ԻԴ.03.01 - ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Աշխարհագրության ներածություն. Աշխարհագրությունը որպես գիտությունների համակարգ: Տեղը գիտությունների դասակարգման մեջ: Կանտ
- Հետներյան դասակարգումը: Աշխարհագրությունը որպես օբյեկտային և
միաժամանակ մեթոդաբանական գիտություն: Աշխարհագրության տեսության փիլիսոփայական հիմքը: Տարածական մոտեցումը` որպես աշխարհագրական ուսումնասիրությունների ասպեկտ: Կապը սիներգետիկայի որպես ինքնակազ-մակերպման մասին գիտության հետ: Տեղը
երկրի մասին գիտությունների համակարգում: Աշխարհագրական գիտությունների համակարգի կառուցվածքը: Երեք կարևոր բաղադրամասերը:
Ընդհանուր (տեսական) աշխարհագրություն, բնական (ֆիզիկական)
աշխար-հագրություն, հասարակական (սոցիալ-տնտեսական) աշխարհագրություն: Աշխարհագրական գիտության՝ բովանդակությունը, խնդիրները, դրանց էվոլյուցիան:
Աշխարհագրության պատմություն. Աշխարհագրական գիտության ձևավորման պատմական նախադրյալները: Մարդ–բնություն փոխհարաբերությունների անդրադարձը աշխարհագրական գիտելիքների ձևավորման
վրա: Աշխարհագրությունը անտիկ ժամանակաշրջանում, միջին դարերում: Վերածննդի և աշխարհագրական մեծ հայտանգործությունների
ժամանակաշրջան: Նոր ժամանակաշրջանի աշխարհագրությունը: Հայ
աշխարհագրական մտքի զարգացումը: ժամանակակից աշխարհագրության հիմնախնդիրները:
Հետազոտության մեթոդները և հիմնարար հասկացությունները.
Աշխարհագրական հետազոտության մեթոդների առանձնահատկությունները, դասակարգումը: Նկարագրական, համեմատական, գեոքիմիական,
գեոֆիզիկական,

մաթեմատիկական,
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վիճակագրական,

դիստանցիոն

մեթոդներ: Քարտեզագրական մեթոդի դերը և նշանակությունը: Գեոինֆորմացիոն մեթոդ: Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր
/ԱՏՀ/: Աշխարհագրական հետազոտությունների դաշտային, տվյալների
մշակման և անալիզի մեթոդներ: Գեոինֆորմացիոն համակարգերի մոդելավորումը և կառուցումը լանդշաֆտային հիմքի վրա: Աշխարհագրության
հիմնարար հասկացությունները: Աշխարհագրական դիրք: Համակարգային և կառուցվածքային մտեցումներ: Շրջան, շրջանացում: Աշխարհագրական համակարգ: Ներքին ռեֆլեքսիայի հիմնախնդիրը աշխարհագրության մեջ:
Համալիր ֆիզիկական աշխարհագրություն: Տեսական հիմքը. Ուսմունք
աշխարհագրական թաղանթի մասին: Զարգացման փուլերը և գործոնները: Հորիզոնական և ուղղաձիգ կառուցվածքը: Դինամիկան և
ֆունկցիոնալությունը: Երկրի ոլորտների փոխազդեցության օրինաչափությունները և դրանց դերը աշխարհագրական թաղանթի ձևավորման մեջ:
Արեգակնային համակարգի ալիքային կառուցվածքը և փոխհատուցման
օրենքը: Աշխարհագրական գոտիականություն և զոնայականություն:
Երկրի լանդշաֆտային թաղանթի տարածաժամանակային դիֆերենցիացիան (մասնատումը): Հորիզոնական զոնայականություն և վերընթաց
գոտիականություն: Աշխարհագրական զոնայականության պարբերականության օրենքը: Սեկտորայնություն, ազոնալություն, պրովինցիալություն:
Զոնայականության սկզբունքների մշակումը Պասսարգեի, Հումբոլտի,
Դոկուչաևի, Գրիգորևի, Բերգի, Մարկովի, Կալեսնիկի, Սոլնցևի, Իսաչենկոյի կողմից: Համալիր համագիտական և կիրառական ֆիզիկական
աշխարհագրության

շրջանացում:

Օբյեկտիվացման

և

շրջանացման

պրոբլեմը: Շրջանացումը որպես միջոցառում և արդյունք:
Ուսմունք երկրահամակարգերի մասին: Բնական երկրահամակարգերի
հիերարխիան: Կիսահամակարգություն: Դասակարգում: Երկրահամա2

կարգերի ինվարիանտ և հաջորդական դինամիկ շարքեր: <<Վիճակ>> և
<<Հերթափոխ>> հասկացությունները:
Երկրի աշխարհագրական թաղանթի ոլորտները: Երկրի աշխարհագրական թաղանթի և դրա կառուցվածքի մասին ժամանակակից պատկերացումները: Աշխարհագրական թաղանթի ոլորտները` քարոլորտ, մթնոլորտ, ջրոլորտ, կենսոլորտ, դրանց կազմը, կառուցվածքը, միասնու-թյունը
և որակական տարբերությունները:
Ուսմունք քարոլորտի մասին: Երկրի ներքին կառուցվածքը, կազմը: Ընդհանուր տեղեկություններ երկրի հասակի մասին: ժամանակագրական
աղյուսակ: Երկրակեղևի հիմնա-կան կառուցվածքային տարրերը: Ներծին
պրոցեսները և ռելիեֆը: Արտածին պրոցեսները և ռելիեֆը: Լեռները և
հարթավայրերը, որպես ռելիեֆագոյացնող ներծին և արտածին պրոցեսների արգասիք: Լեռների և հարթավայրերի դասակարգումը, դրանց
աշխարհագրական տեղաբաշխումը:
Ուսմունք ջրոլորտի մասին: Ջրոլորտը որպես աշխարհագրական թաղանթի բաղկացուցիչ մաս: Ջրի ֆիզիկական և քիմիական հատկությունները:
Ջրոլորտի ծավալն ու կառուցվածքը: Ջրի շրջապտույտը բնության մեջ:
Համաշխարհային ջրային հաշվեկշիռ:
Համաշխարհային օվկիանոս: Հիմնական բնութագրիչները (աղիություն,
ջերմային ռեժիմ, սառցային երևույթներ): Օվկիանոսային ջրի շարժումը,
առաջացման մեխանիզմը

և դերը աշխարհագրական թաղանթում:

Օվկիանոսը որպես կյանքի միջավայր: Համաշխարհային օվկիանոսի
հիմնախնդիրը:
Ցամաքի ջրերը որպես ջրի համաշխարհային շրջապտույտների մաս:
Ստորերկրյա ջրեր, ծագումը, սնումը, տեղադրման պայմանները, տեսակները: Գետեր, առաջացումը, ձևաչափական տարրերը, սնումը, ռեժիմը,
հոսքի բնութագրիչները, ջերմային և կենսաբանական ռեժիմը:
Ճահիճների առաջացումը և զարգացումը:
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Սառցադաշտերի ձևավորման և զարգացման պայմանները, տիպերը:
Երկրագնդի քաղցրահամ ջրերի հիմնահարցը:
Ուսմունք մթնոլորտի մասին: Գաղափար երկրի մթնոլորտի մասին: Սահմանները, կազմը, կառուցվածքը, նշանակությունը:
Արեգակնային ճառագայթումը որպես աշխարհագրական թաղանթի
էներգիայի

հիմնական

աղբյուր:

ճառագայթման

հաշվեկշիռ,

նրա

բաղադրիչները:
Գործունյա մակերևույթի և մթնոլորտի ջերմային ռեժիմը: Ջերմային
հաշվեկշիռ և նրա բաղադրիչները: Ջերմային գոտիներ:
Մթնոլորտային տեղումներ, տեսակները, խոնավացման գործակից: Խոնավության տեղաբաշխման աշխարհագրական օրինաչափությունները:
Մթնոլորտային ճնշում: Չափման մեթոդներն ու միավորները: Մթնոլորտային ճնշման փոփոխման պայմանները: ճնշման տեղաբաշխման օրինաչափությունները: Ցիկլոններ, անտիցիկլոններ: Քամիներ, բնութագրիչները, տիպերը: Օդային զանգվածներ, ձևավորումը, տիպերը: Մթնոլորտի
ճակատներ:
Մթնոլորտի

ընդհանուր

շրջանառությունը

պայմանասիրող

գլխավոր

գործոնները:
Եղանակ և կլիմա: Եղանակաստեղծ տարրեր և կլիմայագոյացնող
գործոններ: Կլիմաների դասակարգումը: Երկրի կլիմայական գոտիները և
մարզերը: Կլիմայի փոփոխությունները և տատանումները: Ապագայի
կլիմաների կանխատեսման հիմնահարցերը: Կլիմայի գլոբալ փոփոխություն: Հնարավոր պատճառները և հետևանքները:
Ուսմունք կենսոլորտի մասին: Կենսոլորտը որպես աշխարհագրական
թաղանթի բաղկացուցիչ մաս: Կենդանի օրգանիզմների գոյության պայմանները և էկոլոգիական գործոնները: Նյութի շրջապտույտի առանձնահատկությունները կենսոլորտում: Արեալ. Արեալների դասակարգումը ըստ
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ձևի, չափերի: Ֆլորա, ֆլորայի տարրերը, ֆլորիստիկական շրջանացում:
Ֆաունա, ֆաունիստական համալիրներ, շրջանացում:
Բիոցենոզ: Համակեցությունների աշխարհագրական տարածման օրինաչափությունները: Աշխարհագրական տարբեր գոտիների կենսացենոզների բնութագիրը:
Բնության և հասարակության փոխհարաբերությունը. Բնական լանդշաֆտների սոցիալ-տնտեսական ֆունկցիան: Կուլտուրական լանդշաֆտներ: Կիրառական լանդշաֆտագիտություն: Լանդշաֆտա-էկոլոգիական
փորձաքննություն: Լանդշաֆտային կանխատեսում: Աշխարհագրական
թաղանթի զարգացման ժամանակակից փուլը: Բնական լանդշաֆտների
փոփոխումը և բնօգտագործման հիմնախնդիրները:
Բնական ռեսուրսներ. կլիմայական, ջրային, կենսաբանական, օգտակար
հանածոներ: Դրանց դերն ու նշանակությունը մարդկության աճող
պահանջմունքները բավարարելու գործում:
Անթրոպոգեն լանդշաֆտներ: Բնական միջավայրի փոփոխման դրական
և բացասական հետևանքները: Արիդ և հումիդ լանդշաֆտների ծավալուն
յուրացումը (ջրային և ֆիտոմելիորացիա), անտառների, արոտավայրերի
վերականգնումը, պարենային և տեխնիկական կուլտուրաների բերքատվության բարձրացումը:
Բնական միջավայրի դեգրադացիան. մթնոլորտի, քաղցրահամ և ծովային ջրերի աղտոտումը, անտառների կրճատումը, գետային հոսքի խախտումը, հողածածկույթի քայքայումը, ցամաքի անապատացումը, կենսաբազմազանության նվազումը:
Հատուկ պահպանվող տարածքների դերը բուսական և կենդանական
աշխարհի գենոֆոնդի ու բնական լանդշաֆտների պահպանման գործում:
Աշխարհագրական միջավայրի բարելավման միջոցառումները: Բնակառավարման հիմնահարցերը: Բնակչության էկոլոգիական դաստիարակությունը:
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20. Проблемы гидрологии и гидроэкологии. вып. 2 – Гидроэкология:
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ՏՆՏԵՍԱԿԱն, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Տնտեսական,

սոցիալական

և

քաղաքական

աշխարհագրության

ուսումնասիրության առարկան և օբյեկտը. Աշխարհագրության

տեղը

գիտությունների համակարգում: Գիտությունների Կանտ-Հետներյան դասակարգումը և աշխարհագրությունը: Գիտությունների օբյեկտային դասակարգումը և աշխարհագրությունը: Աշխարհագրությունը որպես օբյեկտային և միաժամանակ մեթոդաբանական գիտություն: Աշխարհագրական մտածողություն: Աշխարհագրական մոտեցում: Տնտեսական, սոցիալական և քաղաքական աշխարհագրության առնչությունները տնտեսագիտության, ժողովրդագրության, ազգագրության, սոցիոլոգիայի և քաղաքագիտության հետ: Տնտեսական, սոցիալական և քաղաքական աշխարհագրության կապը բնաաշխարհագրական գիտությունների հետ: Տնտեսական, սոցիալական և քաղաքական աշխարհագրության կառուցվածքը,
գլխավոր ճյուղերն ու ենթաճյուղերը: Համաշխարհային տնտեսության և
տնտեսության ճյուղերի աշխարհագրություն, բնակչության աշխարհագրություն, սոցիալական աշխարհագրություն, քաղաքական աշխարհա7

գրություն

սոցիալ-տնտեսական երկրագրություն, սոցիալ-տնտեսական

քարտեզագրություն: Տնտեսական, սոցիալական և քաղաքական աշխարհագրության՝ որպես գիտության ինքնուրույն ճյուղի ձևավորումը, զարգացման հիմնական փուլերը:
Բնության և հասարակության փոխազդեցության հիմնախնդիրները:
Բնական ռեսուրսներն ու բնական պայմանները հասարակական կյանքում և արտադրության պրոցեսում: Բնական պայմանները և ռեսուրսները
որպես տնտեսական կատեգորիա: Բնական պայմանների և բնական
ռեսուրսների տնտեսական, սոցիալական և էկոլոգիական գնահատումը:
Կայուն զարգացման կոնցեպցիան:
Տնտեսական, սոցիալական և քաղաքական աշխարհագրության հիմնական կատեգորիաներն ու հասկացությունները. Տնտեսաաշխարհագրական դիրք, աշխատանքի տարած-քային (աշխարհագրական)
բաժանում, շրջան, շրջանագոյացում, շրջանացում, հասարակության
տարածքային կառուցվածք և տարածքային կազմակերպում:
Գիտատեխնիկական առաջադիմության գլխավոր ուղղությունների
ազդեցությունը արտադրության տարածքային կազմակերպման վրա.
Տնտեսական և սոցիալ-տնտեսական տարածքային համակարգերը և կառուցվածքները: Տարածքային-արտադրական համալիր (ՏԱՀ): Էներգաարտադրական ցիկլ (շղթա):
Բնակչությունը որպես սոցիալ-տնտեսաաշխարհագրական հետազոտության օբյեկտ. Բնակչության բնական վերարտադրությունը, կազմը
(ռասսայական, ազգային, կրոնական, սոցիալական): Բնակչության միգրացիաները: Բնակչության տարաբնակեցման համակարգերը: Ուրբանացումը: Գեոուրբանիստիկա: Քաղաքը որպես տնտեսական և սոցիալական
աշխարհագրական հետազոտության կարևոր օբյեկտ: Քաղաքային ագլոմերացիա (կոնուրբացիա), մեգալոպոլիս: «Կենտրոնական տեղերի տեսությունը»: Գյուղական տարաբնակեցում և գյուղական տարածքներ:
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Բնակչության ապրելակերպի աշխարհագրական ուսումնասիրությունը:
Սպասարկման ոլորտի տարածքային կազմակերպումը:
Տնտեսության

ճյուղերի

աշխարհագրական

վերլուծությունը.

Ար-

տադրական և սոցիալական ենթակառուցվածքի աշխարհագրական վերլուծությունը: Տնտեսական ցուցանիշ-ների համակարգը: Արտադրության
տեղաբաշխման

տեսությունները,

սկզբունքները:

արտադրության

տեղաբաշխման

գործոնները:

Արդյունաբե-րական
Գյուղատնտեսության

տեղաբաշխման գործոնները:
Հասարակական կյանքի քաղաքական ոլորտի աշխարհագրական հետազոտությունը. Քաղաքական աշխարհագրության ձևավորումը, պետություն, պետական կառուցվածք, պետական տարածք և պետական
սահմաններ, պետության տարածքային կազմակերպումը, պետական
քաղաքականություն: Աշխարհաքաղաքականության. ծագումը, զարգացման գլխավոր փուլերը /Ֆ.Ռատցել, Ռ.Չելլեն, Հ.Մակինդեր/:

Աշխարհի

քաղաքական քարտեզի ձևավորման գլխավոր փուլերը, պետությունների
քաղաքաաշխարհագրական

տիպաբանությունը:

Սոցիալ-տնտեսական

երկրագրությունն ընդհանուր աշխարհագրական երկրագրության կազմում: Երկրագրության պրոբլեմային կողմոնրոշումը:
Տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրության հետազոտության
մեթոդները.

համեմատական աշխարհագրական,

քարտեզագրական,

վիճակագրական, մաթեմատիկական մոդելավորման, սոցիոլոգիական և
այլ մեթոդներ:
Սոցիալ-տնտեսաաշխարհագրական կանխատեսում. Կանխատեսման
տեսական-մեթոդաբանական հիմունքները: Սոցիալ-տնտեսաաշխարհագրական կանխատեսումների համա-կարգը, մասնավոր կանխատեսումները, կանխատեսման մեթոդները:
Համաշխարհային տնտեսությունը որպես միասնական բարդ համակարգ. ձևավորումը, զարգացումը. Համաշխարհային տնտեսության աշ9

խարհագրական «մոդելը»: Արտադրության տարածքային կենտրոնացումը և ապակենտրոնացումը: Ռեգիոնալ քաղաքականություն. Էությունը,
տարատեսակները:
Հայաստանի

աշխարհագրություն.

Հայաստանի

աշխարհագրական

ուսումնասիրությունը որպես խոշոր մասշտաբի /խորացված/ ռեգիոնալ
աշխարհագրական հետազոտության օրինակ:
Հայաստանի պատմաաշխարհագրական գլխավոր առանձնահատկությունները: Աշխարհագրական /այդ թվում աշխարհաքաղաքական/ դիրքի
գնահատումը: Զարգացման բնական նախադրյալների բնութագիրը:
Բնակչությունը, հիմնական պատմական փոփոխություն-ները, ներքին և
արտաքին միգրացիաները, ազգային-էթնիկական կազմի փոփոխությունները: Հայկական սփյուռքի ձևավորումը, աշխարհագրությունը:
Հայաստանի Հանրապետություն: Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն. Ձևավորման պատմաաշխարհագրական և աշխարհաքաղաքական նախադրյալները: Աշխարհագրական դիրքի և դրա տարատեսակների վերլուծությունը: Բնական պայմաններն ու ռեսուրսները: Բնակչությունը: Տնտեսությունը: Տեղը աշխատանքի միջազգային բաժանման
համակարգում, արտաքին տնտեսական կապերը: Կոմպլեքսային զարգացման և մասնագիտաց-ման ցուցանիշները: Բնառեսուրսային ապահովման, բնօգտագործման և բնական միջավայրի պահպանության և
բարելավման հիմնախնդիրները:
Տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրության տեղը հասարակության կյանքում. Տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրության աշխարհայացքային, համամշակութային, կրթադաստիարակչական և կիրառական նշանակությունը: Դերը հասարակության տարածքային կազմակերպման, ռեգիոնալ քաղաքականության, վարչատարածքային բաժանման կատարելա-գործման, բնակչության, արտադրության և ենթակառուցվածքի տեղաբաշխման, ռացիոնալ բնօգտագործման, քաղաքաշի10

նության և շրջանային հատակագծման, շրջանների ու պետություն-ների
արտաքին կապերի ու հարաբերությունների զարգացման, տարածքային
սոցիալ-տնտեսական գործընթացների քարտեզագրման ու մոդելավորման, ռեգիոնալ զարգացման ծրագրերի մշակման ու իրականացման,
մշակույթի ու կրթության զարգացման բնագավառում:
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