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Բժշկական աշխարհագրության գործնական աշխատանքներն ունեն 

ուսուցողական մեծ նշանակություն: Դրանք ամրապնդում են գիտելիքները, 

նպաստում տեսական նյութի լիարժեք ընկալմանը, միջառարկայական կապերի 

խորացմանը: 

Հոդվածում ներկայացվում են մարդու առողջության վրա ազդող գործոն-

ների ազդեցությունների շուրջ գործնական աշխատանքներ տարբեր մասնագի-

տություններ ստացող ուսանողների համար:  

 

Բժշկական աշխարհագրությունը սահմանային գիտություն է աշխար-

հագրության և բժշկագիտության միջև, որով էլ պայմանավորված է նրա բազմա-
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բովանդակ լինելը: Այն ուսումնասիրում է մարդու առողջության վրա ազդող մի-

ջավայրի բնական ու սոցիալ-տնտեսական գործոնների բնույթը` մարդու առող-

ջությունը պահպանելու և հիվանդությունները կանխարգելու նպատակով: Գի-

տությունն ունի կիրառական մեծ նշանակություն, հետևաբար, բացի տեսական 

գիտելիքներից, պահանջվում է, որ ուսանողներն ունենան դրանք կիրառելու 

հմտություններ:   

Մեթոդական բնույթի այս հոդվածի նպատակը բժշկաաշխարհագրական 

գործնական աշխատանքների կատարման տարբեր մոտեցումների ներկայա-

ցումն է, քանի որ  գիտելիքների կայունությունը պայմանավորված է ոչ միայն 

տեսական, այլև կիրառական-գործնական առումով, իսկ դրանք ձեռք են 

բերվում` գործնական  աշխատանքներ կատարելով: Այս աշխատանքների կա-

տարման համար պահանջվում են բուհական դասագրքեր կամ դասընթացի 

շուրջ դասախոսություններ, քարտեզներ, վիճակագրական նյութեր, գծագրա-

կան ու քարտեզագրական պարագաներ:  

       Գործնական յուրաքանչյուր աշխատանք պետք է ունենա նպատակ, 

խնդիրներ, կիրառվող մեթոդներ, կատարման տարբերակներ և անպայման 

տվյալ թեմային համապատասխանող ելակետային նյութեր: «Բժշկական աշ-

խարհագրություն» դասընթացի դասախոսության փաթեթում կան քննարկվող 

բոլոր թեմաների շուրջ տեսական նյութեր: Ծանոթանալով դրանց` ուսանողը 

պետք է կարողանա. 

 համակարգել տվյալ երևույթին, տարրին վերաբերող տեղեկատվությունը, 

 գնահատել ու բացատրել մարդու առողջության վրա ազդող առանձին 

գործոնների, տարրերի բնույթը, առանձնահատկությունները, 

 համադրել մարդու առողջության վրա ազդող գործոնները, քարտեզագրել 

արդյունքները, 

 նկարագրել տարածքի բժշկաաշխարհագրական պայմանները: 

Գործնական աշխատանքները  կատարվում են հետևյալ  կանոններով. 

 ուսանողը գործնական աշխատանքը պետք է կատարի ամբողջությամբ, 

 աշխատանքը կատարվում է առանձին տետրում, որը մնում է ամբիոնում, 

 աշխատանքը կատարվում է մեկ դասաժամի ընթացքում: 

     «Բժշկական աշխարհագրություն» դասընթացը դասավանդվում է տարբեր 

մասնագիտություններ ստացող ուսանողներին, հետևաբար, յուրաքանչյուրի 

համար մշակվում է գործնական աշխատանքների անցկացման առանձնակի 

մոտեցում: Այս դասընթացի գործնական աշխատանքների անցկացման տարբեր 

մոտեցումներ կան, օրինակ` Գ. Օսիպենկոն [3, էջ17-18] յուրաքանչյուր թեմային 
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համապատասխան առաջադրում է նյութը պարզաբանող հարցեր, աղյուսակնե-

րի լրացում, նյութի տեղադրում ուրվագծային քարտեզի վրա առանց տեքստային 

վերլուծությունների, այսինքն` ուսանողը ուղղակի տեղադրում է տվյալ հիվան-

դության տարածման շրջանները: 

     Հոդվածում առաջարկվում են համալիր բնույթի գործնական աշխատանք-

ների տարբերակներ տարբեր մասնագիտությունների ուսանողների համար: 

«Աշխարհագրություն» մասնագիտության համար շատ կարևոր է երևույթ-

ների տարածքային տարբերությունների, տարրերի միջև փոխկապակցվածու-

թյունների  բացահայտումը, հետևաբար` գործնական աշխատանքներին պետք 

է տալ այդպիսի ուղղվածություն:  

Քննարկենք բնական միջավայրի տարրերից որևէ մեկի առողջաբանա-

կան նշանակությունը: 

Գործնական աշխատանք 1 

Թեմա՝  Կլիմայի առողջաբանական նշանակությունը 

Աշխատանքի նպատակը. 

 պարզել եղանակային տարրերի փոխկապակցված ազդեցությունը օրգանիզ-

մի վրա, 

 որոշել մի քանի բնակավայրերի ԷՋ-ն (էֆեկտիվ ջերմաստիճանը), 
 նկարագրել քննարկվող բնակավայրերի  բժշկակլիմայական պայմանները, 

 կիրառել բժշկաաշխարհագրական հետազոտական մեթոդներ:    

Անհրաժեշտ պարագաները. 

թեմային համապատասխան տեքստային նյութ, 

տետր, 

ուրվագծային քարտեզ, 

գծագրական պարագաներ: 

Աշխատանքի տեսակը՝ գործնական 

Աշխատանքի ընթացքը. 

ներկայացնել ուսանողներին աշխատանքի կատարման շուրջ մանրամասներ. 

տեքստային աշխատանքը կատարվում է տետրում, որոշվում է տվյալ բնակա-

վայրերում ԷՋ-ն, իսկ գործնական աշխատանքը` ուրվագծային քարտեզում: 

Որպես ելակետային նյութեր՝ ուսանողներին տրամադրվում են կլիմայական 

տարբեր գոտիներում գտնվող բնակավայրերի եղանակային երկու տարրերի` 

օդի ջերմաստիճանի և հարաբերական խոնավության շուրջ տվյալներ, ԷՋ-ի 

որոշման բանաձևը (ըստ Ա. Միսսենարդի).[1] 
                               ԷՋ=t-0,4(t-10)(1-f/100)                                                                     (1) 
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որտեղ  t` օդի ջերմաստիճանն է C°,  f` հարաբերական խոնավությունը` %: 
  Այս ցուցանիշի առավելությունը այն է, որ կարելի է կիրառել տարվա 

ինչպես տաք, այնպես էլ ցուրտ շրջանի պայմանները բնութագրելու համար: 

Ելնելով դրանից`  տրամադրվում են ամռան և ձմռան միջին ջերմաստիճանների 

ու հարաբերական խոնավության ցուցանիշները և մարդու  ջերմազգացողու-

թյան ու ծանրաբեռնվածութան  գնահատման սանդղակը[2]: 
Աշխատանքը ներառում է հանգուցային երեք խնդիրներ.  

1. կիրառել մաթեմատիկական մեթոդը, հաշվարկել ԷՋ-ն, 

2. ուրվագծային քարտեզի վրա տեղադրել բնակավայրերը, դրանց աշխարհա-

գրական դիրքի շուրջ կատարել որոշակի վերլուծություններ, 

3. համեմատել տվյալ բնակավայրերի կլիմայի հարմարավետության չափը 

մարդու համար: 

Ուսանողը պետք է կարողանա արդյունավետ ու ճիշտ աշխատել ելակետա-

յին տվյալ նյութերի հետ: Նախ տետրում լրացվում է  աղյուսակը հետևյալ կերպ. 

 

Աղյուսակ 1. Էֆեկտիվ ջերմաստիճանը` ԷՋ-ն բնակավայրերում 
 

Բնակա- 

վայր 

Օդի 

ջերմաս-

տիճան` 

t C° 

ամառ/ 

ձմեռ 

Օդի հարաբե-

րական 

խոնավու-     

թյուն f`% 

ամառ/ձմեռ 

ԷՋ` C° 

ամառ/ 

ձմեռ 

Մարդու 

ջերմազգացո-

ղությունը 

ամառ/ձմեռ 

Մարդու ծանրաբեռն-

վածությունը 

ամառ/ձմեռ 

Փարիզ 24/6,6 71/84 22,3/6,8 տաք/զով հարմարավետ/ 

հարմարավետ 

Մեխիկո 17,5/14,6 66/50 16,5/13,4 չափավոր 

տաք/չափա-

վոր տաք 

հարմարավետ/ 

հարմարավետ 

Սիդնեյ 23,8/13,3 71/67 22,2/12,9 տաք/չափա-

վոր տաք 

հարմարավետ / 

հարմարավետ 

Օյմյակոն 12,6/-44,6 64/74 11,6/-39 զով/ծայրա- 

հեղ ցուրտ 

հարմարավետ/ 

սառեցման բարձր 

հավանականու-

թյուն 
 

Աղյուսակ 1-ի տվյալները ուսանողը տեղադրում է (1) բանաձևի մեջ, հաշ-

վարկում ԷՋ-ն ամռանը և ձմռանը և ստացված արդյունքները համեմատում այդ 

ցուցանիշի սանդղակի հետ (աղյուսակ 2) [2]:  
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Աղյուսակ 2. Մարդու ջերմազգացողությունը կախված Էֆեկտիվ 

ջերմաստիճանի`  ԷՋ-ի մեծությունից 

ԷՋ >30 30..24 24..18 18..12 12..6 6..0 

Զգացողություն շատ 

շոգ 

շոգ տաք չափավոր 

տաք 

զով չափավոր 

  Ծանրաբեռնվածու- 

թյուն 

ուժեղ չափա-

վոր 

հարմա-

րավետ 

հարմարա-

վետ 

հարմա-

րավետ 

հարմարա-

վետ 

 

ԷՋ 0..-12 -12..-24 -24..-30 <-30 

Զգացողություն ցուրտ շատ ցուրտ ծայրահեղ 

ցուրտ 

ծայրահեղ ցուրտ 

Ծանրաբեռն-

վածություն 

չափավոր ցրտահարման 

բարձր վտանգ 

շատ ուժեղ ցրտահարման 

բարձր 

հավանականություն 

 

Աղյուսակ 1-ը լրացնելուց հետո կատարվում է բնակավայրերի տեղա-

դրում ուրվագծային քարտեզի վրա: Այս աշխատանքի նպատակը, ուսանողի 

քարտեզագրական աշխատանք կատարելով, իրեն հետաքրքրող երևույթի շուրջ 

տեղեկատվություն ձեռք բերելն է` կապված օբյեկտի տեղի հետ: Նրա համար 

պարզվում է, թե որ կլիմայական գոտում է գտնվում տվյալ օբյեկտը, ինչպիսի 

պայմաններ կան, աշխարհագրական ինչ դիրքում է` ծովային, ներցամաքային, 

որպեսզի բժշկաաշխարհագրական նկարագրություն կազմելիս կարողանա 

դրանք կիրառել, բացատրել մարդու բնակեցման պայմանները: Այս վերլուծու-

թյան մեջ շատ կարևոր են ուսանողի եզրահանգումները, որոնք թույլ են տալիս 

կատարել համեմատություններ, իսկ դրանք նոր գիտելիքների ձեռքբերման 

աղբյուր են: 

Կատարված աշխատանքները հանձնվում են ստուգման: 

«Սերվիս» մասնագիտության համար կարևոր է, որ ուսանողները իմա-

նան տվյալ տարածքի բնակչության տարաբնակեցման, ապրելակերպի, աշխա-

տանքային գործունեության առանձնահատկությունները: 

Բժշկաաշխարհագրական հետաքրքրություն են ներկայացնում նաև 

սնունդը, ազգային խոհանոցը, որով շատ հաճախ պայմանավորված են 

սննդային բազմաթիվ հիվանդությունների տարածումը: 

Գործնական աշխատանք 2 

Թեմա՝ Սննդի առողջաբանական նշանակությունը 

Աշխատանքի նպատակը. 
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 պարզել սննդի դերը մարդու առողջության պահպանման գործում 

 պարզել սննդով պայմանավորված հիվանդությունների բնույթը և 

տարածումը, 

 ներկայացնել սննդի աշխարհագրական տարածման առանձնահատկու-

թյունները, 

 կազմել ազգային մի քանի խոհանոցների հավաքածուներ ու տալ դրանց 

բժշկաաշխարհագրական նկարագրությունը, 

 կիրառել բժշկաաշխարհագրական հետազոտական մեթոդներ:    

Անհրաժեշտ պարագաները. 

թեմային համապատասխան տեքստային նյութ, 

տետր, 

ուրվագծային քարտեզ, 

գծագրական պարագաներ: 

Աշխատանքի տեսակը՝ գործնական 

Աշխատանքի ընթացքը. 

ներկայացնել ուսանողներին աշխատանքի կատարման շուրջ մանրամասներ. 

աշխատանքը կատարվում է տետրում` պատասխանելով առաջադրված 

հարցերին: 

1. Ի՞նչ պահանջներ պետք է բավարարի սնունդը: 

2. Ի՞նչ ազդեցություն ունեն մարդու օրգանիզմի վրա սննդի կառուցվածքը, 

բաղադրությունը: 

3. Ի՞նչ կապ կա սննդի և վայրի կլիմայական պայմանների միջև: 

Աշխատանքի հաջորդ փուլը կատարվում է ուրվագծային քարտեզի վրա: 

Քարտեզի վրա տեղադրել. 

1. «սնուցման տիպերը» (ցորենի, եգիպտացորենի, բրնձի, կորեկ-սորգոյի)՝ 
օգտվելով բժշկական աշխարհագրության դասախոսություններից, 

2. մշակել ներկայացվող գոտիների համար պայմանանշաններ: 

Աշխատանք ազգային խոհանոցի հավաքածուով, որը կազմվում է ուսա-

նողների կողմից նախապես տրված հանձնարարականով: 

  Կատարված աշխատանքները հանձնվում են ստուգման: 

      Վերը նշված գործնական աշխատանքի տարբերակն ունի մի շարք առա-

վելություններ. 

1. ուսանողը հարցերին պատասխանում է միայն այն դեպքում, երբ ամբողջու-

թյամբ տիրապետում է դասախոսական նյութին,  
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2. նա ինքն է ձևակերպում պատասխանը` ընտրելով իր համար իր տեսան-

կյունից գլխավոր հանդիսացող խնդիրները,  

3. ուսանողը հնարավորություն ունի կատարելու հետազոտական փոքրիկ աշ-

խատանք. հավաքել այնպիսի նյութեր, որով իր հավաքածուն կտարբերվի 

մյուսներից, կատարել ընտրություն ազգային խոհանոցների  հարցում: 

«Դեղագործական քիմիա» մասնագիտության համար բժշկական աշխար-

հագրության գործնական աշխատանքների բնույթը և պահանջները որոշակիո-

րեն տարբերվում են: Քննարկենք մեկ տարբերակ. 

Գործնական աշխատանք 3 

Թեմա՝ Բույսերի առողջաբանական նշանակությունը 

Աշխատանքի նպատակը. 

 պարզել բույսերի տարբեր տեսակների առողջաբանական նշանակությունը, 

 առանձնացնել սննդային, թունավոր,  ալերգածին բույսեր և դեղաբույսերի 

խմբերը և տալ դրանց առողջաբանական նշանակությունը, 

 ծանոթանալ ՀՀ-ում դեղաբույսերի տարածմանը: 

Անհրաժեշտ պարագաները. 

թեմային համապատասխան տեքստային նյութ, 

տետր, 

«Հայաստանի ազգային ատլաս», Եր., 2007, էջ 80 

գծագրական պարագաներ: 

Աշխատանքի տեսակը՝ գործնական 

Աշխատանքի ընթացքը. 

ներկայացնել ուսանողներին աշխատանքի կատարման շուրջ մանրամասներ. 

1. աշխատանք դասախոսական նյութի հետ, 

2. աշխատանք ատլասային քարտեզներով, 

3. աշխատանք բույսերի հավաքածուներով: 

Առաջին աշխատանքով պայմանավորված՝ ուսանողը տետրում կատա-

րում է հետևյալ հանձնարարությունները. 

1. առանձնացնել բույսերն` ըստ կիրառության բնագավառների` դեղաբույսեր, 

սննդային բույսեր, դեկորատիվ բույսեր, 

2. լրացնել աղյուսակը: 
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Աղյուսակ 3. Բույսերի առողջաբանական նշանակությունը 
 

Բույսեր Անվանումը Ազդեցությունը Տարածումը 

Դեղաբույսեր 1. 

2. 

3. 

  

Թունավոր բույսեր 1. 

2. 

3. 

  

Հիվանդածին բույսեր 1. 

2. 

3. 

  

 

Երկրոդ աշխատանքը կատարվում է «Հայաստանի ազգային ատլաս», Ե. 

2007, էջ 80 «Վայրի օգտակար բուսատեսակներ» քարտեզով: Ուսանողները կա-

տարում են զննական աշխատանք` կա՛մ ըստ առանձին մարզերի, կա՛մ ըստ 

առանձին բուսատեսակների: Տետրում կատարում են նշումներ դրանց տարած-

վածության շուրջ: 

Բույսերի հավաքածուների կազմման աշխատանքը հանձնարարվում է 

ուսանողներին նախապես: Նրանք ընտրում են բուսատեսակները, փակցնում 

չորացած նմուշները, գրում տեղեկություններ տարածման, բուժական նշանա-

կության և կիրառման պատմության շուրջ: Այս աշխատանքը նպաստում է ա-

պագա մասնագետներին բուսաբուժության մասին իրենց գիտելիքների ամրա-

պնդմանն ու հարստացմանը: 

Կատարված աշխատանքները հանձնվում են ստուգման: 

Եզրահանգում.  

1. բժշկական աշխարհագրության դասընթացի գործնական աշխատանքները և 

կատարման մեթոդական ցուցումները ներկայացվում են առաջին անգամ,  

2. գործնական աշխատանքները, բացի բժշկաաշխարհագրական տեսական գի-

տելիքներից, ներառում են նաև քարտեզագրական, մաթեմատիկական, կեն-

սաբանական գիտելիքներ, 

3. յուրաքանչյուր մասնագիտության համար առաջարկվում է գործնական աշ-

խատանքի համապատասխան տարբերակ, 

4. գործնական աշխատանքները բարձրացնում են դասընթացի դասավանդման 

արդյունավետությունը, 

5. գործնական աշխատանքների այս մեթոդիկան կարելի է կիրառել հանրապե-

տության մյուս բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում:  
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Методика составления практических работ по медицинской географии 

 

Практические работы по медицинской географии имеют большое обучаю-

щее значение. Они закрепляют знания, способствуют восприятию теоретического 

материала, углублению межпредметных связей. 

В статье представлены практические работы по факторам, влияющим на 

здоровье человека, для студентов разных специальностей. 

 

 

A. P. Valesyan 

The Methodology of the Compilation of Practical Work of the Course  

«Medical Geography» 

 

The practical work in medical geography has a great educational significance. 

It strengthens the students’ knowledge, helps them to fully understand the theoretical 

material and extends the connections between different subjects. 

The article represents practical work about the factors influencing human health for 

students of different specialities. 
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