաբանական քարտեզներ,
հետախուզական հորիզոնների երկրաբանական հատակագծեր, կտրվածքներ կազմելու
կարողություններ
 աջակցել հանքային միավորների երկրաբանակառուցվածքային
առանձնահատկությունները վերլուծելու, գիտելիքները ստեղծագործաբար կիրառելու,
եզրահանգումներ անելու և հաշվետվություններ կազմելու կարողությունների
ձևավորմանը
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ինքնուրույնաբար ընտրելու և տարբերակելու որոնողական նախադրյալներն ու
հատկանիշները

2. համակողմանիորեն լուսաբանելու և ձևակերպելու մակերևութային և ստորգետնյա
քարտեզագրման հիմունքները, լեռնային փորվածքների և հորատանքների փաստագրման
եղանակներն ու աշխատանքի սկզբունքները
3. պարզաբանելու հետազոտման երկրաբանակառուցվածքային մեթոդները, նրանց դերն ու
նշանակությունը օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և հետախուզման
գործում

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կիրառելու հանքավայրերի կառուցվածքների ուսումնասիրման հիմնական մեթոդները
5. բացահայտելու հանքավայրերի ու հանքային դաշտերի երկրաբանակառուցվաքային
առանձնահատկությունները
6.

կազմելու հանքային դաշտերի ու հանքավայրերի երկրաբանական քարտեզներ,
հետախուզական հորիզոնների երկրաբանական հատակագծեր, կտրվածքներ և մշակելու
երկրաբանական գրաֆիկական մոդելներ

7. բացահայտելու որոնողական նախադրայալներն ու հատկանիշները հեռանկարային
տեղամասերի առանձնացման և երկրաբանահետախուզական աշխատանքների ու նրանց
մեթոդիկայի ընտրության հիմնավորման համար
8. համակողմանիորեն վերլուծելու, բացատրելու և արժեվորելու երկրաբանական
չափանիշների դերը, նշանակությունը և կապը ներծին հանքայնացման ձևավորման ու
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դրանց հայտնաբերման գործում

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
9. վերլուծելու առկա փաստերն ու տեղեկատվությունը կոնկրետ խնդիրների
շրջանակներում, դրանց հիման վրա անել որակական եզրահանգումներ
10. մշակելու և ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները,
երկրաբանահետախուզական աշխատանքների ուղղության և արդյունավետության
բարձրացման առաջարկությունները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1 Համակողմանիորեն լուսաբանելու և ձևակերպելու մակերևութային և ստորգետնյա
քարտեզագրման հիմունքները, լեռնային փորվածքների և հորատանցքերի փաստագրման և
նմուշարկման արդյունքների մշակման եղանակներն ու սկզբունքները, հետազոտման
երկրաբանակառուցվածքային մեթոդները
Ա2 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
Բ1 Կազմելու հանքավայրերի և հանքային դաշտերի տարատեսակ երկրաբանական
քարտեզներ, հետախուզական հորիզոնների երկրաբանական հատակագծեր, կտրվածքներ ու
նմուշարկման պլաններ
Բ3 Մշակելու և կառուցելու երկրաբանական համալիր գրաֆիկական եռաչափ մոդելներ
Բ5 Վերլուծելու ուսումնասիրվող տարածքների մետաղաբերությունը և գնահատելու
հանքայնացման հեռանկարները
Բ7 Ընդհանրացնելու, վերլուծելու հանքավայրերի, հանքային դաշտերի ու հանգույցների
երկրաբանակառուցվածքային առանձնահատկությունները և անցկացնելու հանքային
օբյեկտների փորձաքննություն
Գ1 Սինթեզելու եղած փաստերն ու տեղեկատվությունը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. թիմային աշխատանք
3. գործնական առաջադրանքների կատարում
4. հանձնարարված մասնագիտական գրականության ընթերցում
5. ինքնուրույն խնդիրների լուծում
6. աշխատանք երկրաբանական քարտեզների և կտրվածքների հետ
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. (5 միավոր առավելագույն արժեքով) – գրավոր հարցում,
հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 2 միավոր,
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. (5 միավոր առավելագույն արժեքով) – բանավոր հարցում,
նախապես հանձնարարված ինքնուրույն գործնական աշխատանքների կատարման և
բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա,
3. Եզրափակիչ քննություն. (10 միավոր առավելագույն արժեքով) – բանավոր հարցում,
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց` յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
Գնահատման միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հանքավայրերի ու հանքային դաշտերի կառուցվածքի հետազոտման խնդիրներն ու
նպատակը, օբյեկտները, ուսումնասիրման մեթոդները: Վերգետնյա ու ստորգետնյա
երկրաբանական քարտեզագրման մեթոդներն ու սկզբունքները: Որողոնական շափանիշներ՝
նախադրյալներ և հատկանիշներ: Ծալքավոր կառույցներում և խզվածքային ու ճեղքավոր
գոտիներում տեղադրված հանքավայրերի ուսումնասիրության և կառուցվածքային
վերլուծության մեթոդները: Տարբեր երկրաբանակառուցվածքային պայմաններում (բյուրեղային
վահաններ, պլատֆորմային ծածկոց, ծալքավոր, գեոսինկլինալային մարզեր) ձևավորված
հանքավայրերի կառուցվածքի ուսումնասիրման առանձնահատկությունները: Հանքային
կուտակումների հայտնաբերման համար հեռանկարային տարածքների կանխատեսումային
գնահատման մոտեցումները: Հանքվերահսկող գործոնները և նրանց հետազոտման
մեթոդները: Հանքային միավորների ուսումնասիրման և երկրաբանական քարտեզագրման
առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Դասախոսությունների և լաբորատոր առաջադրանքների նյութեր
2. Вольфсон Ф.И., Яковлев П.О. Структуры рудных полей и месторождений. М., Недра, 1985
3. Кушнарев И.П., Мельникова К.М. Методы структурной геологии и геологическое
картирование. М. Недра, 1984
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1. 0803/Մ 03

երկրաֆիզիկական
և 3. 6 ECTS կրեդիտ
ճարտարագիտաջրաերկրաբանական
համալիր
մեթոդներ
2.

Հետազոտման

4. 4ժամ/շաբ.

5. դասախոսության-2, գործ. - 2

6. 1-ին` աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել`

 Երկրաբանա- երկրաֆիզիկական հետազոտություններում կիրառվող երկրաֆիզիկական
և ճարտարագիտաջրաերկրաբանական հիմնական մեթոդներին ու դրանց
առանձնահատկություններին:
 Երկրաբանական խնդիրների առանձնահատկություններով պայմանավորված
հետազոտման արդյունավետ մեթոդների ընտրության և հիմնավորման սկզբմունքներին:
 Փոխանցել գիտելիքներ լաբորատոր և դաշտային հետազոտությունների ժամանակակից

մեթոդաբանության և չափող սարքավորումների աշխատանքի սկզբունքների
վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
5.

Ներկայացնելու երկրաֆիզիկայի, ջրաերկրաբանության և ճարտարագիտական

երկրաբանության ոլորտի հետազոտական բնույթի խնդիրների տեսական հիմունքները և
լուծման գործնական ուղիները:
6.

Ընտրելու ֆիզիկա-երկրաբանական մոդելները և ըստ պետրոֆիզիկական ու

գրունտագիտաիտական հատկանիշների, տալու լուծման արդյունավետ մեթոդներ:
բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. Գործնականում լուսաբանելու երկրաֆիզիկական անոմալիաների կապը
երկրաբանական կառույցների հետ և դա բացատրել ապարների ֆիզիկական
հատկանիշների օրինաչափ փոփոխություններով:
6. Օգտագործելու ստացված երկրաֆիզիկական դաշտերի և
ճարտարագիտաերկրաբանական հետազոտությունների տվյալները` կազմելու
աղյուսակներ, սխեմաներ և քարտեզները, տալու համապատասխան երկրաբանական
մեկնաբանումներ:
7. Կիրառելու ուղիղ խնդրի լուծումը, որպես որակական մեկնաբանման եղանակ:
8. Հաշվարկելու հետազոտվող օբյեկտների տեղադրման տարրերը`ըստ քանակական
մեկնաբանման մեթոդների:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
3. Ամփոփելու, կապ հաստատելու հետազոտության օբյեկտի տեղադրման պարամետրերի
և դաշտային ու լաբորատոր պայմաններում ստացված տվյալների միջև:
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4. Վերլուծելու հետազոտությունների արդյունքները, գնահատելու և հետևություններ
անելու խնդիրների լուծման ժամանակ ընտրված մեթոդների արդյունավետության
վերաբերյալ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1.Տիրապետելու

երկրաֆիզիկական,

ջրաերկրաբանական

և

ճարտարագիտական

երկրաբանության հետազոտական մեթոդների տեսական հիմունքներին:
Ա3.

Հիմնավորելու

ընտրված

ֆիզիկա

-

երկրաբանական

մոդելները`

հենվելով

պետրոֆիզիկական ու գրունտագիտաիտական հատկանիշների վրա:
Բ2. Առաջադրված երկրաբանական խնդրի գործնական լուծման նպատակով հաշվարկելու

հետազոտվող օբյեկտների տեղադրման տարրերը ըստ քանակական մեկնաբանման
մեթոդների:
Բ3.Օգտագործելու

ստացված

ճարտարագիտաերկրաբանական

երկրաֆիզիկական
հետազոտությունների

դաշտերի
տվյալները,

և
դրանց

համակարգչային մշակմամբ կազմելու աղյուսակներ, սխեմաներ և քարտեզները:
Գ1. Սինթեզելու տարաբնույթ փաստերը, կատարել հետազոտությունների տվյալների

վիճակագրական վերլուծություններ` խնդիրների համակողմանի ընկալման և ամբողջական
լուծում տալու նպատակով, առաջարկելու արդյունավետ մեթոդների համալիր:
Գ2. Վերլուծելու և ընդհանրացնելու հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստելու

զեկուցումներ և անելու եզրահանգումներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. Դասախոսություն
2.Գործնական առաջադրանքների կատարում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, որոնցից երկուսը՝ 1,5, երկուսը՝ 1
միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, որից 2 հարցը` 3-ական, 2 հարցը`
քայլը 0,5 է:
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2– ական միավոր: Միավորների

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1.Երկրաֆիզիկական դաշտերի օրինաչափ փոփոխությունների հետազոտություններով
Երկրի կառուցվածքի, միջուկում և մանթիայում ընթացող ֆիզիկական պրոցեսների,
երկրակեղևի վերին շերտերում երկրատեկտոնական շարժումների ուսումնասիրում:
2. Երկրաբանական լոկալ և ռեգիոնալ ստրուկտուրաների, տարբեր ծագման ապարների
տարածման

սահմանների

և

կոնտակտների,

խախտում

-

խզումնային

գոտիների

քարտեզագրում:
3. Մետաղական և ոչ մետաղական օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնումը և
հետախուզումը երկրաֆիզիկական մեթոդներով:
4. Երկրաֆիզիկական մեթոդների համալիրով ջրաերկրաբանության և ճարտարագիտական
երկրաբանության խնդիրների լուծումը:
5. Ստորերկրյա ջրերի ռեսուրսները և դրանց արդյունավետ օգտագործումը:
6.

Շինարարական

կառույցների

ճարտարագիտաերկրաբանական

ուսումնասիրման

մեթոդները:
7.Պոչամբարների անվտանգության և բնապահպանական ազդեցությունների մոնիթորինգ
երկրաֆիզիկական և ճարտարագիտաերկրաբանական համալիր մեթոդներով:
8.Երկրաֆիզիկական

և

ճարտարագիտաերկրաբանական

հետազոտություններում

օգտագործվող ժամանակակից չափող սարքեր և սարքավորումներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

С.Д. Воронкевич , Основы технической мелиорации грунтов, М. Изд.МГУ, 2005, 498 с.

2.

Павлов А.Н.. Геофизика. Общий курс, Санкт-Петербург, 2006

3.

Миронов В.С ,,Основные геофизические методы,, Учебник М., 2006

4.

Хмелевской В.К., Горбачев Ю.И.и др.” Геофизические методы исследований. Изд-во
КПГУ,2004

5.

Никонов А.А.”Современные движения земной коры ''М.Дом книги 2007

6.

Ժ.Ա.Աչոյան, Ջրաերկրաբանական պարամետրերի որոշումը դաշտային
փորձաֆիլտրացիոն հետազոտությունների տվյալներով, ԵՊՀ հրատար., Երևան 2005,

7.

Լ.Կ.Թադևոսյան, Գ.Վ.Մարկոսյան և մյուսներ,,Ուսումնասիրման երկրաֆիզիկական
մեթդներ,, Մեթոդական ցուցումներ, Երևան ԵՊՀ, 2005

8.

Հայրոյան Ս.Հ. Դիսպերս գրունտների դինամիկական անկայունություն , Երևան 2015
է.115

9.

Դասախոսությունների տեքստեր` էլեկտրոնային կրիչով և առցանց էլեկտրոնային
ռեսուրսներ:
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1. 0803/Մ04

2. Էլեկտրահետախուզության ուսումնասիրման

3. 3 ECTS կրեդիտ

օբյեկտներ
4. 2ժամ/շաբ.

5. դասախոսություն-2

6. 2 – րդ`գարնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝



Ծանոթացնել ուսանողներին ուսումնասիրության օբյեկտների ընտրությանը կիրառվող
մեթոդների տեսական հիմունքներին:



Փոխանցել գիտելիքներ այդ մեթոդների գործնական առանձնահատկությունների մասին՝
նավթագազաբեր ստրուկտուրաների, երկրաբանական վտանգավոր երևույթների և
պրոցեսների(սողանք, կարստ), ստորգետնյա օբյեկտների ուսումնասիրման նպատակով:



Ձևավորել հմտություններ ժամանակակից սարքավորումներով իրականացնելու
դաշտային աշխատանքներ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ներկայացնելու ինքնուրույն կերպով էլեկտրահետախուզություն մեթոդի տեսական
հիմքերը:
2. Պարզաբանելու ժամանակի ընթացքում էլեկտրական դաշտերի փոփոխությունները:
3. Բացատրելու այդ փոփոխությունների պատճառները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Ընտրելու համապատասխան դաշտային աշխատանքների մեթոդիկա և տեխնիկա:
2. Կազմելու քարտեզագրական և գրաֆիկական նյութեր ըստ ԱՏՀ տեխնոլոգիաներ:
3. ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառմամբ մշակելու և մեկնաբանելու ստացված
դաշտային և լաբորատոր տվյալները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Արդյունավետ կերպով իրականացնելու Էլեկտրահետախուզություն մեթոդով
դաշտային աշխատանքները:
2. Վերլուծել առաջադրված խնդիրները և առաջարկել դրանց գործնական ներդրման
կիրառությունը:
3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Տիրապետելու և ներկայացնելու էլեկտրահետախուզական

մեթոդների տեսական

հիմունքները:
Ա5.

Պնդելու

էլեկտրահետախուզական

տարբեր

մեթոդների

կիրառման

արդյունավետությունը, ջրաերկրաբանության, ճարտարագիտաերկրաբանության ոլորտի
խնդիրների լուծման նպատակով:
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Բ3. Էլեկտրահետախուզության կիրառմամբ ստացված տվյալների համակարգչային
մշակմամբ կառուցելու քարտեզներ, համադրելու մշակված ու մեկնաբանված տարբեր
տիպի կորերը:
Բ2.

Էլեկտրահետախուզական

սարքերով

դաշտային

հետազոտության

տվյալները

գրանցելու, մշակելու և մեկնաբանելու:
Գ2. Ընդհանրացնելու քանակական և որակական մեկնաբանությունների արդյունքները:
Գ5.

Եզրահանգումներ

անելու,

պատրաստելու

զեկուցումներ,

ներկայացնելու

հետազոտությունների արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. Դասախոսություն
2. Գործնական աշխատանքների կատարում

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է;
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1.Գեոէլեկտրական
մոդելները,
որպես
էլեկտրահետախուզության
օբյեկտների
ուսումնասիրության հիմք:
2.
Էլեկտրական
հետախուզության
հաստատուն
հոսանքի
մեթոդների
ֆիզիկամաթեմատիկական հիմունքները, տվյալների մշակումը, գործնական կիրառումը:
3.Էլեկտրահետախուզության փոփոխական հոսանքի մեթոդների ֆիզիկամաթեմատիկական
հիմունքները, տվյալների մշակումը, գործնական կիրառումը:
4. Ռեգիոնալ ուսումնասիրությունների էլեկտրահետախուզական օբյեկտները:
5.
Նավթագազաբեր
հանքավայրերի
որոնումը,
որպես
ստրուկտուրային
էլեկտրահետախուզության օբյեկտ:
6. Հանքավայրերը, որպես էլեկտրահետախուզության (էլեկտրամագնիսական) մեթոդների
օբյեկտ:
7. Ինժեներական էլեկտրահետախուզության ուսումնասիրության օբյեկտները:
8. Համակարգչային ծրագրերի կիրառումը էլեկտրահետախուզության տվյալների մշակման և
մեկնաբանման նպատակով:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Электроразведка.Практическое учебное пособие, МГУ, 2005.
2. Бердичевский М.Н. Дмитриев В.И.”Модели и методы магнитотеллурики” М, Научный
мир, 2009.
3. Современные методики измерения, обработки и интерпретации электромагнитных
данных М., Книжный дом, 2009.
4. Стогний В.В.,” Стогний Вас.В. “ Рудная электроразведка” М. “Вузовская книга”, 2008
5. ՎարդանյանՎ.Պ. ,,Էլեկտրահետախուզություն,, հաստատուն հոսանքի մեթոդներ.
ԵՊՀ հրատ., 2013.
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2. Սեյսմահետախուզության ուսումնասիրման

3. 3 ECTS կրեդիտ

օբյեկտներ
4. 2ժամ/շաբ.

5. դասախոսություն -2

6. 2-րդ` գարնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝



Ծանոթացնելու սեյսմահետախուզության տեսական հիմունքներին, և ըստ
ուսումնասիրության օբյեկտների կիրառվող մեթոդների ընտրությանը:



Փոխանցելու գիտելիքներ այդ մեթոդների ընտրության և գործնական
առանձնահատկությունների մասին:



Ձևավորելու հմտություններ ժամանակակից սարքավորումներով իրականացնելու
դաշտային աշխատանքներ` խորքային կառուցվածքի, բյուրեղային հիմքի
քարտեզագրման, օգտակար հանածոների հանքավայրերի օբյեկտներ ըորոնման և
հետախուզման նպատակներով:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
4. Ներկայացնելու սեյսմահետախուզություն մեթոդի տեսական հիմքերը:
5. Լուսաբանելու դաշտային և լաբորատոր պայմաններում ստացված տվյալների կապը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Ընտրելու առաջադրված երկրաբանական խնդրի գործնական լուծման և տնտեսապես
արդյունավետ մեթոդների համալիրը:
5. Կազմելու քարտեզագրական և գրաֆիկական նյութեր ըստ ԱՏՀ տեխնոլոգիաների:

6. ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառմամբ մշակելու և մեկնաբանելու ստացված
դաշտային և լաբորատոր տվյալները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Արդյունավետ կերպով իրականացնելու սեյսմահետախուզություն մեթոդով
դաշտային աշխատանքները:
2. Հենվելով սեյսմահետախուզությամբ ստացված տվյալների վրա, հետևություններ
անելու միջավայրի ֆիզիկա-երկրաբանական մոդելների վերաբերյալ:
3. Պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները,
վարելու գիտական բանավեճեր:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1. Տիրապետելու սեյսմահետախուզական ուսումնասիրությունների մեթոդների
տեսական հիմունքներին:
Ա4.

Ներկայացնելու

դաշտային

և

լաբորատոր

պայմաններում

ստացված

սեյսմահետախուզական ուսումնասիրությունների տվյալների գրանցման սկզբունքները:
Բ1. Կիրառելու սեյսմահետախուզության մեթոդները նավթագազաբեր ստրուկտուրաների
հայտնաբերման նպատակով:
Բ4. Գործնականում հետազոտելու սեյսմահետախուզական բազմաբնույթ խնդիրներ,
համակարգչային ծրագրերի կիրառմամբ կառուցել ապրիոր և դինամիկ ֆիզիկա –
երկրաբանական մոդելներ:
2. Գ2. Ընդհանրացնելու քանակական և որակական մեկնաբանությունների արդյունքները.
3. Գ5. Եզրահանգումներ անելու, պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու

հետազոտությունների արդյունքները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. Դասախոսություն
2. Հանձնարարված մասնագիտական գրականության ընթերցում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է;
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Սեյսմիկ ուսումնասիրության տեսության ընդհանուր խնդիրները և մեթոդիկան:
2.

Լեռնային ապարների առաձգական հատկությունները:

3.

Առաձգական ալիքների կարգերը և տեսակները:

4. Բեկված ալիքի մեթոդ:
5. Անդրադարձված ալիքի մեթոդ:
6. Փոխանակված և լայնական ալիքների օգտագործումը:
7. Ակուստիկ կառոտաժ:
8.

Սեյսմիկ ուսումնասիրությունների օբյեկտները:

9. Սեյսմիկ սահմաններ և դիզյունկտիվ խախտումներ:
10. Բյուրեղային ֆունդամենտի և մանթիայի խորքային ուսումնասիրություններ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Уаров В.Ф.”Сейсмическая разведка” Учебное пособие, М.”Вузовская книга”, 2007
2. Геофизика (Под.ред. В.К. Хмелевскоо.Учебник М, МГУ, ,320с. 2007
3. Դասախոսությունների տեքստեր`էլեկտրոնային կրիչով և առցանց էլեկտրոնային
ռեսուրսներ:
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1. 0801/Մ02

2. Գրունտների ճարտարագիտա-երկրաբանական
հատկությունների բարելավման մեթոդներ

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դասախոսություն-2

6. 2-րդ գարնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել.
 գրունտների գեոտեխնիկական հատկությունների բարելավման հիմնահարցերին,


գրունտների գեոտեխնիկական հատկությունների բարելավման մեթոդների
առանձնահատկություններին՝ խտացում, ցեմենտապատում, կավապատում, էլեկտրաօսմոս
և կիրառման հնարավորություններին

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. առաջարկելու գրունտների ֆիզիկա-մեխանիկական հատկությունների բարելավման
համար կիրառվող մեթոդները,
2. դասակարգելու գրունտների գեոտեխնիկական հատկությունների տեխնիկական
բարելավման մեթոդները,
3. նկարագրելու գրունտների գեոտեխնիկական հատկությունների բարելավման
մեթոդները՝ թերմիկ մշակում, սառեցում, ջրի մակարդակի արհեստական իջեցմամբ
գրունտների չորացում

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
4. գնահատելու և համադրելու բնական և տեխնիկական բարելավված գրունտի
ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
6. քննարկելու գրունտների գեոտեխնիկական հատկությունների բարելավման
մեթոդների կիրառման հնարավորությունները,
7. համեմատելու տվյալ տարածքի գրունտների գեոտեխնիկական հատկությունների
բարելավման համար առաջարկվող տարբեր մեթոդների արդյունավետությունը
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. ընտրելու

գրունտների ֆիզիկամեխանիկական հատկությունների բարելավման

համար անհրաժեշտ մեթոդները,
Ա3. հիմնավորելու գրունտների բարելավման մեթոդների (թերմիկ մշակում, սառեցում,
ջրի մակարդակի արհեստական իջեցում) ընտրման սկզունքները,
Բ2. գրանցելու և մեկնաբանելու բնական և տեխնիկական բարելավված գրունտի
ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները,
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Գ2.ընդհանրացնելու

գրունտների

քանակական

և

որակական

հատկությունների

բարելավման մեթոդների մեկնաբանությունների արդյունքները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է;
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1. Գրունտների ամրացումը մեխանիկական խտացմամբ, վիբրոխտացում ,
2. Գրունտների օպտիմալ խոնավության և առավելագույն կմախքի խտության որոշում,
3. Ապարների ցեմենտապատում, կավապատում և սառեցում,
4. Ապարների էլեկտրոքիմիական ամրացում և էլեկտրաօսմոտիկ չորացում,
5. Ապարների ֆիզիկա-մեխանիկական հատկությունների բարելավման մեթոդները՝

սիլիկատիզացիա, խեժապատում, թերմիկ և քիմիական ամրացում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. С.Д. Воронкевич , Основы технической мелиорации грунтов, М. Изд.МГУ, 2005, 498 с.

2. В. Д. Ломтадзе, Инженерная геология: Инженерная петрология; Л. “Недра”, 1997г.
3. Ф. В. Котлов, Геологические основы технической мелиорации пород. Труды совещания
по инженерно-геологическому изучению горных пород, Изд. МГУ, 2010г.
4. В. Е. Соколович, Химическое закрепление грунтов, Москва, Стройиздат, 2010г.
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1. 0801/Մ03

2. Լանջերի կայունության գնահատման մեթոդներ

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դասախոսություն-2

6. 2-րդ գարնանային կիսամյակ

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել.



Տարբեր ճարտարագիտա-երկրաբանական պայմաններում գտնվող և շարժման
մեխանիզմով սողանքային լանջերի կայունության գնահատման մեթոդներին,



Ժամանակի ընթացքում սողանքային պրոցեսների ընթացքին և մեխանիզմին,



Սողանքային երևույթների դեմ պայքարի ժամանակակից միջոցառումներին

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

տիրապետելու լանջերի կայունության հաշվարկի ժամանակակից մեթոդներին,

2.

հիմնավորելու լանջի կայունության հաշվարկման նպատակով ֆիզիկաերկրաբանական
մոդելի կազմումը (հաշվարկային սխեման),

3.

կանխատեսելու սողանքային պրոցեսները և տալու արդյունավետ հակասողանքային
միջոցառումների առաջարկություններ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
4.
գնահատելու սողանքային լանջի կայունությունը,
5.
օգտագործելու լանջերի կայունության հաշվարկման մեթոդները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
6. քննարկելու լանջերի կայունության հաշվարկային սխեմաների
առանձնահատկությունները, նրանց համապատասխանությունը
ճարտարագիտաերկրաբանական պայմաններին,
7. առաջարկելու սողանքավտանգ տեղամասերում ինչպես ակտիվ այնպես էլ պասիվ
(կանխարգելիչ)բնույթի պաշտպանիչ միջոցառումներ

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա1. ներկայացնելու լանջերի կայունության գնահատման ժամանակակից տեսական
հիմունքները,

ընդհնանրացնելու

լանջի

կայունության

հաշվարկման

նպատակով

ֆիզիկաերկրաբանական մոդելի կազմման հաշվարկային սխեման.
Ա4. ներկայացնելու հակասողանքային միջոցառումների հաշվետվությունների կազմման
սկզբունքները,
Բ3. կազմելու գրաֆիկներ սողանքային լանջի կայունության գնահատման ստացված
– 400 –

տվյալներով.
Գ2.

ընդհանրացնելու

լանջերի

կայունության

հաշվարկային

սխեմաների

մեկնաբանությունների արդյունքները, առաջարկելու սողանքավտանգ տեղամասերում
պաշտպանիչ միջոցառումներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություն

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է;
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Սողանքային պրոցեսի մեխանիզմը: Սողանքային պրոցեսի մեխանիզմը սողքի տարբեր
փուլերում: Սահքի սողանքներ: Մածուցիկ-պլաստիկ մեխանիզմով սողանքներ: Խառը
մեխանիզմով սողանքներ:
2. Արմատական լանջից սողանքային մարմնի առանձնացումը և սահքի մակերևույթի
առաջացումը:
3. Կավային լանջերի և արհեստական շեպերի հարատև կայունությունը:
4. Ստորերկրյա ջրերի հիդրոդինամիկ և հիդրոստատիկ ազդեցությունները լանջերի
կայունության վրա:
5. Ճարտարագիտա-երկրաբանական կտրվածքներ, լանջերի կայունության հաշվարկը:
6.

Սեյսմիկայի ազդեցությունը լանջերի և շեպերի կայունության վրա:

7. Սողանքային երևույթների դեմ պաշտպանիչ միջոցառումներ:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Емельянова Е.П.Основные закономерности оползневых процессов.–М.:Недра,1972,
319с.
2. Иванов И.П., Тржинский Ю.Б. Инженерная геодинамика, Санкт-Петербург "Наука" 2001 с.417

3. Я.Х.Хуан Устойчивость земляных откосов М.Стройиздат 1988, с.239
4. Robert L.Shuster, Raymond J. Krizek Landslides Analysis and control National Academy of
sciences Washington, D.C., 1999 p.368
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Մագնիսահետախուզության և գրավիհետախուզության 3. 6 ECTS կրեդիտ

1.0803/Մ06 2.

ուսումնասիրման օբյեկտներ
4. 4 ժամ/շաբ.

5. դասախոսություն -2, գործ. -2

6. 2-րդ` գարնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝



Ուսանողներին ծանոթացնելու մագնիսահետախուզության և գրավիհետախուզության
մեթոդների տեսական հիմունքներին, դաշտային հետազոտությունների մեթոդիկային ու
տեխնիկային:



Փոխանցելու գիտելիքներ երկրամագնիսական և գրավիտացիոն դաշտի
հետազոտությունների ժամանակակից մեթոդաբանության և հիմնահարցերի վերաբերյալ:



Ձևավորելու հմտություններ այդ մեթոդների կիրառման երկրակեղևի խորքային
կառուցվածքի ուսումնասիրման, խորքային խզումների, բյուրեղային հիմքի մակերևույթի
ռելիեֆի, լոկալ ստրուկտուրաների, օգտակար հանածոների հանքավայրերի և հանքային
մարմինների որոնման ու հետախուզման նպատակով:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1.Ներկայացնելու

երկրամագնիսական

և

գրավիտացիոն

դաշտերի

առանձնահատկությունները, կիրառելիության ոլորտները:
2. Պարզաբանելու ժամանակի ընթացքում երկրամագնիսական և գրավիտացիոն դաշտերի
փոփոխությունները:
3. Ձևակերպելու այդ փոփոխությունների պատճառները և դրանց կապը երկրաբանական
պրոցեսների հետ:

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Կիրառելու համապատասխան մեթոդներով դաշտային աշխատանքների մեթոդիկա և
տեխնիկա, վերոհիշյալ փոփոխությունների ուսումնասիրման նպատակով:
2.

Օգտագործելու

ժամանակակից

համակարգչային

ծրագրերը`

համապատասխան

քարտեզներ և գրաֆիկներ կազմելու նպատակով:
3. Իրականացնելու ստացված տվյալների մշակում և մեկնաբանում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.

Կիրառելու

նշված

մեթոդների

տարբեր

մոդիֆիկացիաները՝

տարաբնույթ

երկրաբանական խնդիրների լուծման դեպքերում:
2.

Պատրաստելու

հետազոտությունների

արդյունքների

հաշվետվություններ

և

զեկուցումներ:
3.

Նախաձեռնելու

նոր

տիպի

խնդիրների

աշխատանքներ:
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լուծման

համար

համապատասխան

10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Ձևակերպելու և ներկայացնելու գրավիհետախուզության և մագնիսահետախուզության

տեսական հիմունքները:
Ա2. Ընտրելու այս կամ այն խնդրի լուծման համար արդյունավետ երկրաֆիզիկական

մեթոդների համալիրը:
Ա3. Հիմնավորելու դաշտային հետազոտությունների արդյունավետ համալիրի ընտրման
սկզբունքները, ըստ ֆիզիկա – երկրաբանական մոդելների:
Բ3. Ստացված տվյալների համակարգչային մշակմամբ կառուցելու իզոգծերի և գրաֆիկների
քարտեզներ:
Բ4.

Գործնականում

հետազոտելու

երկրաբանական

տարաբնույթ

խնդիրներ`

գրավիհետախուզական և մագնիսահետախուզական մեթոդների կիրառմամբ:
Գ2. Ընդհանրացնելու քանակական և որակական մեկնաբանությունների արդյունքները:
Գ4.

Եզրահանգումներ

անելու,

պատրաստելու

զեկուցումներ,

ներկայացնելու

հետազոտությունների արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Գործնական առաջադրանքների կատարում

3. Հանձնարարված մասնագիտական գրականության ընթերցում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, որոնցից երկուսը՝ 1,5,
երկուսը՝ 1 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, որից 2 հարցը` 3-ական, 2 հարցը` 2– ական
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Երկրամագնիսական դաշտի կառուցվածքի վերլուծությունների օգնությամբ Երկրի

կառուցվածքի, միջուկում և մանթիայում ընթացող ֆիզիկական պրոցեսների,
երկրակեղևի վերին շերտերում երկրատեկտոնական շարժումների ուսումնասիրում:
2. Երկրի ներքին կառուցվածքի ուսումնասիրումը գրավիհետախուզական մեթոդով:
3. Գրավիհետախուզության օգտագործումը հանքային օգտակար հանածոների
հայտնաբերման համար:
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4. Միկրոմագնիսական հանույթի օգնությամբ լիթոլոգիական և պետրոգրաֆիական
առանձնահատկություններով տարբերակվող ապարների և հանքային ֆորմացիաների
տարանջատում:
5. Նավթագազաբեր ստրուկտուրաների, աղային գմբեթների, կեպրոկների հայտնաբերումը
գրավիհետախուզական մեթոդով:
6. Ծանրության ուժի վարիացիաների օգնությամբ խորքային պրոցեսների գնահատումը:
7. Ծանրության ուժի անոմալիաների մեկնաբանման ընթացքում հաշվիչ տեխնիկայի
կիրառումը:
8. Հնամագնիսական հետազոտությունների կիրառումը հնաշխարհագրական,
հնակլիմագիտական և երկրատարեգրման հիմնահարցերի ոլորտում:
9. Գրավիհետախուզական և մագնիսահետախուզական մեթոդներով ստացված տվյալների
համադրումը երկրաֆիզիկական մյուս մեթոդների հետ:
10. Նավթագազաբեր ստրուկտուրաների, հրային, մետամորֆային և նստվածքային
ապարների տարածման սահմանների, խզումնային խախտման զոնաների
քարտեզագրումը:
11. Գունավոր և հազվագյուտ մետաղների արմատական և ցրոնայի հանքավայրերի
որոնումը և հետախուզումը:
12. Ոչ մետաղական օգտակար հանածոների(ածուխի, այրվող թերթաքարերի, շինանյութերի,
ալմաստի և այլ թանկարժեք քարերի) հանքավայրերի որոնում և հետախուզում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Тарунина О.И. “Гравиразведка”. Пермь, 2006.
2. Миронов В.С ,,Основные геофизические методы,,Учебник М., 2006.
3. Хмелевской В.К., Горбачев Ю.И.и др.” Геофизические методы исследований. Изд-во
КПГУ, 2004.
4. Геофизика (Под.ред. В.К. Хмелевскоо.Учебник М, МГУ,2007,320с.
5. Магниторазведка: Справочник геофизика. – М.: Недра, 1990.
6. Լ.Կ.Թադևոսյան, Գ.Վ.Մարկոսյան և մյուսներ,,Ուսումնասիրման երկրաֆիզիկական
մեթդներ,, Մեթոդական ցուցումներ, Երևան ԵՊՀ, 2005.
7. Դասախոսությունների տեքստեր`էլեկտրոնային կրիչով և առցանց էլեկտրոնային
ռեսուրսներ:
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1. 0801/Մ04

2. Էկոլոգիական ջրաերկրաբանություն

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դասախոսություն-2, գործն./սեմինար-2

6. 2-րդ գարնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել.
• ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի ձևավորման առանձնահատկություններին
• ստորերկրյա ջրերի աղտոտման և սպառման հիմնախնդիրներին
• ստորերկրյա ջրերի բնական պաշտպանվածության գնահատման եղանակներին
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու բնական տեխնածին ջրաերկրաբանական համակարգերի փոխազդեցության
ոլորտները

2.

թվարկելու ստորերկրյա ջրերի աղտոտման հնարավոր օջախները

3.

ներկայացնելու ստորերկրյա ջրերի աղտոտման վտանգի ուսումնասիրման սկզբունքները

4.

սահմանելու տվյալ ջրաղբյուրների սանիտարական գոտիների գնահատման եղանակը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5.

գնահատելու ջրատար հորիզոնի բնական պաշտպանվածությունը

6.

բացատրելու էկոլոգիական քարտեզագրման հիմունքները

7.

օգտագործելու լիթոլոգիական կտրվածքի տվյալները ստորերկրյա ջրերի
պաշտպանվածության գնահատման նպատակով

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8.

կապ հաստատելու տարբեր ջրատար հորիզոնների բնական պաշտպանվածության միջև

9.

կառուցելու ստորերկրյա ջրերի բնական պաշտպանվածության քարտեզ

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

ներկայացնելու բնական և տեխնածին ջրաերկրաբանական համակարգերի
փոխազդեցությունների ոլորտների տեսական հիմունքները,
Ա2.
հիմնավորելու
ստորերկրյա
ջրերի
աղտոտման
վտանգի
գնահատման
մեթոդաբանությունը,
Ա4. ներկայացնելու տվյալ ջրաղբյուրների սանիտարական գոտիների գնահատման
սկզբունքները,
Բ1. կիրառելու ջրատար հորիզոնի բնական պաշտպանվածության գնահատման
արդյունավետ համալիր մեթոդներ,
Բ2. գրանցելու և մեկնաբանելու լիթոլոգիական կտրվածքի տվյալները ստորերկրյա ջրերի
պաշտպանվածության գնահատման նպատակով,
Գ2. ընդհանրացնելու քանակական և որակական մեկնաբանությունների արդյունքները
ջրատար հորիզոնների բնական պաշտպանվածության գնահատման նպատակով,
Ա1.
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Գ3. առաջարկելու ստորերկրյա ջրատար հորիզոնների բնական պաշտպանվածության
գնահատման նոր եղանակներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն՝
2. Գործնական և սեմինար պարապմունքներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ստորերկրյա ջրերի աղտոտում և սպառում
2. Էկոլոգիական հիդրոդինամիկ վերլուծություն (ԷՀՎ)
3. Ստորերկրյա ջրերի բնական պաշտպանվածության գնահատման եղանակները,
4. Ստորերկրյա ջրերի մակարդակի բարձրացում, պաշարների սպառում, որակի
վատթարացում տեխնածին ազդեցության հետևանքով,
5. Ստորերկրյա ջրերի աղտոտման հիմնական օջախները,
6. Ստորերկրյա քաղցրահամ ջրաղբյուրների սանիտարական պահպանության գոտիների
անջատման սկզբունքները և հիմնավորումը,
7. Էկոլոգիական ջրաերկրաբանության քարտեզագրման հիմունքները
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Ա.Հ.Աղինյան, Էկոլոգիական ջրաերկրաբանություն, ԵՊՀ հրատ. 2011թ., 56թ.
2. Белоусова А.П., Гавич И.К., Лисенков А.Б., Попов Е.В., Экологическая гидрогеология,
М.: ИКЦ “Академкнига”, 2007г., 397с.
3. Гольдебрг В.М, Методическое руководство по охране подземных вод от
загрязнения,СЭВ, М., 2009, 62с.
4. Орадовская А.Е., Лапшин Н.Н., Санитарная охрана водозаборов подземных вод,
М.:Недра, 1987, 167с.
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1. 0803/Մ07

2. Երկրաֆիզիկական տվյալների համակարգչային

3. 3 ECTS կրեդիտ

մշակում
4. 2ժամ/շաբ.

5. դասախոսություն-2

6. 3 – րդ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝



Ծանոթացնելու ուսանողներին համակարգչային տեխնիկայի և տեխնոլոգիաների
կիրառման անհրաժեշտությանը գիտահետազոտական և մասնագիտական
հետազոտությունների բնագավառներում:



Փոխանցելու գիտելիքներ մասնագիտական հատուկ համակարգչային ծրագրերի
վերաբերյալ, որոնց օգնությամբ մշակվում և մեկնաբանվում են երկրաֆիզիկայի
տարբեր մեթոդների տվյալները:



Ձևավորելու հմտություններ ZOND- փաթեթի, AutoCAD, Surfer, MagPik, IPI2win և այլն
ժամանակակից ծրագրերով աշխատելու առանձնահատկություններին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Ներկայացնելու տարբեր երկրաֆիզիկական մեթոդներով ստացված դաշտային
տվյալների բազայի ստեղծման հնարավորությունները համակարգչային
ծրագրերով:
2. Պարզաբանելու երկրաֆիզիկական տվյալների մշակման և մեկնաբանման համար
համակարգչային ծրագրերի կիրառման արդյունավետությունը:
3. Բացատրելու և կիրառելու երկրաֆիզիկայի տարբեր մեթոդների ուղիղ և հակադարձ
խնդիրների լուծման ժամանակակից տեխնոլոգիաների անհրաժեշտությունը:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Ընտրելու տվյալ երկրաֆիզիկական մեթոդով ստացված տվյալների մշակման և
մեկնաբանման համար համապատասխան համակարգչային մասնագիտական
ծրագիրը:
2. Կազմելու քարտեզներ և գրաֆիկներ, տպագրման ընթացքում պահպանելով
մասշտաբը, գույնը և պայմանական նշանները:
3. ժամանակակից տեխնոլոգիաները կիրառելու երկրաֆիզիկական դաշտային և
լաբորատոր հետազոտություններում ստացված տվյալները մշակելու և մեկնաբանելու
գործում:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Արդյունավետ կերպով իրականացնելու էլեկտրահետախուզության ՈւԷԶ, ԷՊ, ԲԷԴ, և
այլ մեթոդներով դաշտային տվյալների մշակման և մեկնաբանման աշխատանքները.
2. Վերլուծելու գրավիհետախուզության, մագնիսահետախուզության դաշտային
տվյալները և առաջարկելու դրանց գործնական լուծման համակարգչային
տարբերակները:
3. Պատրաստել զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքները ներկայացնելու
անիմացիոն ծրագրերով:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Տիրապետելու

և ներկայացնելու երկրաֆիզիկական տվյալների մշակման և

գրաֆիկական պատկերման ծրագրերի աշխատանքային սկզբունքներին:
Ա4. Ստացված տվյալների համակարգչային մշակման և մեկնաբանման արդյունքում
ներկայացնելու

աշխատանքային

ծրագրերի,

դրանց

նախահաշիվների

կազմման

սկզբունքները:
Բ1. Ընտրելու առաջադրված երկրաբանական խնդրի գործնական լուծման ժամանակ
տարբեր երկրաֆիզիկական մեթոդների

տվյալների

համադրման և համատեղ

վերլուծման ուղիները:
Բ3. Ստացված տվյալների համակարգչային մշակմամբ կառուցելու քարտեզներ և
գրաֆիկական նյութեր, կատարելու մեկնաբանումներ:
Գ2. Ընդհանրացնելու քանակական և որակական մեկնաբանությունների արդյունքները`
համադրելով տարբեր մեթոդներով ստացված տվյալները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն

2. Աշխատանք համակարգչաին համպատասխան մասնագիտական ծրագրերով
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է;
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1.Համակարգչային տեխնոլոգիաների կիրառման անհրաժեշտությունը գիտահետազոտական
և մասնագիտական գործառույթներում:
2. Երկրաֆիզիկական տվյալների մշակման և մեկնաբանման համակարգչային ծրագրերի
տեսության հիմունքները:
3.Էլեկտրահետախուզության հաստատուն և փոփոխական հոսանքի մեթոդների տվյալների
համակարգչային մշակումը, գործնական կիրառումը:
4. Գրավիհետախուզության և մագնիսահետախուզության ուղիղ և հակադարձ խնդիրների
լուծման համակարգչային հատուկ ծրագրեր:
5. Համակարգչային ծրագրերի կիրառումը սեյսմահետախուզության և սեյսմալոգիական
տվյալների մշակման և մեկնաբանման նպատակով:
6.

Տարբեր

գրաֆիկական

և

երկրաֆիզիկական

մասնագիտական

ծրագրերի

համատեղելիության հարցադրումները:
7. ԱՏՀ տեխնալոգիաները երկրաֆիզիկական տվյալների հավաքագրման, պահպանման,
մշակման և ներկայացման ժամանակակից տիրույթ:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Вычеслительная математика и техника в разведочной геофизике.М.,Недра, 1990

2. Рапопорт М.Б.Вычислительная техника в полевой геофизике, Недра, Москва, 1993 г., 350
стр.,
3. Интерпретация кривых ВЭЗ в программе IPI2WIN, Автор-составительЕ.В.Нугманова,
Казан 2014
4.Ю.И.Блох ,, нтерпритация гравитационных и магнитных аномалий,, .2009, 232с.
5. Информация из сети Интернет
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1. 0803/Մ08

2. Ինժեներական

երկրաֆիզիկա

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2ժամ/շաբ.

5. դասախոսություն -2

6. 3-րդ` աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝



Ուսանողներին ծանոթացնելու ինժեներա-երկրաֆիզիկական օբյեկտների հետ և
կիրառվող մեթոդների տեսական հիմունքներին:



Փոխանցելու գիտելիքներ գործնական կիրառման նպատակով:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ներկայացնելու ինժեներա-երկրաֆիզիկական ժամանակակից հիմնախնդիրները:
2.

Ձևակերպելու լուծման ուղիերը և մեթոդները` հենվելով ստացված տվյալների
վերլուծության վրա:

3. Դասակարգելու հիմնահարցերը և լուծման համար ընտրել երկրաֆիզիկական
արդյունավետ մեթոդներ:

4. Լուսաբանելու հետազոտությունների արդյունքները(աղյուսակներ, քարտեզներ,
գրաֆիկներ, սխեմաներ) և տալու եզրահանգումներ:

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Մշակելու և մեկնաբանելու ստացված դաշտային և լաբորատոր տվյալները
ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառմամբ:

2. Կազմելու քարտեզագրական և գրաֆիկական նյութեր ըստ ԱՏՀ տեխնոլոգիաների:
գ. ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Համակարգելու ստացված տեղեկատվությունը:
2. Ամփոփելու և գնահատելու ստացված տվյալները, հետևություններ անելու խնդիրների
լուծման նպատակով երկրաֆիզիկական արդյունավետ մեթոդների ընտրության հարցում:
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Ներկայացնելու ինժեներական երկրաֆիզիկայի ուսումնասիրությունների առանձին

մեթոդների տեսական հիմունքները:
Ա2. Ստացված տվյալների վերլուծության հիման վրա պնդելու առաջադրված խնդրի
լուծման մեթոդաբանությունը:
Բ1. Կիրառելու առաջադրված երկրաբանական խնդրի գործնական լուծման արդյունավետ
երկրաֆիզիկական, ջրաերկրաբանական և ճարտարագիտա-երկրաբանական մեթոդների
համալիրը:
Գ2. Ընդհանրացնելու քանակական և որակական մեկնաբանությունների արդյունքները`
համակարգելով ստացված տեղեկատվությունը:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն

2. Հանձնարարված մասնագիտական գրականության ընթերցում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է;
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Գեոէլեկտրական

մոդելները

րպես

ինժեներա-երկրաֆիզիկական

կտրվածքների

ուսումնասիրության հիմք:
2. Ինժեներային օբյեկտների ուսումնասիրույուն` երկրաֆիզիկական մեթոդների համալիրի
միջոցով ստացված տվյալների համակարգչային ծրագրերի կիրառումը և նյութերի
մեկնաբանումը:
3. Ինժեներական օբյեկտների ուսումնասիրման նպատակով երկրաֆիզիկական մեթոդների
համալիրի ճիշտ ընտրություն և կիրառում:
4. Ինժեներական օբյեկտների ուսումնասիրությունը սեյսմահետախուզական մեթոդներով:
5. Ինժեներական օբյեկտների ուսումնասիրությունը գրավիհետախուզական մեթոդներով:
6.

Ինժեներական

օբյեկտների

ուսումնասիրությունը

մագնիսահետախուզության

մեթոդներով:
7.

Ինժեներական

օբյեկտների

ուսումնասիրությունը

գեոռադարային

համակարգերի

օգնությամբ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Геофизика (Под.ред. В.К. Хмелевскоо.Учебник М, МГУ,2007,320с.
2. Электроразведка. Практическое учебное пособие, МГУ, 2005
3. Р.С.Минасян, В.П.Варданян. Палеорельеф и распределение подземного стока
Центрального вулканического нагорья Армении. Ереван,Изд. ,,Асогик,,,2003
4. Դասախոսությունների տեքստեր` էլեկտրոնային կրիչով և առցանց էլեկտրոնային
ռեսուրսներ:
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1. 0801/Մ05
4. 2 ժամ/շաբ.

2.

Ջրաերկրաբանական
հետազոտությունների 3. 3 ECTS
մեթոդաբանություն
կրեդիտ
5. դասախոսություն-2

6. 3-րդ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել.



տարածքների ջրաերկրաբանական պայմանների պարզաբանման համար տարվող
ուսումնասիրությունների եղանակներին և մեթոդներին,



ստորերկրյա ջրերի հայտնաբերման, նրանց պաշարների հաշվարկման, որակի
առանձ¬նահատկությունների որոշման մեթոդների ուսումնասիրմանը



ստորերկրյա ջրերի ձևավորման, շարժման և բեռնաթափման պայմանների
ուսումնասիրման մեթոդներին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

թվարկելու ստորերկրյա ջրերի ձևավորման, շարժման և բեռնաթափման
պայմանների ուսումնասիրությունների մեթոդներն

2.

ներկայացնելու տարաբնույթ լիթոլոգիական կազմ ունեցող ապարների ֆիլտրացիոն
փորձերի ընդունված մեթոդները

3.

սահմանելու կապ ուսումնասիրությունների և համանման տարածքներիի միջև
ստորերկրյա ջրերի ձևավորման, շարժման և կուտակման պայմանների միջև

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

ընտրելու տվյալ տարածքի ջրաերկրաբանական պայմանների
ուսումնասիրությունների համար անհրաժեշտ մեթոդը,

5.

մեկնաբանելու ջրաերկրաբանական ուսումնասիրությունների արդյունքները,

6.

համադրելու տարբեր մեթոդներով ստացված արդյունքները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
7.

քննարկելու տարբեր ջրաերկրաբանական մեթոդների կիրառելիությունը հրաբխային
մարզերի և ծալքավոր-բեկորային լեռնազանգվածների մարզերում

8.

հետևություններ կատարելու կենտրոնացված ջրամատակարարման համար
ստորերկրյա ջրաղբյուրների ընտրության նպատակով

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա1. ներկայացնելու
ստորերկրյա ջրերի ձևավորման, շարժման և բեռնաթափման
պայմանների ուսումնասիրությունների մեթոդների տեսական հիմունքները, ֆիլտրացիոն
փորձերի ընդունված մեթոդները,
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Ա2. ընտրելու տվյալ տարածքի ստորերկրյա ջրերի ձևավորման, շարժման և կուտակման
պայմանների գնահատման մեթոդաբանությունը,
Բ1. կիրառելու ջրաերկրաբանական ուսումնասիրությունների արյունավետ համալիր,
համադրելու տարբեր մեթոդներով ստացված արդյունքները,
Գ2. ընդհանրացնելու ջրաերկրաբանական ուսումնասիրությունների մեթոդների
կիրառելիությունը հրաբխային և ծալքավոր-բեկորային լեռնազանգվածների մարզերում,
Գ4. եզրահանգումներ անելու,
պատրաստելու զեկուցումներ կենտրոնացված
ջրամատակարարման համար շահագործվող ստորերկրյա ջրաղբյուրների ընտրության
վերաբերյալ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է;
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1. Ստորերկրյա ջրերի որոնման և հետախուզության գիտական հիմունքները:
2. Ստորերկրյա ջրերի որոնման և հետախուզության ժամանակ տարվող
ջրաերկրաբանական աշխատանքների տեսակները և փուլերը:
3. Ջրաերկրաբանական հանույթ և քարտեզագրում:
4. Դաշտային փորձաֆիլտրացիոն աշխատանքներ:
5. Ստորերկրյա ջրերի ռեժիմի և հաշվեկշռի ուսումնասիրություններ:
6. Ջրաերկրաքիմիական և իզոտոպային ջրաերկրաբանաան հետազոտությունների

բովանդակությունը, նպատակը և կատարման մեթոդները:
7. Ստորերկրյա ջրերի ֆիլտրացիայի մոդելավորումն որպես ջրաերկրաբանական հետազո-

տությունների մեթոդ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.

Ժ.Ա.Աչոյան, Ջրաերկրաբանական պարամետրերի որոշումը դաշտային
փորձաֆիլտրացիոն հետազոտությունների տվյալներով, ԵՊՀ հրատար., Երևան 2005,

2.

П.П.Климентов, В.М.Кононов "Методика гидрогеологических исследований" М., Высшая
школа, 1989

3.

Н.И.Плотников, Поиски и разведка пресных подземных вод для целей крупного
водоснабжения, ч. 1 и 2. Изд-во МГУ, 1963
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2. Միջուկային երկրաֆիզիկայի ուսումնասիրման 3. 6 ECTS կրեդիտ

օբյեկտներ
4. 4 ժամ/շաբ.

5. դասախոսություն -2

6. 3-րդ` աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝



Ուսանողներին ծանոթացնելու միջուկային երկրաֆիզիկական մեթոդների տեսական
հիմունքներին:



Ձևավորելու հմտություններ ՀՀ տարածքի ռադիոակտիվ դաշտի ինտենսիվության
բաշխմանը տարբեր ռեգիոններում, ինչպես նաև ռադիոակտիվ դաշտերի
փոփոխության ազդեցությունը շրջակա միջավայրի և կենդանի օրգանիզմների վրա:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.Ներկայացնելու ռադիոակտիվ դաշտերի առանձնահատկությունները, կիրառելիության
ոլորտները:
2. Պարզաբանելու ժամանակի ընթացքում ռադիոակտիվ դաշտերի փոփոխությունները
3. Բացատրելու այդ փոփոխությունների պատճառները և դրանց ազդեցությունը շրջակա
միջավայրի վրա:
4. Ձևակերպելու ուսումնասիրությունների արդյունքների ճշտության մակարդակը,
հենվելով տեսական դրույթների վրա:

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.Կիրառելու համապատասխան դաշտային աշխատանքների մեթոդիկա և տեխնիկա
վերոհիշյալ փոփոխությունների ուսումնասիրման նպատակով:
2. Օգտագործելու ժամանակակից համակարգչային ծրագրերը` համապատասխան
քարտեզներ և գրաֆիկներ կազմելու նպատակով:
3. Իրականացնելու ստացված տվյալների մշակում և մեկնաբանում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Կիրառելու նշված մեթոդները դաշտային աշխատանքների ընթացքում:
2. Պատրաստելու հաշվետվություններ և զեկուցումներ, տալու եզրահանգումներ:
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10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ներկայացնելու և տիրապետելու միջուկային երկրաֆիզիկայի տեսական
հիմունքները:
Ա3. Հիմնավորելու միջուկային երկրաֆիզիկայի կիրառման արդյունավետությունը
շրջակա միջավայրի վրա բնական և արհեստական ռադիոակտիվ դաշտերի ազդեցության
ուսումնասիրման գործում:
Բ1. Կիրառելու ռադիոչափական մեթոդները ջրաերկրաբանական և ճարտարագիտաերկրաբանական խնդիրների լուծման նպատակով:
Բ3. Ռադիոչափական դաշտային հանույթից ստացված տվյալների համակարգչային
մշակմամբ կառուցելու քարտեզներ և գրաֆիկական նյութեր:
Գ1. Սինթեզելու և համեմատելու տարբեր երկրաբանական և երկրաֆիզիկական
տվյալներ, կատարել վիճակագրական վերլուծություններ:
Գ4.Ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստելու զեկուցումներ և
անելու եզրահանգումներ:
Ա1.

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. Դասախոսություն
2. Ռեֆերատիվ նյութերի պատրաստում և զեկուցում

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է;

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Օգտակար հանածոների որոնման և հետախուզման ռադիոմետրական մեթոդների

ընդհանուր դասակարգումը:
2. Հանքավայրերի հետազոտման տարբեր էտապներում երկրաֆիզիկական և

ռադիոմետրական մեթոդների համալիրի ընտրությունը:
3. Լեռնային ապարների ռադիոակտիվության որոշման ժամանակակից լաբորատոր

ռադիոմետրական մեթոդներ:
4. Նեյտրոնային գամմա հանույթ, գամմա-բետտա հանույթ:
5. Ռադիոմետրական հանույթի օգտագործումը նավթային երկրաբանության մեջ:
6. Գամմա ճառագայթների և նեյտրոնների առաձգական ցրման օգնությամբ լեռնային

ապարների քիմիական կազմի ուսումնասիրումը:
7. Ռադիոմետրական հանույթի օգտագործումը նավթային երկրաբանության մեջ:
8. Էմանացիոն հանույթ և դրա միջոցով քարտեզների կազմումը ՀՀ տարածքի առանձին

ռեգիոնների համար:
9. Գրանցված Էմանացիաների անջատումը՝ ռադոն, թորոն, ակտինոն բաղադրիչների:
10. Ռադիոակտիվ դաշտի մշտադիտարկումներ և ստացված տվյալների մեկնաբանումը:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Миронов В.С ,,Основные геофизические методы,,Учебник М., 2006
2. Хмелевской В.К., Горбачев Ю.И.и др.” Геофизические методы исследований. Изд-во
КПГУ,2004

3. Гащев В.И., Каплак С.А. “Технология создания физико-геологических моделей земной
коры”, М.2009
4. Ибрагимов Ш.З., ,,Ядерная геофизика,, .Издательство Казанского государственного
университета, Казань, 2009 г., 89 стр.

5. Դասախոսությունների տեքստեր`էլեկտրոնային կրիչով և առցանց էլեկտրոնային
ռեսուրսներ:
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2.

4. 2 ժամ/շաբ.

Օգտակար հանածոների հանքավայրերի 3. 3 ECTS կրեդիտ
ջրաերկրաբանություն և ճարտարագիտական
երկրաբանություն
5. դասախոսություն-2
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

6. 3-րդ աշնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է`

Ուսանողներին ծանոթացնել օգտակար հանածոների հանքավայրերի տեղամասերում
կաատրվող ջրաերկրաբանական և ճարտարագիտա-երկրաբանական աշխատանքներին,
որոնց

արդյունքներով

նախագծվում

է

արտադրական

համալիրի

ջրամատակարարումը,հանքային փորվածքներից ստորերկրյա ջրերի

կայուն

ջրահեռացում,

արտադրական և բնակելի շինությունների հիմնատակերի տիպը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու օգտակար հանածոների հանքավայրերում կատարվող
ջրաերկրաբանական և ճարտարագիտա-երկրաբանական ուսումնասիրությունների
առանձնահատկությունները

2.

բացատրելու հանքահորերի ջրակալման պատճառները, դրա դեմ պայքարի
մեթոդները, ստորերկրյա ջրերի օգտագործման հեռանկարները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.

ընտրելու տվյալ տարածքի ջրաերկրաբանական պայմանների
ուսումնասիրությունների համար անհրաժեշտ մեթոդը,

4.

մեկնաբանելու ճարտարագիտա-երկրաբանական ուսումնասիրությունների
արդյունքները,

5.

համադրելու տարբեր մեթոդներով ստացված արդյունքները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6.

քննարկելու տարբեր հանքավայրերում ջրաերկրաբանական և ճարտարագիտաերկրաբանական մեթոդների կիրառելիությունը

7.

ամփոփելու հետազոտության արդյունքները և կիրառելու ձեռք բերված տեսական
գիտելիքները գործնական աշխատանքներում:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. ընտրելու

օգտակար հանածոների հանքավայրերի

ջրաերկրաբանական

և

ճարտարագիտաերկրաբանական

տեսակները,
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շրջաններում տարվող
ուսումնասիրությունների

Ա3.

հիմնավորելու

տարբեր

ֆիզիկամեխանիկական

հատկություններ

ունեցող

ապարների համար տարվող ճարտարագիտաերկրաբանական ուսումնասիրությունների
եղանակները,
Բ1.

կիրառելու

տվյալ

հանքավայրի

ջրաերկրաբանական

պայմանների

ուսումնասիրությունների համար անհրաժեշտ մեթոդը,
Բ2.

մեկնաբանելու

ջրաերկրաբանական

և

ճարտարագիտաերկրաբանական

ուսումնասիրությունների արդյունքները,
Գ4.

եզրահանգումներ

անելու

հանքավայրի

տեղամասի

ջրաերկրաաբնական

և

ճարտաագիտա-երկրաբանական պայմանների վերաբերյալ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է;
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Օգտակար հանածոների հանքավայրերի շրջանում ստորերկրյա ջրերի ձևավորման
պայմանները
2. Ջրաերկրաբանական հետազոտությունների մեթոդաբանությունը օգտակար
հանածոների հանքավայրերի շրջանում
3. Օգտակար հանածոների հանքավայրերի դասակարգումն ըստ ջրաերկրաբանական
պայմանների
4. Լեռնային փորվածքներ մուտք գործող ստորերկրյա ջրերի որոշման մեթոդները:
5.

Օգտակար հանածոների հանքավայրերի շահագործման ընթացքում ստորերկրյա
ջրերի դեմ պայքարի եղանակները և մեթոդները:

6. Օգտակար հանածոների հանքավայրերի շրջանում տարվող ճարտարագիտաերկրաբանական հետազոտությունները
7. Փակ և բաց քարհանքների ճարտարագիտա-երկրաբանական պաշտպանության
մեթոդները

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Ժ.Ա.Աչոյան, Ջրաերկրաբանական պարամետրերի որոշումը դաշտային
փորձաֆիլտրացիոն հետազոտությունների տվյալներով, ԵՊՀ հրատար., Երևան 2005

2.

П.П.Климентов, В.М.Кононов "Методика гидрогеологических исследований" М., Высшая
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школа, 1989
3.

Бондарик Г.К. Инженерно-геологические изыскания: учебник / Г.К. Бондарик, Л.А. Ярг. –
М.: КДУ, 2007. – 424 с.

4.

ГОСТ 20522-96. Грунты. Метод статистической обработки результатов испытаний. – Мн.:
Минсктиппроект, 1997. – 24 с.

5.

Золотарев Г.С. Инженерная геология: учеб. пособие для вузов / Г.С. Золотарев. – М.: МГУ,
1990. – 293 с.
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2. Գրունտների մեխանիկա և գրունտագիտություն 3. 6 ECTS կրեդիտ
/հատուկ գլուխներ/

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դասախոսություն-2

6. 3-րդ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել՝



գրունտների մեխանիկայի ժամանակակից հիմնահարցերին



գրունտների առաջնային և երկրորդային կոնսոլիդացիայի տեսությանը,



գրունտների սեղմելիության և սահքի ժամանակ ռեոլոգիական հատկություններին,
հաշվի առնելով ստրուկտուր-տեքստուրային առանձնահատկությունները,



դինամիկ ազդեցության պայմաններում սեղման և սահքի դիմադրության
փոփոխություններին



գրունտների ամրության և սողքի տեսություններին

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

1. բացատրելու տարբեր հատիկաչափական կազմի և ստրուկտուրայով դիսպերս
գրունտների սահքի և սեղմելիության ժամանակ սողքի օրինաչափությունները, դրանց
ֆենոմենոլոգիական և ֆիզիկատեխնիկական տեսությունները,
2.

բացատրելու գրունտների գագաթնակետային և մնացորդային ամրության
առանձնահատկությունները,

3. ձևակերպելու սեղմելիության առաջնային և երկրորդային կոնսոլիդացիայի մասին
սահմանումները:
4. նկարագրելու դիսպերս գրունտների ամրության և սողքի երևույթի ֆիզիկա-քիմիական
բնույթը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
5. հաշվարկել գրունտների սահքի դիմադրությունը համաձայն Կուլոն-Մասլովի
տեսության,
6. լուսաբանել գրունտների ստացված գագաթնակետային և մնացորդային ամրության
ցուցանիշների կիրառման հնարավորությունը լանջերի կայունության գնահատման
ժամանակ,
7. մեկնաբանելու գրունտների ամրության և սողքի օրինաչափությունների կապը
ֆիզիկաքիմիական առանձնահատկությունների հետ:
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
8. քննարկելու գրունտների ամրության և սողքի վերաբերյալ գոյություն ունեցող
տեսությունների համապատասխանությունը ստացված փորձարարական
արդյունքներին,
9. կապ հաստատելու գրունտների ֆիզիկական վիճակը բնութագրող ցուցանիշների և
սեղմելիության, սահքի դիմադրության և դեֆորմացիոն հատկությունների միջև:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա1. ներկայացնելու

տարբեր գրունտների սողքի

օրինաչափությունները, դրանց

ֆենոմենոլոգիական և ֆիզիկատեխնիկական տեսությունները, բացատրելու գրունտների
գագաթնակետային և մնացորդային ամրության առանձնահատկությունները,
Ա4.

ներկայացնելու

ֆիզիկաքիմիական

դիսպերս

գրունտների

հատկությունների

ամրության

վերաբերյալ

և

սողքի

երևույթի

եզրակացությունների

կազմման

սկզբունքները,
Բ4. գործնականում իրականացնելու գրունտների սահքի դիմադրության հաշվարկները
լանջերի կայունության գնահատման ժամանակ համաձայն Կուլոն-Մասլովի տեսության,
Բ5. ստացված տվյալների համակարգչային մշակմամբ մեկնաբանելու գրունտների
ֆիզիկամեխանիկական առանձնահատկությունները,
Գ3. առաջարկելու և զարգացնելու նոր գաղափարներ գրունտների ամրության ու սողքի
վերաբերյալ,

կապ հաստատելու գրունտների ֆիզիկական վիճակը բնութագրող

ցուցանիշների և դեֆորմացիոն հատկությունների միջև:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է;
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1. Տերցագիի միաչափ կոնսոլիդացիոն տեսությունը: Գաղափար առաջնային և
երկրորդային կոնսոլիդացիայի մասին:
2. Գրունտների սահքի դիմադրություն, Մասլովի տեսությունը: Գաղափար մածուցիկ և չոր
շփման մասին: Ուռչող և գերնստող կավերի սահքի դիմադրության
օրինաչափությունները:
3. Սողքի տեսություններ: Հիմնավորման ֆիզիկաքիմիական բացատրությունը: Սողքը
միաչափ խտացման պայմաններում: Սողքը սահքի ժամանակ:
4. Գրունտների գագաթնակետային և մնացորդային ամրության Սկեմպտոնի տեսությունը:
5. Գրունտների մեխանիկայի պրակտիկ խնդիրները: Կառուցվածքային անկայուն
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գրունտների ամրություն
6. Դինամիկայի ազդեցությունը գրունտների սեղմելիության և սահքի դիմադրության վրա
7. Գրունտների մեխանիկայի պրակտիկ խնդիրները:
8. Գրունտների օպտիմալ հատիկաչափական կազմով խառնուրդների ստացում
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Հայրոյան Ս.Հ. Դիսպերս գրունտների դինամիկական անկայունություն , Երևան 2015
է.115
2.Мангушев Р.А., Карлов В.Д., Сахаров И.И.Механика грунтов Изд.АСБ
М.2015, с.227
3. Месчян С.Р., Экспериментальньная реология глинистых грунтов, Изд. Гитутюн НАН РА
Ереван, 2005, с.495
4.Тер-Мартиросян З,Г. Механика грунтов, Изд. АСВ, 2010, с.450
5.Трофимов В.Т. Королев В.А. Возненсенский Е.А. и др. Грунтоведение Изд. МГУ, Наука
2005, с.1005
6. Barnes G.E., Soil mechanics Principles and Practice, London, WIP DLP, 2000,
p.493,
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2. Կիրառական սեյսմալոգիայի հիմունքներ

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2ժամ/շաբ.

5. դասախոսություն – 2, գործն.-2

6. 3- րդ` աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝



Ուսանողներին ծանոթացնելու սեյսմալոգիայի տեսական հիմունքներին:



Փոխանցելու գիտելիքներ այդ մեթոդների ընտրության և գործնական
առանձնահատկությունների մասին:



Ձևավորելու հմտություններ ժամանակակից սարքավորումներով իրականացնելու
դաշտային աշխատանքներ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Ներկայացնելու սեյսմալոգիայի տեսական հիմքերը:

2. Ձևավորելու հմտություներ կիրառելու ժամանակակից տեխնիկա:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառմամբ մշակելու և մեկնաբանելու
ստացված տվյալները:

2. Կազմելու քարտեզագրական և գրաֆիկական սեյսմալոգիական նյութեր:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Վերլուծելու առաջադրված խնդիրները և առաջարկելու դրանց գործնական ներդրման:
2. Պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները,
վարելու գիտական բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
4. Ա1. Տիրապետելու և ներկայացնելու սեյսմիկ վտանգի գնահատման
ուսումնասիրությունների մեթոդների տեսական հիմունքները:
5. Ա3. Հիմնավորելու ստացված տվյալների համակարգչային մշակման և մեկնաբանման
սկզբունքները` երկրաշարժերի կանխատեսման նպատակով:
6. Բ3. Կիրառելու և օգտվելու դինամիկ Web էջերից, ստեղծելու տվյալների
բազա`քարտեզագրական և գրաֆիկական սեյսմալոգիական նյութերի կազմման
նպատակով:
7. Գ1. Սինթեզելու տարաբնույթ սեյսմալոգիական փաստեր և վիճակագրական տվյալներ:
8. Գ4.Եզրահանգումներ անելու, պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու
հետազոտությունների արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. Դասախոսություն
2. ռեֆերատների զեկուցում և գիտական բանավեճերի կազմակերպում
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված

2

ընթացիկ

քննությունները

գրավոր

են,

յուրաքանչյուրը՝

5

միավոր

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, որոնցից երկուսը՝ 1,5, երկուսը՝ 1
միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, որից 2 հարցը` 3-ական, 2 հարցը`

2– ական միավոր: Միավորների

քայլը 0,5 է:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Սեյսմիկ շրջանացման և միկրոշրջանացման հիմնախնդիրները:
2. Ուժեղ երկրաշարժերի կանխատեսման հիմնախնդիրները:
3. Պատմական երկրաշարժերի ուսումնասիրության մեթոդիկան:
4. Ընթացիկ սեյսմիկ ռեժիմի և հնարավոր մաքսիմալ սեյսմիկ վտանգի գնահատումը:
5. Երկրաշարժերի մշակման ժամանակակից մեթոդները:
6.Սեյսմակայուն շինարարության հիմնախնդիրները :

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Хачиян Э.Е. Прикладная сейсмология. Ереван, “Гитутюн”НАН РА,2008г., 491с.
2. Բալասանյան Ս.Յու. ‘’Սեյսմիկ ռիսկի գնահատումը և նրա կազմակերպումը’’: Երևան,
2001.
3. Խաչիյան Է.Ե. Կիրառական երկրաշարժագիտություն: Երևան, ՀՀ ԳԱԱ, 2001թ., 311էջ:
4. Դասախոսությունների տեքստեր` էլեկտրոնային կրիչով և առցանց էլեկտրոնային
ռեսուրսներ:
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2.Հորատանցքային
երկրաֆիզիկայի
և 3. 6 ECTS կրեդիտ
պետրոֆիզիկայի հատուկ գլուխներ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոսություն -2, գործն. -2
6. 3-րդ աշնանային կիսամյակ

7.Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝



Ուսանողներին ծանոթացնելու հորատանցքերի երկրաբանական կառուցվածքի և
տեխնիկական վիճակին վերաբերվող հարցերի պարզաբանման և լուծման
հորատանցքային երկրաֆիզիկական հետազոտությունների մեթոդիկային ու տեխնիկային:



Փոխանցելու գիտելիքներ հորատանցքերի երկրաբանական կտրվածքի ուսումնասիրման
ժամանակ, ապարների ֆիզիկական հատկությունների տարբերությունների
անհրաժեշտության գործոնը երկրաֆիզիկական համապատասխան մեթոդների կիրառման
համար:



Ձևավորելու հմտություններ, հենվելով հորատանցքերի առանցքով չափված ֆիզիկական
տարբեր մեծությունների արդյունքների վրա, հատուկ համակարգչային ծրագրերի
կիրառմամբ կառուցելու դիագրամաներ և տալու մեկնաբանումներ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.Ներկայացնելու

հորատանցքային

երկրաֆիզիկայի

տարբեր

մոդիֆիկացիաների

կիրառելիության և ապարների պետրոֆիզիկական բնութագրերի

փոխադարձ կապի

առանձնահատկությունները, մեթոդի տեսական հիմունքները:
2. Հիմնավորելու հորատանցքային երկրաֆիզիկական տվյալ մեթոդի ընտրությունը
պայմանավորված
միջավայրի
ապարների
համապատասխան
ֆիզիկական
հատկությունների դիֆենցվածությամբ:
3. Բացատրելու գրանցված փոփոխությունների պատճառները և երկրաբանական կտրվածք
կազմելու սկզբունքները:
4. Հիմնավորելու ուսումնասիրությունների արդյունքների ճշտությունը, հենվելով ստուգող
չափումների և վիճակագրական վերլուծությունների վրա:

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.Կիրառելու համապատասխան դաշտային աշխատանքների մեթոդիկա և տեխնիկա
առաջադրված խնդիրների ուսումնասիրման նպատակով:
2. Օգտագործելու ժամանակակից համակարգչային մասնագիտական ծրագրերը`
համապատասխան քարտեզներ և գրաֆիկներ կազմելու նպատակով:
3. Իրականացնելու ստացված տվյալների մշակում և մեկնաբանում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Կիրառելու նշված մեթոդները դաշտային և լաբորատոր աշխատանքների ընթացքում:
2. Պատրաստելու հաշվետվություններ և զեկուցումներ:
3. Նախաձեռնելու և առաջ քաշելու նոր խնդիրներ, տալու լուծման համար մեթոդների
արդյունավետ համալիրներ:
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10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Ներկայացնելու հարատանցքային երկրաֆիզիկայի և պետրոֆիզիկայի տեսական
հիմունքները:
Ա2. Ընտրելու տարբեր երկրաբանական խնդիրներ և լուծման համար առաջարկելու
հորատանցքային երկրաֆիզիկական արդյունավետ մեթոդաբանություն:
Ա3.
Հիմնավորելու
տեղամասի
ֆիզիկա
–
երկրաբանական
մոդելը
և
ուսումնասիրությունների արդյունավետ համալիրի ընտրման սկզբունքները:
Բ1.Կիրառելու առաջադրված երկրաբանական խնդրի լուծման համար հորատանցքային
երկրաֆիզիկայի և պետրոֆիզիկայի մեթոդների արդյունավետ համալիրը:
Բ4. Գործնականում հետազոտելու երկրաբանական բազմաբնույթ խնդիրներ, կիրառելու
համապատասխան դաշտային աշխատանքների մեթոդիկա և տեխնիկա առաջադրված
խնդիրների ուսումնասիրման նպատակով:
Գ1. Համեմատելու և հակադրելու տարբեր երկրաբանական և երկրաֆիզիկական տվյալներ,
խնդրի լուծումը ամբողջական դարձնելու համար:
Գ4. Ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստելու զեկուցումներ և
տալու եզրահանգումներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Գործնական և սեմինար աշխատանքներ կատարում

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, որոնցից երկուսը՝ 1,5,
երկուսը՝ 1 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, որից 2 հարցը` 3-ական, 2 հարցը` 2– ական
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1.
Շերտերի հզորությունների որոշումը հորատանցքային երկրաֆիզիկական(թվացող
տեսակարար էլեկտրադիմադրության, էֆեկտիվ դիմադրության, պոտենցիալների և
ինդուկցիոն) մեթոդներով:
2.
Շերտերի (ապարների) ծակոտկենության որոշումը բնական տեղադրման պայմաններում
հորատանցքային երկրաֆիզիկական(թվացող տեսակարար էլեկտրադիմադրության,
բնական պոտենցիալի և ռադիոմետրական, ուլտրաձայնային) մեթոդներով:
3.
Շերտերի (ապարների)թափանցելիության գործակցի որոշումը բնական տեղադրման
պայմաններում հորատանցքային երկրաֆիզիկական(դիմադրության, բնական
պոտենցիալի և հարուցված բևեռացման պոտենցիալի) մեթոդներով:
4.
Հորատանցքերի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրությունը՝ հորատանցքի
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տրամագծի որոշումը, հորատանցքի առանցքի թեքության որոշումը (ինկլինոմետրիա) և
այլն:
5.
Համակարգչային տեխնոլոգիաների կիրառումը հորատանցքային տվյալների
մշակման և մեկնաբանման համար:
6.
Ռադիոակտիվ հանքավայրերի տարբեր էտապների որոնման և հետախուզման
հորատանցքային ռադիոմետրական մեթոդների համալիրի ընտրությունը:
7.
Լեռնային ապարների ռադիոակտիվության որոշման ժամանակակից լաբորատոր
ռադիոչափական մեթոդներ:
8.
Հորատանցքերում շերտերի կամ ապարների պետրոֆիզիկական բնութագրերի
որոշման համար հորատանցքային երկրաֆիզիկական մեթոդները:
9.
Ապարների հիմնական ֆիզիկական հատկությունների որոշման լաբորատոր
եղանակները և անհրաժեշտ սչափող սարքավորումները:
10. Ապարների ամրության և ձևախախտման պարամետրերի որոշումը «շտամպի
ներդրման» Շրեյների մեթոդով:
11. Հրային, մետամորֆային և նստվածքային ապարների դասակարգումը ըստ
պետրոֆիզիկական պարամետրերի, առանձին ֆիզիկական պարամետրերի համար
քարտեզների կազմելու մեթոդիկան և ինդեքսավորումը:
12. Պետրոֆիզիկական տվյալների մշակումը և մաթեմատիկական վիճակագրական
վերլուծությունը համակարգչային տեխնալոգիաների կիրառմամբ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. В.Н. Косков Геофизическое исследование скважин, Пермь 2005, 123ст.
2. Стрельченко В.В. Геофизические исследования скважин, М.: ООО «Недра-Бизнесцентр». 2008. - 551 с
3. Мараев И.А. Комплексная интерпретация результатов геофизических исследований
скважин, Москва, 2014 г., 95 стр
4. Мартынов В.Г. (ред.) и др. Геофизические исследования скважин. Справочник мастера по
промысловой геофизике. М. Инфра-инженерия, 2009 . - 960 с
5. Дортман Н.Б. (ред.). Петрофизика: Справочник. В трех книгах, М. "Недра". - 1992. 391 с.
6. Латышова М.Г., Мартынов В.Г., Соколова Т.Ф. Практическое руководство по
интерпретации данных ГИС, М.: Недра ,2007. 327 с.
7. Г.С.Хамидуллина -(составитель), Петрофизика, Казан, 2009. 90с.
8. Դասախոսությունների տեքստեր`էլեկտրոնային կրիչով և առցանց էլեկտրոնային
ռեսուրսներ:

– 427 –

1. 0801/Մ08

2. Մելիորատիվ ջրաերկրաբանություն

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դասախոսություն-2, գործն./սեմինար-2

6. 3-րդ աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել.



աղակալված հողատարածքների ջրաերկրաբանական պայմաններին,



հողատարածքների բնական պայմանների վատթարացման պատճառներին, կապված
ոռոգման, չորացման և այլ արհեստական գործոնների հետ,



վատթարացված հողերի բարելավման մեթոդներին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

նկարագրելու վատթարացված գրունտներով տարածքների ջրաերկրաբանական պայմանները,

2.

թվարկելու աղակալված գրունտների տիպերը,

3.

ներկայացնելու գրունտներ մելիորացիայի եղանակները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

գնահատելու մելիորացվող հողատարածքների ջրաերկրաբանական պայմանների
փոփոխությունը և նրանցում ջրային և աղային ռեժիմի կարգավորման սկզբունքները,

5.

մեկնաբանելու հողերի մելիորատիվ խնդիրների լուծման համար տարվող ջրաերկրաբանական
ուսումնասիրությունների էությունը ոռոգելի և չորացվող հողերի մելիորատիվ վիճակի
բարելավման գործում,

6.

հաշվարկելու գրունտային ջրերի մակարդակի իջեցումը մելիորատիվ նպատակներով

7.

քննարկելու վատթարացած գրունտների բարելավման եղանակները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8.

կապ հաստատելու տարբեր ջրատար հորիզոնների և գրունտների աղակալման միջև,

9.

կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում գրունտների բարելավման նպատակով

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա1. ներկայացնելու վատթարացված գրունտներով տարածքների ջրաերկրաբանական
պայմանների ուսումնասիրությունների մեթոդների տեսական հիմունքները,
Ա2. ընտրելու աղակալված գրունտների մելիորացիայի եղանակները,
Բ1. մեկնաբանելու մելիորացվող հողատարածքների ջրաերկրաբանական պայմանների
փոփոխությունը, հողերի մելիորատիվ խնդիրների լուծման համար տարվող
ջրաերկրաբանական ուսումնասիրություններով,
Բ4. գործնականում մելիորատիվ նպատակներով իրականացնելու գրունտային ջրերի
մակարդակի
իջեցումը,
քննարկելու
վատթարացած
գրունտների
բարելավման
եղանակները,
Գ2. եզրահանգումներ անելու գրունտների աղակալման պատճառների վերաբերյալ:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
3. Դասախոսություն
4. Գործնական և սեմինար պարապմունքներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, որոնցից երկուսը՝ 1,5,
երկուսը՝ 1 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, որից 2 հարցը` 3-ական, 2 հարցը` 2– ական
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1. Ոռոգելի և չորացվող հողատարածքներում տարվող ջրաերկրաբանական
հետազոտությունների տեսակները և մեթոդները:
2. Հողերի ոռոգման և չորացման ազդեցությունը ջրաերկրաբանական պայմանների փոփոխության վրա:
3. Ոռոգելի և չորացվող հողատարածքներում գրունտային ջրերի ռեժիմի կարգավորման
սկզբունքները:
4. Մելիորացվող հողատարածքներում տարվող ջրաերկրաբանական-մելիորատիվ դիտար-

կումները: Դիտարկման տվյալների օգտագործումը:
5. Ոռոգելի հողատարածքներում ջրային և աղային հաշվեկշիռների բաղադրիչների

որոշումը ռեժիմային դիտարկումների տվյալներով:
6. Ջրային և աղային ռեժիմների կանխատեսումներն ոռոգելի հողատարածքներում:
7. Ոռոգելի հողատարածքներում մելիորատիվ դրենաժների հիդրոդինամիկական

հաշվարկը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Ժ.Աչոյան, Մելիորատիվ ջրաերկրաբանություն, ԵՊՀ, 2007
2.

Кац Д.М., Шестаков В.М, Мелиоративная гидрогеология, M, МГУ, 1992

3.

Зайдельман Ф.Р, Мелиорация почв, М., Колос, 1987

4.

Методические рекомендации по контролю за мелиоративным состоянием орошаемых
земель, М., 1978г

5.

А.В.Лебедев, Методы изучения баланса грунтовых вод, 2-ое из. М., Недра, 1976г.

– 429 –

ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐԻ ԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԵՎ ՀԵՏԱԽՈՒԶՈՒՄ
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
1. Ծրագրի անվանումը և
մասնագիտության թվանիշը

Օգտակար հանածոների հանքավայրերի
երկրաբանություն և հետախուզում –
054101.04.7

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Երկրաբանության մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական
տարին

2017/2018

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները / պահանջները
Ծրագրի դիմորդը պետք է ունենա բակալավրի կամ դիպլոմավորված մասնագետի
որակավորում: Ընդունելությունը կատարվում է 3 փուլով:
 Երկրաբանություն մասնագիտությամբ բակալավրի կամ դիպլոմավորված
մասնագետի որակավորում ունեցող դիմորդների ընդունելությունը կատարվում
է մրցութային հիմունքներով` նախորդ ուսումնառության ընթացքում
ցուցաբերած առաջադիմության արդյունքների հիման վրա (առաջին և երկրորդ
փուլ) և ծրագրին համապատասխան նախապես կազմված ու հաստատված
հարցաշարով անցկացված քննության արդյունքներով (երկրորդ և երրորդ փուլ):
 Այլ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ դիպլոմավորված մասնագետի
որակավորում ունեցող դիմորդների ընդունելությունը կատարվում է
մրցութային հիմունքներով` ծրագրին համապատասխան նախապես կազմված
ու հաստատված հարցաշարով անցկացված քննության արդյունքներով
(երկրորդ և երրորդ փուլ):
Ընդունելությունը կատարվում է Երևանի պետական համալսարանի առկա
ուսուցմամբ մագիստրատուրայի ընդունելության կանոնակարգի համաձայն
(վերահաստատվում է ամեն տարի):

9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է.
 Պատրաստել արտադրության և գիտության մեջ օգտակար հանածոների
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հանքավայրերի երկրաբանության, մետաղագոյացման, որոնման,
հետախուզման և երկրաբանատնտեսագիտական գնահատման գծով
հետազոտող մասնագետներ:
 Տրամադրել խորը և համակողմանի գիտելիքներ երկրաբանահետախուզական
աշխատանքների արդյունավետության ապահովմանն ու բարձրացմանն
ուղղված ժամանակակից գիտական և արտադրական ձեռքբերումների
վերաբերյալ:
 Զարգացնել կարողություններ երկրաբանության բնագավառում ժամանակակից
հիմնախնդիրները հասկանալու, մեկնաբանելու և վերլուծելու, ինչպես նաև
ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն ծավալելու համար:
 Օժանդակել նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառմամբ (GIS, GGIS և IT)
երկրաբանահետախուզական և երկրաբանատնտեսագիտական
աշխատանքների կատարման հնարավորությունների գիտելիքների
ձեռքբերմանն ու կարողությունների զարգացմանը:

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. համակողմանիորեն լուսաբանելու և ձևակերպելու մակերևութային և
ստորգետնյա քարտեզագրման հիմունքները, լեռնային փորվածքների և
հորատանցքերի փաստագրման և նմուշարկման արդյունքների մշակման
եղանակներն ու սկզբունքները, հետազոտման երկրաբանակառուցվածքային
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, երկրաբանահետախուզական և
արդյունահանող ձեռնարկությունների մենեջմենթի
առանձնահատկությունները
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7. ճանաչելու և ներկայացնելու արդյունաբերության միներալահումքային
բնագավառի գործունեության առանձնահատկությունները, հանքային հումքի
արդյունահանման համակարգերն ու հանքաքարերի վերամշակման
տեխնոլոգիաները
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. կազմելու հանքավայրերի և հանքային դաշտերի տարատեսակ
երկրաբանական քարտեզներ, հետախուզական հորիզոնների երկրաբանական
հատակագծեր, կտրվածքներ ու նմուշարկման պլաններ
2. ինքնուրույնաբար կատարելու հանքավայրերի, հանքային մարմինների
ուրվագծում, պաշարների հաշվարկ և երկրաբանատնտեսագիտական
գնահատում
3. մշակելու և կառուցելու երկրաբանական համալիր գրաֆիկական եռաչափ
մոդելներ
4. օգտագործելու անհրաժեշտ տեղեկատվական համակարգերն ու
տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում բարդ խնդիրներ լուծելու,
ելակտեային տվյալներ վերլուծելու և հավաստի եզրահանգումներ կատարելու
համար
5. վերլուծելու ուսումնասիրվող տարածքների մետաղաբերությունը և
գնահատելու հանքայնացման հեռանկարները
6. համակողմանիորեն վերլուծելու տարածքների հանքահումքային հենքի
իրավիճակը, նրանց ընդլայնման հնարավորությունները, հանքահումքային
ոլորտի զարգացման ուղիները, ընդերքօգտագործման իրավագիտական
նորմերը
7. ընդհանրացնելու, վերլուծելու հանքավայրերի, հանքային դաշտերի ու
հանգույցների երկրաբանակառուցվածքային առանձնահատկությունները և
անցկացնելու հանքային օբյեկտների փորձաքննություն
8. խորը և հիմնավորված մշակելու առաջարկություններ
երկրաբանահետախուզական և լեռնահանքային արդյունաբերության ոլորտի
աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու համար
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. սինթեզելու եղած փաստերն ու տեղեկատվությունը
2. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերած գիտելիքները և քանակական
տվյալներից անել որակական եզրահանգումներ
3. առաջադրելու և զարգացնելու նոր գաղափարներ, վարելու գիտական
բանավեճեր
4. մշակելու և պատրաստելու նախագծեր, հաշվետվություններ ու զեկուցումներ,
ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները
5. աշխատելու թիմում և ինքնուրույն, կազմակերպելու և առաջնորդելու
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աշխատանքային թիմը, ցուցաբերելու աշխատանքի բարձր
արդյունավետություն

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է

13. Գնահատման ձևերը
Գնահատումն իրականացվում է ստուգարքների և քննությունների (եզրափակիչ
գնահատումով, առանց եզրափակիչ գնահատման, առանց ընթացիկ գնահատման)
ընդունման համակարգով, քսան միավորանոց սանդղակով:
Տե՛ս “ԵՊՀ Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական
գործընթացի կազմակերպման կարգ”, Երևան, ԵՊՀ, 2017թ., էջեր 4-8

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
«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:
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15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսումնառության գործընթացում ծրագրում ընդգրկված մագիստրանտների համար
հասանելի են հետևյալ օժանդակության ռեսուրսները.
 գիտական գրականության տպագիր և էլեկտրոնային ռեսուրսներ
 ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ և մեթոդական ցուցումների գրքույկներ
 դասախոսությունների,
գործնական
պարապմունքների,
աշխատանքների նյութեր՝ տպագիր, էլեկտրոնային

լաբորատոր

 ֆոնդային նյութերից օգտվելու հնարավորություն
 ժամանակակից սարքավորումներով և ծրագրային միջոցներով ապահովված
լաբորատորիաներ ու կաբինետ-լսարաններ

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք
օգտագործվել են ծրագիրը մշակելիս
ՀՀ բարձրագույն կրթության ՈԱՇ-ի կողմից մագիստրոսի որակավորմանը
ներկայացվող պահանջները՝ գիտելիք, կարողություններ և հմտություններ:
Մոսկվայի պետական համալսարանի «Երկրաբանություն» մասնագիտության
մագիստրոսական ծրագիր:
Մոսկվայի պետական երկրաբանահետախուզական համալսարանի «Օգտակար
հանածոների հանքավայրերի որոնում և հետախուզում» մասնագիտության
մագիստրոսական ծրագիր:
Սանկտ-Պետերբուրգի պետական լեռնային համալսարանի «Օգտակար հանածոների
երկրաբանություն և հետախուզում» մագիստրոսական ծրագիր:

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
ԵՊՀ-ն ՀՀ միակ ԲՈՒՀ-ն է, որը պատրաստում է երկրաբանություն մասնագիտությամբ
մասնագետներ:
ՄԿԾ-ն միակն է ՀՀ-ում, որն Ավստրալիական Micromine ընկերության հետ
համագործակցության շնորհիվ, հնարավորություն է ընձեռում դասընթացների
շրջանակում մագիստրոսներին ծանոթանալու Micromine ծրագային ապահովումների
փաթեթին (Micromine GGIS, GeoBank, Field Marshal) և տիրապետելու նրանց հետ
աշխատելու սկզբունքներին, իսկ դասընթացների ավարտից հետո լավագույն
ուսանողները հնարավորություն ունեն մասնակցելու ընկերության կողմից
կազմակերպվող ամենամյա մրցույթներին, որի հաղթողները ստանում են
ընկերության կողմից արժեքավոր մրցանակներ և ընկերությունում աշխատելու
հնարավորություն:
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«ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐԻ ԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԵՏԱԽՈՒԶՈՒՄ» ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1
Համակողմանիորեն լուսաբանելու և ձևակերպելու մակերևութային և ստորգետնյա
քարտեզագրման հիմունքները, լեռնային փորվածքների և հորատանցքերի
փաստագրման և նմուշարկման արդյունքների մշակման եղանակներն ու
սկզբունքները, հետազոտման երկրաբանակառուցվածքային մեթոդները
Ա2
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
Ա3
Ինքնուրույնաբար ընտրելու մետաղական ու ոչ մետաղական և տեխնածին
հանքավայրերի արդյունաբերական տիպերը, բացատրելու հանքավայրերի
դասակարգման և մոդելավորման սկզբունքները
Ա4
Հիմնավորելու հանքավայրերի տնտեսագիտական գնահատականը`
հանքավայրերի իրացման երկրաբանատնտեսագիտական արժեքի և
ներդրումների արդյունավետության գնահատումը
Ա5
Մանրամասն բնութագրելու և մեկնաբանելու տարածաշրջանների
հանքահումքային հենքի գնահատման սկզբունքները, ընդերքօգտագործման
նկատմամբ ներկայացվող բնապահպանական պահանջները
Ա6
Սահմանելու և քննարկելու ընդերքօգտագործման իրավիգիտական հիմունքները,
հարկավորման սկզբունքները, երկրաբանահետախուզական և արդյունահանող
ձեռնարկությունների մենեջմենթի առանձնահատկությունները
Ա7
Ճանաչելու և ներկայացնելու արդյունաբերության միներալահումքային
բնագավառի գործունեության առանձնահատկությունները, հանքային հումքի
արդյունահանման համակարգերն ու հանքաքարերի վերամշակման
տեխնոլոգիաները

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ2
Ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերած գիտելիքները և քանակական
տվյալներից անել որակական եզրահանգումներ
Գ4
Մշակելու և պատրաստելու նախագծեր, հաշվետվություններ ու զեկուցումներ,
ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1
Կազմելու հանքավայրերի և հանքային դաշտերի տարատեսակ երկրաբանական
քարտեզներ, հետախուզական հորիզոնների երկրաբանական հատակագծեր,
կտրվածքներ ու նմուշարկման պլաններ
Բ2

Ինքնուրույնաբար կատարելու հանքավայրերի, հանքային մարմինների ուրվագծում,
պաշարների հաշվարկ և երկրաբանատնտեսագիտական գնահատում

Բ3

Մշակելու և կառուցելու երկրաբանական համալիր գրաֆիկական եռաչափ մոդելներ

Բ4

Օգտագործելու անհրաժեշտ տեղեկատվական համակարգերն ու տեխնոլոգիաները
մասնագիտական ոլորտում բարդ խնդիրներ լուծելու, ելակտեային տվյալներ
վերլուծելու և հավաստի եզրահանգումներ կատարելու համար
Վերլուծելու ուսումնասիրվող տարածքների մետաղաբերությունը և գնահատելու
հանքայնացման հեռանկարները

Բ5

Բ6

Բ7

Համակողմանիորեն վերլուծելու տարածքների հանքահումքային հենքի իրավիճակը,
նրանց ընդլայնման հնարավորությունները, հանքահումքային ոլորտի զարգացման
ուղիները, ընդերքօգտագործման իրավագիտական նորմերը
Ընդհանրացնելու, վերլուծելու հանքավայրերի, հանքային դաշտերի ու հանգույցների
երկրաբանակառուցվածքային առանձնահատկությունները և անցկացնելու հանքային
օբյեկտների փորձաքննություն

Բ8

Խորը և հիմնավորված մշակելու առաջարկություններ երկրաբանահետախուզական և
լեռնահանքային արդյունաբերության ոլորտի աշխատանքների
արդյունավետությունը բարձրացնելու համար

Գ1
Գ3

Սինթեզելու եղած փաստերն ու տեղեկատվությունը
Առաջադրելու և զարգացնելու նոր գաղափարներ, վարելու գիտական բանավեճեր

Գ5

Աշխատելու թիմում և ինքնուրույն, կազմակերպելու և առաջնորդելու
աշխատանքային թիմը, ցուցաբերելու աշխատանքի բարձր արդյունավետություն
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Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Մոդուլի
թվանիշը

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Գ4

Գ5

Օտար լեզու-1

1602/Մ01

Ա1

Ա2

Ա3

Ա4

Ա5

Ա6

Ա7

Բ1

+

+

Օտար լեզու-2

1602/Մ02

+

+

Տեղատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում

0804/Մ01

Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

0804/Մ02

Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները

0803/Մ02

Օգտակար հանածոների հանքավայրեի հետազոտման
երկրաբանակառուցվածքային մեթոդներ
Հետազոտման երկրաֆիզիկական և ճարտարագիտաջրաերկրաբանական համալիր մեթոդներ
Կանխատեսումային ռեսուրսների քանակական գնահատում

0804/Մ03

Օգտակար հանածոների հանքավայրերի և հանքային մարմինների
ուրվագծում
Օգտակար հանածոների հանքավայրերի մոդելավորում

0804/Մ05

Տեխնածին հանքահումքային ռեսուրսներ. հանքավայրերի
երկրաբանություն և հետախուզում
Օգտակար հանածոների հանքավայրերի արդյունաբերական տիպերը

0804/Մ07

Micromine GGIS և GeoBank համակարգերի կիրառումը
հանքարդյունահանման աշխատանքներում
Հայաստանի մագմատիկ ֆորմացիաներ

0804/Մ08

Արդյունաբերության հանքահումքային բնագավառը

0804/Մ09

Երկրաբանահետախուզական ոլորտի մենեջմենթ

0804/Մ10

Մետաղագոյացման վերլուծություն

0807/Մ03

Հանքային հումքի արդյունահանման համակարգերը և հանքաքարերի
վերամշակման հիմնական տեխնոլոգիաները
ՀՀ հանքահումքային հենքը և ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործումը

0804/Մ11

Միներագրաֆիա

0807/Մ04

Երկրաբանահետախուզական նյութերի և հանքարդյունաբերական
նախագծերի գնահատում և փորձաքննություն
Ընդերքօգտագործման և շրջակա միջավայրի պահպանության
հիմնախնդիրները և ոլորտի օրենսդրական դաշտը
Գիտական սեմինար

0804/Մ13

0804/ՄՀ01

Մասնագիտական պրակտիկա

0804/ՄՀ02

Մագիստրոսական թեզ

0804/ՄՀ03

+

Բ2

Բ3

+

Բ4

Բ5

Բ6

Բ7

Բ8

+

+

0803/Մ03

+

+

+

+

0804/Մ04
+

+

+

+

0804/Մ06

+

0807/Մ01

+

+
+

0807/Մ02

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
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+

+

+

+

+

0804/Մ14

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

0804/Մ12

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

Գ3

+

+
+

+

+

+

+

+
+

Գ2

+
+

+

Գ1

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+

+
+

+
+

«ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐԻ
ԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԵՏԱԽՈՒԶՈՒՄ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ
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1. 1602/Մ01
2. Օտար լեզու-1 (Անգլերեն)
4. 4 ժամ/շաբ.
5. գործ.-4
6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
7. ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝






3. 6 ECTS կրեդիտ

կատարելագործել ուսանողների օտար (անգլերեն) լեզվով հաղորդակցական
կարողությունները՝ ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ
ոլորտներում,
խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,
զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու
կարողությունը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կիրառելով մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները
(որոնողական, ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ ընկալել դրանց
բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
2. տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ
գործածության նպատակդրմամբ,
3. ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով ինքնուրույն
աշխատանք կատարելու սկզբունքների իմացություն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային և ոճական
վերլուծություն և թարգմանություն,
5. ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ,
ձևակերպել, շարադրել, հիմնավորել անձնական կարծիքը, քննարկել, բանավիճել
մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրների շուրջ,
6. գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ, ռեֆերատներ,
գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով շարադրանքը,
7. լսելով ընկալել և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող դասախոսությունների,
հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ
ինտերնետային) տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և
ներկայացնելու նպատակով:
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է
համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական համակարգի
(CEFR-ի) B2 մակարդակին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ4 (նախագծեր, հաշվետվություններ ու զեկուցումներ մշակելու և պատրաստելու,
հետազոտությունների արդյունքները ներկայացնելու)
Գ5 (աշխատանքի բարձր արդյունավետություն ցուցաբերելու)
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
4. ինքնուրույն աշխատանք,
5. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի
իրականացում),
6. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
7. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է բանավոր ստուգարքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց.
1. մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում,
2. մասնագիտական բառապաշարի ստուգում,
3. զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ,
4. բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի վերաբերյալ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և
ոճաբանական յուրահատկությունները:
2. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը օտար
(անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում:
3. Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների,
գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների,
էսսեների շարադրման ձևերն ու սկզբունքները:
4. Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների
ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման, վերարտադրության
առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. John M.Swales,Christine B. Feak
“ English in Today’s Research World’’ a Writing Guide.
The University of Michigan Press, USA,2003
2. John M Swales and Christine B.Feak
“Academic writing for Graduate Students’’ 2000, USA
3. Geology and the environment(Bernard W. Pipkin)
4. А. Агабекяан, Английский для технических вузов, Москва, 2000.
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1. 1602/Մ02
2. Օտար լեզու-2 (Անգլերեն)
4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործ.-2
6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. ստուգարք

3. 3 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝





ամբողջացնել նախորդ մոդուլի օգնությամբ ձեռք բերած գիտելիքները,
ծանոթացնել օտար լեզվի իմացության ստուգման և գնահատման
պահանջներին,
ներկայացնել լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները և
ծանոթացնել թեստավորման հիմանական սկզբունքներին,
ներկայացնել լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և
մարտավարությունը,

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ցուցաբերել օտար լեզվի իմացություն միջազգային չափորոշիչներին
համապատասխան (B2-C1),
2. նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և
պահանջները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. գործնականում կատարել թեստային աշխատանքներ` կազմված
համաեվրոպական չափանիշների B2-C1 մակարակին համապատասխան
4. արտահայտել մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և
բանավոր խոսքով

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. արդյունավետ կիրառել համակարգչային հմտությունները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ4 (նախագծեր, հաշվետվություններ ու զեկուցումներ մշակելու և պատրաստելու,
հետազոտությունների արդյունքները ներկայացնելու)
Գ5 (աշխատանքի բարձր արդյունավետություն ցուցաբերելու)

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TOEFL
թեստավորման միջոցով:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները,
2. լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման
հիմանական սկզբունքները,
3. լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,
4. միջազգային թեստերի (TOEFL, IELTS, ITEP) առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. 1 Debora Philips “ Longman Preparation Course for the TOEFL IBT” Longman 2007
2. 2 Bruce Rogers “ The Complete Guide for TOEFL IBT Test Preparation”, Thomson 2007
3. Boston Educational Services “Official ITEP Preparation Guide”, Create Space Independent
Publishing Platform 2014
4. ETS “The Official Guide to the TOEFL Testing”, McGraw-Hill Education 2012
5. Pauline Cullen “The Official Cambridge Guide to IELTS”, Cambridge English 2014
Kaplan “IELTS Premier”, Kaplan Publishing 2016
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1. 0804/Մ01

2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
ոլորտում
4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործ.-2
6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
7. ստուգարք

3. 3 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ երկրաբանահետախուզական աշխատանքների ժամանակ
կիրառվող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և ծրագրերի (CorelDRAW, Surfer,
AutoCAD և այլն) մասին
 օժանդակել ուսանողների մոտ մասնագիտական ոլորտում հետազոտություններ
կատարելիս և դրանց արդյունքները ներկայացնելիս տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
կիրառման կարողությունների և հմտությունների զարգացմանը
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու երկրաբանության ոլորտում և երկրաբանահետախուզական
աշխատանքներում օգտագործվող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների արդի
հնարավորությունները

2.

քննարկելու և հիմնավորելու առաջադրված խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ ՏՏ
մեթոդների ու գործիքների ընտրությունը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. ինքնուրույնաբար ստեղծելու թվային տվյալների բազաներ և աշխատելու դրանց հետ
4. հաշվարկելու օգտակար հանածոների պաշարներն ու ռեսուրսները ՏՏ
հնարավորությունների կիրառմամբ
5. վերլուծելու և գրաֆիկների տեսքով ներկայացնելու տեսական և քանակական տվյալները
6. կազմելու թվային երկրաբանական քարտեզներ ու կտրվածքներ, նմուշարկման պլաններ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. վերլուծելու առկա տեղեկատվությունը ՏՏ գործիքակազմի կիրառմամբ
8. պատշաճ մակարդակով կազմակերպելու և ներկայացնելու երկրաբանահետախուզական
աշխատանքների արդյունքների ամփոփումը
9. պատրաստելու հետազոտության արդյունքները լուսաբանող և հիմնական դրույթներն ու
եզրակացությունները հիմնավորող լուսացուցադրումներ (պրեզենտացիա)
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ1 Կազմելու հանքավայրերի և հանքային դաշտերի տարատեսակ երկրաբանական
քարտեզներ, հետախուզական հորիզոնների երկրաբանական հատակագծեր, կտրվածքներ ու
նմուշարկման պլաններ
Բ2 Ինքնուրույնաբար կատարելու հանքավայրերի, հանքային մարմինների ուրվագծում,
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պաշարների հաշվարկ և երկրաբանատնտեսագիտական գնահատում
Բ4 Օգտագործելու անհրաժեշտ տեղեկատվական համակարգերն ու տեխնոլոգիաները
մասնագիտական ոլորտում բարդ խնդիրներ լուծելու, ելակտեային տվյալներ վերլուծելու և
հավաստի եզրահանգումներ կատարելու համար
Գ2 Ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերած գիտելիքները և քանակական տվյալներից անել
որակական եզրահանգումներ
Գ4 Մշակելու և պատրաստելու նախագծեր, հաշվետվություններ ու զեկուցումներ,
ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական աշխատանքների կատարում համակարգիչների վրա
2. խնդիրների առաջադրում, լուծման ուղիների մշակում և կիրառում
3. տնային ինքնուրույն աշխատանքների կատարում
4. հանձնարարված տեխնիկական գրականության ընթերցում

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք. Դասընթացի ավարտին ստուգվում է ուսանողների գիտելիքները համակարգչի
վրա, ըստ հարցաթերթիկներում առաջադրված խնդիրների: Հարցատոմսը պարունակում է 5
հարց:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների տեղը, դերն ու նշանակությունը երկրաբանական
հետազոտություններում, ընդհանուր դրույթներ:
Տվյալների հենքի նախագծման սկզբունքները:
Տեղեկատվական բազաների ստեղծումը MO Excel և MO Access ծրագրերի օգնությամբ:
Տվյալների վերլուծությունն ու մոդելավորումը:
CorelDRAW, Surfer, AutoCAD և այլ ծրագրերի կիրառումը երկրաբանահետախուզական
աշխատանքներում:
Թվային երկրաբանական քարտեզների ու կտրվածքների կազմում, հանքավայրերի և
հանքային մարմինների ծավալային պատկերների ստեղծում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գործնական առաջադրանքների նյութեր էլեկտրոնային կրիչով
2. MO Excel, MO Access, CorelDRAW, Surfer, AutoCAD և այլ ծրագրերի օգտագորման
ուղեցույցեր
3. Коротаев М.В. Применение геоинформационных систем в геологии. Учебное пособие, М.,
МГУ, 2008
4. Лурье И.К. Геоинформационное картографирование. Учебник, М., 2008
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1. 0804/Մ02
2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-1, գործ.-1
6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
7. ստուգարք

3. 3 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Տրամադրել գիտական հետազոտություն կատարելու, հետազոտության քայլերը
պլանավորելու և մեթոդներն ընտրելու գիտելիք և իմացություն
 Աջակցել ուսանողների մոտ գիտական հետազոտություն կատարելու գործնական
կարողությունների զարգացմանը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ներկայացնելու հետազոտության կատարման մեթոդիկայի ընտրության հիմունքները
2. Քննարկելու հետազոտության պլանավորման և արդյուքնների ստացման քայլերը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. Ընտրելու հետազոտության անցկացման համար ճիշտ մեթոդաբանություն
4. Բացահայտելու և կանխորոշելու հետազոտության անցկացման քայլերը
5. Լուծելու առաջադրված խնդիրները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. Վերլուծելու առկա տեղեկատվությունը և դրանից անել եզրահանգումներ,
7. Ինքնուրույնաբար կազմելու և ներկայացնելու հետազոտության արդյունքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ8 Խորը և հիմնավորված մշակելու առաջարկություններ երկրաբանահետախուզական և
լեռնահանքային արդյունաբերության ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը
բարձրացնելու համար
Գ1 Սինթեզելու եղած փաստերն ու տեղեկատվությունը
Գ3 Առաջադրելու և զարգացնելու նոր գաղափարներ, վարելու գիտական բանավեճեր
Գ4 Մշակելու և պատրաստելու նախագծեր, հաշվետվություններ ու զեկուցումներ,
ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. խմբային գործնական աշխատանքներ
3. թիմային աշխատանք
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4. թեմատիկ ռեֆերատների կատարում
5. հանձնարարված գրականության ընթերցում
6. քննարկումների կազմակերպում

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն իրականացվում է բանավոր՝ նախապես տրված հարցաշարով և թեմատիկ
ռեֆերատիվ աշխատանքի ներկայացման հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գիտական հետազոտություն կատարելու հիմնական նպատակներն ու սկզբունքները:
Հետազոտություն կատարելու քայլերը (պլանավորում): Նյութերի հավաքագրում և
վերլուծություն: Հետազոտության մեթոդների ընտրություն: Հետազոտության արդյունքների
ամփոփում և ներկայացում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Դասախոսությունների նյութեր
2. Գիտամեթոդական հոդվածներ
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1. 0803/Մ02
2. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
7. ստուգարք

3. 3 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացնել մասնագիտության զարգացման հիմնահարցերին և ուղղություններին
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

թվարկելու մասնագիտության առջև ծառացած ժամանակակից հիմնախնդիրները

2.

քննարկելու մասնագիտության ճյուղերի զարգացման հեռանկարները

3.

դասակարգելու հիմնախնդիրները, ընտրելու դրանց լուծման ուղիներն ու
համապատասխան մեթոդները՝ առկա տեղեկատվության հիման վրա

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. գնահատելու երկրաբանահետազոտական աշխատանքների կատարման համար
ընտրված մեթոդների համալիրի արդյունավետությունը
5. մշակելու առաջարկություններ երկրաբանական աշխատանքների արդյունավետ
իրականացման համար
6. որոշելու խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ ուղիները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. համակարգելու և մշակելու ձեռք բերած տեղեկատվությունը
8. կազմելու նախագծեր, հաշվետվություններ և զեկուցումներ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5 Մանրամասն բնութագրելու և մեկնաբանելու տարածաշրջանների հանքահումքային հենքի
գնահատման սկզբունքները, ընդերքօգտագործման նկատմամբ ներկայացվող
բնապահպանական պահանջները
Ա7 Ճանաչելու և ներկայացնելու արդյունաբերության միներալահումքային բնագավառի
գործունեության առանձնահատկությունները, հանքային հումքի արդյունահանման
համակարգերն ու հանքաքարերի վերամշակման տեխնոլոգիաները
Բ8 Խորը և հիմնավորված մշակելու առաջարկություններ երկրաբանահետախուզական և
լեռնահանքային արդյունաբերության ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը
բարձրացնելու համար
Գ2 Ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերած գիտելիքները և քանակական տվյալներից անել
որակական եզրահանգումներ
Գ4 Մշակելու և պատրաստելու նախագծեր, հաշվետվություններ ու զեկուցումներ,
ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. հանձնարարված գրականության ընթերցում
3. թեմատիկ ռեֆերատների կատարում և ներկայացում
5. քննարկումների կազմակերպում

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք. թեմատիկ ռեֆերատի բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Օգտակար հանածոների կուտակումների առաջացման և դրանց հայտնաբերման նորագույն
տեսական ու կիրառական հետազոտությունների արդյունքները: Երկրի տեկտոնական
զարգացման փուլերը և նրանցում օգտակար հանածոների առաջացման երկրադինամիկական
պայմանները: ՀՀ տարածքում նոր տեսությունների հիման վրա հանքահումքային հենքի
ընդլայնման հնարավորությունները և նոր տեսակների հայտնաբերումը: Հիդրոտեխնիկական
կառույցների հիմնախնդիրները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Старостин В.И., Игнатов П.А. Геология полезных ископаемых. М.: Изд. МГУ, 1997, 304 с.
2. Ермолов В.А., Попова Г.Б. и др. Месторождениа полезных ископаемых. М.: Изд. МГГУ,
2004, 570 с.
3. Авдонин В.В. и др. Месторождения металлических полезных ископаемых. М.:
Академический Проект, Трикста, 2005, 720 с.
4. Никонов А.А. Современные движения земной коры. М.: Дом книги, 2007
5. Գիտական հոդվածներ
6. Դասախոսությունների տեքստեր էլեկտրոնային կրիչով
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1. 0804/Մ03

2. Օգտակար հանածոների հանքավայրերի
հետազոտման երկրաբանակառուցվածքային
մեթոդներ

4. 4 ժամ/շաբ.
6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

3. 6 ECTS կրեդիտ

5. դաս.-2, գործ.-2
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ձևավորել խոր գիտելիքներ օգտակար հանածոների հանքայնացումների որոնողական
չափանիշների՝ նախադրյալներին և հատկանիշների վերաբերյալ
 տրամադրել և աջակցել հանքային միավորների հետազոտման
երկրաբանակառուցվածքային մեթոդների ու քարտեզագրման հիմունքների մասին խորը
և համակարգված գիտելիքների ու կարողությունների ձևավորմանը
 զարգացնել հանքավայրերի և հանքային դաշտերի երկրաբանական քարտեզներ,
հետախուզական հորիզոնների երկրաբանական հատակագծեր, կտրվածքներ կազմելու
կարողություններ
 աջակցել հանքային միավորների երկրաբանակառուցվածքային
առանձնահատկությունները վերլուծելու, գիտելիքները ստեղծագործաբար կիրառելու,
եզրահանգումներ անելու և հաշվետվություններ կազմելու կարողությունների
ձևավորմանը
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ինքնուրույնաբար ընտրելու և տարբերակելու որոնողական նախադրյալներն ու
հատկանիշները

2. համակողմանիորեն լուսաբանելու և ձևակերպելու մակերևութային և ստորգետնյա
քարտեզագրման հիմունքները, լեռնային փորվածքների և հորատանքների փաստագրման
եղանակներն ու աշխատանքի սկզբունքները
3. պարզաբանելու հետազոտման երկրաբանակառուցվածքային մեթոդները, նրանց դերն ու
նշանակությունը օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և հետախուզման
գործում

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կիրառելու հանքավայրերի կառուցվածքների ուսումնասիրման հիմնական մեթոդները
5. բացահայտելու հանքավայրերի ու հանքային դաշտերի երկրաբանակառուցվաքային
առանձնահատկությունները
6.

կազմելու հանքային դաշտերի ու հանքավայրերի երկրաբանական քարտեզներ,
հետախուզական հորիզոնների երկրաբանական հատակագծեր, կտրվածքներ և մշակելու
երկրաբանական գրաֆիկական մոդելներ

7. բացահայտելու որոնողական նախադրայալներն ու հատկանիշները հեռանկարային
տեղամասերի առանձնացման և երկրաբանահետախուզական աշխատանքների ու նրանց
մեթոդիկայի ընտրության հիմնավորման համար
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8. համակողմանիորեն վերլուծելու, բացատրելու և արժեվորելու երկրաբանական
չափանիշների դերը, նշանակությունը և կապը ներծին հանքայնացման ձևավորման ու
դրանց հայտնաբերման գործում

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
9. վերլուծելու առկա փաստերն ու տեղեկատվությունը կոնկրետ խնդիրների
շրջանակներում, դրանց հիման վրա անել որակական եզրահանգումներ
10. մշակելու և ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները,
երկրաբանահետախուզական աշխատանքների ուղղության և արդյունավետության
բարձրացման առաջարկությունները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1 Համակողմանիորեն լուսաբանելու և ձևակերպելու մակերևութային և ստորգետնյա
քարտեզագրման հիմունքները, լեռնային փորվածքների և հորատանցքերի փաստագրման և
նմուշարկման արդյունքների մշակման եղանակներն ու սկզբունքները, հետազոտման
երկրաբանակառուցվածքային մեթոդները
Ա2 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
Բ1 Կազմելու հանքավայրերի և հանքային դաշտերի տարատեսակ երկրաբանական
քարտեզներ, հետախուզական հորիզոնների երկրաբանական հատակագծեր, կտրվածքներ ու
նմուշարկման պլաններ
Բ3 Մշակելու և կառուցելու երկրաբանական համալիր գրաֆիկական եռաչափ մոդելներ
Բ5 Վերլուծելու ուսումնասիրվող տարածքների մետաղաբերությունը և գնահատելու
հանքայնացման հեռանկարները
Բ7 Ընդհանրացնելու, վերլուծելու հանքավայրերի, հանքային դաշտերի ու հանգույցների
երկրաբանակառուցվածքային առանձնահատկությունները և անցկացնելու հանքային
օբյեկտների փորձաքննություն
Գ1 Սինթեզելու եղած փաստերն ու տեղեկատվությունը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. թիմային աշխատանք
3. գործնական առաջադրանքների կատարում
4. հանձնարարված մասնագիտական գրականության ընթերցում
5. ինքնուրույն խնդիրների լուծում
6. աշխատանք երկրաբանական քարտեզների և կտրվածքների հետ
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. (5 միավոր առավելագույն արժեքով) – գրավոր հարցում,
հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 2 միավոր,
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. (5 միավոր առավելագույն արժեքով) – բանավոր հարցում,
նախապես հանձնարարված ինքնուրույն գործնական աշխատանքների կատարման և
բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա,
3. Եզրափակիչ քննություն. (10 միավոր առավելագույն արժեքով) – բանավոր հարցում,
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց` յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
Գնահատման միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հանքավայրերի ու հանքային դաշտերի կառուցվածքի հետազոտման խնդիրներն ու
նպատակը, օբյեկտները, ուսումնասիրման մեթոդները: Վերգետնյա ու ստորգետնյա
երկրաբանական քարտեզագրման մեթոդներն ու սկզբունքները: Որողոնական շափանիշներ՝
նախադրյալներ և հատկանիշներ: Ծալքավոր կառույցներում և խզվածքային ու ճեղքավոր
գոտիներում տեղադրված հանքավայրերի ուսումնասիրության և կառուցվածքային
վերլուծության մեթոդները: Տարբեր երկրաբանակառուցվածքային պայմաններում (բյուրեղային
վահաններ, պլատֆորմային ծածկոց, ծալքավոր, գեոսինկլինալային մարզեր) ձևավորված
հանքավայրերի կառուցվածքի ուսումնասիրման առանձնահատկությունները: Հանքային
կուտակումների հայտնաբերման համար հեռանկարային տարածքների կանխատեսումային
գնահատման մոտեցումները: Հանքվերահսկող գործոնները և նրանց հետազոտման
մեթոդները: Հանքային միավորների ուսումնասիրման և երկրաբանական քարտեզագրման
առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Դասախոսությունների և լաբորատոր առաջադրանքների նյութեր
2. Вольфсон Ф.И., Яковлев П.О. Структуры рудных полей и месторождений. М., Недра, 1985
3. Кушнарев И.П., Мельникова К.М. Методы структурной геологии и геологическое
картирование. М. Недра, 1984
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1. 0803/Մ03

2. Հետազոտման երկրաֆիզիկական և ճարտարագիտա- 3. 6 ECTS կրեդիտ
ջրաերկրաբանական համալիր մեթոդներ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2, գործ.-2
6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝


Ծանոթացնել երկրաբանա-երկրաֆիզիկական հետազոտություններում կիրառվող
երկրաֆիզիկական և ճարտարագիտաջրաերկրաբանական հիմնական մեթոդներին ու
դրանց առանձնահատկություններին



Ծանոթացնել երկրաբանական խնդիրների առանձնահատկություններով
պայմանավորված հետազոտման մեթոդների արդյունավետ համալիրի ընտրության և
հիմնավորման սկզբմունքներին



Փոխանցել գիտելիքներ լաբորատոր և դաշտային հետազոտությունների ժամանակակից
մեթոդաբանության և չափող սարքավորումների աշխատանքի սկզբունքների
վերաբերյալ

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Ներկայացնելու երկրաֆիզիկայի, ջրաերկրաբանության և ճարտարագիտական
երկրաբանության ոլորտի հետազոտական բնույթի խնդիրների տեսական հիմունքները
և լուծման գործնական ուղիները

2.

Ընտրելու ֆիզիկա-երկրաբանական մոդելները և ըստ պետրոֆիզիկական ու
գրունտագիտական հատկանիշների, տալու լուծման արդյունավետ մեթոդներ

3.

քննարկելու հետազոտման երկրաֆիզիկական և երկրաճարտարագիտական
մեթոդների համալիրի ընտրության հիմնավորումները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

Գործնականում լուսաբանելու երկրաֆիզիկական անոմալիաների կապը
երկրաբանական կառույցների հետ և դա բացատրել ապարների ֆիզիկական
հատկանիշների օրինաչափ փոփոխություններով:

5.

Օգտագործելու ստացված երկրաֆիզիկական դաշտերի և ճարտարագիտաերկրաբանական հետազոտությունների տվյալները` կազմելու աղյուսակներ,
սխեմաներ և քարտեզները, տալու համապատասխան երկրաբանական
մեկնաբանումներ:

6.

Կիրառելու ուղիղ խնդրի լուծումը, որպես որակական մեկնաբանման եղանակ

7.

Հաշվարկելու հետազոտվող օբյեկտների տեղադրման տարրերը`ըստ քանակական
մեկնաբանման մեթոդների:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8. հանմեմատելու հետազոտման տարբեր մեթոդներն ու ընտրել արդյունավետ համալիրը
9. վերլուծելու առկա տեղեկատվությունը և դրանց հիման վրա կատարել հիմնավորված
եզրահանգումներ
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2 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
Բ3 Մշակելու և կառուցելու երկրաբանական համալիր գրաֆիկական եռաչափ մոդելներ
Բ7 Ընդհանրացնելու, վերլուծելու հանքավայրերի, հանքային դաշտերի ու հանգույցների
երկրաբանակառուցվածքային առանձնահատկությունները և անցկացնելու հանքային
օբյեկտների փորձաքննություն
Գ1 Սինթեզելու եղած փաստերն ու տեղեկատվությունը
Գ2 Ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերած գիտելիքները և քանակական տվյալներից անել
որակական եզրահանգումներ
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. գործնական թիմային աշխատանք
3. թեմատիկ ռեֆերատների կազմում
4. հանձնարարված գրականության ընթերցում

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, որոնցից երկուսը՝ 1,5,
երկուսը՝ 1 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, որից 2 հարցը` 3-ական, 2 հարցը`2-ական միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հետազոտման երկրաֆիզիկական մեթոդներ: Երկրաֆիզիկական տվյալների ստացման
աղբյուրները: Տվյալների մեկնաբանում և համադրում:
Հետազոտման երկրաճարտարագիտական մեթոդներ: Տվյալների ստացման աղբյուրները:
Տվյալների մեկնաբանում և համադրում:
Հետազոտման մեթոդների արդյունավետ համալիրների ընտրության սկզբունքները:
Երկրաֆիզիկական դաշտերի օրինաչափ փոփոխությունների հետազոտություններով Երկրի
կառուցվածքի, միջուկում և մանթիայում ընթացող ֆիզիկական պրոցեսների, երկրակեղևի
վերին շերտերում երկրատեկտոնական շարժումների ուսումնասիրում:
Երկրաբանական լոկալ և ռեգիոնալ ստրուկտուրաների, տարբեր ծագման ապարների
տարածման սահմանների և կոնտակտների, խախտում - խզումնային գոտիների
քարտեզագրում:
Մետաղական և ոչ մետաղական օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնումը և

452

հետախուզումը երկրաֆիզիկական մեթոդներով:
Երկրաֆիզիկական մեթոդների համալիրով ջրաերկրաբանության և ճարտարագիտական
երկրաբանության խնդիրների լուծումը:
Ստորերկրյա ջրերի ռեսուրսները և դրանց արդյունավետ օգտագործումը:
Շինարարական կառույցների ճարտարագիտաերկրաբանական ուսումնասիրման մեթոդները:
Պոչամբարների անվտանգության և բնապահպանական ազդեցությունների մոնիթորինգ
երկրաֆիզիկական և ճարտարագիտաերկրաբանական համալիր մեթոդներով:
Երկրաֆիզիկական և ճարտարագիտաերկրաբանական հետազոտություններում օգտագործվող
ժամանակակից չափող սարքեր և սարքավորումներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. С.Д. Воронкевич , Основы технической мелиорации грунтов, М. Изд.МГУ, 2005, 498 с.
2. Павлов А.Н.. Геофизика. Общий курс, Санкт-Петербург, 2006
3. Миронов В.С ,,Основные геофизические методы,, Учебник М., 2006
4. Хмелевской В.К., Горбачев Ю.И.и др.” Геофизические методы исследований. Изд-во
КПГУ,2004
5. Никонов А.А.”Современные движения земной коры ''М.Дом книги 2007
6. Ժ.Ա.Աչոյան, Ջրաերկրաբանական պարամետրերի որոշումը դաշտային փորձաֆիլտրացիոն
հետազոտությունների տվյալներով, ԵՊՀ հրատար., Երևան 2005,
7. Լ.Կ.Թադևոսյան, Գ.Վ.Մարկոսյան և մյուսներ,,Ուսումնասիրման երկրաֆիզիկական
մեթդներ,, Մեթոդական ցուցումներ, Երևան ԵՊՀ, 2005
8. Հայրոյան Ս.Հ. Դիսպերս գրունտների դինամիկական անկայունություն , Երևան 2015, 115 էջ
9. Դասախոսությունների տեքստեր` էլեկտրոնային կրիչով և առցանց էլեկտրոնային
ռեսուրսներ:
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1. 0804/Մ04

2. Կանխատեսումային ռեսուրսների քանակական
3. 3 ECTS կրեդիտ
գնահատում
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 մագիստրոսների մոտ ձևավորել խոր գիտելիքներ հանքային հումքի կանխատեսումային
ռեսուրսների գնահատման սկզբունքների ու մեթոդների վերաբերյալ
 աջակցել կանխատեսումային ռեսուրսների քանակական գնահատման
կարողությունների ձևավորմանը
 պատրաստել մագիստրոսներին ինքնուրույնաբար գնահատելու ուսումնասիրվող
տարածքների հեռանկարները եղած փաստերի վերլուծության հիման վրա և
առաջադրելու հետագա աշխատանքների ուղղություներն ու տալ դրանց հիմնավորումը
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

բնութագրելու կանխատեսումային ռեսուրսների քանակական գնահատման
սկզբունքներն ու մեթոդները, ցուցանիշների մշակման և հաշվարկման եղանակները

2. ձևակերպելու և տարբերակելու կանխատեսումային ռեսուրսների կարգերն ըստ
ուսումնասիրվածության և հավաստիության աստիճանի

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. կիրառելու կանխատեսումային ռեսուրսների գնահատման մեթոդները տարբեր կարգի
կանխատեսումների իրականացման և ռեսուրսների քանակական գնահատման
նպատակով
4. մշակելու կանխատեսումների համար անհրաժեշտ ելակետային տվյալները և
հաշվարկելու կանխատեսումային ցուցանիշները
5.

գնահատելու կանխատեսվող օբյեկտների ռեսուրսներն ըստ
երկրաբանատնտեսագիտական ցուցանիշների

6. գնահատելու ուսումնասիրվող տարածքների հեռանկարները մետաղագոյացման
տեսանկյունից
7. համակողմանիորեն վերլուծելու, բացատրելու և արժեվորելու կանխատեսումային
ռեսուրսների գնահատման դերը, նշանակությունն ու արդյունավետությունը
հեռանկարային տեղամասերի առանձնացման և երկրաբանահետախուզական
աշխատանքների հետագա ուղղությունների առաջարկման գործում

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8. հավաքագրելու, վերլուծելու և մշակելու առկա տեղեկատվությունը
9. կատարելու տարբեր որակական և քանակական գնահատումներ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2 Սահմանելու և հիմնավորելու հանքավայրերի շահագործման ընթացքում
երկրաբանահետախուզական աշխատանքների կատարման առանձնահատկությունները և
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նրանց նկատմամբ ներկայացվող պահանջները, օգտակար հանածոների պաշարների և
կանխատեսումային ռեսուրսների ուրվագծման, հաշվարկման ու գնահատման եղանակները
Ա5 Մանրամասն բնութագրելու և մեկնաբանելու տարածաշրջանների հանքահումքային հենքի
գնահատման սկզբունքները, ընդերքօգտագործման նկատմամբ ներկայացվող
բնապահպանական պահանջները
Բ5 Վերլուծելու ուսումնասիրվող տարածքների մետաղաբերությունը և գնահատելու
հանքայնացման հեռանկարները
Բ6 Համակողմանիորեն վերլուծելու տարածքների հանքահումքային հենքի իրավիճակը, նրանց
ընդլայնման հնարավորությունները, հանքահումքային ոլորտի զարգացման ուղիները,
ընդերքօգտագործման իրավագիտական նորմերը
Բ8 Խորը և հիմնավորված մշակելու առաջարկություններ երկրաբանահետախուզական և
լեռնահանքային արդյունաբերության ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը
բարձրացնելու համար
Գ1 Սինթեզելու եղած փաստերն ու տեղեկատվությունը
Գ2 Ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերած գիտելիքները և քանակական տվյալներից անել
որակական եզրահանգումներ
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. թիմային աշխատանքի կատարում
3. խնդիրների լուծում
4. հանձնարարված մասնագիտական գրականության ընթերցում
5. թեմատիկ ռեֆերատների կատարում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Քանակական կանխատեսման մեթոդոլոգիան և նախադրյալները, բովանդակությունն ու
հերթականությունը:
Անհրաժեշտ ելակետային տվյալները, ցուցանիշների որոշման եղանակները:
Կանխատեսման ուղիղ գնահատման, էքստրապոլիացիայի, դասակարգման, մոդելավորման և
վերակառուցման մեթոդները:
Կանխատեսումային ռեսուրսների երկրաբանատնտեսագիտական գնահատումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Դասախոսությունների և լաբորատոր առաջադրանքների նյութեր
2. Գիտական հոդվածներ
3. Харченков А.Ч. Принципи и методы прогнозирования минеральных ресурсов. М.: Недра,
1987
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2. Օգտակար հանածոների հանքավայրերի և հանքային
3. 3 ECTS կրեդիտ
մարմինների ուրվագծում
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացնել օգտակար հանածոների հանքավայրերի և հանքային մարմինների
ուրվագծման մոտեցումներին
 զարգացնել հանքավայրերի և հանքային մարմինների ուրվագծման կարողություններ
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

քննարկելու ուրվագծման սկզբունքներն ու մեթոդները

2. դասակարգելու ուրվագծման ցուցանիշները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. ինքնուրույնաբար եզրագծելու տարբեր մորֆոլոգիական տիպի հանքային մարմինները
4. կազմելու հանքայնացման հորիզոնների պլաններ և կտրվածքներ, եռաչափ բոլոգդիագրամներ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. կատարելու հանքավայրերի ու հանքամարմինների ուրվագծում և պաշարների հաշվարկ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1 Համակողմանիորեն լուսաբանելու և ձևակերպելու մակերևութային և ստորգետնյա
քարտեզագրման հիմունքները, լեռնային փորվածքների և հորատանցքերի փաստագրման և
նմուշարկման արդյունքների մշակման եղանակներն ու սկզբունքները, հետազոտման
երկրաբանակառուցվածքային մեթոդները
Ա2 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
Բ1 Կազմելու հանքավայրերի և հանքային դաշտերի տարատեսակ երկրաբանական
քարտեզներ, հետախուզական հորիզոնների երկրաբանական հատակագծեր, կտրվածքներ ու
նմուշարկման պլաններ
Բ2 Ինքնուրույնաբար կատարելու հանքավայրերի, հանքային մարմինների ուրվագծում,
պաշարների հաշվարկ և երկրաբանատնտեսագիտական գնահատում
Գ5 Աշխատելու թիմում և ինքնուրույն, կազմակերպելու և առաջնորդելու աշխատանքային
թիմը, ցուցաբերելու աշխատանքի բարձր արդյունավետություն
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. հանձնարարված մասնագիտական գրականության ընթերցում
3. թիմային աշխատանք
4. գործնական աշխատանք քարտեզների և հորիզոնական պլանների հետ
5. տնային հանձնարարությունների կատարում

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ուրվագծման անհրաժեշտությունը: Ուրվագծման սկզբունքները: Եզրագծումը փորվածքներով:
Ինտերպոլիացիայի և էքստրապոլիացիայի մեթոդները: ՀՀ տարածքի տարբեր հանքավայրերի
ու հանքամարմինների ուրվագծումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Авдонин В.В., Ручкин Г.В. и др. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых.
Москва, Фонд “Мир”, 2007
2. Шумилин М.В., Аликсеров В.А. и др. Бизнес в ресурсодобывающих отраслях:
Справочник. М.: ООО “Недра-Бизнесцентр”, 2001, 268 с.
3. Коган И.Д. Подсчет запасов и геолого-промышленная оценка рудных месторождений. М.:
Недра, 1974, 304 с.
4. Դասախոսությունների տեքստեր էլեկտրոնային կրիչով
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2. Օգտակար հանածոների հանքավայրերի
3. 3 ECTS կրեդիտ
մոդելավորում
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացնել հանքավայրերի մոդելավորման սկզբունքներին ու մեթոդներին
 զարգացնել հանքավայրերի մոդելավորման խորը կարողություններ
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

քննարկելու և հիմնավորելու հանքավայրերի մոդելավորման սկզբունքներն ու
մեթոդները

2.

լուսաբանելու մոդելների կառուցման մոտեցումները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. կառուցելու հանքավայրերի նկարագրական, աղյուսակային, գրաֆիկական և ծավալային
մոդելներ
4. կառուցելու տարբեր խմբերի պատկանող հանքավայրերի մոդելներ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. կատարելու ինֆորմացիոն խմբերի և ցուցանիշների ընտրություն
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3 Ինքնուրույնաբար ընտրելու մետաղական ու ոչ մետաղական և տեխնածին հանքավայրերի
արդյունաբերական տիպերը, բացատրելու հանքավայրերի դասակարգման և մոդելավորման
սկզբունքները
Բ3 Մշակելու և կառուցելու երկրաբանական համալիր գրաֆիկական եռաչափ մոդելներ
Բ4 Օգտագործելու անհրաժեշտ տեղեկատվական համակարգերն ու տեխնոլոգիաները
մասնագիտական ոլորտում բարդ խնդիրներ լուծելու, ելակտեային տվյալներ վերլուծելու և
հավաստի եզրահանգումներ կատարելու համար
Բ5 Վերլուծելու ուսումնասիրվող տարածքների մետաղաբերությունը և գնահատելու
հանքայնացման հեռանկարները
Բ7 Ընդհանրացնելու, վերլուծելու հանքավայրերի, հանքային դաշտերի ու հանգույցների
երկրաբանակառուցվածքային առանձնահատկությունները և անցկացնելու հանքային
օբյեկտների փորձաքննություն
Գ1 Սինթեզելու եղած փաստերն ու տեղեկատվությունը
Գ4 Մշակելու և պատրաստելու նախագծեր, հաշվետվություններ ու զեկուցումներ,
ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. թիմային աշխատանքի կատարում
3. գործնական աշխատանքների կատարում
4. հանձնարարված գրականության ընթերցում
5. թեմատիկ ռեֆերատների կատարում

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հանքավայրերի մոդելների կառուցման առանձնահատկությունները: Հանքավայրերի
երկրաբանակառուցվածքային, մետասոմատիկ և հանքաերկրաքիմիական մոդելների
կառուցման սկզբունքները: Մոդելների կառուցման ցուցանիշների ընտրման սկզբունքները: ՀՀ
տարածքի պղինձ-պորֆիրային հանքավայրի մոդելի կառուցումը: ՀՀ տարածքի ոսկու
հանքավայրի մոդելի կառուցումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Бекжанов Г.Р. и др. Геологические модели при прогнозировании ресурсов полезных
ископаемых. М.: Недра, 1987
2. Դասախոսությունների տեքստեր էլեկտրոնային կրիչով
3. Գիտական հոդվածներ
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2. Տեխնածին հանքահումքային ռեսուրսներ.
3. 3 ECTS կրեդիտ
հանքավայրերի երկրաբանություն և հետախուզում
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝


ծանոթացնել տեխնածին հանքահումքային ներուժին, տեխնածին հանքավայրերի
երկրաբանությանը, նրանց ծագումնաբանությանն ու ձևավորման պայմաններին



զարգացնել տեխնածին հանքավայրերի հետախուզման մասին գիտելիքներ և
կարողություններ

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

նկարագրելու տեխնածին հանքահումքային ռեսուրսների ձևավորման պրոցեսները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
2. մշակելու տեխնածին հանքավայրերի հետախուզման նախագծեր
3. առաջարկելու թափոնների օգտագործման ուղիներն ու գնահատելու դրանց
հեռանկարները,
4. գնահատելու տեխնածին հանքահումքային ներուժը,
5. կիրառելու ստացած գիտելիքները ռեսուրսների ավելացման գործում

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2 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
Ա3 Ինքնուրույնաբար ընտրելու մետաղական ու ոչ մետաղական և տեխնածին հանքավայրերի
արդյունաբերական տիպերը, բացատրելու հանքավայրերի դասակարգման և մոդելավորման
սկզբունքները
Բ1 Կազմելու հանքավայրերի և հանքային դաշտերի տարատեսակ երկրաբանական
քարտեզներ, հետախուզական հորիզոնների երկրաբանական հատակագծեր, կտրվածքներ ու
նմուշարկման պլաններ
Բ2 Ինքնուրույնաբար կատարելու հանքավայրերի, հանքային մարմինների ուրվագծում,
պաշարների հաշվարկ և երկրաբանատնտեսագիտական գնահատում
Բ8 Խորը և հիմնավորված մշակելու առաջարկություններ երկրաբանահետախուզական և
լեռնահանքային արդյունաբերության ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը
բարձրացնելու համար
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. գործնական առաջադրանքների կատարում
3. առաջադրված խնդիրների լուծում
4. թեմատիկ ռեֆերատների կատարում
5. հանձնարարված գրականության ընթերցում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Տեխնածին կուտակումների առաջացման պայմաններն ու առանձնահատկությունները:
Տեխնածին հանքավայրերի ձևավորման սկզբունքները: Թափոններում պարփակված
ռեսուրսային ներուժն ու բնապահպանական խնդիրները: Թափոնների երկրորդային
օգտագործման հնարավորությունները: Տեխնածին հանքավայրերի կազմավորման հարցերը,
նրանց հետախուզման և տնտեսագիտական գնահատման առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Питерский В.М. Стратегический потенциал Росии. М.: 1999
2. Մովսեսյան Ռ.Ս. Տեխնածին հանքահումքային ռեսուրսներ: Մեթոդական ձեռնարկ:
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2006
3. Դասախոսությունների տեքստեր էլեկտրոնային կրիչով
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2. Օգտակար հանածոների հանքավայրերի
3. 6 ECTS կրեդիտ
արդյունաբերական տիպերը
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-3, գործ.-1
6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացնել մետաղական և ոչ մետաղական օգտակար հանածոների հանքավայրերի
հիմնական արդյունաբերական տիպերին, նրանց արդյունաբերական նշանակության
փոփոխությանը ժամանակի ընթացքում
 զարգացնել հանքավայրերի արդյունաբերական տիպերը գնահատելու կարողություններ
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու հանքավայրերի երկրաբանաարդյունաբերական տիպերի
առանձնացման սկզբունքները

2.

լուսաբանելու երկրաբանաարդյունաբերական տիպերի տնտեսական նշանակությունը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. համեմատելու տարբեր խմբի օգտակար հանածոների արդյունաբերական տիպերն ու
դրանց նշանակությունը,
4. Դասակարգելու հանքավայրերի արդյունաբերական տիպերն ըստ տնտեսական
նշանակության

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. կիրառելու ստացած գիտելիքները պրակտիկայում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3 Ինքնուրույնաբար ընտրելու մետաղական ու ոչ մետաղական և տեխնածին հանքավայրերի
արդյունաբերական տիպերը, բացատրելու հանքավայրերի դասակարգման և մոդելավորման
սկզբունքները
Ա4 Հիմնավորելու հանքավայրերի տնտեսագիտական գնահատականը` հանքավայրերի
իրացման երկրաբանատնտեսագիտական արժեքի և ներդրումների արդյունավետության
գնահատումը
Ա5 Մանրամասն բնութագրելու և մեկնաբանելու տարածաշրջանների հանքահումքային հենքի
գնահատման սկզբունքները, ընդերքօգտագործման նկատմամբ ներկայացվող
բնապահպանական պահանջները
Բ6 Համակողմանիորեն վերլուծելու տարածքների հանքահումքային հենքի իրավիճակը, նրանց
ընդլայնման հնարավորությունները, հանքահումքային ոլորտի զարգացման ուղիները,
ընդերքօգտագործման իրավագիտական նորմերը
Բ8 Խորը և հիմնավորված մշակելու առաջարկություններ երկրաբանահետախուզական և
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լեռնահանքային արդյունաբերության ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը
բարձրացնելու համար
Գ1 Սինթեզելու եղած փաստերն ու տեղեկատվությունը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. գործնական թիմային աշխատանքների կատարում
3. հանձնարարված գրականության ընթերցում
4. թեմատիկ ռեֆերատների կատարում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի գրավոր
աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը
5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Սև մետաղների հիմնական արդյունաբերական տիպերը: Գունավոր մետաղների հիմնական
արդյունաբերական տիպերը: Ազնիվ մետաղների արդյունաբերական տիպերը: Հազվագյուտ
մետաղների և ռադիոակտիվ տարրերի հիմնական արդյունաբերական տիպերը: Քիմիական և
ագրոքիմիական հումքեր: Այրվող օգտակար հանածոներ:
Շինարարական հումքի հանքավայրերի հիմնական արդյունաբերական տիպերը:
Լեռնաքիմիական հումքի հանքավայրերի հիմնական արդյունաբերական տիպերը:
Տեխնիկական հումքի, թանկարժեք, կիսաթանկարժեք և գունագեղ քարերի հանքավայրերի
հիմնական արդյունաբերական տիպերը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Авдонин В.В. и др. Месторождения металлических полезных ископаемых. М.:
Академический Проект, Трикста, 2005, 720 с.
2. Старостин В.И., Игнатов П.А. Геология полезных ископаемых. М.: Изд. МГУ, 1997, 304 с.
3. Ермолов В.А., Попова Г.Б. и др. Месторождениа полезных ископаемых. М.: Изд. МГГУ,
2004, 570 с.
4. Геология месторождений полезных ископаемых. Учебно-методическое пособие для
вузов. Сост. Лебедев И.П., Кориш Е.Х. и др. Издателско-полиграфический центр, ВГУ,
2009
5. Դասախոսությունների տեքստեր էլեկտրոնային կրիչով
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2. Micromine GGIS և GeoBank համակարգերի կիրառումը 3. 6 ECTS կրեդիտ
հանքարդյունահանման աշխատանքներում
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-1, գործ.-3
6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացնել երկրաբանահետախուզական և լառնային արտադրության ոլորտը
սպասարկող հզոր և ժամանակակից Micromine տեղեկատվական համակարգերի և
տեխնոլոգիաների հնարավորությունների, աշխատանքի հիմնական գործիքների և
առանձնահատկությունների հետ
 զարգացնել ուսանողների մոտ տեղեկատվական համակարգերի կիրառմամբ
երկրաբանական բարդ խնդիրների լուծման, եռաչափ մոդելների կառուցման, բարդ
տվյալների բազաների հետ աշխատանքի խորը մասնագիտական կարողություններ
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու Micromine ծրագրերի հնարավորությունները և
առանձնահատկությունները

2. քննարկելու Micromine ծրագրերի աշխատանքային գործիքներ օգտագործման
հնարավորությունները, դրանց առավելություններն ու թերությունները՝ այս կամ այն
խնդրի լուծման համար

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. ստեղծելու առաջնային փաստացի նյութերի տեղեկատվական թվային բազաներ
4. ներմուծելու առաջնային նյութերը Micromine ծրագրի բազա, ստեղծելու մեկ միասնական
տեղակատվական ֆայլ,
5. կազմելու երկրաբանական թվային քարտեզներ, կտրվածքներ, բլոկ-դիագրամներ և
հանքային մարմինների ու հանքավայրերի եռաչափ ծավալային մոդելներ,
6.

կատարելու հանքային մարմինների եզրագծում և պաշարների հաշվարկ ՏՏ կիրառմամբ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. կիրառելու ստացած գիտելիքները հանքավայրերի որոնման և հետախուզման գործում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2 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
Բ1 Կազմելու հանքավայրերի և հանքային դաշտերի տարատեսակ երկրաբանական
քարտեզներ, հետախուզական հորիզոնների երկրաբանական հատակագծեր, կտրվածքներ ու
նմուշարկման պլաններ
Բ2 Ինքնուրույնաբար կատարելու հանքավայրերի, հանքային մարմինների ուրվագծում,
պաշարների հաշվարկ և երկրաբանատնտեսագիտական գնահատում
Բ3 Մշակելու և կառուցելու երկրաբանական համալիր գրաֆիկական եռաչափ մոդելներ
Բ4 Օգտագործելու անհրաժեշտ տեղեկատվական համակարգերն ու տեխնոլոգիաները
մասնագիտական ոլորտում բարդ խնդիրներ լուծելու, ելակտեային տվյալներ վերլուծելու և
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հավաստի եզրահանգումներ կատարելու համար
Բ8 Խորը և հիմնավորված մշակելու առաջարկություններ երկրաբանահետախուզական և
լեռնահանքային արդյունաբերության ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը
բարձրացնելու համար
Գ4 Մշակելու և պատրաստելու նախագծեր, հաշվետվություններ ու զեկուցումներ,
ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. լաբորատոր պարապմունքներ Micromine GGIS, GeoBank ծրագրերով
2. առաջադրված խնդիրների լուծում
3. հանձնարարված տեխնիկական գրականության ընթերցում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններն անցկացվում են ուսանողի՝ համակարգչի վրա
ծրագրերի հետ աշխատանքի բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա,
յուրաքանչյուրը 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Աշխատանքը երկրաբանատեղեկատվական բազաների հետ, տվյալների բազաների ֆայլերի
ստեղծումը: Տվյալների ներմուծում, բազաների անալիտիկ ստուգում: Լրացուցիչ տվյալների
ներմուծում: Տվյալների լեգենդայի կառուցում, բազաների տեսողական ստուգում կտրվածքների
ու հատակագծերի վրա: Նկարների (քարտեզների) կոորդինատային համակարգի հետ
կապակցում և նրանց արտացոլումը եռաչափ միջավայրում, տոպոգրաֆիական հենքի
ստեղծում, մակերևույթի ցանցային մոդելի հաշվարկ: Նմուշարկման տվյալների
արտահայտում եռաչափ միջավայրում, նմուշարկման միջակայքերի եռաչափ կոորդինատների
ստեղծում: Նմուշների դասական ստատիստիկ վերլուծություն, կողային և մրրկային
պարունակությունների գնահատում, մրրկային պարունակությունների իջեցում:
Կոմպոզիտային միջակայքերի հաշվարկ ըստ պարունակության: Կտրվածքներով պաշարների
հաշվարկ և գնահատում: Եռաչափ միջավայրում հանքային մարմնի մոդելավորում:
Ծավալների և պաշարների արագ հաշվարկը եռաչաձ մոդելի օգնությամբ: Վարիագրամների
կառուցում և մոդելավորում, երկրաստատիստիկա: Պաշարների հաշվարկ և գնահատում
կրիկինգի, հակադարձ հեռավորությունների (IDW) և այլ մեթոդներով և պաշարների
կարգերով, նրանց համեմատում: Մակրոսի կիրառումը: Ստորգետնյա լեռնային փորվածքների,
բացահանքերի նախագծում: Քարտեզագրական նյութերի ստեղծում և տպագրում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Авдонин В.В. Ручкин Г.В. и др. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых.
М.: Фонд “Мир”, 2007
2. Micromine ծրագրերի օգտագորման ուղեցույցեր
3. Առաջադրանքների նյութեր էլեկտրոնային կրիչով
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1. 0807/Մ02
2. Հայաստանի մագմատիկ ֆորմացիաներ
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 տալ խոր գիտելիքներ Հայաստանի ինտրուզիվ և էֆուզիվ մագմայական ապարների
ֆորմացիանների, դրանց տեղայնացման օրինաչափությունների, ձևաբանության, դրանց
քարտեզագրման մեթոդների, ինչպես նաև առանձին մագմայական ֆորմացիանների հետ
կապված օգտակար հանածոների հանքավայրերի վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

տարանջատելու ինտրուզիվ և էֆուզիվ մագմայական ֆացիանները, վերականգնել
առաջացման երկրաբանական պայմանները

2. վերհանելու մագմայական ֆորմացիանների կապը երկրակեղևի զարգացման փուլերի
հետ,
3. պարզելու մագմայական ապարախմբերի հետ կապված հնարավոր օգտակար
հանածոների կապը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կիրառելու տեսական գիտելիքները մագմայական ապարների դասակարգման գործում
5. վերհանելու մագմայական ապարների ձևաբանությունը, փոխհարաբերությունները
ինչպես նաև կատարել դրանց քարտեզագրում
6.

կատարելու պետրոքիմիկան հաշվարկներ, կազմել դիագրամաներ և դրանք
դասակարգել ըստ պետրոքիմիական և միներալային կազմերի

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3 Ինքնուրույնաբար ընտրելու մետաղական ու ոչ մետաղական և տեխնածին հանքավայրերի
արդյունաբերական տիպերը, բացատրելու հանքավայրերի դասակարգման և մոդելավորման
սկզբունքները
Բ3 Մշակելու և կառուցելու երկրաբանական համալիր գրաֆիկական եռաչափ մոդելներ
Բ5 Վերլուծելու ուսումնասիրվող տարածքների մետաղաբերությունը և գնահատելու
հանքայնացման հեռանկարները
Բ7 Ընդհանրացնելու, վերլուծելու հանքավայրերի, հանքային դաշտերի ու հանգույցների
երկրաբանակառուցվածքային առանձնահատկությունները և անցկացնելու հանքային
օբյեկտների փորձաքննություն
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. թիմային աշխատանք
3. գոծնական առաջադրանքների կատարում
4. հանձնարարված գրականության ընթերցում
5. թեմատիկ ռեֆերատների կազմում

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հիմնական հասկացություններ, մագմայական ֆորմացիաններ, ֆացիաններ,
պարագենեզիսներ, ֆորմացիոն տիպայնացում: ՀՀ տեկտոնա-մագմայական շրջանացման
մեթոդներն ու սկզբունքները: ՀՀ տարածքի տեկտոնա-մագմայական շրջանացում, հանքամագմայական գոտիներն ու շրջանները: Գերհիմքային-հիմքային ֆորմացիանների
ապարախմբերի պետրոգրաֆիական կազմը, պետրոքիմիան, տարածումը, առաջացման
երկրադինամիկական պայմանները և դրանց հետ կապված օգտակար հանածոները: Միջինթթու ֆորմացիանների ապարախմբերի պետրոգրաֆիական կազմը, պետրոքիմիան,
տարածումը առաջացման երկրադինամիկական պայմանները և դրանց հետ կապված
օգտակար հանածոները: Մագմայական ապարների պետրոգրաֆիական, պետրոքիմիական և
պետրոքիմիական հետազոտություններ: Պետրոլոգիական և պետրոքիմիական
վերլուծություններ: Մագմայական ապարների հետ կապված օգտակար հանածոների
հանքավայրերի ուսումնասիրություններ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Багатиков О.А., Коваленко В.И., Шарков Е.В. Магматизм, Тектоника, геодинамика Земли:
связь во времени и в пространстве. М.:Наука, 2010, 606с.
2. Ջրբաշյան, Ռ. Տ. Հրաբխագիտության հիմունքները և Հայաստանի նորագույն
հրաբխականությունը: Դասագիրք. - Եր.։ Գիտություն. - 2013. - 124 էջ:
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1. 0804/Մ09
2. Արդյունաբերության հանքահումքային բնագավառը
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացնել արդյունաբերության միներալահումքային բնագավառի
առանձնահատկություններին և գոծնեության մեխանիզմենրին
 ծանոթացնել լեռնային արտադրության հարկավորման տեսակներին
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու միներալահումքային բնագավառի գործունեության
յուրահատկությունները

2. նկարագրելու հարկավորման տեսակները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. համադրելու միներալահումքային բնագավառի գործունեության
առանձնահատկությունները
4. հիմնավորելու հարկավորման անհրաժեշտությունն ու դրանց տեսակները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. կիռառելու ստացած գիտելիքները պրակտիկայում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4 Հիմնավորելու հանքավայրերի տնտեսագիտական գնահատականը` հանքավայրերի
իրացման երկրաբանատնտեսագիտական արժեքի և ներդրումների արդյունավետության
գնահատումը
Ա6 Սահմանելու և քննարկելու ընդերքօգտագործման իրավիգիտական հիմունքները,
հարկավորման սկզբունքները, երկրաբանահետախուզական և արդյունահանող
ձեռնարկությունների մենեջմենթի առանձնահատկությունները
Ա7 Ճանաչելու և ներկայացնելու արդյունաբերության միներալահումքային բնագավառի
գործունեության առանձնահատկությունները, հանքային հումքի արդյունահանման
համակարգերն ու հանքաքարերի վերամշակման տեխնոլոգիաները
Բ6 Համակողմանիորեն վերլուծելու տարածքների հանքահումքային հենքի իրավիճակը, նրանց
ընդլայնման հնարավորությունները, հանքահումքային ոլորտի զարգացման ուղիները,
ընդերքօգտագործման իրավագիտական նորմերը
Գ3 Առաջադրելու և զարգացնելու նոր գաղափարներ, վարելու գիտական բանավեճեր
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. թիմային աշխատանք
3. հանձնարարված գրականության ընթերցում
4. թեմատիկ ռեֆերատների կատարում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հանքահումքային բնագավառի ձեռնարկությունների և համալիրների գործունեությունն ու
կազմակերպման ձևերը: Հանքային հումքի միջազգային շուկաները: Լեռնային
արդյունաբերության ձեռնարկությունների գործունեության առանձնահատկությունները:
Ապրանքի գների կազմավորումը:
Լեռնային արտադրության գործունեության համաշխարհային պրակտիկայում օգտագործվող
հարկավորման տեսակները: Եկամտի, շահույթի և եկամտաբերության ավելացված նորմի
հարկավորում: Հարկային արտոնություններ, տույժ և տուգանքներ: Արտադրանքի բաժանման
համաձայնության հիման վրա կազմավորված ձեռնարկությունների հարկավորման
առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Шумилин М.В., Аликсеров В.А. и др. Бизнес в ресурсодобывающих отраслях:
Справочник. М.: ООО “Недра-Бизнесцентр”, 2001, 268 с.
2. Еремин Н.И., Дергачев Н.А. Экономика минерального сырья. М.: Изд. “КДУ”, 2007
3. Боярко Г.Ю. Экономика минерального сырья. Томск: Изд. Аудит-Информ, 2000, 361 с.
4. Դասախոսությունների տեքստեր էլեկտրոնային կրիչով
5. Օրենսդրական տեղեկագրեր
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1. 0804/Մ10
2. Երկրաբանահետախուզական ոլորտի մենեջմենթ
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացնել երկրաբանահետախուզական ոլորտի ղեկավարման հիմունքների
առանձնահատկություններին
 ձևավորել երկրաբանահետախուզական աշխատանքների կազմակերպման և
ղեկավարման կարողություններ
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու երկրաբանահետախուզական ձեռնարկությունների ղեկավարման
առանձնահատկությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
2. տարբերակելու ձեռնարկությունների ղեկավարման սկզբունքները,
3. ընտրելու և գնահատելու ղեկավարման օպտիմալ տարբերակները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
4. կիրառելու ձեռք բերած գիտելիքների երկրաբանահետախուզական և լեռնարդյունահանող
ձեռնարկությունների ղեկավարման գործում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6 Սահմանելու և քննարկելու ընդերքօգտագործման իրավիգիտական հիմունքները,
հարկավորման սկզբունքները, երկրաբանահետախուզական և արդյունահանող
ձեռնարկությունների մենեջմենթի առանձնահատկությունները
Ա7 Ճանաչելու և ներկայացնելու արդյունաբերության միներալահումքային բնագավառի
գործունեության առանձնահատկությունները, հանքային հումքի արդյունահանման
համակարգերն ու հանքաքարերի վերամշակման տեխնոլոգիաները
Բ6 Համակողմանիորեն վերլուծելու տարածքների հանքահումքային հենքի իրավիճակը, նրանց
ընդլայնման հնարավորությունները, հանքահումքային ոլորտի զարգացման ուղիները,
ընդերքօգտագործման իրավագիտական նորմերը
Բ7 Ընդհանրացնելու, վերլուծելու հանքավայրերի, հանքային դաշտերի ու հանգույցների
երկրաբանակառուցվածքային առանձնահատկությունները և անցկացնելու հանքային
օբյեկտների փորձաքննություն
Բ8 Խորը և հիմնավորված մշակելու առաջարկություններ երկրաբանահետախուզական և
լեռնահանքային արդյունաբերության ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը
բարձրացնելու համար
Գ5 Աշխատելու թիմում և ինքնուրույն, կազմակերպելու և առաջնորդելու աշխատանքային
թիմը, ցուցաբերելու աշխատանքի բարձր արդյունավետություն
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. թիմային աշխատանք
3. հանձնարարված գրականության ընթերցում
4. թեմատիկ ռեֆերատի կատարում
5. քննարկումների կազմակերպում

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Մենեջմենթի ներածություն: Ղեկավարման համակարգային բնույթը: Մարդը և ղեկավարումը:
Կազմակերպությունը, նրա ձևերը, ղեկավարումը և նպատակները: Արտադրական մենեջմենթ:
Որակի և անձնակազմի ղեկավարում: Տեղեկատվության և մարկետինգի ղեկավարում:
Ինովացիոն մենեջմենթի հիմունքներ: Ֆինանսային մենեջմենթի հիմունքներ: Ռիսկեր, նրանց
տեսակները և ղեկավարումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Веснин В.Р. Менеджмент: учеб. М.: Изд-во Просперкт, 2006, 504 с.
2. Орлов А.И. Менеджмент: учеб. М.: Изд-во “Изумруд”, 2003
3. Андреев А.А., Радичка Д.М. Стратегическое управление. М.: 1996
4. Դասախոսությունների տեքստեր էլեկտրոնային կրիչով
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1. 0807/Մ03
2. Մետաղագոյացման վերլուծություն
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացնել մետաղագոյացման վերլուծության արդի մոտեցումներին և խնդիրներին
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

նկարագրելու մետաղագոյացման վերլուծության ժամանակակից մոտեցումներն ու
գլխավոր պահանջները, նպատակներն ու սկզբունքները,

2. ձևակերպելու կանխատեսումային մետաղածնական քարտեզների կազմման
սկզբունքները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. դասակարգելու մետաղագոյացման գոտիներն ու մարզերը
4. տարբերակելու երկրատեկտոնական պայմաններում ձևավորված տարածքների
մետաղագոյացման առանձնահատկությունները,
5.

վերլուծելու մետաղածնական վերլուծության նշանակությունը թաքնված և կույր
հանքավայրերի որոնման գործում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. կիրառելու ստացված գիտելիքները պրակտիկայում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3 Ինքնուրույնաբար ընտրելու մետաղական ու ոչ մետաղական և տեխնածին հանքավայրերի
արդյունաբերական տիպերը, բացատրելու հանքավայրերի դասակարգման և մոդելավորման
սկզբունքները
Բ3 Մշակելու և կառուցելու երկրաբանական համալիր գրաֆիկական եռաչափ մոդելներ
Բ5 Վերլուծելու ուսումնասիրվող տարածքների մետաղաբերությունը և գնահատելու
հանքայնացման հեռանկարները
Գ1 Սինթեզելու եղած փաստերն ու տեղեկատվությունը
Գ2 Ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերած գիտելիքները և քանակական տվյալներից անել
որակական եզրահանգումներ
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախուսություններ
2. թեմատիկ ռեֆերատների կատարում
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3. թիմային աշխատանք
4. հանձնարարված գրականության ընթերցում

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Մետաղագոյացման դասական (գեոսինկլինալային տեսություն) ու ժամանակակից (սալերի
տեկտոնիկայի տեսություն) մոտեցումները: Երկրի զարգացման մետաղածնական փուլերը:
Մետաղագոյացման վերլուծության մեթոդական և մեթոդոլոգիական հիմունքները:
Մետաղածնական զոնալականությունը, էռոզիոն կտրվածքի դերը, մետաղածնական
գոտևորման սկզբունքները: Մետաղագոյացման կանխատեսումների քանակական
գնահատման մոտեցումները և քարտեզների կազմումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Кузнецов В.А. Проблемы рудно-формационного анализа и металлогении. Новосибирск,
Наука, 1988
2. Митчелл А., Гарсон М. Глобальная тектоническая позиция минеральных месторождений.
М., Мир, 1984
3. Основы металлогенического анализа при геологическом картировании /Ред. Д.В. Рундквист/.
М., ВСЕГЕИ, 1995
4. Смирнов В.И. Металлогения. Избр. труды. М., Наука, 1993
5. Старостин В.И., Игнатов П.А. Геология полезных ископаемых. М., МГУ, 1997
6. Шаталов Е.Т. Основные принципы состовления металлогенических и прогнозных карт. М.,
Недра, 1964
7. Щеглов А.Д. Основы металлогенического анализа. М., Недра, 1987
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2. Հանքային հումքի արդյունահանման համակարգերը և 3. 3 ECTS կրեդիտ
հանքաքարերի վերամշակման հիմնական
տեխնոլոգիաները
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացնել շահագործողական հետախուզման առանձնահատկություններին
 ծանոթացնել հանքավայրերի շահագործման ու հանքաքարերի հարստացման
եղանակներին
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

նկարագրելու հանքավայրերի շահագործման ու հանքաքարերի հարստացման
հիմնական եղանակաները:

2. լուսաբանելու շահագործողական հետախուզության յուրահատկություններն ու
պահանջները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. համադրելու հանքավայրերի շահագործման ու հանքաքարերի հարստացման
առանձնահատկությունները,
4. վերլուծելու շահագործողական հետախուզման անհրաժեշտությունը
5. մշակելու հանքասվայրի շահագործական հետախուզման հիմնավորված ցանց
6. առաջարկելու տրված հանքավայրի արդյունահանման համակարգերն ու հանքաքարի
վերամշակման տեխնոլոգիաները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. կիրառել ստացած գիտելիքները պրակտիկայում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6 Սահմանելու և քննարկելու ընդերքօգտագործման իրավիգիտական հիմունքները,
հարկավորման սկզբունքները, երկրաբանահետախուզական և արդյունահանող
ձեռնարկությունների մենեջմենթի առանձնահատկությունները
Ա7 Ճանաչելու և ներկայացնելու արդյունաբերության միներալահումքային բնագավառի
գործունեության առանձնահատկությունները, հանքային հումքի արդյունահանման
համակարգերն ու հանքաքարերի վերամշակման տեխնոլոգիաները
Բ6 Համակողմանիորեն վերլուծելու տարածքների հանքահումքային հենքի իրավիճակը, նրանց
ընդլայնման հնարավորությունները, հանքահումքային ոլորտի զարգացման ուղիները,
ընդերքօգտագործման իրավագիտական նորմերը
Բ8 Խորը և հիմնավորված մշակելու առաջարկություններ երկրաբանահետախուզական և
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լեռնահանքային արդյունաբերության ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը
բարձրացնելու համար
Գ3 Առաջադրելու և զարգացնելու նոր գաղափարներ, վարելու գիտական բանավեճեր

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. թիմային աշխատանք
3. թեմատիկ աշխատանքների կատարում, ռեֆերատների կազմում
4. հանձնարարված գրականության ընթերցում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հանքավայրերի մորֆոլոգիական տիպերը: Հանքավայրերի շահագործման եղանակները:
Հանքերի ու բացահանքերի կառուցումը: Հանքաքարերի հարստացման եղանակները.
գրավիտացիոն հարստացում, մագնիսական և էլեկտրական սեպերացիա, ֆլոտացիա,
կենսահիդրոքիմիական մեթոդներ և այլն:
Հումքի շահագործողական կոնդիցիաները: Հանքավայրերի հետախուզման տվյալների
հավաստիության գնահատումը: Հանքավայրերի համանմանության սխալների սահմանների
որոշումը: Հանքաքարի կորուստների ու աղքատացման նվազեցման ուղիների որոշումը:
Շրջակա միջավայրի պահպանման միջոցառումների մշակումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Դասախոսությունների տեքստեր էլեկտրոնային կրիչով
2. Агошков М.И., Борисов С.С. Разработка рудных и нерудных месторождений.
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2. ՀՀ հանքահումքային հենքը և ռեսուրսների ռացիոնալ
3. 3 ECTS կրեդիտ
օգտագործումը
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացնել տարածաշրջանների հանքահումքային հենքի գնահատման
անհրաժեշտությանը, սկզբունքներին և առանձնահատկություններին:
 ծանոթացնել ՀՀ հանքահումքային հենքի, հանքավայրերի գենետիկական և
երկրաբանաարդյունաբերական տիպերի հետ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

նկարագրելու տարածաշրջանների հանքահումքային հենքի գնահատման
մոտեցումները

2.

թվարկելու ՀՀ հետախուզված պաշարների և կանխատեսումային ռեսուրսների
քանակները,

3. Քննարկելու հանքային հումքի տեսակները և տարածքում նրանց տեղաբաշխման
առանձնահատկությունները,
4. Դասակարգել ՀՀ հանքավայրերի գլխավոր երկրաբանաարդյունաբերական տիպերը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. գնահատելու տարածքների հանքահումքային հենքը
6. իրականացնելու օգտակար հանածոների հանքավայրերի տնտեսագիտական գնահատում,
7. Համդրելու և հակադրելու տարածաշրջանների հանքահումքային հենքի գնահատման
առանձնահատկություններն ու յուրօրինակությունը
8. Մշակելու ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործման մեթոդներ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
9. տրամաբանորեն գնահատելու առկա տվյալները և հանքահումքային հենքի զարգացման
ուղիները
10. կիրառելու ստացած գիտելիքները պրակտիկայում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5 Մանրամասն բնութագրելու և մեկնաբանելու տարածաշրջանների հանքահումքային հենքի
գնահատման սկզբունքները, ընդերքօգտագործման նկատմամբ ներկայացվող
բնապահպանական պահանջները
Ա6 Սահմանելու և քննարկելու ընդերքօգտագործման իրավիգիտական հիմունքները,
հարկավորման սկզբունքները, երկրաբանահետախուզական և արդյունահանող
ձեռնարկությունների մենեջմենթի առանձնահատկությունները
Բ5 Վերլուծելու ուսումնասիրվող տարածքների մետաղաբերությունը և գնահատելու
հանքայնացման հեռանկարները
Բ6 Համակողմանիորեն վերլուծելու տարածքների հանքահումքային հենքի իրավիճակը, նրանց
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ընդլայնման հնարավորությունները, հանքահումքային ոլորտի զարգացման ուղիները,
ընդերքօգտագործման իրավագիտական նորմերը
Բ8 Խորը և հիմնավորված մշակելու առաջարկություններ երկրաբանահետախուզական և
լեռնահանքային արդյունաբերության ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը
բարձրացնելու համար
Գ1 Սինթեզելու եղած փաստերն ու տեղեկատվությունը
Գ4 Մշակելու և պատրաստելու նախագծեր, հաշվետվություններ ու զեկուցումներ,
ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները
Գ5 Աշխատելու թիմում և ինքնուրույն, կազմակերպելու և առաջնորդելու աշխատանքային
թիմը, ցուցաբերելու աշխատանքի բարձր արդյունավետություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. թիմային աշխատանքի կատարում
3. հանձնարարված նյութերի ուսումանսիրում
4. թեմատիկ աշխատանքների կատարում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Օգտակար հանածոների հանքավայրերի հիմնական արդյունաբերական տիպերի
տեղաբաշխումը ՀՀ տարածքում: ՀՀ հիմնական օգտակար հանածոների հաշվեկշռային
պաշարները և օգտակար բաղադրիչների պարունակությունները: ՀՀ-ում օգտակար
հանածոների նոր և ոչ ավանդական օգտակար հանածոների արդյունաբերական
կուտակումների բացահայտման հեռանկարները:
Տարածաշրջանների պաշարների շարժի դինամիկան: Հանքահումքային հենքի ընդլայնման
հնարավորությունները: Հումքի ռացիոնալ օգտագործման անհրաժեշտությունը: Հումքի նոր
տեսակների բացահայտման հնարավորությունները: Հենքի ընդլայնման անհրաժեշտ
ծավալների գնահատումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. ՀՀ օգտակար հանածոների հաշվեկշիռը
2. Ավագյան Հ.Ս. Հայաստանի հանքահումքային ռեսուրսները, օգտագործման արդի
վիճակը և արդյունավետության բարձրացման ուղիները: Եր., ՀՀ ԳԱԱ “Գիտություն”
հրատ., 2004, 432 էջ
3. Դասախոսությունների տեքստեր էլեկտրոնային կրիչով
4. Авдонин В.В., Ручкин Г.В. др. Поиски и разведка месторождений полезных и ископаемых.
Москва, Фонд “Мир”, 2007г.
5. Поротов Г.С. Разведка и геолого-экономическая оценка месторождений полезных
ископаемых. С-Петербург, 2004г.
6. Ставский А.П. Минеральное сырье от недр к рынку. М.: Научный мир, 2011, том 1-3
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1. 0807/Մ04
2. Միներագրաֆիա
4. 4 ժամ/շաբ.
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

3. 6 ECTS կրեդիտ
5. դաս.-1, գործ.-3
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝



մագիստրոսներին տալ գիտելիքներ հանքաքարերի միներալային կազմի լաբորատոր
ուսումնասիրման տեսական և պրակտիկ հիմունքների և մեթոդների վերաբերյալ
սովորեցնել միկրոսկոպի օգնությամբ որոշել և նկարագրել հանքաքարերի
միներալները, պարզել դրանց փոխհարաբերությունները, տեքստուր-ստրուկտուր
առանձնահատկությունները,

 տալ խոր գիտելիքներ միներալառաջացման պրոցեսների վերհանման սկզբունքների,
պարագենետիկ ասոցիանիանների առանձացման
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

պոլյարիզացիոն միկրոսկոպի օգնությամբ ուսումնասիրել հանքաքարերի միներալային
կազմը, ծագումնաբանական և տեխնոլոգիական առանձնահատկությունները

2. անել եզրահանգումներ հանքաքարերի որակի և արդյունաբերակա տիպավորման
վերաբերյալ
3. հասկանալ միներալների նստեցման մեխանիզմները, հաջորդականությունը, ֆիզիկաքիմիական պայմանները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. ինքնուրույն օգտագործել հանքային պոլյարիզացիոն միկրոսկոպը,
5. կատարել միներալների պարագենետիկ անալիզներ, վերականգնել հանքառաջացման
փուլայնությունը, միներալների նստեցման հաջորդականությունը
6.

կատարել հանքաքարերի տիպավորում ըստ միներալային տեսակների

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. միներագրաֆիական հետազոտությունների արդյունքները կիրառվում են հանքաքարերի
արդյունաբերական տիպավորման և կորզման տեխնոլոգիանների մշակման գործում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1 Համակողմանիորեն լուսաբանելու և ձևակերպելու մակերևութային և ստորգետնյա
քարտեզագրման հիմունքները, լեռնային փորվածքների և հորատանցքերի փաստագրման և
նմուշարկման արդյունքների մշակման եղանակներն ու սկզբունքները, հետազոտման
երկրաբանակառուցվածքային մեթոդները
Բ5 Վերլուծելու ուսումնասիրվող տարածքների մետաղաբերությունը և գնահատելու
հանքայնացման հեռանկարները
Բ7 Ընդհանրացնելու, վերլուծելու հանքավայրերի, հանքային դաշտերի ու հանգույցների
երկրաբանակառուցվածքային առանձնահատկությունները և անցկացնելու հանքային

478

օբյեկտների փորձաքննություն
Գ2 Ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերած գիտելիքները և քանակական տվյալներից անել
որակական եզրահանգումներ
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. գործնական աշխատանք միկրոսկոպներով
3. հանձնարարված գրականության ընթերցում

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի գրավոր
աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը
5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Միներագրաֆիական հետազոտությունների մեթոդները, սարքեր և նյութեր: Միկրոսկոպների
տեսակները աշխատանքի սկզբունքները: Հղկուկների ընտրման սկզբունքները մշակման
եղանակները, հղկուկների նախապատրաստում: Լուսի աղբյուր, անրադարձում, երկբեկում,
կլանում, ներքին ռեֆլեքսներ, անիզոտրոպիա: Միներալներ մեխանիկական, քիմիական,
մագնիսական հատկությունները: Ծագումնաբանական միներագրաֆիա: տեխնոլոգիական
միներագրաֆիա: Միներագրաֆիական ուսումնասիրույթունների փաստագրում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Մաղաքյան, Հ. Գ. Միներագրաֆիա: (Հանքանյութերի ուսումնասիրությունը մանրադիտակի
միջոցով): Եր.: ԵՊՀ. - 1972. - 249 էջ:
2. Մաղաքյան Հ. Գ. Միներագրաֆիա : Որոշիչ աղյուսակներ: Եր.: ԵՊՀ հրատ. - 1972. - 52 էջ.:
3. Волынский И.С. Определеные рудных минералов под микроскопом. М.: Недра, 1966, 349 с.
4. Рамдор П. Рудные минералы и их срастания. М.Инастр.лит., 1962, 1132 с.
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2. Երկրաբանահետախուզական նյութերի և
3. 6 ECTS կրեդիտ
հանքարդյունաբերական նախագծերի գնահատում և
փորձաքննություն
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-3, գործ.-1
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացնել հանքավայրերի իրացման տեխնիկատնտեսագիտական հիմնավորման
ներդրումային նախագծերի արդյունավետության գնահատման սկզբունքներին ու
մեթոդներին
 ծանոթացնել հանքավայրերի հետախուզման նյութերի փորձաքննության գործընթացին և
հետախուզման ժամանակ հետախուզական ցանցի խտության ընտրությանը
 զարգացնել երկրաբանահետախուզական և արդյունահանման նախագծերի
փորձաքննության անցկացման գործնական կարողություններ
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

նկարագրելու տարբեր հանքավայրերին բնորոշ հետախուզական ցանցերը

2. քննարկելու իրացման տեխնիկատնտեսագիտական գնահատման և ներդրումային
նախագծերի արդյունավետության գնահատման առանձնահատկությունները
3. պարզաբանելու հանքավայրերի հետախուզման նյութերի փորձաքննման գործընթացի
մոտեցումներն ու սկզբունքները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Ինքնուրույնաբար մշակելու հետախուզական ցանցը
5. Գնահատելու հանքավայրերի իրացման նախագծերն ու դրանց արդյունավետությունը
6. գնահատելու հետախուզման նյութերի փորձաքննման կարևորությունն ու համադրելու
նրա առանձնահատկությունները,
7. Գործնականում իրականացնելու հանքավայրերի գնահատման աշխատանքներ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8. կիրառելու ստացած գիտելիքները պրակտիկայում
9. մշակելու հետախուզման նյութերի փորձաքննական եզրակացություններ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4 Հիմնավորելու հանքավայրերի տնտեսագիտական գնահատականը` հանքավայրերի
իրացման երկրաբանատնտեսագիտական արժեքի և ներդրումների արդյունավետության
գնահատումը
Ա5 Մանրամասն բնութագրելու և մեկնաբանելու տարածաշրջանների հանքահումքային հենքի
գնահատման սկզբունքները, ընդերքօգտագործման նկատմամբ ներկայացվող
բնապահպանական պահանջները
Ա6 Սահմանելու և քննարկելու ընդերքօգտագործման իրավիգիտական հիմունքները,
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հարկավորման սկզբունքները, երկրաբանահետախուզական և արդյունահանող
ձեռնարկությունների մենեջմենթի առանձնահատկությունները
Բ6 Համակողմանիորեն վերլուծելու տարածքների հանքահումքային հենքի իրավիճակը, նրանց
ընդլայնման հնարավորությունները, հանքահումքային ոլորտի զարգացման ուղիները,
ընդերքօգտագործման իրավագիտական նորմերը
Բ7 Ընդհանրացնելու, վերլուծելու հանքավայրերի, հանքային դաշտերի ու հանգույցների
երկրաբանակառուցվածքային առանձնահատկությունները և անցկացնելու հանքային
օբյեկտների փորձաքննություն
Գ1 Սինթեզելու եղած փաստերն ու տեղեկատվությունը
Գ4 Մշակելու և պատրաստելու նախագծեր, հաշվետվություններ ու զեկուցումներ,
ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները
Գ5 Աշխատելու թիմում և ինքնուրույն, կազմակերպելու և առաջնորդելու աշխատանքային
թիմը, ցուցաբերելու աշխատանքի բարձր արդյունավետություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. հանձնարարված նյութերի ուսումնասիրում, վերլուծություն
3. թիմային աշխատանք
4. քննարկումներ
5. թեմատիկ աշխատանքների կատարում

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի գրավոր
աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը
5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ոսկու հանքավայրերի հետախուզական ցանցի ընտրությունը: Պղնձի հանքավայրերի
հետախուզական ցանցի ընտրությունը: Կապար-ցինկի հանքավայրերի հետախուզական
ցանցի ընտրությունը: Երկաթի հանքավայրերի հետախուզական ցանցի ընտրությունը:
Ցրոնային հանքավայրերի հետախուզական ցանցի ընտրությունը:
Հանքավայրերի տնտեսագիտական գնահատման փուլերը: Հանքավայրերի իրացման
նախագծերի ֆինանսավորումը: Նախագծի արդյունավետության գնահատման
տնտեսագիտական ցուցանիշները և նրանց հաշվարկման եղանակները: Դիսկոնտավորման
սկզբունքները, դիսկոնտավորման դրույքաչափի որոշումը: Նախագծի կենսունակության
գնահատումը: Ներդրումային նախագծերում ռիսկի հասկացողությունը: Կապիտալ
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ներդրումների արդյունավետության գնահատումը: Վարկերի մարման ժամկետի հաշվարկը:
Լեռնային զեկույցի մշակումը:
Ներդրումային նախագծերի գնահատման ժամանակի գործոնը: Նախագծերի
եկամտաբերությունը գործող բանկային տոկոսադրույքների պայմաններում: Նախագծի
եկամտաբերության գնահատումն այլ նախագծերի համեմատությամբ: Կապիտալ
ներդրումների մարման ժամկետը:
Նյութերի փորձաքննության մեթոդական մոտեցումները: Հանքավայրի մոդելը և նրա
հիմնավորվածությունը: Օգտակար հանածոների որակի գնահատման սկզբնական տվյալների
հավաստիությունը: Պաշարների հաշվարկման եղանակի ճիշտ ընտրությունը և հնարավոր
սխալների բնույթը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Поротов Г.С. Разведка и геолого-экономическая оценка месторождений полезных
ископаемых: Учебник/Санкт-Петербургский государственный горный институт
им. Г.В.Плеханова (технический университет). СПб. 2004. 244 с.
2. Шпайхер Е.Д., Салихов В.А. Геологоразведочные работы и геолого-экономическая оценка
месторождений полезных ископаемых. Учебное пособые / СибГИУ. – Новокузнецк, 2002.
311 с.
3. Шумилин М.В., Алискеров В.А., Денисов М.Н., Заверткин В.Л. Бизнес в
ресурсодобывающих отраслях: Справочник. – М.: ООО “Недра-Бизнесцентр”, 2001. 268 с.
4. Боярко Г.Ю. Экономика минерального сырья. Томск. Изд. Аудит-Информ. 2000. 361 с.
5. Պաշարների պետական գործակալության հրահանգներ
6. Դասախոսությունների տեքստեր էլեկտրոնային կրիչով
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2. Ընդերքօգտագործման և շրջակա միջավայրի
3. 6 ECTS կրեդիտ
պահպանության հիմնախնդիրները և ոլորտի
օրենսդրական դաշտը
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2, գործ.-2
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացնել ընդերքօգտագործման ազդեցությանը շրջակա միջավայրի վրա:
 ծանոթացնել ՀՀ ընդերքի վերաբերյալ օրենսդրության համակարգին, ռացիոնալ
ընդերքօգտագործման և դրա ընթացքում շրջակա միջավայրի պահպանության
հիմնական իրավական մեխանիզմներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու ՀՀ ընդերքի օրենսդրության համակարգը ձևովորղ իրավական ակտերը

2. Ձևակերպելու Ընդերքն օգտագործման տրամադրելու հիմնական իրավական միջոցների,
տրմամադրման գործընթացի իրավական հիմքերը
3. Լուսաբանելու Ընդերքաօգտագործման ընթացքում կիրառվող իրավական
մեխանիզմները
4. Մատնանշելու լեռնային արդյունաբերության հասցրած վնասների ծավալը շրջակա
միջավայրին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. Կողմնորոշվելու ընդերքի վերաբերյալ իրավական ակտերի համակարգում,
6. Կիրառելու ընդերքի վերաբերյալ իրավական նորմերը որոշակի հարաբերությունների
կարգավորման նպատակով
7. Գնահատելու ՇՄ սպասվող վտանգների չափերը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8. Կիրառելու ընդերքի ոլորտի վերաբերյալ իրավական գիտելիքներն ընդհանուր
մասնագիտական գործունեության ընթացքում:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5 Մանրամասն բնութագրելու և մեկնաբանելու տարածաշրջանների հանքահումքային հենքի
գնահատման սկզբունքները, ընդերքօգտագործման նկատմամբ ներկայացվող
բնապահպանական պահանջները
Ա6 Սահմանելու և քննարկելու ընդերքօգտագործման իրավիգիտական հիմունքները,
հարկավորման սկզբունքները, երկրաբանահետախուզական և արդյունահանող
ձեռնարկությունների մենեջմենթի առանձնահատկությունները
Բ6 Համակողմանիորեն վերլուծելու տարածքների հանքահումքային հենքի իրավիճակը, նրանց
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ընդլայնման հնարավորությունները, հանքահումքային ոլորտի զարգացման ուղիները,
ընդերքօգտագործման իրավագիտական նորմերը
Բ7 Ընդհանրացնելու, վերլուծելու հանքավայրերի, հանքային դաշտերի ու հանգույցների
երկրաբանակառուցվածքային առանձնահատկությունները և անցկացնելու հանքային
օբյեկտների փորձաքննություն
Գ3 Առաջադրելու և զարգացնելու նոր գաղափարներ, վարելու գիտական բանավեճեր

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. թիմային աշխատանք
3. քննարկումներ
4. թեմատիկ ռեֆերատների կազմում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի գրավոր
աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը
5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ընդերքի ուսումնասիրման, գնահատման և օգտագործման ժամանակ բնապահպանական
հարցերի համալիրը: Մթնոլորտի, ջրոլորտի և հողերի ախտոտումը հանքավայրերի
հետախուզման, շահագործման և հանքաքարի հարստացման ժամանակ:
Ընդերքը որպես իրավական պահպանության օբյեկտ: Ընդերքօգտագործման իրավունքը որպես
բնօգտագործման իրավունք: Ընդերքի պահպանության իրավական միջոցները: Ընդերքի
պետական կառավարման իրավական կարգավորումը: Ընդերքօգտագործման բնագավառում
շրջակա միջավայրի պահպանության մեխանիզմները: Ընդերքօգտագործման վճարները:
Պատասխանատվությունը ընդերքի վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրության խախտման համար:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Դասախոսությունների տեքստեր էլեկտրոնային կրիչով
2. ՀՀ էկոլոգիական իրավունք (դասախոսությունների տեքստ), ԵՊՀ հրատ., 2011
3. ՀՀ էկոլոգիական իրավունք (իրավական ակտերի ժողովածու), "Աստղիկ", 2009
4. Макар С.В. Основы экономики природоползования. М.: 1998
5. Дубовик О.Л. Экологическое право. Учебник, М.: Проспект, 2006
6. Бринчук М.М. Экологическое право. Учебник, 2-е изд., М., 2005
7. Людвиг Кремер, Герд Винтер Экологическое право Европейского Союза. М.:
Издательский Дом «Городец», 2007
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Կայուն զբոսաշրջություն
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
1. Ծրագրի անվանումը և
մասնագիտության թվանիշը

Կայուն զբոսաշրջություն /101.501.02.7/

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Զբոսաշրջության մագիստր

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական
տարին

2017-2018

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա և հեռակա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ծրագրի ընդունելության չափանիշները և պահանջները հաստատված է ԵՊՀ
գիտական խորհրդի 2015թ. մարտի 31-ի նիստի № 6/5 որոշմամբ:
Մագիստրատուրա
ընդունվելիս
բակալավրի
համապատասխան
մասնագիտությամբ շարունակողների ընդունելությունը անցկացվում է առանց
քննության, իսկ այլ մասնագիտություն ունեցող դիմորդները հանձնում են
համապատասխան մասնագիտության բակալավրի ավարտական ամփոփիչ քննությունը:

9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագիրը նպատակ ունի պատրաստել զբոսաշրջության ոլորտի կազմակերպման,
ղեկավարման և պլանավորման մասնագետներ, որոնք ունակ կլինեն


Իմանալ և տիրապետել կայուն զբոսաշրջության տեսամեթոդաբանական
համակարգին



Մշակել զբոսաշրջության զարգացման, կազմակերպման սկզբունքներ և
ռազմավարական ծրագրեր



Իրականացնել կառավարման պրակտիկ մասնագիտական գործունեություն
զբոսաշրջության ոլորտում



Կիրառել իրենց տեսական գիտելիքները, գործնական կարողությունները և
հմտությունները` զբոսաշրջության ոլորտի զարգացման արդի միտումներին և
պահանջներին համապատասխան:
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10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1.

Վերլուծելու և գնահատելու տնտեսության կառուցվածքում և զարգացման
գործընթացում զբոսաշրջության տեղն ու դերը,

2. Տիրապետելու սերվիսի կազմակերպման սկզբունքներին,
3. Բացահայտելու սերվիսի ոլորտում զբոսաշրջության կառուցվածքային
առանձնահատկությունները կայուն զարգացման տեսանկյունից,
4. Մշակելու սոցիալ-մշակութային ծառայությունների և զբոսաշրջության
կազմակերպման ծրագրեր,
5. Հավաքելու, վերլուծելու և համակարգելու տնտեսության, սերվիսի, սոցիալմշակույթային ծառայությունների և զբոսաշրջության ոլորտների վերաբերյալ
հետազոտական ցուցանիշներ,
6. Գնահատելու կայուն զբոսաշրջության ինդուստրիան, ենթակառուցվածքները
և ռեսուրսները,
7. Նախագծելու և իրականացնելու կայուն զբոսաշրջության ծրագրեր,
8. Մշակելու կայուն զբոսաշրջության կազմակերպման, կատարելագործման և
զարգացման ուղղություններ:

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. Գործնականում իրականացնելու մարքեթինգային և մենեջերական գործունեու
թյուն` զբոսաշրջության ոլորտում,
2. Վերլուծելու կայուն զբոսաշրջության ձևավորման պայմանները, նախադրյալները,
գործոնները և արդի միտումները,
3. Գնահատելու կայուն զբոսաշրջության զարգացման համար անհրաժեշտ
սոցիալական, տնտեսական, մշակութային և բնապահպանական բաղադրիչների
486

կարևորությունը` հավասարություն, հանդուրժողականություն և կենսունակություն
ապահովելու համար:
4. Տարբերակելու կայուն զբոսաշրջության ոլորտի ուսումնասիրությունների
առանձին մոտեցումները, դրանց առանձնահատկությունները (սոցիոլոգիական,
տնտեսագի տական, մշակութաբանական, աշխարհագրական և այլ առումներով),
5. Կանխատեսելու կայուն զբոսաշրջության առանձին ուղղությունների զարգացման
և տարածքային տեղաբաշխման հեռանկարային գործընթացները,
6. Կազմակերպելու շփման գոտի զբոսաշրջիկների ընդունման, հյուրընկալման, և
ծառայությունների արդյունավետ ու բարձր կուլտուրայով սպասարկելու համար:
7. Դրսևորելու աշխատանքի բարձր արդյունավետություն` կապված տնտեսական
շահ, սոցիալական արդարություն և բնապահպանական անաղարտություն
համատեղ ապահովելու համար:

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. Արդյունավետ կերպով օգտվելու գիտահետազոտական տեղեկատվության
տարատեսակ աղբյուրներից,
2. Փաստերի վերլուծության հիման վրա եզրահանգումներ, ընդհանրացումներ և
դատողություններ անելու,
3. Ծրագրավորելու զբոսաշրջային ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործումը,
4. Դրսևորելու քննադատական մտածողություն,
5. Կատարելու թիմային աշխատանք,
6. Ներկայացնելումասնագիտական գիտհետազոտական համակարգին
համապատասխան ժամանակակից հիմնախնդիրներ
7. Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի կանոնները
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11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է

13. Գնահատման ձևերը
Գնահատումն իրականացվում է ստուգարքների և քննությունների (եզրափակիչ
գնահատումով, առանց եզրափակիչ գնահատման, առանց ընթացիկ գնահատման)
ընդունման համակարգով, քսան միավորանոց սանդղակով:
Տե՛ս “ԵՊՀ Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական
գործընթացի կազմակերպման կարգ”, Երևան, ԵՊՀ, 2017թ., էջեր 4-8
14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
Ծրագրի շրջանավարտները կարող են աշխատանքի անցնել հետևյալ ոլորտներում`
ՀՀ զբոսաշրջային գործակալական և օպերատորական ձեռնարկություններում
ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունում
ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության Զբոսաշրջության
պետական կոմիտեում
ՀՀ սփյուռքի նախարարությունում
ՀՀ սպորտի և երիտասարդության նախարարությունում
ՀՀ ծառայությունների ոլորտի ձեռնարկություններում
Գովազդային գործակալություններում
Հյուրանոցներում և այցելուների տեղաբաշխման այլ հաստատություններում
Միջազգային օդանավակայաններում և երկաթուղային կայարաններում և զբաղեցնել
հետևյալ պաշտոնները
Սպասարկման և զբոսաշրջության ոլորտներում զարգացման ռազմավարական
քաղաքականության և ծրագրեր նախագծող ձեռնարկություններում
Շրջանավարտները ծրագրի ավարտին կարող են պաշտոններ զբաղեցնել հետևյալ
աշխատատեղերում.
Զբոսաշրջային ձեռնարկության մասնագետ, բաժնի պետ, սպասարկման և առևտրի
մենեջերներ, ծրագրի ղեկավար, խորհրդատու մասնագետ, ձեռնարկության
ներկայացուցիչ
ՀՀ նախարարություններում և կոմիտեներում որպես մասնագետ,գլխավոր
մասնագետ, բաժնի պետ, փորձագետ, խորհրդական, օգնական-ռեֆերենտ:
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15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ
ռեսուրսները.
ՀՀ զբոսաշրջության մասին օրենքներ, ՀՀ զբոսաշրջության հայեցակարգը, ՀՀ
զբոսաշրջության մասին կառավարության որոշումներ, ՀՀ տնտեսական զարգացման
և ներդրումների նախարարության Զբոսաշրջության պետական կոմիտեում
ընդունված կանոնակարգեր, ենթաօրենսդրական ակտեր, որոշումներ, զարգացման
ծրագրեր:
Տեմպուս 4 ծրագրի սահմաններում ԵՊՀ Սերվիսի ամբիոնի մասնագետների
մասնակցությամբ կազմված մոդուլներ, ծրագրեր, ուսանողների ուղեցույցեր,
դասագրքեր, որոնք վերաբերում են <<Կայուն զբոսաշրջության>> դասավանդման
ծրագրերի կազմման աշխատանքներին:
ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության տեղեկագրեր, ՀՀ տնտեսական
զարգացման և ներդրումների նախարարության հաշվետվություններ:
ԵՊՀ Սերվիսի ամբիոնի կողմից կազմված ծրագրեր, հաշվետվություններ,
գիտաժողովների, սեմինարների և կլոր սեղան-քննարկումների նյութեր:
Ուսումնառությանը անհրաժեշտ նյութերը, ռեսուրսները կարող են ձեռք բերվել ԵՊՀ
Սերվիսի ամբիոնի, ՀՀ կառավարության, ՀՀ տնտեսական զարգացման և
ներդրումների նախարարության, Տեմպուս 4 ծրագրի կայքերից
16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք
օգտագործվել են ծրագիրը մշակելիս
Ծրագիրը մշակելիս հիմք են ընդունվել ՀՀ բարձրագույն և հետբուհական
մասնագիտական կրթության պետական կրթական չափորոշիչները և կրթական
ծրագրերը, ինչպես նաև
ԵՊՀ գիտական խորհրդի 2016թ. հուլիսի 7-ի թիվ 8
նիստում հաստատված ԵՊՀ մագիստրոսի կրթական ծրագրի կառուցվածքը և
բովանդակությունը:
ՀՀ և եվրոպական երկրների (Գերմանիա, Իռլանդիա, Լատվիա, Լիտվա) կրթական
չափորոշիչները, ծրագրային և առարկայական հենանիշները (բենչմարք), այլ
բուհերի տվյալ մասնագիտության համանման կրթական ծրագրերը, Բարձրագույն
մասնագիտական կրթության պետական կրթական չափորոշիչները «Սերվիս»,
«Զբոսաշրջություն» մասնագիտությունների համար:
17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
ԵՊՀ «Կայուն զբոսաշրջություն» ծրագրի նպատակները, վերջնարդյունքները,
մեթոդները և ռեսուրսները սահմանելիս հաշվի են առնվել նաև Զբոսաշրջության
համաշխարհային կազմակերպության և Զբոսավարների միջազգային ասոցիացիայի
կանոնակարգերը, կրթական ծրագրերը, վերապատրաստման նախագծերը, ԵՊՀ
Սերվիսի ամբիոնում կազմակերպվող վերը նշված կազմակերպությունների
զբոսավարների վերապատրաստման ռեգիոնալ դասընթացների չափորոշիչները:
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ԿԱՅՈՒՆ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1
Վերլուծել և գնահատել տնտեսության կառուցվածքում և զարգացման

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1
Գործնականում իրականացնելու մարքեթինգային և մենեջերական
գործունեու թյուն` զբոսաշրջության ոլորտում,

գործընթացում զբոսաշրջության տեղն ու դերը,
Ա2

Տիրապետել սերվիսի կազմակերպման սկզբունքներին

Բ2

Վերլուծել կայուն զբոսաշրջության ձևավորման պայմանները,
նախադրյալները, գործոնները և արդի միտումները

Ա3

Բացահայտել սերվիսի ոլորտում զբոսաշրջության կառուցվածքային

Բ3

Գնահատել կայուն զբոսաշրջության զարգացման համար անհրաժեշտ
սոցիալական, տնտեսական, մշակութային և բնապահպանական

առանձնահատկությունները կայուն զարգացման տեսանկյունից,

բաղադրիչների կարևորությունը` հավասարություն,
հանդուրժողականություն և կենսունակություն ապահովելու համար
Ա4

Մշակել սոցիալ-մշակութային ծառայությունների և զբոսաշրջության

Բ4

Տարբերակել կայուն զբոսաշրջության ոլորտի
ուսումնասիրությունների առանձին մոտեցումները, դրանց

կազմակերպման ծրագրեր,

առանձնահատկությունները (սոցիոլոգիական, տնտեսագի տական,
մշակութաբանական, աշխարհագրական և այլ առումներով),
Ա5

Ա6

Հավաքել, վերլուծել և համակարգել տնտեսության, սերվիսի, սոցիալ-

Բ5

Կանխատեսելու կայուն զբոսաշրջության առանձին ուղղությունների

մշակույթային ծառայությունների և զբոսաշրջության ոլորտների

զարգացման և տարածքային տեղաբաշխման հեռանկարային

վերաբերյալ հետազոտական ցուցանիշներ,

գործընթացները

Գնահատել կայուն զբոսաշրջության ինդուստրիան,

Բ6

Կազմակերպել շփման գոտի զբոսաշրջիկների ընդունման,
հյուրընկալման, և ծառայությունների արդյունավետ ու բարձր

ենթակառուցվածքները և ռեսուրսները,

կուլտուրայով սպասարկելու համար
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Ա7

Նախագծել և իրականացնել կայուն զբոսաշրջության ծրագրեր,

Բ7

Դրսևորել աշխատանքի բարձր արդյունավետություն` կապված
տնտեսական շահ, սոցիալական արդարություն և բնապահպանական
անաղարտություն համատեղ ապահովելու համար:

Ա8

Մշակել կայուն զբոսաշրջության կազմակերպման,
կատարելագործման և զարգացման ուղղություններ:

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1
Արդյունավետ կերպով օգտվելու գիտահետազոտական
տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից
Գ2
Փաստերի վերլուծության հիման վրա եզրահանգումներ,
ընդհանրացումներ և դատողություններ անել
Գ3

Ծրագրավորել զբոսաշրջային ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործումը,
դրսևորելու քննադատական մտածողություն

Գ4

Կատարել թիմային աշխատանք

Գ5

Դրսևորելու քննադատական մտածողություն,

Գ6

Ներկայացնել մասնագիտական գիտհետազոտական համակարգին
համապատասխան ժամանակակից հիմնախնդիրներ

Գ7

Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի կանոնները:
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Ուսումնական մոդուլի անվանումը
Օտար լեզու-1
Օտար լեզու-2
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները սերվիսի ոլորտում
Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
Կայուն զբոսաշրջության հիմնախնդիրները
Մարդկային զարգացման հիմունքներ
Տուրիստագիտության տեսությունը և մեթոդաբանությունը
ՀՀ զբոսաշրջային դեստինացիաները
Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը զբոսաշրջության
ոլորտում
Հյուրընկալության ինդուստրիայի կազմակերպման հիմունքներ
Մարկետինգային ռազմավարությունները զբոսաշրջությունում
Ռիսկերը և ապահովագրությունը զբոսաշրջությունում
Տուրօպ. և տուրգործ. գործունեության տեխն. և կազմակերպումը
Զբոսաշրջային գործունեության չափորոշիչները
Միջմշակութային հաղորդակցությունը զբոսաշրջության
ոլորտում
Էկոլոգիական զբոսաշրջության կազմակերպման տեխնիկան և
տեխնոլոգիաները
Զբոս. զարգ. հայեցակարգը և հեռանկարները ՀՀ-ում
Զբոսաշրջության սոցիոլոգիա
Գնագոյացումը զբոսաշրջությունում
Զբոսաշրջության մակրոէկոնոմիկա և միկրոէկոնոմիկա
Զբոսաշրջության հատուկ ձևերը և կազմակերպումը
Զբոսաշրջության մշակույթ

Մոդուլի
թվանիշը
1602/Մ01
1602/Մ02
0903/Մ03
0904/Մ04
0904/Մ05
0901/Մ06
0904/Մ07
0904/Մ08
0904/Մ09
0904/Մ10
0904/Մ11
0904/Մ12
0904/Մ13
0904/Մ14
0904/Մ15
0904/Մ16
0904/Մ17
0904/Մ18
0904/Մ19
0904/Մ20
0904/Մ21
0904/Մ22

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1

Ա2

Ա3

+

Ա4

Ա5

Ա6

Ա7

Ա8 Բ1 Բ2 Բ3 Բ4 Բ5 Բ6 Բ7 Գ1

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
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+

+
+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

Գ7

+

+
+

+
+

Գ6

+
+

+

Գ5

+

+

+

Գ4

+

+

+

Գ3

+

+
+

+

Գ2

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+
+

+

+

Կայուն զբոսաշրջություն
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ
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1.0903/Մ03

2.Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները սերվիսի ոլորտում

4.2 ժամ/շաբ.

5. գործ.-2

6.1-ին` աշնանային կիսամյակ
8.Դասընթացի նպատակն է՝

7 Ստուգարք

3. ECTS
3 կրեդիտ

1. Ուսանողների մոտ ձևավորել տեսական և գործնական գիտելիքներ սերվիսի
ոլորտում կիրառվող աշխարհատեղեկատվական համակարգերի վերաբերյալ
2. Փոխանցել հմտություններ սերվիսի ոլորտուի խնդիրների լուծման նպատակով
աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի օգտագործման տեսանկյունից
3. Ձևավորել աշխարհատեղեկատվական համակարգերի հետ աշխատելու
կարողություններ
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ընտրելու ԱՏՀ տարբեր ալգորիթմներ մասնագիտական հետազոտություններում
համապատասխան խնդիրները լուծելու նպատակով
2. Պարզաբանելու աշխարհատեղեկատվական համակարգերի տեսական հիմքերը և
դրանց կիրառության ոլորտները
3. Բացատրելու աշխարհատեղեկատվական համակարգերի և սերվիսի սկզբունքային
կապերը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Կիրառելու աշխարհատեղեկատվական համակարգերը սերվիսի ոլորտի
հետազոտություններում
2. Հավաքելու, պահպանելու և մշակելու մասնագիտության հետ առնչվող գրաֆիկական
և թեմատիկ տվյալներ
3. Ներկայացնելու հետազոտության արդյունքները քարտեզների, աղյուսակների և
գրաֆիկների տեսքով

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Արդյունավետ կերպով կազմակերպելու սեփական հետազոտությանները խնայելով
ժամանակը և նյութական միջոցները
2. Աշխատելու հետազոտող խմբերում
3. Պատրաստելու հաշվետվություններ և զեկուցումներ
4. Օժանդակելու տարբեր մասնագիտացված խմբերում աշխարհատեղեկատվական
համակարգերի կիրառմանը
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10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2Տիրապետել սերվիսի կազմակերպման սկզբունքներին
Ա4 Մշակել սոցիալ-մշակութային ծառայությունների և զբոսաշրջության կազմակերպման
ծրագրեր
Բ5 Կանխատեսելու կայուն զբոսաշրջության առանձին ուղղությունների զարգացման և
տարածքային տեղաբաշխման հեռանկարային գործընթացները
Գ2 Փաստերի վերլուծության հիման վրա եզրահանգումներ, ընդհանրացումներ և
դատողություններ անել
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2.Գործնական
3.Դասավանդման ինտերակտիվ մեթոդ
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք. Դասընթացի ավարտին ստուգվում է ուսանողների գիտելիքները համակարգչի
վրա, ըստ հարցաթերթիկներում առաջադրված խնդիրների: Հարցատոմսը պարունակում է 5
հարց:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Աշխարհատեղեկատվական համակարգերի կիրառումը սերվիսի ոլորտի
հետազոտություններում
2. Սերվիսի ոլորտիառնչվող երևույթների ԱՏՀ մոդելավորում
3. Տարածական վերլուծությունների ալգորիթմները
4. Թեմատիկ տվյալների կառավարումը ԱՏՀ-ում
5. Գծային հղումներ և ցանցային վերլուծություններ
6. Տարածական տվյալների փոխհարաբերությունները
7. Վերլուծության արդյունքների տարածում
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. А.Д. Иванников, В.П. Кулагин, А.Н. Тихонов, В.Я. Цветков Геоинформатика. - М.:МАКС
Пресс, 2001. - 349 с.
2. Капралов Е., Кошкарев А., Тикунов В., Лурье И., Семин В., Серапинас Б., Сидоренко В. ,
Симонов А. Геоинформатика. В 2 книгах. — Москва: Academia, 2010
3. Журкин И. Г., Шайтура С. В. Геоинформационные системы. — Москва: Кудиц-пресс,
2009. — 272 с
4. ArcGIS/Руководство пользователя- ESRI 2003–2004
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1. 0904/Մ05

2.Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները

4.2 ժամ/շաբ.

5.դաս. -2

6.1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

3.ECTS
3 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


սովորեցնել ընդհանուր տեսամեթոդաբանական և կիրառական հենք՝ կայուն
զբոսաշրջության կառավարման, կազմակերպման, զարգացման համար,



սովորեցնել զբոսաշրջության կայուն զարգացման քաղաքականության մշակման
սկզբունքները,



ներկայացնել կայուն զբոսաշրջության
մոտեցումները և տեսակետները,



ուսումնասիրել
զբոսաշրջության
կայուն
զարգացման
հիմնախնդիրները և դրանց առաջացման պատճառները,



ուսումնասիրել կայուն զբոսաշրջության զարգացման միտումները և դրանցում առկա
հիմնախնդրային կետերն ու առանձնահատկությունները,



ուսումնասիրել կայուն զբոսաշրջության ցուցանիշները և ներկայացնել դրանց
նշանակությունն ու կիրառումը զբոսաշրջային հիմնախնդիրների լուծման մեջ,



զարգացնել զբոսաշրջության ոլորտին առնչվող հարցերի և հիմնախնդիրների
նկատմամբ քննադական մտածողությունը:

վերաբերյալ

եղած

նոր

գիտական

ոլորտում

առկա

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու և հիմնավորելու զբոսաշրջության ունեցած նշանակությունը կայուն
հասարակության ստեղծման գործընթացում,
2. մեկնաբանելու կայուն զբոսաշրջության ոլորտում առկա հիմնախնդիրները և դրանց
ծագումնաբանությունը,
3. ներկայացնելու կայուն զբոսաշրջության մշակման քաղաքականության հիմնարար
սկզբունքները,
4. քննարկելու կայուն զբոսաշրջության հիմնախնդիրների լուծման միջազգային փորձը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. առաջարկելու կայուն զբոսաշրջային գործունեության զարգացման
քաղաքականության ռազմավարական ուղղություններ,
2. օգտագործելու զբոսաշրջային գործունեության կայունությունը որոշող տարբեր
ցուցանիշներ,
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3. վերլուծելու և գնահատելու զբոսաշրջության ոլորտում գործող պետական և
մասնավոր ընկերությունների զբոսաշրջային քաղաքականությունը և ծրագրերը,
4. համալիր կերպով գնահատելու կայուն զբոսաշրջության ոլորտի ցանկացած
հիմնախնդիր,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. մշակելու կայուն զբոսաշրջային արտադրանք և ծրագրեր,
2. կատարելու մասնագիտական հետազոտություններ,
3. վերլուծելու և գնահատելու զբոսաշրջության վերաբերյալ տարբեր փաստաթղթեր,
տեղեկատվություններ և աշխատանքներ (ծրագրեր, նախագծեր, գիտական
աշխատանքներ, օրենքներ, հռչակագրեր, հայեցակարգեր):
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6 Գնահատել կայուն զբոսաշրջության ինդուստրիան, ենթակառուցվածքները և
ռեսուրսները
Բ1 Գործնականում իրականացնելու մարքեթինգային և մենեջերական գործունեու թյուն`
զբոսաշրջության ոլորտում
Բ6 Կազմակերպել շփման գոտի զբոսաշրջիկների ընդունման, հյուրընկալման, և
ծառայությունների արդյունավետ ու բարձր կուլտուրայով սպասարկելու համար
Գ1 Արդյունավետ կերպով օգտվելու գիտահետազոտական տեղեկատվության տարատեսակ
աղբյուրներից
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն (ավանդական և ինտերակտիվ, հարց ու պատասխաններ,
մտագրոհներ),
2. խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ,
3. հետազոտական աշխատանքների կատարում,
4. նախադեպերի վերլուծություն,
5. գործնական առաջադրանքների և նախագծերի կատարում:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք. թեմատիկ ռեֆերատի բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բաժին 1. Կայունության գաղափարախոսությունը և կայուն զարգացման հայեցակարգը
Բաժին 2. Կայունության գաղափարախոսությունը և զբոսաշրջությունը
Բաժին 3. Կայուն զբոսաշրջության ժամանակակից հիմնախնդիրները (սոցիալական,
տնտեսական, մշակութային, քաղաքական, բնապահպանական, կառավարման և
այլն)
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Բաժին 4. Կայուն զբոսաշրջության ցուցանիշները և հիմնախնդիրները
Բաժին 5. Կայուն զբոսաշրջության հիմնախնդիրների լուծման ռազմավարական
ուղղությունները և միջոցները
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Altmann Gila, Aleksanyan Gor Sustainable Tourism | Textbook, 2014
2. David Weaver Sustainable Tourism: Theory and Practice, 2006
3. Graham Miller, Louise Twining Ward Monitoring for a sustainable tourism transition: The
challenges of developing and using indicators, 2005
4. Ian Jenkins, Roland Schroder Sustainability in Tourism: A multidisciplinary approach, 2013
5. Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations A Guidebook, UNWTO, 2004
6. Janne J. Liburd, Deborah Edwards Understanding the Sustainable Development of Tourism,
2010
7. Rob Harris, Tony Griffin, Peter Williams Sustainable Tourism: A Global Perspective, 2002
8. Stefan Gössling, C. Michael Hall, David B. Weaver Sustainable Tourism Futures Perspectives
on Systems, Restructuring and Innovations, 2009
9. Tracey Strange, Anne Bayley Sustainable development: Linking economy, society,
environment, 2008
10. Гуляев В.Г., Селиванов И.А. Туризм: экономика, управление, устойчивое развитие, 2008
11. Шимова О.С. Основы устойчивого туризма, 2012
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1.0901/Մ06
2. Մարդկային զարգացման հիմունքներ
3.6 կրեդիտ
4.4 ժամ/շաբ.
5.դաս.-2, սեմ-2
6.1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
7.առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8.Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողներին ներկայացնել մարդկային զարգացման հիմնական հայեցակարգային
մոտեցումները, գաղափարներն ու սկզբունքները,
 տալ մարդկային զարգացման համամոլորակային, տարածաշրջանային և տեղական
առանձնահատկությունները,
 վերլուծել մարդկային զարգացման հիմնական բաղադրիչները /բնօգտագործման և
բնապահպանական, տնտեսական, սոցիալական և ժողովրդագրական, քաղաքական և
իրավական, ինչպես նաև գիտակրթական և մշակույթային:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. իմանալու մարդկային զարգացման տեսության հիմնական գաղափարներն ու
սկզբունքները
2. հասկանալու մարդկային զարգացման միջազգային փորձի և Հայաստանյան
առանձնահատկությունների կարևորությունը
3. վերլուծելու մարդկային զարգացման բնօգտագործման և բնապահպանական,
տնտեսական, սոցիալական և ժողովրդագրական, քաղաքական և իրավական, ինչպես
նաև գիտակրթական և մշակույթային հիմնական բաղադրիչները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. գիտելիքներն օգտագործելու մարդկային զարգացման խրախուսման
աշխատանքներում
2. մասնակցելու մարդկային զարգացման վերաբերյալ իրազեկության բարձրացման
աշխատանքներում
3. հանրությանը իրազեկելու մարդկային զարգացման հիմնական բաղադրիչների մասին

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. ստացած գիտելիքները համադրելու հարակից բնագավառներից ունեցած գիտելիքների
հետ,
2. ուսումնասիրելու սերվիս բնագավառը աշխարհագրական, տնտեսակական,
սոցիալական, բնապահպանական տեսանկյուններից
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3 Բացահայտել սերվիսի ոլորտում զբոսաշրջության կառուցվածքային
առանձնահատկությունները կայուն զարգացման տեսանկյունից
Ա7 Նախագծել և իրականացնել կայուն զբոսաշրջության ծրագրեր
Բ2 Վերլուծել կայուն զբոսաշրջության ձևավորման պայմանները, նախադրյալները,
գործոնները և արդի միտումները
Բ4 Տարբերակել կայուն զբոսաշրջության ոլորտի ուսումնասիրությունների առանձին
մոտեցումները, դրանց առանձնահատկությունները (սոցիոլոգիական, տնտեսագի տական,
մշակութաբանական, աշխարհագրական և այլ առումներով)
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Գ7 Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի կանոնները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. լսարանային ուսուցման ձև
2. ինտերակտիվ (նորարական) ուսուցման մեթոդ
3. իրական իրավիճակների նկարագրության մեթոդ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 4 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Մարդկային զարգացման հայեցակարգային մոտեցումները:
2. Մարդկային զարգացման բնօգտագործման և բնապահպանական բաղադրիչը:
3. Մարդկային զարգացման տնտեսական, սոցիալական և ժողովրդագրական
բաղադրիչները:
4. Մարդկային զարգացման քաղաքական և իրավական բաղադրիչները:
5. Մարդկային զարգացման գիտակրթական և մշակութային բաղադրիչները:
6. Մարդկային զարգացման Հայաստանյան առանձնահատկությունները:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Մարդկային զարգացման հիմունքներ : Ուսումնական ձեռնարկ մագիստրանտների
համար / Խմբ.՝ Հ.Լ. Սարգսյան; Երևան, 2004, 318 էջ
2. Մարդկային զարգացման զեկույց, Օքսֆորդ,Նյու Յորք, 2001 /1994-2002/
3. К.Даниелян. Концепция устойчивого человеческого развития: теория и практика.
ПРООН, Ереван, 1996
4. http://www.un.am/hy/virtual-library
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2.Տուրիստագիտության տեսություն և

3.ECTS

մեթոդաբանություն

6 կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5.Դաս.-2, սեմ.-2

6.1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝


Ուսանողներին ներկայացնել ճանաչողության գործընթացը



Բացահայտել տեսության և մեթոդաբանության էությունը, կառուցվածքը,
մակարդակները և նշանակությունը գիտահետազոտական աշխատանքներում



Պարզաբանել տուրիստագիտության տեսական աղբյուրները



Առանձնացնել տուրիստագիտության մեթոդաբանկան համակարգը



Հստակեցնել տուրիստագիտության կատեգորիաները, հասկացությունները և
կոնցեպցիաները



Ուսանողների մոտ ձևավորել կարողություններ և հմտություններ՝
զբոսաշրջության արդյունավետ կազմակերպման գործընթացում տեսություն և
մեթոդաբանություն կիրառելու համար

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Գիտակցելու և ամբողջացնելու գիտական ճանաչողության գործընթացը
2. Վերարտադրելու տուրիստագիտության գիտական համակարգը
3. Դասակարգելու տուրիստագիտության հետազոտական մեթոդները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Ընտրելու և կիրառելու գիտահետազոտական մեթոդներ մագիստրական թեզի
համար
2. Առանձացնելու և գնահատելու զբոսաշրջության ոլորտի
ուսումնասիրությունների տեսություններ
3. Համեմատելու և տարբերակելու տուրիստագիտության կատեգորաները
սոցոլոգիայի, հոգեբանության, տնտեսագիտության և կառավարման գիտության
հասկացություններից

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
501

1. Արժևորելու զբոսաշրջության կազմակերպման տեսականացումը
2. Համադրելու համագիտական, գիտական և տուրիստագիտության
մեթոդաբանությունը
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2 Տիրապետել սերվիսի կազմակերպման սկզբունքներին
Ա8 Մշակել կայուն զբոսաշրջության կազմակերպման, կատարելագործման և
զարգացման ուղղություններ
Բ7 Դրսևորել աշխատանքի բարձր արդյունավետություն` կապված տնտեսական շահ,
սոցիալական արդարություն և բնապահպանական անաղարտություն համատեղ
ապահովելու համար
Գ4 Կատարել թիմային աշխատանք
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները
ըստ կրթական վերջնարդյունքի յուրաքանչյուր տեսակի.
1.գիտելիք և իմացություն .
դասախոսությունների, նախագծային դասերի,

գիտական գիտելիքների

առաջադրման և հիմնավորման, տեսական աղբյուրների քննադատական
վերլուծության

և

աբստրահման

միջոցով

կիրառելով

ընկալման

և

մտահանգման մեթոդներ
2.կարողություններ և հմտություններ.
մագիստրական թեզի թեմայի ընտրություն կատարելու ՝
նպատակի,առաքելության, խնդիրների մեթոդաբանության բացահայտման և
կիրառման ճանապարհով
գիտահետազոտական աշխատանք կատարելու՝
տեսություններ առանձացնելու և գնահատելու միջոցով
գիտական վարկած առաջադրելու՝
զբոսաշրջության

հիմնախնդիրներ

տեսականացնելու

տուրիստագիտության կատեգորաները
տնտեսագիտության

և

կառավարման

և

սոցոլոգիայի, հոգեբանության,
գիտության

հասկացությունների

համեմատելու և տարբերակելու մեթոդներով
առաջադրված վարկածը հիմնավորելու՝
զբոսաշրջութան

կազմակերպման

տեսականացման
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արժեվորման

և

համագիտական մեթոդաբանության համադրման միջոցով:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գիտական ճանաչողություն, գիտությունը որպես հասարակական գիտակցության ձև
և

գիտելիքների

ելակետային

գիտական

հասկացությունները,

նշանակությունը,
տեսական

համակարգ,

տեսության

տուրիստագիտության

աղբյուրները,

ճանաչողության
և

մեթոդաբանության

ձևավորումը,

տուրիստագիտության

մակարդակները
դերն

և
ու

տուրիստագիտության

կատեգորիաները,

Կայուն

զբոսաշրջության կոնցեպցիաները, ավանդական զբոսաշրջության տեսություններ,
տուրիստագիտության

մեթոդաբանական

համակարգը,

տուրիստագիտություն,

տուրիստագիտության

սերվիսագիտության

գիտահետոզատական

և

մեթոդները,

զբոսաշրջության ոլորտի գիտագործնական հիմնախնդիրների ուսումնասիրություն:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Зорин И.В. Туристика . М.: , 2001. 236 с.
2. Биржаков М.Б. Введение в туризм. Издание 5-е. СПб.: «Издательский дом Герда», 2003.
320 с
3. Зорин, И. В., Квартальнов, В. А. Туристика. – М. : 2001. – 368 с.
4. Зорин, И. В., Квартальнов, В. А. Туристский терминологический словарь. – М. :
Советский спорт, 1999.
5. Игнатьева, И. Ф. Организация туристской деятельности : учебное пособие. – СПб. : Издво «Питер», 2015.
6. Квартальнов, В. А. Теория и практика туризма : учебник. – М. : Финансы и статистика,
2003. – 544 c.
8. Лойко, О. Т. Туризм и гостиничное хозяйство : учеб. пособие. – Томск : Изд-во ТПУ,
2005. – 152 с.
9. Окишев, П. А. Основы туризмоведения. – Томск, 2005. – 120 с.
10. Пазенок, В. С., Федорченко, В. К., Кручек, О. А., Минич, И. М. Туризмология (теория
туризма) : учебно-методическое пособие по спецкурсу. – Киев : КУТЕП, 2010. – 152 с.
11. Феноменология путешествий как предмет туристики [Электронный ресурс]. – URL:
www.rmat.ru/rurektor1 (дата обращения: 03.03.2016).
12. Ritchie, J. R. B., Sheehan, L. R. and Timur, S. Tourism Sciences or Tourism Studies?
Implications for the Design and Content of Tourism Programming. Téoros [Online], 27-1 | 2008,
Online since 24 January 2012. – URL : http://teoros.revues.org/1621 (connection on 05.03.2016)

503

1. 0904/Մ08

2. ՀՀ զբոսաշրջային դեստինացիաները

3. ECTS
3 կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝


Ուսանողներին ներկայացնել դեստինացիոն տեսությունը



Բացահայտել զբոսաշրջային դեստինացիայի էությունը, կառուցվածքը,
մակարդակները



Պարզաբանել դեստինացիոն մոտեցման առավելությունները



Առանձնացնել զբոսաշրջային դեստինացիաների կառավարման համակարգը



Հստակեցնել դեստինացիների ձևավորման նախադյալները և նշանակությունը կայուն
զբոսաշրջության համակարգում



Ուսանողների մոտ ձևավորել կարողություններ և հմտություններ՝ զբոսաշրջության
արդյունավետ կազմակերպման գործընթացում դեստինացիաների տեսությունը և
մեթոդաբանությունը կիրառելու համար

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Գիտակցելու և ամբողջացնելու զբոսաշրջային դեստինացիաների դերը
2. Վերարտադրելու դեստինացիանների գիտական համակարգը
3. Դասակարգելու դեստինացիանները և դրանց հետազոտելու մեթոդները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Կիրառելու գիտահետազոտական մեթոդներ ՀՀ տարածքում դեստինացիներ
առանձնացնելու համար
2. Առանձացնելու և գնահատելու զբոսաշրջային ոլորտում դեստինացիաների
ուսումնասիրությունների տեսություններ
3. Համեմատելու և տարբերակելու զբոսաշրջային գոտիների, կենտրոնների և
դեստինացիաների առանձնացման համակարգերը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
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1. Արժևորելու զբոսաշրջության դեստինացիաների առանձնացումը և կառավարումը
2. Համադրելու զբոսաշրջության տարածքյին կազմակերպման և դեստինացիոն
մոտեցման մեթոդաբանությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1 Վերլուծել և գնահատել տնտեսության կառուցվածքում և զարգացման գործընթացում
զբոսաշրջության տեղն ու դերը
Բ5 Կանխատեսելու կայուն զբոսաշրջության առանձին ուղղությունների զարգացման և
տարածքային տեղաբաշխման հեռանկարային գործընթացները
Գ2 Փաստերի վերլուծության հիման վրա եզրահանգումներ, ընդհանրացումներ և
դատողություններ անել
Գ5 Դրսևորելու քննադատական մտածողություն

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները ըստ
կրթական վերջնարդյունքի յուրաքանչյուր տեսակի.
1.գիտելիք և իմացություն .
դասախոսությունների, նախագծային դասերի, գիտական գիտելիքների
առաջադրման և հիմնավորման, տեսական աղբյուրների քննադատական
վերլուծության և աբստրահման միջոցով կիրառելով ընկալման և մտահանգման
մեթոդներ
2.կարողություններ և հմտություններ.
մագիստրական թեզի թեմայի ընտրություն կատարելու ՝
նպատակի,առաքելության, խնդիրների մեթոդաբանության բացահայտման և
կիրառման ճանապարհով
գիտահետազոտական աշխատանք կատարելու՝
տեսություններ առանձացնելու և գնահատելու միջոցով
գիտական վարկած առաջադրելու՝
զբոսաշրջության հիմնախնդիրներ տեսականացնելու և տուրիստագիտության
կատեգորաները սոցոլոգիայի, հոգեբանության, տնտեսագիտության և
կառավարման գիտության հասկացությունների համեմատելու և տարբերակելու
մեթոդներով
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առաջադրված վարկածը հիմնավորելու՝
զբոսաշրջութան կազմակերպման տեսականացման արժեվորման և
համագիտական մեթոդաբանության համադրման միջոցով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 4 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Զբոսաշրջային դեստինացիաների առանձնացման տեսական և մեթոդաբանական
համակարգը, դեստինացիաների կառուցվածքը, դեստինացիաների գործառույթները,
դեստինացիանների ձևավորումը, դեստինացիաի կառավարման կազմակերպությունը,
կայուն զբոսաշրջություն և դեստինացիաններ, դեստինացիների հետոզատության
մեթոդները, ՀՀ զբոսաշրջային դեստինացիանները, զբոսաշրջային դեստինացիանները
որպես զբոսաշրջության տարածքային կազմակերպման արդյունավետ ձև:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. 1. Гончарова, Н.А. Развитие туристской дестинации / Н.А. Гончарова. − Ольборг: Институт
истории, международных и социальных исследований Ольборгского университета, 2010. –
128 с.: ил.
2. 2. Buhalis, D. Marketing the Competitive Destination of the Future / D. Buhalis // Tourism
Management. – 2000. – № 21 (1). – P. 97–116.
3. 3. Saraniemi, S., Kylänen, M. Problematizing the Concept of Tourism Destination: An Analysis
of Different Theoretical Approaches / S. Saraniemi, M. Kylänen // Journal of Travel Research. –
2011. – № 50(2). – P. 133–143.
4. Pike, S. Destination Marketing Organisations / S. Pike. – NL: Elsevier Science, 2004.240 p.
5. 5 .Гончарова, Н.А., Кирьянова, Л. Г. Управление жизненным циклом дестинации / Н.А.
Гончарова, Л. Г. Кирьянова // Известия Томского политехнического университета. – 2011.
– Т. 318. – № 6.– С. 52–56.
6. 6. A Practical Guide to Tourism Destination Management. – Madrid: UNWTO, 2007. – 150 p.
7. Корпоративный веб-сайт Совета по туризму Новой Зеландии [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.tourismnewzealand.com
8. 7. Официальный сайт Совета по туризму Вены [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://b2b.wien.info/en/viennatourism/aboutus/about-us
9. 8. Гончарова, Н. А. Интернет-продвижение туристской дестинации: туристский
портал DMO / Н. А. Гончарова // Актуальные проблемы гуманитарных наук: сборник
трудов X Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и
молодых ученых. –Томск: Изд. ТПУ, 2011. –C. 56.
10. and young scientists. – Tomsk: Pub. TPU, 2011.– P. 56.
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2. Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը
զբոսաշրջության ոլորտում

3. ECTS 3
կրեդիտ

4. 2ժամ/շաբ.

5. դաս.-2

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին համակարգված գիտելիքներ տալ


Կայուն զբոսաշրջության կարողությունների բովանդակության վերաբերյալ



Բացահայտել և գիտականորեն հիմնավորել կայուն զբոսաշրջության մեջ մարդկային
ռեսուրսների դերն ու նշանակությունը



Տրամաբանական վերլուծության ենթարկել աշխատանքային ռեսուրս, մարդկային
ռեսուրս և մարդկային կապիտալ հասկացությունները



Հիմնավորել մարդկային ռեսուրսների կառավարման մեջ զբոսաշրջության դերն ու
նշանակությունը

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Մասնագիտական գիտելիքներ ստանալու կայուն զբոսաշրջության դեստինացիաների
վերաբերյալ
2. Ձեռք բերելու համակարգված գիտելիքներ մարդկային ռեսուրսների ձևավորման,
հասարակական դերի և նշանակության մասին
3. Տրամաբանական մեթոդի կիրառման միջոցով տեսնելու այն կապը, որ կա կայուն
զբոսաշրջության և մարդկային ռեսուրսների կառավարման մեջ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Հավաքելու, խմբավորելու, դասակարգելու, վերլուծելու կայուն զբոսաշրջության և
մարդկային ռեսուրսների կառավարման վերաբերյալ առկա փաստական, տեսական
նյութերը
2. Ինքնուրույն ձևով մշակելու զբոսաշրջության զարգացման ծրագրեր

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Ունենալու իր ձեռք բերած կարողությունները օգտագործելու հնարավորություն
2. Կազմակերպելու ուսանողական գիտական խմբակներ, նստաշրջաններ
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4 Մշակել սոցիալ-մշակութային ծառայությունների և զբոսաշրջության կազմակերպման
ծրագրեր
Բ4 Տարբերակել կայուն զբոսաշրջության ոլորտի ուսումնասիրությունների առանձին
մոտեցումները, դրանց առանձնահատկությունները (սոցիոլոգիական, տնտեսագի տական,
մշակութաբանական, աշխարհագրական և այլ առումներով)
Բ7 Դրսևորել աշխատանքի բարձր արդյունավետություն` կապված տնտեսական շահ,
սոցիալական արդարություն և բնապահպանական անաղարտություն համատեղ
ապահովելու համար
Գ5 Դրսևորելու քննադատական մտածողություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2.Ռեֆերատներ
3.Զեկուցում-քննարկումներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 4 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Նախնական գիտելիքներ կայուն զբոսաշրջության ոլորտում կարողությունների
ձևավորման և մարդկային ռեսուրսների վերաբերյալ
2. Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը զբոսաշրջության ոլորտում
3. Ընդհանուր պատկերացում կայունության և կայուն զբոսաշրջության մասին
4. Կայուն զբոսաշրջության ոլորտում կարողութոյւնների ձևավորման և զարգացման
հիմունքներ
5. Անձնակազմի գործառույթները զբոսաշրջության ենթակառուցվածքներում
6. Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը՝ զբոսաշրջային ընկերությունում
7. Գիտելիքների կառավարումը՝ որպես կայուն զբոսաշրջության ոլորտում
կարողությունների ձևավորման համար հիմնական գործիք
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Կայուն զբոսաշրջության կառավարում / SUTOMA/: Միջմշակութային
հաղորդակցություն և կառավարում: Երևան 2014
2. Զբոսաշրջության մրցունակությունը և զարգացման ուղղությունները ՀՀ-ում:
Սուվարյան Յու. Մ., Երևան 2013
3. Кабушкин Н.И., Менеджмент туризма, Минск 1999
4. Долженко Г.И., Основы туризма, Москва 2008
5. Бразилин У., Менеджмент, 1997
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2. Հյուրընկալության ինդուստրիայի կազմակերպման
հիմունքներ

3. 3 (երեք)
ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողներին ծանոթացնել հյուրընկալության ինդուստրիայի և դրա առանձին
բաղադրիչների
(մասնավորապես,
հյուրանոցային
և
հասարակական
սննդի
հաստատությունների)
գործունեության
կազմակերպման
հարցերին
և
հառանձնահատկություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.Ներկայացնելու հյուրընկալության ինդուստրիայի էությունը, բնորոշումները և կառուցվածքային բաղադրիչները, զարգացման պատմական ընթացքը, արդի վիճակն ու
գործոնները:
2.Հասկանալու և բացատրելու հյուրընկալության ինդուստրիայում ու դրա առանձին
բաղադրիչներում գործունեության կազմակերպման հիմունքային դրույթները, արդի
ձևերը և մոդելները:
3.Նկարագրելու և հիմնավորելու հյուրընկալության ինդուստրիայի զարգացման
հեռանկարային միտումները՝ արդի վիճակի վերլուծության հիման վրա:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.

3.

Առաջարկելու և հիմնավորելու հյուրընկալության ինդուստրիայի և դրա առանձին բաղադրիչների զարգացման և գործունեության կատարելագործման ծրագրեր:
Գնահատելու հյուրընկալության ոլորտի ձեռնարկության կազմակերպչական
կառուցվածքի և գործունեության արդյունավետությունը՝ ըստ առանձին օղակների և
միավորների:
Գործնականում կիրառելու հյուրընկալության ձեռնարկություններում կոնֆլիկտային
իրավիճակների լուծման, շփման ու սպասարկման կուլտուրայի ապահովման,
անձնակազմի ընտրության և թեստավորման մոտեցումները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Կատարելու ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք և վերլուծություն;
2. Արդյունավետ կերպով օգտվելու մասնագիտական տեղեկատվության տպագիր և
էլեկտրոնային աղբյուրներից:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6 Գնահատել կայուն զբոսաշրջության ինդուստրիան, ենթակառուցվածքները և
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ռեսուրսները
Բ3 Գնահատել կայուն զբոսաշրջության զարգացման համար անհրաժեշտ սոցիալական,
տնտեսական, մշակութային և բնապահպանական բաղադրիչների կարևորությունը`
հավասարություն, հանդուրժողականություն և կենսունակություն ապահովելու համար
Բ6 Կազմակերպել շփման գոտի զբոսաշրջիկների ընդունման, հյուրընկալման, և
ծառայությունների արդյունավետ ու բարձր կուլտուրայով սպասարկելու համար
Գ1 Արդյունավետ կերպով օգտվելու գիտահետազոտական տեղեկատվության
տարատեսակ աղբյուրներից
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ՝ Microsoft Office PowerPoint ցուցադրությունների ձևաչափով
2. Թեմատիկ ֆիլմերի կամ հոլովակների դիտում
3. Բանավեճ-քննարկումների կազմակերպում
4. Ինքնուրույն (անհատական) հետազոտական նախագծերի իրականացում, ներկայացում և
քննարկում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 4 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Հյուրընկալության ինդուստրիայի էությունը, բնորոշումները:Թեմա 2՝
Հյուրընկալության ինդուստրիայի զարգացման ընթացքն ու արդի վիճակը: Թեմա 3՝
Հյուրընկալության
օբյեկտների
դասակարգումը,
տեսակները,
գործունեության
կազմակերպման առանձնահատկությունները: Թեմա 4՝ Անձնակազմի, սպասարկման
որակի և կուլտուրայի գործոնները հյուրընկալության ինդուստրիայում:Թեմա 5՝
Հյուրընալության ինդուստրիայի զարգացման արդի միտումները
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Кусков А.С. Гостиничное дело. М.: 2009.-328 с.
2.
Елканова Д.И., Осипов Д.А., Романов В.В., Сорокина Е.В. Основы индустрии
гостеприимства: учебник. М.: 2009.-248 с.
3.
Папирян Г.А. Менеджмент в индустрии гостеприимства (отели и рестораны).
М.:2000.-93 с.
4.
Тимофеев О.Н. Анимационная деятельность в индустрии гостеприимства. Уфа:
2005.-128 с.
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4. 2 ժամ/շաբ.

2.Մարքեթինգային ռազմավարությունները
զբոսաշրջությունում
5. դաս.-2

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝

3. 3 (երեք)
ECTS կրեդիտ

7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

Ուսանողներին ծանոթացնել զբոսաշրջային ինդուստրիայի կազմակերպման և զարգացման
հիմնական մարքեթինգային ռազմավարություններին, ինչպես նաև ոլորտում առկա
տեղական և միջազգային առաջավոր և ընդօրինակելի փորձին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.Հասկանալու մարքեթինգի, ռազմավարական մարքեթինգի և մարքեթինգային ռազմավարությունների տեսական հիմքերը:
2.Ընկալելու և բացատրելու տուրիստական մարքեթինգի և ռազմավարականտուրիստական մարքեթինգի առանձնահատկությունները:
3.Ներկայացնելու տուրիզմի զարգացմանն ուղղված կոնկրետ մարքեթինգային
ռազմավարությունների մշակման ընթացքն ու մոտեցումները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.Վերլուծելու տուրիզմի ոլորտում մարքեթինգային ռազմավարությունների ու ռազմավարական-մարքեթինգային մոտեցումների կիրառման առաջավոր փորձն ու դրա
տեղայնացման հարցերը:
2.Գնահատելու
տուրիստական-մարքեթինգային
ռազմավարությունների
նպատականյությունն վերջնական արդյունավետությունը:
3.Մշակելու տարբեր տորիստական տարբեր ձեռնարկությունների և կոնկրետ
դեստինացիաների գրավչության ու մրցունակության ապահովման ռազմավարական-մարքեթինգային մոտեցումներ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Կատարելու ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք և վերլուծություն;
2. Արդյունավետ կերպով օգտվելու մասնագիտական տեղեկատվության տպագիր և
էլեկտրոնային աղբյուրներից:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ1 Գործնականում իրականացնելու մարքեթինգային և մենեջերական գործունեություն`
զբոսաշրջության ոլորտում
Բ5 Կանխատեսելու կայուն զբոսաշրջության առանձին ուղղությունների զարգացման և
տարածքային
Գ4 Կատարել թիմային աշխատանք
Գ7 Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի կանոնները
511

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ՝ Microsoft Office PowerPoint ցուցադրությունների ձևաչափով
2. Թեմատիկ ֆիլմերի կամ հոլովակների դիտում
3. Բանավեճ-քննարկումների կազմակերպում
4. Ինքնուրույն (անհատական) հետազոտական նախագծերի իրականացում, ներկայացում և
քննարկում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Մարքեթինգի, մարքեթինգային ռազմավարությունների և ռազմավարական մարքեթինգի խնդիրներն ու նպատակները: Թեմա 2. Տուրիստական մարքեթինգ: Թեմա 3. Տուրիստական շուկայի ռազմավարական-մարքեթինգային սեգմենտավորումը: Թեմա 4 Տուրձեռնարկության մրցակցային միջավայրը: Թեմա 5. Տուրձեռնարկության մարքեթինգային
ռազմավարության մշակում: Թեմա 6. Տուրդեստինացիոն մարքեթինգ
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Безрутченко Ю.В., Маркетинг в социально-культурном сервисе и туризме, М., 2009
2. Холловей К., Туристический маркетинг. М., 2008
3. Полипенко Н.Н, Татарский Е.Л. Основы маркетинга: Учебно-методическое пособие. 
М., 2002
4. Романович Ж.А., Калачев С.Л., Сервисная деятельность, М., 2008, 268 ст.
5. Стаханов В.Н. Маркетинг сферы услуг - М., 2001
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1. 0904/Մ12

2. Ռիսկերը և ապահովագրությունը զբոսաշրջությունում

3. ECTS
6 կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2, սեմ.-2

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝


սովորեցնել ընդհանուր տեսամեթոդաբանական և կիրառական հենք՝
զբոսաշրջության ոլորտի ռիսկերի կառավարման, կանխարգելման, նվազեցման
համար,



ներկայացնել զբոսաշրջության ոլորտի ռիսկերը և առաջացման պատճառներն ըստ
զբոսաշրջային գործունեության տեսակների,



ներկայացնել ռիսկերի և ապահովագրության ունեցած ազդեցությունը կայուն
զբոսաշրջային գործունեության իրականացման գործընթացներում,



ուսումնասիրել
զբոսաշրջային
ապահովագրության
կազմակերպման
իրականացման մեխանիզմները և դրանցում առկա հնարավոր ռիսկերը,



զարգացնել զբոսաշրջության ոլորտին առնչվող հարցերի, հիմնախնդիրների, ռիսկերի
նկատմամբ քննադական մտածողությունը:

և

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու և հիմնավորելու զբոսաշրջության ոլորտի ռիսկերի և
ապահովագրության ունեցած նշանակությունը կայուն զբոսաշրջության ստեղծման
գործընթացում,
2. մեկնաբանելու զբոսաշրջության ոլորտի ռիսկերը, տեսակները,
ծագումնաբանությունը և առանձնահատկություները
3. ներկայացնելու զբոսաշրջության ոլորտի և գործունեության ռիսկերի կառավարման և
կանխարգելման հիմքերը, սկզբունքները և միջազգային ստանդարտները,
4. մեկնաբանելու զբոսաշրջության ոլորտի ռիսկերի և ապահովագրության
վարչաիրավական, տնտեսական, սոցիալական, քաղաքական, հոգեբանական,
բարոյական և այլ բաղադրիչները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. առաջարկելու զբոսաշրջային գործունեության զարգացման ռիսկերի կառավարման
ռազմավարական ուղղություններ,
2. մշակելու և կազմելու զբոսաշրջության ոլորտի ռիսկերի կառավարման
ռազմավարական նախագծեր,
3. օգտագործելու զբոսաշրջային գործունեության ռիսկերի կառավարման և
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ապահովագրության իրականացման մեխանիզմները,
4. վերլուծելու և գնահատելու զբոսաշրջային գործունեության տեսակների ռիսկերը,
5. վերլուծելու և գնահատելու զբոսաշրջության ոլորտում գործող պետական և
մասնավոր ընկերությունների զբոսաշրջային քաղաքականության և ծրագրերի
ռիսկերը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. մշակելու ցածր ռիսկայնության զբոսաշրջային արտադրանք և ծրագրեր,
2. կանխատեսելու զբոսաշրջության ոլորտի և գործունեության հնարավոր ռիսկերը,
3. կատարելու մասնագիտական հետազոտություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2 Տիրապետել սերվիսի կազմակերպման սկզբունքներին
Ա4 Մշակել սոցիալ-մշակութային ծառայությունների և զբոսաշրջության կազմակերպման
ծրագրեր
Բ2 Վերլուծել կայուն զբոսաշրջության ձևավորման պայմանները, նախադրյալները,
գործոնները և արդի միտումները
Գ1 Արդյունավետ կերպով օգտվելու գիտահետազոտական տեղեկատվության տարատեսակ
աղբյուրներից
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն (ավանդական և ինտերակտիվ, հարց ու պատասխաններ,
մտագրոհներ),
2. խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ,
3. հետազոտական աշխատանքների կատարում,
4. նախադեպերի վերլուծություն,
5. գործնական առաջադրանքների և նախագծերի կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 4 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բաժին 1. Ռիսկի և ապահովագրության էությունը, տեսակները, դասակարգումը
Բաժին 2. Զբոսաշրջային ռիսկերի և ապահովագրության տեսակները, դասակարգումը,
առանձնահատկությունները
Բաժին 3. Զբոսաշրջային ռիսկերն ըստ զբոսաշրջային գործունեության բաղադրիչների,
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տեսակների և ուղղությունների
Բաժին 4. Զբոսաշրջային ռիսկերի և ապահովագրության կառավարման մեխանիզմները
Բաժին 5. Զբոսաշրջային ռիսկերի գնահատման մեթոդաբանությունը
Բաժին 6. Զբոսաշրջային ռիսկերի աշխարհագրություն և տարածական տեղաբաշխում
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
12. Ապահովագրական գործ, խմբ.՝ Ճուղուրյան Ա., Աբգարյան Կ., Եր., 2007
13. Գրիգորյան Ռ.Լ. Ռիսկի կառավարում, Եր., 2010
14. Կիրակոսյան Կ. Ապահովագրական գործ, Եր., 2011
15. Risk management — Principles and guidelines, ISO 31000:2009(3)
16. Tourism Risk Management: An Authoritative Guide to Manage Crisis in Tourism, APEC, 2006
17. Vlasta Molak Fundamentals of Risk Analysis and Risk Management, 1997
18. Биржаков М.Б., Казаков Н.П. Безопасность в туризме, Спб., 2008
19. Бобкова А. Г., Кудреватых С. А., Писаревский Е. Л. Безопасность туризма, М., 2014
20. Кирюшкин В.Е., Ларинов И.В. Основы риск-менеджмента, М., 2009
21. Косолапов А.Б. Управление рисками в туристском бизнесе, M., 2014
22. Черников Л. Страхование и риски в туризме, М., 2010
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1. 0904/Մ13

2. Տուրօպերատորական և տուրգործակալական
3. ECTS
գործունեության տեխնոլոգիաները և կազմակերպումը
6 կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2, սեմ.-2
6. 2-րդ` գարնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողներին ծանոթացնել տուրօպերատորների և տուրիստական գործակալների
գործունեությանը,
 ուսանողին տալ հիմնական տեղեկություններ տուրօպերատորների և գործակալների
գործառույթների վերաբերյալ,
 որակյալ տուր ապրանքի մշակման, դրա առաջխաղացման և իրացման
տեխնոլոգիաների և վարպետության ձևավորում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու տուրօպերատորների և տուրգործակալների հինական
գործառույթները և տեսակաները, տուրօպերատորների դասակարգումը` ըստ
գործունեության ոլորտի և բնույթի,
2. սահմանելու զբոսաշրջային ապրանք հասկացությունը և դրա հիմնական
բաղադրիչները,
3. ներկայացնելու զբոսաշրջային ապրանքներ և դրանց տեսակները` ըստ
զբոսաշրջային շուկայի սեգմենտավորման,
4. ներկայացնելու տուրօպերատորների գործունեության հիմնական ոլորտները` ըստ
զբոսաշրջային ապրանքի առանձնահատկությունների:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. ժամանակակից զբոսաշրջային շուկայի պահանջների և առանձնահատկությունների
վերլուծություն, որի հիման վրա կազմելու զբոսաշրջային փաթեթներ,
2. կիրառելու զբոսաշրջային շուկայի սեգմենտավորում և զբոսաշրջային ապրանքների
դիրքավորում, պահանջարկի ձևավորում և իրացման խթանման միջոցներ,
3. մշակելու զբոսաշրջային փաթեթների գնագոյացման ռազմավարություն և տուր
ապրանքի առաջխաղացման տեխնոլոգիաներ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ ստեղծել
զբոսաշրջային նորագույն ապրանքներ,
2. վերլուծելու Հայաստանի Հանրապետության ժամանակակից զբոսաշրջային
շուկայում գործող տուրօպերատորական և գործակալական ցանցի
առանձնահատկությունները և զարգացման միտումները` կայուն զբոսաշրջության
զարգացման նպատակով:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա5 Հավաքել, վերլուծել և համակարգել տնտեսության, սերվիսի, սոցիալ-մշակույթային
ծառայությունների և զբոսաշրջության ոլորտների վերաբերյալ հետազոտական ցուցանիշներ
Բ6 Կազմակերպել շփման գոտի զբոսաշրջիկների ընդունման, հյուրընկալման, և
ծառայությունների արդյունավետ ու բարձր կուլտուրայով սպասարկելու համար
Գ3 Ծրագրավորել զբոսաշրջային ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործումը, դրսևորելու
քննադատական մտածողություն
Գ7 Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի կանոնները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. կիրառական նախագծերի քննարկում
3. հետազոտական և վերլուծական աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 4 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Տուրօպերատորության և գործակալության առաջացումն և զարգացումը, հիմնական
հասկացությունները և դասակարգումները:
Թեմա
2.
Տուրօպերատորների
գործառնությունները:

և

գործակալների

գործունեության

հիմնական

Թեմա 3. Տուր արտադրանք, դրա առանձնահատկություները: Տուրի նախագծման հիմնական
փուլերը:
Թեմա 4. Զբոսաշրջային արդյունքի առաջխաղացում. Գործակալական ցանցեր:
Զբոսաշրջային ապրանքի առաջխաղացման հիմնական տեխնոլոգիաները:
Թեմա 5. Գործակալական պայմանագրեր: Ծառայություններ մատակարարողների հետ
պայմանագրային հարաբերությունները:
Թեմա 6. Ժամանակակից զբոսաշրջային շուկայի առանձնահատկությունները և
սեգմենտավորումը: Տուր ապրանքի դիրքավորում, պահանջարկի ձևավորում և իրացման
խթանում:
Թեմա 7. Զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների հետ պայմանագրերի և փաստաթղթերի
ձևակերպում
Թեմա 8. Ինովացիոն գործընթացը տուրօպերատորական և տուրգործակալական բիզնեսում:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ушаков Д.С. Прикладаной туроперейтинг. ИКЦ «МарТ», 2004.-416 с.
2. Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности.-М, 2005
3. Ильина Е.Н. Туроперейтинг: стратегия обслуживания. - М, 2008.
4. Ушаков Д.С. Технология въездного туризма.- М, 2006
5. Ушаков Д.С. Технология выездного туризма.- М, 2006
6. А.Д. Чудновский М.А. Жукова B.C. Сенин. Управление индустрией туризма. М.: КНОРУС,

2005.
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2. Զբոսաշրջային գործունեության չափորոշիչները

3. 3 (երեք)
ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողներին հիմնարար և համակարգված գիտելիքներ տրամադրել զբոսաշրջության նրա
զարգացման պատմության, գործունեության և նրա չափորոշիչների վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ներկայացնելու և հիմնավորելու զբոսաշրջության և հասարակության ունեցած կապը:
2. Ցույց տալու զբոսաշրջության մեջ առկա հիմնախնդիրները:
3. Քննարկելու զբոսաշրջության հիմնախնդիրների լուծման միջազգային փորձը:
4. Ուսումնասիրելու զբոսաշրջային չափորոշիչները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Օգտագործելու զբոսաշրջային գործունեության կայունությունը որոշող տարբեր
ցուցանիշներ
2. Իրականացնելու առանձին զբոսաշրջային ձեռնարկությունների օրինակների
քննադատական, խորքային և համակողմանի ուսումնասիրություն (case study)՝ SWOT
վերլուծության ձևաչափով;
3. Վերլուծելու և գնահատելու զբոսաշրջության ոլորտում գործող պետական և
մասնավոր ընկերությունների զբոսաշրջային քաղաքականությունը և ծրագրերը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Կատարելու ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք և վերլուծություն;
2. Արդյունավետ կերպով օգտվելու մասնագիտական տեղեկատվության տպագիր և
էլեկտրոնային աղբյուրներից:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1 Վերլուծել և գնահատել տնտեսության կառուցվածքում և զարգացման գործընթացում
զբոսաշրջության տեղն ու դերը
Ա5 Հավաքել, վերլուծել և համակարգել տնտեսության, սերվիսի, սոցիալ-մշակույթային
ծառայությունների և զբոսաշրջության ոլորտների վերաբերյալ հետազոտական ցուցանիշներ
Բ2 Վերլուծել կայուն զբոսաշրջության ձևավորման պայմանները, նախադրյալները,
գործոնները և արդի միտումները
519

Գ6 Ներկայացնել մասնագիտական գիտհետազոտական համակարգին համապատասխան
ժամանակակից հիմնախնդիրներ
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ՝ Microsoft Office PowerPoint ցուցադրությունների ձևաչափով
2. Թեմատիկ ֆիլմերի կամ հոլովակների դիտում
3. Բանավեճ-քննարկումների կազմակերպում
4. Ինքնուրույն (անհատական) հետազոտական նախագծերի իրականացում, ներկայացում և
քննարկում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 4 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝Զբոսաշրջության առանձնահատկությունները, զարգացման պատմությունը,
զբոսաշրջությունը ՀՀ-ում: Թեմա 2՝:Զբոսաշրջության կազմակերպման իրավական ակտերը
հյուրանոցներում և ռեստորաններում: Թեմա 3՝ Տուրօպերատորների և գործակալների դերը
զբոսաշրջության մեջ: Թեմա 4՝ Զբոսաշրջային կազմակերպություններ: Թեմա 5՝
Զբոսաշրջային անվտանգություն
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
23. Tracey Strange, Anne Bayley Sustainable development: Linking economy, society,
environment, 2008
24. Гуляев В.Г., Селиванов И.А. Туризм: экономика, управление, устойчивое развитие, 2008
3.Шимова О.С. Основы устойчивого туризма, 2012
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1. 0904/Մ15
4. 2ժամ/շաբ.

2. Միջմշակութային հաղորդակցությունը զբոսաշրջության
ոլորտում
5. դաս.-2

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

3. ECTS
3 կրեդիտ

7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝


Ուսումնողներին կայուն գիտելիքներ տալ ազգային և համամարդկային մշակութային
արժեքների վերաբերյալ



Գիտականորեն հիմնավորել մշակութային արժեքների դերը ժողովուրդների
հաղորդակցության, բարեկամության հաստատման գործում



Բացահայտել մշակույթի դերը զբոսաշրջության զարգացման գործում

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Գնահատելու մշակութային արժեքների դերն ու նշանակությունը միջազգային
հարաբերությունների զարգացման գործում
2. Հասկանալու այն կարևորությունը, որ ունեն մշակութային արժեքները կայուն
զբոսաշրջության զարգացման գործում
3. Ձեռք բերված գիտելիքներով հարստացնելու իր աշխարհայացքը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Ուսանողը կկարողանա ձեռք բերված գիտելիքների հիման վրա մշակելու
զբոսաշրջության վերաբերյալ ծրագրեր
2. Ցույց տալու այդ ծրագրերի իրագործման նպատակային ուղիները
3. Հիմնավորելու այն դերն ու նշանակությունը, որ կարող է կատարել մշակույթը, նրա
հենքի վրա ստեղծված զբոսաշրջությունը հասարակական կյանքի տարածքային
կազմակերպման մեջ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Կատարելու անհրաժեշտ տեսական նյութերի մշակման, դասակարգման,
վերլուծության և որոշակի եզրակացություններ
2. Դասակարգելու, մոդելավորելու փաստական նյութեր
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3 Բացահայտել սերվիսի ոլորտում զբոսաշրջության կառուցվածքային
առանձնահատկությունները կայուն զարգացման տեսանկյունից
Ա7 Նախագծել և իրականացնել կայուն զբոսաշրջության ծրագրեր
Բ4 Տարբերակել կայուն զբոսաշրջության ոլորտի ուսումնասիրությունների առանձին
մոտեցումները, դրանց առանձնահատկությունները (սոցիոլոգիական, տնտեսագի տական,
մշակութաբանական, աշխարհագրական և այլ առումներով)
Գ3 Ծրագրավորել զբոսաշրջային ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործումը, դրսևորելու
քննադատական մտածողություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2.Զեկուցումներ
3.Ռեֆերատներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 4 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.
2.
3.
4.

Կայուն զբոսաշրջությունը և կառավարումը
Ընդհանուր պատկերացում կայունության, կայուն զբոսաշրջության մասին
Մշակութային համակարգը
Միջմշակութային հաղորդակցությունը արդյունավետ միջոցառումները
զբոսաշրջային ոլորտում
5. Կայուն զբոսաշրջությունը որպես հասարակության, տնտեսության և շրջակա
միջավայրի միջև փոխհարաբերությունների նոր որակ
6.
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Կայուն զբոսաշրջության կառավարում / SUTOMA/: Միջմշակութային
հաղորդակցություն և կառավարում: Երևան 2014
2. Զբոսաշրջության մրցունակությունը և զարգացման ուղղությունները ՀՀ-ում:
Սուվարյան Յու. Մ., Երևան 2013
3. Культура делового обшения. Кузин Ф.А., 6-ое издание, 2003
4. Основы устойчивого туризма, Шимова О.С. Минск 2012
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1. 0904/Մ16

2. Էկոլոգիական զբոսաշրջության կազմակերպման
տեխնիկան և տեխնոլոգիաները

3. 3 (երեք)
ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողներին համակարգված գիտելիքներ հաղորդել էկոզբոսաշրջության էության և
առանձնահատկությունների, զբոսաշրջության այլ ճյուղերի հետ ունեցած առնչությունների,
կազմակերպման, զարգացման և պլանավորման ուղիների, մոտեցումների և մեխանիզմների
վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.Ներկայացնելու էկոլոգիական զբոսաշրջության էությունն ու բնորոշումները,
սկզբունքները, չափանիշները, զբոսաշրջության այլ տեսակների հետ ունեցած
առնչությունները, սոցիալ-տնտեսական դերն ու նշանակությունը:
2.Բացատրելու շրջակա միջավայրի վրա զբոսաշրջության ներգործությունը և էկոլոգիական զբոսաշրջության բնապահպանական գործառույթները:
3.Հասկանալու էկոլոգիական զբոսաշրջության կազմակերպման կոնկրետ եղանակներն ու մեխանիզմները (տուրօպերատորական գործունեություն, մարդկային ռեսուրսների կառավարում, անվտանգության, սննդի և ժամանակավոր բնակության
ապահովում և այլն), էկոզբոսաշրջային մարքեթինգի հիմնական ուղղությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Գնահատելու տարածքների էկոզբոսաշրջային հնարավորությունները, շրջակա միջավայրի վրա էկոզբոսաշրջության ազդեցությունը:
2. Կատարելու էկոզբոսաշրջիկների խմբավորում` ըստ նրանց մոտիվացիոն գործոնների, մասնագիտական և ռեկրեացիոն պահանջմունքների, նախասիրությունների և
այլն: Արդյունքում` էկոլոգիական տուրերի համապատասխան-պրոֆիլային
տեսակների առանձնացում,
3. Գործնականում
կիրառելու
էկոզբոսաշրջիկների
տեղավորման
և
սննդի
կազմակերպման, անվտանգության ապահովման, էկոզբոսաշրջիկների հետ
աշխատանքի և շփման հմտությունները, կազմելու և հիմնավորելու էկոզբոսաշրջային
երթուղիներ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Կատարելու ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք և վերլուծություն;
2. Արդյունավետ կերպով օգտվելու մասնագիտական տեղեկատվության տպագիր և
էլեկտրոնային աղբյուրներից:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1 Վերլուծել և գնահատել տնտեսության կառուցվածքում և զարգացման գործընթացում
զբոսաշրջության տեղն ու դերը
Ա6 Գնահատել կայուն զբոսաշրջության ինդուստրիան, ենթակառուցվածքները և
ռեսուրսները
Բ3 Գնահատել կայուն զբոսաշրջության զարգացման համար անհրաժեշտ սոցիալական,
տնտեսական, մշակութային և բնապահպանական բաղադրիչների կարևորությունը`
հավասարություն, հանդուրժողականություն և կենսունակություն ապահովելու համար
Գ5 Դրսևորելու քննադատական մտածողություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ՝ Microsoft Office PowerPoint ցուցադրությունների ձևաչափով
2. Թեմատիկ ֆիլմերի կամ հոլովակների դիտում
3. Բանավեճ-քննարկումների կազմակերպում
4. Ինքնուրույն (անհատական) հետազոտական նախագծերի իրականացում, ներկայացում և
քննարկում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 4 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1.Էկոզբոսաշրջության էությունն ու առանձնահատկությունները: Թեմա 2. Էկոզբոսաշրջության տեսակներն ու զբոսաշրջիկների մոտիվացիոն գործոնները: Թեմա
3.Էկոզբոսաշրջության սոցիալ-տնտեսական և բնապահպանական նշանակությունը: Թեմա
4.Էկոզբոսաշրջությունը բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում: Թեմա 5
Էկոզբոսաշրջիկների տեղավորման և անվտանգության հարցերը:
Թեմա 6
Էկոզբոսաշրջային մարքեթինգ
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Սարգսյան Տ., Գասպարյան Մ. Զբոսաշրջության բնապահպանական
ասպեկտները: “Կրթությունը և գիտությունը Արցախում”, Երևան, 2012, N 3-4
Дедовских Е.Ю., Дроздов А.В., Моралева Н.В. Экологический туризм как
современная идеология путешествий в природу (www.ecodelo.org կայքում)
Ледовских Е.Ю., Дроздов А.В., Моралева Н.В. Экологический туризм как современная
идеология путешествий в природу // Экологический туризм на пути в Россию. Тула: Гриф и К, 2002. - С. 7-66.
Косолапов А.Б. Теория и практика экологического туризма. М.: 2005.-240 с.
Храбовченко В.В. Экологический туризм. М.: 2004.-208 с.
Fennel D. Ecotourism. London & New York: Routledge. 2008
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2. Զբոսաշրջության զարգացման հայեցակարգը և
հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում

4. 2 ժամ/շաբ.
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝

3. ECTS 3
կրեդիտ

5. 32 ժամ դաս.
7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց



սովորեցնել ընդհանուր տեսամեթոդաբանական և կիրառական հենք՝ զբոսաշրջային
հայեցակարգերի կազմման համար՝ Հայաստանի Հանրապետության օրինակով,



ներկայացնել երկրի՝ որպես զբոսաշրջային դեստինացիայի, զբոսաշրջության
զարգացման հայեցակարգի մշակման սկզբունքները,



ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության զբոսաշրջության զարգացման
ներկայիս հայեցակարգը,



ծանոթացնել Հայաստանի Հանրապետության զբոսաշրջային ոլորտը կարգավորող
հիմնական փաստաթղթերին,



ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության զբոսաշրջային ոլորտին վերաբերվող
զարգացման ծրագրերը,




ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության զբոսաշրջության
հնարավորությունները, հիմնախնդիրները և հեռանկարները,

զարգացման

զարգացնել Հայաստանի Հարապետության զբոսաշրջության ոլորտին առնչվող
հարցերի և հիմնախնդիրների նկատմամբ քննադական մտածողությունը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
4. քննարկելու երկրի՝ որպես զբոսաշրջային դեստինացիայի, զբոսաշրջության զարգացման
հայեցակարգ կազմելու հիմքերն ու սկզբունքները,
5. ներկայացնելու և հիմնավորելու զբոսաշրջության ունեցած նշանակությունը
Հայաստանի Հարապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործընթացում,
6. ներկայացնելու Հայաստանի Հարապետության զբոսաշրջային ռեսուրսների
օգտագործման տեսակները
7. մեկնաբանելու Հայաստանի Հարապետության զբոսաշրջության ոլորտում առկա
հիմնախնդիրները, զարգացման հնարավորությունները և հեռանկարները՝ կայուն
զբոսաշրջության գաղափարախոսության տեսանկյունից,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
8. կազմելու կայուն զբոսաշրջային դեստինացիայի զարգացման հայեցակարգի սխեմա՝
Հայաստանի Հարապետության օրինակով,
9. առաջարկելու Հայաստանի Հարապետության զբոսաշրջային գործունեության կայուն
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զարգացման ռազմավարական ուղղություններ,
10. վերլուծելու և գնահատելու Հայաստանի Հարապետության զբոսաշրջության ոլորտում
գործող պետական և այլ միջազգային և տեղական կազմակերպությունների
զբոսաշրջային զարգացման հայեցակարգերը և ծրագրերը,
11. առաջարկելու Հայաստանի Հարապետության զբոսաշրջային ռեսուրսների
օգտագործման նորարական մոտեցումներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
12. մշակելու կայուն զբոսաշրջային արտադրանք և ծրագրեր Հայաստանի
Հարապետության զբոսաշրջային ինդուստրիայի զարգացման համար,
13. կատարելու մասնագիտական հետազոտություններ,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2 Տիրապետել սերվիսի կազմակերպման սկզբունքներին
Բ3 Գնահատել կայուն զբոսաշրջության զարգացման համար անհրաժեշտ սոցիալական,
տնտեսական, մշակութային և բնապահպանական բաղադրիչների կարևորությունը`
հավասարություն, հանդուրժողականություն և կենսունակություն ապահովելու համար
Բ7 Դրսևորել աշխատանքի բարձր արդյունավետություն` կապված տնտեսական շահ,
սոցիալական արդարություն և բնապահպանական անաղարտություն համատեղ
ապահովելու համար
Գ2 Փաստերի վերլուծության հիման վրա եզրահանգումներ, ընդհանրացումներ և
դատողություններ անել
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն (ավանդական և ինտերակտիվ, հարց ու պատասխաններ,
մտագրոհներ),
2. խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ,
3. հետազոտական աշխատանքների կատարում,
4. նախադեպերի վերլուծություն,
5. գործնական առաջադրանքների և նախագծերի կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բաժին 1. Զբոսաշրջության զարգացման հայեցակարգի էությունը և կազմման հիմքերը
Բաժին 2. Հայաստանի Հանրապետության զբոսաշրջության զարգացման հայեցակարգը,
ծրագրերը և օրենսդրական կարգավորումները
Բաժին 3. Հայաստանի Հանրապետության զբոսաշրջության ներկայիս իրավիճակը,
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զարգացման նախադրյալները, հեռանկարները
Բաժին 4. Հայաստանի Հանրապետության զբոսաշրջության զարագացման
հիմնախնդիրները և ռիսկերը
Բաժին 5. Հայաստանի Հանրապետության զբոսաշրջային ռեգիոնները
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հայաստանի զբոսաշրջության հարավային միջանցքի ռազմավարական նախագիծ,
Եր., 2011
2. Հայաստանի Հանրապետության 2014-2025 թթ. հեռանկարային զարգացման
ռազմավարական ծրագիր, Եր., 2014
3. Հայաստանի Հանրապետության զբոսաշրջության զարգացման հայեցակարգ, Եր.,
2008
4. Հայաստանի Հանրապետության օրենքը զբոսաշրջության և զբոսաշրջային
գործունեության մասին, Եր., 2003
5. Հարությունյան Շ. Միջազգային զբոսաշրջություն, Եր., 2015
6. Brent Ritchie J.R., Geoffrey I. Crouch The competitve destination: A sustainable tourism
perspective, 2003
7. The Travel and Tourism Competitiveness Report, 2015
8. UNWTO Tourism highlights, 2015
9. www.armstat.am – Հայաստանի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական
ծառայություն
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2. Զբոսաշրջության սոցիոլոգիա

3. 3 կրեդիտ

4.2 ժամ/շաբ.

5. 2 ժամ դաս.

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝


Ներկայացնել ժամանակակից տուրիզմի ձևավորման և զարգացման սոցիալտնտեսական, քաղաքական, մշակութային նախադրյալները, պայմանները:



Ներկայացնել ժամանակակից տուրիզմի և հարակից սոցիալական գործընթացների
մեկնաբանմանն ու վերլուծությանը միտված տեսամեթոդաբանական մոտեցումները,
հայեցակարգերը:



Ներկայացնել ժամանակակից տուրիզմի շարունակական գոյության, դինամիկայի
սոցիալական կոնտեքստը, առանձնահատուկ դրսևորումները, դերն ու
նշանակությունը մուտք և ելքի երկրների համար:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.Բացատրելու արդի տուրիզմի ձևավորման, զարգացման նախադրյալները,
պայմանները, դրսևորումների առանձնահատկությունները:
2.Բացատրելու արդի տուրիզմի դերը և նշանակությունը ելքի, մուտէի
հասարակություններում::
3.Ներկայացնելու արդի տուրիզմի ուսումնասիրությանը միիտված
տեսամեթոդաբանական մոտեցումները, հայեցարգերը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.Բացահայտելու տուրիզմի դերն ու նշանակությունը արդի հասարակական
գործընթացներում, գլոբալիզացիայի համատեքստում:
2.Բացահայտելու տուրիզմի դերն ու նշանակությունը արդի սոցիալական
հիմնախնդիրների համատեքստում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2 Տիրապետելու սերվիսի կազմակերպման սկզբունքներին
Բ3 Գնահատելու կայուն զբոսաշրջության զարգացման համար անհրաժեշտ սոցիալական,
տնտեսական, մշակութային և բնապահպանական բաղադրիչների կարևորությունը`
հավասարություն, հանդուրժողականություն և կենսունակություն ապահովելու համար
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Բ6 Կազմակերպելու շփման գոտի զբոսաշրջիկների ընդունման, հյուրընկալման, և
ծառայությունների արդյունավետ ու բարձր կուլտուրայով սպասարկելու համար
Գ7 Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի կանոնները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Առերես դասախոսություններ
2. Ինտերակտիվ դասախոսություններ համապատասխան միջոցների կիրառությամբ
3. Ուսանողական ելույթներ, քննարկումներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Տուրիզմի ձևավորման և զարգացման նախադրալները. Պատմասոցիալական
վերլուծություն
2. Տուրիզմը և ֆորդ-կեյնսյան արդյունաբերական հարաբերությունները 20-րդ դարի երկրորդ
կեսին:
3. Տուրիզմը և գլոբալիզացավծ աշխարհը
4. Տուրիզմը և գլոբալ մոբիլությունները
5. Տուրիզմը և արդի սպառողական հասարակությունը. Հեղուկ արդիականություն
6. Տուրիստական դեստինացիաների կառուցակցում
7. Գ. Զիմել, Ա. Շյուց. Օտարը տուրիստական ուսումնասիրություններում
9. Տուրիզմ և նեո-գաղութացում
10. Հայատնաը նպատակի երկիր
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Chris Cooper, C. Michael Hall, Contemporary Tourism: An International Approach, Goodfellow
Publishers Limited; 3rd Revised edition edition, 2016.
2.John Urry, Mobilities, Polity Press, 2007
3.Timothy Cresswell, On the move: Mobility in the modern western world, Routledge, 2006.
4.Graham M.S. Dann and Giuli Liebman Parrinello, The Sociology of Tourism: European Origins
and Developments (Tourism Social Science), Emerald, 2009.
5.Yiorgos Apostolopoulos, Stella Leivadi, Andrew Yiannakis, The Sociology of Tourism: Theoretical
and Empirical Investigations, (Routledge Advances in Tourism), 2001.
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1. 0904/Մ19

2. Գնագոյացումը զբոսաշրջությունում

3. ECTS 3
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. 32ժ
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին ծանոթացնել.


Գնի տնտեսագիտական բովանդակությանը և գնագոյացման մեթոդներին,



Գնագոյացման առանձնհատկություններին սերվիսի ոլորտում,



Գնի նշանակությանը պահանջարկի խթանման և մրցունակության ապահովման
գործում:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.Ներկայացնելու գնի էությունն ու կառուցվածքը,
2.Թվարկելու գնի տեսակները,
3.Նկարագրելու գների որոշման սկզբունքներն ու մեթոդները սերվիսի ոլորտում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.Հաշվարկելու ապրանքների (ծառայությունների) ինքնարժեքը,
2.Գնագոյացման տարբեր մեթոդներով որոշելու ապրանքների (ծառայությունների) գինը,
3.Վերլուծելու գների դերը պահանջարկի ձևավորման գործում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Օգտվելու մասնագիտական գրականությունից,
2.Վերլուծելու փաստերը և կատարելու հետևություններ,
3.Կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6 Գնահատել կայուն զբոսաշրջության ինդուստրիան, ենթակառուցվածքները և
ռեսուրսները
Բ1 Գործնականում իրականացնելու մարքեթինգային և մենեջերական գործունեու թյուն`
զբոսաշրջության ոլորտում
Բ5 Կանխատեսելու կայուն զբոսաշրջության առանձին ուղղությունների զարգացման և
տարածքային տեղաբաշխման հեռանկարային գործընթացները
Գ2 Փաստերի վերլուծության հիման վրա եզրահանգումներ, ընդհանրացումներ և
դատողություններ անել
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսը լսարանում.
1. Կարդում է դասախոսություն,
2. Անց է կացնում քննարկում
Ուսանողները լսարանում.
1. Ունկընդրում են դասախոսությունները,
2. Մասնակցում են քննարկումներին,
3. Լուծում են խնդիրներ:
Ուսանողները լսարանից դուրս.
1. Կարդում են մասնագիտական գրականություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 4 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Գնի տնտեսագիտական էությունը,
2. Գնի տեսակներն ու կառուցվածքը,
3. Գնի բաղադրիչները,
4. Ապրանքի գնի որոշման մեթոդները,
5. Ձեռնարկության գնային քաղաքականությունը,
6. Գների պետական կարգվորում,
7. Գինը որպես մարքեթինգային գործիք,
8. Գնագոյացման առանձնահատկությունները սերվիսի ոլորտում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
5. Գ.Վ.Բաղդասարյան, Ա.Գ. Բաղդասարյան «Գնագոյացումը շուկայական տնտեսության
պայմաններում», ուսումնական ձեռնարկ, Երևան «տնտեսագետ», 2012թ.,
6. Абрютина М.С., Ценообразование в рыночной экономике: Учебник.-М.: Издательство
<Дело и сервис>, 2005 г.,
7. Герасименко В.В, Ценообразование: Учебное пособые.-М.:ИНФРА-М, 2005 г.,
8. Липсиц И.В., Коммерческое ценообразование: Учебник.-М.: Издательство БЕК, 2006 г.,
9. Нэгл Томас Т. , Стратегия и тактика ценообразования. 3-е изд.-СПб.: Питер, 2006 г.,
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1. 0904/Մ20

2. Զբոսաշրջության մակրոէկոնոմիկա և միկրոէկոնոմիկա

3. ECTS
6 կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2, սեմ.-2
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին ծանոթացնել.


Զբոսաշրջության տնտեսական նշանակությանը և զբոսաշրջային շուկայի
գործողության մեխանիզմներին,



Զբոսաշրջային ձեռնարկության ստեղծման և կառավարման սկզբունքներին,



Սոցիալ-մշակությանին սերվիսի և զբոսաշրջային ձեռնարկությունների տնտեսական
արդյունավետության գնահատման մոտեցումներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Սահմանելու զբոսաշնտրջության տնտեսագիտության ուսումնասիրության
առարկան, նպատակները և խնդիրները,
2. Թվարկելու զբոսաշրջային ինդուստրիայի բղկացուցիչ մասերը և
առանձնահատկությունները,
3. Դասակարգելու զբոսաշրջային գործունեության զարգացումը խթանող և խոչընդոտող
գործոնները,
4. Քննարկելու զբոսաշրջության տնտեսական նշանակություն ու զարգացման
միտումները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Հաշվարկելու զբոսաշրջային ծառայությունների ինքնարժեքը,
2. Կատարելու զբոսարջային ձեռնարկության գործունեության անվնասաբերության
հաշվարկ,
3. Տարբեր եղանակներով իրականացնելու զբոսաշրջային ծառայությունների
շուկայական գնի հաշվարկ,
4. Գնահատելու զբոսաշրջային ձեռնարկության տնտեսական արդյունավետությունը
բնաութագրող ցուցանիշները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Օգտվելու մասնագիտական գրականությունից,
2. Վերլուծելու փաստերը և կատարելու հետևություններ,
3. Աշխատելու թիմում և լուծելու բարդ խնդիրներ:
532

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5 Հավաքել, վերլուծել և համակարգել տնտեսության, սերվիսի, սոցիալ-մշակույթային
ծառայությունների և զբոսաշրջության ոլորտների վերաբերյալ հետազոտական ցուցանիշներ
Բ3 Գնահատել կայուն զբոսաշրջության զարգացման համար անհրաժեշտ սոցիալական,
տնտեսական, մշակութային և բնապահպանական բաղադրիչների կարևորությունը`
հավասարություն, հանդուրժողականություն և կենսունակություն ապահովելու համար
Բ6 Կազմակերպել շփման գոտի զբոսաշրջիկների ընդունման, հյուրընկալման, և
ծառայությունների արդյունավետ ու բարձր կուլտուրայով սպասարկելու համար
Գ6 Ներկայացնել մասնագիտական գիտհետազոտական համակարգին համապատասխան
ժամանակակից հիմնախնդիրներ
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսը լսարանում.
1. Կարդում է դասախոսություն,
2. Անց է կացնում քննարկում
Ուսանողները լսարանում.
4. Ունկընդրում են դասախոսությունները,
5. Մասնակցում են քննարկումներին,
6. Լուծում են խնդիրներ:
Ուսանողները լսարանից դուրս.
2. Կարդում են մասնագիտական գրականություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Զբոսաշրջության ինդուստրիայի տնտեսագիտական ասպեկտները,
2. Զբոսաշրջային շուկայի ընդհանուր բնութագիրը,
3. Զբոսաշրջային դեստինացիայի բնութագիրը,
4. Զբոսաշրջության տնտեսական նշանակության վերլուծությունը և զարգացման
միտումները,
5. Զբոսաշրջային ձեռնարկության կազմակերպման ասպեկտները,
6. Զբոսաշրջային ոլորտի տարրերը,
7. Սոցիալ-տնտեսական սերվիսի և զբոսաշրջային ձեռնարկությունների ծախսերի
հաշվառումը,
8. Սոցիալ-տնտեսական սերվիսի և զբոսաշրջային ձեռնարկությունների ֆինանսական
ցուցանիշները:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
10.
11.
12.
13.
14.

Հայաստանի Հանրապետության օրենքը «Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային
գործունեության մասին», Ընդունաված` 17.12.2003 թ.,
Հ.Ռ.Սայադյան «Զբոսաշրջության Տնտեսագիտություն», Երևան 2014թ.,
Բ.Ս. Սելվինազյան, Ռ.Մ. Հաջոյան «Զբոսաշրջության մարքեթինգ», ուսումնական
ձեռնարկ, «Տնտեսագետ», Երևան 2003թ.,
Александрова А.Ю., Международный туризм, М.:Аспект-Пресс, 2002 г.-311с.
Козырев В., Экономика туризма, М: Финансы и статистика, 2001 г.-285с.
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1. 0904/Մ21

2.Զբոսաշրջության
կազմակերպումը

4. 4 ժամ/շաբ.
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝

հատուկ

ձևերը

և

դրանց 3. ECTS
6 կրեդիտ

5. դաս.-2, սեմ-2
7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

Ուսանողներին խորն և բազմակողմանի գիտելիքներ հաղորդել զբոսաշրջության հատուկ
ձևերի, դրանց տարբեր տեսակների զարգացման և կազմակերպման արդի առանձնահատկությունների վերաբերյալ: Փոխանցել ուսանողներին տեսական և գործնական գիտելիքներ
զբոսաշրջության հատուկ ձևերի բնագավառում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ներկայացնելու զբոսաշրջության հատուկ ձևերը :
2. Նկարագրելու զբոսաշրջության գործունեության ոլորտի էությունը, կառուցվածքը,
կազմակերպման առանձնահատկություններն ու տեղը տնտեսության համակարգում:
3. Բացատրելու զբոսաշրջության գործունեության տարբեր տեսակների կապը և դրանց
զարգացման հեռանկարները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.Առաջարկելու և հիմնավորելու ռեկրեացիոն ծառայությունների փաթեթներ:
2.Գնահատելու
զբոսաշրջության
տարբեր
ձևերի
օգտագործման
նպատակահարմարությունը և արդյունավետությունը:
3.Գործնականում կիրառելու զբոսաշրջության հատուկ ձևերի տարբեր տեսակների
նախագծման և կազմակերպման մոտեցումները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Կատարելու ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք և վերլուծություն;
2. Արդյունավետ կերպով օգտվելու մասնագիտական տեղեկատվության տպագիր և
էլեկտրոնային աղբյուրներից:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1 Վերլուծել և գնահատել տնտեսության կառուցվածքում և զարգացման գործընթացում
զբոսաշրջության տեղն ու դերը
Ա4 Մշակել սոցիալ-մշակութային ծառայությունների և զբոսաշրջության կազմակերպման
ծրագրեր
Բ4 Տարբերակել կայուն զբոսաշրջության ոլորտի ուսումնասիրությունների առանձին
մոտեցումները, դրանց առանձնահատկությունները (սոցիոլոգիական, տնտեսագի տական,
մշակութաբանական, աշխարհագրական և այլ առումներով)
Գ3 Ծրագրավորել զբոսաշրջային ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործումը, դրսևորելու
քննադատական մտածողություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. Թեմատիկ ֆիլմերի կամ հոլովակների դիտում
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3. Բանավեճ-քննարկումների կազմակերպում
4. Ինքնուրույն (անհատական) հետազոտական նախագծերի իրականացում, ներկայացում և
քննարկում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 4 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Զբոսաշրջության ժամանակակից վիճակն ու զարգացման հիմնական
առանձնահատկությունները: Թեմա 2. Զբոսաշրջության գործունեության տեսակների
դասկարգումը: Թեմա 3. Մշակութա-ճանաչողական զբոսաշրջություն:Թեմա 4.
Զբոսաշրջության ժամանակակից և հատուկ ձևերը: Թեմա 5. Առողջարանային
զբոսաշրջություն:Թեմա 6. Էքստրեմալ զբոսաշրջություն: Թեմա 7. Իրադարձային
զբոսաշրջություն: Թեմա 8. Մշակութա-ճանաչողական զբոսաշրջություն: Թեմա 9.
Գյուղական զբոսաշրջություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Самойленко А. А.География туризма : учеб. пособие/Ростов н/Д: ≪Феникс≫, 2006. — 368 с:
2.М.Б. Биржаков. Специальные виды туризма.Конспект лекций Санкт-Петербург, 2011.
3. А.В. Бабкин Специальные виды туризма учебное пособие Ростов-на-Дону, 2008
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1. 0904/Մ22

2. Զբոսաշրջության մշակույթ

3. ECTS
6 կրեդիտ

4. 4ժամ/շաբ.

5. 2ժամ դաս, 2ժ. սեմ

6. 3-րդ՝աշնանային կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝


Ուսանողներին ներկայացնել զբոսաշրջության գործընթացի փոխանցվող
արժեքները



Բացահայտել զբոսաշրջության մշակույթի էությունը, կառուցվածքը,
մակարդակները և նշանակությունը կայուն զբոսաշրջության կայացման
աշխատանքներում



Պարզաբանել զբոաշրջության մշակութային աղբյուրները



Առանձնացնել զբոսաշրջիկի մշակութային համակարգը



Հստակեցնել մշակույթի կատեգորիաները, հասկացությունները և
կոնցեպցիաները



Ուսանողների մոտ ձևավորել կարողություններ և հմտություններ՝
զբոսաշրջային գործընթացում միջանձնային հաղորդակցության փորձը որպես
մշակույթային արժեքներ կիրառելու համար

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.Գիտակցելու և ամբողջացնելու զբոսաշրջային գործընթացի հասարակական
արժեքը
2.Վերարտադրելու զբոսաշրջային մշակույթի համակարգը
3.Դասակարգելու զբոսաշրջիկի և զբոսաշրջային ծառայություններ
իրականցնողների փորձի հետազոտական մեթոդները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.Ընտրելու և կիրառելու մեթոդներ հայ մշակույթի բաղադրիչները զբոսաշրջության
մեջ ներկայացման համար
2. Առանձացնելու և գնահատելու զբոսաշրջության ոլորտի փորձի կիրառման
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նախադրյալները
3. Համեմատելու և տարբերակելու տուրիստագիտության կատեգորաները
մշակույթաբանության հասկացություններից

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Արժևորելու մշակույթը զբոսաշրջության կազմակերպման գործընթացում
2.Համադրելու հոգևոր և նյութական արժեքները զբոսաշրջության ոլորտում

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3 Բացահայտել սերվիսի ոլորտում զբոսաշրջության կառուցվածքային
առանձնահատկությունները կայուն զարգացման տեսանկյունից
Բ7 Դրսևորել աշխատանքի բարձր արդյունավետություն` կապված տնտեսական շահ,
սոցիալական արդարություն և բնապահպանական անաղարտություն համատեղ
ապահովելու համար
Գ1 Արդյունավետ կերպով օգտվելու գիտահետազոտական տեղեկատվության
տարատեսակ աղբյուրներից
Գ6 Ներկայացնել մասնագիտական գիտհետազոտական համակարգին
համապատասխան ժամանակակից հիմնախնդիրներ
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները
ըստ կրթական վերջնարդյունքի յուրաքանչյուր տեսակի.

1.գիտելիք և իմացություն .
դասախոսությունների, նախագծային դասերի, գիտական գիտելիքների
առաջադրման և հիմնավորման, տեսական աղբյուրների քննադատական
վերլուծության և աբստրահման միջոցով կիրառելով ընկալման և
մտահանգման մեթոդներ
2.կարողություններ և հմտություններ.
մագիստրական թեզի թեմայի ընտրություն կատարելու ՝
նպատակի,առաքելության, խնդիրների մեթոդաբանության բացահայտման և
կիրառման ճանապարհով
գիտահետազոտական աշխատանք կատարելու՝
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տեսություններ առանձացնելու և գնահատելու միջոցով
գիտական վարկած առաջադրելու՝
զբոսաշրջության հիմնախնդիրներ տեսականացնելու և
տուրիստագիտության կատեգորաները սոցոլոգիայի, հոգեբանության,
տնտեսագիտության և կառավարման գիտության հասկացությունների
համեմատելու և տարբերակելու մեթոդներով
առաջադրված վարկածը հիմնավորելու՝
զբոսաշրջութան կազմակերպման տեսականացման արժեվորման և
համագիտական մեթոդաբանության համադրման միջոցով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Զբոսաշրջության մշակույթի առանձացման անհրաժեշտությունը, մշակույթը որպես
հասարակական գիտակցության ձև և արժեքային համակարգ, գիտական
ճանաչողության մեջ մշակույթի մակարդակների առանձնացումը և ելակետային
հասկացությունները, կայուն զբոսաշրջության մշակույթային ասպեկտը,
զբոսաշրջության կազմակերպիչների և զբոսաշրջիկների մշակույթ, այցելուների
ընդունման մշակույթ, տեղաբնիկներին վերաբերվելու մշակույթ, ՀՀ զբոսաշրջության
մշակույթային միջավայրը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Зорин И.В. Туристика . М.: , 2001. 236 с.
2. Биржаков М.Б. Введение в туризм. Издание 5-е. СПб.: «Издательский дом Герда», 2003.
320 с
3. Зорин, И. В., Квартальнов, В. А. Туристика. – М. : 2001. – 368 с.
4. Зорин, И. В., Квартальнов, В. А. Туристский терминологический словарь. – М. :
Советский спорт, 1999.
5. Игнатьева, И. Ф. Организация туристской деятельности : учебное пособие. – СПб. : Издво «Питер», 2015.
6. Квартальнов, В. А. Теория и практика туризма : учебник. – М. : Финансы и статистика,
2003. – 544 c.
7. Крачило, Н. П. Основы туризмоведения. – Киев : Вища школа, Головное издательство,
1980. – 117 c.
8. Лойко, О. Т. Туризм и гостиничное хозяйство : учеб. пособие. – Томск : Изд-во ТПУ,
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2005. – 152 с.
9. Окишев, П. А. Основы туризмоведения. – Томск, 2005. – 120 с.
10. Пазенок, В. С., Федорченко, В. К., Кручек, О. А., Минич, И. М. Туризмология (теория
туризма) : учебно-методическое пособие по спецкурсу. – Киев : КУТЕП, 2010. – 152 с.
11. Феноменология путешествий как предмет туристики [Электронный ресурс]. – URL:
www.rmat.ru/rurektor1 (дата обращения: 03.03.2016).
12. Ritchie, J. R. B., Sheehan, L. R. and Timur, S. Tourism Sciences or Tourism Studies?
Implications for the Design and Content of Tourism Programming. Téoros [Online], 27-1 | 2008,
Online since 24 January 2012. – URL : http://teoros.revues.org/1621 (connection on 05.03.2016)
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Սերվիս
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Սերվիս /101801.01.7/

1. Ծրագրի անվանումը և
մասնագիտության թվանիշը
2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Սերվիսի մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական
տարին

2017/2018

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա և հեռակա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ծրագրի ընդունելության չափանիշները և պահանջները հաստատված են ԵՊՀ
գիտական խորհրդի 2015թ. մարտի 31-ինիստի № 6/5 որոշմամբ:
Մագիստրատուրա
ընդունվելիս
բակալավրի
համապատասխան
մասնագիտությամբ շարունակողների ընդունելությունը անցկացվում է առանց
քննության, իսկ այլ մասնագիտություն ունեցող դիմորդները հանձնում են
համապատասխան մասնագիտության բակալավրի ավարտական ամփոփիչ քննությունը:
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագիրը նպատակ ունի պատրաստել սերվիսի ոլորտի ղեկավարման,
պլանավորման և կազմակերպման մասնագետներ, որոնքունակ կլինեն


Իմանալ սերվիսագիտության տեսությունը և տիրապետել
մեթոդաբանությանը



Մշակել սերվիսային գործի կազմակերպման սկզբունքներ և ռազմավարական
ծրագրեր



Իրականացնել կառավարման պրակտիկ մասնագիտական գործունեություն
սերվիսի ոլորտում



Կիրառել տեսական գիտելիքները, գործնական կարողությունները և
հմտությունները` սերվիսի ոլորտի զարգացման արդի միտումներին և
պահանջներին համապատասխան:
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10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1.Վերլուծելուևգնահատելուտնտեսությանկառուցվածքումևզարգացմանգոր
ծընթացում սերվիսի տեղնուդերը,
Ա2. Տիրապետելուսերվիսի կազմակերպմանսկզբունքներին,
Ա3.
Բացահայտելուսերվիսիոլորտիկառուցվածքայինառանձնահատկությունները
կայուն զարգացման տեսանկյունից,
Ա4. Մշակելուծառայություններիկազմակերպմանծրագրեր,
Ա5. Հավաքելու, վերլուծելուևհամակարգելու տնտեսության, սերվիսի,
առանձին ծառայությունների ոլորտների վերաբերյալ հետազոտական
ցուցանիշներ,
Ա6. Գնահատելու սերվիսային ինդուստրիան, ենթակառուցվածքները և
ռեսուրսները,
Ա7. Նախագծելու և իրականացնելու սերվիսային գործունեության ծրագրեր,
Ա8. Մշակելու սերվիսային գործունեության
կազմակերպման,կատարելագործմանևզարգացմանուղղություններ:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այսծրագրիհաջողավարտինուսանողնունակկլինի.
Բ1.
Գործնականումիրականացնելումարքեթինգայինևմենեջերականգործունեություն`
սերվիսի ոլորտում,
Բ2. Վերլուծելու սերվիսային գործունեության ձևավորման նախադրյալները,
գործոններըևարդիմիտումները,
Բ3. Գնահատելու սերվիսային գործունեության զարգացման համար անհրաժեշտ
սոցիալական, տնտեսական, մշակութային և բնապահպանական բաղադրիչների
կարևորությունը` պահանջների համաչափ, համամասնական և համարժեք
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բավարարման տեսանկյունից:
Բ4. Տարբերակելու սերվիսային գործունեության
ոլորտիուսումնասիրություններիառանձինմոտեցումները,
դրանցառանձնահատկությունները (սոցիոլոգիական, տնտեսագիտական,
մշակութաբանական, աշխարհագրականևայլ առումներով),
Բ5. Կանխատեսելու սերվիսային գործունեության առանձին ուղղությունների
զարգացմանևտարածքայինտեղաբաշխմանհեռանկարայինգործընթացները,
Բ6. Կազմակերպելու շփման գոտի հաճախորդների ընդունման ևծառայությունների
արդյունավետ ու բարձր մակարդակով սպասարկելու համար:
Բ7. Դրսևորելուաշխատանքիբարձրարդյունավետություն` կապված տնտեսական
շահ, սոցիալական արդարություն և բնապահպանական անաղարտություն
համատեղ ապահովելու համար:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1. Արդյունավետկերպովօգտվելու գիտահետազոտական
տեղեկատվությանտարատեսակաղբյուրներից,
Գ2. Փաստերիվերլուծությանհիմանվրաեզրահանգումներ, ընդհանրացումներ
և դատողություններ անելու,
Գ3. Ծրագրավորելուսերվիսի համակարգի բաղադրիչների ռացիոնալ
օգտագործումը,
Գ4. Դրսևորելուքննադատականմտածողություն,
Գ5. Կատարելու թիմային աշխատանք,
Գ6. Ներկայացնելու մասնագիտական գիտհետազոտական
համակարգինհամապատասխան ժամանակակից հիմնախնդիրներ
Գ7. Պահպանելումասնագիտականէթիկայիկանոնները:

543

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է

13. Գնահատման ձևերը
Գնահատումն իրականացվում է ստուգարքների և քննությունների (եզրափակիչ
գնահատումով, առանց եզրափակիչ գնահատման, առանց ընթացիկ գնահատման)
ընդունման համակարգով, քսան միավորանոց սանդղակով:
Տե՛ս “ԵՊՀ Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական
գործընթացի կազմակերպման կարգ”, Երևան, ԵՊՀ, 2017թ., էջեր 4-8

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
Ծրագրիշրջանավարտներըկարողենաշխատանքիանցնելհետևյալոլորտներում`
ՀՀ կրթության, առողջապահության, մշակույթի, սփյուռքի, սպորտի և
երիտասարդության, սոցիալական ապահովման նախարարությունների
համակարգում
ՀՀ զբոսաշրջային գործակալական և օպերատորական ձեռնարկություններում
ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունում
ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության Զբոսաշրջության
պետական կոմիտեում
ՀՀ ծառայությունների ոլորտի ձեռնարկություններում
ՀՀ մեծածախ և մանրածախ առևտրի ձեռնարկություններում
Գովազդայինգործակալություններում
Հյուրանոցներումևայցելուներիտեղաբաշխմանայլհաստատություններում
Միջազգայինօդանավակայաններումևերկաթուղայինկայարաններումևզբաղեցնելհե
տևյալպաշտոնները
Սպասարկմանևզբոսաշրջությանոլորտներումզարգացմանռազմավարականքաղաք
ականությանևծրագրերնախագծող ձեռնարկություններում
Շրջանավարտները ծրագրի ավարտին կարող են պաշտոններ զբաղեցնել հետևյալ
աշխատատեղերում.
Սերվիսային ձեռնարկության մասնագետ, բաժնի պետ, սպասարկման և առևտրի
մենեջերներ, ծրագրի ղեկավար, խորհրդատու մասնագետ, ձեռնարկության
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ներկայացուցիչ
ՀՀ նախարարություններում և կոմիտեներում որպես մասնագետ,գլխավոր
մասնագետ, բաժնի պետ, փորձագետ, խորհրդական, օգնական-ռեֆերենտ:

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսումնառությանգործընթացումօգտագործվումենհետևյալօժանդակռեսուրսները.
ՀՀ ձեռներեցության և ձեռնարկատիրական գործունեության մասին օրենքներ
ՀՀ ծառայությունների արտոնագրման կարգը, հրահանգները և ցանկը
ՀՀ զբոսաշրջության մասին օրենքներ, ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների
նախարարությունում ընդունված կանոնակարգեր, ենթաօրենսդրական ակտեր,
որոշումներ, զարգացման ծրագրեր:
Տեմպուս 4 ծրագրի սահմաններում ԵՊՀ Սերվիսի ամբիոնի մասնագետների
մասնակցությամբ կազմված մոդուլներ, ծրագրեր, ուսանողների ուղեցույցեր,
դասագրքեր, որոնք վերաբերում են <<Սերվիսի մենեջմենթ>> դասավանդման
ծրագրերի կազմման աշխատանքներին:
ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության տեղեկագրեր, ՀՀ տնտեսական
զարգացման և ներդրումների նախարարության հաշվետվություններ:
ԵՊՀ Սերվիսի ամբիոնի կողմից կազմված ծրագրեր, հաշվետվություններ,
գիտաժողովների, սեմինարների և կլոր սեղան-քննարկումների նյութեր:
Ուսումնառությանը անհրաժեշտ նյութերը, ռեսուրսները կարող են ձեռք բերվել ԵՊՀ
Սերվիսի ամբիոնի, ՀՀ կառավարության, ՀՀ տնտեսական զարգացման և
ներդրումների նախարարության, Տեմպուս 4 ծրագրի կայքերից
16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք
օգտագործվել են ծրագիրը մշակելիս
Ծրագիրը մշակելիս հիմք են ընդունվել ՀՀ բարձրագույն և հետբուհական
մասնագիտական կրթության պետական կրթական չափորոշիչները և կրթական
ծրագրերը, ինչպես նաև
ԵՊՀ գիտական խորհրդի 2016թ. հուլիսի 7-ի թիվ 8
նիստում հաստատված ԵՊՀ մագիստրոսի կրթական ծրագրի կառուցվածքը և
բովանդակությունը:
ՀՀ և եվրոպական երկրների (ՌԴ, Գերմանիա, Իռլանդիա, Լատվիա, Լիտվա)
կրթական չափորոշիչները, ծրագրային և առարկայական հենանիշները (բենչմարք),
այլ բուհերի տվյալ մասնագիտության համանման կրթական ծրագրերը,
Բարձրագույնմասնագիտականկրթությանպետականկրթականչափորոշիչները
«Սերվիս» մասնագիտության համար:
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17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
ԵՊՀ«Սերվիսային գործունեության կազմակերպում» ծրագրի նպատակները,
վերջնարդյունքները, մեթոդները և ռեսուրսները սահմանելիս հաշվի են առնվել ՀՀ և
հետխորհրդային երկրներում ընդունված տարբեր կանոնակարգեր, կրթական
ծրագրեր,
վերապատրաստման
նախագծեր,
ԵՊՀ
Սերվիսի
ամբիոնում
կազմակերպվող քննարկումների արդյունքներ:
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Սերվիս
ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1 Վերլուծելևգնահատելտնտեսության կառուցվածքում և

Բ.Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1
Գործնականումիրականացնելումարքեթինգայինևմենեջերականգո
րծունեություն` սերվիսի ոլորտում

զարգացման գործընթացում սերվիսի տեղն ու դերը,
Ա2

Բ2

Տիրապետել սերվիսի կազմակերպման սկզբունքներին

Վերլուծել սերվիսային գործունեության ձևավորման
նախադրյալները, գործոններըևարդիմիտումները

Ա3

Բ3

Բացահայտել սերվիսի ոլորտի կառուցվածքային
առանձնահատկությունները կայուն զարգացման տեսանկյունից

Գնահատել սերվիսային գործունեության զարգացման համար
անհրաժեշտ սոցիալական, տնտեսական, մշակութային և
բնապահպանական բաղադրիչների կարևորությունը`
պահանջների համաչափ, համամասնական և համարժեք
բավարարման տեսանկյունից

Ա4

Բ4

Մշակելծառայություններիկազմակերպմանծրագրեր

Տարբերակել սերվիսային գործունեության
ոլորտիուսումնասիրություններիառանձինմոտեցումները,
դրանցառանձնահատկությունները (սոցիոլոգիական,
տնտեսագիտական, մշակութաբանական, աշխարհագրականևայլ
առումներով),

Ա5

Բ5

Հավաքել, վերլուծելևհամակարգել տնտեսության, սերվիսի,
առանձին ծառայությունների ոլորտների վերաբերյալ

Կանխատեսելու սերվիսային գործունեության
առանձինուղղությունների
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հետազոտական ցուցանիշներ

զարգացմանևտարածքայինտեղաբաշխմանհեռանկարայինգործընթ
ացները

Ա6

Գնահատել սերվիսային ինդուստրիան, ենթակառուցվածքները և

Բ6

ռեսուրսները

Կազմակերպել շփման գոտի հաճախորդների ընդունման
ևծառայությունների արդյունավետ ու բարձր մակարդակով
սպասարկելու համար

Ա7

Նախագծել և իրականացնել սերվիսային գործունեության ծրագրեր

Բ7

Դրսևորելաշխատանքիբարձրարդյունավետություն` կապված
տնտեսական շահ, սոցիալական արդարություն և
բնապահպանական անաղարտություն համատեղ ապահովելու
համար

Ա8

Մշակել սերվիսային գործունեության
կազմակերպման,կատարելագործմանևզարգացմանուղղություններ

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1 Արդյունավետկերպովօգտվելու գիտահետազոտական
տեղեկատվությանտարատեսակաղբյուրներից
Գ2 Փաստերիվերլուծությանհիմանվրաեզրահանգումներ,
ընդհանրացումներ և դատողություններ անել
Գ3

Ծրագրավորել սերվիսի համակարգի բաղադրիչների ռացիոնալ
օգտագործումը

Գ4

Դրսևորելքննադատականմտածողություն
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Գ5

Կատարել թիմային աշխատանք

Գ6

Ներկայացնել մասնագիտական գիտհետազոտական համակարգին
համապատասխան ժամանակակից հիմնախնդիրներ

Գ7

Պահպանելմասնագիտականէթիկայիկանոնները

Ուսումնական մոդուլի անվանումը
Օտար լեզու-1
Օտար լեզու-2
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները սերվիսի
ոլորտում
Հետազոտությանպլանավորումևմեթոդներ
Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները
Մարդկային զարգացման հիմունքներ
Սերվիսագիտության տեսությունը և
մեթոդաբանությունը
Ռիսկերը սերվիսային գործունեության մեջ
Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը սերվիսի
ոլորտում
Գլոբալիզացիոն և գլոկալիզացիոն գործընթացները
սերվիսում
Ռեկրեացիոն ծառայությունների կազմակերպում
Սերվիսային գործունեության կազմակերպման
մեթոդները և տեխնոլոգիաները
Մարկետինգային ռազմավարությունները սերվիսում
Ծառայությունների մատուցման հոգեբանական
ասպեկտները
ՀՀ սերվիսի մշակութային առանձնահատկությունը
Ձեռնարկատիրությունը սերվիսում
Սերվիսի սոցիոլոգիա
ՀՀ սերվիսի զարգացման միտումները
Սերվիսի ոլորտի կարգավորման մեխանիզմները
Ծառայությունների բիզնես պլանավորում
Սերվիսի փիլիսոփայություն
Սերվիսի տարածական կազմակերպման
հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

Մոդուլի
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
թվանիշը Ա Ա Ա Ա Ա Ա Ա Ա Բ Բ Բ Բ Բ Բ Բ
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7
1602/Մ01
1602/Մ02
0903/Մ03
+
+
0904/Մ04 +
0904/Մ05
0901/Մ06
0904/Մ07

+

+
+
+

+

+

+
+
+
+

+
+

+
+

+

+
+

+

+

+
+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+
+
+
+
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+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

0904/Մ13
0904/Մ14 +
0904/Մ15
0904/Մ16
0904/Մ17
0904/Մ18
0904/Մ19
0904/Մ20
0904/Մ21
0904/Մ22

+
+

+

+
+

+

0904/Մ08 +
0904/Մ09

0904/Մ11
0904/Մ12

+

+

+
+
+

0904/Մ10

Գ Գ Գ Գ Գ Գ Գ
1 2 3 4 5 6 7

+
+

+

+
+

+

+
+

+
+

Սերվիս
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ
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1.0903/Մ03

2.Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները սերվիսի ոլորտում

1. 2 ժամ/շաբ.
6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝

3. ECTS
3 կրեդիտ

2. գործ.-2
7. Ստուգարք

1. Ուսանողների մոտ ձևավորել տեսական և գործնական գիտելիքներ սերվիսի
ոլորտում կիրառվող աշխարհատեղեկատվական համակարգերի վերաբերյալ
2. Փոխանցել հմտություններ սերվիսի ոլորտուի խնդիրների լուծման նպատակով
աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի օգտագործման տեսանկյունից
3. Ձևավորել աշխարհատեղեկատվական համակարգերի հետ աշխատելու
կարողություններ
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ընտրելու ԱՏՀ տարբեր ալգորիթմներ մասնագիտական հետազոտություններում
համապատասխան խնդիրները լուծելու նպատակով
2. Պարզաբանելու աշխարհատեղեկատվական համակարգերի տեսական հիմքերը և
դրանց կիրառության ոլորտները
3. Բացատրելու աշխարհատեղեկատվական համակարգերի և սերվիսի սկզբմունքային
կապերը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Կիրառելու աշխարհատեղեկատվական համակարգերը սերվիսի ոլորտի
հետազոտություններում
5. Հավաքելու, պահպանելու և մշակելու մասնագիտության հետ առնչվող գրաֆիկական և
թեմատիկ տվյալներ
6. Ներկայացնելու հետազոտության արդյունքները քարտեզների, աղյուսակների և
գրաֆիկների տեսքով

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. Արդյունավետ կերպով կազմակերպելու սեփական հետազոտությանները խնայելով
ժամանակը և նյութական միջոցները
8. Աշխատելու հետազոտող խմբերում
9. Պատրաստելու հաշվետվություններ և զեկուցումներ
10. Օժանդակելու տարբեր մասնագիտացված խմբերում աշխարհատեղեկատվական
համակարգերի կիրառմանը
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5
Հավաքել,
վերլուծելևհամակարգելտնտեսության,
սերվիսի,
առանձին
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ծառայությունների ոլորտներիվերաբերյալ հետազոտական ցուցանիշներ
Բ2 Վերլուծել
սերվիսային գործունեության ձևավորման նախադրյալները,
գործոններըևարդիմիտումները
Գ1
Արդյունավետկերպովօգտվելու
գիտահետազոտական
տեղեկատվությանտարատեսակաղբյուրներից
Գ3 Ծրագրավորել սերվիսի համակարգի բաղադրիչների ռացիոնալ օգտագործումը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2.Գործնական
3.Դասավանդման ինտերակտիվ մեթոդ
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ստուգարք. Դասընթացի ավարտին ստուգվում է ուսանողների գիտելիքները
համակարգչի վրա, ըստ հարցաթերթիկներում առաջադրված խնդիրների: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Աշխարհատեղեկատվական համակարգերի կիրառումը սերվիսի ոլորտի
հետազոտություններում
2. Սերվիսի ոլորտիառնչվող երևույթների ԱՏՀ մոդելավորում
3. Տարածական վերլուծությունների ալգորիթմները
4. Թեմատիկ տվյալների կառավարումը ԱՏՀ-ում
5. Գծային հղումներ և ցանցային վերլուծություններ
6. Տարածական տվյալների փոխհարաբերությունները
7. Վերլուծության արդյունքների տարածում
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. А.Д. Иванников, В.П. Кулагин, А.Н. Тихонов, В.Я. Цветков Геоинформатика. - М.:МАКС
Пресс, 2001. - 349 с.
2. Капралов Е., Кошкарев А., Тикунов В., Лурье И., Семин В., Серапинас Б., Сидоренко В. ,
Симонов А. Геоинформатика. В 2 книгах. — Москва: Academia, 2010
3. Журкин И. Г., Шайтура С. В. Геоинформационные системы. — Москва: Кудиц-пресс,
2009. — 272 с
4. ArcGIS/Руководство пользователя-ESRI 2003–2004
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2.Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները

3. ECTS 3
կրեդիտ

4.2 ժամ/շաբ.

5.դաս.-2

6.1-ին՝աշնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

8.Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողներին հիմնարար և համակարգված գիտելիքներ տրամադրել սերվիսային գործունեության կազմակերպման և զարգացման արդի հիմնախնդիրների, դրանց առաջացման
պատճառների ու նախադրյալների, փոխադարձ կապերի ու առնչությունների վերաբերյալ:
Առանձնակի ուշադրություն է հատկացվում լուծման հնարավոր ուղիների վերլուծությանն ու
հիմնավորմանը:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

2.
3.

Ներկայացնելու սերվիսային գործունեության և սերվիսի ոլորտի կազմակերպման
և զարգացման արդի հիմնախնդիրները, դրանց ձևավորման գործոններն ու
ընթացքը:
Նկարագրելու արդի պայմաններում հիմնախնդիրների հիմնական
բովանակությունը, դրսևորման բնույթը և առանձնահատկությունները:
Բացատրելու տարբեր հիմնախնդիրների, դրանց պատճառների և դրսևորման
առանձնահատկությունների պատճառահետևանքային կապերը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.

3.

Գնահատելու սերվիսի ոլորտի տարբեր հիմնախնդիրների լուծման՝ կիրառվող
հիմնական մոտեցումների ու միջոցառումների արդյունավետությունը,
Իրականացնելու առանձին սերվիսային ձեռնարկությունների օրինակների
քննադատական, խորքային և համակողմանի ուսումնասիրություն (case study)՝
SWOT վերլուծության ձևաչափով;
Առաջարկել առանձին հիմնախնդիրների լուծման հնարավոր, հիմնավորված և
նպատակային մոտեցումներ ու սցենարներ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.
2.

Կատարելու ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք և վերլուծություն;
Արդյունավետ կերպով օգտվելու մասնագիտական տեղեկատվության տպագիր և
էլեկտրոնային աղբյուրներից:
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10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3 Բացահայտելսերվիսիոլորտիկառուցվածքայինառանձնահատկությունները կայուն
զարգացման տեսանկյունից
Ա7 Նախագծելև իրականացնել սերվիսային գործունեության ծրագրեր
Բ5 Կանխատեսելուսերվիսային գործունեության
առանձինուղղություններիզարգացմանևտարածքայինտեղաբաշխմանհեռանկարայինգոր
ծընթացները
Գ6 Ներկայացնել մասնագիտական գիտհետազոտական համակարգին
համապատասխան ժամանակակից հիմնախնդիրներ
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ՝ Microsoft Office PowerPoint ցուցադրությունների ձևաչափով
2. Թեմատիկ ֆիլմերի կամ հոլովակների դիտում
3. Բանավեճ-քննարկումների կազմակերպում
4. Ինքնուրույն (անհատական) հետազոտական նախագծերի իրականացում, ներկայացում և
քննարկում
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք. թեմատիկ ռեֆերատի բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1՝Սերվիսայինգործունեությանէությունը, հիմնականհասկացությունները: Սերվիսի ոլորտի առանձնահատկությունները և սոցիալ-տնտեսական նշանակությունը: Թեմա 2՝ Պահանջմունքների
գիտակցման
և
բավարարման
հիմնախնդիրները:
Թեմա
3՝
Ծառայությունների

առանձնահատկություններն

դրանցով

պայմանավորված

Թեմա
5՝Ծառայությանորակիհիմնախնդիրըսերվիսայինգործունեությանմեջ:
Թեմա
6՝Սերվիսայինգործունեությանմեջնորամուծություններիկիրառման արդի հարցերը: Թեմա
7՝Շփմանգոտումսպասարկմանառանձնահատկություններնուհիմնախնդիրները:
հիմնախնդիրները:

Թեմա

ու

4՝Սերվիսիկուլտուրայիապահովմանհիմնախնդիրը:

Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Аванесова Г.А. Сервисная деятельность: историческая и современная практика,
предпринимательство, менеджмент. М.: 2005.-318 с.
2. Романович Ж.А., Калачев С.Л. Сервисная деятельность. М.: 2006.-284 с.
3. Карнаухова В.К., Краковская Т.А. Сервисная деятельность. М.-Ростов-на-Дону: 2006.-256 с.
4. Лебедева А.Э. Севисная деятельность. Томск: 2012.-294 с.
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2.Մարդկային զարգացման հիմունքներ

3.6 կրեդիտ

4.4 ժամ/շաբ.

5.դաս.-2, սեմ.-2

6. 1-ին՝աշնանային կիսամյակ

7.առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8.Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողներիններկայացնելմարդկայինզարգացմանհիմնականհայեցակարգայինմոտ
եցումները, գաղափարներնուսկզբունքները,
տալ մարդկային զարգացման համամոլորակային,
տարածաշրջանայինևտեղականառանձնահատկությունները,
վերլուծելմարդկայինզարգացմանհիմնականբաղադրիչները
/բնօգտագործմանևբնապահպանական, տնտեսական,
սոցիալականևժողովրդագրական, քաղաքականևիրավական,
ինչպեսնաևգիտակրթականևմշակույթային:




9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. իմանալումարդկայինզարգացմանտեսությանհիմնականգաղափարներնուսկզբունքները
2. հասկանալումարդկայինզարգացմանմիջազգայինփորձիևՀայաստանյանառանձնահատ
կություններիկարևորությունը
3. կարողանալու վերլուծելմարդկայինզարգացմանբնօգտագործմանևբնապահպանական,
տնտեսական, սոցիալականևժողովրդագրական, քաղաքականևիրավական,
ինչպեսնաևգիտակրթականևմշակույթայինհիմնականբաղադրիչները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.
3.

կարողանալուիրգիտելիքներնօգտագործելմարդկայինզարգացմանխրախուսման
աշխատանքներում
կարողանալու մասնակցել մարդկային զարգացման
վերաբերյալիրազեկությանբարձրացմանաշխատանքներում
հանրությանը իրազեկելու մարդկային զարգացման հիմնական բաղադրիչների
մասին

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. կարողանալու ստացած գիտելիքները համադրել հարակից բնագավառներից ունեցած
գիտելիքների հետ,
2. կարողանալու ուսումնասիրել սերվիս բնագավառը աշխարհագրական, տնտեսական,
սոցիալական, բնապահպանական տեսանկյուններից
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10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3 Բացահայտելսերվիսիոլորտիկառուցվածքայինառանձնահատկությունները կայուն
զարգացման տեսանկյունից
Բ6 Կազմակերպել շփման գոտի հաճախորդների ընդունման ևծառայությունների
արդյունավետ ու բարձր մակարդակով սպասարկելու համար
Բ7 Դրսևորելաշխատանքիբարձրարդյունավետություն` կապված տնտեսական շահ,
սոցիալական արդարություն և բնապահպանական անաղարտություն համատեղ
ապահովելու համար
Գ5Կատարել թիմային աշխատանք
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. լսարանային ուսուցման ձև
2. ինտերակտիվ (նորարական) ուսուցման մեթոդ
3. իրական իրավիճակների նկարագրության մեթոդ
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Մարդկայինզարգացմանհայեցակարգայինմոտեցումները:
2. Մարդկայինզարգացմանբնօգտագործմանևբնապահպանականբաղադրիչը:
3. Մարդկայինզարգացմանտնտեսական, սոցիալականևժողովրդագրական
բաղադրիչները:
4. Մարդկայինզարգացմանքաղաքականևիրավականբաղադրիչները:
5. Մարդկայինզարգացմանգիտակրթականևմշակութայինբաղադրիչները:
6. ՄարդկայինզարգացմանՀայաստանյանառանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Մարդկայինզարգացմանհիմունքներ : Ուսումնականձեռնարկմագիստրանտներիհամար
/ Խմբ.՝Հ.Լ. Սարգսյան; Երևան, 2004, 318 էջ:
2. Մարդկայինզարգացմանզեկույց, Օքսֆորդ,ՆյուՅորք, 2001 /1994-2002/:
3. К.Даниелян. Концепция устойчивого человеческого развития: теория и практика. ПРООН,
Ереван, 1996 .
4. http://www.un.am/hy/virtual-library
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2.Սերվիսագիտության տեսություն և մեթոդաբանություն

3.ECTS
6 կրեդիտ

4.4 ժամ/շաբ.

5.դաս.-2, սեմ.-2

6.1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7.առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8.Դասընթացի նպատակն է՝



Ուսանողներին ներկայացնել ճանաչողության գործընթացը
Բացահայտել տեսության և մեթոդաբանության էությունը, կառուցվածքը,
մակարդակները և նշանակությունը գիտահետազոտական աշխատանքներում
Պարզաբանել Սերվիսագիտության տեսական աղբյուրները
Առանձնացնել Սերվիսագիտության մեթոդաբանկան համակարգը
Հստակեցնել Սերվիսագիտության կատեգորիաները, հասկացությունները և
կոնցեպցիաները
Ուսանողների մոտ ձևավորել կարողություններ և հմտություններ՝ սերվիսային
գործունեության արդյունավետ կազմակերպման գործընթացում տեսություն և
մեթոդաբանություն կիրառելու համար






9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.

Գիտակցել և ամբողջացնել գիտական ճանաչողության գործընթացը
Վերարտադրել Սերվիսագիտության գիտական համակարգը
Դասակարգել Սերվիսագիտության հետազոտական մեթոդները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.
3.

Ընտրել և կիրառել գիտահետազոտական մեթոդներ մագիստրական թեզի համար
Առանձացնել և գնահատել սերվիսի ոլորտի ուսումնասիրությունների տեսություններ
Համեմատել և տարբերակել սերվիսագիտության կատեգորաները սոցոլոգիայի,
հոգեբանության, տնտեսագիտության և կառավարման գիտության
հասկացություններից

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.
2.

Արժևորել սերվիսային գործունեության կազմակերպման տեսականացումը
Համադրել համագիտական, գիտական և սերվիսագիտության մեթոդաբանությունը

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3 Բացահայտելսերվիսիոլորտիկառուցվածքայինառանձնահատկությունները կայուն
զարգացման տեսանկյունից
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Բ4 Տարբերակելսերվիսային գործունեության
ոլորտիուսումնասիրություններիառանձինմոտեցումները,
դրանցառանձնահատկությունները (սոցիոլոգիական, տնտեսագիտական,
մշակութաբանական, աշխարհագրականևայլ առումներով)
Բ5 Կանխատեսելու սերվիսային գործունեության առանձին ուղղությունների
զարգացմանևտարածքայինտեղաբաշխմանհեռանկարայինգործընթացները
Գ6 Ներկայացնել մասնագիտական գիտհետազոտական համակարգին համապատասխան
ժամանակակից հիմնախնդիրներ

11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները ըստ
կրթական վերջնարդյունքի յուրաքանչյուր տեսակի.
1.գիտելիք և իմացություն .
դասախոսությունների, նախագծային դասերի, գիտական գիտելիքների
առաջադրման և հիմնավորման, տեսական աղբյուրների քննադատական
վերլուծության և աբստրահման միջոցով կիրառելով ընկալման և մտահանգման
մեթոդներ
2.կարողություններ և հմտություններ.
մագիստրական թեզի թեմայի ընտրություն կատարելու ՝
նպատակի,առաքելության, խնդիրների մեթոդաբանության բացահայտման և
կիրառման ճանապարհով
գիտահետազոտական աշխատանք կատարելու՝
տեսություններ առանձացնելու և գնահատելու միջոցով
գիտական վարկած առաջադրելու՝
սերվիսի հիմնախնդիրներ տեսականացնելու և սերվիսագիտության
կատեգորաները սոցոլոգիայի, հոգեբանության, տնտեսագիտության և
կառավարման գիտության հասկացությունների համեմատելու և տարբերակելու
մեթոդներով
առաջադրված վարկածը հիմնավորելու՝
սերվիսային գործունեության կազմակերպման տեսականացման արժեվորման և
համագիտական մեթոդաբանության համադրման միջոցով:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 4 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գիտական ճանաչողություն, գիտությունը որպես հասարակական գիտակցության ձև և
գիտելիքների համակարգ, գիտական ճանաչողության մակարդակները և ելակետային
հասկացությունները, տեսության և մեթոդաբանության դերն ու
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նշանակությունը,սերվիսագիտության ձևավորումը, սերվիսագիտության տեսական
աղբյուրները, սերվիսագիտության կատեգորիաները, հոգեբանական կոնցեպցիաներ,
պահանջի ձևավորման տեսություններ, սերվիսի մեթոդաբանական համակարգը,
սերվիսագիտության գիտահետոզատական մեթոդները, սերվիսի ոլորտի գիագործնական
հիմնախնդիրների ուսումնասիրություն:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Удальцова В.Е, Наумова Е.В. Сервисология. Человек и его потребности. Л.: Омега,
2011.
2. Якунин В.И., Багдасарян В.Э., Куликов В.И., Сулакшин С.С. Вариативность и
цикличность глобального социального развития человечества. М.: Научный эксперт,
2009.
3. Коноплева Н.А. Сервисология (человек и его потребности). М., 2008.
4. Человек и его потребности (под ред. проф. К.М. Оганяна). СПб.: СПБТИС, 1997.
5. Hartwell R.M. The Industrial Revolution and Economic Growth. 1971.
6. Бродель Ф. Пространство и история. 1994.
7. Спирин А.Д. Человек и его потребности. Кемерово, 2003.
8. Primitive, Archaic and Modern Economics. Collected Essays and Selections from Karl
Polanyi’s Works, 1968.
9. Бережной Н.М. Человек и его потребности. М., 2002.
10. Attali J. Millennium: Winners and Losers in the Coming World Order. NY: Random
House, 1991.
11. Черников В.Г. Человек и его потребности. Рыбинск, 2003.
12. Садохин А.И. Сервисология: человек и его потребности. М.: Омега-Л, 2009.
13. Дымшиц М.Н. Манипулирование покупателем. М., 2004.
14. The Livelihood of Man (Studies in Social Discontinuity). Academic Press, 1977.
15. Шиповская Л.П. Человек и его потребности. М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2008.
16. Экономическая психология. Социокульт. подход (под ред. И.В. Андреевой). СПб.,
2000.
17. . Петров В.М. Социальная и культурная динамика: быстротекущие процессы. М.,
2008.
18. Моль А. Социодинамика культуры. М., 2007.
19. Кнабе Г.С. Древо познания и древо жизни. М., 2006
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2.Ռիսկերը սերվիսային գործունեության մեջ

3.ECTS 3
կրեդիտ

4.2 ժամ/շաբ.

5.դաս.-2

6.2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8.Դասընթացի նպատակն է՝


սովորեցնել ընդհանուր տեսամեթոդաբանական և կիրառական հենք՝ սերվիսային
գործունեության ռիսկերի կառավարման, կանխարգելման, նվազեցման համար,



ներկայացնել սերվիսային գործունեության ռիսկերը և առաջացման պատճառներն
ըստ սերվիսային գործունեության տեսակների,



ներկայացնել ռիսկերի ունեցած ազդեցությունը
կազմակերպման գործընթացներում,



զարգացնել սերվիսային գործունեությանն առնչվող հարցերի, հիմնախնդիրների,
ռիսկերի նկատմամբ քննադական մտածողությունը:

սերվիսային

գործունեության

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.
4.

ներկայացնել և հիմնավորել ռիսկերի ունեցած ազդեցությունը սերվիսային
գործունեության կազմակերպման գործընթացներում,
մեկնաբանել սերվիսային գործունեության ռիսկերը, տեսակները,
ծագումնաբանությունը և առանձնահատկություները,
ներկայացնել սերվիսային գործունեության ռիսկերի կառավարման և
կանխարգելման հիմքերը, սկզբունքները և միջազգային ստանդարտները,
մեկնաբանել սերվիսային գործունեության ռիսկերի վարչաիրավական,
տնտեսական, սոցիալական, քաղաքական, հոգեբանական, բարոյական և այլ
բաղադրիչները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.
3.
4.
5.

առաջարկել սերվիսային գործունեության կազմակերպման ռիսկերի
կառավարման ռազմավարական ուղղություններ,
մշակել և կազմել սերվիսային գործունեության ռիսկերի կառավարման
ռազմավարական նախագծեր,
օգտագործել սերվիսային գործունեության ռիսկերի կառավարման
մեխանիզմները,
վերլուծել և գնահատել սերվիսային գործունեության տեսակների ռիսկերը,
վերլուծել և գնահատել սերվիսային պետական և մասնավոր ընկերությունների
սերվիսային գործունեության կազմակերպման և իրականացման ռիսկերը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.

մշակել ցածր ռիսկայնության սերվիսային գործունեության սխեմաներ և ծրագրեր,
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2.
3.

կանխատեսել սերվիսային գործունեության հնարավոր ռիսկերը,
կատարել մասնագիտական հետազոտություններ:

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1 Վերլուծելևգնահատելտնտեսությանկառուցվածքումևզարգացմանգործընթացում
սերվիսի տեղնուդերը
Ա8 Մշակել սերվիսային գործունեության
կազմակերպման,կատարելագործմանևզարգացմանուղղություններ
Բ1 Գործնականումիրականացնելումարքեթինգայինևմենեջերականգործունեություն`
սերվիսի ոլորտում
Բ7 Դրսևորելաշխատանքիբարձրարդյունավետություն` կապված տնտեսական շահ,
սոցիալական արդարություն և բնապահպանական անաղարտություն համատեղ
ապահովելու համար
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն (ավանդական և ինտերակտիվ, հարց ու պատասխաններ,
մտագրոհներ),
2. խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ,
3. հետազոտական աշխատանքների կատարում,
4. նախադեպերի վերլուծություն
5. գործնական առաջադրանքների և նախագծերի կատարում:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 10
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝
յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: Քննության ձևն է՝
Առաջինը՝ գրավոր
Երկրորդը՝ բանավոր
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բաժին 1. Ռիսկի էությունը, տեսակները, դասակարգումը
Բաժին 2. Սերվիսային գործունեության ռիսկերի տեսակները, դասակարգումը,
առանձնահատկությունները
Բաժին 3. Սերվիսային գործունեության ռիսկերն ըստ սերվիսային գործունեության
բաղադրիչների, տեսակների և ուղղությունների
Բաժին 4. Սերվիսային գործունեության ռիսկերի կառավարման մեխանիզմներ և
ապահովագրություն
Բաժին 5. Սերվիսային գործունեության ռիսկերի գնահատման մեթոդաբանությունը
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ապահովագրական գործ, խմբ.՝ Ճուղուրյան Ա., Աբգարյան Կ., Եր., 2007
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2. Գրիգորյան Ռ.Լ. Ռիսկի կառավարում, Եր., 2010
3. Կիրակոսյան Կ. Ապահովագրական գործ, Եր., 2011
4. Risk management — Principles and guidelines, ISO 31000:2009(3)
5. Кирюшкин В.Е., Ларинов И.В. Основы риск-менеджмента, М., 2009
6. Шапкин А.С., Шапкин В.А. Теория риск и моделирование рисковых ситуаций, М., 2005
7. Недосекин А.О., Абдулаева З.И. Риски бизнеса: идентификация, анализ, управление,Спб,
2010
8. Тётушкин В.А. Маркетинг и качество в сервисе, Тмб, 2014
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1.0904/Մ09
4.2 ժամ/շաբ.

2.Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը սերվիսի
ոլորտում
5.դաս.-2

6.2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
8.Դասընթացի նպատակն է՝

3.ECTS 3
կրեդիտ

7.առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց



Ուսանողներին համակարգված գիտելիքներ տալ մարդկային ռեսուրսների,
մարդկային գիտելիքների ձևավորման գործընթացների վերաբերյալ



Ուսուցանել թե ինչպես է ձևավորվում մարդկային կապիտալը, որն է նրա դերը
հասարակական կյանքի կազմակերպման մեջ



Մարդկային ռեսուրսները ինչպիսի ազդեցություն են թողնում սերվիսի ոլորտի
կազմակերպման և զարգացման մեջ
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

3.

Բացատրելու և մեկնաբանելու մարդկային կապիտալի առաջացման երևույթը
Ձեռք բերելու որոշակի գիտելիքներ մարդկային կապիտալի և տնտեսության ողջ
համակարգի և սերվիսի ոլորտի զարգացման փոխկապակցությունների
վերաբերյալ
Հասկանալու սերվիսի ոլորտի կարևորությունը մարդկային կապիտալի
նպատակային օգտագործման մեջ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.
3.

Սեփական ուժերով ուսումնասիրություններ կատարելու կարողություններ
Բացահայտել սերվիսի ոլորտի զարգացման և մարդկային ռեսուրսների
նպատակային օգտագործման խնդիրները և տալ դրանց լուծման ձևերը
Գիտականորեն հիմնավորելու սերվիսի ոլորտի դերն ու նշանակությունը կայուն
մարդկային զարգացման գործում

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.
2.

Գիտելիքները օգտագործելու սերվիսի ոլորտի կազմակերպման խնդիրների
լուծման գործում
Սեփական ուժերով լուծելու սերվիսային գործունեության որոշակի խնդիրներ

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ6 Կազմակերպել շփման գոտի հաճախորդների
ընդունմանևծառայություններիարդյունավետ ու բարձր մակարդակով սպասարկելու համար
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Բ7 Դրսևորելաշխատանքիբարձրարդյունավետություն` կապված տնտեսական շահ,
սոցիալական արդարություն և բնապահպանական անաղարտություն համատեղ
ապահովելու համար
Գ5 Կատարել թիմային աշխատանք
Գ7 Պահպանելմասնագիտականէթիկայիկանոնները

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2.Քննարկումներ
3.Զեկույցներ
4. Ռեֆերատներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 10
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝
յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: Քննության ձևն է՝
Առաջինը՝ գրավոր
Երկրորդը՝ բանավոր

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.
Աշխատուժ, մարդկային ռեսուրսներ, մարդկային կապիտալ հասկացությունները
2.
Մարդկային ռեսուրսների, մարդկային կապիտալի օգտագործման հիմնախնդիրները
3.
Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոճն ու արվեստը
4.
Մարդկային ռեսուրսների դերը և նշանակությունը սերվիսի ոլորտի զարգացման
գործում
5.
Մարդկային ռեսուրսների դերը սերվիսի ոլորտի ռազմավարության մեջ
6.
Մարդկային ռեսուրսների դերը սերվիսի ոլորտի տարածքային համակարգերի
ստեղծման գործում
7.
Սերվիսի ոլորտում մարդկային ռեսուրսների նպատակային օգտագործումը կայուն
սերվիս, կայուն մարդկային զարգացում ապահովելու համար
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ա.Ռ. Ավագյան, Սերվիսագիտության հիմունքներ, Երևան 2017:
2. Յու. Սուվարյան, Մենեջմենթ, Երևան 2009:
3. Джон Шоул, Первоклассный сервис как кокурентное преимущество, Москва 2008:
4. Коноплева Н.А., Сервисология: Человек и его потребности, Москва 2008:
5. Садохин А.П., Сервисология: Человек и его потребности, Москва 2008:
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2.Գլոբալիզացիոն և գլոկալիզացիոն գործընթացները
սերվիսում

3.ECTS
3 կրեդիտ

4.2 ժամ/շաբ.

5.Դաս.-2

6.2-րդգարնանային
8.Դասընթացինպատակնէ՝

7.առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց








Ուսանողներիններկայացնելհամամոլորակային մարդահրավերները
Բացահայտել գլոբալիզացիայի էությունը և ազդեցությունը սերվիսի ոլորտի վրա
Պարզաբանել գլոկալիզացիաի գործընթացը
Առանձնացնել սերվիսի ժամանակակից հիմնախնդիրները
Հստակեցնել սերվիսի տեղական, ռեգիոնալ և գլոբալ շրջանակները
Ուսանողների մոտ ձևավորել կարողություններ և հմտություններ՝ սերվիսային
գործունեության արդյունավետ կազմակերպման գործընթացում գլոբալ և լոկալ
մոտեցումները համատեղ կիրառելու համար:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.Գիտակցել և ամբողջացնել գիտական ճանաչողության մակարդակում գլոբալիզացիայի
և գլոկալիզացիայի հակընդեմ գործընթացներրը
2.Ընկալել սերվիսի համամոլորականացման առավելությունները և ռիսկերը
3.Վերարտադրել ծառայությունների համակարգի համաշխարհային միտումները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.Բացահայտել և հիմնավորել մագիստրական թեզի հրատապությունը և կապը գլոբալ
գործընթացների հետ
2.Առանձացնել և գնահատել սերվիսի տեղական խնդիրների նշանակությունը
3.Տեղայնացնել սերվիսի գլոբալ հիմնախնդիրները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Արժևորել սերվիսային ոլորտը գլոբալ մարտահրավերների շրջանակներում
2.Համադրել տեղական և համամոլորակային մակարդակները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3Բացահայտելսերվիսիոլորտիկառուցվածքայինառանձնահատկությունները կայուն
զարգացման տեսանկյունից
Բ2 Վերլուծել սերվիսային գործունեության ձևավորման նախադրյալները,
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գործոններըևարդիմիտումները
Բ5 Կանխատեսելուսերվիսային գործունեության
առանձինուղղություններիզարգացմանևտարածքայինտեղաբաշխմանհեռանկարայինգործըն
թացները
Գ6 Ներկայացնել մասնագիտական գիտհետազոտական համակարգին համապատասխան
ժամանակակից հիմնախնդիրներ
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները ըստ
կրթական վերջնարդյունքի յուրաքանչյուր տեսակի.
1.գիտելիք և իմացություն .
դասախոսությունների, նախագծային դասերի, գիտական գիտելիքների
առաջադրման և հիմնավորման, տեսական աղբյուրների քննադատական
վերլուծության և աբստրահման միջոցով կիրառելով ընկալման և մտահանգման
մեթոդներ
2.կարողություններ և հմտություններ.
մագիստրական թեզի թեմայի ընտրություն կատարելու ՝
նպատակի,առաքելության, խնդիրների մեթոդաբանության բացահայտման և
կիրառման ճանապարհով
գիտահետազոտական աշխատանք կատարելու՝
տեսություններ առանձացնելու և գնահատելու միջոցով
գիտական վարկած առաջադրելու՝
սերվիսի հիմնախնդիրներ տեսականացնելու և սերվիսագիտության
կատեգորաները սոցոլոգիայի, հոգեբանության, տնտեսագիտության և
կառավարման գիտության հասկացությունների համեմատելու և տարբերակելու
մեթոդներով
առաջադրված վարկածը հիմնավորելու՝
սերվիսային գործունեության կազմակերպման տեսականացման արժեվորման և
համագիտական մեթոդաբանության համադրման միջոցով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 10
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝
յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: Քննության ձևն է՝
Առաջինը՝ գրավոր
Երկրորդը՝ բանավոր

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գլոբալիզացիայի և գլոկալիզացիայի բովանդակությունը, Գլոբալիզացիայի նախադրյալները,
Գլոբալիզացիայի քննադատություններ, լոկալ գործընթացները, Սերվիսի հիմնախնդիրները,
Ծառայությունների հոմոգենեզիս և բազմազանություն, սերվիսի գլոբալ միտումները,
սերվիսի ինտեռնալությունը,:
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14.Հիմնականգրականությանցանկ.
1. Мировая экономика в век глобализации. Богомолов О.Т.М. 2007;
2. Глобализация рынков труда: Динамика, проблемы, перспективы. Сборник обзоров РАН
ИНИОН • 2010 год • 248 стр..
3. Модернизация и глобализация: образы России в XXI веке.
4. Новикова Л. И., Сиземская И. Н., Власова В. Б., Даргын-оол Ч., Кобелев Н. Н., Федотова
Н. Н.ИФ РАН • 2008 год • 452 стр..
5. Социальные изменения в современном мире (глобализация):,учебное пособие.
6. А.И. Уткин. Глобализация: процесс и осмысление, 2011.
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2.Ռեկրեացիոն ծառայությունների կազմակերպում

3.3 (երեք)
ECTS կրեդիտ

4.2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2

6.2-րդ՝գարնանային կիսամյակ

7.առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8.Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողներին խորն և բազմակողմանի գիտելիքներ հաղորդել ռեկրեացիայի և ռեկրեացիոն
ծառայությունների, դրանց տարբեր տեսակների զարգացման և կազմակերպման արդի
առանձնահատկությունների վերաբերյալ: Հատուկ ուշադրություն է դարձվում ռեկրեացիոն
պահանջմունքներին և դրանց բավարարման կազմակերպչական ուղիներին ու ռեսուրսային
գործոններին;
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ներկայացնելու ռեկրեացիոն գործունեության էությունը, տեսակներն և ցիկլերը, զարգացման բնառեսուրսային և պատմամշակութային գործոնները:
2. Նկարագրելու ռեկրեացիոն ինդուստրիայի՝ որպես տնտեսական գործունեության
ոլորտի էությունը, կառուցվածքը, կազմակերպման առանձնահատկություններն ու
տեղը տնտեսության համակարգում:
3. Բացատրելու ռեկրեացիոն ծառայությունների էությունն ու կազմակերպման և
մատուցման առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.
3.

Առաջարկելու և հիմնավորելու ռեկրեացիոն ծառայությունների փաթեթներ:
Գնահատելու
բնական
և
պատմամշակութային
ռեսուրսների
ռեկրեացիոն
օգտագործման նպատակահարմարությունը և արդյունավետությունը:
Գործնականում կիրառելու ռեկրեացիոն ծառայությունների տարբեր տեսակների
նախագծման և կազմակերպման մոտեցումները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.
2.

Կատարելու ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք և վերլուծություն;
Արդյունավետ կերպով օգտվելու մասնագիտական տեղեկատվության տպագիր և
էլեկտրոնային աղբյուրներից:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2 Տիրապետելսերվիսի կազմակերպմանսկզբունքներին
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Ա5 Հավաքել, վերլուծելևհամակարգել տնտեսության, սերվիսի, առանձին ծառայությունների
ոլորտների վերաբերյալ հետազոտական ցուցանիշներ
Բ4 Տարբերակել սերվիսային գործունեության
ոլորտիուսումնասիրություններիառանձինմոտեցումները,
դրանցառանձնահատկությունները (սոցիոլոգիական, տնտեսագիտական,
մշակութաբանական, աշխարհագրականևայլ առումներով)
Գ6 Ներկայացնել մասնագիտական գիտհետազոտական համակարգին համապատասխան
ժամանակակից հիմնախնդիրներ
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ՝ Microsoft Office PowerPoint ցուցադրությունների ձևաչափով
2. Թեմատիկ ֆիլմերի կամ հոլովակների դիտում
3. Բանավեճ-քննարկումների կազմակերպում
4. Ինքնուրույն (անհատական) հետազոտական նախագծերի իրականացում, ներկայացում և
քննարկում
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1.Ռեկրեացիայի էությունը, կապը զբոսաշրջության հետ:Թեմա 2. Ռեկրեացիոն ներուժ
և բնօգտագործում: Թեմա 3. Ռեկրեացիոն գործունեությունը՝ որպես համալիր: Տեսակները,
ցիկլերը: Թեմա 4. Ռեկրեացիոն պահանջմունքներ և ծառայություններ: Թեմա 5.
Ռեկրեացիոն ծառայությունների կոնկրետ տեսակների կազմակերպման առանձնահատկությունները (սանատոր-առողջարանային՝ կուրորտային, մարզական-վերականգնողական,
մարզական-արկածային, բնակչության զանգվածային հանգիստ, ժամանց և այլն)
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.

Безруков Ю.Ф. Рекреационные ресурсы и курортология. Симферополь, 1998.
Кусков А.С., Голубева В.Л., Одинцова Т.Н. Рекреационная география. М.: 2005.
Николаенко Д.В. Рекреационная география. М.: 2001.
Зорин И.В., Каверина Т.П. и др. Менеджмент туризма. Туризм как вид деятельности. М.:
2005.
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2.Սերվիսային գործունեության կազմակերպման

3.ECTS 6

մեթոդներն ու տեխնոլոգիաները

կրեդիտ

4.4 ժամ/շաբ.

5.Դաս.-2, սեմ.-2

6.2-րդ՝գարնանային կիսամյակ

7.առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Խորացնել իմացությունը սերվիսային գործունեության մասին և բացահայտել դրա
կազմակերպման մեխանիզմները, մեթոդները, մոտեցումները, տեխնոլոգիաները:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Տիրապետելուսերվիսայինգործունեությանգիտամեթոդանականհիմքերը,
2.Տիրապետելու կազմակերպման տեսության համակարգին,
3.Տիրապետելու սերվիսային գործուենության կազմակերպման մեթոդները,
4.Խորացնելու մասնագիտական տերմինների, հասակցություների և տեսությունների ու
դրանց կիրառման գիտելիքները,
5.Գնահատելու ծառայությունների դասակարգման սկզբունքները,
6.Կծանոթանա ծառայությունների ժամանակակից ձևերին,
7.Խորացնելու իմացությունը ծառայությունների ոլորտի հիմնական
հասակացությունների և տերմինների վերաբերյալ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.Դասակարգելու սերվիսային գործունեությունը ըստ տարբեր սկզբունքների
2.Բացահայտելու սերվիսային գործունեության կազմակերպման
առանձնահատկությունները 3.որպես բարդ հասարակական պրոցես,
4.Վերլուծելու և համադրելու սերվիսային գործուենության բոլոր տեսակները,
5.Կազմակերպելու սերվիսային գործունեություն
6.Դասակարգելու ծառայությունները,
7. Առաջարկելու ծառայությունների արդյունավետ կազմակերպման մոտեցումներ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.
2.

Կատարելու ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք և վերլուծություն;
Արդյունավետ կերպով օգտվելու մասնագիտական տեղեկատվության տպագիր և
էլեկտրոնային աղբյուրներից:
570

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3 Բացահայտելսերվիսիոլորտիկառուցվածքայինառանձնահատկությունները կայուն
զարգացման տեսանկյունից
Ա4 Մշակելծառայություններիկազմակերպմանծրագրեր
Բ5 Կանխատեսելուսերվիսային գործունեության
առանձինուղղություններիզարգացմանևտարածքայինտեղաբաշխմանհեռանկարայինգոր
ծընթացները
Գ1 Արդյունավետկերպովօգտվելուգիտահետազոտական
տեղեկատվությանտարատեսակաղբյուրներից
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ՝ Microsoft Office PowerPoint ցուցադրությունների ձևաչափով
2. Թեմատիկ ֆիլմերի կամ հոլովակների դիտում
3. Բանավեճ-քննարկումների կազմակերպում
4. Ինքնուրույն (անհատական) հետազոտական նախագծերի իրականացում, ներկայացում և
քննարկում
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է: Քննության ձևն է՝
Առաջինը՝ գրավոր
Երկրորդը՝ բանավոր
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա

1՝

Դասընթացի

ներածություն:

Թեմա

2՝

Դասընթացի

հիմնական

Թեմա
3՝Սերվիսայինգործունեության
կազմակերպման
տեսականհիմքերը: Թեմա 4՝Կազմակերպմանտեսությունըևսերվիսայինգործունեությունը:
Թեմա 5՝ Սերվիսայինգործունեությանկազմակերպմանմեթոդներևգործիքներ: Թեմա 6
Սերվիսային
տեխնոլոգիաներ:
Թեմա
7՝
Տեխնոլոգիաները
ծառայությունների
կազմակերպման մեջ: Թեմա 8՝ Ծառայությունների մշակում/ստեղծում: Թեմա 9՝ Սերվիսային
գործունեության ռազմավարական կազմակերպում: Թեմա 10՝ Սերվիսայինգործունեության
հասկացությունները:

կազմակերպման առանձնահատկություններըՀայաստանիՀանրապետությունում:
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14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Карнаухова В.К., Краковская Т.А. Сервисная деятельность. М.-РнД, 2008,
2. Аванесвоа Г.А. Сервисная деятельность. М., 2006
3. Агаркова А. П. и др. Теория организации: организация производства. М., 2012
4. Хаксевер К., Рендер Б. и др. Управление и органиазция в сфере услуг (Перевод с
английского под ред. Кулибановой В.В.). СПб, 2002
5. Миронов М.Г., Жданова Т.С. Теория организации. М., 2005
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2.Մարքեթինգային ռազմավարությունները սերվիսում

3.ECTS
6 կրեդիտ

4.4 ժամ/շաբ.

5.դաս.-2, սեմ.-2

6.2-րդ՝գարնանային կիսամյակ

7.առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8.Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողներին ծանոթացնել սերվիսային գործունեության կազմակերպման ընթացքում կիրառվող հիմնական մարքեթինգային ռազմավարություններին, դրանց բովանդակությանը,
առանձնահատկություններին և նպատակներին: Կարևոր նշանակություն ունի առավել
հաջողված

և

ընդօրինակելի

փորձի

(տեղական

և

միջազգային)

համակողմանի

ուսումնասիրությունը:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.

Հասկանալու մարքեթինգի և մարքեթինգային ռազմավարությունների տեսական
հիմքերը:
Բացատրելու
սերվիսի
ոլորտում
մարքեթինգային
գործունեության
և
ռազմավարական մարքեթինգի առանձնահատկությունները:
Նկարագրելու սերվիսի ոլորտում մարքեթինգային ռազմավարությունների
մշակման և կիրառման տարբեր ասպեկտները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Վերլուծելու
սերվիսում
մարքեթինգային
ռազմավարությունների
կիրառման
առաջավոր փորձն ու դրա տեղայնացման հարցերը:
2. Գնահատելու սերվիսում կիրառվող մարքեթինգային տարբեր ռազմավարությունների
արդյունավետությունը:
3. Մշակելու տարբեր հաստատություններում սերվիսային-մարքեթինգային ռազմավարությունների մշակման և ծրագրման առաջարկներ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.
2.

Կատարելու ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք և վերլուծություն;
Արդյունավետ կերպով օգտվելու մասնագիտական տեղեկատվության տպագիր և
էլեկտրոնային աղբյուրներից:

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ1 Գործնականումիրականացնելումարքեթինգայինևմենեջերականգործունեություն`
սերվիսի ոլորտում
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Բ6 Կազմակերպել շփման գոտի հաճախորդների
ընդունմանևծառայություններիարդյունավետ ու բարձր մակարդակով սպասարկելու համար
Գ1 Արդյունավետկերպովօգտվելու գիտահետազոտական
տեղեկատվությանտարատեսակաղբյուրներից
Գ2 Փաստերիվերլուծությանհիմանվրաեզրահանգումներ, ընդհանրացումներ և
դատողություններ անել
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ՝ Microsoft Office PowerPoint ցուցադրությունների ձևաչափով
2. Թեմատիկ ֆիլմերի կամ հոլովակների դիտում
3. Բանավեճ-քննարկումների կազմակերպում
4. Ինքնուրույն (անհատական) հետազոտական նախագծերի իրականացում, ներկայացում և
քննարկում
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 4 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1.Մարքեթինգի տեսական հիմքերը: Թեմա 2.Մարքեթինգային ռազմավարություն:Թեմա 3.Սերվիսի ոլորտում մարքեթինգային գործունեության առանձնահատկությունները:
Թեմա 4.Սերվիսային գործունեության կազմակերպման մարքեթինգային ռազմավարությունները: Թեմա 5.Սերվիսիոլորտումմարքեթինգայինռազմավարություններիմշակմանմիջազգայինփորձիևօրինակներիվերլուծություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Безрутченко Ю.В., Маркетинг в социально-культурном сервисе и туризме, М., 2009
2. Накипова Г.Н., Маркетинг услуг. Караганда, 2000
3. Полипенко Н.Н, Татарский Е.Л. Основы маркетинга: Учебно-методическое пособие.
М., 2002
4. Романович Ж.А., Калачев С.Л.,Сервисная деятельность, М., 2008, 268 ст.
5. Стаханов В.Н. Маркетинг сферы услуг - М., 2001
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2.Ծառայություններիմատուցմանհոգեբանականասպեկտները 3.3
ECTSկրեդիտ

4.2 ժամ/շաբ.

5.Դաս.-2

6.3-րդ՝աշնանային կիսամյակ

7.առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Դասընթացի նպատակն է խորացնել ուսանողի մոտ հոգեբանական ասպեկների
կիրառումը կոնտակտային գոտում, քանի որ հոգեբանական հմտությունների իմացությունը
լավագույնս թույլ կտա դրսեվորել ծառայությունների մատուցման մեջ:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

Ներկայացնելու սերվիսային գործունեության և սերվիսի ոլորտի կազմակերպման
մեջ հոգեբանական հմտությունները:
Հիմնավորելու հոգեբանական հմտությունների անհրաժեշտությունը
կոնտակտային գոտում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.
3.

Գնահատելու մարդու խառնվածքը, բնավորությունը կախված տարբեր
իրավիճակներից:
Գտնել ճիշտ ելքեր կոնֆլիկտային իրավիճակներց դուրս գալու համար:
Դրսևորելու էթիկետի վարվեցողության կանոնները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.
2.

Կատարելու ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք և վերլուծություն;:
Արդյունավետ կերպով օգտվելու մասնագիտական տեղեկատվության տպագիր և
էլեկտրոնային աղբյուրներից:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1 Վերլուծելևգնահատելտնտեսությանկառուցվածքումևզարգացմանգործընթացում
սերվիսի տեղնուդերը
Բ4 Տարբերակելսերվիսային գործունեության
ոլորտիուսումնասիրություններիառանձինմոտեցումները,
դրանցառանձնահատկությունները (սոցիոլոգիական, տնտեսագիտական,
մշակութաբանական, աշխարհագրականևայլ առումներով)
Բ6 Կազմակերպել շփման գոտի հաճախորդների ընդունման ևծառայությունների
արդյունավետ ու բարձր մակարդակով սպասարկելու համար
Գ5 Կատարել թիմային աշխատանք
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11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ՝ Microsoft Office PowerPoint ցուցադրությունների ձևաչափով
2. Թեմատիկ ֆիլմերի կամ հոլովակների դիտում
3. Բանավեճ-քննարկումների կազմակերպում
4. Ինքնուրույն (անհատական) հետազոտական նախագծերի իրականացում, ներկայացում և
քննարկում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 4 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1՝ Սերվիսի հոգեբանություն: Թեմա 2՝ Խառնվածք, բնավորություն: Թեմա
3՝Հաճախորդին ճիշտ ընդունելու և կարիքները բացահայտելու ունակություն: Թեմա
4՝Բողոքների և կոնֆլիկտների լուծման հոգեբանական ելքեր: Թեմա 5՝ Էթիկետի
հոգեբանական մեթոդները:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Мануйлов Г.М. Психологическое управление в рыночных условиях. – М.: Изд-во РАН,
1997 г.

2.
Обозов Н.Н. Психология делового общения. – СПб.: Вагриус, 1995 г.
3. Опалев А.В. Умение обращаться с людьми: Этикет делового человека. – М.: Дело, 1996 г
4. Сергеев В.С. Психология для работников кадровой службы. – М.: НИОПИК, 1998
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2.ՀՀ սերվիսի մշակութային առանձնահատկությունները

3. ECTS
3 կրեդիտ

4.2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2

6.3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7.առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8.Դասընթացի նպատակն է՝
«Սերվիսային

գործունեության

մասնագիտությանմագիստրանտներինհամակարգված

կազմակերպում»
և

ամբողջական

գիտելիքներհա-

ղորդել ՀՀ-ում սերվիսային գործունեության կազմակերպման վրա մշակութային գործոնների
ազդեցության և դրա առանձնահատկությունների վերաբերյալ:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.
4.

Տիրապետել բնակչության էթնոմշակութային գործոնների և
առանձնահատկությունների տեսակներին:
Հասկանալ սերվիսի ոլորտում էթնոմշակությանին գործոնների դերն ու
նշանակությունը:
Հետևելու Հայաստանում սպասարկման ոլորտի
պատմամշակութաաշխարհագրական ընթացքին:
Ծանոթ կլինի բացահայտելու ՀՀ-ում էթնոմշակութային ծառայությունների
զարգացման, ՀՀ սերվիսի ոլորտի վրա բնակչության էթնոմշակութային
առանձնահատկությունների ազդեցության վրա:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

Ինքնուրույն կերպով կազմել ՀՀ-ում էթնոմշակութային ծառայությունների
կազմակերպման և զարգացման ծրագրեր:
Մշակել և գործնականում կիրառել սերվիսի ոլորտում բնակչության
էթնոմշակութային առանձնահատկությունների ներգրավման ծրագրեր:
Գնահատել էթնոմշակութային ծառայությունների կազմակերպման միջազգային
դրական փորձը ՀՀ-ում տեղայնացնելու հնարավորություններն ու ուղիները

2.
3.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.
2.

Կատարելու ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք և վերլուծություն;
Արդյունավետ կերպով օգտվելու մասնագիտական տեղեկատվության տպագիր և
էլեկտրոնային աղբյուրներից:

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2 Տիրապետելսերվիսի կազմակերպմանսկզբունքներին
Ա8 Մշակել սերվիսային գործունեության
կազմակերպման,կատարելագործմանևզարգացմանուղղություններ
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Բ7 Դրսևորելաշխատանքիբարձրարդյունավետություն` կապված տնտեսական շահ,
սոցիալական արդարություն ևբնապահպանական անաղարտություն համատեղ
ապահովելու համար
Գ7 Պահպանելմասնագիտականէթիկայիկանոնները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ՝ Microsoft Office PowerPoint ցուցադրությունների ձևաչափով
2. Թեմատիկ ֆիլմերի կամ հոլովակների դիտում
3. Բանավեճ-քննարկումների կազմակերպում
4. Ինքնուրույն (անհատական) հետազոտական նախագծերի իրականացում, ներկայացում և
քննարկում
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝
20 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 4 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1.Էթնոմշակութայինգործոններըսերվիսում: Թեմա 2. ՀՀ սերվիսի ոլորտի զարգացման
ընդհանուր պատմա-մշակութաաշխարհագրական ակնարկ: Թեմա 3. ՀՀ
սերվիսի
էթնոմշակութային ասպեկտներն ու առանձնահատկությունները:
Թեմա 4 Տեղի
բնակչության ներգրավվածությունը ՀՀ-ում ծառայությունների մատուցման գործընթացում
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Аницимов О. С. Проблемы етнокультуры: 2005.- с. 25
2. Шаваева М.О. Эфендиев Ф. С. Этнокультура как многофункциональная система
взоимадействия 2005 с.185
3. Романович Ж.А., Калачев С.Л. Сервисная деятельность. М.: 2006.-284 с.
4. Карнаухова В.К., Краковская Т.А. Сервисная деятельность. М.-Ростов-на-Дону: 2006.256 с.
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2.Ձեռնարկատիրությունը սերվիսում

3.ECTS
3 կրեդիտ

4.2ժամ/շաբ.
5.դաս.-2
6.3-րդաշնանային
7.առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8.Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին ծանոթացնել


Սերվիսի ոլորտում ձեռնակատիրական գործունեության կազմակերպման
հիմունքներին,



Ձեռնարկատիրական գործունեության ծախսերի հաշվառման և արդյունավետության
գնահատման մոտեցումներին,



Սերվիսի ոլորտի ձեռնարկույթյան կառավարման մոտեցումներին և մարքեթինգային
քաղաքականության առանձնահատկություններին

9.Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1.
2.
3.

Ներկայացնելու ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպման
հիմունքները և դրա առանձնահատկությունները սերվիսի ոլորտում,
Դասակարգելու ձեռնարկատիրական գործունեության ծախսերը,
Թվարկելու ձեռնարկության տնտեսական անվտանգության սպառնալիքները և
ձեռնարկատիրության ռիսկերը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1.
2.

3.
4.
5.

Կանխատեսելու կազմակերպության շահույթը՝ արտադրության ծավալների և
գների փոփոխության դեպքում,
Հաշվարկելու տնտեսական գործունեության շահութաբերության շեմը և
արտադրանքի թողարկման (ծառայություններ մատուցման) անվնասաբեր
ծավալը,
Վերլուծելու կազմակերպության տնտեսական անվտանգության սպառնալիքները,
Գնահատելու ձեռնարկատիրական գործունեության ռիսկերը,
Իրականացնելու ռիսկերի կառավարման գործընթացներ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1.
2.
3.

Օգտվելու մասնագիտական գրականությունից,
Վերլուծելու փաստերը և կատարելու հետևություններ,
Աշխատելու թիմում:
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10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6 Գնահատելսերվիսային ինդուստրիան, ենթակառուցվածքներըևռեսուրսները
Ա7 Նախագծել և իրականացնել սերվիսային գործունեության ծրագրեր
Բ3Գնահատել սերվիսային գործունեության զարգացմանհամար անհրաժեշտ սոցիալական,
տնտեսական, մշակութային և բնապահպանական բաղադրիչների կարևորությունը`
պահանջների համաչափ, համամասնական և համարժեք բավարարման տեսանկյունից
Գ4 Դրսևորելքննադատականմտածողություն
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսը լսարանում.
1. Կարդում է դասախոսություն,
2. Անց է կացնում քննարկում
Ուսանողները լսարանում.
1. Ունկընդրում են դասախոսությունները,
2. Մասնակցում են քննարկումներին,
3. Լուծում են խնդիրներ:
Ուսանողները լսարանից դուրս.
1. Կարդում են մասնագիտական գրականություն:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Ձեռնարկատիրական գործունեության էությունը,
 Փոքր և միջին ձեռնարկատիրական գործունեություն,
 Ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպումը սերվիսում,
 Ձեռնարկատիրական գործունեության ծախսերը և դրանց հաշվառումը,
 Ձեռնարկության տնտեսական անվտանգությունը և դրա սպառնալիքները,
 Ձեռնարկատիրական գործունեության ռիսկերը,
 Մարքեթինգի դերը ձեռնարկատիրական գործունեությունում,
 Ձեռնարկատիրական գործունեությունը կարգավորող պայմանագրերը:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հայաստանի Հանրապետության օրենքը«Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական
աջակցության մասին», 2000թ.:
2. Մ. Մելքումյան«Ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպում», Երևան,
«Զանգակ»2014թ.:
3. Հ.Ռ.Սայադյան «Զբոսաշրջության Տնտեսագիտություն», Երևան 2014թ.:
4. А.Н. Асаул «Организация предпринимательской деятельности» Санкт-Петербург 2009г.:
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5. В.Ю. Буров «Основы Предпринимательство» Чита 2011г.:
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2. Սերվիսի սոցիոլոգիա

3. 3 կրեդիտ

4.2 ժամ/շաբ.

5. 30 ժամ դասախոսություն

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝


Ներկայացնելու արդի սերվիսային գործունեության, որպես ներկայումս կարևոր
սոցիալական ոլորտի ձևավորման և զարգացման սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական,
մշակութային նախադրյալները, պայմանները:



Ներկայացնելու արդի սորվիսային գործունեության և հարակից սոցիալական
գործընթացների մեկնաբանմանն ու վերլուծությանը միտված տեսամեթոդաբանական
մոտեցումները, հայեցակարգերը:



Ներկայացնելու արդի սորվիսային գործունեության շարունակական գոյության,
դինամիկայի սոցիալական կոնտեքստը, առանձնահատուկ դրսևորումները,
հասարակական դերն:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Բացատրելու արդի սերվիսային գործունեության ձևավորման, զարգացման
նախադրյալները, պայմանները, դրսևորումների առանձնահատկությունները:
2. Բացատրելու արդի սերվիսային գործունեության հասարակական դերը և
նշանակությունը:
3. Ներկայացնելուարդի սերվիսային գործունեության ուսումնասիրությանը
միիտված տեսամեթոդաբանական մոտեցումները, հայեցարգերը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Բացահայտելու սերվիսային գործունեության դերն ու նշանակությունը արդի
հասարակական գործընթացներում, գլոբալիզացիայի համատեքստում:
2. Բացահայտելու սերվիսային գործունեության դերն ու նշանակությունը արդի
սոցիալական հիմնախնդիրների համատեքստում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3 Բացահայտելուսերվիսիոլորտիկառուցվածքայինառանձնահատկությունները կայուն
զարգացման տեսանկյունից
Բ3 Գնահատելուսերվիսային գործունեության զարգացման համար անհրաժեշտ
սոցիալական, տնտեսական, մշակութային և բնապահպանական բաղադրիչների
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կարևորությունը` պահանջների համաչափ, համամասնական և համարժեք բավարարման
տեսանկյունից
Բ6 Կազմակերպելու շփման գոտի հաճախորդների ընդունման ևծառայությունների
արդյունավետ ու բարձր մակարդակով սպասարկելու համար
Գ3 Ծրագրավորելուսերվիսի համակարգի բաղադրիչների ռացիոնալ օգտագործումը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Առերես դասախոսություններ
2. Ինտերակտիվ դասախոսություններ համապատասխան միջոցների կիրառությամբ
3. Ուսանողական ելույթներ, քննարկումներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Սերվիսային գործունեության ձևավորման և զարգացման նախադրալները.
Պատմասոցիալական վերլուծություն
2.Սերվիսային գործունեությանը կապիտալիստական հարաբերությունների
այլափոխումների համատեքստում:
3. Սերվիսային գործունեություն և գլոբալիզացիա:
4. Սերվիսային գործունեությունը և արդի սպառողականությունը:
6. Սերվիսային գործունեություն և նեո-գաղութացում
7. Տուրիզմ և սերվիսային գործունեություն
8. Սերվիսային գործունեությանը Հայաստանում. սոցիոլոգիական վերլուծություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
5.
6.
7.
8.
9.

Даниел Белл, Грядущее постиндустриальное общество: Опыт социального
прогнозирования. Москва, ACASEMIA 2004.
Жан Бодрийяр, Общество потребления, Москва 2004.
Пол Мейсон, Пост-капитализм: Путеводитель по нашему будущему, Москва 2016.
В. И. Якунин, С. С. Сулакшин, В. Э. Багдасарян, С. Г. Кара-Мурза, М. В. Деева, Ю. А.
Сафонова, Постиндустриализм: Опыт критического анализа, Москва 2012.
Н. Коноплева, Сервисология: человек и его потребности, Москва 2013.
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1. 0904/Մ18

2. ՀՀ սերվիսի զարգացման միտումները

3. 3 (երեք)
ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ծրագիրը նպատակ ունի պատրաստել ՀՀ սերվիսի ոլորտի զարգացման միտումները
գնահատող, տվյալ ուղղության կառավարման և կարգավորման մասնագետներ
տնտեսության համար
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




Իմանալ և տիրապետել սերվիսի ոլորտի կարգավորման տեսամեթոդաբանական
համակարգին
Մշակել սերվիսի ոլորտի կարգավորման, կազմակերպման սկզբունքներ
Մշակել սերվիսի ոլորտի ռազմավարական ծրագրեր, գնահատել զարգացման
միտումները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


Իրականացնել կառավարման պրակտիկ մասնագիտական գործունեություն սերվիսի
ոլորտում



Մշակել և իրականացնել զարգացման ծրագրեր



Գնահատել իրավիճակը և զարգացման ծրագրերն ուղղորդել դեպի հնարավոր
միտումներ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


Կիրառել իրենց տեսական գիտելիքները, գործնական կարողությունները և
հմտությունները` ձեռնարկության զարգացումը համապատասխանեցնելու
սերվիսի ոլորտի զարգացման արդի միտումներին և բավարարելու պահանջները

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4Մշակելծառայություններիկազմակերպմանծրագրեր
Ա8 Մշակել սերվիսային գործունեության
կազմակերպման,կատարելագործմանևզարգացմանուղղություններ
Բ5Կանխատեսելու սերվիսային գործունեության առանձին ուղղությունների
զարգացմանևտարածքայինտեղաբաշխմանհեռանկարայինգործընթացները
Գ2Փաստերիվերլուծությանհիմանվրաեզրահանգումներ, ընդհանրացումներ և
դատողություններ անել
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ /այդ թվում նաև ինտերակտիվ միջակայքում/
2. Դերային խաղերի միջոցով իրավիճակների նկարագրություն
3. Բանավեճերի և քննարկումների կազմակերպում
4. Անհատական աշխատանքների կատարում, որոնք քննարկվում են լսարանում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1. Սերվիսի զարգացման էուևթյունը, նախադրյալները, անհրաժեշտությունը: Թեմա 2.
Սերվիսի ոլորտի զարգացման հիմնական ուղղությունները, մարտահրավերները: Թեմա 3.
Սերվիսի ոլորտի զարգացման ազդեցությունը տնտեսության վրա: Թեմա 4. ՀՀ-ում սերվիսի
արդի վիճակի ուսումնասիրում, գնահատում, հիմնախնդիրների վերլուծություն: Թեմա 5.
ՀՀ-ում սերվիսի զարգացման վրա ազդող գործոններ, զարգացման ուղղություններ,
հեռանկարային ոլորտների ուսումնասիրություն:
14. Հիմնականգրականությանցանկ.
1. Демидова Л. Сфера услуг в постиндустриальной экономике// МЭ и МО 2000. -№2. – 252 С.
2. Кликич Л.М. Эволюция сферы услуг: неравновесный подход. М., 2004.-280 С.
3. http://www.edrc.am/hy
4. http://evconsulting.com/node/
5. http://www.gov.am/files/docs/1322.pdf
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1. 0904/Մ19

2. Սերվիսի ոլորտի կարգավորման մեխանիզմները

3.3 (երեք)
ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ծրագիրը նպատակ ունի պատրաստել սերվիսի ոլորտի կառավարման և կարգավորման
մասնագետներ տնտեսության համար: Համակողմանի ուսումնասիրվում են այն բոլոր
մեխանիզմները, որոնք նպատակ ունեն կարգավորելու սերվիսի ոլորտը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.

Իմանալ և տիրապետել սերվիսի ոլորտի կարգավորման
տեսամեթոդաբանական համակարգին
Տիրապետել սերվիսի ձեռնարկությունների կազմակերպման սկզբունքները
Իմանալ կարգավորման մեխանիզմների արդյունավետության գնահատման
չափանիշները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Իրականացնել կառավարման պրակտիկ մասնագիտական գործունեություն սերվիսի
ոլորտում
2. Մշակել սերվիսի ոլորտի կարգավորման մեխանիզմներ
3. Գնահատել կարգավորման մեխանիզմների արդյունավետությունը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
Կիրառել իրենց տեսական գիտելիքները, գործնական կարողությունները և
հմտությունները` համապատասխանեցնելու սերվիսի ոլորտի կարգավորման
մեխանիզմների կիրառումը շուկայի միջավայրին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2Տիրապետելսերվիսի կազմակերպմանսկզբունքներին
Բ1Գործնականումիրականացնելումարքեթինգայինևմենեջերականգործունեություն`
սերվիսի ոլորտում
Գ3Ծրագրավորել սերվիսի համակարգի բաղադրիչների ռացիոնալ օգտագործումը
Գ6Ներկայացնել մասնագիտական գիտհետազոտական համակարգին համապատասխան
ժամանակակից հիմնախնդիրներ
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ /այդ թվում նաև ինտերակտիվ միջակայքում/
2. Դերային խաղերի միջոցով իրավիճակների նկարագրություն
3.Բանավեճերի և քննարկումների կազմակերպում
4.Անհատական աշխատանքների կատարում, որոնք քննարկվում են լսարանում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1. Կարգավորման էությունը, գիտագործնական նշանակությունը: Թեմա 2.
Կարգավորման մեխանիզմների մշակման անհրաժեշտությունը, մեթոդները: Թեմա 3.
Կարգավորման մեխանիզմների մշակման փուլերը, եղանակները, ժամկետայնությունը:
Թեմա 4. Կարգավորման մեխանիզմների տեսակները, մակարդակները, ձևերը: Թեմա 5.
Սերվիսի ոլորտի կարգավորման մեխանիզմների կիրառման առանձնահատկությունները,
դժվարությունները, համալիր միջոցառումների իրականացումը, ընդգրկունության
մակարդակները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Асаул А.Н., Карпов Б.М., Перевязкин В.Б., Старовойтов М.К. Модернизация
экономики на основе технологических инноваций // СПб: AHO ИПЭВ, 2008
2. Богомолов В.А., Богомолова A.B. Антикризисное регулирование экономики. Теория и
практика: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
3. Кучуров P.A. Теория и практика государственного регулирования экономических и
социальных процессов: учеб. пособие. М.: Гардарики, 2004. -288 с.
4. Бабаев, А.П. Непроизводственная сфера: характер и тенденции развития
экономических отношений - М., 2009.
5. Белл, Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального
прогнозирования - М.: Academia, 2009.
6. 5. Демидова, Л. Сфера услуг в постиндустриальной экономике // Мировая экономика
и международные отношения. - 2009. - № 2.
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2. Ծառայությունների բիզնես պլանավորում

3.6 (վեց)
ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5.դաս-2, սեմ-2

6. 3-րդ աշնանային կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ծրագիրը նպատակ ունի ուսանողներին ծանոթացնելու բիզնես-պլանավորման
սկզբունքներին, չափանիշներին, մեթոդներին և ձևերին, պատրաստել բիզնես-պլանների
մշակման, դրանց արդյունավետ կիրարկման հմտություններին տիրապետող
մասնագետներ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Իմանալու բիզնես-պլանների մշակման սխեմաներ,
2. Տիրապետելու բիզնես-պլանավորման մեխանիզմներին և
առանձնահատկություններին,
3. Տիրապետելու բիզնես-պլանների կազմման մեթոդներին և չափանիշներին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Սահմանել բիզնես-նպատակները,
5. Ուղենշել ձեռնարկության մոտակա և հեռահար նպատակներն ու պլանները,
6. Կազմել կոնկրետ բիզնես-պլաններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
Կիրառել իրենց տեսական գիտելիքները, գործնական կարողությունները և
հմտությունները` համապատասխանեցնելու առկա բիզնես-պլանները իրավիճակներին,
ինչպես նաև իրավիճակային գնահատման միջոցով նորորարական բիզնես-պլաններ
կազմելու:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5 Հավաքել, վերլուծելևհամակարգել տնտեսության, սերվիսի, առանձին ծառայությունների
ոլորտների վերաբերյալ հետազոտական ցուցանիշներ
Բ6 Կազմակերպել շփման գոտի հաճախորդների ընդունման ևծառայությունների
արդյունավետ ու բարձր մակարդակով սպասարկելու համար
Գ1 Արդյունավետկերպովօգտվելու գիտահետազոտական
տեղեկատվությանտարատեսակաղբյուրներից
Գ4Դրսևորելքննադատականմտածողություն
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ /այդ թվում նաև ինտերակտիվ միջակայքում/
2. Դերային խաղերի միջոցով իրավիճակների նկարագրություն
3.Բանավեճերի և քննարկումների կազմակերպում
4.Անհատական աշխատանքների կատարում, որոնք քննարկվում են լսարանում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1. Բիզնես-պլանավորման էությունն ու բովանդակությունը, դրա նշանակությունը:
Թեմա 2. Բիզնես-պլանավորման անհրաժեշտությունը, մեթոդները: Թեմա 3. Բիզնեսպլանավորման փուլերը, եղանակները, ժամկետայնությունը: Թեմա 4. Բիզնեսպլանավորման տեսակները, մակարդակները, ձևերը: Թեմա 5. Բիզնես-պլանների
կառուցվածքը, քայլերի հաջորդականությունը, թվային ցուցանիշների հաշվարկման
մեխանիզմները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Алейников, А.Н. Предпринимательская деятельность / А.Н.Алейников. М., 2003.
2. Алексанов, Д.С. Экономическая оценка инвестиций / Д.С.Алексанов, В.М. Кошелев. –
М., 2003.
3. Бекетова, О.Н. Бизнес-план: теория и практика / О.Н. Бекетова, В.И. Найденков. – М.,
2006.
4. Белолипецкий, Ф.Г. Финансы фирмы / Ф.Г. Белолипецкий. – Минск, 1998.
5. Бизнес-план / В.Г. Гавриленко, П.Г. Никитенко, Н.И. Ядевич. – Минск, 2001.
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2.Սերվիսի փիլիսոփայություն

3.ECTS
6 կրեդիտ

4.4 ժամ/շաբ.

5.30ժ. դաս., 30ժ. սեմ.

6.3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7.առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝



Ուսանողներին ներկայացնել սերվիսի իմաստային համակարգը
Բացահայտել փիլլիսոփայության էությունը, կառուցվածքը, մակարդակները և
նշանակությունը գիտահետազոտական աշխատանքներում
Պարզաբանել սերվիսի փիլլիսոփայության ելակետային տեսական աղբյուրները
Առանձնացնել սերվիսի փիլլիսոփայության մեթոդաբանկան համակարգը
Հստակեցնել սերվիսի կատեգորիաները, հասկացությունները և կոնցեպցիաները
Ուսանողների մոտ ձևավորել կարողություններ և հմտություններ՝ սերվիսային
գործունեության արդյունավետ կազմակերպման գործընթացում իմաստային և
նպատակյին մոտեցումներ կիրառելու համար
Մագիստրական թեզերում բացահայտել սերվիսի առաքելությունը և ներկայացնել
սերվիսային հասարակության նպատակաուղղվածությունը:








9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.Գիտակցելու և ամբողջացնելու գիտական ճանաչողության մակարդակում սերվիսի
առաքելությունը
2.Ընկալելու սերվիսի փիլիսոփայության համակարգը
3.Վերարտադրելու ծառայությունների իմացաբանական գործընթացը
սերվիսագիտության հետազոտական մեթոդների օգնությամբ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.Բացահայտելու և հիմնավորելու մագիստրական թեզի նպատակը, հրատապությունը
և գիտահետազոտական նորույթը
2.Առանձացնելու և գնահատելու մագիստրական թեզի խնդիրների նշանակությունը
3.Տեղայնացնելու փիլիսոփայական կատեգորիաները սերվիսային գիտահետազոտական
համակարգում

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.
2.

Արժևորելու սերվիսային ոլորտի իմացաբանական ներկայացումը
Համադրելու փիլիսոփայական և նեղ գիտական մակարդակները:
589

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5 Հավաքել, վերլուծելևհամակարգելտնտեսության, սերվիսի, առանձին ծառայությունների
ոլորտներիվերաբերյալ հետազոտական ցուցանիշներ
Բ1 Գործնականումիրականացնելումարքեթինգայինևմենեջերականգործունեություն`
սերվիսի ոլորտում
Բ7 Դրսևորելաշխատանքիբարձրարդյունավետություն` կապված տնտեսական շահ,
սոցիալական արդարություն և բնապահպանական անաղարտություն համատեղ
ապահովելու համար
Գ2 Փաստերիվերլուծությանհիմանվրաեզրահանգումներ, ընդհանրացումներ և
դատողություններ անել
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները ըստ
կրթական վերջնարդյունքի յուրաքանչյուր տեսակի.
1.գիտելիք և իմացություն .
դասախոսությունների, նախագծային դասերի, գիտական գիտելիքների
առաջադրման և հիմնավորման, տեսական աղբյուրների քննադատական
վերլուծության և աբստրահման միջոցով կիրառելով ընկալման և մտահանգման
մեթոդներ
2.կարողություններ և հմտություններ.
մագիստրական թեզի թեմայի ընտրություն կատարելու ՝
նպատակի,առաքելության, խնդիրների մեթոդաբանության բացահայտման և
կիրառման ճանապարհով
գիտահետազոտական աշխատանք կատարելու՝
տեսություններ առանձացնելու և գնահատելու միջոցով
գիտական վարկած առաջադրելու՝
սերվիսի հիմնախնդիրներ տեսականացնելու և սերվիսագիտության
կատեգորաները սոցոլոգիայի, հոգեբանության, տնտեսագիտության և
կառավարման գիտության հասկացությունների համեմատելու և տարբերակելու
մեթոդներով
առաջադրված վարկածը հիմնավորելու՝
սերվիսային գործունեության կազմակերպման տեսականացման արժեվորման և
համագիտական մեթոդաբանության համադրման միջոցով:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 4 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Փիլիսոփայությունը որպես հասարակական գիտակցության ձև և իմացաբանական
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համակարգ, սերվիսի ոլորտի գնեսոլոգիան, ծառայելու առաքելությունը, սերվիսային մարդ
և հասարակություն , սերվիսի տեսության և մեթոդաբանության փիլիսոփայական հենքը,
սերվիսի նպատակը և առաքելությունը, սերվիսային գործունեության խնդիրների
առանձնացումը, մարդու պահանջների փիլիսոփայությունը և տարածաժամանակային
դրսևորումը, մարդու պահանջների բավարարման փիլիսոփայական շղթան, կարիքից
պահանջմունքին անցումը, սերվիսի ռեֆլեքսիան, սերվիսային ձեռնարկության
նպատակները և առաքելությունները, սերվիսի գործնական փիլիսոփայությունը:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Удальцова В.Е, Наумова Е.В. Сервисология. Человек и его потребности. Л.: 2011.
2. Якунин В.И., Багдасарян В.Э., Куликов В.И., Сулакшин С.С. Вариативность и
цикличность глобального социального развития человечества. М.: 2009.
3. Коноплева Н.А. Сервисология (человек и его потребности). М., 2008.
4. Садохин А.И. Сервисология: человек и его потребности. М.: Омега-Л, 2009.
5. Дымшиц М.Н. Манипулирование покупателем. М., 2004.
6. Шиповская Л.П. Человек и его потребности. М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2008.
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2.Սերվիսիտարածականկազմակերպմանհիմնախնդիրները

3.ECTS

ՀՀ-ում

6կրեդիտ

4.4 ժամ/շաբ.

5.դաս.-2, սեմ.-2

6.3-րդ՝աշնանային կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8.Դասընթացի նպատակն է՝


Խորացնել իմացությունը ՀՀ-ում, տարածական կազմակերպման հիմնախնդիրների
և դրանց լուծման ուղիների վերաբերյալ

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ՏիրապետելուՀՀ-ում առկա հիմնախնդիրներին,
2.Գնահատելու հիմնախնդիրները ըստ տարածքային և ոլորտային կառուցվածքի
3.Տիրապետելու հիմնախնդիրների գնահատման առդի լուծումներին
4.Խորացնելու մասնագիտական հմտությունները հիմնախնդիրների գնահատման
մեթոդաբանական ուղությամբ
5.Վերլուծելու հիմնախնդիրների տարածաշրջանային առանձնահատկությունները
6.Ծանոթանալու հիմնախնդիրների առաջացման պայմաններին
7.Գնահատելու հիմնախնդիրների լուծման ուղիների միջազգային փորձը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.Դասակարգելու հիմնախնդիրների առաջացման պայմանները
2.Բացահայտելու ՀՀ-ում առկա հիմնախնդիրների լուծման ուղիները
4.Վերլուծելու հիմնախնդիրները ըստ ոլորտների և տարածաշրջանների
5.Վերլուծելու հիմնախնդիրները առդի տնտեսության պայմաններում
6.Դասակարգելու իրականացվող գործողութույնները
7. Առաջարկելու հիմնախնդիրների վերացման նոր ծրագրեր և ուղություններ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.
2.

Կատարելու ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք և վերլուծություն;
Արդյունավետ կերպով օգտվելու մասնագիտական տեղեկատվության տպագիր և
էլեկտրոնային աղբյուրներից:

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2 Տիրապետելսերվիսի կազմակերպմանսկզբունքներին
Ա4 Մշակելծառայություններիկազմակերպմանծրագրեր
Բ3Գնահատել սերվիսային գործունեության զարգացմանհամար անհրաժեշտ սոցիալական,
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տնտեսական, մշակութային և բնապահպանական բաղադրիչների կարևորությունը`
պահանջների համաչափ, համամասնական և համարժեք բավարարման տեսանկյունից
Գ4 Դրսևորելքննադատականմտածողություն
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ՝ Microsoft Office PowerPoint ցուցադրությունների ձևաչափով
2. Թեմատիկ ֆիլմերի կամ հոլովակների դիտում
3. Բանավեճ-քննարկումների կազմակերպում
4. Ինքնուրույն (անհատական) հետազոտական նախագծերի իրականացում, ներկայացում և
քննարկում
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը 4 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա

1՝

Դասընթացի

ներածություն:

Թեմա

2՝

Դասընթացի

հիմնական

հասկացությունները: Թեմա 3՝Դասընթացի հիմնական կառուցվածքը և բովանդակությունը:

Թեմա 4՝Դասընթացի ռազմավարությունը: Թեմա 5՝ՀՀ բնական պայմանների ազդեցությունը
հիմնախնդիրների առաջացման գործում: Թեմա 6 ՀՀ տնտեսական պայմանների
ազդեցությունը հիմնախնդիրների առաջացման գործում: Թեմա 7՝ ՀՀ սոցիալական
պայմանների ազդեցությունը հիմնախնդիրների առաջացման գործում: Թեմա 8՝ ՀՀ-ում
առկա հիմնախնդիրները ըստ ոլորտների: Թեմա 9՝ ՀՀ-ում առկա հիմնախնդիրները ըստ
մարզերի: Թեմա 10՝
ՀՀ-ում առկա հիմնախնդիրները ըստ առանձնահատուկ
տարածաշրջանների (լեռնային և բարձր լեռնային, սահմանամերձ, չորային, անտառային):
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.ՀԱՎԾ, ՀՀ տարեգիրք 2015թ, Երևան, 2016թ.:
2.ՀԱՎԾ, ՀՀ մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով 2016թ, Երևան 2016թ.:
3. ՀՀ Կառավարության որոշումներ ըստ տարեթվերի :
4. ՀՀ մարզպետարանների հաշվետվությունները ըստ տարիների:
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