
 

 

    
ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  

«ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ՔԿ/բ - 208_ԵՐԿՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԱՎԱՌԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ 
Դասիչ, դասընթացի անվանում 

                                          ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՓԱԹԵԹ 

 

Մասնագիտություն՝        011301.00.6   ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ                                     
                                                                                            /դասիչ, մասնագիտության լրիվ անվանումը/ 

Կրթական ծրագիր՝       011301.01.6 ՏԱՐՐԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ և ՄԵԹՈԴԻԿԱ 
                                                                                           /դասիչ, կրթական ծրագրի լրիվ անվանումը/ 

Որակավորման աստիճան՝      __     ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ  ԲԱԿԱԼԱՎՐ________ 
                                                                                                     /բակալավր, մագիստրատուրա/   

Ամբիոն՝               __ ՔԻՄԻԱՅԻ _ և ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ 
                                                                        /ամբիոնի լրիվ անվանումը/  

Ուսուցման ձևը՝          ______ԱՌԿԱ_____________ 
                                                                                      /առկա, հեռակա/ 

Կուրս / կիսամյակ՝           3-րդ կուրս, 2- րդ կիսամյակ_____________ 

      

Դասախոս (ներ)՝                  Գագիկ  Թադևոսյան___ _________ 

                                                                                                         /անուն, ազգանուն/ 

                              էլ․ հասցե/ներ__tadgag@rambler.ru_____ 

 

 

Վանաձոր- 2023թ. 

 

 

Հաստատված է ամբիոնի նիստում 

 

____ Քիմիայի  և կենսաբանության _____ 
ամբիոնի անվանումը 

Ամբիոնի վարիչ՝  Ղազարյան Արմինե Հրաչիկի _  /Ա.Ա.Հ/ 

Արձանագրություն № ___11_____ 

 «_24_»   Հունվար__2023 թ. 



ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
1. Դասընթացի դերը  և տեղը կրթական ծրագրում ...............Ошибка! Закладка не определена. 

2. Դասընթացի նպատակը և խնդիրները ...............................Ошибка! Закладка не определена. 

3. Դասընթացին մասնակցելու նախնական մուտքային գիտելիքները, կարողությունները և 

հմտությունները ..........................................................................Ошибка! Закладка не определена. 

4. Դասընթացը ձևավորում է հետևյալ կրթական վերջնարդյունք(ներ)ը . Ошибка! Закладка не 

определена. 

5. Դասընթացի դերը կրթական ծրագրի շրջանավարտների գիտելիքների, կարողությունների և 

հմտությունների ձևավորման հարցում ըստ աշխատաշուկայի պահանջների.Ошибка! Закладка не 

определена. 

6. Դասընթացի ծավալը, ուսումնական աշխատանքի տեսակները, արդյունքների ամփոփման 

ձևերը ...........................................................................................Ошибка! Закладка не определена. 

7. Ուսումնական աշխատանքների տեսակները ...................Ошибка! Закладка не определена. 

8. Դասավանդման մեթոդներն ...............................................Ошибка! Закладка не определена. 

9. Ուսումնառության մեթոդներ ..............................................Ошибка! Закладка не определена. 

10. Դասընթացի համառոտ բովանդակությունը, ուսումնական աշխատանքի ծավալըОшибка! 

Закладка не определена. 

11. Ուսումնամեթոդական գրականության ապահովման քարտ ........ Ошибка! Закладка не 

определена. 

12. Դասընթացի ուսումնամեթոդական քարտ ....................Ошибка! Закладка не определена. 

13. Դասընթացի նյութատեխնիկական միջոցների ապահովում ............ Ошибка! Закладка не 

определена. 

14. Գնահատում .....................................................................Ошибка! Закладка не определена. 

14.1. Գիտելիքների ստուգման և գնահատման բաղադրիչներОшибка! Закладка не определена. 

14.2. Ուսանողների գիտելիքների ստուգում .......................Ошибка! Закладка не определена. 

14.3 Հարցաշար (ըստ ծրագրի) ...................................................Ошибка! Закладка не определена. 

14.4 Գնահատման չափանիշները. .............................................Ошибка! Закладка не определена. 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ ..................................Ошибка! Закладка не определена. 

 

 



ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ 

 

1. Դասընթացի դերը  և տեղը կրթական ծրագրում1․  
Երկրագիտություն և գավառագիտություն դասընթաց է, որը համակողմանիորեն ուսումնասիրում 

է փոքր տարածքներ։ Իր ուսումնասիրություններում երկրագիտությունը և գավառագիտությունը 

օգտագործում է այլ գիտությունների տվյալները, այդ թվում՝ երկրաբանության, ֆիզիկական և 

սոցիալ տնտեսական աշխարհագրության, ազգագրության, պատմության, 

լանդշաֆտագիտության մեթոդները։       

 

2. Դասընթացի նպատակը և  խնդիրները. 
Դասընթացի նպատակն է սովորողին զինել փոքր տարածքների բնության ու պատմության 

հետազոտման մեթոդներով։  Եթե մեծ աշխարհագրական տարածքներում կատարվող 

ուսումնասիրությունները ընդհանրացնում և մեղմացնում են տեղական տարբերությունների 

ազդեցությունը և ընդհանրական բնույթ, ապա փոքր տարածքների ուսումնասիրությունը առավել 

մատչելի է, անմիջական անձնական դիտարկումների համար և նյութերի հավաքման համար։ 

Դասընթացը նաև նպատակ է հետապնդում  բարրձրացնել ազգաբնակչության էկոլոգիական 

կրթության և իրազեկության մակարդակը։  

Պատրաստել կայուն և խորը գիտելիքներով, նախաձեռնող, հմուտ և ժամանակակից շուկայական 

հարաբերությունները պատկերացնող երկրագետի, որը պետք է ունենա  մասնագիտական   

գիտելիքներ: Ծանոթացնել տարածաշրջանի բնական պայմաններին և ռեսուրներին և տալ 

պատկերացումներ նրա գործնական հավելվածների մասին,  

2.1. Դասընթացի  խնդիրներն են ուսանողներին տալ տեսական գիտելիքներ և գործնական 

հմտություններ․   
 Երկրագիտության և գավառագիտության, նրա էության, գործառույթների, հատկանիշների 

մասին, 

  Երկրագիտական և գավառագիտական հիմնական հասկացությունների մասին, 

  Երկրագիտության և գավառագիտության  որպես փոքր տարածքների համալիր 

ուսումնասիրության կարևոր ուղղության մասին 

   

Դասընթացին մասնակցելու նախնական մուտքային գիտելիքները, կարողությունները և 

հմտությունները  /դասընթացները/․ ․ ․ ․ ․ ․  
«Երկարգիտություն և գավառագիտություն»   դասընթացին մասնակցելու կարևոր նախապայման 

է ուսանողների իմացությունը ընդհանուր և պատմական երկրաբանության, ընդհանուր 

ջրաբանության, ընդհանուր գեոմորֆոլոգիայի, ընդհանուր օդերևութաբանության և 

կլիմայագիտության և ընդհանուր երկրագիտության դասընթացներից ուսումնասիրման 

գիտելիքների, էկոլոգիայի հիմունքներ, հայաստանի բնության և պատմության հուշարձանների, 

Հայաստանի պատմության դասընթացներում ստացած գիտելիքները։ 

Դասընթացի ուսումնասիրման ժամանակ ստացած գիտելիքները ուսանողներին անհրաժեշտ 

կլինեն հետագա մասնագիտական դասընթացների ուսումնասիրման ժամանակ, ինչպես նաև 

կուրսային և ավարտական աշխատանքների կատարման ժամանակ։   
  

3. Դասընթացը ձևավորում է հետևյալ կրթական վերջնարդյունք(ներ)ը2  և /կամ 

                                                           
1 Ներկայացվում է դասընթացի կարևորությունը տվյալ կրթական ծրագրի խնդիրների լուծման հարցում և տեղը 

ուսումնական պլանում ըստ կրթաբլոկների 
2 http://www.vsu.am/karg/ararkayakan-nkaragir-17.pdf    

Լրացվում է «Առարկայի նկարագրի մշակման ռազմավարության» կոմպետենցիաների ցանկին  համապատասխան։ 

http://www.vsu.am/karg/ararkayakan-nkaragir-17.pdf


կոմպետենցիաները․  
 

«Երկրագիտություն և գավառագիտություն» դասընթացի ուսումնասիրության արդյունքում 

ուսանողը պետք  է  գիտելիքներ ունենա. 

_Փոքր տարածքների բնության, նրա բաղադրիչների մասին 

- բնական և մշակութային ժառանգության պահպանության օժանդակման,  

Դասընթացի ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողը պետք է կարողանա. 

- ձեռք բերած գիտելիքները կիրառել պրակտիկայում, 

-  նպաստել ազգաբնակչության էկոլոգիական կրթության և իրազեկության բարձրացմանը։ 

Դասընթացի ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողը պետք է տիրապետի. 

-բնապահպանական, գիտաճանաչողական, մշակութային արժեքներին,  

-բնական և  ռեկրեացիոն ռեսուրսների գնահատման     մեթոդներին: 
 

Դասընթացի ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողը ձեռք կբերի հետևյալ կոմպետենցիաները. 

 

Ա)Ընդհանրական կոմպետենցիաներ 

          Գործիքային կոմպետենցիաներ (ԳԿ)` 

ԳԿ1 վերլուծելու և սինթեզելու ունակություն, 

ԳԿ4 մասնագիտական ոլորտի գիտելիքների հիմունքներ, 

ԳԿ9 խնդիրների լուծում, 

ԳԿ10 որոշումների ընդունում: 

Համակարգային կոմպետենցիաներ (ՀԳԿ)` 

ՀԳԿ1 գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողություն, 

ՀԳԿ2 հետազոտություններ կատարելու ունակություններ, 

ՀԳԿ3 սովորելու ունակություն, 

ՀԳԿ8 ինքնուրույն աշխատելու ունակություն, 

 

Բ)Առարկայական (մասնագիտական) կոմպետենցիաներ (ԱԿ) 

ԱԿ2 հստակ հաղորդել ստացված հենքային գիտելիքները, 

ԱԿ4 ցուցաբերել առարկայի ընդհանուր կառուցվածքի և առանձին մասերի միջև կապերի իմացություն, 

ԱԿ6 կիրառել տվյալ առարկային բնորոշ մեթոդները, 

ԱԿ11 տիրապետեն ինքնուրույն հետազոտության մեթոդներին և կարողանան մեկնաբանել հետազոտության 

արդյունքները, 

ԱԿ14 տիրապետեն տվյալ մասնագիտական մակարդակում պահանջվող կոմպետենցիաներին:  

 

 

4. Դասընթացի դերը կրթական ծրագրի շրջանավարտների  գիտելիքների, 

կարողությունների և հմտությունների ձևավորման հարցում ըստ աշխատաշուկայի 

պահանջների3․  
«Երկրագիտություն և գավառագիտություն»  դասընթացից ձեռք  բերված գիտելիքներն և 

հմտությունները շրջանավարտը կարող է կիրառել ֆիզիկա- և տնտեսաաշխարհագրական, 

ազգագրական, պատմական հետազոտական գործունեության ընթացքում, նաև 

ասպիրանտուրայում կրթությունը շարունակելու և բնական աշխարհագրության և 

երկրագիտության բնագավառում գիտական հետազոտություններ կատարելու    նպատակով: 
 
 

5. Դասընթացի ծավալը,  ուսումնական աշխատանքի  տեսակները, արդյունքների 

                                                           
3 Նշվում է, թե տվյալ դասընթացի յուրացման, ամփոփման արդյունքում ձեռքբերված գիտելիքները, հմտությունները և 

կարողությունները  աշխատաշուկայի որ բնագավառներում և ոլորտներում կարող է շրջանավարտը կիրառել  

http://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B2%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6


ամփոփման ձևերը 
 

Չափանիշ 

Առկա ուսուցման 

համակարգ 

Հեռակա 

ուսուցման 

համակարգ 

Դասընթացի ընդհանուր աշխատատարությունը 

(կրեդիտ /ընդհանուր ժամաքանակ) 
2 կրեդիտ/60 ժամ  

   

Աշխատանքի տեսակը ժամաքանակ  

Դասախոսություն 12  

Գործնական աշխատանք 16  

Սեմինար պարապմունք -  

Լաբորատոր աշխատանք -  

Ինքնուրույն աշխատանք 32  

Ընդամենը 60  

Ստուգման ձևը (ստուգարք/ ընթացիկ քննություն/ 

հանրագումարային քննություն) 
 Ստուգարք  

 

6. Ուսումնական աշխատանքների տեսակները4 ․  

  

 Դասախոսությունը դասախոսի կողմից դասընթացի ծրագրի շրջանակներում գիտական-

տեղեկատվական թեմայի վերաբերյալ տրամաբանորեն կառուցված, հետևողական ու պարզ 

խոսքի շարադրանքն է, որի նպատակն է ուսանողին տալ համապարփակ գիտելիքներ: 

Դասախոսը վերլուծում, մեկնաբանում է թեմայի առավել կարևոր, դժվար ընկալելի, հանգուցային 

հարցերը: Դասախոսությունը ուսանողի առջև ուրվագծվող գիտական մի ճանապարհ է, որը նա 

կարող է միայն անցնել գիտական գրականության ընթերցանության, ուսումնական բնույթի այլ 

պարապմունքների և ինքնուրույն կատարած աշխատանքների շնորհիվ: Դասախոսը պետք է 

խթանի ուսանողի ակտիվ իմացաբանական գործունեությունը, նպաստի նրանց 

ստեղծագործական մտածողության ձևավորմանը: Ուսանողը նույնպես պետք է լինի 

դասախոսության ակտիվ մասնակից: Ուսանողը դասախոսությանը ներկայանալուց առաջ պետք 

է ծանոթացած լինի տվյալ դասին ներկայացվող թեմային, որպեզի կարողանա մասնակցել 

ուսումնական գործընթացին: 

 

 Գործնական աշխատանքների ժամանակ ուսանողը կատարում է լսարանային աշխատանք՝ դա-

սախոսի անմիջական ղեկավարման ներքո: Գործնական պարապմունքները անցկացվում են 

գործնական խնդիրների լուծման, առաջադրանքների իրականացման, թեստերի, իրավիճակային 

վերլուծությունների, գործարար խաղերի, խմբային աշխատանքների, տնային առաջադրանքների, 

ուղեղային գրոհների, ինտերակտիվ ուսուցման միջոցով՝ տեսական գիտելիքները կիրառելու, 

գործնական ունակությունների և հմտությունների ձեռքբերման և ամրապնդման նպատակով: 

Դասախոսն առաջադրում է գործնական պարապմունքների թեման, նպատակը, խնդիրները, այն 

                                                           
4 Թողել այն տեսակը, որը տվյալ դասընթացի դասավանդման համար նախատեսված է։ Դասավանդողը կարող է 

նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարել։ 



հարցերը, որոնք պետք է լուծել գործնական պարապմունքի ընթացքում, գործնական 

պարապմունքի անցկացման մեթոդները և պատասխանում է ուսանողների տված հարցերին: 

 

 

 Ինքնուրույն աշխատանքը ուսանողների ուսումնական, գիտահետազոտական 

աշխատանքն է, որն իրականացվում է դասախոսի առաջադրանքով և մեթոդական 

ղեկավարությամբ, բայց առանց նրա անմիջական ղեկավարության: 

Ինքնուրույն աշխատանքի տեսակներն են5՝ 

Ռեֆերատ – ուսանողների ինքնուրույն գրավոր, որտեղ ուսանողը շարադրում է որևէ հարցի կամ թեմայի 

էությունը` հենվելով գրական աղբյուրների վրա (դասագրքեր, ձեռնարկներ և այլն): 

Գործարար խաղեր – պայմանական իրավիճակներում սոցիալ-տնտեսական համակարգերի և մարդկանց 

մասնագիտական գործունեության կառավարման գործընթացների նմանակեղծային մոդելավորում` առա-

ջացող հիմնախնդիրների ուսումնասիրման և լուծման նպատակով: 

 Էսսե – արձակ ստեղծագործություն` քննադատության և լրագրության ժանրի որևէ խնդրի ազատ 

վերլուծություն: 

 Կլոր սեղան – ինքնուրույն աշխատանքի ձևին բնորոշ է թեմատիկ բանավեճի համադրումը խմբային 

աշխատանքի հետ: 

 Կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն – ուսանողների ակտիվ գործունեության կազմակերպման 

ամենաարդյունավետ և տարածված ձևերից մեկն է, որը զարգացնում է մասնագիտական և կեցությանը վե-

րաբերող տարբեր հարցերի վերլուծության կարողությունը: 

 Նախագծերի մեթոդ – ուսումնաճանաչողական, ստեղծագործական կամ խաղային համատեղ 

գործունեության տեսակ է, սովորող-գործընկերների միջև, որոնք ունեն ընդհանուր նպատակ և համաձայ-

նեցված միջոցներ` ուղղված որևէ խնդրի լուծման կամ որոշակի արդյունքի ձևակերպման: 

 Հարցի նախապատրաստման մոդել –կամավորության սկզբունքով ընտրված ուսանողն իր 

նախընտրած հակիրճ ձևով նախապատրաստում է տվյալ առարկայից քննության կամ ստուգարքի 

հարցերի իր պատասխանների փաթեթը: Քննությունից (ստուգարքից) 1 շաբաթ առաջ նա հանձնում է 

փաթեթը դասախոսին, որը ստուգում է այդ նյութերը և որոշում դրանց համապատասխանությունը տվյալ 

առարկայի բովանդակությանը: 

 Ինքնուրույն աշխատանք համացանցում – նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաները կարող են 

օգտագործվել հետևյալ նպատակներով` համացանցում անհրաժեշտ տեղեկատվության որոնման համար, 

երկխոսություն համացանցում, թեմատիկ ցանցային էջերի օգտագործում: 

 Աշխատանքային տետր – նախատեսված է ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքների համար և թույլ 

է տալիս գնահատել ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանն ուսանողների կողմից: 

  Զեկույց – որևէ գիտական կամ հետազոտական թեմայի շուրջ կատարած եզրակացությունների, 

ստացած արդյունքների ներկայացում ուսանողի կողմից: 

 Հարցազրույց – վերահսկողության միջոց, որը կազմակերպվում է որպես հատուկ զրույց 

դասավանդողի և ուսանողների միջև` կապված այնպիսի թեմայի հետ ինչպիսին կարգապահությունն է, և 

նախատեսված է հստակեցնել ուսանողների գիտելիքների շրջանակը կոնկրետ թեմայի, հարցի վերաբերյալ: 

 

7. Դասավանդման մեթոդներներն են՝6 հիմնահարցային դասախոսություն,  դասախոսություն-

երկխոսություն, դասախոսություն-քննարկում, թեմատիկ սեմինար, սեմինար-բանավեճ, 

գործնական աշխատանք՝ անհատական աշխատանք, գործնական աշխատանք՝ խմբային 

աշխատանք, ուսուցում գործողությամբ (action learning), իրավիճակային խնդիրների 

վերլուծություն, գործարար խաղեր․ ․ ․ ․  

 

8. Ուսումնառության մեթոդներն են7՝ մտքերի  քարտեզագրում, թիմային քննարկում,  

                                                           
5 Թողել այն տեսակը, որը տվյալ դասընթացի դասավանդման համար նախատեսված է։ Դասավանդողը կարող է 

նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարել։ 
6 Ներկայացված են օրինակներ։  Դասավանդողը կարող է նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարել։ 
7 Ներկայացված են օրինակներ։  Դասավանդողը կարող է նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարել։ 

 



իրադրությունների վերլուծություն, ալգորիթմների և հրահանգների կազմում, աղյուսակների և 

դասակարգման համեմատման և համակարգման սխեմաների կազմում, փորձի/հետազոտության 

արդյունքների վերաբերյալ եզրակացության ներկայացում․ ․ ․ ․   
 

 

 



 

9. Դասընթացի համառոտ բովանդակությունը, ուսումնական աշխատանքի ծավալը` ըստ բաժինների և    թեմաների8. 

 

հ/հ 
Թեմա  

(բաժին) 

Ուսումնական աշխատանքի ժամաքանակն ըստ 

տեսակների 

դ
ա
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ա
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ւն
 

ս
ե

մ
ի

ն
ա

ր
 

պ
ա

ր
ա

պ
մ

ո
ւն

ք
 

գ
ո

ր
ծն

ա
կ

ա
ն

 

ա
շխ

ա
տ

ա
ն

ք
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տ
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ն

ք
 

Ի
ն

ք
ն

ո
ւր

ո
ւյ

ն
 

ա
շխ

ա
տ

ա
ն

ք
 

1 Երկրագիտություն և գավառագիտություն խնդիրները, օբյեկտը, ուսումնասիրությունների 

ուղղությունը։ 

 

2  2  6 

2 Երկրագիտության և գավառագիտության ուսումնասիրության փուլերը 

 

2  2  5 

3 Երկրագիտության հետազոտման աղբյուրների ընդհանուր բնութագիրը։ 

Երկրագիտական մատենագրություն,  

2  2  5 

4 Երկրագիտական հետազոտության վիճակագրական և քարտեզագրական աղբյուրները 2  4  5 

5 Երկարագիտական հետազոտության արխիվային, բանավոր աղբյուրները 2  2  5 

6 Պատմության և մշակույթի հուշարձանները որպես երկրագիտության աղբյուրներ, 

թանգարանները  և բնության օբյեկտները որպես երկրագիտության աղբյուրներ։ 

2  4  6 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 12  16  32 

 

 

 

 

 

10. Ուսումնամեթոդական գրականության ապահովման քարտ 

                                                           
8 Նման է օրացուցային պլանին 



 

հ/հ Անվանումը/հեղինակ Հրատարակության տարի 

Պարտադիր գրականություն (ՊԳ) 

1. Խմբագրական կոլեգիա․ , Հայաստանի ֆիզիկական աշխարհագրություն 1976 

2. Օհանյան Հայաստան ի ֆիզիկաաշխարհագրական ֆրջանները 1975 

3․   Գ.Թադևոսյան Լոռու զբոսաշրջային ռեսուրսները 2015 

4․   Մել քու մյ ան  Սերգե յ , Հայ աստանի  և  Արցախի  սոցիալ  տնտեսական  աշխարհագրու թյ ու ն  2005 

5․   ․  Գառնիկ Շախկյան "Լոռի․  պատմության քարակերտ էջերը",  Երևան, Հայաստան 1986 

Լրացուցիչ գրականություն(ԼԳ) 

 

1. Հ․ Այվազյան Հայաստանի բնաշխարհ 2006 

2.   

3․    

Համացանցային տեղեկատվական պաշարներ (ՀՏՊ)/ Էլեկտրոնային աղբյուրներ (ԷԱ) 

1. Համացանց  

2. Լեկցիաների էլեկտրոնային տարբերակներ  

11. Դասընթացի ուսումնամեթոդական քարտ 

11.1. Դասախոսությունների ուսումնամեթոդական  քարտ 

 

հ/հ Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ Գրականություն9 

1. Երկրագիտություն և 

գավառագիտություն խնդիրները, 

օբյեկտը, ուսումնասիրությունների 

ուղղությունը։ 

Երկրագիտությունը և 

գավառագիտությունը որպես 

գիտություն, ուսումնասիրման օբյեկտը, 

խնդիրները։ 

Երկրագիտության քառաստիճան 

բաժանումը 

2 ՊԳ․ 1,2,3,4 

2. Երկրագիտության և Երկրագիտության և 2 ՊԳ1,․ 2,3,4 

                                                           
9 Ըստ 12-րդ կետում նշված ցանկի, օր․ ՝ ՊԳ 1, ԼԳ 2 և այլն 



գավառագիտության 

ուսումնասիրության փուլերը 

 

գավառագիտության 

ուսումնասիրության չորս փուլերը 

3․   Երկրագիտության հետազոտման 

աղբյուրների ընդհանուր 

բնութագիրը։ Երկրագիտական 

մատենագրություն, 

Երկրագիտական 

ուսումնասիրությունների աղբյուրների 

բաժանումը ըստ խմբերի, դրանց ըն 

դհանուր բնութագիրը։ Երկրագիտական 

մատենագրություն 

2 ՊԳ․ 1,2,3,4 

4 Երկրագիտական հետազոտության 

վիճակագրական և 

քարտեզագրական աղբյուրները  

Երկրագիտության ուսումնասիրության 

աղբյուրները, վիճակագրական և 

քարտեզագրական աղբյուրներ 

2 ՊԳ․ 1,2,3,4 

5 Երկարագիտական 

հետազոտության արխիվային, 

բանավոր աղբյուրները 

Երկրագիտության ուսումնասիրության 

աղբյուրները, արխիվային և բանավոր 

աղբյուրներ 

2 ՊԳ․ 1,2,3,4 

6 Պատմության և մշակույթի 

հուշարձանները որպես 

երկրագիտության աղբյուրներ, 

թանգարանները  և բնության 

օբյեկտները որպես 

երկրագիտության աղբյուրներ։ 

Պատմության և մշակույթի 

հուշարձանները որպես 

երկրագիտության աղբյուրներ, 

թանգարանները  և բնության 

օբյեկտները որպես երկրագիտության 

աղբյուրներ։ 

2 ՊԳ․ 1,2,3,4 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11.2. Գործնական աշխատանքների /սեմինար պարապմունքների ուսումնամեթոդական քարտ 

 

հ/հ Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ 

Ս
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ւգ

մ
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 ձ

և
ը

 

Գրականություն10 

1. Երկրագիտական 

ոսումնասիրության քառաստիճան 

բաժանումը 

 

Երկրագիտության և 

գավառագիտության օբյեկտ 

հանդիսացող քառաստիճան 

համակարգի կազմում, 

յուրաքանչյուր դասի 

բնութագրի կազմում  

2  ՊԳ․ 2,3,4,5 

2. Փոքր տարածքի երկրագիտական և 

գավառագիտական համակողմանի 

ուսումնասիրությունը  

 

Բնության տարրերի ցանբկի 

կազմում 

Պատմական անցյալի և 

ժողովրդագրական 

հետազոտման մեթոդների 

ուսումնասիրություն 

Մշակութային և հոգևոր 

կյանքի հետազոտման 

մեթոդներ։ 

2  ՊԳ․ 2,3,4,5 

3 Երկրագիտական հետազոտման 

առաջին փուլ 

 

Քարտեզների կազմում, 

սահմանների զատում, 

քարտեզագրական նյութի 

հավաքագրում 

2  ՊԳ․ 2,3,4,5 

4 Երկրագիտական հետազոտման 

երկրորդ փուլ։ 

Գրական, վիճակագրական, 

քարտեզագրական, 

2  ՊԳ․ 2,3,4 

                                                           
10 Ըստ 12-րդ կետում նշված ցանկի, օր․ ՝ ՊԳ 1, ԼԳ 2 և այլն 



հուշապատումային 

նյութերի փաստաթղթերի 

կազմման տեխնոլոգիան, ու 

սումնասիրությունը 

5 Երկրագիտական հետազոտման 

երրորդ և չորրորդ փուլ։  

Արշավների և 

էքսկուրսիաների 

անցկացման 

մեթոդաբանությունը, 

նյութերի հավաքագրում, 

վերլուծություն 

2  ՊԳ․ 2,3,4 

6 Երկրագիտական 

մատենագրություն 

Երկրագիտական 

մատենագրության 

հետազոտման մեթոդներ 

2  ՊԳ․ 2,3,4 

7 Քարտեզագրական աղբյուրներ Քարտեզ, նրա կազմման և 

քարտեզագրական 

հետազոտման մեթոդներ 

2  ՊԳ․ 2,3,4 

8 Արխիվային և բանավոր աղբյուրներ Ժողովրդագրական 

հետազոտությունների 

տեխնոլոգիան 

2  ՊԳ․ 2,3,4 

 

11.3. Լաբորատոր աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ 

 

հ/հ Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ 

Ս
տ

ո
ւգ

մ
ա

ն
 ձ

և
ը

 

Գրականություն11 

1.      

                                                           
11 Ըստ 12-րդ կետում նշված ցանկի, օր․ ՝ ՊԳ 1, ԼԳ 2 և այլն 



2.      

 

 

11.4. Ինքնուրույն աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ  

 

հ/հ 
Ինքնուրույն աշխատանքի 

թեմաները 

Ուսումնասիրվող 

հարցեր  

Աշխատանքի  

տեսակը12 

Ներկայացման 

ժամկետները 
Ստուգման ձևը Գրականություն13 

1. 1. Վանաձորի 

ճարտարապետական 

հուշարձանները 

 Գրավոր   ՊԳ 4,5 

2. 2. Իմ քաղաքի 

պատմությունը 

 Գրավոր   ՊԳ 4,5 

3. 3. Իմ գյուղի 

պատմությունը 

 Գրավոր   ՊԳ 4,5 

4, 4. Հարազատ դպրոցի 

պատմությունը 

 Գրավոր   ՊԳ 4,5  

5․   5. Իմ երկրամասի կլիման  Գրավոր   ՊԳ 4 

6․  6. Իմ երկրամասի Կարմիր 

գիրքը 

 Գրավոր   ՊԳ 4 

                                                           
12 Տես 7-րդ կետի հինգերորդ պարբերությունը 
13 Ըստ 12-րդ կետում նշված ցանկի, օր․ ՝ ՊԳ 1, ԼԳ 2 և այլն 



7․  7. Իմ մարզի ծեսերը, 

սովորույթները, 

ավանդազրույցները 

 Գրավոր   ՊԳ 4 

8․  8. Լոռու մեծանուն 

գրողները 

 Գրավոր   ՊԳ 4 

9․  9. Իմ տոհմաբանությունը  Գրավոր   ՊԳ 4 

10․  Վանաձորի 

թանգարաններով 

 Գրավոր   ՊԳ 4 

11․  Լոռու արգելավայրերը և 

բնության 

հուշարձանները 

 Գրավոր   ՊԳ 4 

12 Լոռու գեղատեսիլ 

լանդշաֆտները 

 Գրավոր   ՊԳ 4 

 

12. Դասընթացի նյութատեխնիկական միջոցների ապահովում14 

 

Ռեսուրսի անվանումը 
Ռեսուրսի անվանումը, քանակը, նկարագրությունը (անհրաժեշտության 

դեպքում) 

Լսարան (հատուկ կահավորմամբ) Լսարան, թանգարան, փորձարարական դաշտ 

Նյութեր լաբորատոր աշխատանքների համար  

Սարքեր, սարքավորումներ Կողմնացույց, ջերմաչափ, քամաչափ, խոնավաչափ, քայլաչափ 

Համակարգչային ծրագրեր  

                                                           
14 Նշվում են սարք-սարքավորումների, համակարգչային ծրագրերի նկարագրությունները և քանակը, որոնք անհրաժեշտ են տվյալ դասընթացի ուսումնական գործընթացը 

կազմակերպելու համար 



Այլ  

 



 

13. Գնահատում 

Համալսարանում գործում է բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և 

ասպիրանտուրայի ուսանողների գիտելիքների պարբերական ստուգման և 

գնահատման բազմագործոնային համակարգ, որի կիրառկման հիմնական 

նպատակներն են` 

 կազմակերպել ուսումնառության համաչափ աշխատանքային գործընթաց, 

ապահովել գիտելիքների համակողմանի ստուգում, խթանել ուսանողի 

ինքնուրույն աշխատանքը, 

 իրականացնել ինքնուրույն առաջադրանքների, ընթացիկ ստուգումների 

(ստուգարքներ և քննություններ), ուսումնական գործընթացի այլ բաղադրիչների 

հաշվառում հետադարձ կապի արդյունավետ  մեխանիզմների ներմուծման 

միջոցով՝ ի նպաստ ուսումնառության գործընթացի բարելավման: 

 

Համալսարանում գնահատման գործընթացը կանոնակարգվում է համաձայն 

գործող կարգի15։ 

 

13.1. Գիտելիքների ստուգման և գնահատման բաղադրիչներն են՝ 

 ուսումնական գործընթացին ուսանողի մասնակցության աստիճանի գնահատում 

դասերին հաճախումների հաշվառման միջոցով՝առավելագույնը 20 միավոր, 

 գործնական (սեմինար) և լաբորատոր աշխատանքների ընթացքում նրա 

ակտիվության և հմտությունների հաշվառում և գնահատում ընթացիկ 

ստուգումների միջոցով՝ առավելագույնը գումարային 20 միավոր, 

 ինքնուրույն աշխատանքների (անհատական առաջադրանքներ) հաշվառում և 

գնահատում առավելագույնը գումարային 20 միավոր, 

 դասընթացի ենթաբաժինների և ծրագրով նախատեսված այլ առաջադրանքների 

կատարման և յուրացման ընթացիկ ստուգում և գնահատում կիսամյակի 

ընթացքում (ընթացիկ քննություններ կամ ստուգարքներ)՝ առավելագույնը 

գումարային 40 միավոր, 

 ստուգման արդյունքների ամփոփում գնահատման նշված բաղադրիչների 

արդյունքների հիման վրա և դասընթացի արդյունարար գնահատականի 

ձևավորում՝ առավելագույնը գումարային 100 միավոր։ 

 

13.2. Ուսանողների գիտելիքների ստուգում․  

Դասընթացն ամփոփվում է քննությամբ/ստուգարքով։  

Քննությամբ  ամփոփվող դասընթացն ավարտվում է կիսամյակի 2 քննության  

միջոցով և մյուս բաղադրիչների գնահատումների արդյունքներով: 

Ստուգարքով ամփոփվող դասընթացն ավարտվում է կիսամյակի 

                                                           
15«Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի  ուսանողների գիտելիքների 

ստուգման, գնահատման և հաշվառման կանոնակարգ» (ընդունված  ՎՊՀ-ի գիտական խորհրդի կողմից   

30.062022թ.),   



ընթացքում ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանը որոշող 2 ընթացիկ 

ստուգումների և մյուս բաղադրիչների գնահատումների արդյունքներով:16 

 

13.3. Հարցաշար (ըստ ծրագրի) 
1. Երկրագիտություն և գավառագիտություն դասընթացի առարկան, խնդիրները 

2. Երկրագիտության և գավառագիտության մեջ քառաստիճան բաժանումը 

3. Երկրագիտության և գավառագիտության օբյեկտները 

4. Երկրագիտության ուսումնասիրության փուլերը 

5. Երկրագիտության և գավառագիտության հետազոտման աղբյուրները 

6. Երկրագիտական մատենագրություն 

7. Երկրագիտական հետազոտման վիճակագրական աղբյուրներ 

8. Երկրագիտական հետազոտման քարտեզագրական աղբյուրներ 

9. Երկրագիտական հետազոտման արխիվային աղբյուրներ 

10. Երկրագիտական հետազոտման բանավոր աղբյուրներ 

11. Երկրագիտական հետազոտման պատմության և մշակույթի հուշարձաններ 

12. Թանգարանները, որպես երկրագիտական հետազոտման աղբյուրներ 

13. Բնության օբյեկտները որպես երկրագիտական հետազոտման աղբյուրներ 

14. Բնական գործընթացների երկրագիտական դիտարկում 

 

Ա) 1-ին  ընթացիկ քննություն (կիսամյակի 9-10 շաբաթվա ընթացքում)  

      (1-ին ընթացիկ ստուգում (կիսամյակի -------շաբաթվա ընթացքում) 

 Ընդգրկված թեմաները. 
1. 

2. 

3……. 

 

 Ընդգրկված հարցեր. 
1. 

2. 

3……. 

 

Բ) 2-րդ  ընթացիկ քննություն (կիսամյակի 19-20 շաբաթվա ընթացքում)   

(2-րդ ընթացիկ ստուգում (կիսամյակի-------շաբաթվա ընթացքում) 

 Ընդգրկվող թեմաները. 
1. 

2. 

3……. 

 

 Ընդգրկված հարցեր. 
1. 

2. 

3……. 

 

13.4. Գնահատման չափանիշները17. 

                                                           
16 Կիրառվում է կամ առաջին, կամ երկրորդ պարբերությունն ըստ դասընթացի ամփոփման ձևի։  
17 Լրացվում է ըստ ամբիոնի /դասախոսի  որոշման 



Գնահատումը կատարվում է ըստ բուհում գործող «Ուսանողների գիտելիքների 

ստուգման,գնահատման և հաշվառման կանոնակարգե (ընդունված ՎՊՀ-ի գիտական 

խորհրդի կողմից) 

 

 

https://new.vsu.am/karg/2022/%D4%B3%D5%B6%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D5%BF%D5%B4%D5%A1%D5%B6%20%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%A3.pdf
https://new.vsu.am/karg/2022/%D4%B3%D5%B6%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D5%BF%D5%B4%D5%A1%D5%B6%20%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%A3.pdf


 

«ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆե 

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ 

 

 

 
 Մասնագիտություն՝        011301.00.6   ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ                                     

                                                                                                                           /դասիչ, մասնագիտության լրիվ անվանումը/ 

Կրթական ծրագիր՝       011301.01.6 ՏԱՐՐԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ և ՄԵԹՈԴԻԿԱ 
                                                                                           /դասիչ, կրթական ծրագրի լրիվ անվանումը/ 

Որակավորման աստիճան՝      __     ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ  ԲԱԿԱԼԱՎՐ________ 
                                                                                                     /բակալավր, մագիստրատուրա/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Վանաձոր 2023 

 

 

 

 

 



Առկա  ուսուցում 
Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

  ՔԿ/բ - 208_ԵՐԿՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԱՎԱՌԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

3-րդ  կուրս ,2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 28 Դասախոսություն 12 

Սեմինար - 

Լաբորատոր  աշխատանք - 

Գործնական աշխատանք 16 

Ինքնուրույն 32 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Ստուգարք  

Դասընթացի 

նպատակը 

Ծանոթանալ Հայկական լեռնաշխարհի և Հայաստանի Հանրապետության 

տարածքի ֆիզիկաաշխարհագրական պայմաններին՝ մակերևույթի 

ռելիեֆին, երկրաբանական կառուցվածքին, կլիմային, ջրագրությանը և 

լանդշաֆտային գոտիներին։  

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք  Փոքր  տարածքի երկրագիտական հետազոտման  

  
Հմտություն  Ձեռք է բերում տարծքի բնական, պատմական, 

ազգագրական պայմանների վերլուծության և գնահատման 

հմտություններ 

  
Կարողունակություն  Կարողանում է հետազոտել, գնահատել և 

վերլուծել կլիմայական, ջրագրական, ռելիեֆի ձևաչափական, 

պատմական տեսարժան վայրերը, հուշարձանները, 

ազգագրական ցուցանիշները 

  
Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1. Երկրագիտություն և գավառագիտություն խնդիրները, 

օբյեկտը, ուսումնասիրությունների ուղղությունը։ 

Թեմա 2 Երկրագիտության և գավառագիտության 

ուսումնասիրության փուլերը 



Թեմա 3 Երկրագիտության հետազոտման աղբյուրների ընդհանուր 

բնութագիրը։ Երկրագիտական մատենագրություն,  

Թեմա 4  Երկրագիտական հետազոտության վիճակագրական և 

քարտեզագրական աղբյուրները  

Թեմա 5 Երկարագիտական հետազոտության արխիվային, 

բանավոր աղբյուրները 

Թեմա․ 6․  Պատմության և մշակույթի հուշարձանները որպես 

երկրագիտության աղբյուրներ, թանգարանները  և բնության 

օբյեկտները որպես երկրագիտության աղբյուրներ։ 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Գնահատումը կատարվում է ըստ բուհում գործող «Ուսանողների 

գիտելիքների ստուգման,գնահատման և հաշվառման 

կանոնակարգե (ընդունված ՎՊՀ-ի գիտական խորհրդի կողմից) 

 

 

Գրականություն 

Պարտադիր- Հայկական ՍՍՀ ֆիզիկական աշխարհագրություն, 

խմբագրական կոլեգիա, Երևան,  1976թ  

Մելքումյան Սերգեյ, Հայաստանի և Արցախի սոցիալ տնտեսական 

աշխարհագրություն 

Լրացուցիչ- Գ.Թադևոսյան Լոռու զբոսաշրջային ռեսուրսները, Վանաձոր, 

2015  

Գառնիկ Շախկյան "Լոռի․  պատմության քարակերտ էջերը",  

Երևան, Հայաստան 
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