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Հոդվածում ներկայացված է աշխարհագրություն մասնագի-

տության բուհական ուսուցման գործընթացում մշակված` 

երկրատեղեկատվական համակարգերի (ԵՏՀ) ուսուցման 

մեթոդաբանությունը:  Դասընթացի մեթոդական հիմքը կազմում են QGIS 

ծրագրային փաթեթի հեղինակային կոլեկտիվի կողմից շրջանառվող 

ուղեցույցները: Դասընթացի առանձնահատկությունը կայանում է 

աշխարհագրություն մասնագիտությունում ԵՏՀ խնդիրների լուծման 

նորարական մոտեցումներում: Դասընթացը բաղկացած է տեսական և 

գործնական մասերից:   

Բանալի բառեր.  աշխարհագրություն, երկրատեղեկատվական 

համակարգեր, տարածական տվյալներ, միջառարկայական կապեր: 

 

Երկրատեղեկատվական համակարգերը (GIS, ԵՏՀ) նախատեսված 

են բազմապիսի օբյեկտների բնութագրման, դասակարգման և այլ 

օբյեկտների հետ ունեցած տարածական կապերի ի հայտ բերմանը: ԵՏՀ-

ում բոլոր տվյալները, օբյեկտներն ունեն աշխարհագրական 

կապակցում: ԵՏՀ-ի գրավչությունը պայմանավորված է ինտուիտիվ 

պարզությամբ և պատկերայնությամբ: Ծրագրում համատեղված են 

անալիտիկ վերլուծման, մոդելավորման և պատկերային արտահայտ-

ման ձևավորման մեթոդները, որոնք արմատապես կապված են 

աշխարհագրության հետ: ԵՏՀ-ն տեղեկատվական տեխնոլոգիական 

համակարգեր են՝ օժտված տարածական տվյալների հավաքման, 

համակցման, պահպանման, մշակման և դրանցով պայմանավորված 

վերլուծություններ և մոդելավորում իրականացնելու ունակությամբ: 

ԵՏՀ-ները կրառվում են բազմաթիվ ոլորտներում, որտեղ իրականացվում 

է տարածական տվյալների հավաքագրում, ու դրանցով 
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պայմանավորված՝ կատարվում են վերլուծություններ, ինչպես նաև 

իրականացվում է կառավարման արդյունավետ ուղիների մշակում և 

ավելի իրատեսական որշումների կայացում:  

Ներկայումս համաշխարհային տեղեկատվական դաշտում 

առաջատար դեր ունեն մի շարք երկրատեղեկատվական համակարգեր 

և ծրագրային փաթեթներ, դրանց մեջ ներկայումս լայն զարգացում են 

ապրում ավտոմատ տվյալների ստացման, նախագծման և 

քարտեզագրման համակարգերը: Այս համակարգերը հագեցած են 

տարածական տվյալների հիման վրա վերլուծություններ կատարելու և 

երևույթները մոդելավորելու ունակություններով: Այս գործառույթները 

մասնագետներին լայն հնարավորություն են տալիս իրականացնելու 

երևույթների կառավարում, նախագծում, համադրում, կանխորոշում, 

կանխատեսում և բազմաթիվ հարցերի արագ արձագանքում ու 

գործնական կիրառում: ԵՏՀ հիմնական բաղադրիչներն են ծրագրային 

փաթեթները, տեխնիկական միջոցները և տեղեկատվական բազաները:  

Երկրատեղեկատվական համակարգերը ներկայումս աշխար-

հագրություն գիտության անբաժան մասն են կազմում: Մարդուն 

շրջապատող տեղեկատվության հիմնական մասն ունի տարածական 

տեղաբաշխում, այսինքն՝ աշխարհագրական բնույթ: Այս տեղե-

կատվության տարածումը հիմնականում իրականացվում է 

տեղեկատվական բազաների միջոցով: Պատկերային տեղեկատվութ-

յունն ընկալման համար առավել հասու է մարդկանց, ուստի 

տեղեկատվական բազաները ներկայանում են նաև էլեկտրոնային 

քարտեզների, պատկերների և արբանյակային լուսանկարների տեսքով: 

Քարտեզը տեղեկատվությունը վերածում է փոխներգործուն միջավայրի, 

այն կարելի է համադրել արբանյակային լուսանկարի հետ և ստանալ 

օբյեկտի կամ երևույթի որոշակի ժամանակային վիճակի դինամիկ 

փոփոխությունը, արագ կատարել անհրաժեշտ չափումներ և այլն: ԵՏՀ-ի 

կիրառման գործընթացն ամրապնդվել է կրթության ոլորտում, 

գիտահետազոտական կենտրոններում, կառավարման համակարգերում 

և նաև առօրյա կյանքում: Նման իրավիճակում աշխարհագետ 

մասնագետին իր իմացական ներուժը դրսևորել առանց ԵՏՀ գործիքների 

տրապետման՝ խիստ դժվար կլինի [2, էջ 70]:  

Այս իսկ նպատակով Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի 

կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետի 

աշխարհագրության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնում 

2016-2017 ուսումնական տարում ուսումնական պլանում ավելացավ 
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«Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր» նոր առարկան: 

Այս գործընթացին նպաստեց նաև ամբիոնում ստեղծված 

գիտակրթական նոր լաբորատորիան: 

«Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր» ուսումնա-

կան առարկան ուսուցման գործընթացի տեսական մասում 

դասախոսությունների  ձևով ներկայացնում է ԵՏՀ-ում տվյալների 

ստացման, հավաքման, մուտքագրման, համակարգման, պահպանման և 

տարածական կապակցման ու պահպանման հարցերը, տվյալների 

կառուցվածքը ու մոդելները, ԵՏՀ-ի կառուցվածքը, դասակարգումն ու 

բաղադրիչները: Ինչպես նաև դասախոսության փաթեթում ներառված են 

օդատիեզերական հեռազննման մեթոդները, արբանյակների ուղեծիր-

ները, տեսալուսանկարահանումը և զոնդավորումը [1, էջ 112]: 

Գործնական աշխատանքների ժամանակ կիրառվում են մշակված 

ուսումնամեթոդական փաթեթներ, որոնցում ներառված են տեխնոլո-

գիայի տեսական և գործնական հիմունքները: Դասընթացն ունի 

գործնական ուղղվածություն և սովորողից (ուսանողին կամ 

մագիստրանտին) ներկայանում է կոնկրետ խնդիրների ձևով: Այն 

սովորողից պահանջում է համակարգչային գիտելիքների որոշակի 

հմտություն՝ տվյալների բազաներից օգտվելու համար: Դասընթացի 

համար ընտրվել է QGIS ծրագրային փաթեթը,  այն անվճար է և կարելի է 

ներբեռնել ցանկացած համակարգչային հարթակի վրա: Միաժամանակ 

այս փաթեթին հասու են բազմաթիվ աշխարհագրական 

տեղեկատվական բազաներ՝ նույնպես անվճար [5, էջ 31]: Գործնական 

առաջադրանքներում ներկայացված են կոնկրետ օրինակներ 

Հայաստանի Հանրապետության վերաբերյալ, որտեղ ուսանողները 

կատարում են որոշակի քարտեզագրական և վերլուծական 

աշխատանքներ՝ օգտվելով տվյալների բազաներից: 

Դասընթացի գիտական նորույթը կայանում է նրանում, որ  

գործնական պարապմունքները հիմնված չեն ծրագրային հրահանգների 

մեխանիկական կրկնություն վրա, այլ նպաստում են «Երկրագի-

տություն», «Ֆիզիկական և սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրություն», 

«Գեոդեզիա», «Քարտեզագրություն» և այլ առարկաների դասընթաց-

ներում սովորողների ստացած գիտելիքների վերհիշմանը, նորովի 

ընկալմանն ու գործնական կիրառմանը: Գործնական քայլերում 

ներկայացված են նաև կոնկրետ ծրագրային գործիքակազմի կիրառման 

հնարավորություններն ու օգտագործման օրինակներ կոնկրետ 

խնդիրների լուծման ժամանակ: Դասընթացի ընթացքում ձեռք բերված 
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հմտությունները կիրառելի կլինեն կրթության հետագա գործընթացում, 

մասնավորապես մագիստրոսական ատենախոսության հետազոտական 

աշխատանքների ժամանակ:  

Ի հակադրություն հատուկ ծրագրային մասնագիտական 

դասընթացների (բուհից դուրս)՝ մեր մշակած մեթոդաբանությունը  

հնարավորություն է տալիս  սովորողներին ԵՏՀ տեխնոլոգիաներին  

տիրապետել ուսման բուհական սահմանափակ ժամանակահատվածում 

[4, էջ 45]:  Այս իսկ հիմնավորումով էլ նախագծվել  են դասընթացի 

գործնական աշխատանքները՝  

 Արագ մեկնարկ. 

 ԵՏՀ-ի հետ աշխատանքի բազային մակարդակ. 

 ԵՏՀ-ի վերլուծողական հնարավորությունների հիմունքներ:  

Գործնական աշխատանքների մի մասը, ելնելով ձևավորվող 

համակարգչային հմտություններից, հանձնարարվում են իբրև 

ինքնուրույն աշխատանք: Այն հնարավորություն է տալիս լիարժեք 

օգտագործել լսարանային ու լաբորատոր ժամերը: Այս հարցում 

անփոխարինելի դեր ունի ՀՊՄՀ-ում ներդրված Clasсroom համակարգը: 

Դասընթացի գիտամանկավարժական հիմնավորումնը.  

 Ուսուցումը դասավանդողի կողմից կազմակերպված, 

սովորողների ինքնուրույն  կրթական գործընթաց է: 

 Կրթական գործընթացը նախատեսում է խնդիրների վերլուծման 

մասնագիտական մոտեցումներ և լուծման ուղիների ինքնուրույն 

բացահայտում: 

Այս մոտեցումները կյանքի կոչելու համար մշակվել են տիպային 

խնդիրների համակարգ՝ բնորոշ աշխարհագետների մասնագիտական 

գործունեությանը: Գործնական աշխատանքներում ամեն մի խնդիր 

սովորողից ակնկալում  է լուծման ունակություն և նրա մոտ ձևավորում 

ավելի բարձր մակարդակի խնդիրների լուծման կարողություն [3, էջ 176]: 

Գործնական աշխատանքների տեխնոլոգիական գործընթացը 

ուսուցմանը զուգահեռ կատարում է նաև ստուգման ու գնահատման 

գործառույթ՝ սովորողի ձեռքբերումները և դժվարությունները 

ժամանակին ի հայտ բերելու համար և դրանց համապատասխան 

լուծումների ներկայացման համար:  

Տեսական և գործնական նյութը, խնդիրների թեմատիկան 

սովորողներին տրվում է հայալեզու՝ ամեն մի խնդրի համար առանձին 

համակարգչային հրահանգների անգլալեզու ներկայացմամբ: 

Խնդիրների լուծման գործնական քայլերը տեքստերին զուգահեռ 
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ներկայացվում են նաև համակարգչային ցուցադրումների ձևով (pdf): Այլ 

ծրագրային փաթեթների հրահանգները (SQL, HTML) տրվում են 

պատրաստի տողով՝ իբրև օգնություն և նմուշ: 

Այսպիսով, հեղինակների կողմից մշակված ԵՏՀ դասընթացի 

մեթոդաբանությունը և տեխնոլոգիական գործընթացը ակնկալում են 

կայուն վերջնական արդյունք՝ անկախ սովորողի մասնագիտական 

իմացական մակարդակից, և կարող է իրականացվել յուրաքանչյուր ԵՏՀ 

մասնագետի կողմից:  

Դասընթացի ինքնուրույն ուսուցման նյութերի հետ սովորողներին 

տրամադրվում է նաև HTML լեզվի համառոտ մեթոդական ուղեցույց՝ 

առավել գործածական տեգերի օրինակներով: 

 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ОСНОВ УНИВЕРСИТЕТСКОГО КУРСА 

"ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ" 

Аджамоглян А. А., Егиазарян К. А. 

 

В статье представлены составляющие разработанной автором 

методики обучения студентов основам геоинформационных технологий. 

Основой методики служат материалы QGIS. Переработаны и дополнены 

позиции деятельностного и технологического подходов к обучению 

географии в вузе. 

Ключевые слова: география, геоинформационные системы, 

пространственные данные, междисциплинарные связи. 

 

METHODOLOGY OF TEACHING THE BASICS OF THE UNIVERSITY 

COURSE "GEOINFORMATION SYSTEMS" 

Ajamoghlyan A. A., Yeghiazaryan K. A. 

 

   The article provides components of the methodology developed by the 

author for teaching students the basics of geoinformation technologies. The 

basis of the methodology is the QGIS materials. It has been revised and 

supplemented from the position of the activity and technological approaches 

to geography training in the University. 

Keywords: geography, geoinformation systems, spatial data, 

interdisciplinary connections. 
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