
ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ 
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 
«ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» 

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 
 

 

 
ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

 
 
 

 
 

ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ  
 

 

 
 

 
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ- 011401.00.6 ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ 
 

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ-  011401.01.6 ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ-  ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԿԱԼԱՎՐ 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
ՎԱՆԱՁՈՐ 2022 



 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 
ՀԼԳ/բ-031 – Հայոց լեզու և գրականություն 1 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

1-ին տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը 

Լսարանային 8 

Դասախոսություն  

Սեմինար  

Լաբորատոր աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 8 

Ինքնուրույն 52 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է ապագա մասնագետի գրավոր և 

բանավոր խոսքի մշակումը, ապագա ուսուցչի, գիտնական-
հետազոտողի՝ գործնական, գիտական ոճերին ծանոթացումը՝ 
կիրառական հմտությունների ձեռք բերման 

անհրաժեշտությամբ: Այս նպատակին են ծառայում 
համապատասխան տարաբնույթ վարժությունները, 
թելադրությունները, թեստային աշխատանքները: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 գործնական գրություններ (դիմում, զեկուցագիր, 

տեղեկանք, լիազորագիր) գրելու կանոններ, 

 ձայնավորների, բաղաձայնների, երկհնչյունների, 
հարադիր բարդությունների ուղղագրություն,  

 քերականական–ձևաբանական նորմով սահմանված 
օրինաչափությունները, դրանցից կատարված և 
կատարվող շեղումներ,  

 թույլատրելի զուգաձևությունները ձևաբանական ու 
շարահյուսական մակարդակներում, 

 ներգործական կառուցվածքի փոխակերպումը 
կրավորականի, ստորադաս նախադասություններինը՝ 
դերբայական դարձվածների, ուրիշի ուղղակի խոսքինը՝ 

անուղղակի խոսքի, խոսքի մասերի փոխանցումներ:   
Հմտություն 
 կտիրապետի ՀՀ պետական լեզվի գործառույթների, 

կիրառական առանձնահատկությունների նորմերին: 
Կարողունակություն 
 կկարողանա գործնականում կիրառել ժամանակակից 

հայերենի կառուցվածքային օրինաչափությունները, 
քերականական կանոնները: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Հնչյունային ուղղագրության հիմունքները: 
Պատմական-ավանդական ուղղագրության հիմունքները: 
Ողղագրության և ուղղախոսության հաղորդակցական 

արժեքը:  

Թեմա 2․ Ուղղագրության կանոնների և տեսակների 

մեկնաբանություն: Ուղղախոսության կանոնների 

կիրառություն: Ընթերցանություն: Թելադրություն:  

Թեմա 3․ Բաղադրյալ հատուկ անունների ուղղագրությունը:  

Թեմա 4․ Գործնական գրություններ: Գործնական 



գրությունների կանոնների քննարկում: Դիմում, զեկուցագիր, 
տեղեկանք, լիազորագիր գրելու կանոնները: 

Թեմա 5․ Հարադրավոր բարդություններ: Բառերի միասին 

գծիկով, անջատ գրություն: 

Թեմա 6․ Տողադարձ: Թեստային աշխատանք: 

Թեմա 7․ Դարձվածքներ, առած-ասացվածքներ, թևավոր 

խոսքեր, դրանց գործածությունը խոսքում:  
Բառերի ձևաիմաստային խմբերի ոճական և 
հաղորդակցական արժեքը (հոմանիշ, հականիշ, 

նույնանաուն, հարանուն): 

Թեմա 8․ Խոսքի մասեր: Քերականական – ձևաբանական 

նորմով սահմանված օրինաչափությունները, դրանցից 

կատարված և կատարվող շեղումները, թույլատրելի 
զուգաձևությունները ձևաբանական մակարդակում: 

Թեմա 9․ Նախադասության անդամների կետադրությունը: 

Թեմա 9․ Ներգործական կառուցվածքի փոխակերպումը 

կրավորականի: 

Թեմա 10․ Բարդ նախադասությունների և դերբայական 

դարձվածի կետադրությունը: Ստորադաս 

նախադասությունների փոխակերպումը դերբայական 
դարձվածների: 

Թեմա 11․ Ուրիշի ուղղակի խոսքի կետադրությունը և 

փոխակերպումը անուղղակի խոսքի: 

Թեմա 12․ Խնդրառության և կապերի հոլովառության դերը 

բանավոր և գրավոր խոսքում: 

Թեմա 13․ Համաձայնության դերը բանավոր և գրավոր 

խոսքում: 

Թեմա 14․ Նախադասության հարակից միավորներ: 

Ամփոփում: 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Հաճախումները դասերին           20 միավոր   
Ինքնուրույն աշխատանք           20միավոր 
Գործնական աշխատանք           20 միավոր 

Ստուգողականաշխատանք          20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում            20 միավոր 
        ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––– 
                     Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը ––– 100 % 
 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու 
ընթացքի գնահատում`  
1. Առաջին ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 6-րդ շաբաթ) 

Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների գնահատում դասախոսի կողմից` 

յուրաքանչյուր հարցի համար նախապես նշված միավորների  
հատկացմամբ: 
 Գնահատման չափանիշները` 

- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը, 
- Առարկայի իմացություն: 
2. Երկրորդ ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 12-րդ շաբաթ) 

Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 



Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների գնահատում դասախոսի կողմից` 

յուրաքանչյուր հարցի համար նախապես նշված միավորների 
հատկացմամբ: 
Գնահատման չափանիշները` 

- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը 
- Առարկայի իմացությունը 
3. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր 

գնահատականի 20%-ը կամ 20միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 
-  Հաճախումների հաշվառում 

Գնահատման չափանիշները` 
- ներկայություն  
4. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին 

(ընդհանուր գնահատականի 20%-ը կամ 20միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը`  
 -  բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում, 
հիմնախնդիրների քննարկում համակուրսեցիների հետ, 

գործնական –կիրառական ուղղվածություն ունեցող 
հանձնարարություններ, թեստային աշխատանք և այլն, 
5. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 

10%-ը կամ 10միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 

- փորձի ցուցադրում, ուսանողների ինքնուրույն 
աշխատանքների փորձաքննական գնահատում, 
մասնակցություն խմբային նախագծերում և այլն,  

  -   բառարանային աշխատանքների ստուգում: 
6.Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 
10%-ը կամ 10միավոր) 

 Գնահատման մեթոդը` 
     - մենառարկայական և միջառարկայական բնույթի 
ինքնուրույն և խմբային նախագծեր, գաղափարների / 

հասկացությունների ձևակերպում, գնահատվող բանավեճ: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 

1. Ս․ Աբրահամյան, Հայերենի կետադրությունը, Ե․, 1999: 

2. Մ.Ասատրյան, Ժամանակակից հայոց լեզու. 

ձևաբանություն, շարահյուսություն, Ե․, 1982: 

3. Հ. Բարսեղյան, Ուղղագրական-ուղղախոսական,  

4. տերմինաբանական բառարան, Ե․, 1982։ 

5. Դ․ Գյուրջինյան, Հայերեն բառարան-տեղեկատու, 

6. Միասին, անջատ կամ գծիկով գրվող բառեր, Ե․, 2001։ 

7. Դ․ Գյուրջինյան, Մեծատա՞ռ, թե փոքրատառ, Ե․, 2005։ 

8. Քոսյան Վ., Վերդյան Բ., Մարության Ա., Հայոց լեզվի 

գործնական աշխատանքների ձեռնարկ, Ե․, 1989։ 

9. Գ.Գարեգինյան, Ժամանակակից հայոց լեզու, Ե․, 1984։  

10. Ա. Մարգարյան, Ժամանակակից հայոց լեզու. 

Բառագիտություն, 1990/1993։ 
11. Ա. Սանթոյան, Արդի հայերենի կետադրության 

համակարգը, Ե․, 2004։ 

Լրացուցիչ- 

1. Լ.Եզեկյան, Հայոց լեզու, Ե․, 2007: 



2. Ս․ Գալստյան, Ժամանակակից հայոց լեզվի գործնական 

աշխատանքների ձեռնարկ, 2003։ 

3. Դ.Գյուրջինյան, Գործնական աշխատանքների ձեռնարկ, 

Ե․, 2001։ 

4. Ռ. Նազարյան, Մայրենին բոլորի համար, Ե․, 2006։  

5. Վ. Սահակյան, Ուղղագրության, կետադրության և 

6. քերականության ուղեցույց, Ե․, 2004։ 

 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՀԼԳ/բ-032- Հայոց լեզու և գրականություն 2 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  
2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

1-ին տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը 

Լսարանային 8 

Դասախոսություն  

Սեմինար  

Լաբորատոր աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 8 

Ինքնուրույն 52 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է մի շարք մասնագիտությունների 
առաջին կուրսի ուսանողներին «Գրականություն» 
առարկային վերաբերող գիտելիքներ հաղորդել, խորացնել և 
ընդլայնել հայ գրականության մասին ուսանողների ունեցած 

ընդհանուր գիտելիքները: Դասընթացի նպատակն է 
ուսանողներին ծանոթացնել հայ գրականության 
պատմությանը: Առաջնային նպատակ է նաև ուսանողներին 

գաղափար տալ հիմնական գրական ուղղությունների մասին՝ 
մասնավորապես կլասիցիզմի, ռոմանտիզմի, ռեալիզմի, սոց. 
ռեալիզմի, հիմնարար պատկերացում ձևավորել 

գրականության զարգացման վերաբերյալ ըստ 
դարաշրջանների, ուսումնասիրել մի շարք գրողների 
ստեղծագործությունները, անդրադառնալ դրանց 

կառուցվածքային և բովանդակային հատկանիշներին, 
գաղափարին և վերլուծությանը: Նպատակները սահմանվում 
են հետևյալ սկզբունքներով. 

ա. գրականության` ըստ ժամանակաշրջանների 
պատկերացումը, 
բ. ժառանգորդական շղթայի օղակների ներկայացումը 

ակունք-ավանդույթ-նորարարություն իրողության 
բացահայտմամբ, 
գ. ժանրաբանություն, գրական ուղղությունների, մեթոդների, 

տեսական հասկացություն պարունակող գիտելիքները 
տրվում են կոնկրետ հեղինակ կամ ստեղծագործություն 
անցնելիս:  

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

Տվյալ դասընթացն ավարտելուց հետո ուսանողը 
պետք է ունենա առարկայի վերաբերյալ համապատասխան 
թեմաներից մշակումներ, գրի առնվազն երկու ռեֆերատ, 

կարդացած լինի հանձնարարված գեղարվեստական 



գրականությունը, լիարժեք պատկերացում ունենա հայ 
գրականության ընթացքի և զարգացման վերաբերյալ, 

կարողանա ձեռք բերած գիտելիքները կիրառել 
գործնականում: Միևնույն ժամանակ ուսանողը պետք է 
անգիր հատվածներ իմանա հանձնարարված չափածո 

գործերից, մասնակցած լինի բանավիճային 
քննարկումներին:  
Հմտություն 

Պետք է տիրապետի գրական-գեղարվեստական 
գործերի վերլուծության սկզբունքներին ու մեթոդներին, 
քննարման մասնակցելու կանոններին: 

Կարողունակություն 
 գրական վերլուծության ենթարկել անհրաժեշտ 

գեղարվեստական երկերը, 

 անգիր հատվածներ ասել պոեզիայից, 

 զանազանել գրական մեթոդների և ուղղությունների 
տարբերակիչ սկզբունքները, ժանրային կառուցվածքները, 

 գրական գործընթացի վերաբերյալ ընդհանուր կարծիք 
հայտնել: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Գրերի գյուտի պատմամշակութային արժեքը, 5-րդ 
դարի հայ գրականության ընդհանուր բնութագիր: 

Թեմա 2. «Սասնա ծռեր» էպոսը: Ստեղծման ժամանակը, 
կառուցվածքը, կերպարները, առանձնահատ-կությունները: 
Գեղարվեստական արժանիքները: 

Թեմա 3. Գրիգոր Նարեկացի, «Մատյան ողբերգության» 
աղոթամատյանը: Ֆրիկ. կյանքը և քնարերգությունը: 
Թեմա 4. Միջնադարյան տաղերգություն, հայրեններ: Ժանրը, 

ժանրակազմ հատկանիշները, թեմատիկ 
առանձնահատկությունները: 
Թեմա 5. Աբովյանը և լուսավորական շարժումը: Հայ նոր 

գրականություն:Մուրացանի արձակը: 
Թեմա 6. Հ. Պարոնյանի ստեղծագործությունը: Երգիծանքի 
տարատեսակները: «Մեծապատիվ մուրացկաններ» վիպակը, 

կերպարները, գաղափարը: 
Թեմա 7. Ռոմանտիզմը որպես գրական մեթոդ, հիմնական 
հատկանիշենրը: Րաֆֆու «Սամվել» վեպը: Կառուցվածքը, 

կերպարները, գաղափարը: 
Թեմա 7. Գր. Զոհրապը և հայ նորավիպագրությունը: 
Զոհրապի կյանքն ու ստեղծագործությունը: Նովելները: 

Թեմա 8. Շիրվանզադեն և հայ դասական ռեալիզմը: 
Շիրվանզադեի արձակի և դրամատուրգիայի 
առանձնահատկությունները: 

Թեմա 9. Հ. Թումանյան: Կյանքը և գործը: Քառյակները, 
պոեմները, արձակը: 
Թեմա 10. Ավ. Իսահակյան: Կյանքը և գործը: 
Քնարերգությունը: «Աբու-Լալա Մահարի» պոեմը, 

կառուցվածքը, գաղափարը: 
Թեմա 11. Վ. Տերյանի կյանքը և քնարերգությունը: «Մթնշաղի 
անուրջներ», «Երկիր Նաիրի» շարքերը: 

Թեմա 12. Բակունցի պատմվածքները: 
Թեմա 13. Գ. Մահարի, կյանքը և ստեղծագործությունը: 
«Ծաղկած փշալարեր» վիպակը: 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

 Բանավոր հարցում, թեստային աշխատանք, 
բնագրային վերլուծություն, ինքնուրույն աշխատանքի 
ստուգում, 



 տվյալ առարկայի չափորոշիչով սահմանված 
ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները, ընդհանուր 

պատկերացումների, գաղափարների, հասկացությունների 
իմացությունը: 

 Ամփոփիչ գնահատում 

Ամփոփիչ գնահատումը կատարվում է 100 միավորանոց 
սանդղակով. 

 հաճախումների, 
 գործնական աշխատանքների բանավոր հարցումների, 

 երկու գրավոր ստուգողական աշխատանքների, 
 երկու ինքնուրույն աշխատանքների գնահատման 

հիման վրա: 

Ամփոփիչ գնահատման համար նոր հարցում (գրավոր կամ 
բանավոր) չի  

կազմակերպվում: 

 Ուսանողների միջանկյալ գնահատում 
Ուսանողների միջանկյալ գնահատումը կատարվում է 

ինքնուրույն կամ ստուգողական աշխատանքների միջոցով: 

Հանձնարարվում է երկու ինքնուրույն աշխատանք: 
Ինքնուրույն աշխատանքները հիմնականում 

ներկայացվում են ռեֆերատի ձևով: 

Ստուգողական աշխատանքները տրվում են դասընթացին 
հատկացված ժամերի սահմաններում: Դրանց կարող է 
հատկացվել 40-80 րոպե: 

Ստուգողական աշխատանքները կարող են կրկնել 
լսարանում քննված գեղարվեստական նյութերը` 
հարցադրման որոշ տարբերությամբ: 

Գրականություն 

Պարտադիր 
1. Պ. Հակոբյան - Հայ մշակույթի նշանավոր գործիչներ  
2. Ջրբաշյան Է.- Չորս գագաթ , Հայ նոր գրականության 

պատմություն (հատոր 1-5) 
3. Գաբրիելյան Վ.- Սփյուռքահայ գրականություն  
4. Ս. Աղաբաբյան - «Սովետահայ գրականության 

պատմություն»  
5. Հր. Թամրազյան - «Սովետահայ գրականության 

պատմություն» 

Լրացուցիչ 
1. Մովսես Խորենացի - «Հայոց պատմություն» 
2. Գրիգոր Նարեկացի - «Մատյան ողբերգության» 

3. Խաչատուր Աբովյան - «Վերք Հայաստանի» 
4. Հովհ. Թումանյան - բանաստեղծություններ, «Անուշ» 

պոեմը  

5. Ե. Չարենց - բանաստեղծություններ, «Գիրք 
ճանապարհի» 

6. Պ. Սևակ - «Անլռելի զանգակատուն», «Եղիցի լույս», 
«Մարդը ափի մեջ», այլ  

7. Հրանտ Մաթևոսյան - «Աշնան արև» 

 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

Պ/Բ-048 Հայոց պատմության հիմնահարցեր 1 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  
2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

1-ին տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 8 Դասախոսություն 4 



Սեմինար 4 

Լաբորատոր աշխատանք  

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 52 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Հայոց պատմության հիմնահարցեր առարկայի   

դասավանդումը նպատակ ունի   ուսանողին գիտելիքներ 
տալ հայոց պատմության հին, միջին և նոր շրջանների 
ազատագրական պայքարի և հայոց պետականության 

պատմության վերաբերյալ: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
   Հայոց պատմության հին, միջին և նոր շրջանների 

ազատագրական պայքարը, հայոց պետականության 

պատմությունը, 5-րդ դարի ազատագրական պայքարից 
մինչև Արևելյան Հայաստանի միացումը Ռուսաստանին: 

Հմտություն 
 տեղեկույթը կառավարելու հմտություն (տեղեկույթի ձեռք 

բերում, համակարգում, վերլուծում) 
 սկզբնաղբյուրների հետ աշխատելու հմտություններ  
 ձեռք բերած տեսական գիտելիքները գործնականում 

կիրառելու հմտություններ 
Կարողունակություն 

 առարկայական գիտելիքներին տիրապետելու 
կարողություն  

 վերլուծության և համադրության կարողություն  
 քննադատության և ինքնաքննադատության 

կարողություն  
 պատմական փաստերը համադրելու և երևույթները 

համակողմանի գնահատել կարողություն 
 պատմական կոնկրետ փաստերն ու երևույթները 

ընդհանուր տեսությունների, գաղափարների 
տեսանկյունից բացահայտելու կարողություն 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. V դ. ազատագրական պայքարը 
Թեմա 2. VІ-VІІ դդ. ազատագրական պայքարը 
Թեմա 3.  VIII-IX դդ. ազատագրական պայքարը արաբական 

տիրապետության դեմ 
Թեմա 4.  Հայաստանի ազատագրության ծրագրերը 
Թեմա 5.  Հայ ժողովրդի ազգային ազատագրության 

որոնումները XVII երկրորդ կեսին և XVIIIդ. առաջին 
քառորդին 
Թեմա 6.  Հովսեփ Էմինը և Հայաստանի ազատագրության 

նրա ծրագրերը 
Թեմա 7.  Հայաստանի ազատագրության ծրագրերը XVIII դ. 
II կեսին 

Թեմա 8. Ազատագրական պայարը Արցախում և Սյունիքում 
Թեմա 9. Արևելյան Հայաստանի միացումը Ռուսաստանին 

Գնահատման 

մեթոդները և 
չափանիշները 

Գնահատումն իրականացվում է 100 բալանոց 

սանդղակով, հետևյալ բաղադրիչների ներառմամբ՝ 
  ուսումնական գործընթացին ուսանողի մասնակցության  

աստիճան 

 ինքնուրույն աշխատանքի կատարում 

 սեմինար պարապմունքներին ուսանողի մասնակցություն 



 ուսանողի կողմից դրսևորած ընթացիկ ակտիվություն, 
հմտություններ և կարողություններ 

 Հարզախույզ, ճեպահարցում 

 թեստային առաջադրանքներ՝ պատասխանի 
ընտրությամբ կամ կարճ ազատ պատասխանով 
հարցերով: 

Գրականություն 

Պարտադիր 
1. Սիմոնյան Հր. «Հայ ժողովրդի պատմություն, հնագույն 

ժամանակներից մինչև մեր օրերը», Երևան, 2000թ. 

2. Սիմոնյան Հր. Հայոց պատմություն: Հնագույն 
ժամանակներից մինչև մեր օրերը, Երևան, 2012թ. 

3. Մելքոնյան Ա, Մինասյան Է. «Հայ ժողովրդի 

պատմություն, հնագույն ժամանակներից մինչև մեր 
օրերը», Երևան, 2009թ. 

4. Աշոտ Մելքոնյան «Հայոց պատմության ակնարկներ 

(հնագույն ժամանակներից մինչև XIX դարի վերջ» 
Երևան, 2018 

5. Էդուարդ Դանիելյան, Աշոտ Մելքոնյան «Հայոց 

պատմություն: Հնագույն ժամանակներից մինչեւ մեր 
օրերը», Երևան, 2015 

6. Հայ ժողովրդի պատմություն, հտ. IV–VIII, ՀԽՍՀ ԳԱ 

հրատ., 1967, 1970, 1972, 1974, 1981: 
7.  Ժամկոչյան Հ., Գ. Աբրահամյան Ա., Մելիք- Բախշյան Ս. 

« Հայ ժողովրդի պատմություն», Երևան, 1876:  
8. Հայ ժողովրդի պատմություն, հտ. I-IV, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., 

2018 
Լրացուցիչ 

1. Աբրահամյան Ա.Գ., «Իսրայել Օրի», 1978թ. 

2. Գալոյան Գ. Հայաստանը մեծ տերությունների 
աշխարհակալական առճակատումներում, 2004թ. 

3. Համբարյան Ա.Ա., «Ազատագրական շարժումները 

Արևմտյան Հայաստանում», Երևան, 1999: 
4. Հայոց պատմություն /խմբ. խորհուրդ՝ Վ. 

Բարխուդարյան և ուրիշ., Եր., 2014: Հ. 2, Գիրք ΙΙ: Միջին 

դարեր: (ΙX դարի կես-XVΙΙ դարի I տասնամյակ):  
5. Հայոց պատմություն /խմբ. խորհուրդ՝ Վ. 

Բարխուդարյան և ուրիշ., Եր., 2010: Հ. 3,: Գիրք Ι: Նոր 

ժամանակաշրջան (XVΙΙ դարի II կես -XΙX դարի վերջ): 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 
Պ/Բ-049 Հայոց պատմության հիմնահարցեր 2 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  
2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

1-ին տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը 

Լսարանային 8 

Դասախոսություն 4 

Սեմինար 4 

Լաբորատոր աշխատանք  

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 52 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Հայոց պատմության հիմնահարցեր առարկայի   

դասավանդումը նպատակ   ունի   ուսանողին գիտելիքներ 
տալ հայոց  պատմության  հին, միջին և նոր շրջանների 



ազատագրական պայքարի և հայոց պետականության 
պատմության վերաբերյալ: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 
 Հայոց պատմության հին, միջին և նոր շրջանների 
ազատագրական պայքարը, հայոց պետականության 
պատմությունը, հայ հասարակական-քաղաքական 

հոսանքների ձևավորումից մինչև Հայսատանի 
անկախության հռչակագիրը. անկախ պետականության 
վերականգնումը 

Հմտություն 
 տեղեկույթը կառավարելու հմտություն (տեղեկույթի 

ձեռք բերում, համակարգում, վերլուծում) 
 սկզբնաղբյուրների հետ աշխատելու հմտություններ  
 ձեռք բերած տեսական գիտելիքները գործնականում 

կիրառելու հմտություններ 
Կարողունակություն 

 առարկայական գիտելիքներին տիրապետելու 
կարողություն  
 վերլուծության և համադրության կարողություն  
 քննադատության և ինքնաքննադատության 
կարողություն  
 պատմական փաստերը համադրելու և երևույթները 
համակողմանի գնահատել կարողություն 
 պատմական կոնկրետ փաստերն ու երևույթները 
ընդհանուր տեսությունների, գաղափարների 

տեսանկյունից բացահայտելու կարողություն 
Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Հայ հասարակական-քաղաքական հոսանքները 
Թեմա 2. Արևմտահայ ազգային-ազատագրական 

շարժումների վերելքը XIXդ. 90ական թթ 
Թեմա 3.  Հայկական հարցի ծագումը և նրա 
միջազգայնացումը 

Թեմա 4.  Հայաստանի ազատագրության ծրագրերը 
Թեմա 5.  Ֆիդայական շարժումը  
Թեմա 6.  Ազատագրական խմբակներն ու 

կազմակերպությունները 
 Թեմա 7.  Ազգային կուսակցությունների առաջացումը  
Թեմա 8. Հայկական հարցը 1912-1914 թթ 

Թեմա 9. Հայոց Մեծ եղեռնը 
Թեմա 10. 1915 թ. ինքնապաշտպանական մարտերը 
Թեմա 11. 1918 թ. մայիսյան հերոսամարտերը. Հայաստանի 
հանրապետության հռչակումը 

Թեմա 11. Հայաստանի Առաջին հանրապետռությունը 1918-
1820 թթ 
Թեմա 12. Արցախյան շարժման նոր փուլը, Հայսատանի 

անկախության հռչակագիրը. անկախ պետականության 
վերականգնումը 
Թեմա 13. ՀՀ պետական խորհրդանիշները, դրոշը, օրհներգը, 

զինանշանը 

Գնահատման 
մեթոդները և 

չափանիշները 

Գնահատումն իրականացվում է 100 բալանոց սանդղակով, 
հետևյալ բաղադրիչների ներառմամբ՝ 

 ուսումնական գործընթացին ուսանողի 
մասնակցության  աստիճան 

  ինքնուրույն աշխատանքի կատարում 



  սեմինար պարապմունքներին ուսանողի 
մասնակցություն 
  ուսանողի կողմից դրսևորած ընթացիկ ակտիվություն, 
հմտություններ և կարողություններ 

  Հարզախույզ, ճեպահարցում 

  թեստային առաջադրանքներ՝ պատասխանի 
ընտրությամբ կամ կարճ ազատ պատասխանով 
հարցերով: 

Գրականություն 

Պարտադիր 
1. Սիմոնյան Հր. «Հայ ժողովրդի պատմություն, հնագույն 

ժամանակներից մինչև մեր օրերը», Երևան, 2000թ. 

2. Սիմոնյան Հր. Հայոց պատմություն: Հնագույն 
ժամանակներից մինչև մեր օրերը, Երևան, 2012թ. 

3. Մելքոնյան Ա, Մինասյան Է. «Հայ ժողովրդի 
պատմություն, հնագույն ժամանակներից մինչև մեր 

օրերը», Երևան, 2009թ. 
4. Աշոտ Մելքոնյան «Հայոց պատմության ակնարկներ 

(հնագույն ժամանակներից մինչև XIX դարի վերջը) 

Երևան, 2018 
5. Էդուարդ Դանիելյան, Աշոտ Մելքոնյան «Հայոց 

պատմություն: Հնագույն ժամանակներից մինչեւ մեր 

օրերը», Երևան, 2015 
6. Հայ ժողովրդի պատմություն, հտ. IV–VIII, ՀԽՍՀ ԳԱ 

հրատ., 1967, 1970, 1972, 1974, 1981: 

7.  Ժամկոչյան Հ., Գ. Աբրահամյան Ա., Մելիք- Բախշյան Ս. « 
Հայ ժողովրդի պատմություն», Երևան, 1876: 

8. Հայ ժողովրդի պատմություն, հտ. I-IV, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., 

2018 
9. Խաչատրյան Կ. «Հայ-ռուսական հարաբերությունները 

1920-1922 թթ.», Երևան, 2007: 

Լրացուցիչ 
1. Գալոյան Գ. Հայաստանը մեծ տերությունների 

աշխարհակալական առճակատումներում, 2004թ. 

2. Համբարյան Ա.Ա., «Ազատագրական շարժումները 
Արևմտյան Հայաստանում», Երևան, 1999: 

3. Հայոց պատմություն /խմբ. խորհուրդ՝ Վ. 

Բարխուդարյան և ուրիշ., Եր., 2014: Հ. 2, Գիրք ΙΙ: Միջին 
դարեր: (Ι X դարի կես- XVΙΙ դարի առաջին 
տասնամյակ):  

4. Հայոց պատմություն /խմբ. խորհուրդ՝ Վ. 
Բարխուդարյան և ուրիշ., Եր., 2010: Հ. 3,: Գիրք Ι : Նոր 
ժամանակաշրջան (XVΙΙ դարի երկրորդ կես -XΙX դարի 

վերջ): 
5. Ավետիսյան Հ.Ա. «Հայկական հարցը 1918թ.». Երևան, 

1997 
6. Վրացյան Ս. «Հայաստանի Հանրապետություն», Երևան, 

1993 
7. Սիմոնյան Հր. «Անդրանիկի ժամանակը», գիրք 1-2, 

Երևան, 1996: 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՕԼԳ/բ-001 Ռուսաց լեզու-1 

ՕԼԳ/բ-002 Ռուսաց լեզու-2 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

4 կրեդիտ/4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 1-ին տարի, 1-ին և 2-րդ կիսամյակ 



տարի / կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը 

Լսարանային 16/16 

Դասախոսություն  

Սեմինար  

Լաբորատոր աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 16/16 

Ինքնուրույն 104/104 

Ընդամենը 120/120 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է զարգացնել ուսանողների 

լեզվական գիտելիքները և հաղորդակցական 
կարողությունները լեզվախոսքային բոլոր ոլորտներում 
(ունկնդրել, կարդալ, խոսել, գրել): 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 Գիտի 
- կարդալու հիմնական կանոնները; 
- շեշտի տեղը ամենատարածված բառերում, 

- ուսումնասիրված բառային միավորների հիմնական 
իմաստները, որոնք ծառայում են ռուսալեզու 
հաղորդակցության իրավիճակներին առօրյա, սոցիալ-

մշակութային և կրթական և մասնագիտական 
գործունեության ոլորտներում. 
- կրթության տվյալ փուլի բանավոր և գրավոր 

հաղորդակցության մեջ օգտագործվող հիմնական 
քերականական երևույթները, կառուցվածքները. 
- ռուսալեզու խոսքի վարքագծի տարրական նորմերը 
Հմտություն 
- գրավոր և բանավոր խոսքի բոլոր տեսակները 
կիրառելու հմտություններ; 

- կրթական և մասնագիտական հաղորդակցության 
ոլորտներում և իրավիճակներում ռուսաց լեզվի 

օգտագործման հմտություններ ձեռք բերելու տարրական 
տեխնիկա (ռազմավարություն և մարտավարություն;. 

- բանավոր և գրավոր խոսքի մշակույթի նորմեր ձեռք 
բերելու հմտություն; 

-  գրագետ բանավոր և գրավոր խոսք կառուցելու 
հմտություն; 

- տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվության հետ 
աշխատելու հմտություն; 

- հրապարակային խոսքի, փաստարկի, քննարկման և 
վիճաբանության հմտություններ. 
Կարողություն 
 Կարող է 
- կարդալ ցանկացած բովանդակության տեքստ; 
- որոշել տեքստի թեման; 
- բավարար ամբողջականությամբ և ճշգրտությամբ 

հասկանալ տեքստի հիմնական տեղեկատվությունը; 
- տարբերակել բառի ուղղակի և փոխաբերական իմաստը; 
- խոսքում օգտագործել հոմանիշներ, հականիշներ և 

բազմիմաստ բառեր, դարձվածքաբանական միավորներ; 
- ինքնուրույն արտադրել համահունչ, տրամաբանական 
հայտարարություններ ուսումնասիրված թեմաների 

վերաբերյալ տրված միջավայրին համապատասխան; 



- երկխոսություններ կառուցել; 
- օգտագործել ուղղակի և անուղղակի խոսք; 

- հասկանալ մենախոսության թեման և նրա մեջ 
պարունակվող հիմնական տեղեկատվությունը; 
 - հասկանալ զրուցակցի հայտարարության 

բովանդակությունը, նրա հաղորդակցական 
մտադրությունները. 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

1 կիսամյակ 

Թեմա 1. Օտար լեզուների դերն ու նշանակությունը մարդու 
կյանքում 
Թեմա 2. Մարդ.Դիմանկար. Բնավորություն 

Թեմա 3. Կյանքի ոճ 
Թեմա 4. Դար ապրի- դար սովորի 
Թեմա 5. Գեղեցկությունը կփրկի աշխարհը. Մշակույթ. 

Արվեստ 
Թեմա 6. Աշխարհը ճանապարհորդի աչքերով 
Թեմա 7. Տոներ. Ավանդույթներ. Սովորույթներ 

Թեմա 8. Հայրեր և երեխաներ. Սերունդների բախում 
 
2 կիսամյակ 

Թեմա 1. Գիտություն և տեխնիկա  
Թեմա 2. Բնությունը և մարդը 
Թեմա 3. Առողջ ապրելակերպ. Սնունդ 
Թեմա 4. Առողջ ապրելակերպ. Սպորտ 

Թեմա 5. ԶԼՄ. Ինտերնետ. Շփում սացցանցերում՝դրական և 
բացասական կողմերը 
Թեմա 6. Թերթելով պատմության էջերը 

Թեմա 7. Գրավոր և բանավոր խոսքի մշակույթը գարծնական 
հաղորդակցման մեջ 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Գրավոր և բանավոր հարցում, ինքնուրույն աշխատանք, 
թեստ, սալիկահանդես, ֆրոնտալ հարցում, ստուգողական 
աշխատանք, ամփոփիչ աշխատանք 

Գրականություն 

Պարտադիր 
1. Русская грамматика. – Т. 1,2. М., 1980. 
2. Современный русский язык / Под ред. Д.Э. Розенталя. 

Ч. 1,2. М., 1979. 
3. Современный русский литературный язык / под ред. 

П.А. Леканта. М., 1988. 
4. Новикова А.С. Русский язык. Фундаментальный курс. 

М., 1993 
5. Костомаров В.Г., Максимов В.И. Современный русский 

язык. М., 2010. 

6. Ремчукова Е.Н. Мофология современного русского 
языка. Учебное пособие. М., 2004. 

7. Ипполитова Н.А., Князева О.Ю.,Савова М.Р. Русский 

язык и культура речи. М., 2003. 
8. ГончароваТ.В., Плеханова Л.П. Речевая культура 

личности: практикум. М., 2011. 

9. Шулежкова С.Г. «И жизнь, и слезы, и любовь» 
Происхождение, значение, судьба 1500 крылатых слов 
и выражений русского языка. М., 2011. 

10. Лексический минимум по русскому языку как 
иностранному. Элементарный уровень. Общее 
владение. Спб, 2012. 

11. Лексический минимум по русскому языку как 



иностранному. Базовый уровень. Общее владение. Спб, 
2011. 

12. Лексический минимум по русскому языку как 
иностранному. Первый сертификационный уровень. 
Общее владение. Спб, 2011. 

13. Лексический минимум по русскому языку как 
иностранному. Второй сертификационный уровень. 
Общее владение. Спб, 2013. 

14. Программа по русскому языку для иностранных 
граждан. Первый сертификационный уровень. Общее 
владение. 1-й уровень спб, 2012. 

15. Типовые тесты по русскому языку как иностранному. 
Элементарный уровень. Общее владение. Варианты. 
Книга + 1cd. Спб, 2012. 

16. Типовые тесты по русскому языку как иностранному. 
Базовый уровень. Общее владение. Варианты. Книга + 
1cd. Спб, 2012. 

17. Типовые тесты по русскому языку как иностранному. 

Первый сертификационный уровень. Общее владение. 
Второй вариант. Книга + cd. М., спб, 2012. 

18. Одинцова И.В. Что вы сказали? СПб, 2007. 

19. Баско Н.В. Изучаем русский, узнаем Россию. М., 2011. 
20. Киселева М.С. Русский язык как иностранный. М., 

2010 

2. Լրացուցիչ  
1. Современный русский язык в трех частях / В.В. 

Бабайцева, Л.Ю. Максимов. М, 1987. 

2. Современный русский язык. Теория. Анализ языковых 
единиц: В 2-х частях. – Часть II. Морфология. 
Синтаксис / под ред. Е.И. Дибровой. М., 2001. 

3. Распопов И.П. Строение простого предложения в 
современном русском языке. М., 1970. 

4. Лекант П.А. Синтаксис простого предложения в 

современном русском языке. М., 1974. 
5. Современный русский язык / Р.Н. Попов, Д.П. 

Валькова, Л.Я. Маловицкий, А.К. Федоров. М., 1978. 

6. Ковтунова И.И. Современный русский язык. Порядок 
слов и актуальное членение предложения. М., 1976. 

7. Наши трёхъязычные дети. Елена Мадден. СПб, 2011. 

 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՕԼԳ/բ-044 Օտար լեզու(ռուսերեն)-3 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

2-րդ տարի, 3-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը 

Լսարանային 16 

Դասախոսություն  

Սեմինար  

Լաբորատոր աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 16 

Ինքնուրույն 106 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Ուսանողի գռավոր և բանավոր խոսքի ձևավորումը և 
կատարելագործումը այն մակարդակում, որը բավարար է 



մասնագիտական տերմինաբանության համարժեք ըմբռնման 
և օգտագործման, կրթական, մասնագիտական և գիտական 

բնույթի հաղորդակցությանը մասնակցելու, սեփական 
տեսակետն արտահայտելու համար. 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
Գիտի 

- ուսումնասիրված բառային միավորների հիմնական 
իմաստները, որոնք սպասարկում են ռուսալեզու 

հաղորդակցության իրավիճակները կրթական, 
մասնագիտական և գիտական գործունեության ոլորտներում; 

- կրթության այս փուլի բանավոր և գրավոր 
հաղորդակցության մեջ օգտագործվող հիմնական 
քերականական երևույթները, կառուցվածքները; 

- ընդհանուր լեզվաբանության սկզբունքների հիման 
վրա թարգմանության և թարգմանական 
համապատասխանությունների գործընթացի հիմնական 

օրինաչափությունները. 
Հմտություն 
- մասնագիտական հաղորդակցության ոլորտներում և 

իրավիճակներում ռուսաց լեզվի օգտագործման ինքնավար 
հմտությունների կատարելագործման ռազմավարություն և 
մարտավարություն; 

- մասնագիտական գործունեության մեջ գրագետ բանավոր և 
գրավոր խոսքի կիրառման հմտություն; 
- առաջարկվող նյութի տրամաբանական ներկայացման 

կարողություն; 
- տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվության հետ աշխատելու 
հմտություն; 

- տեսական դրույթների գործնական վերլուծության 
կարողություն և հմտություն;. 
- մասնագիտական ոլորտում հանրային խոսքի, փաստարկի, 

քննարկման և վիճաբանության հմտություններ; 
- թարգմանության նախապատրաստման և կատարման 
մեթոդներ օգտագործելու հմտություն, ներառյալ 

տեղեկատվության որոնումը հղումներում, մասնագիտացված 
գրականության մեջ և համացանցում: 
Կարողություն 
Կառող է 
- ինքնուրույն արտադրել համահունչ, տրամաբանական 
հայտարարություններ ուսումնասիրված թեմաների 
վերաբերյալ; 

- կառուցել վերարտադրողական տիպի մենախոսություն 
տվյալ տեքստային նյութի հիման վրա, տարբեր ձևական 
իմաստային կառուցվածքների օգտագործմամբ 

(վերարտադրում, նկարագրություն, հաղորդագրություն); 
- ստեղծել համապատասխան մակարդակի հատուկ կազմված 
սյուժետային տեքստ, որը կառուցված է համապատասխան 

բառապաշարի և քերականական նյութի հիման վրա; 
-երկխոսություններ կազմել հատուկ բառապաշարի հիման 
վրա; 

- գրել մեկնաբանություններ, ամփոփումներ և այլն; 
- փոխակերպել նախադասությունները ուղղակի և 
անուղղակի խոսքով; 



- մեկնաբանել թեմայի և մենախոսության մեջ պարունակվող 
հիմնական տեղեկատվությունը; 

 - կատարել թարգմանություններ, նաև թարգմանության 
գործընթացում բառապաշարային-իմաստային 
վերափոխումներ (տերմինաբանության թարգմանություն, 

տարբեր տեսակի դարձվածքների թարգմանություն). 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Լեզվամշակութային ուսումնասիրություններ և 
լեզվաերկրագիտություն: Լեզվի և մշակույթի 

փոխազդեցություն 
Թեմա 2. Աշխարհի ռուսալեզու պատկերը 
Թեմա 3. Մասնագիտության լեզվի ներածություն. Գիտական 

հասկացության և տերմինի սահմանում 
Թեմա 4. Առարկայի բնութագրերը ըստ բաղադրության 
Թեմա 5. Առարկաների և երևույթների միջև կապի և 

կախվածության բնութագրերը. Թարգմանության ընթացքում 
նախադասության կառուցվածքային փոփոխություն. 
Թեմա 6. Բնության ուսումնասիրության մեթոդներ 

/դիտարկում, ենթադրություն, փորձ, տեսություն, 
բացահայտում, համեմատություն/ 
Թեմա 7. Կապակցված տեքստի ստեղծման միջոցներ. 

Ստորադասական պայմանական նախադասությունները եթե 
կապի առկայությամբ 
Թեմա 8. Նույնարմատ բայեր և գոյականներ։ Բայական 
բառակապակցությունների փոխակերպումը անվանականի. 

Բայական գոյականների ձևավորումը -ние (-ение, -ание, -
яние) վերջածանցով: Գոյականների բառակազմական 
մոդելը։ 

Թեմա 9. Տեքստի տեղեկատվական բովանդակության 
փոխանցումը դրա նկարագրության օգնությամբ՝ 
գնահատման տարրի ներառմամբ։ 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Սալիկահանդես, հարց ու պատասխան, թեստ, ստուգողական 
աշխատանք, ֆրոնտալ հարցում, բանավոր և գրավոր 
հարցումներ 

Գրականություն 

Պարտադիր 
1. Лексический минимум по русскому языку как 

иностранному. Элементарный уровень. Общее 
владение. СПб, 2012. 

2. Лексический минимум по русскому языку как 
иностранному. Базовый уровень. Общее владение. 

СПб, 2011. 
3. Лексический минимум по русскому языку как 

иностранному. Первый сертификационный уровень. 

Общее владение. СПб, 2011. 
4. Лексический минимум по русскому языку как 

иностранному. Второй сертификационный уровень. 

Общее владение. СПб, 2013. 
5. Программа по русскому языку для иностранных 

граждан. Первый сертификационный уровень. Общее 

владение.  
6. 1-й уровень спб, 2012. 
7. Типовые тесты по русскому языку как иностранному. 

Элементарный уровень. Общее владение. Варианты. 
Книга + 1cd. Спб, 2012. 

8. Типовые тесты по русскому языку как иностранному. 

Базовый уровень. Общее владение. Варианты. Книга + 



1cd. Спб, 2012. 
9. Типовые тесты по русскому языку как иностранному. 

Первый сертификационный уровень. Общее владение. 
Второй вариант. Книга + cd. М., спб, 2012. 

10. Киселева М.С. Русский язык как иностранный. М., 

2010 
11. Есаджанян Б. М., Кундратс Л. А. “К курсу 

практического русского языка”. Ереван, 2006г. 

12. Практический курс русского языка для студентов – 
психологов: Уч. материал/ Б.М. Есаджанян, Э.А.Баятян, 
Г.Г.Барикян, С.Р.Геворгян. Ереван, 2004г. 

13. Практический курс русского языка / дла студентов 
неязыковых вузов/Асатрян С.Ш. Ереван, 2016г. 

14. Учебное пособие по русскому языку/для студентов 

факультета компьютерных систем и информатики. Тер-
Оганесян М.Х. Ереван, 2011г. 

15. Практикум по русскому языку / учебно-методические 
материалы для студентов физико-математического 

факультета/. Алоян Ж.Л. Ванадзор, 2014г. 
Լրացուցիչ  

1. Чеснокова Л.Д. Связи слов в современном русском 

языке. М., 1980. 
2. Распопов И.П. Строение простого предложения в 

современном русском языке. М., 1970. 

3. Лекант П.А. Синтаксис простого предложения в 
современном русском языке. М., 1974. 

4. Ковтунова И.И. Современный русский язык. Порядок 

слов и актуальное членение предложения. М., 1976. 
5. Մեթոդական ձեռնարկներ 
6. Бондалетов В.Д., Самсонов В.Г. Русский язык. 

Сборник упражнений. М., 2000 
7. “Русский язык: экспериментальное пособие для 

нефилологических специальностей вузов государств – 

участников СНГ”. Москва, 2007 
8. “Сборник упражнений по современному русскому 

языку” – под ред. П. А. Леканта Москва, 2001 

9. Аксенова М.П. Русский язык по-новому. Часть 2. / 
Под ред. Р.А. Кульковой. СПб, 2000.  

10. Аксенова М.П. Русский язык по-новому. Часть 3 / Под 

ред. Р.А. Кульковой.  Спб, 2001. 
11. Բառարաններ  
12. Скворцов И.П. Большой толковый словарь 

правильной русской речи. М., 2006 
13. Жуков А.В. Лексико-фразеологический словарь 

русского языка. М., 2007 

14. Крысин Л.П. Учебный словарь иностранных слов. М., 
2010 

15. Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. Толковый словарь 
современного русского языка. М., 2011 

16. Вакуров В.Н. и др. Трудности русского языка: 
словарь-справочник. М., 2011 

17. Баско Н.В. Фразеологизмы в русской речи: Словарь 

справочник. М., 2009 
18. Сковородников А.П. Выразительные средства 

русского языка и речевые ошибки и недочеты: 



энциклопедический словарь-справочник. М., 2009 
19. “Словарь синонимов и антонимов русского языка”. 

СПб, 2005г. 
20. Ожегов С. И. Словарь русского языка М., 1991. 
21. Орфографический словарь русского языка. М., 1991. 

22. Спиркина А. Г. Словарь иностранных слов. М., 1989 

 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

Պ/բ-062. Փիլիսոփայության հիմնահարցեր 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  
4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 
3-րդ տարի, 5-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը 

Լսարանային 18 

Դասախոսություն 10 

Սեմինար 8 

Լաբորատոր աշխատանք  

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 102 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը Քննություն 

Դասընթացի նպատակը Փիլիսոփայություն առարկայի դասավանդումը 
նպատակ ունի ուսանողին գիտելիքներ տալ 
աշխարհայացքի, նրա տարատեսակների և ձևերի մասին, 

բացահայտել իրականության սկզբնապատճառը, 
զարգացման օրենքներն ու օրինաչափությունները, 
մեկնաբանել շարժման մեխանիզմը, ձևերը և դրանց դերը 

զարգացման գործընթացում: Ուսանողները գիտելիքներ են 
ստանում նաև հասարակության, նրա 
առանձնահատկությունների և գործառույթների մասին: 

Դասընթացը ներկայացնում է փիլիսոփայյական 
գիտելիքների պատմականությունը, ուսումնասիրման 
ընթացքում ուսանողը գաղփար կունենա նորագույն շրջանի 

փիլիոփափայական տեսությունների և ուղղությունների, հայ 
փիլիսոփայական մտքի զարգացման շրջանների մասին: 

Առարկայի ուսումնասիրումը հնարավորություն կտա 

կատարել ընդհանրացումներ աշխարհայացքի, տարբեր 
գաղափարական հոսանքների, տեսությունների և 
հիմնադրույթների վերաբերյալ:  

Փիլիսոփայություն առարկայի ուսումնասիրմամբ 
ուսանողը միաժամանակ կշփվի տրամաբանության, 
մշակութաբանության, քաղաքագիտության և այլ 

գիտությունների հետ: Փիլիսոփայություն առարկան 
նախատեսված է ներկայացնել բոլոր բաժինների համար, 
որպեսզի ապագա մասնագետի մոտ ձևավովի 
իրականության վերաբերյալ ընդհանրական գիտելիքներից 

եզրահանգումներ կատարելու հմտություն և կարողություն: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 ինքնուրույն վերլուծել փիլիսոփայական 

հիմնախնդիրները  

 տարբերել փիլիսոփայական տարբեր ուղղությունների 
գաղափարական հիմնավորումները  

 տարբարակել փիլիսոփայության մտքի պատմության 



հիմնական էտապները, յուրաքանչյուրի հիմնական 
մոտեցումները  

 Ներկայացնել հասարակական գիտակցությունը ձևերը, 
դրանց ընդհանրությունն ու տարբերությունը  

 հասկանալ  փիլիսոփայական հասկացությունների, 
կատեգորիաների և օրենքների էությունը, կիրառման 
բնագավառը  

Հմտություն 
 գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողություն  
 հետազոտություններ կատարելու ունակություններ  

 սովորելու ունակություն  
 առաջնորդի հատկություններ  

 որակի կարևորության գիտակցում 
 Կիրառել տվյալ առարկային բնորոշ մեթոդները 
Կարողունակություն  
 վերլուծման և համադրման ունակություն 

 կազմակերպման և պլանավորման ունակություն  
 հենքային և ընդհանուր գիտելիքներ  

 տեղեկատվությունը կառավարելու ունակություն, 
տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն գտնելու և 
վերլուծելու ունակություն 

 քննադատական վերլուծություն և ինքնաքննադատման 
ունակություն  

 միջառարկայական թիմում աշխատելու ունակություն 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Փիլիսոփայություը որպես գիտություն 
Թեմա 2. Փիլիսոփայության զարգացման պատմական 

փուլերը 
Թեմա 3. Մատերիա և կեցություն 
Թեմա 4. Հոգևորի / գիտակցության/ պրոբլեմը 

փիլիսոփայության մեջ 
Թեմա 5. Զարգացման հիմնախնդիրը/ օրենքները և 
կատեգորիաները/ 

Թեմա 6. Իմացության տեսություն։ Գիտական իմացություն 
Թեմա 7. Սոցիալական փիլիսոփայություն, հասարակության 
սոցիալ-տնտեսկան համակարգը 
Թեմա 8. Հասարակության քաղաքական և հոգևոր 

համակարգը 
Թեմա 9. Հասարակական գիտակցություն 
Թեմա 10. Մարդու հիմնախնդիրը փիլիսոփայության մեջ 

Գնահատման 
մեթոդները և 

չափանիշները 

Գնահատումն իրականացվում է բազմագործոնային 
համակարգով՝ 100 բալանոց սանդղակով, հետևյալ 

բաղադրիչների ներառմամբ. 
 ուսումնական գործընթացին ուսանողի 

մասնակցության աստիճան,  
 ինքնուրույն աշխատանքի կատարում,  

 սեմինար պարապմունքներին ուսանողի 
մասնակցություն, 

 ուսանողի կողմից դրսևորած ընթացիկ ակտիվություն, 

հմտություններ և կարողություններ, 
 թեստային առաջադրանք պատասխանի ընտրությամբ 
կամ կարճ ազատ պատասխանով 

 ամփոփիչ քննություն համակարգչային ստուգմամբ 

Գրականություն 
Պարտադիր 
1. Ս. Հակոբյան – Փիլիսոփայության դասընթաց, Երևան 

2005 



2. Մ. Ասատրյան – Փիլիսոփայության ներածություն, Երևան 
2004 

3. Վ. Կանկե - Փիլիսոփայություն, Երևան, 2000 
4. Հ. Շաքարյան – Փիլիսոփայություն, Երևան, 2005 
5. Փիլիսոփայական բառարան, Երևան, 1975. 

6. Ս. Զաքարյան – Փիլիսոփայության պատմություն, Երևան 
2005 
Լրացուցիչ  

1. Իովչուկ – Փիլիսոփայության պատմության համառոտ 
ակնարկ, Երևան, 1979 

2. էդ․ Հարությունյան, Քաղաքական համակարգի 

զարգացման հիմնախնդիրները անցումային 
հասարակությունում, Երևան, 2005  

3. И.Т. Фралов, Введение философии 

 
Կամընտրական դասընթացներ 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 
Պ/բ-064- Մշակութաբանություն 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

2-րդ տարի, 3-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը 

Լսարանային 8 

Դասախոսություն 4 

Սեմինար 4 

Լաբորատոր աշխատանք  

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 52 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը   Մշակութաբանություն դասընթացի ծրագրային 
բովանդակության տիրապետումը, մշակույթի, մարդու, 
հասարակության ու աշխարհի մասին ընդհանուր 

գիտելիքների յուրացում: 
 աշխարհայացքային կողմնորոշումների հստակեցում 

 մասնագիտական, ընդհանուր գիտական և 
մշակութաբանական խնդիրների փոխառնչությունների 
պարզաբանման սկզբունքային մոտեցումների իմացում 

 մասնագիտական գիտելիքների զարգացմանը նպաստող 
մշակութա-մեթոդաբանական մտածելակերպի տարրերի 

ձևավորում 
 համաշխարհային և ազգային մշակույթի նվաճումներին 

հաղորդակից լինելը և մշակութաբանության բարդ 

հիմնախնդիրների համակարգում ճիշտ կողմնորոշվելը 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
Մշակութաբանության որպես ինքնութույն գիտության 
ձևավորումը, հետազոտման մեթոդները:  

Մշակույթ հասկացության մեկնաբանումը և սահմանումները: 
Մշակույթի գործառույթները: Մշակույթի դասակարգման 
հիմնական չափորոշիչները, մշակույթի առանձին տիպերի 

բնութագիրը, կրոն և մշակույթ, բարոյականություն, արվեստ, 
գիտություն: 
Բնությունն իբրև փիլիսոփայական և մշակութաբանական 



կատեգորիա: Արժեք հասկացության բնորոշումը, մշակույթի 
և արժեքների կապը, արժեքների դասակարգումը: 

Քաղաքակրթություն հասկացության բնութագիրը, 
քաղաքակրթության և մշակույթի ընդհանրություններն ու 
տարբերությունները; 

Հմտություն 
 մշակութային երևույթների օրինաչափությունները, 

կառուցվածքը, տիպաբանությունը, պատճառա-

հետևանքային կապերը հասկանալու ունակություն 

 մշակույթի վերաբերյալ եղած սկզբնաղբյուրների հետ 
աշխատելու ունակություն 

 ունեցած ինֆորմացիայի և տեղեկատվության տարբեր 
ձևերը օգտագործելու հմտություններ 

 մշակույթի վերաբերյալ ունեցած գիտելիքների 
համակարգում և վերլուծություն 

 մասնագիտական գիտելիքները գործնականում 
կիրառելու հմտություններ 

 տեղեկատվության հավաքման, պահպանման և 
մշակման ունակություն,  

 միջանձնային գործնական հմտություններ 
Կարողունակություն 

 Ինքնուրույն աշխատելու ունակություն 
 Հետազոտություններ կատարելու ունակություն 

 Անկախ սովորելու ունակություն 

 Հստակ հաղորդել ստացված հենքային գիտելիքները 
 Համապատասխան համատեքստում ընկալել և 

մեկնաբանել նոր տեղեկատվություն,  

 Հասկանալ և օգտագործել քննադատական 
վերլուծության տեսությունների զարգացման 
մեթոդները 

 Ցուցաբերել ուսումնասիրման ոլորտում 
հետազոտությունների որակի իմացություն 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Մշակութաբանության ուսումնասիրության 
առարկան, մեթոդները, գործառույթները 

Թեմա 2. Զանգվածային և էլիտար մշակույթ 
Թեմա 3. Հոգևոր գործունեության մշակութային ձևերը 

Թեմա 4. Մարդ, բնություն, մշակույթ 
Թեմա 5. Մշակույթ և արժեքներ, մշակույթ և 
քաղաքակրթություն 

Թեմա 6. Մշակութային երկխոսություն և գլոբալիզացիա 

Գնահատման 

մեթոդները և 
չափանիշները 

Գիտելիքների ստուգումը և գնահատումը իրականացվում 

են հետևյալ բաղադրիչներով`  
ա) ուսումնական գործընթացին ուսանողի մասնակցության 
աստիճանի գնահատում դասահաճախումների հաշվառման 
միջոցով,  

բ) գործնական (սեմինար) աշխատանքներին ուսանողի 
մասնակցության, նրա ակտիվության և հմտությունների 
հաշվառում և գնահատում,  

գ) ինքնուրույն կատարվող աշխատանքների (անհատական 
առաջադրանքների) հաշվառում գնահատում,  
դ) կրթական մոդուլի ենթաբաժինների և ծրագրով 

նախատեսված այլ առաջադրանքների կատարման և 
յուրացման ընթացիկ ստուգում ու գնահատում կիսամյակի 
ընթացքում,  

ե) ստուգման արդյունքների ինտեգրում` դասընթացին 



ուսանողի մասնակցության աստիճանի, անհատական 
առաջադրանքների, գործնական աշխատանքներին 

ուսանողի ակտիվության, հմտությունների և 
կարողությունների գնահատման, ընթացիկ և 
հանրագումարային գնահատումների հիման վրա 

դասընթացի արդյունարար գնահատականի ձևավորում  

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Մելքումյան Գ.Ա. Մշակութաբանություն, 2001 

2. Գուրևիչ Ս., Մշակութաբանություն,1996 
3. Բորև Յու.Բ., Գեղագիտություն, 1989 
4. Սարգսյան Ս.Ա., Մշակութաբանություն, 1996 

Լրացուցիչ- 
1. Հովհաննիսյան Ս., Կուլտուրան և բնությունը, Երևան, 

1984  

2. Макарян Э.С. , Теориякультурыисовременнаянаука, 
Ереван 1984 

3. Малюра Ю.А. Культурология, Москва, 1999 

4. Лосев А.Д. Философия. Мифология. Культура, Москва, 
1991 

5. Культурология. История мировой культуры, Москва, 

1995 
6. Розин В.М. Введение в культурологию, Москва, 1994 
7. Швейцер А. Культура и этика, Москва, 1994 
8. Шнен О. Закат Европы, Москва, 1991 

9. Философский словарь, Москва, 1983 
10. Փիլիսոփայական բառարան 

 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՄՀ/բ 058-Սոցիոլոգիա 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 
2-րդ տարի, 3-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը 

Լսարանային 8 

Դասախոսություն 4 

Սեմինար 4 

Լաբորատոր աշխատանք  

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 52 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Ուսանողների մոտ գիտելիքներ ձևավորել սոցիոլոգիայի 
պատմական անհրաժեշտության, հասարակության 

ուսումնասիրության համար ունեցած դերի, սոցիոլոգիական 
աշխարհայացքի բազմազանության և բազմաձևության 
մասին: 

 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է 
կրթականծրագրիհետևյալվերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
Հասարակությունն իբրև համակարգ, դրա հիմնական 
տարրերը, դրանց միջև փոխկախվածության գործընթացները 

և վերահսկողության մեխանիզմները: 
Հմտություն 
Սոցիոլոգիական տեսությունների հիմնական ձևերին, 

մեթոդներին, գործիքներին, վերլուծության եղանակներին: 



Կարողունակություն 
Նախագծել սոցիալական որևէ երևույթի ուսումնասիրմանն 

ուղղված սոցիոլոգիական հետազոտության ծրագիր: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1 Սոցիոլոգիայի ձևավորման նախադրյալները. 
պատմական ակնարկ:ՈՒսումնասիրության օբյեկտը, 

առարկան, ֆունկցիաները, կապն այլ գիտությունների հետ: 
Թեմա 2 Հասարակության կառուցվածքային 
տարրերը.անհատ, խումբ (տեսակները), կազմակերպություն, 

ինստիտուտ: 
Թեմա 3 Հասարակության վերահսկողության մեխանիզմներ. 
մշակույթ և սոցիալականացում: 

Թեմա 4 Հասարակության շերտավորում: 
Թեմա 5 Սոցիոլոգիական հետազոտության մեթոդները: 

Գնահատման 

մեթոդները և 
չափանիշները 

Գնահատման մեթոդները. 

Խմբային աշխատանք,  
անհատական ներկայացումներ, բանավեճ, հարց ու 
պատասխան, հարցախույզ: 

Գնահատման չափանիշները 
Ուսանողի գիտելիքը՝ 

 Սոցիոլոգիայի առաջացման պատմական 
անհրաժեշտության, վերջինիս ուսումնասիրման օբյեկտի, 
առարկայի, գործառույթների, հիմնականխնդիրների, 
սոցիոլոգիական գիտելիքի բազմամակարդակ 

կառուցվածքի վերաբերյալ, 

 հասարակության պատմական տիպերի, զարգացման 
օրինաչափությունների, հիմնական ընդհանրությունների 
եւ տարբերությունների, համակարգային մոտեցման, 
հասարակության՝իբրեւ համակարգի՝բազմամակարդակ 

կառուցվածքում գործառնող եւ փոխկախված տարրերի 
(անհատը՝սոցիալական գործողություն կատարելու 
տեսանկյունից, խմբեր, կազմակերպություններ, 

ինստիտուտներ) վերաբերյալ, 
 հասարակության վերահսկողության մեխանիզմների, 

դրանց փոխպայմանավորվածության վերաբերյալ, 

 հասարակության ստրատիֆիկացիոն կառուցվածքի 
(շերտավորման), այն մեկնաբանող մոտեցումների, 

հիմնական շերտերի բնութագրի, մոբիլության, վերջինիս 
տեսակների, ըստ մոբիլության «բաց» եւ «փակ» 
հասարակությունների մեկնաբանման վերաբերյալ 

 Սոցիոլոգիական հետազոտության 
առանձնահատկությունների վերաբերյալ: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Կրավչենկո «Սոցիոլոգիա» Եր.2004 
2. Մկրտչյան Ե.Ռ.,Բալայան Ն.Մ.,Սոցիոլոգիա, Երևան 2002 

3. Социология, Учебник для студентов вузов, Батурин В.К., 
2012 

4.  Giddens, Anthգny, Duneier, Mitchell, Applebaum, Richard. 

2007. Intrգductiգn tգ Sգciգlգgy. Sixth Editiգn. New Yգrk: 
W.W. Nգrtգn and Cգmpany. Chapter  

Լրացուցիչ- 
1. Социология, Волков Ю.Е., 2012 

2. История теоретической социологии, Предыстория 
социологии, Учебное пособие для вузов, Давыдов Ю.Н., 
2010 

3. Социология, Курс лекций, Акимова И.А., Багдасарьян Н.Г., 



2010 
4. Steven Lգyal ‘’The Sգciգlգgy գf Anthգny Giddens’’, 2003 

 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՕԼԳ/բ-042 Օտար լեզու(անգլերեն)-1 
ՕԼԳ/բ-043  Օտար լեզու(անգլերեն)-2 

 ՕԼԳ/բ-044 Օտար լեզու(անգլերեն)-3 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  
4 կրեդիտ/4 կրեդիտ/4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

2-րդ տարի. 3-րդ և 4-րդ կիսամյակ,  
3-րդ տարի. 5-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը 

Լսարանային 16/16/16 

Դասախոսություն  

Սեմինար  

Լաբորատոր աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 16/16/16 

Ինքնուրույն 104/104/104 

Ընդամենը 120/120/120 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է անգլերեն լեզվի 

քերականության ընդհանուր կառուցվածքին զուգահեռ 
ուսանողի մոտ ձևավորել լեզվի հաղորդակցական 
կարողություններ և ձեռքբերված գիտելիքները գործնականում 

կիրառելու հմտություններ: Այլ կերպ ասած՝ դասընթացի 
նպատակն է լուսաբանել անգլերեն լեզվի բառապաշարի և 
քերականության հիմնահարցերը, սովորեցնել տեսական 

գիտելիքները գործնականում կիրառելու հմտություններ:  

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 Անգլերեն լեզվի կառուցվածքի և 

առանձնահատկությունների մասին անգլերեն 
լեզվի կաղապարի շրջանակներում 
հաղորդակցվելու համար 

 Անգլերեն լեզվի քերականական կայուն գիտելիքներ, 
խոսակցական և մասնագիտական բառապաշարի 
տիրապետում։ 

Հմտություն 
 Կատարել ինքնուրույն եզրակացություններ, 

համեմատություններ, զուգահեռներ անցկացնել 
դրանց միջև 

 Ցուցաբերել համապատասխան 
լեզվամտածողություն 

Կարողունակություն 
 Ձեռք բերել անգլերենով հաղորդակցվելու 

հմտություններ և կարողություններ։ 

 դասընթացի ընթացքում ձեռքբերած գիտելիքները 
գործնականում կիրառելու կարողություն 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1. Wգrk, Rest and play. 

Թեմա 2.Beginnings. 
Թեմա3.The wգrld գf wգrk.  
Թեմա4. That's entertainment.  

Թեմա5. Intգ the future.  
Թեմա6.Family and friends.  
Թեմա7.Yգu need a hգliday.  

Թեմա8. Different cultures.  
Թեմա9.Life isn't perfect.  



Թեմա10.Shգp till yգu drգp.  
Թեմա11.Gգssip and news.  

Թեմա12.Achieving yգur gգals 

Գնահատման 
մեթոդները և 

չափանիշները 

Ռեֆերատների կատարում 
Թեստային աշխատանքներ 

PգwerPգint պրեզենտացիաներ 
Դիտարկվող նյութի մասնագիտական վերլուծության 
ներկայացման որակ, 

Լեզվական գիտելիքների և հմտությունները ստուգող տարբեր 
աշխատանքների կազմակերպում 

Գրականություն 

Պարտադիր –  

Chris Redstգn, Lindsay Warwick, Anna Yգung and Theresa 
Clementգn – Face 2face pre-intermediate, Cambridge university 

press, 2006․ 

Լրացուցիչ –  
Յուրաքանչյուր բաժնին համապատասխան մասնագիտական 
գրականություն 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 
ԷԻԿ/բ-105 - Իրավագիտություն 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

2-րդ տարի, 4-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը 

Լսարանային 8 

Դասախոսություն 4 

Սեմինար 4 

Լաբորատոր աշխատանք  

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 52 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը  ուսանողներին զինել գիտելիքներով հանցավորության 
և դրա հետ կապված հարաբերություների մասին,  

 ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական, 
իրավագիտական աշխարհայացքը,  

 նախապատրաստել ուսանողներին ուսումնասիրված 
նյութի գործնական կիրառմանը,  

 խորացնել ընդհանուր իրավագիտական 
գիտությունների առարկայաշարի 

ուսումնասիրությունը: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 Իրավունքի հիմնական ճյուղերի (մասնավորապես՝ 

սահմանադրական իրավունքի, վարչական իրավունքի և 
վարչական դատավարության, քաղաքացիական 
իրավունքի և քաղաքացիական դատավարության, 

աշխատանքային իրավունքի, քրեական իրավունքի և 
քրեական դատավարության, էկոլոգիական իրավունքի, 
միջազգային հանրային իրավունքի, դրանց 

սկզբունքների, ինստիտուտների, նորմերի 
ծագումնաբանության և էության, այդ ինստիտուտների և 
նորմերի օրենսդրական ամրագրման և կիրառման 

գործընթացի վերաբերյալ հիմնարար և համակարգված 



գիտելիք:  
Հմտություն 
 Կարող է կիրառել մասնագիտական գիտելիքներն առավել 

հաճախ հանդիպող իրավական խնդիրների լուծման 

համար։ 
Կարողունակություն 
 Ունակ է՝ պարբերաբար ուսումնասիրելու 

օրենսդրությունը և իրավակիրառ պրակտիկան, 
մասնագիտական գրականությունը և ինտեգրվելու 
հարափոփոխ բազմամշակութային աշխատանքային 

միջավայրին։ 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1- Պետության և իրավունքի առաջացումը,  
Թեմա 2- Պետության էությունը և գործառույթները,  

Թեմա 3- Իրավունքը սոցիալական նորմերի համակարգում, 
Թեմա 4- Սոցիալական նորմերի հասկացությունն ու 
տեսակները,  

Թեմա 5- Իրավունք և   իրավագիտակցություն,  
Թեմա 6- Օրինականություն և իրավակարգ,  
Թեմա 7- Իրավունքի համակարգը,  

Թեմա 8- Իրավական պետություն,  
Թեմա 9- Սահմանադրական իրավունք,  
Թեմա 10- Սահմանադրական կարգ հասկացությունը  

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

6.1. Գնահատման մեթոդներին և չափորոշիչներն 
ուղղորդված են կրթության վերջնարդյունքներին 
6.2. Առարկան ամփոփվում է քննությամբ` 4-րդ 

կիսամյակում) 
6.3. Գնահատման չափանիշները (ընթացիկ ստուգումների) 

 տարբերակների երեք հարցերից յուրաքանչյուրին 
տրված պատասխանի բովանդակությունը 

 պատասխանի մեջ նյութի ինքնուրույն յուրացման 
մասնաբաժինը 

 շարադրանքի տրամաբանվածությունը, ծրագրային 
նյութի յուրացվածության աստիճանը 
 ծրագրային նյութից դուրս իմացությունը 

6.4. Գործնական աշխատանքների ընթացքում 

իմացության ստուգում 
6.5. Ինքնուրույն աշխատանքների գնահատում 

 անհատական աշխատանքների հանձնարարում 

 իրավաբանական խնդիրների լուծում 
6.6. Հաճախելիություն 

Գնահատման մեթոդը 

 դասերին հաճախման հաշվառում 
Գնահատման չափանիշը 

 ներկայություն 
 մասնակցություն հարցերի քննարկմանը 

6.7. Համակարգչային թեստային ստուգում 
Գնահատման չափանիշները 

 համակարգչային թեստային ստուգում նախատեսված 
չէ 

6.8. Ուսուցման վերջնական արդյունքների գնահատում 
6.1-6.6 արդյունքների հանրագումար գնահատման 
հարյուր միավորանոց սանդղակով: 

Գրականություն 
Պարտադիր՝ 
1. ՀՀ Սահմանադրություն 
2. Վ.Ն Խռոպանյուկ «Պետության և իրավունքի տեսություն», 



2001թ. 
3. Վ.Ս. Ներսեսյանց «Իրավունքի և պետության 

տեսություն», 2001թ. 
4. Ապիյան Ն. «Պետության և իրավունքի հիմնահարցեր», 

2003թ. 

5. Васильев А. В. «Теория государства и права, 1998 
6. Алексеев С Г« Теория государства и права. 2004 
Լրացուցիչ՝ 

1. www. yandex.ru. 
2. www.gգգgle.ru 
3. www.lib.ru 

4. www.bգգks.ru 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 
Էիկ/ բ 091 Տնտեսագիտության 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

2-րդ տարի, 4-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը 

Լսարանային 8 

Դասախոսություն 4 

Սեմինար 4 

Լաբորատոր աշխատանք  

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 52 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Ամեն մի արտադրաեղանակի նպատակը 

հասարակության և նրա անդամների պահանջմունքների 
բավարարումն է: Հենց դրան է ուղղված արտադրության 
գործընթացը, որտեղ լուծվում է տնտեսական երկու 

հիմնախնդրի միչև առաջացող մշտական հակասությունը: 
Ներկայումս խառը տիպի տնտեսության պայմաններում 

, հիմախնդիրը շուկայական գործընթացի գործողությունը, 

շուկայական հարաբերությունների զարգացման 
օրինաչափություններն ու առանձնահատկություններն 
են:Սահմանափակ ռեսուրսների պայմաններում, ավելի շատ 

պահանջմունքներ բավարարելու գործում մարդկանց 
ունեցած վարքագիծը: 
 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 տնտեսական կատեգորիաներն ու օրենքները 

 տնտեսագիտական գիտելիքների դերը և գործառույթները 
տնտեսության տարբեր ոլորտներում 

 առարկայի կարևորությունը հասարակական տնտեսական 
հարաբերությունների բնագավառում 

 հասարակության զարգացման պատմական փուլերի 
տնտեսական առանձնահատկությունները 

Հմտություն 
 մեկնաբանել տնտեսական երևույթներն ու 

տնտեսագիտություն առարկային, մեթոդներին և 
խնդիրներին 

 շուկայական հարաբերությունների 
օրինաչափություններին այն բոլոր մեթոդներին, որոնք 

http://www.google.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.books.ru/


անհրաժեշտ են տնտեսական հավասարակշռություն և 
համաչափություն պահպանելու համար 

Կարողունակություն 
 մեկնաբանել տնտեսական երևույթներն ու 

գործընթացները, դրանց պատճառահետևանքային 
կապերը 

 կարողանա կատարել ճիշտ եզրահանգումներ 
 ճիշտ ներկայացնել մարդ-տնտեսություն-տնտեսական 

քաղաքականություն փոխհարաբերությունը 
Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1 Տնտեսագիտության ծագումն ու զարգացումը: 
Ուսումնասիրման առարկան և մեթոդները: 
Տնտեսագիտության ծագումն ու զարգացումը: 

Տնտեսագիտության հիմնական ուղղությունները: 
Տնտեսագիտություն առարկան, նպատակները և խնդիրները: 
Տնտեսական կատեգորիաներ և տնտեսական օրենքներ: 

Տնտեսագիտության տեսությունը որպես մեթոդոլոգիական 
գիտություն` մեթոդոլոգիա և մեթոդ: 
Տնտեսագիտության միկրո, մեզո, մակրո և մեգա շերտային 

կառուցվածքը: 
Թեմա 2 Շուկայական տնտեսության ընդհանուր 
բնութագիրը: 

Շուկա, շուկայի հասկացությունը, ծագման պայմանները, 
սեփականության բազմաձևությունը: 
Շուկայի հիմնական տարրերը, ֆունկցիաները, 
գործունեության սկզբունքները, կառուցվածքը, 

ենթակառուցվածքները, օբյեկտները, սուբյեկտները: 
Շուկայի դասկարգումն ըստ ապրանքային խմբերի, 
տարածքային հատկանիշների, մրցակցության ձևի, շուկայի 

սուբյեկտների տեսակների: 
Շուկայական տնտեսության դրական և բացասական 
կողմերը: 

Թեմա 3 Տնտեսական համակարգեր: Տիպերը և մոդելները: 
Տնտեսական համակարգերը: Դրանց կազմակերպման 
հիմնական ձևերը: 

Ապրանքային արտադրության բնորոշ գծերը: 
Տնտեսական համակարգերի տիպերը և մոդելները: 
Թեմա 4 Շահույթ և շահութաբերություն: Ձեռնարկատիրական 

եկամուտ և աշխատավարձ: 
Շահույթ և շահութաբերություն: Շահույթի էության և 
աղբյուրների մեկնաբանությունները: 

Շահույթի մեծությունը որոշող գործոնները: 
Շահույթի ֆունկցիաները: 
Շահույթի տեսակները (հաշվապահական, տնտեսական, 

ընդհանուր հաշվեկշռային և այլն): 
Մոնոպոլ շահույթ: 
Ձեռնարկատիրական եկամուտ: Աշխատավարձի 

տնտեսական հիմքերը: 
Աշխատավարձի ձևերը, տեսակները ու համակարգերը: 
Անվանական և իրական աշխատավարձ: 

Աշխատավարձի կազմակերպման տարիֆային համակարգի 
էությունը: 
Թեմա 5 Տնտեսական աճ: Տնտեսական զարգացման 

փուլայնությունը: 
Տնտեսական աճի էությունը: Դրան բնութագրող հիմնական 
ցուցանիշները: 



Տնտեսական աճի վրա ազդող գործոնները: 
Տնտեսական աճի տիպերը (էքստենսիվ, ինտենսիվ և խառը): 

Տնտեսական ճգնաժամ: Ճգնաժամի տեսակները: 
Թեմա 6 Ինֆլյացիա և գործազրկություն: 
Ինֆլյացիայի բնորոշումը և հիմնական տեսակները: 

Առաջացման պատճառները և սոցիալ-տնտեսական 
հետևանքները: 
Տնտեսության պարբերական տատանումները և 

գործազրկությունը: 
Գործազրկության տեսակները և դրանց վրա ազդող 
գործոնները: 

Գործազրկության մակարդակը և ինֆլյացիայի տեմպերը: 
Թեմա 7 Դրամա-վարկային համակարգի էությունը: Բանկեր: 
 Փող. տեսակները, պահանջարկը և առաջարկը: 

Հավասարակշռությունը դրամական շուկայում: 
Տոկոսադրույքի ձևավորումը որպես փողի գին: 
Դրամաշրջանառություն: Շրջանառության համար 
անհրաժեշտ փողի քանակության որոշումը: 

Վարկ. էությունը, ձևերը և ֆունկցիաները: 
Բանկային համակարգ: Բանկերի տեսակները: 
Կենտրոնական Բանկի հիմնական խնդիրները և 

ֆունկցիաները: 
Առևտրային բանկերը և դրանց գործարքները: 

Գնահատման 

մեթոդները և 
չափանիշները 

. Գնահատման մեթոդներն և չափորոշիչներն 

ուղղորդված են կրթության վերջնարդյունքներին 
 Գնահատման չափանիշները (ընթացիկ ստուգումների) 

- տարբերակների երեք հարցերից յուրաքանչյուրին տրված 

պատասխանի բովանդակությունը 
- պատասխանի մեջ նյութի ինքնուրույն յուրացման 

մասնաբաժինը 

- շարադրանքի տրամաբանվածությունը, ծրագրային 
նյութի յուրացվածության աստիճանը 

- ծրագրային նյութից դուրս իմացությունը 

 Գործնական աշխատանքների ընթացքում իմացության 
ստուգում 
 Ինքնուրույն աշխատանքների գնահատում 

- Դասընթացի համապատասխան թեմաների մշակում և 
վերլուծություն 
 Հաճախելիություն 

Գնահատման մեթոդը 
      - դասերին հաճախման հաշվառում 
Գնահատման չափանիշը 

- ներկայություն 
- մասնակցություն հարցերի քննարկմանը 

Համակարգչային թեստային ստուգում 

Գնահատման չափանիշները 
- համակարգչային թեստային ստուգում նախատեսված չէ 

 Ուսուցման վերջնական արդյունքների գնահատում՝ 

ստուգարք 
 արդյունքների հանրագումար գնահատման 
հարյուրմիավորանոց սանդղակով: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Գ. Կիրակոսյան ՙՏնտեսագիտության տեսություն՚, 

2009թ. 

2. Գևորգյան Մ.Ա. „Տնտեսագիտության տեսություն“ 



Երևան 1998 
3. Գոռթնի Դ. Ջեյմս, Ռիչարդ Լ. Ստրոուպ, 

Ա.Հ.Սթուդենմունդի, Ռասել Ս. Սոբելի    
„Տնտեսագիտություն: Մասնավոր և հասարակական 
ընտրություն:“ Թարգմանություն` գլխ. խմբագիր 

պրոֆ.Գ. Կիրակոսյան Երևան 1999 
4. Թովմասյան Ռ.Ա. „Տնտեսագիտության տեսություն“ 

Երևան 2006 

5. Խաչատրյան Գ. Հ. „Տնտեսագիտության տեսություն“ 
Երևան 2007 

6. Ղուշչյան Հ. Բ. „Մակրոէկոնոմիկա“ Երևան 1992 

7. Մարկոսյան Ա., Սաֆարյան Ռ. „Շուկայական 
տեսության հիմնախնդիրները“ Երևան 2002 

8. “Մենեջմենթ“ Յ.Մ, Սուվարյանի խմբ. Երևան 2002 

Լրացուցիչ- 
1. Войтов А. Г. „Экономика. Общий курс“ 

(фундаментальная теория экономики). Учебник М. 
2003 

2. Гугасян Г. М. „ Экономическая теория. Ключевые 
вопросы.“ Учебник М. 2004 

3. Липсиц И.В. . „ Экономика. Учебник для вузов“: М.2004 

4. Макконелл К.Р. Брю С.Л. Экономикс: 
Принципы,проблемы и политика. В 2-х томах. М.1996 

5. Носова С. С. . „ Экономическая теория Краткий курс. “ 

М.2001 
6. Носов С. С. „ Основы Экономики.“  Учебник М. 2004 
7. Основы экономической теории. Курс лекции Под общ. 

ред. А.А.Кочеткова  М.2004 
8. Райзберг Б. А. „ Основы Экономики.“ Учебник пособие. 

М. 2000 

Այլ գրականության ցանկ 
1. Стенлейк Дж.Ф. . „ Экономикс для начинающих. “ 
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2. Торосян К. М. „ Теория оптимальной цивилизации.“ 
Гл.12-14 Ереван 2002 

3. „ Экономическая теория.“ Учебник. Под ред. Камаева 

В. Д.  М. 2000 
4. „ Экономическая теория.“ Учебник. Под общ. ред. 

В.И.Видяпина и др. М.2005 

5. „ Экономика. .“ Учебник под ред. А.С.Булатова М.2001 
6. Янова В.В. „ Экономика. .“ Учебник М.2007 

 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

Պ/բ-065-Քաղաքագիտություն 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  
2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

2-րդ տարի, 4-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը 

Լսարանային 8 

Դասախոսություն 4 

Սեմինար 4 

Լաբորատոր աշխատանք  

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 52 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 



Դասընթացի նպատակը Քաղաքագիտություն առարկայի   դասավանդումը նպատակ   
ունի   ուսանողին գիտելիքներ տալ քաղաքական 

պատմության, գործընթացների և զարգացման փուլերի 
մասին: Դասընթացի ուսումնասիրման ընթացքում ուսանողը 
պետք է գաղափար ունենա քաղաքական համակարգի, 

պետության կառավարման տիպերի և ձևերի, քաղաքական 
իշխանության, քաղաքական կուլտուրայի, քաղաքական 
կազմակերպությունների, իշխանության ձևավորման 

սկզբունքների, միջազգային քաղաքական 
կազմակերպությունների մասին: 

Առարկայի ուսումնասիրումը հնարավորություն կտա 

պատկերացում կազմել հայ ժողովրդի մշակութային 
նվաճումների մասին, գնահատել գեղեցիկն ու մշակութային 
արժեքները: 

Քաղաքագիտություն առարկայի ուսումնասիրմամբ 
ուսանողը միաժամանակ կշփվի համաշխարհային 
քաղաքական պատմության, մշակութաբանության, 
փիլիսոփայության և այլ գիտությունների հետ: 

Քաղաքագիտություն առարկան նախատեսված է 
ներկայացնել ոչ մասնագիտական բաժիններին, որպեսզի 
ապագա մանկավարժը գիտելիներ ունենա քաղաքական 

համակարգի և պետական կառավարման մասին 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
1․ինքնուրույն վերլուծել քաղաքական իրադարձությունները 

2․տարբերել քաղաքաքան և քաղաքագիտական 

սուբյեկտների գործառույթները 

 3․տարբարակել պետական կառավարման համակարգի 

տիպեը 

4․տարբերակել պետության տիպերն ու ձևերը 

5․ հասկանալ քաղաքական կոնֆլիկտների տիպերն ու 

կառուցվածքը, լուծման ուղիները  
Հմտություն 
1․գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողություն  

2․հետազոտություններ կատարելու ունակություններ  

3․սովորելու ունակություն  

4․առաջնորդի հատկություններ  

5․որակի կարևորության գիտակցում 

Կարողունակություն  
1.վերլուծման և համադրման ունակություն 

2․կազմակերպման և պլանավորման ունակություն  

3․հենքային և ընդհանուր գիտելիքներ  

4․տեղեկատվությունը կառավարելու ունակություն, տարբեր 

աղբյուրներից տեղեկատվություն գտնելու և վերլուծելու 
ունակություն 

5․քննադատական վերլուծություն և ինքնաքննադատման 

ունակություն  

6․միջառարկայական թիմում աշխատելու ունակություն  

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Քաղաքագիտության առարկան, խնդիրները, 
մեթոդները, կապը հասարակական այլ գիտություների հետ  

 Թեմա 2. Քաղաքագիտության սուբյեկտները: 

Հասարակական քաղաքական համակարգ 

Թեմա 3․ Պետություն, տիպերը,  ձևերը 



Թեմա 4․ Քաղաքական իշխանություն 

 Թեմա 5․ Քաղաքական գործընթացներ և կոնֆլիկտներ: 

Քաղաքական կուլտուրայի տիպերը 

Թեմա 6․ Մարդու դերը քաղաքականության մեջ 

Թեմա 7․ Անցումային հասարակության քաղաքական 

համակարգը: Իրավական պետություն 

Գնահատման 

մեթոդները և 
չափանիշները 

Գնահատումն իրականացվում է բազմագործոնային 

համակարգով՝ 100 բալանոց սանդղակով, հետևյալ 
բաղադրիչների ներառմամբ. 
 ուսումնական գործընթացին ուսանողի մասնակցության 

աստիճան,  
 ինքնուրույն աշխատանքի կատարում,  
 սեմինար պարապմունքներին ուսանողի 

մասնակցություն, 
 թեստային առաջադրանք պատասխանի ընտրությամբ 

կամ կարճ ազատ պատասխանով 

Գրականություն 

Պարտադիր 
1. Վ. Թումանյան «Քաղաքագիտություն», 1992թ. 
2. Քաղաքագիտության ներածություն, 1994թ. 

3. Քաղաքագիտություն ներածություն, Երևան, 1996թ. 
4. Ռ. Պետրոսյան, Քաղաքագիտություն, Երևան  2002թ. 
5. ՀՀ Սահմանադրություն, Երևան, 2015թ.  

Լրացուցիչ  
1. Հ. Մանուչարյան «Դրվագներ հայ քաղաքական մտքի 

պատմության» Երևան, 2002թ. 

2. Գ. Միրումյան «Քաղաքական ուսմունքների 
պատմություն» 2006թ 

3. Зеркин, Основы политологии, 1999г. 

4. Բ․ Խաչատրյան, Քաղաքագիտություն, 2017թ․ 

Ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագիտական դասընթացներ 

 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ԱՍ/բ-051 - Քաղաքացիական պաշտպանության և 
արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 
3-րդ տարի, 6-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը 

Լսարանային 8 

Դասախոսություն 4 

Սեմինար  

Լաբորատոր աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 4 

Ինքնուրույն 52 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է` ուսանողներին ծանոթացնել 
քաղպաշտպանության համակարգին և հիմնական 

խնդիրներին, ինչպես նաև, արտակարգ իրավիճակներում 
վարքի կանոններին և բնակչության պաշտպանության 
հիմնահարցերին: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

 արտադրական իրավիճակների դասակարգումը, 
բնութագիրը, կանխարգելման միջոցները, ինչպես 



նաև բնական, էկոլոգիական, տեխնածին աղետներից 
պաշտպանվելու միջոցառումները: 

 զանգվածային ոչնչացման զենքերի տեսակների, 
դրանց կիրառման ժամանակ առաջացած 
հետևանքների, պայքարի ու կանխարգելիչ 

խնդիրները 
 բնակչության պաշտպանության միջոցները 

արտադրական իրավիճակներում և պատերազմի 

ժամանակ 
 ապաստարանների, հակաճառագայթային 

թաքստոցների կառուցվածքները, տարհանման և 

ապակենտրոնացման կազմակերպման սկզբունքները 
 ռիսկի գործոնը արտակարգ իրավիճակներում, 

ճգնաժամային կառավարման մի շարք հարցերի 

գաղախարները: 
Հմտություն 

 բնակչության պաշտպանությանը անհատական և 
կոլեկտիվ միջոցներով 

 հակագազից օգտվելու կանոններին 
 շնչառական օրգանների պաշտպանության 

պարզագույն միջոցներին 

 մարդասիրական օգնության կազմակերպմանը 
արտակարգ իրավիճակներում: 

Կարողունակություն 
 դիմակայել բնական, էկոլոգիական, տեխնածին 

աղետներին 
 միջուկային, քիմիական, կենսաբանական զենքերից 

պաշտպանվել ապաստարաններում, 
հակաճառագայթային թաքստոցներում 

 ցուցաբերի առաջին բուժօգնություն տուժածներին 

 աշխատել փրկարարական ջոկատներում: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Արտակարգ իրավիճակներ, առաջացման 
պատճառները, զարգացման փուլերը և դասակարգումը:  

Թեմա 2. Տարերային աղետներ, վտանգավոր երևույթներ, 
առաջացման պատճառները: Տեխնածին աղետներ 
բնակչության պաշտպանության հրատապ միջոցները: 

Թեմա 3. Զանգվածային ոչնչացման զենքի   տեսակները, 
բնութագիրը և բնակչության պաշտպանությունը նրանից: 
Թեմա 4. Բնակչության պաշտպանության կազմակերպումը 

արտակարգ    իրավիճակների և պատերազմի       ժամանակ: 
Թեմա 5. Քաղաքացիական պաշտպանությունը, նրա 
նպատակները և խնդիրները: Քաղաքացիական 

պաշտպանության պաշտպանական կառույցները: 
Թեմա 6. Արտակարգ իրավիճակների ռիսկի գնահատումը: 
Ռիսկի նվազեցման     համալիր ծրագիր: 

Թեմա 7. Փրկարար աշխատանքի կազմակերպումը ԱԻ և 
պատերազմի ժամանակ: 

Գնահատման 

մեթոդները և 
չափանիշները 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 

ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 
1)  Ստուգարք 7-րդ կիսամյակում,(դասընթացի վերջում) 
(20 միավոր)  

 Գնահատման մեթոդը` 
- Գործնական կատարումներ չափորոշիչներին 

համապատասխան 

- Ստուգողական հարցեր 



 Գնահատման չափանիշները` 
- Մշակված նորմատիվների կատարում 

- Առարկայի իմացությունը 

2  Մասնակցությունը դասընթացին  10 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Հաճախումների հաշվառում 

 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 

3Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական 

աշխատանքներին 20 +10 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 

- Ներկայությունը 
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 

ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 

4 Գործնական և ստուգողական աշխատանք 20 միավոր  
 Գնահատման մեթոդը` 
- Նեգրավվածության աստիճանի հաշվառում 

 Գնահատման չափանիշները` 
- Տնային աշխատանքների կատարում 

- Մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 
- Մասնակցությունը ստուգողական աշխատանքներին 

5 Ինքնուրույն աշխատանք ընդհանուր գնահատականի 

10  կամ 10 միավոր  

 Գնահատման մեթոդը` 
- Անհատական և խմբային աշխատանքի արդյունքում 

պատրաստված նախագծի պաշտպանություն 

 Գնահատման չափանիշները` 
- Անհատական աշխատանքի ներկայացում 

- Խմբային աշխատանքի ներկայացում 
- Թիմային աշխատանքի մասնակցություն  
- Թիմային աշխատանքի ձևավորված հմտություն 
Հատուկ համակարգչային ծրագրի միջոցով վերը նշված 5 

կետերի օգնությամբ հաշվվում է տվյալ ուսանողի 
ունակությունը, կարողությունը և հմտությունը 

Գրականություն 

Պարտադիր – 

1. Հ․Մ․Գրիգորյան-«Արտակարգ իրավիճակների և 

քաղաքացիական պաշտպանության հիմնահարցեր», 

Երևան 2014թ․ 

2. Ալավերդյան Ռ., Սարաֆյան Կ., «Ջրհեղեղներ», Երևան 

2000 թ․ 

3. Ասրյան Հ., Մամիկոնյան Յու., Մաթևոսյան Հ., 
Սարաֆյան Կ., «Ձեռնարկ ռազմական և արտակարգ 
իրավիճակներումվարելակերպի կանոնների մասին», 

Երևան 2001թ․ 

4. Բալասանյան Ս., «Սեյսմիկ պաշտպանությունը և նրա 

կազմակերպումը», Գյումրի, Էլդորադո, 200 թ․ 

5. Մաթևոսյան Հ., Սարաֆյան Կ. և ուրիշներ «Ռազմական 
և արտակարգ իրավիճակներում վարվելակերպի 

կանոնների մասին», Ձեռնարկ, Երևան 2001թ․ 

6. Հովհաննիսյան Ս., «Աղետների ռիսկերի նվազեցման 

կրթություն», Երևան, Փրինթինֆո 2011թ․ 

7. Հարությունյան Ս․, Արտակարգ իրավիճակների և 

քաղպաշտպանության հիմունքներ, Երևան, 



Տնտեսագետ 2003 թ․ 

Լրացուցիչ-  

1. Հայաստանի Հանրապետության օրենքը «Արտակարգ 
իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության 
մասին»1998 թ.,2-ը դեկտեմբերի 

2. Հայաստանի Հանրապետության օրենքը 
«Քաղաքացիական պաշտպանության մասին»,2002 թ. 
5-ը մարտի 

3. ՀՀ օրենք «Տեղական ինքնակառավարման մասին», 
Երևան, Նորք-ֆիրմա ՍՊԸ1996 թ 

4. ՀՀ օրենքը «Սեյսմիկ պաշտպանության մասին», 

Երևան 2007թ․ 

5. ՀՀ օրենքը «ԱԻ-ում բնակչության պաշտպանության 

մասին»1998 թ․ 

6. ՀՀ օրենքը «Քաղաքացիական պաշտպանության 

մասին» 2002 թ․ 

 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՄԻ/բ-146 Համակարգչից օգտվելու հմտություններ 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

1-ին տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը 

Լսարանային 10 

Դասախոսություն 2 

Սեմինար  

Լաբորատոր աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 8 

Ինքնուրույն 50 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը «Համակարգչից օգտվելու հմտություններ» առարկայի 
դասավանդման նպատակն է ուսանողներին տալ 

գիտելիքներ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
ժամանակակից ծրագրային և տեխնիկական ապահովման և 
դրանց կիրառության վերաբերյալ:  

Առարկայի ուսումնասիրության արդյունքում 
ուսանողը պետք է ձեռք բերի գիտելիքներ Windգws 
օպերացիոն թաղանթի, նրա հիմնական ֆունկցիաների ու 

ստանդարտ ծրագրերի, MS Wգrd, MS Excel և Pգwer Pգint 
կիրառական ծրագրերի վերաբերյալ:  

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք  
Համակարգչի ծրագրային և ապարատային միջոցների մասին 

տեսական և պրակտիկ գիտելիքներ 
Հմտություն 

 Համակարգչի ծրագրերի և սարքավորումների հետ 
համագործակցային աշխատանքի հմտություններ 

 Աշխատել Windգws-ի ծրագրային միջավայրում, 
աշխատել ֆայլային համակարգի հետ: 

Կարողունակություն 
 Մուտքագել, խմբագրել, ձևավորել տեքստը, 

փաստաթուղթը՝ MS Wգrd ծրագրային փաթեթի 
հնարավորություններից օգտվելով: 



 Կազմել աղյուսակներ MS Excel աղյուսակային ծրագրի 
օգնությամբ, կատարել պարզագույն հաշվարկներ, 
տեղադրել բանաձևեր, կիրառել ֆունկցիաներ, 
պատկերել համեմատական գրաֆիկներ: 

 Կարողանա ստանալ պրեզենտացիոն աշխատանքներ 
Pգwer Pգint ծրագրային փաթեթով 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1. Համակարգչի կառուցվածքը և աշխատանքի 

սկզբունքները։ Մայր հարթակ, միկրոպրոցեսոր։ Հիշողության 
տեսակներ։ Ծայրամասային սարքեր։  
Թեմա 2. Աշխատանք Windգws օպերացիոն համակարգի հետ։ 

Windգws ՕՀ-ի աշխատանքի ինտերֆեյսը։ Աշխատանք 

ստանդարտ ծրագրերի հետ։ ֆայլային համակարգ․ ֆայլերի 

պատճենահանում, տեղափոխում, հեռացում, փնտրում, 
վերանվանում։ Cգntrգl Panel։  

Թեմա 3․ MS Գffice ծրագրային փաթեթ։ MS Wգrd տեքստային 

խմբագիր ծրագիր։ տեքստի մուտքադրման  և 
ֆորմատավորման կանոնները։ Աշխատանք աղյուսակների 

հետ։ Drawing գործիքների տողը , WգrdArt։ Թեմա 4․ MS Գffice 

ծրագրային փաթեթ։ MS Excel աղյուսակային պրոցեսոր 
աշխատանքային գիրք, էջերի հեռացում ավելացում, 
վերանվանում , պատճենահանում, աշխատանքային դաշտ, 

բջիջներ, սյուներ, տողեր։ Մաթեմատիկական հաշվարկների 
կատարումը բջիջներում բանաձևերի տեղադրման 
կանոնները։ Բացարձակ և հարաբերական հասցեավորում ։ 

Ֆունկցիաներ։ Տվյալների տեսակավորում և զտում։  
Թեմա 5. MS Գffice ծրագրային փաթեթ MS Pգwer Pգint 
պրեզենտացիոն կիրառական ծրագիր։ Սլայդների ստեղծում, 

դրանց միավորում ցուցադրական պրոյեկտի մեջ։ Պրոյեկտի 
ներկայացումը պրեզենտացիոն ծրագրերի միջոցով 
Ձայնի, անիմացիաների տեղադրում։ Տարբեր ոճերի 

սլայդների ձևավորում 
ծրագրի կիրառությունը մասնագիտական բնույթի նյութի 
ցուցադրության համար  

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Նախատեսված է ստուգարք: 
Գնահատումը կատարվում է ըստ ՎՊՀ-ի « Բալային-
ռեյթինգային համակարգով ուսանողների գիտելիքների 

ստուգման, եվ հաշվառման կանոնակարգի» 

Գրականություն 

Պարտադիր- Վ Հովսեփյան MS Windգws, MS Գffice (Wգrd, Exel, 
Access…) ծրագրային համակարգեր 

Լրացուցիչ- В.С.Симонович Информатика базовый курс, 
учебник для ВУЗ-ов 

 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՄԻ/բ-069 Բարձրագույն մաթեմատիկա 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  
4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 
1-ին տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը 

Լսարանային 14 

Դասախոսություն 6 

Սեմինար  

Լաբորատոր աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 8 

Ինքնուրույն 106 

Ընդամենը 120 



Ստուգման ձևը Քննություն 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ խորը 

գիտելիքներ մաթեմատիկական անալիզից, շարքերի 
տեսությունից, դիֆերենցիալ հավասարումներից, 
հանրահաշվից և հավանականությունների տեսությունից, 

որպեսզի նրանք կարողանան ազատ կիրառել այդ 
գիտելիքները իրենց մասնագիտական բնագավառներում:    

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Գիտելիք 
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է 
իմանա. 

 վերլուծական երկրաչափության և գծային հանրահաշվի 
տարրեր: 

 սահմանների տեսություն: ֆունկցիա: ֆունկցիայի 
անընդհատությունը: 

 մեկ փոփոխականի ֆունկցիայի դիֆերենցիալ և 
ինտեգրալ հաշիվ  

 թվային շարքեր և ֆունկցիոնալ շարքերը 
 դիֆերենցիալ հավասարումների  եզակի լուծումները 

 պատահական մեծությունները և պատահական 
պրոցեսները, 

 բաշխման ֆունկցիաների սահմանային թեորեմները 
Հմտություն 
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է 
տիրապետի  

 վերլուծական երկրաչափության և գծային հանրահաշվի 
տարրերին 

 մատրիցի, դետերմինանտի, սկալյար, վեկտորական, 
խառը արտադրյալների գաղափարներին,  

 ֆունկցիայի սահմանի, անընդհատության   և մասնական 
ածանցյալների գաղափարներին 

 թվային և ֆունկցիոնալ շարքերի գաղափարին, 
 դիֆերենցիալ հավասարումների  եզակի լուծումների 

ուսումնասիրությանը, 

 պատահական մեծությունների և պատահական 
պրոցեսներին, բաշխման ֆունկցիաներին, սահմանային 
թեորեմներին  

Կարողունակություն 
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է 
կարողանա  

 կիրառել սահմանի, ածանցյալի, դիֆերենցիալի 
գաղափարները  մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի խնդիրների 
լուծման մեջ 

 հաշվել երկրաչափական տարբեր պատկերների 
մակերեսների, ծավալների, մակերևույթի մակերեսներ: 

 հստակ կկիրառել դրական և նշանափոխ շարքերի 
զուգամիտության մասին թեորեմները, 

 հաշվել  ֆունկցիոնալ, աստիճանային շարքերի 
զուգամիտության շառավիղները: 

  հետազոտել այն ֆունկցիաները, որոնք վերլուծվում են 
Ֆուրյեի շարքի: 

 լուծել տարբեր կարգի և տարբեր տիպի դիֆերենցիալ 
հավասարումներ ու նրանց համակարգեր 

 լուծել հավանականություների տեսության խնդիրներ 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա1: Վերլուծական երկրաչափության և գծային 
հանրահաշվի տարրեր: 



Թեմա2: Սահմանների տեսություն: Ֆունկցիա, ֆունկցիայի 
անընդհատություն: 

Թեմա3: Մեկ փոփոխականի ֆունկցիայի դիֆերենցիալ հաշիվ 
Թեմա4: Մեկ փոփոխականի ֆունկցիայի ինտեգրալ հաշիվ 
(անորոշ և որոշյալ) 

Թեմա 5: Շարքեր 
Թեմա6: Դիֆերենցիալ հավասարում-ներ 
Թեմա7: Հավանականությունների տեսություն և 

մաթեմատիկական վիճակագրության տարրեր 
 

Գնահատման 

մեթոդները և 
չափանիշները 

Նախատեսված է եզրափակիչ քննություն: 

Գնահատումը կատարվում է ըստ ՎՊՀ-ի  « Բալային-
ռեյթինգային համակարգով ուսանողների գիտելիքների 
ստուգման, եվ հաշվառման կանոնակարգի» 

Գրականություն 

Պարտադիր 
1. Սաղաթելյան Վ.Վ. «Բարձրագույն մաթեմատիկայի 

դասընթաց», 1, 2 մասեր, Երևան 1958 

2. Պիսկունով Ն.Ս. «Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ 
հաշիվներ», 1, 2 հատորներ, Երևան 1979 

3. Берман Г.Н. ,,Сборник задач по математическому 

анализу’’, Москва 1969 
4. Ефимов Н.В. ,,Краткий курс аналитической геометрии’’, 

Москва1969 

5. Клетеник Д.В. ,,Сборник задач по аналитической 
геометрии’’, Москва 1969 

6. Гмурман В. ,,Теория вероятностей и математическая 

статистика’’, М 1973 
Լրացուցիչ 

1. Բերմանտ Ա.Ֆ., Արամանովիչ Ի.Գ. «Մաթեմատիկական 

անալիզի համառոտ դասընթաց», Երևան 1969 
2. Кудрявцев В.А., Демидович Б.П. ,,Краткий курс высшей 

математики'', Москва 1975 

 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-063. Ֆիզիկա 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 
2-րդ տարի, 3-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը 

Լսարանային 14 

Դասախոսություն 6 

Սեմինար  

Լաբորատոր աշխատանք 4 

Գործնական աշխատանք 4 

Ինքնուրույն 106 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը Քննություն 

Դասընթացի նպատակը  Տալ գիտելիքներ ֆիզիկական երևույթների և 
օրենքների մասին: 
 Նպաստել ինքնուրույն պարզագույն 
հետազոտություններ անցկացնելու կարողությունների 

ձևավորմանը: 

 Նպաստել ֆիզիկայի տարբեր բաժինների միջև խորը 
կապերի ընկալմանը: 
 Նպաստել ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի 
միջառարկայական կապերի ընկալմանը: 



Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

 մեխանիկայի առարկան, խնդիրները և 
կիրառելիության սահմանները, 

 պահպանման օրենքների դերը ֆիզիկայում, 

 նյութերի մոլեկուլյար-կինետիկ տեսությունը, 
թերմոդինամիկայի օրենքները, 

 էլեկտականության և մագնիսականության 
հիմունքները, 

 երկրաչափական և ալիքային օպտիկայի հիմնական 
օրինաչափությունները: 

Հմտություն 
 ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 

գործնականում, 

 որոշ հետազոտական հարցերի վերաբերյալ հանդես 
բերել ինքնուրույնություն: 

Կարողունակություն 
 տեսական խնդիրներ լուծելու հմտություններին, 
 ֆիզիկական մեծությունների չափման մեթոդներին: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Կինեմատիկա: Նյութական կետի դինամիկան: 
Թեմա 2. Աշխատանք: Էներգիա: Պահպանման օրենքները 
Թեմա 3. Մեխանիկական տատանումներ և ալիքներ 

Թեմա 4. Նյութի մոլեկուլյար-կինետիկ տեսություն 
Թեմա 5. Թերմոդինամիկայի օրենքները  
Թեմա 6. Իրական գազեր: Հեղուկների հատկությունները 
Թեմա 7. Էլեկտրաստատիկա: Էլեկտրական հոսանք 

Թեմա 8. Էլեկտրամագնիսականություն 
Թեմա 9. Էլեկտրամագնիսական տատանումներ և ալիքներ: 
Թեմա 10. Երկրաչափական օպտիկայի հիմունքներ 

Թեմա 11. Ալիքային օպտիկայի հիմունքներ 
Թեմա 12. Քվանտային օպտիկայի հիմունքներ 

Գնահատման 

մեթոդները և 
չափանիշները 

1. Գնահատման մեթոդներին և չափորոշիչներն 
ուղղորդված են կրթության վերջնարդյունքներին 
Դասընթացն ավարտվում է 6-րդ կիսամյակում՝ 

ստուգարքով: 
1.1. Առաջին ընթացիկ ստուգում 
Գնահատման մեթոդը 

- դասընթացում ներկայացված նութերի 
ուսումնասիրության և վերլուծության համակարգված 
գնահատում 

Գնահատման չափանիշները (ընթացիկ ստուգումների) 
- տարբերակների երեք հարցերից յուրաքանչյուրին 

տրված պատասխանի բովանդակությունը 

- պատասխանի մեջ նյութի ինքնուրույն յուրացման 
մասնաբաժինը 

- շարադրանքի տրամաբանվածությունը, ծրագրային 

նյութի յուրացվածության աստիճանը 
- ծրագրային նյութից դուրս իմացությունը 
1.2 Երկրորդ ընթացիկ ստուգում 

 Գնահատման մեթոդը 
- դասընթացում ներկայացված նութերի 

ուսումնասիրության և վերլուծության համակարգված 

գնահատում 
   Գնահատման չափանիշները 



- տարբերակների երեք հարցերից յուրաքանչյուրին 
տրված պատասխանի բովանդակությունը 

- պատասխանի մեջ նյութի ինքնուրույն յուրացման 
մասնաբաժինը 

- շարադրանքի տրամաբանվածությունը, ծրագրային 

նյութի յուրացվածության աստիճանը 
- ծրագրային նյութից դուրս իմացությունը 

1.3. Գործնական աշխատանքների ընթացքում իմացության 

ստուգում 
1.4. Ինքնուրույն աշխատանքների գնահատում 

- Դասընթացի համապատասխան թեմաների մշակում և 

վերլուծություն 
1.5. Հաճախելիություն 

Գնահատման մեթոդը 

      - դասերին հաճախման հաշվառում 
Գնահատման չափանիշը 

- ներկայություն 
- մասնակցություն հարցերի քննարկմանը 

1.6. Ուսուցման վերջնական արդյունքների գնահատում 
1.1-1.5 արդյունքների հանրագումար գնահատման 
հարյուրմիավորանոց սանդղակով: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Գևորգյան Ռ.Գ.- Ընդհանուր ֆիզիկայի դասընթաց 
2. Կալաշնիկով Ս. Գ., Էլեկտրականություն, 1968 

3. Կիկոին Ի. Կ., Կիկոին Ա. Կ., Մոլեկուլային ֆիզիկա, 
1968 

4. Սավելև Ի.Վ., Ֆիզիկայի ընդհանուր դասընթաց, հ. 1, 2, 

1972 
5. Վոլկենշտեյն Վ. Ս., Ֆիզկայի ընդհանուր դասընթացի 

խնդիրներ, 2000 

6. Борн М., Вольф Э., Основы оптики, 1973 
7. Иродов И.Е. Задачи по общей физике, 1998 
8. Иродов И. Е., Основные законы механики. 1985 

9. Метвеев А. Н., Молекулярная физика, 1981 
10. Сивухин Д. В. Общий курс физики, т.1, Механика. 1974 
11. Сивухин Д. В. Общий курс физики, т.2, Термодинамика 

и молекулярная физика. 1990 
12. Сивухин Д. В. Общий курс физики, т.3, Электричество. 

1983 

13. Сивухин Д. В. Общий курс физики, т.4, Оптика. 1980 
Լրացուցիչ- 

1. Սարգսյան Վ. Ա., Մեխանիկայի ֆիզիկական 

հիմունքները, 2006 
2. Աբրահամյան Մ. Գ., Մեխանիկայի ֆիզիկական 

հիմունքները, 1997 

3. Յուզբաշյան Է. Ս. Ֆիզիկայի ընհանուր դասընթացի 
խնդիրներ, Մեխանիկա 

 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-001. Ընդհանուր և անօրգանական քիմիա 1 
ՔԿ/բ-002. Ընդհանուր և անօրգանական քիմիա 2 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  
4 կրեդիտ/4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

1-ին տարի, 1-ին և 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 12/18 Դասախոսություն 6/10 



Սեմինար  

Լաբորատոր աշխատանք 6/8 

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 78/102 

Ընդամենը 90/120 

Ստուգման ձևը Քննություն/ քննություն 

Դասընթացի նպատակը 1. Ժամանակակից գիտության տեսանկյունից մեկնաբանել 

այն կապը, որը գոյություն ունի նյութերի կառուցվածքի և 
հատկությունների միջև 

2. Մենդելևի պարբերական օրենքի հիման վրա բացահայտել 

տարրերի և նրանց միացությունների հատկությունները, 
քիմիական ռեակցիաների հետևանքով առաջացած 
նյութերի կազմն ու հատկությունները 

3. Տարրերի և նրանց միացությունների հատկությունների 
ճանաչման ճանապարհով սինթեզել ժամանակակից 
տեխնիկայի պահանջներին համապատասխանող նյութեր 

4. Համապատասխան հող ստեղծել քիմիական մյուս 
առարկաների (բյուրեղագիտություն,անալիտիկ, 
ֆիզիկական օրգանական քիմիայի և կենսաքիմիայի) 

ուսումնասիրման համար: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

 սահմանելու քիմիայի հիմնական օրենքները և 
օրինաչափությունները, 

 ներկայացնելու անօրգանական քիմիայի և 
կենսաբանության ու դեղագործության միջև տեսական 

և փորձնական կապը: 
Հմտություն 

 մշակելու փորձարարական աշխատանքների 
տվյալները և կատարելու համապատասխան 
եզրակացություններ,  

 կատարելու տեսական և փորձնական 
վերլուծություններ կապված քիմիայի և ֆարմացիայի 
միջառարկայական կապի հետ,  

  օգտվելու գիտաուսումնական քիմիական 
գրականությունից: 

Կարողունակություն 
 ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի արդի տեսական 

հիմնադրույթներին, 

 կհասկանա առարկայի հիմնախնդիրները, 

 փորձարարական աշխատանքների և 
համապատասխան վերլուծությունների մեթոդներին:  

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1. Ներածություն 

Թեմա 2. Ատոմա-մոլեկուլային ուսմունք:քիմիայի հիմնական 
օրենքները: Ատոմի կառուցվածքը 
Թեմա 3. Մենդելևի պարբերական օրենքը 

Թեմա 4. Քիմիական կապ: Քիմիական ռեակցիայի 
էներգետիկան 
Թեմա 5. Քիմիական ռեակցիայի արագությունը և մեխանիզմը 

Թեմա 6. Էլեկտրոլիտիկ դիսոցման տեսությունը: Կոմպլեքս 
միացություններ 
Թեմա 7. Օքսիդա-վերականգնման 

ռեակցիաներ:Էլեկտրոդային պրոցեսներ:Էլեկտրոլիզ:Ջրածին: 
Թեմա 8. VIIխմբի քիմիական տարրեր: VIխմբի քիմիական 



տարրեր: 
Թեմա 9. Vխմբի քիմիական տարրեր: 

Թեմա 10. Vխմբի քիմիական տարրեր: 
Թեմա 11. VIIIխմբի քիմիական տարրեր: 
Թեմա 12. Մետաղներ: 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

6. Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները. 
6.1.ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 
ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 

 Առաջին ընթացիկ քննություն (դասընթացի 18րդ շաբաթ` 20 
միավոր ) 

 Գնահատման մեթոդը` 

Գրավոր ստուգում, համակցված գնահատում 
դասախոսի և ուսանողների կողմից 

 Գնահատման չափանիշները` 

 Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 
պատասխանները 

 Առարկայի իմացությունը 

 Հարցատոմսում նշված թեստերի պատասխանները 
2)  Երկրորդ ընթացիկ քննություն (դասընթացի 36-րդ շաբաթ` 
20 միավոր ) 

 Գնահատման մեթոդը` 
 Գրավոր ստուգում, համակցված գնահատում 

դասախոսի և ուսանողների կողմից 
 Գնահատման չափանիշները` 

 Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 
պատասխանները 

 Առարկայի իմացությունը 

 Հարցատոմսում նշված թեստերի պատասխանները 
3. Մասնակցությունը դասընթացին` 20 միավոր 

 Գնահատման մեթոդը` 

 Հաճախումների հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 
 Ներկայությունը 

4. Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական 
աշխատանքներին ` 20 միավոր 

 Գնահատման մեթոդը` 

 Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 
 Ներկայությունը 

5. Եզրափակիչ քննություն  
6. Ինքնուրույն աշխատանք` ընդհանուր գնահատականի 10 
%-ը կամ 10 միավոր  

 Գնահատման մեթոդը` 
 Անհատական և խմբային աշխատանքի արդյունքում 

պատրաստված նախագծի պաշտպանություն 

 Գնահատման չափանիշները` 
 անհատական աշխատանքի ներկայացում 
 խմբային աշխատանքի ներկայացում 

 թիմային աշխատանքի մասնակցության աստիճան 
 թիմային աշխատանքի ձևավորված հմտություն 

8 Բոնուսներ ` ընդհանուր գնահատականի 30 %-ը կամ 30 

միավոր  
 Գնահատման մեթոդը` 
 Վերը նշված 6 կետերից առաջացած արդյունքների 

հանրագումարը 



 Գնահատման չափանիշները` 
Ուսանողների գիտելիքների  վերջնական  գնահատման ձևերը 

Գնահատման սկզբունքները 
Հաճախումները դասերին 10 միավոր 
Ինքնուրույն աշխատանք 20 միավոր 

Գործնական(սեմինար) և լաբորատոր աշխատան20 միավոր 
Առաջին ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 
Երկրորդ ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 

Ամփոփիչ ստուգում 10 միավոր 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը  ––– 100 % 

Գրականություն 

Պարտադիր 
1. Г.Реми “ Курс неорганической химии”. том I и II 
2. Дей К. Селбин “Теоретическая неорганическая химия”. изд. 

химия , М 1971 

Լրացուցիչ 
1. Л.А. Николаев” Неорганическая химия”. М.Просвещение 

1982 

2. У . Слейбо, Т. Персонс” Общая химия”. М 1979 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 
ՔԿ/բ-013. Անալիտիկ քիմիա 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

3 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

2-րդ տարի, 3-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը 

Լսարանային 16 

Դասախոսություն 8 

Սեմինար  

Լաբորատոր աշխատանք 8 

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 74 

Ընդամենը 90 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը 1. Ուսանողներին ծանոթացնել անալիտիկ քիմիայի 

հիմնական հասկացություններին և օրենքներին  
2. Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր 

տեսական գիտելիքները անալիտիկ  քիմիա առարկայից: 

3. Ուսանողներին սովորեցնել գիտելիքներն ու 
ունակությունները կիրառել պրակտիկ գործունեության 
մեջ: 

4. Նախապատրաստել մանկավարժական հետագա 
գործունեության: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 սահմանելու որակական անալիզի հիմնական 

սկզբունքները, կատիոնների և անիոնների 
անալիտիկական խմբերի բաժանելու 

օրինաչափությունները,  
 նկարագրելու քիմիական անալիզում կիրառվող 

հավասարակշռությունների քանակական 

հաստատունների իմաստը և կարողանալու դրանք 
գրագետ օգտագործել: 

Հմտություն 
 կիրառելու ձեռք բերած գիտելիքները գործնականում, 



 առարկայի ընդհանուր կառուցվածքի և առանձին մասերի 
միջև կապերի իմացությանը 

Կարողունակություն 
 կատարել փորձեր և լուծել համապատասխան խնդիրներ,  
 մշակել փորձարարական աշխատանքների տվյալները և 

կատարել համապատասխան եզրակացություններ,  

 օգտվել գիտական և ուսումնական մասնագիտական 
գրականությունից: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա1. Դասընթացի ծրագրի ներկայացում և ուսումնական 
գործողությունների պլանավորում: 
Անալիտիկ քիմիայի առարկան և խնդիրները, մեթոդները: 

Անալիտիկ ռեակցիաների զգայունությունը: Կոտորակային և 
սիստեմատիկ անալիզ: 
Թեմա2.  Զանգվածների ներգործման օրենքը: 
Հավասարակշռության հաստատուն: 

Էլեկտրոլիտիկ դիսոցում, Օստվալդի նոսրացման օրենք: 
Թեմա 3. Ուժեղ Էլեկտոլիտների տեսություն: 
Ջրի իոնական արտադրյալ, բոֆերային լուծույթներ: 

Թեմա 4. Հիդրոլիզ, մեխանիզմը, հիդոլիզի աստիճան և 
հաստատուն 
Թեմա 5. Հավասարակշռություն հեղուկ և պինդ ֆազերի միջև, 

ԼԱ, ԻԱ: 
Թեմա 6. Օքսիդավերականգնման պրոցեսներ, Ներնստի 
հավասարում: 

Թեմա 7. Կոմպլեքս միացություններ, կառուցվածքը: 
ներկոմպլեքսային միացությունններ: 
Թեմա8. Քանակական անալիզ, խնդիրները մեթոդները: 

Թեմա 9. Ծավալային անալիզ, էությունը, մեթոդները: 
Թեմա 10. Ինդիկատորներ, տեսությունը, դասակարգումը: 
Թեմա 11. Թթվա-հիմնային տիտրում 

Թեմա 12.  Օքսիդավերականգնման տիտրման մեթոդ  
Թեմա  13. Նստեցման և կոմպլեքսագոյացման   տիտրման 
մեթոդ  

 

Գնահատման 
մեթոդները և 

չափանիշները 

6. Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները. 
6.1.ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 

ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 
 Առաջին ընթացիկ քննություն (դասընթացի 18րդ շաբաթ` 20 
միավոր ) 

 Գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում, համակցված գնահատում 

դասախոսի և ուսանողների կողմից 

 Գնահատման չափանիշները` 
 Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 

պատասխանները 

 Առարկայի իմացությունը 
 Հարցատոմսում նշված թեստերի պատասխանները 

2)  Երկրորդ ընթացիկ քննություն (դասընթացի 36-րդ 

շաբաթ` 20 միավոր ) 
 Գնահատման մեթոդը` 
 Գրավոր ստուգում, համակցված գնահատում 

դասախոսի և ուսանողների կողմից 

 Գնահատման չափանիշները` 
 Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 

պատասխանները 



 Առարկայի իմացությունը 
 Հարցատոմսում նշված թեստերի պատասխանները 

3. Մասնակցությունը դասընթացին` 20 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 
 Հաճախումների հաշվում 

 Գնահատման չափանիշները` 
 Ներկայությունը 

4. Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական 

աշխատանքներին ` 20 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 
 Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 

 Գնահատման չափանիշները` 
 Ներկայությունը 

5. Եզրափակիչ քննություն  

6. Ինքնուրույն աշխատանք` ընդհանուր գնահատականի 10 
%-ը կամ 10 միավոր  

 Գնահատման մեթոդը` 
 Անհատական և խմբային աշխատանքի արդյունքում 

պատրաստված նախագծի պաշտպանություն 
 Գնահատման չափանիշները` 
 անհատական աշխատանքի ներկայացում 

 խմբային աշխատանքի ներկայացում 
 թիմային աշխատանքի մասնակցության աստիճան 
 թիմային աշխատանքի ձևավորված հմտություն 

8 Բոնուսներ ` ընդհանուր գնահատականի 30 %-ը կամ 30 
միավոր  

 Գնահատման մեթոդը` 

 Վերը նշված 6 կետերից առաջացած արդյունքների 
հանրագումարը 

 Գնահատման չափանիշները` 

Ուսանողների գիտելիքների  վերջնական  գնահատման 
ձևերը 

Գնահատման սկզբունքները 

Հաճախումները դասերին 10 միավոր 
Ինքնուրույն աշխատանք 20 միավոր 
Գործնական(սեմինար) և լաբորատոր աշխատան20 միավոր 

Առաջին ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 
Երկրորդ ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում 10 միավոր 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                     Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը  ––– 100 % 

Գրականություն 
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Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-007. Օրգանական քիմիա 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

6 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

2-րդ տարի, 4-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը 

Լսարանային 22 

Դասախոսություն 12 

Սեմինար  

Լաբորատոր աշխատանք 10 

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 158 

Ընդամենը 180 

Ստուգման ձևը Քննություն 

Դասընթացի նպատակը 1 Ուսանողներին զինել գիտելիքներով ածխածնի 
միացությունների՝ ածխաջրածինների և նրանց 

ֆունկցիոնալ ածանցյալների քիմիայի, դրանց 
կառուցվածքի, հատկությունների, ստացման 
եղանակների, գործնական կիրառման 

հնարավորությունների վերաբերյալ: 
2 Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր 

տեսական, քիմիական և մեթոդական գիտելիքները: 

3 Ուսանողներին գաղափար տալ օրգանական 
միացությունների բազմազանության, իզոմերիայի, 
կառուցվածքային առանձնահատկությունների մասին: 

4 Օրգանական քիմիայի բնագավառում ձեռք բերված 
գիտելիքները և ունակությունները  կիրառել պրակտիկ 
գործունեության մեջ: 

5 Նախապատրաստել քիմիական գիտությունների ցիկլի 
առարկաների (օրգանական սինթեզ, կենսաքիմիա, 
կենսօրգանական քիմիա, ֆիզիկական քիմիա և այլն) 

հետագա ուսումնասիրություններին: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

 պատկերացում կկազմի օրգանական քիմիայի 
միջոցների և մեթոդների վերաբերյալ, 

 տեսա-գործնական պարապմունքներում օրգանական 
քիմիայի ազդեցության ոլորտի մասին,  

 կտիրապետի օրգանական քիմիայի հիմնական 
հասկացություններին, 

 տիրապետի օրգանական քիմիայի 
ծագումնաբանությանը և հետագա զարգացմանը, 

 կտիրապետեն օրգանական քիմիայի տարբեր 
համակարգերին, 

 կտիրապետեն օրգանական քիմիայի գրառման և 
կիրառման կարգին, 

 կկարողանա ձեռք բերված կարողությունները կիրառել 
ուսումնական, աշխատանքային գործընթացներում, 

 ուսանողները կնախապատրաստվեն ապագա 
մանկավարժական աշխատանքային 
հմտություններին: 

Հմտություն 



 մասնագիտական գիտելիքները խորացնելու և 
փոխանցելու, 

 նոր գաղափարներ առաջ քաշելու, 

 որակի մասին հոգացություն, 

 խմբումաշխատելու, 
 գնահատման գործիքների կիրառելում և նախագիծ 

պլանավորելու իրականացնելու  
Կարողունակություն 

 օրգանական քիմիայի գրառման և կիրառման 
կարողություն, 

 Ուսումնական խնդրի պահանջի ընկալում, 

 Ուսումնական խնդրի լուծման մեթոդի պատկերացում, 
 Ուսումնական խնդրի լուծման ճիշտ ընտրություն 

 Ուսումնական խնդրի կատարման և եզրահանգման 
ունակություն: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Ներածություն: Հիմնական տեսական 
պատկերացումներն  

օրգանական քիմիայում 
Թեմա 2. Սահմանային ածխաջրածիններ 
Թեմա 3. Էթիլենային ածխաջրածիններ 

Թեմա 4. Դիենային ածխաջրածիններ 
Թեմա 5. Ացետիլենային ածխաջրածիններ 
Թեմա 6. Ացիկլիկ ածխաջրածիններ:  

Թեմա 7. Արոմատիկ ածխաջրածիններ:  
Թեմա 8. Միատոմանի և բազմատոմ սպիրտներ: Միատոմանի 
և բազմատոմ ֆենոլներ:  

Թեմա 9. Պարզ և բարդ եթերներ:Ալդեհիդներ և կետոններ:  
Թեմա 10. Կարբոնաթթուներ և նրանց ածանցյալներ: 
Ճարպեր: Արոմատիկ թթուներ:  

Թեմա 11. Ալիֆատիկ և արոմատիկ ամիններ: Ածխաջրեր: 
Հետերոցիկլիկ միացություններ: Ամինաթթուներ և 
սպիտակուցներ: 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

6. Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները. 
6.1.ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 
ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 

 Առաջին ընթացիկ քննություն (դասընթացի 18րդ շաբաթ` 20 
միավոր ) 

 Գնահատման մեթոդը` 

Գրավոր ստուգում, համակցված գնահատում 
դասախոսի և ուսանողների կողմից 

 Գնահատման չափանիշները` 

 Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 
պատասխանները 

 Առարկայի իմացությունը 

 Հարցատոմսում նշված թեստերի պատասխանները 
2)  Երկրորդ ընթացիկ քննություն (դասընթացի 36-րդ 
շաբաթ` 20 միավոր ) 

 Գնահատման մեթոդը` 
 Գրավոր ստուգում, համակցված գնահատում 

դասախոսի և ուսանողների կողմից 

 Գնահատման չափանիշները` 
 Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 

պատասխանները 
 Առարկայի իմացությունը 

 Հարցատոմսում նշված թեստերի պատասխանները 



3. Մասնակցությունը դասընթացին` 20 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 

 Հաճախումների հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 
 Ներկայությունը 

4. Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական 
աշխատանքներին ` 20 միավոր 

 Գնահատման մեթոդը` 

 Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 
 Ներկայությունը 

5. Եզրափակիչ քննություն  
6. Ինքնուրույն աշխատանք` ընդհանուր գնահատականի 10 
%-ը կամ 10 միավոր  

 Գնահատման մեթոդը` 
 Անհատական և խմբային աշխատանքի արդյունքում 

պատրաստված նախագծի պաշտպանություն 
 Գնահատման չափանիշները` 

 անհատական աշխատանքի ներկայացում 
 խմբային աշխատանքի ներկայացում 
 թիմային աշխատանքի մասնակցության աստիճան 

 թիմային աշխատանքի ձևավորված հմտություն 
8 Բոնուսներ ` ընդհանուր գնահատականի 30 %-ը կամ 30 
միավոր  

 Գնահատման մեթոդը` 
 Վերը նշված 6 կետերից առաջացած արդյունքների 

հանրագումարը 

 Գնահատման չափանիշները` 
Ուսանողների գիտելիքների  վերջնական  գնահատման ձևերը 

Գնահատման սկզբունքները 

Հաճախումները դասերին 10 միավոր 
Ինքնուրույն աշխատանք 20 միավոր 
Գործնական(սեմինար) և լաբորատոր աշխատան20 միավոր 

Առաջին ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 
Երկրորդ ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում 10 միավոր 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը  ––– 100 % 

Գրականություն 

Պարտադիր- 

1. Վ. Վ. Պերեկալին, Ս. Ա. Զոնիս / Օրգանական քիմիա, 
1982թ. 

2. Ա. Ա. Պետրով, Խ. Վ. Բալյան / Օրգանական քիմիա,.1974թ 

3. Ա. Ն. Նեսմեյանով, Ն. Ա. Նեսմեյանով / Օրգանական 
քիմիայի հիմունքներ, 1974թ. 

4. Դովլաթյան Վ Վ, Չաքրյան Թ Օ, Օրգանական քիմիայի 

դասընթաց, -Եր.: ՀՊԱՀ, 2011. 490 էջ, 2011թ 
Լրացուցիչ- 
1. Дж. Робертс, М. Касерио / Органическая химия, 1978г. 

2. А. Терней/ Современная органическая химия, 1981г 
3. А. Физер, М. Физер/ Органическая химия, 1970г 

 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-030. Ֆիզիկական և կոլոիդային քիմիա 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

3 կրեդիտ 



Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

2-րդ տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 14 Դասախոսություն 8 

Սեմինար  

Լաբորատոր աշխատանք 6 

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 76 

Ընդամենը 90 

Ստուգման ձևը Քննություն 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել 
հստակ պատկերացում կոլոիդ քիմիայի ուսումնասիրության 
առարկայի և նրա խնդիրների վերաբերյալ, ինչպես նաև 

բնական գիտությունների շարքում կոլոիդ քիմիայի դերի և 
նշանակության մասին: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

 կիմանա կոլոիդ համակարգերի 
առանձնահատկությունները և դրանց 
ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդները 

Հմտություն 
 կհասկանա դիսպերս համակարգերում ընթացող 

պրոցեսների օրինաչափությունները 
Կարողունակություն 

 կկարողանա դիսպերս համակարգերում ընթացող 
պրոցեսներին տալ համապատասխան տեսական 

բացատրություններ 
Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1 ֆիզիկական և Կոլոիդ քիմիայի առարկան և 
խնդիրները, մակերևութային երևույթներ: Մակերևութային 

լարվածություն: 
Թեմա 2 Պինդ մակերևույթների թրջելիություն, ադհեզիայի և 
կոհեզիայի աշխատանքներ, ֆլոտացիա: 

Թեմա 3 Ադսորբում, մակերևութային ակտիվություն, 
մակերևութային ակտիվ նյութեր: 
Թեմա 4 Դիսպերս համակարգերի էլեկտրական 

հատկությունները, էլեկտրակինետիկ երևույթներ, կրկնակի 
էլեկտրական շերտ: 
Թեմա 5 Կոլոիդ մասնիկների կառուցվածքը, մակերևույթների 

վերալիցքավորում, դիսպերս համակարգերի կայունությունը, 
կոագուլում: 
Թեմա 6 Կոպիտ դիսպերս համակարգեր, էմուլգատորներ և 

նրանց ազդեցության մեխանիզմը: 
Թեմա 7 Միցելներ և նրանց առաջացումը, միցելագոյացման 
կրիտիկական կոնցենտրացիա, 

Թեմա 8` Դիսպերս համակարգերի և բարձրամոլեկուլային 
միացությունների մածուցիկությունը և ֆիզիկաքիմիական 
մեխանիկայի տարրերը : 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

6. Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները. 
6.1.ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 
ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 

 Առաջին ընթացիկ քննություն (դասընթացի 18րդ շաբաթ` 20 
միավոր ) 

 Գնահատման մեթոդը` 

Գրավոր ստուգում, համակցված գնահատում 
դասախոսի և ուսանողների կողմից 



 Գնահատման չափանիշները` 
 Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 

պատասխանները 
 Առարկայի իմացությունը 
 Հարցատոմսում նշված թեստերի պատասխանները 

2)  Երկրորդ ընթացիկ քննություն (դասընթացի 36-րդ 
շաբաթ` 20 միավոր ) 

 Գնահատման մեթոդը` 

 Գրավոր ստուգում, համակցված գնահատում 
դասախոսի և ուսանողների կողմից 

 Գնահատման չափանիշները` 

 Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 
պատասխանները 

 Առարկայի իմացությունը 

 Հարցատոմսում նշված թեստերի պատասխանները 
3. Մասնակցությունը դասընթացին` 20 միավոր 

 Գնահատման մեթոդը` 
 Հաճախումների հաշվում 

 Գնահատման չափանիշները` 
 Ներկայությունը 

4. Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական 

աշխատանքներին ` 20 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 
 Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 

 Գնահատման չափանիշները` 
 Ներկայությունը 

5. Եզրափակիչ քննություն  

6. Ինքնուրույն աշխատանք` ընդհանուր գնահատականի 10 
%-ը կամ 10 միավոր  

 Գնահատման մեթոդը` 

 Անհատական և խմբային աշխատանքի արդյունքում 
պատրաստված նախագծի պաշտպանություն 

 Գնահատման չափանիշները` 

 անհատական աշխատանքի ներկայացում 
 խմբային աշխատանքի ներկայացում 
 թիմային աշխատանքի մասնակցության աստիճան 

 թիմային աշխատանքի ձևավորված հմտություն 
8 Բոնուսներ ` ընդհանուր գնահատականի 30 %-ը կամ 30 
միավոր  

 Գնահատման մեթոդը` 
 Վերը նշված 6 կետերից առաջացած արդյունքների 

հանրագումարը 

 Գնահատման չափանիշները` 
Ուսանողների գիտելիքների  վերջնական  գնահատման 
ձևերը 

Գնահատման սկզբունքները 
Հաճախումները դասերին 10 միավոր 
Ինքնուրույն աշխատանք 20 միավոր 
Գործնական(սեմինար) և լաբորատոր աշխատան20 միավոր 

Առաջին ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 
Երկրորդ ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում 10 միավոր 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը  ––– 100 % 

Գրականություն Պարտադիր- 



1. Բալեզին Ս.Ա., Երոֆեև Ե.Ե., Պոդոբաև Ն.Ի: 
Ֆիզիկական և կոլլոիդ քիմիայի հիմունքներ: Մ., 

1975թ.: 
2. Կիրեև Վ.Ա. Ֆիզիկական քիմիայի հակիրճ դասընթաց: 

Մ., 1978թ.: 

3. Բալեզին Ս.Ա. Ֆիզիկական և կոլլոիդ քիմիայի 
գործնական պարապմունքների ձեռնարկ: Մ., 1980թ.: 

4. Կիսելյովա Ե.Վ., Կարետնիկով Գ.Ա., Կուդրաշև Ս.Վ.: 

Ֆիզիկական քիմիայի օրինակների և խնդիրների 
ժողովածու: Մ., 1970թ.: 

Լրացուցիչ- 

1. Էտկինս Պ., Ֆիզիկական քիմիա: Մ., 1980, հ. 1 և 2 
2. Ուիլյամս Վ., Ուիլյամս Խ.: Ֆիզիկական քիմիա 

կենսաբանների համար: Մ., 1976թ.: 

3. Դանիելս Ֆ., Օլբերտի Ռ.: Ֆիզիկական քիմիա: Մ., 
1978թ.: 

4. Պեվզներ Լ.: Բիոէներգետիկա: Մ., 1977թ 

 
Կամընտրական դասընթացներ 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՔԿ/բ-178. Բժշկագիտության հիմունքներ և 

առողջության պահպանում 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

3-րդ տարի, 7-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը 

Լսարանային 8 

Դասախոսություն 4 

Սեմինար  

Լաբորատոր աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 4 

Ինքնուրույն 52 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը  «Բժշկագիտության հիմունքներ և առողջության 

պահպանումե առարկայի հիմնական նպատակն է 
ուսանողների տալ գիտելիքներ բժշկագիտության 
հիմունքների, հիվանդությունների դասակարգման, 

առաջացման պատճառների, ընթացքի, կանխարգելման 
մասին: Նրանց մոտ զարգացնել անհրաժեշտ հմտություններ 
աղետների օջախում տուժածներին առաջին և մինչբժշկական 

օգնություն ցույց տալու համար, պատրաստել նրանց 
պրակտիկ աշխատանքի բժշկական օգնություն ցուցաբերելու 
համար արտակարգ իրավիճակների 

պայմաններում:Ուսանողների մոտ արմատավորել 
հմտություններ և կարողություններ կատարելու 
վիրակապություն, դնել բեկակալ, չափել հիվանդի կամ 
տուժվածի զարկերակային ճնշումը, որոշել պուլսը, 

շնչառության հաճախականությունը, չափել մարմնի 
առավելագույն ջերմությունը, վերահսկել տուժվածի 
վիճակը,կանխել վնասվածքային շոկի առաջացումը, 

կազմակերպել ճիշտ օգնություն վնասվածքների ժամանակ, 
կատարել ճիշտ տեղափոխություն:Գաղափար կազմել առողջ 
ապրելակերպի, սեռական դաստիարակության մասին:  

Ծրագրով նախատեսված են դասախոսություններ և 
գործնական պարապմունքներ լսարաններում և 
կաբինետներում, իսկ կլինիկային հատկացված ժամերը անց 



են կացվում հիվանդանոցում և պոլիկլինիկայում: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

 Հիվանդությունը (ոչ վարակիչ և վարակիչ):  
 Հիվանդի (վարակիչ և ոչ վարակիչ) հետազոտությունը 

և ախտորոշումը: 

 Հիվանդի խնամքը՝ սիրտ-անոթային, շնչառության, 
մարսողության, էնդոկրին, միզազատական և 

վարակիչ հիվանդությունների ժամանակ: 

 Սիրտ-անոթային օրգանների հիվանդություններ: 
 Սիրտ անոթավորող արյունատար անոթում արյան 

հոսքի նվազման պատճառը, ախտանշանները, 
ախտորոշումը, առաջին բուժօգնությունը: 

 Սիրտ անոթավորող արյունատար անոթում արյան 
հոսքի կանգի պատճառը, ախտանշանները, 

ախտորոշումը, առաջին բուժօգնությունը: 
 Արյան գերճնշման պատճառը, ախտանշանները, 

ախտորոշումը, առաջին բուժօգնությունը: 

 Բրոնխների բորբոքումը` պատճառը, 
ախտանշանները, ախտորոշումը, բուժումը: 

 Բրոնխների ասթման` պատճառը, ախտանշանները, 
ախտորոշումը, առաջին բուժօգնությունը: 

 Թոքերի բորբոքումը` պատճառը, ախտանշանները, 
ախտորոշումը, առաջին բուժօգնությունը: 

 Մարսողության օրգանների հիվանդությունները`  
 Ստամոքսի բորբոքումը` պատճառը, ախտանշանները, 

ախտորոշումը, առաջին բուժօգնությունը: 

 Խոցային հիվանդություն` պատճառը, 
ախտանշանները, ախտորոշումը, առաջին 

բուժօգնությունը: 

 Էնդեմիկ խպիպ` պատճառը, ախտանշանները, 
ախտորոշումը, առաջին բուժօգնությունը: 

 Շաքարախտը` պատճառը, ախտանշանները, 
ախտորոշումը, առաջին բուժօգնությունը: 

 Երիկամի բորբոքում` պատճառը, ախտանշանները, 
ախտորոշումը, առաջին բուժօգնությունը: 

 Մեզահեռացնող ուղու բորբոքումը` պատճառը, 
ախտանշանները, ախտորոշումը, առաջին 
բուժօգնությունը: 

 Վարակիչ հիվանդությունների 
(անվանախմբավորումները, պատճառները): 

 Դիզենտերիա` պատճառը, ախտանշանները, 
ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը: 

 Լյարդի բորբոքում` պատճառը, ախտանշանները, 
ախտորոշումը, բուժումը: 

 Ջրծաղիկ՝ պատճառը, ախտանշանները, 
ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը: 

 Դիֆտերիա՝ պատճառը, ախտանշանները, 
ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը: 

 Էպիդեմիկ պարոտիտ՝ պատճառը, ախտանշանները, 
ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը: 

 Բծավոր տիֆ՝ պատճառը, ախտանշանները, 
ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը: 

 Բրուցելյոզ՝ պատճառը, ախտանշանները, 



ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը: 

 Սիբիրախտ՝ պատճառը, ախտանշանները, 
ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը: 

 Իմունիտետը: Պատվաստումը:  
 Անոթազարկի հաճախականություն չափելը: 

 Մեխանիկական ճնշումաչափիչով և հնչյունալսիչով 
արյան ճնշման չափելը: 

 Մեխանիկական ճնշումաչափիչով առանց 
հնչյունալսիչով արյան ճնշման չափելը: 

 Շնչառության շարժումների հաճախականություն 
չափելը: 

 Դեղանոթից դեղանյութի զետեղումը ներարկիչի մեջ: 

 Դեղանյութի ենթամաշկային ներարկումը: 

 Դեղանյութի ներմկանային ներարկումը: 
 Դեղանյութի ներանոթային ներարկումը: 

 Դեղանյութի ներմուծումը ականջի մեջ: 
 Դեղանյութի ներմուծումը քթի խոռոչ: 

 Մարմնի ջերմաստիճան չափել: 
 Արյան տեղային արյունահորդություն առաջացնող 

միջոց դնել: 

Հմտություն 
 Ձեռք բերված տեսական և գործնական գիտելիքների 

կիրառում: 

 անոթազարկի հաճախականություն չափել: 

 մեխանիկական ճնշումաչափիչով և հնչյունալսիչով 
արյան ճնշման չափել: 

 շնչառության շարժումների հաճախականություն 
չափել: 

 դեղանոթից դեղանյութ զետեղել ներարկիչի մեջ: 
 մարմին ենթամաշկային ներարկել դեղանյութ 

 մարմին ներմկանային ներարկել դեղանյութ 
 մարմին ներանոթային ներարկել դեղանյութ 

 Դեղանյութ ներմուծել ականջի մեջ: 
 Դեղանյութ ներմուծել քթի խոռոչ: 

 Մարմնի ջերմություն չափել: 
 Արյան տեղային արյունահորդություն առաջացնող 

միջոց դնել 

Կարողունակություն 
 Հիվանդի հետազոտության մեթոդներին և առաջին 

բուժօգնություն ցուցաբերելուն 
 անձնական հիգիենայի կանոններին   

 հիվանդի խնամքի կազմակերպմանը 

 առողջությունը պայմանավորող բաղադրիչների ճիշտ 
կիրառումը 

 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1. Բժշկագիտության հիմունքներ և առողջության 

պահպանում առարկայի նպատակը, խնդիրները, 
առանձնահատկությունները և հետազոտության մեթոդները: 
Հիվանդություն (ոչ վարակիչ, վարակիչ), հիվանդի (ոչ վարա-

կիչ, վարակիչ) հետազոտությունը և ախտորոշումը: 
Թեմա 2. Սիրտ-անոթային օրգանների հիվանդություններ` 
սիրտը անոթավորող արյունատար անոթում արյան հոսքի 

նվազում` առաջին բուժօգնությունը, սիրտը անոթավորող 
արյունատար անոթում արյան հոսքի կանգ` առաջին 
բուժօգնությունը, արյան գերճնշում: 



Թեմա 3. Շնչառության օրգանների հիվանդություններ` 
բրոնխի բորբոքում (բրոնխաբորբ), բրոնխների ասթմա 

(բրոնխադժվարաշնչառություն), թոքի բորբոքում 
(թոքաբորբ): 
Թեմա 4 . Մարսողության օրգանների հիվանդություններ` 

ստամոքսի բորբոքում (ստամոքսաբորբ), բարակ աղու խոց: 
Ներզատիչ օրգանների հիվանդություններ` շաքարախտ, 
էնդեմիկ խպիպ: Դիզենտերիա (Աղիքամանրէախտ): Լյարդի 

բորբոքում: Իմունիտետ: Ջրծաղիկ, կարմրուկ, էպիդեմիկ 
պարոտիտ: 
Թեմա 5. Մեզագոյացնող և մեզ հեռացնող օրգանների 

հիվանդություններ` երիկամի բորբոքում (երիկամաբորբ), 
մեզահեռացնող ուղու բորբոքում (մեզաուղաբորբ): Վարակիչ 
հիվանդություններ: Դիֆտերիա, բծավոր տիֆ, բրուցելոզ, 

սիբիրախտ, դաբաղ: 
Թեմա 6. Բժշկագիտության հիմունքներ և առողջության 
պահպանում առարկայի նպատակը, խնդիրները, 
առանձնահատկությունները և հետազոտության մեթոդները: 

Հիվանդություն (ոչ վարակիչ, վարակիչ), հիվանդի (ոչ 
վարակիչ, վարակիչ) հետազոտությունը և ախտորոշումը: 
Անոթազարկի հաճախականության չափումը: Արյան ճնշման 

չափումը: 
Թեմա 7. Սիրտ-անոթային օրգանների հիվանդություններ` 
սիրտը անոթավորող արյունատար անոթում արյան հոսքի 

նվազում` առաջին բուժօգնությունը, սիրտը անոթավորող 
արյունատար անոթում արյան հոսքի կանգ` առաջին 
բուժօգնությունը, արյան գերճնշում: Դեղանյութի զետեղումը 

դեղանոթից ներարկիչի մեջ, դեղանյութի ենթամաշկային 
ներարկումը, դեղանյութի ներմկանային ներարկումը, 
դեղանյութի ներանոթային ներարկումը: 

Թեմա 8. Շնչառության օրգանների հիվանդություններ` 
բրոնխի բորբոքում (բրոնխաբորբ), բրոնխների ասթմա 
(բրոնխադժվարաշնչառություն), թոքի բորբոքում 

(թոքաբորբ): Շնչառության շարժումների 
հաճախականության չափումը: Հիվանդի անհատական 
հիգիենան և պահպանման կանոնները: 

Թեմա 9. Մարսողության օրգանների հիվանդություններ` 
ստամոքսի բորբոքում (ստամոքսաբորբ), բարակ աղու խոց: 
Ներզատիչ օրգանների հիվանդություններ` շաքարախտ, 

էնդեմիկ խպիպ: Արյան տեղային արյունահորդում: 
Ստամոքսի լվացում: 
Թեմա 10. Մեզագոյացնող և մեզ հեռացնող օրգանների 

հիվանդություններ` երիկամի բորբոքում (երիկամաբորբ), 
մեզահեռացնող ուղու բորբոքում (մեզաուղաբորբ): Վարակիչ 
հիվանդույթուններ: Իմունիտետ, պատվաստում: Դիզեն-

տերիա (Աղիքամանրէախտ): Լյարդի բորբոքում: Ջրծաղիկ: 
Հոգնաների տեսակները և դրման տեխնիկան: 
Թեմա 11. Դիֆտերիա, էպիդեմիկ պարոտիտ, կարմրուկ, 
բծավոր տիֆ: Բուժական սնունդ և դիետիկ սեղաններ: 

Թեմա 12. Բրուցելոզ, սիբիրախտ, դաբաղ: Բնական, խառը և 
արհեստական սնուցում: 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

6. Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները. 
6.1.ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 
ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 
 Առաջին ընթացիկ քննություն (դասընթացի 18րդ շաբաթ` 20 



միավոր ) 
 Գնահատման մեթոդը` 

Գրավոր ստուգում, համակցված գնահատում 
դասախոսի և ուսանողների կողմից 

 Գնահատման չափանիշները` 

 Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 
պատասխանները 

 Առարկայի իմացությունը 

 Հարցատոմսում նշված թեստերի պատասխանները 
2)  Երկրորդ ընթացիկ քննություն (դասընթացի 36-րդ 
շաբաթ` 20 միավոր ) 

 Գնահատման մեթոդը` 
 Գրավոր ստուգում, համակցված գնահատում 

դասախոսի և ուսանողների կողմից 

 Գնահատման չափանիշները` 
 Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 

պատասխանները 
 Առարկայի իմացությունը 

 Հարցատոմսում նշված թեստերի պատասխանները 
3. Մասնակցությունը դասընթացին` 20 միավոր 

 Գնահատման մեթոդը` 

 Հաճախումների հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 
 Ներկայությունը 

4. Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական 
աշխատանքներին ` 20 միավոր 

 Գնահատման մեթոդը` 

 Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 
 Ներկայությունը 

5. Եզրափակիչ քննություն  
6. Ինքնուրույն աշխատանք` ընդհանուր գնահատականի 10 
%-ը կամ 10 միավոր  

 Գնահատման մեթոդը` 
 Անհատական և խմբային աշխատանքի արդյունքում 

պատրաստված նախագծի պաշտպանություն 

 Գնահատման չափանիշները` 
 անհատական աշխատանքի ներկայացում 
 խմբային աշխատանքի ներկայացում 

 թիմային աշխատանքի մասնակցության աստիճան 
 թիմային աշխատանքի ձևավորված հմտություն 

8 Բոնուսներ ` ընդհանուր գնահատականի 30 %-ը կամ 30 

միավոր  
 Գնահատման մեթոդը` 
 Վերը նշված 6 կետերից առաջացած արդյունքների 

հանրագումարը 
 Գնահատման չափանիշները` 

Ուսանողների գիտելիքների  վերջնական  գնահատման 
ձևերը 

Գնահատման սկզբունքները 
Հաճախումները դասերին 10 միավոր 
Ինքնուրույն աշխատանք 20 միավոր 

Գործնական(սեմինար) և լաբորատոր աշխատան20 միավոր 
Առաջին ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 
Երկրորդ ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 



Ամփոփիչ ստուգում 10 միավոր 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը  ––– 100 % 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Ն. Ավետիսյան , "Ներքին հիվանդություններ", 2004 

2. Վ. Աստվածատրյան , "Կլինիկակակն 
մանկաբուժություն ", 2000 

3. В.И.Покровский. Популярная медицинская 

энциклопедия. 1989 
4. А. Воробьева. Учебное пособие для подготовки 

медицинский сестер. 2001 

5. Ա. Ն. Մուրատով , Վիրաբուժություն և հիվանդների 
խնամքը , 1989 

6. Գ. Ստամբոլցյան , " Ներքին հիվանդություններ ", 2000 

7. Ս. Մինասյան, Առողջագիտություն , 2008 
8. Օ. Ջուհարյան , Կենսագործունեության 

անվտանգություն , 2005 

9. А. Воробьева. Справочник практического врача. 2000 
10. Վ. Ս. Մադոյան, Լ. Վ. Եդոյան, Մեթոդական ցուցումներ 

բժշկագիտության հիմունքներ և առողջության 

պահպանում ու արտակարգ իրավիճակներում 
առաջին բուժօգնություն առարկաների գործնական 
պարապմունքների վերաբերյալ, 2018 

Լրացուցիչ- 

1. Винакмен. Инфекционные болезни. 2000 
2. Կարմիր խաչ, Առաջին օգնության հիմունքներ, 1999 
3. Վ. Մադոյան , "Մեթոդական ցուցումներ 

բժշկագիտության հիմունքներ առարկայից " , 2000 
4. Е.А.Федина. Справочник провизора – консультанта. 

2005 

5. Է. Ս.Գաբրիելյան , Ֆարմակոլոգիա, 1998 
6. Վ. Ա. Աբովյան , Առաջին օգնություն / հանրամատչելի 

ձեռնար/, 2012 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՔԿ/բ-184. Արտակարգ իրավիճակներում 

բնակչության առաջին բուժօգնություն 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

3-րդ տարի, 7-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը 

Լսարանային 8 

Դասախոսություն 4 

Սեմինար  

Լաբորատոր աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 4 

Ինքնուրույն 52 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը «Արտակարգ իրավիճակներում առաջին բուժ. օգնություն ե 

առարկայի հիմնական նպատակն է ուսանողների տալ 
գիտելիքներ արտակարգ և մարտական իրավիճակներում 
տուժվածի կամ հիվանդի վիճակի գնահատման, 
համակարգված և պրակտիկ թերապևտիկ օգնության 

ձևերի,պաթոլոգիկ պրոցեսների ուսումնասիրության, 
պրոֆիլակտիկայի և բուժման,մասնագիտական 
գործունեության ընթացքում զարգացած հիվանդությունների 



(անբարենպաստ պայմաններ, տարբեր թունավոր 
գործոնների ազդեցություն և այլն)առաջացման 

պատճառների, կանխարգելման, բուժօգնության 
կազմակերպման նորմայից շեղվածքի վիճակների ծագման և 
զարգացման վերաբերյալ, բժշկական էվակուացիայի, 

հիվանդների և վիրավորների հետազոտության 
հաջորդականության, տարահանման տարբեր փուլերի, 
մարտի դաշտում և տարբեր տիպի զանգվածային 

բնաջնջման զենքի կիրառման ժամանակբարձր 
մասնագիտական թերապևտիկ օգնության վերաբերյալ: 

Ծրագրով նախատեսված են դասախոսություններ և 

գործնական պարապմունքներ լսարաններում և 
կաբինետներում, իսկ կլինիկային հատկացված ժամերը անց 
են կացվում հիվանդանոցում և պոլիկլինիկայում: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 Հիվանդությունը (վնասվածքը, թունավորումը): 

 Հիվանդի (վնասվածքով, թունավորված) 
հետազոտությունը, ախտորոշումը: 

 Արյունահոսությունը, ձևերը, պատճառները, 
ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 

 Բազուկի վնասվածքի տեսքերը, պատճառները, 
ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 

 Նախաբազուկի վնասվածքի տեսքերը, պատճառները, 
ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 

 Ձեռնաթաթի վնասվածքի տեսքերը, պատճառները, 
ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 

 Ազդրի վնասվածքի տեսքերը, պատճառները, 
ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 

 Սրունքի վնասվածքի տեսքերը, պատճառները, 
ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 

 Ոտնաթաթի վնասվածքի տեսքերը, պատճառները, 
ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 

 Գլխի վնասվածքի տեսքերը, պատճառները, 
ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 

 Ողնաշարի վնասվածքի տեսքերը, պատճառները, 
ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 

 Կոնքի վնասվածքի տեսքերը, պատճառները, 
ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 

 Կրծքավանդակի վնասվածքի տեսքերը, պատճառները, 
ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 

 Որովայնի վնասվածքի տեսքերը, պատճառները, 
ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 

 Բազուկ-թիակ-անրակային հոդապռկախտը, պատճառը, 
ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 

 Տարբերամարմնամասանույնատեսքի վնասվածքը, 
առաջին բուժօգնությունը: 

 Տարբերամարմնամասատարբերատեսքի վնասվածքը, 
առաջին բուժօգնությունը: 

 Թունավորման ուղիները, ախտանշանները, առաջին 
բուժօգնությունը: 

 Անոթազարկի հաճախականություն չափելը: 

 Մեխանիկական ճնշումաչափիչով և հնչյունալսիչով 
արյան ճնշում չափելը: 



 Մեխանիկական ճնշումաչափիչով արյան ճնշում չափելը: 
 Գլխի վերքակապումը: 

 Շնչառության շարժումների հաճախականություն չափելը: 
 Կրծքավանդակ վերքակապելը: 

 Որովայն վերքակապելը: 
 Արյան տեղային հոսունությունը նվազեցնող միջոց դնելը: 

 Բազուկի վերքակապումը: 
 Նախաբազուկի վերքակապումը: 

 Ձեռնաթաթի վերքակապումը: 
 Բազուկ-նախաբազուկային հոդի վերքակապումը: 

 Բազուկ-թիակ-անրակային հոդի վերքակապումը: 

 Ազդրի վերքակապումը: 
 Սրունքի վերքակապումը: 

 Կոնք-ազդրային հոդի վերքակապումը:  
 Ազդր-սրունքային հոդի վերքակապումը: 

 Սրունք-ոտնաթաթային հոդի վերքակապումը: 
 Ոտնաթաթի վերքակապումը: 

 Արյան տեղային արյունահորդություն առաջացնող միջոց 
դնելը: 

 Դեղանյութի զետեղումը ներարկիչի մեջ: 
 Դեղանյութի ենթամաշկային ներարկումը: 

 Դեղանյութի ներմկանային ներարկումը: 
 Դեղանյութի ներանոթային ներարկումը: 
Հմտություն 
 Ձեռք բերված տեսական և գործնական գիտելիքների 

կիրառում: 

 անոթազարկի հաճախականությունը չափել 

 մեխանիկական ճնշումաչափիչով և հնչյունալսիչով 
արյան ճնշումը չափել 

 մեխանիկական ճնշումաչափիչով և առանց 
հնչյունալսիչի արյան ճնշումը չափել 

 գլխի վնասվածք վերքակապել 

 շնչառության շարժումների հաճախականություն չափել 
 կրծքավանդակի վնասվածք վերքակապել 

 որովայնի վնասվածք վերքակապել 

 արյան տեղային հոսունությունը նվազեցնող միջոց դնել 
 արյան տեղային արյունահորդում առաջացնող միջոց 

դնել 

 բազուկի վնասվածք վերքակապել 

 նախաբազուկի վնասվածք վերքակապել 
 ձեռնաթաթի վնասվածք վերքակապել 

 բազուկ-նախաբազուկային հոդի (շուրջբոլորի) 
վնասվածք վերքակապել 

 բազուկ-թիակ-անրակային հոդի (շուրջբոլորի) վնասվածք 
վերքակապել 

 ազդրի վնասվածք վերքակապել 

 սրունքի վնասվածք վերքակապել 
 ազդր-սրունքային հոդի (շուրջբոլորրի) վնասվածք 

վերքակապել 

 ոտնաթաթի վնասվածք վերքակապել 

 կոնք-ազդրային հոդի (շուրջբոլորի) վնասվածք 
վերքակապել 

 արյան տեղային արյունահորդություն առաջացնող միջոց 
դնել 

 արհետսական շնչառություն և սրտի անուղղակի սեղմում 



կատարել 

 դեղանոթից դեղանյութ զեղտեղել ներարկիչի մեջ 
 մարմին ենթամաշկային ներարկել դեղանյութ 

 մարմին ներմկանային ներարկել դեղանյութ 

 մարմին ներանոթային ներարկել դեղանյութ: 
Կարողունակություն 
 Հիվանդի (վնսավածքով, թունավորված) հետազոտության 

մեթոդներին և առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելուն 

 անձնական հիգիենայի կանոններին   

 հիվանդի (վնասվածքով, թունավորված) խնամքի 
կազմակերպմանը 

 առողջությունը պայմանավորող բաղադրիչների ճիշտ 
կիրառումը 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Արտակարգ իրավիճակներում առաջին 
բուժօգնություն առարկայի նպատակը, խնդիրները, 

առանձնահատությունները և հետազոտության մեթոդները: 
Հիվանդություն (վնասվածք, թունավորում): Հիվանդի (վնաս-
վածքով, թունավորված) հետազոտությունը և ախտորոշումը: 

Արյունահոսություն, առաջին բուժօգնությունը 
Թեմա 2. Բազուկի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: 
Նախաբազուկի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: Ձեռ-

նաթաթի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: Բազուկ-
թիակ-անրակային հոդապռկում (հոդապռկախտ) 
Թեմա 3. Ազդրի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: 

Սրունքի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: Ոտնաթաթի 
վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: 
Թեմա 4 . Գլխի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: 

Կրծքավանդակի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: Որո-
վայնի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: 
Թեմա 5. Տարբերամարմնամասանույնատեսքի վնասվածք, 

առաջին բուժօգնությունը: Տարբերամարմնամասա-
տարբերատեսքի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: 
Թեմա 6. Արտակարգ իրավիճակներում առաջին 

բուժօգնություն առարկայի նպատակը, խնդիրները, 
առանձնահատությունները և հետազոտության մեթոդները: 
Հիվանդություն (վնասվածք, թունավորում): Անոթազարկի 
հաճախականության չափումը: Արյան ճնշման չափումը: 

Թեմա 7. Հիվանդի (վնասվածքով, թունավորված) 
հետազոտությունը և ախտորոշումը: Արյունահոսություն, 
առաջին բուժօգնությունը: Արյան տեղային արյունահորդում: 

Դեղանյութի զետեղումը դեղանոթից ներարկիչի մեջ: 
Դեղանյութի ենթամաշկային ներարկումը: Դեղանյութի ներմ-
կանային ներարկումը: Դեղանյութի ներանոթային 

ներարկումը: 
Թեմա 8. Բազուկի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: 
Նախաբազուկի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: Ձեռ-

նաթաթի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: Բազուկ-
թիակ-անրակային հոդապռկում (հոդապռկախտ): Բազուկի 
վերքակապումը: Նախաբազուկի վերքակապումը: 

Ձեռնաթաթի վերքակապումը: 
Թեմա 9. Ազդրի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: 
Սրունքի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: Ոտնաթաթի 

վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: Ազդրի վերքա-
կապումը: Սրունքի վերքակապումը: Ոտնաթաթի վեր-
քակապումը: 



Թեմա 10. Գլխի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: 
Կրծքավանդակի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: Որո-

վայնի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: Գլխի վերքա-
կապումը: Կրծքավանդակի վերքակապում: Որովայնի 
վերքակապումը:  

Թեմա 11. Ողնաշարի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: 
Կոնքի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: Թունավորում, 
առաջին բուժօգնությունը: 

Թեմա 12. Տարբերամարմնամասանույնատեսքի վնասվածք, 
առաջին բուժօգնությունը: Տարբերամարմնամասա-
տարբերատեսքի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: 

Բազուկ-թիակ-անրակային հոդի վերքակապումը, բազուկ-
նախաբազուկային հոդի վերքակապումը, նախաբազուկ-
ձեռնաթաթային հոդի վերքակապումը: Կոնք-ազդրային հոդի 

վերքակապումը, ազդր-սրունքային հոդի վերքակապումը, 
սրունք-ոտնաթաթային հոդի վերքակապումը, մարմնի 
ջերմաստիճանի չափում: 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

6. Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները. 
6.1.ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 
ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 

 Առաջին ընթացիկ քննություն (դասընթացի 18րդ շաբաթ` 20 
միավոր ) 

 Գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում, համակցված գնահատում 

դասախոսի և ուսանողների կողմից 
 Գնահատման չափանիշները` 
 Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 

պատասխանները 
 Առարկայի իմացությունը 
 Հարցատոմսում նշված թեստերի պատասխանները 

2)  Երկրորդ ընթացիկ քննություն (դասընթացի 36-րդ 
շաբաթ` 20 միավոր ) 

 Գնահատման մեթոդը` 

 Գրավոր ստուգում, համակցված գնահատում 
դասախոսի և ուսանողների կողմից 

 Գնահատման չափանիշները` 

 Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 
պատասխանները 

 Առարկայի իմացությունը 

 Հարցատոմսում նշված թեստերի պատասխանները 
3. Մասնակցությունը դասընթացին` 20 միավոր 

 Գնահատման մեթոդը` 

 Հաճախումների հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 
 Ներկայությունը 

4. Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական 
աշխատանքներին ` 20 միավոր 

 Գնահատման մեթոդը` 

 Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 
 Ներկայությունը 

5. Եզրափակիչ քննություն  
6. Ինքնուրույն աշխատանք` ընդհանուր գնահատականի 10 
%-ը կամ 10 միավոր  

 Գնահատման մեթոդը` 



 Անհատական և խմբային աշխատանքի արդյունքում 
պատրաստված նախագծի պաշտպանություն 

 Գնահատման չափանիշները` 
 անհատական աշխատանքի ներկայացում 
 խմբային աշխատանքի ներկայացում 

 թիմային աշխատանքի մասնակցության աստիճան 
 թիմային աշխատանքի ձևավորված հմտություն 

8 Բոնուսներ ` ընդհանուր գնահատականի 30 %-ը կամ 30 

միավոր  
 Գնահատման մեթոդը` 
 Վերը նշված 6 կետերից առաջացած արդյունքների 

հանրագումարը 
 Գնահատման չափանիշները` 

Ուսանողների գիտելիքների  վերջնական  գնահատման 

ձևերը 
Գնահատման սկզբունքները 

Հաճախումները դասերին 10 միավոր 
Ինքնուրույն աշխատանք 20 միավոր 

Գործնական(սեմինար) և լաբորատոր աշխատան20 միավոր 
Առաջին ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 
Երկրորդ ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 

Ամփոփիչ ստուգում 10 միավոր 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը  ––– 100 % 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. В.И.Покровский. Популярная медицинская 

энциклопедия. 1989 

2. А. Воробьева. Учебное пособие для подготовки 
медицинский сестер. 2001 

3. Ա. Ն. Մուրատով . Վիրաբուժություն և հիվանդների 

խնամքը ,        1989 
4. Գ. Ստամբոլցյան , " Ներքին հիվանդություններ ", 2000 
5. Ս. Մինասյան , Առողջագիտություն , 2008 

6. Օ. Ջուհարյան , Կենսագործունեության 
անվտանգություն , 2005 

7. А. Воробьева. Справочник практического врача. 2000 

8. Վ. Ս. Մադոյան, Լ. Վ. Եդոյան, Մեթոդական ցուցումներ 
բժշկագիտության հիմունքներ և առողջության 
պահպանում ու արտակարգ իրավիճակներում 

առաջին բուժօգնություն առարկաների գործնական 
պարապմունքների վերաբերյալ, 2018 

Լրացուցիչ- 

1. Կարմիր խաչ, Առաջին օգնության հիմունքներ, 1999 
2. Վ. Մադոյան , "Մեթոդական ցուցումներ 

բժշկագիտության հիմունքներ առարկայից " , 2000 

3. Е.А.Федина. Справочник провизора – консультанта. 
2005 

4. Է. Ս.Գաբրիելյան , Ֆարմակոլոգիա, 1998 

5. Վ. Ա. Աբովյան , Առաջին օգնություն / հանրամատչելի 
ձեռնար/, 2012 

 

Ընդհանուր մասնագիտական դասընթացներ 
 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 
ՄՀ/բ-128- Հոգեբանություն 



Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

3-րդ տարի, 5-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 16 Դասախոսություն 10 

Սեմինար 6 

Լաբորատոր աշխատանք  

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 104 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը 1. Ուսանողներին զինել հոգեբանության մասին 

գիտելիքներով:  
2. Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր 

տեսական, հոգեբանական և մեթոդական գիտելիքները: 

3. Ուսանողներին գաղափար տալ ընդհանուր 
հոգեբանության օրինաչափությունների մասին: 

4. Ընդհանուր հոգեբանության բնագավառում ձեռք բերած 

գիտելիքներն և ունակությունները կիրառել պրակտիկ 
գործունեության մեջ: 

5. Նախապատրաստել հոգեբանական գիտությունների շարքի 
առարկաների (սոցիալական հոգեբանություն, սոցիոլոգիա, 

սպորտային հոգեբանություն և այլն) հետագա առավել 
գիտական և լուրջ ուսումնասիրություններին: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 հոգեբանության սահմանումը,  

 հոգեբանության առարկան,  
 հոգեբանության հիմնական մեթոդները,  

 հոգեբանության կողմից լուծվող հիմնական խնդիրները,  
 գործունեության կառուցվածքը: 

 իմացական գործընթացները` զգայություն, ընկալում, 
ուշադրություն, հիշողություն, մտածողություն, 
երևակայություն: 

 մարդու հույզերն ու զգացմունքները,  

 ըստ խառնվածքի դասակարգումը, յուրաքանչյուր տիպի 
առանձնահատկությունները: 

Հմտություն 
 Տիրապետում է հոգեբանություն գիտության առարկային, 

մեթոդներին և խնդիրներին: 

 Տիրապետում է անձի և գործունեության կառուցվածքի 
մասին գիտելիքներին: 

 Ունի անհրաժեշտ գիտելիքներ իմացական գործընթացների 
վերաբերյալ: 

 Ունի անրաժեշտ գիտելիքներ հուզակամային 
գործընթացների վերաբերյալ: 

Կարողունակություն 
 Ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 

գործնականում, 
 կիրառել ընդհանուր հոգեբանության հետազոտության 

մեթոդները,որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել 

ինքնուրույն եզրահանգումներ: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1 Հոգեբանության առարկան, արդի խնդիրները, 
մեթոդները: 



Թեմա 2 Հոգեբանության ծագումն ու զարգացումը, ներկա 
վիճակը, ճյուղերը, կառուցվածքը: 

Թեմա 3 Հոգեկանի ծագումն ու զարգացումը:  
Թեմա 4 Անձնավորություն :  
Թեմա 5 Միջանձնային հարաբերությունների հոգեբանություն: 

Թեմա 6 Գործունեության հոգեբանական բնութագիրը: 
Թեմա 7 Ուշադրություն:  
Թեմա 8 Հաղորդակցում և լեզու: 

Թեմա 9 Զգայություն: 
Թեմա 10 Ըմբռնում: 
Թեմա 11 Հիշողություն:  

Թեմա 12 Մտածողություն:  
Թեմա13 Երևակայություն: 
Թեմա 14 Հույզեր և զգացմունքներ  

Թեմա15 Խառնվածք,բնավորություն: 

Գնահատման 
մեթոդները և 

չափանիշները 

Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 

  ընթացիկ ստուգումների հաշվառում: 
Գնահատման չափանիշները` 

 երկու ընթացիկ ստուգումների` թեստային 
առաջադրանքների հաշվառում, 

 երկու ինքնուրույն աշխատանքների հաշվառում 
/ռեֆերատ, մշակում, զեկույց/, 

 հաճախելիության ցուցանիշների հաշվառում, 

 գործնական աշխատանքների հաշվառում: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Նալչաջյան Ա.Ա. Հոգեբանության հիմունքներ, Ե.1997  

2. Ավանեսյան Հ., Հովհաննիսյան Հ., հովհաննիսյան Ս., 
Ասրիյան Է. Հոգեբանություն. դեմքեր, փաստեր/ 
Ուսումնական ձեռնարկ. Եր. ԵՊՀ հրատ. 2010,204 էջ 

3. Психология. Учебное пособие под. Ред. Е. И. Рогова. М., 
2005 3. Маклаков А. Г. Общая психология. М., 2007 

4. СтоляренкоЛ. Д. Основы психологии. Ростов-на-Дону, 

2005 
5. Блейхер, Вадим Моисеевич, and Инна Вадимовна Крук. 

"Толковый словарь психиатрических терминов 

Լրացուցիչ- 
1. КАЗАКОВ Ю.Н, ЗОЛОТАРЁВА Г.К "ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

РАЗДЕЛ “ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ” Конспект лекций." 

2. Немов, Р. С. "Психология: учеб. для студ. высш. пед. 
учеб. заведений: в 3 кн." М.: Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС (2003). 

3. http://www.uni.edu/tan/structuralism.htm 

4. http://psychգlգgy.abգut.cգm/գd/histգryգfpsychգlգgy/a/sch
գգlsthգugh t.htm 

 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՄՀ/բ-057 Տարիքային և մանկավարժական 
հոգեբանություն 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 
3-րդ տարի, 7-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 

10 

Դասախոսություն 6 

Սեմինար 4 

Լաբորատոր աշխատանք  

Գործնական աշխատանք  

http://www.uni.edu/tan/structuralism.htm
http://psychology.about.com/od/historyofpsychology/a/schoolsthough%20t.htm
http://psychology.about.com/od/historyofpsychology/a/schoolsthough%20t.htm


Ինքնուրույն 50 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը 1. Ուսանողներին զինել մարդու օնտոգենեզի զարգացման 

մասին գիտելիքներով: 
2. Խորացնել ուսանողների ընդհանուր տեսական, 

պրակտիկ, հոգեբանական և մեթոդական գիտելիքները:  
3. Ուսանողներին գաղափար տալ մարդու զարգացման 

ֆիզիոլոգիականկան, սոցիալական և հոգեբանական 
օրինաչափությունների մասին: 

4. Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանության 

բնագավառում ձեռք բերած գիտելիքներն ու 
ունակությունները կիրառել պրակտիկ գործունեության 
մեջ: 

5. Նախապատրաստել  հոգեբանական գիտությունների 
ցիկլի առարկաների(սոցիալական հոգեբանություն, 
ընտանիքի հոգեբանություն, 

հոգեբանամանկավարժական խորհրդատվություն  և 
այլն) հետագա ուսումնասիրություններին: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 հոգեկանի զարգացման օրինաչափություններն 

ու նորագոյացությունները, 

 յուրաքանչյուր տարիքային փուլի հոգեբանական 
բնութագիրը, 

 ուսուցման և դաստիարակության կազմակերպման և 
իրականացման օպտիմալ եղանակները 

 սոցիալական միջավայրի դերն ու ազդեցությունը անձի 
ձևավորման վրա: 

Հմտություն 
 տարիքային և մանկավարժական հոգեբանության 

առարկային 

 տարիքային հոգեբանության ժամանակակից 
մեթոդներին, 

 հոգեբանամանկավարժական հետազոտության 
առանձնահատկություններին, 

 երեխաների հետ աշխատանքի 
առանձնահատկություններին 

Կարողունակություն 
 բացահայտել հասարակության մեջ տեղ գտած 

բացասական երևույթները և ուսումնասիրել դրանց 
դրսևորման պատճառները, 

 անցկացնել հոգեբանամանկավարժական 
հետազոտություն, 

 խորհրդատվական աշխատանք իրականացնել 
չառաջադիմող և «դժվար» և <<ռիսկի խմբի>> 
աշակերտների հետ, 

 կատարել անձի հոգեբանական վերլուծություն, 
 կազմել աշակերտի և դասարանային կոլեկտիվի 

հոգեբանական բնութագիրը: 
Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Դասընթացի ընդհանուր նկարագիրը 
 Դասընթացում դիտարկվում են մարդու հոգեկանի 
զարգացման մեխանիզմները,   օրինաչափությունները, 

հոգեկան զարգացման տարիքային դինամիկան, 



մանկավարժական գործունեությունը, ուսուցման և 
դաստիարակության հոգեբանությունը:Դասընթացի 

նպատակն է   ուսանողներին զինել գիտելիքներով 
օնտոգենեզում հոգեկանի զարգացման մեխանիզմների և 
օրինաչափությունների, մարդու անձի հոգեկան զարգացման 

առանձնահատկությունների  և տարիքային հոգեբանական 
առանձնահատկությունների մասին:  Իսկ մանկավարժական 
հոգեբանությունը  և հոգեբանությունը նպաստում են 

աշակերտների անձնային աճին, ինքնաճանաչմանը: 
Դասընթացը  ընդլայնում է ուսանողների ընդհանուր 
տեսական, կիրառական և մեթոդական գիտելիքները, 

գաղափար է տալիս մարդու հոգեկան զարգացման 
օրինաչափությունների և դինամիկայի մասին: Տարիքային 
հոգեբանության բնագավառում ձեռք բերած գիտելիքները և 

կարողությունները ուսանողը պատրաստ է կիրառել 
պրակտիկ գործունեության մեջ: 
Թեմա 1. Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանության 
առարկան, խնդիրները, մեթոդները:Տարիքային և 

մանկավարժական հոգեբանության` որպես գիտության 
սահմանումը: Ուսումնասիրման օբյեկտը, տարիքային 
հոգեբանության հիմնական բաժինները.  նորածնություն, 

մանկիկություն, վաղ մանկություն, նախադպրոցական, 
կրտսեր դպրոցական տարիք, դեռահասություն, վաղ 
պատանեկություն: Իսկ մանկավարժական հոգեբանության 

բաժիններից` ուսուուցման, ուսուցչի և դաստիարակության 
հոգեբանություն: Մանկավարժական հոգեբանությունն 
ուսումնասիրում է հոգեկանի զարգացումը ուսուցման և 

դաստիարակության պրոցեսում: Տարիքային հոգեբանության 
կապը այլ գիտությունների հետ: 
Թեմա  2. Մանկիկային և վաղ մանկական տարիքի հոգեկան 

զարգացման առանձնահատկությունները: 
Վաղ տարիքի երեխաների զարգացման սոցիալական 
իրադրությունը: Առարկայական-գործիքային 

գործունեության զարգացումը վաղ մանկության տարիքում: 
Երեխայի ճանաչողական ոլորտի կայացումը, անձնային 
ոլորտի ձևավորումը, խոսքի զարգացումը վաղ մանկության 

տարիքում: Երեք տարեկանի ճգնաժամը: 
Թեմա  3. Հոգեկան զարգացումը նախադպրոցական և 
կրտսեր դպրոցական տարիքում 

Նախադպրոցականի զարգացման սոցիալական 
իրադրությունը: Նախադպրոցականի առաջատար 
գործունեությունը: Խաղի ազդեցությունը երեխայի  հոգեկան 

զարգացման վրա: Նախադպրոցականի իմացական ոլորտի 
զարգացման առանձնահատկությունները, խոսքի 
զարգացումը, հուզական ոլորտի և  կամքի զարգացումը 

որպես վարքի կառավարման ընդունակություն: 
Նախադպրոցականի անձի ձևավորումը և  
հարաբերությունների և հաղորդակցման 
առանձնահատկությունները: Նախադպրոցական տարիքի 

հիմնական հոգեբանական նորագոյացությունները: Երեխայի 
հոգեբանական պատրաստությունը դպրոցական 
ուսուցմանը:                                                                 

Կրտսեր դպրոցականի զարգացման սոցիալական 
իրադրությունը, հաղորդակցման և  հարաբերությունների 
առանձնահատկությունները: Կրտսեր դպրոցականի 



սոցիալական կարգավիճակը և Ես-կոնցեպցիան: Կրտսեր 
դպրոցականի ուսումնական գործունեությունը, իմացական 

ոլորտի զարգացումն ու  առանձնահատկությունները:  
Կրտսեր դպրոցական տարիքի հիմնական հոգեբանական 
նորագոյացությունները: 

Թեմա  4. Անձի ձևավորման և զարգացման հոգեբանական 
առանձնահատկությունները դեռահասության տարիքում: 
Դեռահասների զարգացման ժամանակակից սոցիալական 

իրադրությունը: Դեռահասության տարիքի ճգնաժամը:  
Փոփոխություններ դեռահասի ֆիզիկական զարգացման մեջ: 
Դեռահասների սեռական նույնականացումը 

/իդենտիֆիկացիան/: Դեռահասի Հարաբերությունները 
մեծահասակների և հասակակիցների հետ: 
Փոփոխությունները դեռահասների կոգնիտիվ ոլորտում: 

Դեռահասների առաջատար գործունեությունը: Դեռահասի 
մոտիվացիոն-պահանջմունքային ոլորտի 
առանձնահատկությունները: Մեծության զգացումը 
դեռահասության տարիքում:  Դեռահասի անձի 

առանձնահատկությունները: Բնավորության 
շեշտվածություն: 
Թեմա 5. Անձի ձևավորման և զարգացման հոգեբանական 

առանձնահատկությունները պատանեկության տարիքում: 
Պատանեկությունը որպես զարգացման և ինտեգրացիայի 
փուլ:  

Կոգնիտիվ փոփոխությունները պատանեկության տարիքում:  
Մասնագիտության ընտրություն: Ավագ դպրոցականի  
առաջատար գործունեությունը: Փոխհարաբերությունները 

շրջապատողների հետ պատանեկության տարիքում:      
Թեմա 6. Ուսուցչի հոգեբանություն:     
Ուսուցիչը ուսումնական գործընթացի կազմակերպիչ: 

Ուսուցիչի դերը աշակերտների փոխհարաբերությունների 
ձևավորման գործում: Ուսուցչի  մասնագիտական 
գործունեության կարևոր գործոնները /իմացական, 

կառուցողական, կազմակերպչական, կոմունիկատիվ: 
Պատկերացում տալ մանկավարժական 
ընդունակությունների, մանկավարժական տակտի, 

հեղինակության, դիրքորոշումների և այլ կարևոր կողմերի 
մասին, որոնք ապահովում են ուսուցչի աշխատանքի 
արդյունավետությունը: 

Թեմա 7. 8. Ուսուցման և դաստիարակության 
հոգեբանություն: 
Ուսուցումը որպես երկկողմանի  պրոցես: Ուսուցումը 

գիտելիքների, հմտությունների, կարողությունների 
ձեռքբերման պրոցես:  Գիտելիքների արդյունավետ 
յուրացումը հիմնականում  կախված է երեք գործոններից` ա. 

ինչ են սովորեցնում, բ. ինչպես են սովորեցնում, գ. ում են 
սովորեցնում:  Ի վերջո, շատ կողմեր կան, որոնց պետք է 
անդրադառնալ և պետք է ուսուցանել դաստիարակելով և 
ընդհակառակը: 

Գնահատման 
մեթոդները և 

չափանիշները 

Նյութի քննարկման ժամանակ 
 Հանձնարարված նյութի լիարժեք տիրապետում, վերջինիս 

վերածումը սեփական գիտելիքի. 15 միավոր 
 Հարցադրումներ ընթացիկ թեմայի շուրջ (խրախուսվում 

է). 2 միավոր 
 Լիարժեք պատասխաններ դասախոսի և 



համակուրսեցիների հարցերին (դասախոսի 
վերահսկողությամբ) ընթացիկ թեմայի շուրջ. 3 միավոր 

Առաջադրանքի կատարման ժամանակ  
 Արագ կողմնորոշում թեմայի շուրջ առաջադրված 

խնդիրների լուծման ընթացքում. 2 միավոր 

 Սեփական կարծիքի արտահայտում` հիմնավորված 
գիտական գիտելիքի հենքի վրա. 3 միավոր 

 Խմբային և անհատական աշխատանքներում 

համապատասխան դերի ստանձնում և տրված 
ժամկետում հանձնարարականների կատարում. 15 
միավոր 

Խրախուսվում են հատկապես վերլուծելու, սինթեզելու, 
կազմակերպելու, պլանավորելու, քննադատության, 
ինքնաքննադատության, տեղեկատվության կառավարման, 

նոր տեղեկատվությունը համապատասխան համատեքստում 
ընկալելու, մեկնաբանելու բազմաձեւության, 
բազմամշակութայնության ընդունման, նոր գաղափարներ 
առաջադրելու, յուրացված գիտելիքը տրամաբանորեն և 

հետեւողականորեն ներկայացնելու, առարկայի մեթոդները և 
տեխնոլոգիաները ճիշտ օգտագործելու, տվյալ 
առարկայական ոլորտում հետազոտությունների 

արդյունքները գնահատելու, նոր գաղափարներ առաջ 
քաշելու որակի մասին հոգածության, թիմում աշխատելու 
կարողությունները: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Բալյան Ա., Մանկավարժական հոգեբանության հարցեր, 

Երևան, 1983, 456 էջ 

2. Սովետահայ հոգեբանություն, Ընտևր էջեր,, կազմ. 
Թութունջյան Հ., Երևանի համալս., հրատ., 1988, 528 էջ 

3. Տարիքային և մանկավարժ. հոգեբանություն, խմբ. Ա. 

Պետրովսկի, Ե., 1977, 398 էջ 
4. Ղազարոսյան Ա., Ս. Սեդրակյան, Հոգեբանական թեստերի 

և զարգացնող վարժությունների ժողովածո ւ, Զանգակ 

հրատ., Ե., 2015, 188էջ 
5. Ղազարոսյան Ա., Ս. Սեդրակյան, Հոգեբանական 

աշխատանքները ուսումնական հաստատություններում, 

մեթ. Ձեռնարկ, Ե., 2016, 184 էջ 
6. Ղազարոսյան Ա., Հոգեբանական աջակցություն 

ուսուցիչներին, ուս. Ձեռնարկ,, Վանաձոր, 2019, 208 էջ 

7. Гамезо М.В., Петрова Е.А. Орлова Л. М. Возрастная и 
педагогическая психология. М, 2004 

8. Детская психология, под ред. Я. Коломинского, Е. Панько, 

Минск, 1988, 399 с. 
9. Крайг Г. Психология развития1 7- е изд., Питер 2003, 992 

с. 

10. Мир детства, Младший школьник, сост. А. Захарова, В. 
Словодчиков, 2-е изд., М.,1988, 272 

11. Психология, Словарь, под ред. А. Петтовского, М. 

Ярошевского, изд. 2-е, М,. 1990, 494 с. 
12. Проблемы общей, возрастной и педагогической 

психологии, под ред. В. Давыдова, М., 1978, 238 с. 

13. Фридман Л., Волков К., Психологическая наука – учителю, 
М., 1985, 224 с 

Լրացուցիչ- 
1. Мухина В.С. Возрастная психология М. 1999 



2. Нью Комб  Развитие ребенка 
3. Обухова Л.Ф. Возрастная психология М. 2004 

4. Проблемы общей, возрастной и педагогической 
психологии, под ред. В. Давыдова, М., 1978, 238 с 

5. Фридман Л., Волков К., Психологическая наука – учителю, 

М., 1985, 224 с 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 
ՄՀ/բ-132 -Մանկավարժություն 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

4-րդ տարի, 7-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 16 Դասախոսություն 10 

Սեմինար 6 

Լաբորատոր աշխատանք  

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 104 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Ուսանողներին զինել մանկավարժական տեսական 

գիտելիքները արդյունավետ կիրառելու կարողություններով 
և հմտություններով, ընդարձակել նրանց մանկավարժական 
աշխարհայացքը զարգացնել մանկավարժական 

վերլուծական, համադրական և ստեղծագործական 
կարողությունները: Ձևավորել մանկավարժական տարբեր 
իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու կարողություն: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

 մանկավարժության առարկան, հիմնական 
հասկացությունները, կարևորագույն խնդիրները,  

 մանկավարժության կապը այլ գիտությունների հետ,  

 մանկավարժական գիտաճյուղերի բնութագիրը,  
 մանկավարժության գիտահետազոտական 

մեթոդները,  

 անձնավորության զարգացման և ձևավորման 
գործոնները,   

 անձնավորության զարգացման տարիքային փուլերը,  

 կրթության բովանդակության ընդհանուր 
բնութագիրը,  

 ուսուցման գործընթացի էությունը,  

 ուսուցման սկզբունքները,  
 ուսուցման մեթոդները և միջոցները,  

 ուսուցման կազմակերպման ձևերի էվոլյուցիոն 
զարգացումը,  

 դասը որպես ուսուցման կազմակերպման հիմնական 
ձև,  

 ուսուցման կազմակերպման օժանդակ ձևերը,  
 ուսուցման գործընթացի կազմակերպման 

դիդակտիկական նոր համակարգերը,  

 ուսուցման գործընթացի ախտորոշումն ու 
վերահսկումը,  

 ուսուցման ժամանակակից մեթոդների ու 
տեխնոլոգիաների կիրառումը դպրոցում,  



 ուսուցչին ներկայացվող կոմպետենցիաներ և 
մասնագիտական կոմպետենտություն,  

 դաստիարակության նպատակի հիմնախնդիրը,  

 դաստիարակության գործընթացի էությունը, 
առանձնահատկությունները,  

 դաստիարակության օրինաչափությունները, 
սկզբունքները,  

 դաստիարակության մեթոդները և կազմակերպման 
ձևերը,  

 դաստիարկության բաղադրամասերը:  
Հմտություն 

 մանկավարժության հիմնական հասկացությունների 
բնութագրմանը,  

 տեսական գիտելիքները գործնականում կիրառելուն  

 ուսուցման  և  դաստիարակության 
 մեթոդների  ու  տեխնոլոգիաների 
իմաստավորմանը,  

 ուսուցման և դաստիարակության սկզբունքների 
իմասատավորմանը,  

 տնօրենի,  փոխտնօրենների,  ուսուցիչ-
դաստիարակի  կոմպետենցիաների 
գաղափարագրմանը  

 մանկավարժական վարպետությանը:  
Կարողունակություն 

 արդյունավետ օգվտել մանկավարժության 
գիտահետազոտական մեթոդներից,  

 իմաստավորել անձի զարգացման գործոնները,  
 իմաստավորել անձի զարգացման տարիքային 

շրջափուլերը,  

 իմաստավորել ուսուցման և դաստիարակության 
կազմակերպման օժանդակ ձևերը,  

 բնութագրել ուսուցողական և միավորային 
մատյանները,  

 ներկայացնել արդի գնահատման համակարգը,  

 ներկայացնել ուսուցման ժամանակակից 
տեխնոլոգիաները,  

 կարևորել ուսուցչին ներկայացվող 
կոմպետենցիաները,  

 տրամաբանել մասնագիտական կոմպետենտության 
ձեռքբերման պահանջները  

 արագ կողմնորոշվել տարաբնույթ դաստիարակչական 
իրավիճակներում,  

 տիրապետի մանկավարժական տեխնիկային,  

 տիրապետի կոլեկտիվի տեսական հիմունքներին,  
 տիրապետի դպրոցի կառավարման հիմունքներին:  

Դասընթացի 

բովանդակությունը 
Թեմա 1․ Մանկավարժությունը ծագումը, օբյեկտը, առարկան, 

հիմնական հասկացությունները։ Դաստիարակության 
նպատակի հիմնախնդիրը մանկավարժության մեջ։ 

Թեմա 2․ Անձնավորության զարգացման գործոնները, 

տարիքային փուլերը։ Անձնավորության ձևավորման խնդիրը 
մանկավարժության մեջ։ 

Թեմա 3․ Դիդակտիկայի էությունը, հիմնական 

հասկացությունների բնութագիրը։ Ուսուցման գործընթացի 
էությունը, օրինաչափությունները, սկզբունքները։ 
Ուսուցման մեթոդները, կազմակերպման ձևերը։ 



Թեմա 4․ Դաստիարակության գործընթացի էությունը, 

իմաստները, օրինաչափությունները, 

առանձնահատկությունները։ Դաստիարակության 
սկզբունքները։ Դաստիարակության մեթոդները, դրանց 
դասակարգումը, դաստիարակության կազմակերպման 

ձևերը։ 

Թեմա 5․ Աշակերտական կոլեկտիվի ձևավորումը։ 

Թեմա 6․ Դպրոցականների աշխարհայացքի ձևավորումը։ 

Թեմա 7․ Դաստիարակության բաղադրամասերը։ 

Թեմա 8․ Դպրոցի կառավարման հիմունքները։ 

Գնահատման 
մեթոդները և 

չափանիշները 

Բանավոր, գրավոր հարցում, թեստ 
Ներկայություն, գիտականություն, ինքնուրույնություն, 

ակտիվություն, խոսքի հստակություն։ 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Յու. Ամիրջանյան, Ա. Ա. Սահակյան, Մանկավարժություն, 

Ե.2004  
2. Ն. Ե. Կովալյով, Բ. Ֆ. Ռայսկի, Ն.Ա.Սորոկին, 

Մանկավարժության ներածություն  

3. Գ. Ե. Ղույումչյան, Մանկավարժություն, 1,2 գիրք, Ե 2005  
4. Յու. Կ. Բաբանսկի, Մանկավարժություն, հատոր 1-2, Ե. 

1986  

5. Վ. Ա. Կրուտեցկի, Մանկավարժական հոգեբանության 
հիմունքներ, Ե.1976  

6. Ս. Պ. Մանուկյան, Մանկավարժական ընդհանուր 
հիմունքներ, Ե.1999  

7. Լեոնտև, Հոգեկանի զարգացման պրոբլեմները, Ե. 1968  
8. И. П. Подласый, Педагогика, М. 2003  
9. Б. П. Есупова, Основы дидактики, 1967  

10. .А. С. Макаренко, Педагогическая поема, М. 1979 
Լրացուցիչ- 
1. Յան Ամոս Կոմենսկի «Մեծ դիդակտիկաե, Երևան, 1962թ.  

2. Ա. Մակարենկո «Մանկավարժական ընտիր երկերե, 
Երևան, 1950թ.  

3. Ա. Դիստերվեգ «Մանկավարժական ընտիր երկերե, 

Երևան, 1963թ.  
4. Ժ.Ժ. Ռուսսո «Էմիլ կամ դաստիարակության մասինե, 2 

հատոր, Երևան, 1960թ., 1962թ.  

5. 10Կ. Դ. Ուշինսկի «Մանկավարժական ընտիր երկերե, 2 
հատոր, Երևան, 1958թ., 1959թ.  

6. Խ.  Աբովյան  «Պատմություն  Տիգրանի  կամ 

 բարոյական  խրատներ  հայ մանուկներինե:  
7. Կրթության մասին՚ ՀՀ օրենք, 2003  
8. Մանուկ Մկրտչյան ՙՀՀ կրթակարգը և պետական 

չափորոշիչները՚, 2004  
9. Сластенин В. А., Исаев И. Ф., Мищенко А. И., Шиянов Е. 

Н., Педагогика, М., 2004 

 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՄՀ/բ-178-Մանկավարժության պատմություն 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

4-րդ տարի, 8-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 10 Դասախոսություն 6 

Սեմինար 4 



Լաբորատոր աշխատանք  

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 50 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Ուսանողներին զինել մանկավարժական մտքի, դպրոցի, 
դաստիարակության բազմաբնույթ գիտելիքներով, 

խորացնել մանկավարժական գիտելիքները, որպեսզի 
ուսանողը կարողանա վեր լուծել, համեմատել և 
համապատասխան եզրահանգումներ կատարել անցյալի 

մանկավարժության վերաբերյալ, ճիշտ իմաստավորի 
անցյալի մանկավարժական փորձը և այն ստեղծագործաբար 
կիրառի։ 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 Դաստիարակության պատմական և հասարակական 

բնույթը 

 Մանկավարժական գործունեության հիմնական 
բնութագրերը 

 Դպրոցի, կրթության, դաստիարակության դրվածքը 
պատմական տարբեր ժամանակաշրջաններում 

 Ուսուցչի մասնագիտության ժամանակակից խնդիրներին  
Հմտություն 
 Ուսումնադաստիարակչական աշխատանքները ավելի 

արդյունավետ դարձնելու կարողություերին և 
հմտություններին 

 Ժամանակակից մանկավարժական տեսություններին  
 Ճիշտ իմաստավորել անցյալի մանկավարժական փորձը և 

այն կիրառել ստեղծագործաբար 

 Արագ կողմնորոշվելու ունակություն 

 Գիտելիքներն արդյունավետ մատուցելու հմտություն 
Կարողունակություն 
 Բացահայտել դաստիարակության, կրթության և 

ուսուցման տեսականի ու գործնականի, դպրոցի 
զարգացման ընթացքը` մանկավարժական մտքի 
ականավոր գործիչների գործունեությամբ 

 Բացատրել և հիմնավորել դաստիարակության 
պատմական բնույթը 

 Ընդգծել դաստիարակության տեսության գործնականի 
սերտ կապը ու զարգացումը 

 Ցույց տալ մանկավարժական մտքի զարգացման 
որակական փոփոխությունները, լուսավորության 
բնագավառի գործիչների հայացքները լուսաբանելիս և 

զատել այն դրականը, որը կնպաստի մանկավարժության 
տեսության առաջընթացի  

Դասընթացի 

բովանդակությունը 
Թեմա 1․ Դաստիարակության ծագումը: Կրթության և 

մանկավարժական միտքը հին աշխարհում: 
Դաստիարակության ձևերը նախնադարում: Առաջին 
կրթադաստիարակչական համակարգերի ձևավորումը: 

Դպրոցը և դաստիարակությունը Հին Արևելքի երկրներում՝ 
Եգիպտոս, Չինաստան, Հայաստան: Կրթությունը հին 
աշխարհում (Աթենք և Սպարտա), Սոկրատեսի, Պլատոնի, 

Արիստոտելի, Դեմոկրիտի մանկավարժական 
գործունեությունն ու հայացքները:  



Թեմա 2. Դաստիարակությունը Հին Հռոմում: Մարկոս Ֆաբիոս 
Քվինթիլիանոսի մանկավարժական հայացքները: 

Դաստիարակությունը Հայաստանում հին ժամանակներից 
մինչև մ.թ. 4- րդ դարի վերջ:  
Թեմա 3. Կրթությունը և մանկավարժական միտքը 

միջնադարում` Եվրոպայում: Միջնադարի քրիստոնեական 
փիլիսոփայությունը և կրոնաբարոյական արժեքները: 
Ասպետական դաստիարակություն: Եկեղեցու դերը 

միջնադարյան կրթության գործում: Եկեղեցիական 
դպրոցներ: Աստվածաբանական դպրոցներ: 
Արհեստավորական և համայնքային դպրոցներ: Առաջին 

համալսարաննեեր: Դպրոցը և մանկավարժական միտքը 
միջնադարյան Հայաստանում: Մ. Մաշտոցի կյանքն ու 
մանկավարժական գործունեությունը: Հետմեսրոպյան 

շրջանի մանկավարժական միտքը (Դ. Անհաղթ, Ա. 
Շիրակացի):  
Թեմա 4. Վերածննդի դարաշրջանի կրթությունը ու 
մանկավարժական միտքը: Է. Ռոտերդամցի, Վիտտորինո դա-

Ֆելտրե, Ֆ. Ռաբլե, Թ. Մոր, Թոմազո Կամպանելլա: 
Հայկական վերածննդի դարաշրջանի դպրոցը և 
մանկավարժական միտքը (10-րդ դարավերջ և 12-րդ դարի 

սկիզբ): Գր. Նարեկացի, Գր. Մագիստրոս, Հովհ. Սարկավագ 
Իմաստասեր: Հայկական բարձր տիպի դպրոցների և 
համալսարանների ձևավորումը:  

Թեմա 5. Նոր շրջանի դպրոցն ու մանկավարժական միտքը: 
Յան Ամոս Կոմենսկի, նրա դերը մանկավարժության՝ որպես 
ինքնուրույն գիտության կայացման գործում: Ջոն Լոկի 

փիլիսոփայական և մանկավարժական հայացքները: Ժ.Ժ. 
Ռուսոյի մանկավարժական տեսությունը:  
Թեմա 6. Մանկավարժությունը 19-20-րդ դարերում: Ի.Հ. 

Պեստալոցցու մանկավարժական գործունեությունը: Ի.Ֆ. 
Հերբարտի մանկավարժական համակարգը: Ֆ.Ա. 
Դիստերվեգի մանկավարժական գործունեությունը և 

հայացքները: Կ.Դ. Ուշինսկու մանկավարժական 
հայացքները: 15 Նոր շրջանի հայ դպրոցն ու 
մանկավարժական միտքը (19-րդ դ.): Խ. Աբովյան, Ղ. 

Աղայան մանկավարժական հայացքները: Իգական 
դպրոցների կազմակերպումը, Ծաղկոց-մանկապարտեզների 
կազմակերպումը. Ս. Բաբայան, Գ. Հովհաննիսյան, Ս. 

Արղության-Երկայնաբազուկ:  
Թեմա 7. Խորհրդային դպրոցն ու մանկավարժական միտքը: 
Ա.Ս. Մակարենկո, Վ.Ա. Սուխոմլինսկի:  

Թեմա 8. Կրթությունը ժամանակակից աշխարհում: 
Եվրոպական միասնական կրթական տարածքի ձևավորման 
գործընթացը /ընդհանուր հետազոտական, կրթական, 

մշակութային տարածք/: Հետխորհրդային շրջանի կրթական 
տարածքի ձևավորումը: Բարձրագույն կրթության 
երկաստիճան համակարգի ներդրումը` «բակալավրիատ«, 
«մագիստրատուրաե: ՀՀ-ի ինտեգրումը բոլոնյան 

գործընթաց: Հետբուհական կրթության համակարգը: 

Գնահատման 

մեթոդները և 
չափանիշները 

• գնահատման ձևեր` ռեֆերատ, թղթապանակ և ստուգարք 

• գնահատման ընթացակարգեր` ընթացիկ երկու 
ստուգումների արդյունքների միջինացում 
• գնահատման գործիքներ` յուրաքանչյուր ստուգման 
համար 20 միավորանոց սանդղակ և գիտելիքների, 



ակտիվության, ինքնուրույն աշխատանքների կատարման 
մակարդակ, հաճախումների բաղադրիչներ 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Ն.Հարությունյան, Առաքել Բահաթրյան, Եր., 1992: 
2. Մովսիսյան Ա.: Ուրվագծեր հայ դպրոցի և 

մանկավարժական մտքի պատմություն: Երևան, 1958: 
3. Շավարշյան Ա. Հայ մանկավարժներ, հ. 1.2., Եր., 1958-

1961: 

4. Вершинина, Н.А. История педагогики как науковедческая 
дисциплина Изд.Рос.гос.пед.ун-та им. А.И. Герцена Сер. 
Психол.-пед.науки. - 2007. №8.- С.56-68. - 

5. История педагогики и образования. От зарождения 
воспитания в первобытном обществе до конца ХХ в. 
[Текст]: учеб. пособие / Под ред. А.И. Пискунов. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М. : Сфера, 2005. - 512 с. 
6. История педагогики: учебник для аспирантов и 

соискателей учен. Под ред. Н.Д. Никандрова. – М., 2007. 

7. Латышина, Д.И. История педагогики. История образования 
и педагогической мысли [Текст]: учеб. пособие. - М., 2002. 
- 603 с. 

8. Попов, В.А. История педагогики и образования [Текст]: 
учеб. Пособие для студентов вузов ред. В. А. Сластенин. - 
М.: Академия, 2010. - 203с. 

9. Старикова, Л.Д. История педагогики и философия 

образования [Текст]: учеб. пособие для студентов - Ростов 
н/Д: Феникс, 2008. - 435с. 

10. Шацкий С.Т. Педагогические сочинения, Т. 1.2.3.4, М. 

1962,1964.1965. 
Լրացուցիչ- 
1. Ներսես Շնորհալի, Թուղթ ընդհանրական, 

ՙԳանձասար՚հանդես, 1991: 
2. Ներսես Շնորհալի, Յաղագս երկնի և զարդուց նորա, 

Հանելուկներ, Ողբ Եդեսիոյ, Ե., 1968: 

3. Մխիթար Գոշ, Առակներ, Ե., 1951: 
4. Մ.Աբեղյան, Հայոց հին գրականության պատմություն, 

Գիրք բ, Ե., 1964: 

5. Վրթ. Փափազյան, Պատմություն հայոց գրականության, 
Թիֆլիս, 1910: 

6. Հր.Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, հ.բ, Ե., 

1944: 
7. Լեո, Երկերի ժողովածու, հ.3, Գիրք Ա., Ե., 1969: 
8. Ղ.Ալիշան, Հուշիկ Հայրենեաց Հայոց, հ.Ա., Վենետիկ, 1869: 

9. Տ.Թ.Աբգարյանց, Նոր Ջուղայի սպրոցները, Նոր Ջուղա, 
1914: 

10. Գ.Պետրոոսյան, Մաթեմատիկան հին և միջին դարերում, 

Ե., 1959: 

11. Տեղեկագիր 252‐ամյա հոբելյանի Ղազիրի կուրանոց 
դպրոցին և աչազարկներու ու համբերու դպրոցի ներկա 

կյանքին, Բեյրութ‐Լինբանան, 1953: 
12. Մ.Բաղրամյան Նոր տետրակ, որ կոչի Հորդորակ, Ե., 1991: 

13. Շ.Շահամիրյան, Գիրք անվանյալ որոգայթ փառաց, 
Թիֆլիս, 1913: 

14. Եղիշե, Պատմություն Վարդանանց, Թիֆլիս 1913: 

15. Աբ.մովսիսյան, Ուրվագծեր հայ դպրոցի և 

մանկավարժության  / X‐XV դարեր/, Ե., 1958: 



16. Լ.Գ.Խաչերյան, Գլաձորի համալսարանը հայ 
մանկավարժական մտքի զարգացման մեջ / XIII – XIV 

դդ./, Ե., 1973: 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՔԿ/բ-127. Բուսաբանություն 1 

ՔԿ/բ-128. Բուսաբանություն 2 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  
4 կրեդիտ/4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

1-ին տարի, 1-ին և 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 

16/18 

Դասախոսություն 8/10 

Սեմինար  

Լաբորատոր աշխատանք 8/8 

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 104/102 

Ընդամենը 120/120 

Ստուգման ձևը Քննություն/ Քննություն 

Դասընթացի նպատակը Բույսերի անատոմիան և մորֆոլոգիան բուսաբանական 

գիտություն է, որի ուսումնասիրման առարկան բույսի 
օրգանիզմի արտաքին և ներքին կառուցվածքն է:  

Բույսերի անատոմիայի խնդիրն է ուսանողներին 

գաղափար տալ բույսի օրգանիզմի ներքին անատոմիական 
հյուսվածքային կազմության մասին, ծանոթացնել բուսական 
հյուսվածքների խմբերի, դրանց կառուցվածքի և 

ֆունկցիաների հետ: Բույսերի մորֆոլոգիայի խնդիրն է 
գաղափար տալ բույսի օրգանների արտաքին ձևերի մասին, 
որը օգնում է որոշակի օրինաչափություն հաստատելու 

օրգանների ձևի ու դրանց կողմից կատարվող ֆունկցիաների 
միջև, բացահայտել բույս-միջավայր կապի 
առանձնահատկությունները և կորելյացիան:  

Դասընթացը նպատակ ունի գաղափար տալ բույսերի 
անհատական զարգացման` օնտոգենեզի և ֆիլոգենեզի 
մասին: Դասընթացի ծրագրով նախատեսվում են լաբորատոր 

պարապմունքներ, որոնք նպատակ ունեն կենսաբանության 
ապագա ուսուցիչների մոտ մշակելու բուսական բջջի, 
հյուսվածքների և բույսերի վեգետատիվ անատոմիական 

կառուցվածքի ուսումնասիրման ուղղությամբ փորձեր 
կատարելը, ինչպես նաև ժամանակավոր պրեպարատներ 
պատրաստելը: 

Բուսաբանություն առարկայի դասավանդման նպատակն է 
ուսանողների սովորեցնել, որ բույսերը հանդիսանում են 
կենսոլորտի հիմնական մասը, աչքի են ընկնում խիստ 

բազմազանությամբ, բույսերը յուրահատուկ կյանք են վարում 
և անգնահատելի դեր ունեն բնության մեջ և մարդու 
կյանքում: Ուսումնասիրության ընթացքում ուսանողներին 
գիտելիքներ է տրվում բույսերի ընդհանուր և առանձին 

օրգանների անատոմիական և ձևաբանական կառուցվածքի 
ամբողջության մասին: Նշելով, որ վերոհիշյալը բույսերը 
ճանաչելու առաջին նախապայմանն է, իսկ բույսերի 

ռացիոնալ օգտագործումը և պահպանումը պայմանավորված 
է բույսի իմացությամբ: Բուսաբանության ուսումնասիրման 
նպատակն է նաև ճանաչել շրջապատի բույսերը, իմանալ 

նրանց տեղը և դերը կենսացենոզներում: Կարողանալ 
ըմբռնել բույսերի աճման և զարգացման 
առանձնահատկությունները, պայմանավորված բույսի տվյալ 



օրգանի անատոմիական կառուցվածքով և ձևաբանությամբ, 
տիրապետել բույսի օնտոգենեզին, բույսերի 

բազմազանությանը և բազմաձևությանը: 
Բույսերը յուրահատուկ կյանք են վարում և անգնահատելի 

դեր ունեն բնության մեջ և մարդու կյանքում: Բույսերի 

ընդհանուր և առանձին օրգանների անատոմիական և 
կենսաբանական կառուցվածքը, բույսերը ճանաչելու առաջին 
նախապայմանն է, իսկ բույսերի ռացիոնալ օգտագործումը և 

պահպանումը պայմանավորված է բույսի իմացությամբ: 
Սրանք առարկայի գլխավոր նպատակն ու խնդիրներն են: 
Բույսերի անատոմիական և ձևաբանական 

ուսումնասիրությունները աճի հիմքն են, որոնք սպառվում են 
բույսի մեջ տեղ ունեցող կենսաքիմիական պրոցեսներում: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 Բուսաբանության ուսումնառության և հետազոտման 

մեթոդները, 

 Բուսաբանության տարբեր բաժինների 
առանձնահատկությունները,  

 Բույսերի աճման և զարգացման 
առանձնահատկությունները,  

 Բույսերի սննդառությունը, բազմացումը, սեռական և 
անսեռ բազմացման դրսևորումները, 

 Բուսաբանության առանձին բաժինների ձևավորումը և 
կապը, պատմությունը, զարգացումը, 

 Բույսերի առանձին օրգանների, օրգան համակարգերի 
կառուցվածքը և բազմազանությունը, նրանց կապը: 

Հմտություն 
 Բուսաբանությունից ինքնուրույն աշխատանք կատարելու 

խնդիրներին, 

 Բուսաբանության հարցերի պրակտիկ նշանակությանը, 

 Բուսական փորձանմուշների պատրաստման 
եղանակներին, 

 Լաբորատոր-գործնական պարապմունքներ անցկացնելիս 
նորագույն մեթոդների ներդրմանը և կիրառմանը: 

 Հերբարիումներ ստեղծելու մեթոդին: 
Կարողունակություն 
 ստացած տեսական գիտելիքները կիրառել 

պրակտիկայում, 

 նախաձեռնություններ և հմտություններ ձեռք բերել 
բուսաբանության մասին գիտելիքները ըստ 

անհրաժեշտության օգտագործելու համար, 
 բուսաբանության կոնկրետ հարցերի վերաբերյալ 

կատարել ինքնուրույն գիտական եզրահանգումներ, 

 թեմատիկ պլաններին համապատասխան կատարել 
գրականության մշակում՝ տալով քննադատական 

վերլուծություն:  
 կազմել տարբեր ընտանիքների ծաղիկների բանաձևեր: 

 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա1. Ներածություն: Բուսաբանությունը որպես գիտություն, 
բույսերի և կենդանիների նմանությունը և տարբերությունը, 

ծագումը, բույսերի դերը բնության մեջ, մարդու կյանքում: 
Բուսաբանության կապը մյուս գիտությունների հետ: 
Բուսաբանության պատմությունը: Բուսաբանության բաժինները: 



Բույսերի սննդառությունը: Բույսերի բազմազանությունը 
Թեմա2.Ուսմունք բուսական բջջի մասին: Բջջի ուսումնասիրման 

պատմությունը և մեթոդները, բուսական և կենդանական 
բջիջների կառուցվածքային առանձնահատկությունները: 
Թեմա3. Բջջի թաղանթը, ընդհանուր բնութագիրը, քիմիական 

բաղադրությունը, թաղանթի հաստացումները, երկրորդային 
թաղանթի անատոմիան 
Թեմա 4. Ցիտոպլազմա, Ֆիզիկա-քիմիական հատկությունները, 

սպիտակուցներ, ամինոթթուներ, ածխաջրեր, ճարպեր: 
Ցիտոպլազմայի օրգանոիդները` ռիբոսոմներ, գոլջիի ապարատ, 
միտոքոնդրիումներ, էնդոպլազմային ցանց, պլաստիդներ, 

բջջակենտրոն 
Թեմա 5. Կորիզ, Ֆիզիկաքիմիական հատկությունները, 
բաղադրությունը, կորիզի դերը, բջջի բաժանում, միտոզ և 

ամիտոզ: Վակուոլ և բջջահյութ, օսմոտիկ երևույթները բջջում, 
տուրգոր, պլազմոլիզ, դեպլազմոլիզ 
Թեմա 6. Բույսերի հյուսվածքների բնութագիրը, 
դասակարգումը, ֆունկցիան:Գոյացնող հյուսվածք. 

Թեմա 7.  Ծածկող հյուսվածք, հերձանցքի կազմությունը, 
ֆունկցիան, կեղև Ներծծող, Ասիմիլացիոն, Պահեստող, 
Օդափոխ, Արտազատող հյուսվածքներ, ներքին և արտաքին, 

կաթնանոթներ: 
Թեմա 8.Մեխանիկական հյուսվածք, տեսակները, Փոխադրող 
հյուսվածք: 

Թեմա 9.Արմատ, ֆունկցիան, գոտիները, արմատային 
սիստեմներ, արմատի առաջնային և երկրորդային կառուցվածքը 
Թեմա 10.Ընձյուղ և ընձյուղային սիստեմներ, ընդհանուր 

բնութագիրը, ֆունկցիան, կառուցվածքը: Ընձյուղի 
ձևափոխությունները :Բողբոջի կառուցվածքը: Բողբոջների 
ձևերը: Ընձյուվի ճյուղավորությունը և 

բողբոջադասավորությունը: 
Թեմա 11. Ցողուն, ցողունի բազմազանությունը, ճյուղավորումը: 
Միաշաքիլ և ելրկշաքիլ բույսի ցողունի անատոմիական 

կառուցվածքը 
Թեմա 12. Տերև, տերևի բազմազանությունը, ֆունկցիան, տերևի 
բջջային կառուցվածքը: Տերևի երկարակեցությունը: Տերևաթափ 

Թեմա 13. Ներածություն: Բույսերի ձևաբանությունը որպես 
գիտություն, ուսումնասիրման նյութը և մեթոդները, կապը մյուս 
գիտությունների հետ, հասկացություն օնտոգենեզի և 

ֆիլոգենեզի մասին, բույսերի երկարակեցությունը: 
Թեմա 14.Ծաղկի կազմությունը ֆունկցիան և ծագումը, ծաղկի 
առանձին մասերի բնութագիրը, ծաղկի օնտոգենեզը, ծաղկի 

բանաձևը և դիագրաման: Ծաղկաբույլեր, տեսակները և 
դասակարգումը: 
Թեմա 15. Փոշոտումը և բեղմնավորումը բույսերի մոտ, 

փոշոտման ձևերը: Կրկնակի բեղմնավորումը վարսանդավոր 
բույսերի մոտ, Նավաշինի աշխատանքներն այդ 
ուղղությամբ: 
Թեմա 16. Պտուղներ, կառուցվածքը, դասակարգումը: 

Պտուղների և սերմերի բազմազանությունը, տարածումը, 
նրանց նշանակությունը բնության մեջ և մարդու կյանքում: 
Թեմա 17. Սերմեր, Սերմերի կազմությունը և դասակարգումը։ 

Միաշաքիլ և երկշաքիլ բույսերի ծիլի կազմությունը։ 
Թեմա 18. Բույսերի վերարտադրություն և բազմացում: Նրանց 
կենսաբանական և պրակտիկ նշանակությունը: Սեռական 



բազմացումը, սեռական պրոցեսների էվոլյուցիան բույսերի 
մոտ՝ ջրիմուռների օրինակով: Ոչ ավանդական սեռական 

բազմացումը բույսերի մոտ (պարթենոգենեզ, 
պարթենոկարպիա և այլն): 
Թեմա 19. Գյուղատնտեսության մեջ ընդունված վեգետատիվ 

բազմացման հիմնական ձևերը (բազմացում անդալիսով, 
արմատային ծիլերով, տերևային, ցողունային և արմատային 
կտրոններով), Պատվաստ, պատվաստի ձևերը (մերձեցում, 

պատվաստ կտրոնով, աչքապատվաստ, ճեղքապատվաստ): 
Անսեռ բազմացումը սպորներով: 
Թեմա 20. Հասկացություն զարգացման ցիկլի մասին, 

սերունդների հաջորդականությունը 
Թեմա 21. Մամուռների զարգացման ցիկլը կկվավուշի օրինակով 
Թեմա 22. Պտերանմանների զարգացման ցիկլը արական պտերի 

օրինակով, հասկացություն տարասպորայնության մասին, 
պտերանմանների զարգացման ցիկլը սելագենեայի օրինակով 
Թեմա 23. Բույսերի սերմնային բազմացում, մերկասերմերի 
զարգացման ցիկլը սոճու և եղևնու օրինակով 

(ասեղնատերևավորների զարգացման ցիկլը) 
Թեմա 24. Ծածկասերմ բույսերի զարգացման ցիկլը, զարգացման 
ֆազերի հերթականությունը 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

6. Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները. 
6.1.ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 
ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 

 Առաջին ընթացիկ քննություն (դասընթացի 18րդ շաբաթ` 20 
միավոր ) 

 Գնահատման մեթոդը` 

Գրավոր ստուգում, համակցված գնահատում 
դասախոսի և ուսանողների կողմից 

 Գնահատման չափանիշները` 

 Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 
պատասխանները 

 Առարկայի իմացությունը 

 Հարցատոմսում նշված թեստերի պատասխանները 
2)  Երկրորդ ընթացիկ քննություն (դասընթացի 36-րդ շաբաթ` 
20 միավոր ) 

 Գնահատման մեթոդը` 
 Գրավոր ստուգում, համակցված գնահատում 

դասախոսի և ուսանողների կողմից 

 Գնահատման չափանիշները` 
 Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 

պատասխանները 

 Առարկայի իմացությունը 
 Հարցատոմսում նշված թեստերի պատասխանները 

3. Մասնակցությունը դասընթացին` 20 միավոր 

 Գնահատման մեթոդը` 
 Հաճախումների հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 

 Ներկայությունը 
4. Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական 
աշխատանքներին ` 20 միավոր 

 Գնահատման մեթոդը` 
 Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 
 Ներկայությունը 



5. Եզրափակիչ քննություն  
6. Ինքնուրույն աշխատանք` ընդհանուր գնահատականի 10 

%-ը կամ 10 միավոր  
 Գնահատման մեթոդը` 
 Անհատական և խմբային աշխատանքի արդյունքում 

պատրաստված նախագծի պաշտպանություն 
 Գնահատման չափանիշները` 
 անհատական աշխատանքի ներկայացում 

 խմբային աշխատանքի ներկայացում 
 թիմային աշխատանքի մասնակցության աստիճան 
 թիմային աշխատանքի ձևավորված հմտություն 

8 Բոնուսներ ` ընդհանուր գնահատականի 30 %-ը կամ 30 
միավոր  

 Գնահատման մեթոդը` 

 Վերը նշված 6 կետերից առաջացած արդյունքների 
հանրագումարը 

 Գնահատման չափանիշները` 
Ուսանողների գիտելիքների  վերջնական  գնահատման ձևերը 

Գնահատման սկզբունքները 
Հաճախումները դասերին 10 միավոր 
Ինքնուրույն աշխատանք 20 միավոր 

Գործնական(սեմինար) և լաբորատոր աշխատան20 միավոր 
Առաջին ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 
Երկրորդ ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 

Ամփոփիչ ստուգում 10 միավոր 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը  ––– 100 % 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Васильев А.Е., Воронин Н.С., Еленевский А.Г., Серебрякова 

Т.И. Ботаника. Анатомия и морфология растений, М., 

Просвещение,. 1978г 
2. Грин Н.,Стаут У., Тейлор Д..Биология. М. Ьир, 1 том, 2том, 

3 том. 1990г 

3. Хржановский В . Г.,,Пономоренко С. Ф. Практикум по курсу 
общей ботаники, М.,Высшая школа, 1979 г 

4. Хржановский В . Г. Курс общей ботаники, М.,Высшая 

школа, 1том, 2 том . 1982 г 
5. С. Г. Зайчикова, Е. И. Барабанов ”-Ботаника”, 2009г 
6. Г. П. Яковлев, В. А. Челомбитько, В. И. Дорофеев - 

Ботаника . 2008г 
7. А. К. Тимонин, Д. Д. Соколов, А. Б. Шипунов - Ботаника. В 

4 томах. 2009г 

8. Л. И. Лотова - Ботаника. Морфология и анатомия высших 
растений. 2008 г 

9. Галина Огуреева, Инесса Микляева – Ботаника. 2007 г 

10. Ժուկովսկի - “ Բուսաբանություն, Հայպետհրատ, Երևան, 
1952թ և.1981թ. 

11. Խրժանովսկի - “Բուսաբանություն”, Լույս, Երևան, 1969 

Լրացուցիչ- 
1. Гордеева Т.И. , Дроздова И.Н., Круберг Ю.К., Письюкова 

В.В. Практический курс систематики растений, М., 

Просвещение, 1986 
2. Жизнь растений, глав. редактор Федоров Ал. А., в шести 

томах, М., Просвещение, 1974 
3. Кисилев Г. Е.,Чучкин В. Г. и др. Комнатное садовотство, М., 



1956 
4. Новак Ф.А. Иллюстрированная энциклопедия растений,Изд. 

Артия,Прага, 1976 
5. Реймерс Н. Ф. Основные биологические понятия и термины 

,М.,Просвещение, 1988 

6. Ярыгина В.Г.Биология для поступающих в вузы.,М., Высшая 
школа, 1995 

7. Լունկևիչ Վ.Վ.Հետաքրքրաշարժ կենսաբանություն.Ե., 

ՙՀայաստան՚, 1968 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՔԿ/բ-130. Բույսերի սիստեմատիկա 1 

ՔԿ/բ-131. Բույսերի սիստեմատիկա 2 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

4 կրեդիտ/5 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

2-րդ տարի, 3-րդ և 4-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 

18/22 

Դասախոսություն 10/12 

Սեմինար  

Լաբորատոր աշխատանք 8/10 

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 102/128 

Ընդամենը 120/150 

Ստուգման ձևը Քննություն/ Քննություն, ընթացիկ քննություն 

Դասընթացի նպատակը Ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ բույսերի ներքին և 

արտաքին կառուցվածքային առանձնահատկությունների և 
նրանց դասակարման սկզբունքների, 
առանձնահատկությունների մասին: 

Բույսերը  յուրահատուկ կյանք են վարում և անգնահատելի 
դեր ունեն բնության մեջ և մարդու կյանքում: Բույսերի  
ընդհանուր անատոմիական կառուցվածքի 

ուսումնասիրությունը, բույսերը ճանաչելու առաջին 
նախապայմանն է, իսկ բույսերի տաքսոնոմիական 
դասակարգումը,  ռացիոնալ օգտագործումը և պահպանումը 

պայմանավորված է բույսի իմացությամբ: Սրանք առարկայի 
գլխավոր նպատակն ու խնդիրներն են: Բույսերի 
անատոմիական և ձևաբանական ուսումնասիրությունները, 

դասակարգգման օրենքների իմացությունը 
կենսաբազմազանության պահպանության հիմքն են: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

 բույսերի սիստեմատիկայի ուսումնառության և 
հետազոտման մեթոդները, 

 բույսերի սիստեմատիկայի տարբեր բաժինների 
առանձնահատկությունները,  

 բույսերի էկոլոգիական խնդիրները, աճման և 
զարգացման առանձնահատկությունները,  

 Բույսերի  սննդառությունը, բազմացումը, սեռական և 
անսեռ բազմացման դրսևորումները, 

 Բուսաբանության  առանձին բաժինների 
պատմությունը, զարգացումը, ձևավորումը և կապը, 

 բույսերի կառուցվածքը և բազմազանությունը, նրանց 
կապը: 

 բույսերի տաքսոնները, դասակարգման սկզբունքները 
Հմտություն 



 Բույսերի սիստեմատիկայից  ինքնուրույն աշխատանք 
կատարելու խնդիրներին, 

 Թեմայի բացատրության ժամանակ ընտրի 
համապատասխան մոտեցումներ և մեթոդներ, 

 Բույսերի կարգաբանության  հարցերի  գործնականում 
կիրառմանը, 

 Փորձանմուշների պատրաստմանը, 

 Լաբորատոր-գործնական պարապմունքներ 
անցկացնելիս նորագույն մեթոդների ներդրմանը և 
կիրառմանը: 

Կարողունակություն 
 ստացած տեսական գիտելիքները կիրառել 

պրակտիկայում, 

 նախաձեռնություններ և հմտություններ ձեռք բերել ; 

 բույսերի կարգաբանության մասին գիտելիքները ըստ 
անհրաժեշտության օգտագործելու համար, 

 բուսաբանության,բույսերի սիստեմատիկայի կոնկրետ 
հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն գիտական 

եզրահանգումներ, 

 թեմատիկ պլաններին համապատասխան տիրապետի 
գրականության մշակմանը, տալով քննադատական 
վերլուծություն: 

 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա1. Ներածություն 
 Օրգանական աշխարհի դասակարգման պրակտիկ և 
տեսական նշանակությունը: Արհեսատական և բնական 

համակարգեր: Ֆիլոգենետիկ համակարգերի կառուցման 
սկզբունքները: Օրգանական աշխարհի ժամանակակից 
համակարգ: Օրգանական աշխարհի ընդհանուր բնութագիրը: 

Բույսերի սիստեմատիկայի զարգացման պատմությունը: 
Բինար նոմենկլատուրա:  
Թեմա2. Վերնաթագավորություն  Prգcaryգta 

Ենթաթագավորություն . Bacteriգbiգnta-Բակտերիաներ 
Ընդհանուր բնութագիրը: Բջջի կառուցվածքը: 
Մորֆոլոգիական տիպերը: Սնունդը, բազմացումը, 

տարածումը: Բակտերիաների նշանակությունը:  
Թեմա 3. Ե/թ.Cyanգbinգta-Կապտականաչ ջրիմուռներ:  
Բջջի արտաքին և ներքին կառուցվածքը: Բազմացումը, 

տարածումը, նշանակությունը բնության մեջ: 
Թեմա 4. Վ / թ. Eukaryգta Թագավորություն Mycetalia  
Ե/թ. Myxգbiգnta & Myxգmycգta Կորիզայիններ  

Սնկեր, Ստորակարգ սնկեր, Լորձային սնկեր, Կառուցման 
բնութագիրը, զարգացման ցիկլը: Կենսաձևը և սնուցումը: 
Սապրոֆիտ և մակաբույծ լորձասնկեր, նրանց հետ պայքարի 

միջոցները:  
Թեմա 5. Ե/թ. Myxգbiգnta &. Eumycգta  
Սնկեր: Բարձրակարգ Իսկական սնկեր : 
Բջջի կառուցվածքի առանձնահատկությունները: 

Մասնատված և ոչ մասնատված սնկամարմինը (միցելիումը): 
Սնկերի բազմացումը: Սնկերի սնման ձևերը: Սնկերի 
տարածումը և նրանց դերը բնության մեջ:  

Թեմա 6. Phycգmycetes; Ե/դ chytridiգmycetidae կարգ chytridiales 
ֆիկոմիցետներ խիտրիդիոմիցետայիններ: Ենթադասի 
առանձնահատկությունները: Կառուցվածքի և բազմացման 

առանձնահատկությունները: Պայքարի միջոցները: 



Թեմա 7. Ե/դաս. Ե/դ. Գգmycetidae Գօմիցետայիններ Տարբերիչ 
առանձնահատկությունները: Մարմնի կառուցվածքը: 

Բազմացման ձևերը: Վերարտադրման ցիկլը: Պայքարի 
միջոցները: Նշանակությունը բնության մեջ և մարդու 
կյանքում: 

Թեմա 8. Դաս Ascգmycetes- Պարկավոր սնկեր Դասի 
առանձնահատկությունները: Անսեռ և սեռական բազմացումը: 
Պարկ և նրա զարգացումը: Վերարտադրման հիմնական 

ցիկլը: Պտղամարմինների առաջացման ձևերը: Պարկավոր 
սնկերի դասակարգման սկզբունքները:  
Թեմա 9. Դաս Basidiգmycetes Բազիդիոմիցետայիններ 

Ընդհանուր բնութագիրը: Տարածումը: Կառուցվածքային 
առանձնահատկությունները: Վերարտադրման հիմնական 
ցիկլը: Բազիդիումների զարգացումը: Պտղամարմինները: 

Դասակարգման սկզբունքները:  
Թեմա10. Deuterգmycetes (=Fungi imperfecti) Անկատար սնկեր 
Թեմա11. Տիպ ՔարաքոսերLichenes ընդհանուր 
μնութագիրըԲազմացման օրգաններ, նրանց առաջացման 

հնարավոր ուղիները: Վերարտադրման ցիկլերը: 

Գնահատման 

մեթոդները և 
չափանիշները 

6. Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները. 

6.1.ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 
ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 
 Առաջին ընթացիկ քննություն (դասընթացի 18րդ շաբաթ` 20 
միավոր ) 

 Գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում, համակցված գնահատում 

դասախոսի և ուսանողների կողմից 

 Գնահատման չափանիշները` 
 Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 

պատասխանները 

 Առարկայի իմացությունը 
 Հարցատոմսում նշված թեստերի պատասխանները 

2)  Երկրորդ ընթացիկ քննություն (դասընթացի 36-րդ շաբաթ` 

20 միավոր ) 
 Գնահատման մեթոդը` 
 Գրավոր ստուգում, համակցված գնահատում 

դասախոսի և ուսանողների կողմից 
 Գնահատման չափանիշները` 
 Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 

պատասխանները 
 Առարկայի իմացությունը 
 Հարցատոմսում նշված թեստերի պատասխանները 

3. Մասնակցությունը դասընթացին` 20 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 
 Հաճախումների հաշվում 

 Գնահատման չափանիշները` 
 Ներկայությունը 

4. Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական 

աշխատանքներին ` 20 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 
 Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 

 Գնահատման չափանիշները` 
 Ներկայությունը 

5. Եզրափակիչ քննություն  
6. Ինքնուրույն աշխատանք` ընդհանուր գնահատականի 10 



%-ը կամ 10 միավոր  
 Գնահատման մեթոդը` 

 Անհատական և խմբային աշխատանքի արդյունքում 
պատրաստված նախագծի պաշտպանություն 

 Գնահատման չափանիշները` 

 անհատական աշխատանքի ներկայացում 
 խմբային աշխատանքի ներկայացում 
 թիմային աշխատանքի մասնակցության աստիճան 

 թիմային աշխատանքի ձևավորված հմտություն 
8 Բոնուսներ ` ընդհանուր գնահատականի 30 %-ը կամ 30 
միավոր  

 Գնահատման մեթոդը` 
 Վերը նշված 6 կետերից առաջացած արդյունքների 

հանրագումարը 

 Գնահատման չափանիշները` 
Ուսանողների գիտելիքների  վերջնական  գնահատման ձևերը 

Գնահատման սկզբունքները 
Հաճախումները դասերին 10 միավոր 

Ինքնուրույն աշխատանք 20 միավոր 
Գործնական(սեմինար) և լաբորատոր աշխատան20 միավոր 
Առաջին ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 

Երկրորդ ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում 10 միավոր 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը  ––– 100 % 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Васильев А.Е., Воронин Н.С., Еленевский А.Г., 

Серебрякова Т.И. Ботаника. Анатомия и морфология 
растений, М., Просвещение,. 1978,478с 

2. Грин Н.,Стаут У., Тейлор Д..Биология. М. Ьир, 1 том 

367стр, 2том 327стр, 3 том 373 стр. 1990г, 
3. Хржановский В . Г.,,Пономоренко С. Ф. Практикум по 

курсу общей ботаники, М.,Высшая школа, 1979,423с 

4. Хржановский В . Г. Курс общей ботаники, М.,Высшая 
школа, , 1том 384с., 2 том 544с. 1982 

5. С. Г. Зайчикова, Е. И. Барабанов ”Ботаника”, 2009г 

6. Г. П. Яковлев, В. А. Челомбитько, В. И. Дорофеев - 
Ботаника - 2008г 

7. А. К. Тимонин, Д. Д. Соколов, А. Б. Шипунов - Ботаника. 

В 4 томах. Том 4. Систематика высших растений. В 2 
книгах. Книга 2 - 2009г 

8. Л. И. Лотова - Ботаника. Морфология и анатомия 

высших растений 2008 г 
9. Галина Огуреева, Инесса Микляева - Ботаника - 2007 г 

Լրացուցիչ- 

1. Гордеева Т.И. , Дроздова И.Н., Круберг Ю.К., 
Письюкова В.В. Практический курс систематики 
растений, М., Просвещение, 1986, 224с. 

2. Жизнь растений, глав. редактор Федоров Ал. А., в 
шести томах, М., Просвещение,1974 

3. Кисилев Г. Е.,Чучкин В. Г. и др. Комнатное садовотство, 

М.,1956,501с. 
4. Новак Ф.А. Иллюстрированная энциклопедия 

растений,Изд. Артия,Прага,1976,590с 
5. Реймерс Н. Ф. Основные биологические понятия и 



термины, М., Просвещение,1988, 379с. 
6. Ярыгина В.Г.Биология для поступающих в вузы.,М., 

Высшая школа,1995,478с. 
7. Լունկևիչ Վ.Վ.Հետաքրքրաշարժ կենսաբանություն.Ե., 

“Հայաստան”, 1968, 321էջ 

8. P. H. Raven, G. B.Jգhnsգn, Biգlգgy, secգnd editiգn, st 
lգvis. Tգrգntգ. Bգstգn.Lգs Altգs,1989 ,1142p. 

9. В. С. Новиков, И. А. Губанов - Популярный атлас-

определитель. Дикорастущие растения - 2008г 
10. Տ. Վ., Թանգամյան, Մ. Ա. Աղաջանյան, Բույսերի 

ֆիզիոլոգիա, Երևան 2006, 287 էջ 

 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-137. Բույսերի ֆիզիոլոգիա 1 
ՔԿ/բ-138. Բույսերի ֆիզիոլոգիա 2 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

5 կրեդիտ/4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 
3-րդ տարի, 5-րդ և 6-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 

20/16 

Դասախոսություն 10/8 

Սեմինար  

Լաբորատոր աշխատանք 10/8 

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 130/104 

Ընդամենը 150/120 

Ստուգման ձևը Քննություն/ Քննություն, ընթացիկ քննություն 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է խորացնել և ամրապնդել 
ուսանողների գիտելիքները բուսական բջջի ֆիզիոլոգիական 

գործընթացների առանձնահատկությունների, բույսի 
օրգանիզմում ընթացող ֆիզիոլոգիական գործընթացների 
կենսաքիմիական և կենսաֆիզիկական մեխանիզմների, 

ֆիզիոլոգիական պրոցեսների ուսումնասիրման մեթոդների, 
բուսական բջջի և բուսական օրգանիզմի մեջ հանքային 
տարրերի մուտքի առանձնահատկությունների, ֆոտոսինթեզի 

և շնչառության գործընթացների մեխանիզմների, դրանց 
ֆերմենտային համակարգի, տրանսպիրացիայի 
ֆիզիոլոգիայի, բույսի աճման և զարգացման հորմոնալ 

կարգավորման առանձնահատկությունների, ֆիզիոլոգիական 
գործընթացների վրա միջավայրի պայմանների 
ազդեցության, բույսերի ջրային ռեժիմի, 

ջրափոխանակության առանձնահատկությունների, բույսերի 
դիմացկունության ֆիզիոլոգիական մեխանիզմների, 
պարարտանյութերի օգտագործման ֆիզիոլոգիական 

մեխանիզմների մասին: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

 բուսական բջջի ֆիզիոլոգիայի վերաբերյալ 

 բուսական օրգանիզմում ընթացող ֆիզիոլոգիական 
պրոցեսների վերաբերյալ` ֆոտոսինթեզ, 
տրանսպիրացիա, շնչառություն, աճ, զարգացում և 

այլն, 
 ֆոտոսինթեզի կենսաքիմաիական և կենսաֆիզիկական 

մեխանիզմների վերաբերյալ, 

 արեգակնային էներգիայի պահեստավորման մասին, 

 անօրգանական ածխածնի հաշվին օրգանական 



միացությունների սինթեզի մասին, 

 աերոբ և անաերոբ շնչառության մասին, 
 օրգանական միացությունների անթթվածին և 

թթվածնային ճեղքման մասին, 

 աճման ևզարգացման ֆիզիոլոգիական 
առանձնահատկությունների վերաբերյալ, 

 պարարտանյութերի օգտագործման ֆիզիոլոգիայի 
վերաբերյալ, 

 բույսերի դիմացկունության ֆիզիոլոգիական 
մեխանիզմների մասին: 

Հմտություն 
 փորձարարական աշխատանքների կատարման 

մեթոդներին, 

 վերլուծություն կատարելու մեթոդական 
հմտություններին: 

Կարողունակություն 
 ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 

գործնականում 

 տիրապետել ֆիզիոլոգիական գործընթացների 
ուսումնասիրման մեթոդներին, 

 կարողանալ կատարել ֆիզիոլոգիական 
գործընթացների ուսումնասիրման փորձեր, 

 որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել 
ինքնուրույն եզրահանգումներ 

 հանձնարարված գրականության հիման վրա կազմել 
ռեֆերատներ, 

 մշակել տարբեր թեմաներ,  
 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա1. Դասընթացի ծրագրի ներկայացում և ուսումնական 
գործողությունների պլանավորում: 

Բույսերի ֆիզիոլոգիայի տեղը գիտությունների 
համակարգում: Բույսերի ֆիզիոլոգիան որպես փորձառական 
գիտություն: Բույսերի ֆիզիոլոգիան որպես բուսական 

օրգանիզմում ընթացող կենսական պրոցեսների մասին 
գիտություն, խնդիրները, ուսումնասիրման մեթոդները: 
Բուսական օրգանիզմի կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ 

առանձնահատկությունները: Բույսերի ֆիզիոլոգիայի 
զարգացման պատմությունը որպես գիտություն: 
Հայրենական գիտնականների նվաճումները բույսերի 

ֆիզիոլոգիայի զարգացման բնագավառում` Կ. Ա. Տիմիրյազև, 
Դ. Ն. Պրյանիշնիկով, Վ. Ի. Պալլադին, Ե. Ֆ. Վոտչալ, Ս. Պ. 
Կոստիչև, Ն. Ա. Մաքսիմով, Դ. Ա. Սաբինին, Չայլախյան և 

ուրիշներ: 
Թեմա2. Բջիջը որպես բուսական օրգանիզմի 
կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ միավոր: 
Օքսիդավերականգնման պրոցեսներ, դրանց դերը 

նյութափոխանակության պրոցեսում: Էներգիայի 
պահեստավորում ԱԵՖ-ի մոլեկուլում մակրոէրգիկ կապերի 
քիմիական էներգիայի ձևով: Ջրի մուտքը բուսական բջջի 

ներսը: Դիֆուզիա, հասկացողություն քիմիական պոտենցիալի 
մասին: Օսմոս, օսմոտիկ ճնշում: Բուսական բջիջը որպես 
օսմոտիկ համակարգ: Տուրգորի և պլազմոլիզի երևույթները: 

Օսմոտիկ ճնշման մեծությունը էկոլոգիական տարբեր խմբերի 
բույսերի մոտ: 
Հանքային աղերի մուտքը բուսական բջջի մեջ: Արտաքին 



պայմանների ազդեցությունը աղերի մուտքի վրա: 
Ադսորբցիայի դերը բջջի ներսը աղերի մուտքի պրոցեսում: 

Ակտիվ, պասիվ և փոխանակային ադսորբցիա: 
Թեմա 3. Ջրի կենսաբանական դերը բուսական բջիջում և 
բուսական օրգանիզմներում: Ազատ և կապված ջուր: Բույսերի 

ջրային ռեժիմը: 
Ջրի գոլորշիացումը բույսերի կողմից- տրանսպիրացիան: 
Հասկացողություն տրանսպիրացիայի մասին, 

տրանսպիրացիայի կենսաբանական դերը: Տերևը` որպես 
տրանսպիրացնող օրգան. հերձանցքների կառուցվածքը: 
Հերձանցքային և կուտիկուլային տրանսպիրացիան: 

Հերձանցքային տրանսպիրացիայի  էտապները: Միջավայրի 
պայմանների ազդեցությունը հերձանցքների շարժման վրա: 
Տրանսպիրացիայի հաշվառման մեթոդները. 

տրանսպիրացիայի արդյունավետություն, տրանսպիրացիայի 
գործակից, հարաբերական տրանսպիրացիա: Միջավայրի 
պայմանների ազդեցությունը տրանսպիրացիայի վրա: 
Թեմա 4, 5. Ջրի մոևտքը և տեղաշարժը բույսի մեջ: Բույսի 

արմատային համակարգը որպես ջրի ներծծման օրգան: 
Ջրային պոտենցիալի գրադիենտը որպես բույսի մեջ ջրի 
հոսքի շարժիչ ուժ: Ջրային հոսքի վերին և ստորին ծայրային 

շարժիչ ուժ: Բույսերի լացը և գուտացիան: Արմատային 
ճնշում, արմատային ճնշման մեխանիզմը բացատրող 
հիպոթեզները: Ջրի տեղաշարժը բույսի փոխադրող 

անոթներով: Միջավայրի պայմանների ազդեցությունը բույսի 
մեջ ջրի մուտքի վրա: Մատչելի և անմատչելի ջուր, 
թառամման խոնավություն: 

Թեմա 6,7. Ջրի անբավարարությոն ազդեցությունը 
շնչառության և ֆոտոսինթեզի վրա: Ջրի 
անբավարարությունից բույսի մահվան պատճառները: 

Բույսերի էկոլոգիական տարբեր խմբերի ջրային 
փոխանակությունը. հիդրոֆիտներ, քսերոֆիտներ, 
մեզոֆիտներ:  

Թեմա 8,9. Բույսերի ածխածնային սննդառության տիպերը: 
Ֆոտոսինթեզ, հայտնաբերման պատմությունը, Տ. Ա. 
Տիմիրյազևի նշանակությունը: Ֆոտոսինթեզի տիեզերական 

նշանակությունը, այդ պրոցեսի մասշտաբները: 
Քլորոպլաստները որպես բուսական բջջի ֆոտոսինթեզող 
օրգանոիդ, կառուցվածքը, օնտոգենեզը: Քլորոպլաստի 

պիգմենտները` ֆիկոբիլիններ, կարոտինոիդներ, 
քլորոֆիլներ, անտոցիան: Պիգմենտային խառնուրդի 
բաժանումն ըստ Մ. Ս. Ցվետի, Կրաուսի: Քլորոֆիլի 

կենսասինթեզը, ֆլուորեսցենցիա: Քլորոպլաստի 
պիգմենտների կենսաբանական դերը բուսական 
օրգանիզմում: 

Թեմա 10, 11. Արեգակնային սպեկտրի տարբեր հատվածների 
դերը ֆոտոսինթեզի պրոցեսում: Լույսի քվանտի կլանումը 
քլորոֆիլի կողմից: Ֆոտոսինթեզի պրոցեսի քվանտային ելքը: 
Քլորոֆիլի մոլեկուլի գրգռման տրիպլետային և սինգլետալ 

մակարդակները: Ֆոտոսինթեզի ֆոտոֆիզիկական էտապը: 
Ֆոտոսինթեզը որպես լույսային և մթնային ռեակցիաների 
համակցում (Վ.Ն. Լյուբիմենկոյի, Ֆ. Բլեկմանի, Ա.Ա. Ռիխտրի) 

հետազոտությունները: 
Թեմա 12,13. Ֆոտոսինթեզի ֆոտոքիմիական էտապը, Դ. 
Արմոնի աշխատանքները: Առաջին և երկրորդ պիգմենտային 



համակարգեր: Ֆոտոսինթեզի ժամանակ էլեկտրոնների 
փոխադրման շղթայի հիմնական կոմպոնենտները: Ջրի 

ֆոտոօքսիդացումը և թթվածնի անջատումը:   իոնների դերն 
այդ պրոցեսում: Ֆոտոսինթեզի ֆոտոքիմիական էտապի 
վերջնանյութերը: Ֆոտոսինթեզի մթնային փուլը: Կալվինի 

ցիկլը: Միջավայրի պայմանների ազդեցությունը 
ֆոտոսինթեզի վրա: Լյուբիմենկոյի աշխատանքները: 
Հասկացողություն ֆոտոշնչառության մասին: Վարբուրգի 

էֆեկտը: Ֆոտոշնչառություն: 
Թեմա 14. Բույսերի արմատային սննդառության տեսական և 
գործնական նշանակությունը: Հետազոտության վեգետացիոն 

մեթոդը: Բույսի կյանքի համար անհրաժեշտ տարրերը. 
մակրոտարրեր և միկրոտարրեր: P-ի և S-ի ֆիզիոլոգիական 
նշանակությունը բույսի կյանքի համար: Մետաղների դերը 

բույսի ֆիզիոլոգիական գործունեության ընթացքում: Իոնների 
անտագոնիզմի երևույթը: Միկրոէլեմենտների 
ֆիզիոլագիական դերը: 
Թեմա 15. Սննդարար նյութերի մուտքը բույսի մեջ: Արմատիօ 

բջիջների դերը բույսի կենսագործունեության մեջ: Արտաքին 
գործոնների ազդեցությունը բույսի մեջ սննդարար նյութերի 
մուտքի վրա: Սննդարար նյութերի տեղաշարժը բույսի մեջ: 

Հանքային տարրերի բաշխումը բույսի մեջ: Հասկացողություն 
ռեուտիլիզացիայի մասին: Տրանսպիրացիայի դերը նյութերի 
տեղափոխման մեջ: Նյութերի տեղաշարժը քսիլեմայով և 

ֆլոեմայով: 
Թեմա 16. Հողը որպես սննդարար նյութերի աղբյուր: 
Կոնտակտային փոխանակության դերը հողի կոլոիդների և 

արմատի բջիջների միջև: Հողի PH դերը սննդարար նյութերի 
յուրացման և բուսական օրգանիզմի աճի վրա: Հողի 
միկրոօրգանիզմների դերը: Միկորիզա և նրա դերը բույսի 

սննդառության մեջ: Պարարտանյութերի օգտագործման 
ֆիզիոլոգիական հիմունքները: Պարարտանյութերի 
օգտագործումը որպես գյուղատնտեսական բույսերի բերքի 

որակի և պտղաբերության ղեկավարման կարևոր գործոն: 
Պարարտանյութերի ֆիզիոլոգիական 
առանձնահատկությունները: 

Թեմա 17. Շնչառության նշանակությունը բուսական 
օրգանիզմի համար: Շնչառության մասին ուսմունքի 
զարգացումը: Էներգիայի անջատումը շնչառության 

ժամանակ: Բախի և Պալլադինի կենսաբանական 
օքսիդացման տեսությունը: Ածխաջրերը որպես շնչառության 
սուբստրատ: 

Թեմա 18, 19. Շնչառության գլիկոլիտիկ ուղին: Շնչառության 
և խմորման գենետիկ կապը: Խմորման տիպերը: 
Շնչառության անաերոբ փուլը:  

Թեմա 20,21. Շնչառության աերոբփուլը: Միտոքոնդրիումների 
դերը շնչառության պրոցեսում: Եռկարբոնաթթվային ցիկլ` 
Կրեբսի ցիկլ: 
Թեմա 22, 23. Օքսիդացնող ֆոսֆորիլացում: 

Պենտոզֆոսֆատային շնչառություն, քիմիզմը և 
նշանակությունը: Շնչառությունը և ֆոտոսինթեզը որպես 
բուսական օրգանիզմի հիմնական էներգետիկ պրոցեսներ: 

Միջավայրի տարբեր գործոնների ազդեցությունը 
շնչառության ինտենսիվության վրա: Պաստյորի էֆեկտը 
Թեմա 24, 25. Հասկացողություն բույսերի աճման և 



զարգացման մասին, դրանց փոխադարձ կապը: 
Աճման հորմոնները (ֆիտոհորմոնները) որպես բույսի աճման 

ու զարգացման պրոցեսների հիմնական կարգավորիչներ: 
Աուքսիններ, քիմիական կազմը, ազդեցության 
ֆիզիոլոգիական մեխանիզմը: Գիբբերելիններ, քիմիական 

կազմը, ազդեցությունը բուսական օրգանիզմի վրա: 
Թեմա 26. Բջիջների աճը որպես բազմաբջիջ օրգանիզմի 
աճման հիմք: Բջիջների աճման 3 փուլերը: Բջիջների աճման 

սաղմնային ստադիան, երկարաձգման ստադիան, ներքին 
մասնագիտացման ստադիա: Մասնագիտացումը որպես 
ֆիզիոլոգիական և մորֆոլոգիական տարբերությունների 

աստիճանական կուտակում: 
Թեմա 27. Աճման չափման մեթոդները: Արտաքին գործոնների 
ազդեցությունը աճման վրա: 

Թեմա 28, 29. Բույսերի շարժումները: Տրոպիզմներ և 
նաստիաներ: Աճման  շարժումների ֆիզիոլոգիական բնույթը: 
Բույսերի հանգստի ֆիզիոլոգիական բնույթը: Սերմերի 
հանգիստը: Հանգստի պրոցեսների կարգավորումը: 

Թեմա 30. Բույսերի զարգացումը: Ցիկլիկ ծերացման և 
երիտասարդացման տեսությունը (Կրենկեի հասակային 
ցիկլայնության տեսությունը): Բույսերի զարգացման 

էտապները: Ծերացումը որպես զարգացման անհրաժեշտ 
էտապ: Զարգացումը որպես գենետիկական ծրագրի 
իրականացում: Արտաքին գործոնների ազդեցությունը բույսի 

զարգացման վրա: Յարովիզացիա, զարգացման 
կախվածությունը ցածր ջերմաստիճանի ազդեցությունից: 
Լուսապարբերականություն: Ծաղկման հորմոնները: Մ. Խ. 

Չայլախյանի աշխատանքները: 
Թեմա 31. Դիմացկունության տարբեր տիպերը: 
Դիմացկունությունը որպես ժառանգականորեն ամրապնդված 

ծրագիր: 
Բույսերի դիմացկունությունը ցածր բացասական 
ջերմաստիճանին: Սառնամանիքադիմացկունություն: 

Մաքսիմովի և Տումանովի աշխատանքները: Կոփումը որպես 
հետադարձ ֆիզիոլոգիական հարմարվածություն: Կոփման  
փուլերը: 

Թեմա 32. Բույսերի ձմեռադիմացկունությունը, 
ցրտադիմացկունությունը: 
Բույսերի աղադիմացկունությունը: Հալոֆիտներ: Բույսերի 

դիմացկունությունը հիվանդությունների նկատմամբ: 

Գնահատման 
մեթոդները և 

չափանիշները 

6. Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները. 
 6.1.ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 

ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 
1)  Առաջին ընթացիկ քննություն (դասընթացի 7-րդ շաբաթ` 
20 միավոր ) 

 Գնահատման մեթոդը` 
- Գրավոր քննություների համակցված գնահատում 

դասախոսի և ուսանողների կողմից 

 Գնահատման չափանիշները` 
- Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 

պատասխանները 

- Առարկայի իմացությունը 
- Հարցատոմսում նշված խնդիրների լուծումը(եթե 

ներառված է խնդիր, հիմնականում ֆիզիոլոգիական 
գործընթացների վերաբերյալ) 



2)  Երկրորդ ընթացիկ քննություն (դասընթացի 15-րդ շաբաթ` 
20 միավոր ) 

 Գնահատման մեթոդը` 
- Գրավոր քննություների համակցված գնահատում 

դասախոսի և ուսանողների կողմից 

 Գնահատման չափանիշները` 
- Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 

պատասխանները 

- Առարկայի իմացությունը 
- Հարցատոմսում նշված խնդիրների լուծումը(եթե 

ներառված է խնդիր, հիմնականում ֆիզիոլոգիական 

գործընթացների վերաբերյալ) 
- Հարցատոմսում նշված տեստերի ճիշտ 

պատասխանների ընտրություն 

3Մասնակցությունը դասընթացին  20 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Հաճախումների հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 

- Ներկայությունը 

4Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական 

աշխատանքներին 20 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 

- Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 

5 Եզրափակիչ քննություն  

6 Գործնական և ստուգողական աշխատանք ընդհանուր 

գնահատականի 20  կամ 20 միավոր  

 Գնահատման մեթոդը` 
- Նեգրավվածության աստիճանի հաշվառում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Տնային աշխատանքների կատարում 

- Մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 
- Մասնակցությունը ստուգողական աշխատանքներին 

7 Ինքնուրույն աշխատանք ընդհանուր գնահատականի 10 

 կամ 10 միավոր  
Գնահատման մեթոդներ 
Ռեֆերատ, Զեկույց, Թեստ, Գործարար խաղեր (ակտիվ 
մասնակցություն), Կլոր սեղան (ակտիվ մասնակցություն), 

Կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն, Նախագծերի մեթոդ, 
Հարցի նախապատրաստման մոդել, Ինքնուրույն աշխատանք 
համացանցում, Աշխատանքային տետրի վարում, Կուրսային 

աշխատանք, Հարցազրույց, Ստուգողական աշխատանք: 
 Գնահատման չափանիշները` 

Ուսանողների գիտելիքների  վերջնական  գնահատման ձևերը 

Գնահատման սկզբունքները 
Հաճախումները դասերին 10 միավոր 
Ինքնուրույն աշխատանք 20 միավոր 

Գործնական(սեմինար) և լաբորատոր աշխատան20 միավոր 
Առաջին ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 
Երկրորդ ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 

Ամփոփիչ ստուգում 10 միավոր 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը  ––– 100 % 

Գրականություն Պարտադիր- 



1. Տ.Վ. Թանգամյան, Մ.Ա. Աղաջանյան - Բույսերի 
ֆիզիոլոգիա, 2006 

2. Բ.Ա.Ռուբին - Բույսերի ֆիզիոլոգիայի դասընթաց, 1985 
3. Ермакова И.П.(ред.) и др. Физиология растений. 2005 
4. Генкель П. А. – Физиология растений. 1980 

5. Лебедев С.И. Физиология растений. 1982 
6. Полевой В.В. Физиология растений. 1989 
7. Якушкина Н.И. Физиология растений. 1980 

Լրացուցիչ- 
1. Ռ.Հ.Եդոյան, Զ.Ս.Վարդանյան Բույսերի ֆիզիոլոգիայի 

լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ, 2006թ. 

2. Թանգամյան Տ.Վ. Բույսերի ֆիզիոլոգիայի գործնական 
աշխատանքներ, 2000 

3. Սահակյան Վ.Ա., Թանգամյան Տ.Վ. Բույսերի 

ֆիզիոլոգիայի պրակտիկայի անցկացման մեթոդական 
ցուցումներ, 1983 

4. Сказкин Ф.Д. Практикум по физиологии растений 

 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-132. Կենդանաբանություն 
/անողնաշարավորներ -1 

ՔԿ/բ-133. Կենդանաբանություն 
/անողնաշարավորներ -2 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  
3 կրեդիտ/4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

1-ին տարի, 1-ին և 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 

12/18 

Դասախոսություն 6/10 

Սեմինար  

Լաբորատոր աշխատանք 6/8 

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 78/102 

Ընդամենը 90/120 

Ստուգման ձևը Ստուգարք/Քննություն, ընթացիկ քննություն 

Դասընթացի նպատակը  Դասընթացում դիտարկել անողնաշարավոր 
կենդանիների տաքսոնոմիական խմբերը`տիպ, դաս, 
կարգ, ընտանիք,տեսակ: 

 Պարզել տաքսոնոմիական խմբերի միջև եղած 
էվոլյուցիոն կապերը: 

 Ճանաչել առավել տարածված  կենդանատեսակներին: 

 Ուսումնասիրել անողնաշարավոր կենդանիների 
անատոմիական, մորֆոլոգիական, ֆիզիոլոգիական 
առանձնահատկությունները: 

 Պարզել տեսակների տարածվածությունը, 
նշանակությունը բնության մեջ և մարդու համար: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 կենդանական աշխարհի բոլոր հիմնական խմբերի 

մասին,կարողանա օգտվել հատուկ գիտական և 
մեթոդական գրականությունից, 

 կենդանաբանական օրինաչափությունների 
ուսումնասիրման ընդհանուր մեթոդաբանությունը, 

 կենդանաբանության ուսումնական գործընթացի 
մեթոդներն և մեթոդիկան 

 կենդանաբանական հասկացությունների գիտականորեն 



հիմնավորված բացատրությունները. 

 կենդանիների խմբերի միջև գոյություն ունեցող 
էվոլյուցիոն կապերի վերաբերյալ, 

 կենդանիների օրգանիզմում ընթացող ֆիզիոլոգիական 
պրոցեսների մասին, 

 կենդանիների հիմնական կարգաբանական խմբերի 
անատոմոմորֆոլոգիական  առանձնահատկությունների 
մասին, 

 կենդանիների դասկարգման հիմնական սկզբունքների 
մասին, 

 կենդանիների էկոլոգիայի վերաբերյալ : 
Հմտություն 
 անողնաշարավոր կենդանիների ուսումնասիրման 

փորձարարական մեթոդներին, 
 կենդանաբանության ոլորտում տեղեկատվության 

հավաքման,պահպանման և մշակման մեթոդներին, 

 կենդանաբանական հիմնական բաժինների ,թեմաների 
վերլուծության, անհրաժեշտ մեթոդների ընտրությանը, 

 կենդանաբանության դասավանդման մեթոդիկայի 
մեթոդաբանությանը: 

Կարողունակություն 
 Ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 

գործնականում: 

 Կազմակերպել իր աշխատանքային գործունեությունը` 
հենվելով կրդության և կենդանաբանական գիտության 

օրենքների, բազային կրդության հիմնական դրույթների 
վրա 

 Կատարել կենդանաբանական օբյեկտների և երևույթների 
գիտականորեն հիմնավորված ուսումնասիրություն 

 Փորձարարական աշխատանքների ընթացքում ստացված 
տվյալները ենթարկել վիճակագրական վերլուծության 

 Գործնականում  կիրառել տեսական  դասընթացի 
ժամանակ  ձեռք բերած գիտելիքները 

 Կատարել հիմնավորված  եզրահանգումներ 
կենդանաբանական օրինաչափությունների  վերաբերյալ 

 Մեկնաբանել կենդանաբանական երևույթների միջև  
պատճառահետևանքային կապերը: 

 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Ուսումնական առարկայի տեղը կենսաբանական  
գիտությունների մեջ, նրա դերը,  նշանակությունը, կապը այլ 

գիտությունների հետ: 
Թեմա 2. Նախակենդանիների տիպ. ընդհանուր բնութագիրը, 
դասակարգումը: 

Թեմա3. Սարկոդայիններ, դասակարգումը, դասերի 
բնութագիրը ներկայացուցիչները: 
Թեմա 4. Մտրակավորներ. ընդհանւր բնութագիրը, 
դասակարգւմը :    

Թեմա 5. Ինֆուզորիաներ. ընդհանւր բնութագիրը, 
դասակարգումը: 
Թեմա 6. Սպունգների տիպ. ընդհանուր   բնութագիրը, 

կառուցվածքի առանձնահատկությունները, դա սակարգումը 
Թեմա 7. Աղեխորշավորների տիպ.ընդհանուր բնութագիրը, 
հիդրայիններ, սիֆոնոֆորներ 

Թեմա 8. Սցիֆոմեդուզաներ, կորալյան պոլիպներ. 
առանձնահատկությունները, դասակարգումը, տեսակները: 



Թեմա 9. Տափակ որդեր տիպ.ընդհանուր բնութագիրը, 
տուրբելարիաներ: 

Թեմա 10. Երկծծան որդերի առանձնա-
հատկությունները,զարգացման 
ցիկլերը; 

Թեմա 11. Ժապավենաձև որդեր.առանձնահատկությունները;  
Թեմա 12. Ժապավենաձևորդերի  տեսակները, զարգացման 
ցիկլերը: 

Թեմա 13. Կլոր որդերի տիպ, ընդհանուր բնութագիրը, 
դասակարգումը: 
Թեմա 14. Նեմատոդներ, զարգացման ցիկլերը: 

Թեմա 15. Անիվաորդեր, կարթագլուխներ, մազաորդեր. 
ընդհանուր բնութագիրը: 

Գնահատման 

մեթոդները և 
չափանիշները 

6. Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները. 
1. Առաջին  ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 7-րդ շաբաթ` 20 
միավոր ) 
 Գնահատման մեթոդը` 

Գրավոր կամ բանավոր ստուգում, համակցված գնահատում 
դասախոսի և ուսանողների կողմից 
 Գնահատման չափանիշները` 

 Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 
պատասխանները 

 Առարկայի իմացությունը 
 Հարցատոմսում նշված թեստերի 

պատասխանները 
2.   Երկրորդ  ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 15-րդ շաբաթ` 
20 միավոր ) 

 Գնահատման մեթոդը` 
 Գրավոր կամ բանավոր  ստուգում, համակցված 
գնահատում դասախոսի և ուսանողների կողմից 

 Գնահատման չափանիշները` 
o Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 

պատասխանները 

o Առարկայի իմացությունը 
o Հարցատոմսում նշված թեստերի 

պատասխանները 

3. Մասնակցությունը դասընթացին`  20 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 

o Հաճախումների հաշվում 

o Գնահատման չափաիշները` ներկայությունը 
4. Մասնակցությունը և ակտիվությունը  լաբորատոր  
աշխատանքներին ` 20 միավոր 

 Գնահատման մեթոդը` 
o Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 
o Գնահատման չափանիշները`ներկայությունը 

5. Եզրափակիչ ստուգում 
 
6. Գործնական, լաբորատոր և ստուգողական աշխատանք 

ընդհանուր գնահատականի 20 %-ը,  կամ 20 միավոր  
 Գնահատման մեթոդը` 

o նեգրավվածության աստիճանի հաշվառում 

o գնահատման չափանիշները` 
o տնային աշխատանքների կատարում 
o մասնակցությունը լսարանային 

քննարկումներին 



o մասնակցությունը ստուգողական 
աշխատանքներին 

7. Ինքնուրույն աշխատանք` ընդհանուր գնահատականի 10 
%-ը  կամ 10 միավոր  
 Գնահատման մեթոդը` 

o Անհատական և խմբային աշխատանքի 
արդյունքում պատրաստված նախագծի 
պաշտպանություն 

 Գնահատման չափանիշները` 
o անհատական աշխատանքի ներկայացում 
o խմբային աշխատանքի ներկայացում 

o թիմային աշխատանքի մասնակցության 
աստիճան 

o թիմային աշխատանքի ձևավորված հմտություն 

8. Բոնուսներ ` ընդհանուր գնահատականի 30  %-ը կամ 30 
միավոր  
 Գնահատման մեթոդը` 

o Վերը նշված 6  կետերից առաջացած 

արդյունքների հանրագումարը 
 Գնահատման չափանիշները` 

Ուսանողների գիտելիքների  վերջնական  գնահատման ձևերը 

Գնահատման սկզբունքները 
Հաճախումները դասերին 10 միավոր 
Ինքնուրույն աշխատանք 20 միավոր 

Գործնական(սեմինար) և լաբորատոր աշխատան20 միավոր 
Առաջին ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 
Երկրորդ ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 

Ամփոփիչ ստուգում 10 միավոր 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը  ––– 100 % 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Համբարյան Մ. Ե.   Անողնաշարավորների  

կենդանաբանություն, 1հ. Երևան 1996 

2. Համբարյան Մ. Ե.   Անողնաշարավորների  
կենդանաբանություն , 2հ. Երևան 1997 

3. ՀամբարյանՄ.Ե.Անողնաշարավորների 

կենդանաբանություն, 1-ին պրակ 
4. ՀամբարյանՄ.Ե.Անողնաշարավորների 

կենդանաբանություն, , 2-րդ պրակ  

5. ՀամբարյանՄ.Ե.Անողնաշարավորների 
կենդանաբանություն, 3-րդ պրակ  

Լրացուցիչ- 

1. Ռիկով Ն. Կենդանաբանություն կենդանիների 
էկոլոգիայի հիմունքներով / թարգմ. Հ. Գրիգորյան/  
Վանաձոր 2005թ. 

2. Котти Б.К., Пушкин С.В.,Зоология, ычебное пособие., 
Ставрополь: СКФУ,60 с. 2013 

3. Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных. М. 2003 

4. Шапкин В.А., Тюмасева З.И., Машкова И.В., Гуськова 
Е.В. Практикум по зоологии беспозвоночных. М. 2003 

 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-134. Կենդանաբանություն 
//ողնաշարավորներ-1 
ՔԿ/բ-135. Կենդանաբանություն 

//ողնաշարավորներ-2 



Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

4 կրեդիտ/5 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

2-րդ տարի, 3-րդ և 4-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 

18/22 

Դասախոսություն 10/12 

Սեմինար  

Լաբորատոր աշխատանք 8/10 

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 102/128 

Ընդամենը 120/150 

Ստուգման ձևը Ստուգարք/Քննություն, ընթացիկ քննություն 

Դասընթացի նպատակը  Դասընթացում դիտարկել ողնաշարավոր կենդանիների 
տաքսոնոմիական խմբերը`տիպ, դաս, կարգ, 
ընտանիք, տեսակ: 

 Պարզել տաքսոնոմիական խմբերի միջև եղած 
էվոլյուցիոն կապերը: 

 Ճանաչել առավել տարածված  կենդանատեսակներին: 
 Ուսումնասիրել ողնաշարավոր կենդանիների 

անատոմիական, մորֆոլոգիական, ֆիզիոլոգիական 

առանձնահատկությունները: 

 Պարզել տեսակների  տարածվածությունը, 
նշանակությունը բնության մեջ և մարդու համար: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 կենդանական աշխարհի բոլոր հիմնական խմբերի 

մասին,կարողանա օգտվել հատուկ գիտական և 
մեթոդական գրականությունից, 

 կենդանաբանական օրինաչափությունների 
ուսումնասիրման ընդհանուր մեթոդաբանությունը, 

 կենդանաբանության ուսումնական գործընթացի 
մեթոդներն և մեթոդիկան 

 կենդանաբանական հասկացությունների գիտականորեն 
հիմնավորված բացատրությունները. 

 կենդանիների խմբերի միջև գոյություն ունեցող 
էվոլյուցիոն կապերի վերաբերյալ, 

 կենդանիների օրգանիզմում ընթացող ֆիզիոլոգիական 
պրոցեսների մասին, 

 կենդանիների հիմնական կարգաբանական խմբերի 
անատոմոմորֆոլոգիական  առանձնահատկությունների 
մասին, 

 կենդանիների դասկարգման հիմնական սկզբունքների 
մասին, 

 կենդանիների էկոլոգիայի վերաբերյալ :         
Հմտություն 
 ողնաշարավոր կենդանիների ուսումնասիրման 

փորձարարական մեթոդներին, 

 կենդանաբանության ոլորտում տեղեկատվության 
հավաքման,պահպանման և մշակման մեթոդներին, 

 կենդանաբանական հիմնական բաժինների ,թեմաների 
վերլուծության, անհրաժեշտ մեթոդների ընտրությանը, 

 կենդանաբանության դասավանդման մեթոդիկայի 
մեթոդաբանությանը: 

Կարողունակություն 
 Ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 



գործնականում: 

 Կազմակերպել իր աշխատանքային գործունեությունը` 
հենվելով կրդության ր կենդանաբանական գիտության 
օրենքների, բազային կրդության հիմնական դրույթների 

վրա 
 Կատարել կենդանաբանական օբյեկտների և երևույթների 

գիտականորեն հիմնավորված ուսումնասիրություն 

 Փորձարարական աշխատանքների ընթացքում ստացված 
տվյալները ենթարկել վիճակագրական վերլուծության 

 Գործնականում  կիրառել տեսական  դասընթացի 
ժամանակ  ձեռք բերած գիտելիքները 

 Կատարել հիմնավորված  եզրահանգումներ 
կենդանաբանական օրինաչափությունների   

  վերաբերյալ 
 Մեկնաբանել կենդանաբանական երևույթների միջև  

պատճառահետևանքային կապերը: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1 . Քորդավորների տիպի ընդհանուր բնութագիրը: 
Անգանգներ, դասակարգումը: 
Թեմա 2 . Թրթուրաքորդավորներ` ասցիդիաներ,սալպեր: 

Թեմա3. Ողնաշարավորների տիպի ընդհանուր բնութագիրը: 
Թեմա 4. Անծնոտայիններ` բոլորաբերանավորներ: 
Թեմա 5. Կրճիկային ձկների ընհանուր բնութագիրը: 

Թիթեղախռիկաորներ,ամբողջագլուխներ: 
Թեմա 6. Ոսկրային ձկների դաս: Կռճիկաոսկրային ձկներ: 
Թեմա 7. Ճառագայթալողակ ձկներ: 

Թեմա 8. Երկշունչ ձկներ,  նրանց ֆիլոգենետիկ 
նշանակությունը: 
Թեմա 9. Վրձնալողակ ձկներ, նրանց ֆիլոգենետիկ 

նշանակությունը: 
Թեմա 10. Ձկների ֆիլոգենեզը և  էկոլոգիան: 
Թեմա11. Երկկենցաղների ընդհանուր բնութագիրը: 

Երկկենցաղների բազմացումը և զարգացումը: 
Թեմա 12. Երկկենցաղների դասակարգումը, կարգերի 
նկարագրությունը: 

Թեմա 13. Երկկենցաղների ֆիլոգենեզը և էկոլոգիան: 

Գնահատման 
մեթոդները և 

չափանիշները 

6. Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները. 
1. Առաջին  ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 7-րդ շաբաթ` 20 

միավոր ) 
 Գնահատման մեթոդը` 
           գրավոր կան բանավոր ստուգում, համակցված 

գնահատում դասախոսի և ուսանողների կողմից 
 Գնահատման չափանիշները` 
 հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 

պատասխանները 
 առարկայի իմացությունը 
 հարցատոմսում նշված թեստերի պատասխանները 

2.   Երկրորդ  ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 15-րդ շաբաթ` 
20 միավոր ) 
 Գնահատման մեթոդը` 
 գրավոր  կամ բանավոր ստուգում, համակցված 
գնահատում դասախոսի և ուսանողների կողմից 
 գնահատման չափանիշները` 
 հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 

պատասխանները 
 առարկայի իմացությունը 



 հարցատոմսում նշված թեստերի պատասխանները 
3. Մասնակցությունը դասընթացին`  20 միավոր 

 Գնահատման մեթոդը` 
 հաճախումների հաշվում 
 գնահատման չափանիշները` 

 ներկայությունը 
4. Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական, 
լաբորատոր  աշխատանքներին ` 20 միավո 

 Գնահատման մեթոդը` 
 ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 
 գնահատման չափանիշները` ներկայությունը 

5. Եզրափակիչ ստուգում 
6. Գործնական, լաբորատոր և ստուգողական աշխատանք 
ընդհանուր գնահատականի 20 %-ը,  կամ 20 միավոր  

 Գնահատման մեթոդը` 
 նեգրավվածության աստիճանի հաշվառում 
 գնահատման չափանիշները` 
 տնային աշխատանքների կատարում 

 մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 
7. Ինքնուրույն աշխատանք` ընդհանուր գնահատականի 10 
%-ը  կամ 10 միավոր  

 Գնահատման մեթոդը` 
 անհատական և խմբային աշխատանքի արդյունքում 
պատրաստված նախագծի պաշտպանություն 

 Գնահատման չափանիշները` 
 անհատական աշխատանքի ներկայացում 
 խմբային աշխատանքի ներկայացում 

 թիմային աշխատանքի մասնակցության աստիճան 
 թիմային աշխատանքի ձևավորված հմտություն 
8. Բոնուսներ ` ընդհանուր գնահատականի 30  %-ը կամ 30 

միավոր  
 Գնահատման մեթոդը` 
 Վերը նշված 6  կետերից առաջացած արդյունքների 

հանրագումարը 
 Գնահատման չափանիշները` 
Ուսանողների գիտելիքների   վերջնական   գնահատման 

ձևերը 
Գնահատման սկզբունքները 

Հաճախումները դասերին 10 միավոր 

Ինքնուրույն աշխատանք 20 միավոր 
Գործնական(սեմինար) և լաբորատոր աշխատան20 միավոր 
Առաջին ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 

Երկրորդ ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում 10 միավոր 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը  ––– 100 % 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Համբարյան Մ. Ե. Կենդանաբանություն: 

Ողնաշարավորներ, 3-4 հատոր, 4-րդ մաս, 1999-2002: 
2. Գրիգորյան Հ. Ջ. Հայերեն կենդանաբանական  

տերմինաբանություն. Հայերեն-ռուսերեն- լատիներեն 

կենդանաբանական  հանրագիտարան:Երևան: 
Գիտություն, 264 էջ.   2008 

3. Նաումով Ս. Պ. Ողնաշարավորների 
կենդանաբանություն ,  / թարգմ. ռուս./ 1950 



4. Ռիկով Ն.  Կենդանաբանություն  կենդանիների 
էկոլոգիայի հիմունքներով  Վանաձոր, /թարգմ. Հ.Ջ. 

Գրիգորյանի/2005թ 
Լրացուցիչ- 

1. Ռիկով Ն.,  Կենդանաբանություն  կենդանիների 

էկոլոգիայի հիմունքներով / թարգմ. Հ.Ջ.Գրիգորյան/, 
Վանաձոր,: 2005 

2. Ադամյան Մ.Ս. Հայաստանի թռչունները,: 1991,2003 

3. Դադիկյան Մ. Հայաստանի ձկները,Լույս: 1971 
4. Մարտիրոսյան Բ., Պապանյան Ս. Հայաստանի 

կաթնասունները: 1988 

 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-157. Մարդու կազմաբանություն- 1 
ՔԿ/բ-158. Մարդու կազմաբանություն- 2 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

4 կրեդիտ/4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 
3-րդ տարի, 5-րդ և 6-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 

16/16 

Դասախոսություն 10/8 

Սեմինար  

Լաբորատոր աշխատանք 6/8 

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 104/104 

Ընդամենը 120/120 

Ստուգման ձևը Քննություն/ Քննություն, ընթացիկ քննություն 

Դասընթացի նպատակը Խորացնել ուսանողների գիտելիքները մարդու մարմնի ձևի, 
կառուցվածքի և զարգացման մասին: Խորացնել և ընդլայնել 

ուսանողների ընդհանուր տեսական, կենսաբանական և 
մեթոդական գիտելիքները:Դասընթացին ձեռք բերված 
գիտելիքներն ու հմտությունները կարողանալ կիրառել 

պրակտիկ գործունեության մեջ: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 մարդու մարմնի կառուցվածքի ըստ օրգան համակարգերի 

(ոսկրային, մկանային, մարսողական, նյարդային և այլն), 
 մարդու մարմնի կառուցվածքի տարիքային, սեռային և 

անհատական առանձնահատկությունները,  

    մարդու կառուցվածքի և զարգացման 
օրինաչափությունները: 

Հմտություն 
 անատոմիական հետազոտության մեթոդներին, 

 վերլուծություն կատարելու մեթոդական 
հմտություններին: 

Կարողունակություն 
 Հանձնարարված թեման ուսումնասիրելու և 

ներկայացնելու համար մշակել մարդու կազմաբանության 

վերաբերյալ եղած գրականությունը,  կազմել ռեֆերատ, 
որոշ հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 
եզրահանգումներ: 

 Մարդու կառուցվածքի մասին ձեռք բերած տեսական  
գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

 որոշ գիտական անատոմիական-մորֆոլոգիական հարցերի 
վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն եզրահանգումներ: 
 



Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Մարդու կազմաբանության  ուսումնասիրման 
առարկան, խնդիրները, մեթոդները: Անատոմիայի տեղը 

կենսաբանական գիտությունների համակարգում: Անա-
տոմիական անվանակարգ: 
Թեմա 2. Օրգանիզմը և նրա բաղադրամասերը: Հյուսվածքներ, 

օրգաններ, օրգան համակարգեր: 
Թեմա 3. Հենա-շարժողական համակարգ: 
Ուսմունք ոսկրերի  մասին: Կմախքը և նրա ֆունկցիաները: 

Ոսկրերի քանակը և նրանց դասակարգումը: Ոսկրը, որպես օր-
գան, նրա քիմիական կազմը և ֆիզիկական հատկություն-
ները: Ոսկրերի աճը:  

Թեմա 4. Ոսկրերի միացումները, նրանց դասակարգումը, 
անընդհատ և ընդհատվող միացումներ: Հոդերի դասակար-
գումը: Հոդերի կենսամեխանիկան:  

Թեմա 5. Գլխի կմախք՝ գանգ: Ուղեղային գանգի ոսկրերը, 
նրանց միացումները: Գանգի զարգացումը ֆիլո- և օնթոգենե-
զում:  
Թեմա 6.  Դիմային գանգի ոսկրերը:Դիմային գանգի ոսկրերի 

միացումները: Գանգն ամբողջոըթյամբ: 
Թեմա 7. Մարմնի կմախք: Ողնաշարը, նրա բաժինները: Ողի 
ընդհանուր կառուցվածքային առանձնահատկությունները: 

Ողերի միացումները գանգի հետ: Կրծքավանդակ: Կրծոսկրի և 
կողերի կառուցվածքը: Կողերի միացումը կրծոսկրի և ողերի 
հետ: 

Թեմա 8. Վերջույթների կմախքը:  Վերին վերջույթի գոտի: 
Անրակը և թիակը, նրանց կառուցվածքը: Կրծոսկրի անրակա-
յին հոդը և շարժումները նրանում:  

Վերին ազատ վերջույթ, նրա ոսկրերը և նրանց միացումները: 
Թեմա 9. Ստորին վերջույթի կմախքը: Կառուցվածքային 
ընդհանուր պլանը և բաժինները: Կոնքի ոսկրերն ու միացում-

ները:  
Ստորին ազատ վերջույթի կմախքը և միացումները: 
Թեմա 10. Մկանաբանություն՝ միոլոգիա: 

 Ընդհանուր միոլոգիա: Կմախքամկանների կառուցվածքը: 
Մկանների դասակարգումը: Մկանների գործառական բնու-
թագիրը:  

Թեմա 11.  Մասնավոր միոլոգիա: 
Իրանի մկաններ: Մեջքի մակերեսային և խորանիստ 
մկանները Կրծքի մկանները և փակեղները: Որովայնի մկան-

ները և փակեղները: 
Թեմա 12. Պարանոցի մակերեսային և խորանիստ մկանները: 
Գլխի մկանները և փակեղները: Դիմախաղի՝միմիկայի մկան-

ները: Ծամիչ մկաններ։ 
Թեմա 13. Վերին վերջույթի մկանները: Ուսագոտու, բազկի, 
նախաբազկի և ձեռքի մկանները: Ստորին վերջույթի 

մկանները: Ստորին վերջույթի գոտու, ազդրի, սրունքի և 
ոտնաթաթի մկաններ:  
 Մարդու հենա-շարժողական ապարատի առանձնահատկու-
թյունները 

Գնահատման 
մեթոդները և 

չափանիշները 

6. Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները. 
 6.1.ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 

ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 
1)   Առաջին  ընթացիկ քննություն (դասընթացի 7-րդ 
շաբաթ` 20 միավոր ) 
 Գնահատման մեթոդը` 



- Գրավոր քննություների համակցված գնահատում 
դասախոսի և ուսանողների կողմից 

 Գնահատման չափանիշները` 
- Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 

պատասխանները 

- Առարկայի իմացությունը 
- Հարցատոմսում նշված խնդիրների լուծումը 
2)   Երկրորդ  ընթացիկ քննություն (դասընթացի 15-րդ 

շաբաթ` 20 միավոր ) 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Գրավոր քննություների համակցված գնահատում 

դասախոսի և ուսանողների կողմից 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 

պատասխանները 
- Առարկայի իմացությունը 
- Հարցատոմսում նշված խնդիրների լուծումը 
- Հարցատոմսում նշված տեստերի ճիշտ 

պատասխանների ընտրություն 

3Մասնակցությունը դասընթացին  10 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 

- Հաճախումների հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 

4Մասնակցությունը և ակտիվությունը 

գործնականսեմինար /լաբորատոր աշխատանքներին 20 

միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 

 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 

5 Ինքնուրույն աշխատանք ընդհանուր գնահատականի 

20   կամ 20 միավոր 

6 Եզրափակիչ քննություն  10   կամ 10 միավոր 

7Բոնուսներ ընդհանուր գնահատականի 30   կամ 30 

միավոր  

 Գնահատման մեթոդը` 
- Վերը նշված 6 տարբեր կետերից առաջացած 

արդյունքների հանրագումարը 

 Գնահատման չափանիշները` 
Ուսանողների գիտելիքների  վերջնական  գնահատման ձևերը 

Գնահատման սկզբունքները 
Հաճախումները դասերին 10 միավոր 

Ինքնուրույն աշխատանք 20 միավոր 
Գործնական(սեմինար) և լաբորատոր աշխատան20 միավոր 
Առաջին ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 

Երկրորդ ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում 10 միավոր 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը  ––– 100 % 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Գևորգյան Ա.Ժ., Կիրակոսյան Մ.Պ, Մարդու անատոմիա, 

Երևան, «ՔոփիՓրինե, 2017 
2. Բորզյակ Է. Ի., Դոբրովոլսկայա Ե. Ա., Ռևազով Վ. Ս., 

Սապին Մ. Ռ., Մարդու անատոմիա, «Լույսե․ 1992 



3. Լիսենկով Ն. Կ., Բուշկովիչ Վ. Ի., Պրիվես Մ. Գ., Մարդու 
նորմալ անատոմիայի դասագիրք, Երևան, 1986 

4. Билич Г.Л., Крыжановский В.А., Анатомия человека, 
Эксмо, Москва,  2014, 224 с., илл. 

5. Билич Г.Л.,Крыжановский В.А. Атлас анатомии 

человека, в 3-х т.. М., ГЭОТАР-Медиа, 2013 
6. Синельников Р. Д., Синельников Я. Р. Атлас анатомии 

человека, в 4-х томах, М., Медицина, 1996 

7. Сапин М.Р., Бочаров В.Я., Никитюк Д.Б., Сатюкова Г.С., 
Селин Ю.М., Спирин Б.А. Анатомия человка, в 2-х 
томах. М.,Медицина, 2001 

Լրացուցիչ- 
1. Ալիս Ռոբերտս և ուրիշներ, Ամբողջական մարդու 

օրգանիզմ: Վերջնական տեսական ձեռնարկ, 

«Տեխնոմարկետ Դիզայնե ՍՊԸ, Երրևան,2012, 512էջ 
2. Ֆարքեր Ս. , Մարդու մարմինը, Դորլինգ Քինդերսկի, 

Լոնդոն-Երևան, 1998 
3. Билич Г.Л., Крыжановский В.А., Зигалова Е. Ю. Костная 

система человека, Эксмо, Москва, 2013, 192с. 
4. Крылова Н. В., Искренко И. А. Анатомия скелета. 

Анатомия человека в схемах и рисунках. Атлас-пособие. 

Издание 2-е, переработанное, РУДН, Москва, 2000, 83 
с. 

5. Крылова Н. В., Соболева Т. М. Пищеварительная и 

дыхательная системы. Анатомия человека в схемах и 

рисунках, РУДН, Москва, 2001․124с. 

6. Левкин С.С․ Атлас анатомии человека, Издательство 

Аст,  Москва, 2017, 512с.: ил. 
7. H. Frank Netter. Atlas գf Human Anatգmy,6th editiգn, 

ELSEVIER, 2014 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՔԿ/բ-139. Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա -1 

ՔԿ/բ-140. Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա -2 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

5 կրեդիտ/4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

4-րդ տարի, 7-րդ և 8-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 

18/18 

Դասախոսություն 10/10 

Սեմինար  

Լաբորատոր աշխատանք 8/8 

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 132/102 

Ընդամենը 150/120 

Ստուգման ձևը Քննություն/ Քննություն, ընթացիկ քննություն 

Դասընթացի նպատակը 1. Ֆիզիոլոգիական ցուցանիշների փոփոխությունները 
վերլուծելու կարողությունների ձևավորում տարբեր 

իրավիճակներում:  

2. Կենդանի օրգանիզմների ֆիզիոլոգիական ֆունկցիաների   
օրինաչափություննների և առանձնահատկությունների 
վերաբերյալ գիտելիքների փոխանցում ուսանողներին:  

3. Ֆիզիոլոգիական գործընթացների վերաբերյալ 
համապատասխան հմտություների և կարողությունների 
ձևավորում:  

4. Ֆիզիոլոգիական երևույթների հետազոտության 



շրջանակներում հմտությունների և կարողությունների 
ձևավորում ուսանողների մոտ:  

5. Լաբորատոր հետազոտությունների արդյունքների 
համեմատության և վերլուծելու ունակությունների 

ձեռքբերում ուսանողների կողմից:  

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 իմանա  մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի տեսական 

հիմունքները,   

 իմանա մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի 
ուսումնասիրման մեթոդական  հիմքները  

Հմտություն 
 տիրապետի  մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի 

հետազոտության մեթոդներին,  
Կարողունակություն 
 կարողանա ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 

գործնականում,  

 կարողանա բացատրել տարբեր  օրգան-համակարգերի 
ֆիզիոլոգիական գործառույթների փոխհամաձայնեցված 
գործունեության  օրինաչափությունները,   

 կարողանա վերլուծել ֆիզիոլոգիական գործառույթների 
առանձնահատկությունները ըստ ֆիլոգենետիկ 
զարգացման:  

 կարողանա  համադրել  տարբեր  օրգան-
համակարգերի  ֆիզիոլոգիական գործընթացների 

զարգացման օրինաչափությունները կախված արտաքին 
միջավայրի փոփոխություններից:   
 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Ներածություն   
Ֆիզիոլոգիայի խնդիրները, զարգացման հեռանկարները, 
զարգացման պատմությունը:  

Թեմա 2. Դրդման ֆիզիոլոգիա  
Դրդունակություն, դրդունակ հյուսվածքներ: 
Կենսաէլեկտրական երևույթներ: Հանգստի պոտենցիալ: 
Գործողության պոտենցիալ: Հարաբերական և բացարձակ 

ռեֆրակտերայնություն: «Ամեն ինչ կամ ոչինչիե օրենք: 
Ռեոբազա, Խրոնաքսիա: Լաբիլականություն: Պարաբիոզ, 
փուլերը: Դրդման հաղորդումը նյարդաթելով: Նյարդաթելերի 

դասակարգումը ըստ դրդման հաղորդման արագության:  
Թեմա 3. Սինապս  
Քիմիական սինապս, մեխանիզմը: Էլեկտրական 

սինապս:խառը սինապսներ:  
Թեմա 4. Մկանների ֆիզիոլոգիա:   
Միջաձրգ զոլավոր մկանների ֆիզիոլոգիա և  

կառուցվածքագործառական առանձնահատկությունները: 
Հարթ Միջաձրգ զոլավոր մկանների ֆիզիոլոգիա և 
կառուցվածքագործառական առանձնահատկությունները:  

Թեմա 5. Նեյրոնը որպես նյարդային համակարգի 
կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ միավոր: կենտրոն:  
Նեյրոնների ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները: 

Նյարդաթելերի ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները 
և դասակարգումը:   Ռեֆլեքս:Ռեֆլեքսների դասակարգումը: 
Ռեֆլեկտոր աղեղի կառուցվածքը:Իռադացիա:  Ինդուկցիա: 

Նյարդային 



Թեմա 6. Նյարդային համակարգ: Կենտրոնական նյարդային 
համակարգ  

Նյարդային համակարգի զարգացման հիմնական էտապները: 
Նյարդային համակարգի զարգացումը օնտոգենեզում:  
Ողնուղեղի կառուցվածքը, ֆունկցիան:  

Թեմա 7. Կենտրոնական նյարդային համակարգ  
Երկարավուն ուղեղի ֆիզիոլոգիա: Ուղեղիկի ֆիզիոլոգիա: 
Ցանցանման գոյացություն, ֆունկցիան:   

 Թեմա 8. Կենտրոնական նյարդային համակարգ  
Միջին ուղեղի և միջանկյալ ուղեղի ֆիզիոլոգիա:  
Թեմա 9. Կենտրոնական նյարդային համակարգ  

Հիմնային  հանգույցներ: Հոտառական ուղեղ:  
Թեմա 10. Կենտրոնական նյարդային համակարգ  
Մեծ կիսագնդեր, ֆունկցիան: Լիմբիական համակարգ  

Թեմա 11. Վեգետատիվ նյարդային համակարգ:  
Սիմպաթիկ նյարդային համակագի ֆիզիոլոգիական  
առանձնահատկությունները: Պարասիմպաթիկ նյարդային 
համակագի ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները:  

Թեմա 12. Բարձրագույն նյարդային գործունեություն:   
Պայմանական ռեֆլեքսներ: Ժամանակավոր կապերի 
առաջացում: Բարձրագույն նյարդային գործունեության 

տիպերը: 
Թեմա 13. Բարձրագույն նյարդային գործունեություն:  
Հիշողություն, մեխանիզմները: Քուն, փուլերը: 

Երազատեսություն: Հույզեր: Մղումներ: 2-րդ ազդարարային 
համակարգ:  
Թեմա 14. Զգայական համակարգերի ֆիզիոլոգիա  

Զգայական համակարգերի գործունեության ընդհանուր 
օրինաչափությունները: Ընկալիչների դասակարգումը: 
Ընկալչական հարմարում: Տեսողության վերլուծիչ:  

Թեմա 15. Զգայական համակարգերի ֆիզիոլոգիա  
Լսողության վերլուծիչ: Անդաստակային վերլուծիչ:  
Հոտառության վերլուծիչ: Համի վերլուծիչ:  

Մաշկային վերլուծիչ:Կմախքամկանային վերլուծիչ: 

Գնահատման 
մեթոդները և 

չափանիշները 

6. Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները. 
 6.1.ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 

ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 
1)  Առաջին ընթացիկ քննություն (դասընթացի 7-րդ շաբաթ` 
20 միավոր ) 

 Գնահատման մեթոդը` 
- Գրավոր քննություների համակցված գնահատում 

դասախոսի և ուսանողների կողմից 

 Գնահատման չափանիշները` 
- Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 

պատասխանները 

- Առարկայի իմացությունը 
- Հարցատոմսում նշված խնդիրների լուծումը(եթե 

ներառված է խնդիր, հիմնականում ֆիզիոլոգիական 

գործընթացների վերաբերյալ) 
2)  Երկրորդ ընթացիկ քննություն (դասընթացի 15-րդ շաբաթ` 
20 միավոր ) 

 Գնահատման մեթոդը` 
- Գրավոր քննություների համակցված գնահատում 

դասախոսի և ուսանողների կողմից 
 Գնահատման չափանիշները` 



- Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 
պատասխանները 

- Առարկայի իմացությունը 
- Հարցատոմսում նշված խնդիրների լուծումը(եթե 

ներառված է խնդիր, հիմնականում ֆիզիոլոգիական 

գործընթացների վերաբերյալ) 
- Հարցատոմսում նշված տեստերի ճիշտ 

պատասխանների ընտրություն 

3Մասնակցությունը դասընթացին  20 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Հաճախումների հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 

- Ներկայությունը 

4Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական 

աշխատանքներին 20 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 

- Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 

5 Եզրափակիչ քննություն  

6 Գործնական և ստուգողական աշխատանք ընդհանուր 

գնահատականի 20  կամ 20 միավոր  

 Գնահատման մեթոդը` 
- Նեգրավվածության աստիճանի հաշվառում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Տնային աշխատանքների կատարում 

- Մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 
- Մասնակցությունը ստուգողական աշխատանքներին 

7 Ինքնուրույն աշխատանք ընդհանուր գնահատականի 10 

 կամ 10 միավոր  
Գնահատման մեթոդներ 
Ռեֆերատ, Զեկույց, Թեստ, Գործարար խաղեր (ակտիվ 
մասնակցություն), Կլոր սեղան (ակտիվ մասնակցություն), 

Կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն, Նախագծերի մեթոդ, 
Հարցի նախապատրաստման մոդել, Ինքնուրույն աշխատանք 
համացանցում, Աշխատանքային տետրի վարում, Կուրսային 

աշխատանք, Հարցազրույց, Ստուգողական աշխատանք: 
 Գնահատման չափանիշները` 

Ուսանողների գիտելիքների  վերջնական  գնահատման ձևերը 

Գնահատման սկզբունքները 
Հաճախումները դասերին 10 միավոր 
Ինքնուրույն աշխատանք 20 միավոր 

Գործնական(սեմինար) և լաբորատոր աշխատան20 միավոր 
Առաջին ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 
Երկրորդ ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 

Ամփոփիչ ստուգում 10 միավոր 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը  ––– 100 % 
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Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-141. Տարիքային ֆիզիոլոգիա 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  
3 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

5-րդ տարի, 9-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 

16 

Դասախոսություն 8 

Սեմինար  

Լաբորատոր աշխատանք 4 

Գործնական աշխատանք 4 

Ինքնուրույն 74 

Ընդամենը 90 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է խորացնել և ամրապնդել 
ուսանողների գիտելիքները օնտոգենեզի հիմնական փուլերի,  
տարիքային պարբերացման, օրգանիզմի  գործունեության 

տարիքային առանձնահատկությունների,երեխաների ու 
դեռահասների օրգանիզմի կենսագործունեության վրա 
միջավայրի տարբեր գործոնների ազդեցության  մասին: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 Տարիքային պարբերացման մասին 

 Աճի ու զարգացման հիմնական օրինաչափությունները 
 Ֆիզիկական զարգացման,աքսելերացիայի, 

դեցելերացիայի մասին 

 Յուրաքանչյուր տարիքային փուլի բնութագիրը 

 Օրգան-համակարգերի տարիքային 
առանձնահատկությունները 

Հմտություն 
 փորձարարական աշխատանքների կատարման 

մեթոդներին 



 վերլուծություն կատարելու մեթոդական 
հմտություններին: 

Կարողունակություն 
 ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 

գործնականում 

 տիրապետել ֆիզիոլոգիական գործընթացների 
ուսւոմնասիրման մեթոդներին, 

 կարողանալ կատարել ֆիզիոլոգիական  գործընթացների 
ուսումնասիրման փորձեր, 

 որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել 
ինքնուրույն եզրահանգումներ 

 հանձնարարաված գրականության հիման վրա կազմել 
ռեֆերատներ, 

 տարբեր թեմաների մշակում 
 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա1 Ներածություն։Տարիքային ֆիզիոլոգիան որպես  

գիտություն: Տարիքային ֆիզիոլոգիայիուսումնասիրության 
մեթոդները: Երեխաների և դեռահասների աճի ու 
զարգացման 

ընդհանուր օրինաչափությունները 
Թեմա2.Նյարդային համակարգի ֆիզիոլոգիա 
Նյարդային համակարգի նշանակությունը, կառուցվածքը: 

Նեյրոն, զարգացման տարիքային 
առանձնահատկությունները:ԿՆՀ-ի ֆիզիոլոգիա 
Թեմա 3 Բարձրագույն նյարդային 

գործունեւոթյուն 
Ի.Պ. Պավլովի ուսմունքը բարձրագույն նյարդային 
գործունեության տիպերի  

մասին: 
Թեմա 4Վերլուծիչների ֆիզիոլոգիա 
Վերլուծիչների գործունեության տարիքային 

առանձնահատկությունները: 
Թեմա 5. Ներզատական գեղձերի Ֆիզիոլոիական 
ֆունկցիաների հորմոնային կարգավորումը, հորմոնների 

հատկությունները: Ներզատական համակարգի տարիքային 
առանձնահատկությունները: 
Թեմա 6. Հենա-շարժողական համակարգի տարիքային 

առանձնահատկությունները։Կմախքի  
Բաժինները,զարգացումը։Մկանային համակարգ։ Հենա-
շարժողական համակարգի խախտումները։ 

Թեմա 7. Արյունատար համակարգ, արյան կազմը և 
ֆունկցիաները: Արյան խնբեր, ռեզուս-գործոն: Իմունիտետ: 
Արյան համակարգի տարիքային 

առանձնահատկությունները:  
Թեմա 8. Սիրտ-անոթային համակարգի տարիքային 
առանձնահատկությունները: 
Թեմա 9. Շնչառական համակարգի տարիքային 

առանձնահատկությունները 
Թեմա 10. Մարսողության համակարգի 
կառուցվածքագործառույթային բնութագիրը, տարիքային 

առանձնահատկությունները: 
Թեմա 11. Նյութափոխանակության տարիքային 
առանձնահատկությունները 

Թեմա 12. Արտազատական համակարգի տարիքային 
առանձնահատկությունները 



Գնահատման 
մեթոդները և 

չափանիշները 

6. Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները. 
 6.1.ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 

ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 
1)  Առաջին ընթացիկ քննություն (դասընթացի 7-րդ շաբաթ` 
20 միավոր ) 

 Գնահատման մեթոդը` 
- Գրավոր քննություների համակցված գնահատում 

դասախոսի և ուսանողների կողմից 

 Գնահատման չափանիշները` 
- Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 

պատասխանները 

- Առարկայի իմացությունը 
- Հարցատոմսում նշված խնդիրների լուծումը(եթե 

ներառված է խնդիր, հիմնականում ֆիզիոլոգիական 

գործընթացների վերաբերյալ) 
2)  Երկրորդ ընթացիկ քննություն (դասընթացի 15-րդ 
շաբաթ` 20 միավոր ) 

 Գնահատման մեթոդը` 

- Գրավոր քննություների համակցված գնահատում 
դասախոսի և ուսանողների կողմից 

 Գնահատման չափանիշները` 

- Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 
պատասխանները 

- Առարկայի իմացությունը 

- Հարցատոմսում նշված խնդիրների լուծումը(եթե 
ներառված է խնդիր, հիմնականում ֆիզիոլոգիական 
գործընթացների վերաբերյալ) 

- Հարցատոմսում նշված տեստերի ճիշտ 
պատասխանների ընտրություն 

3Մասնակցությունը դասընթացին  20 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 

- Հաճախումների հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 

4Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական 

աշխատանքներին 20 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 

 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 

5 Եզրափակիչ քննություն  

6 Գործնական և ստուգողական աշխատանք ընդհանուր 

գնահատականի 20  կամ 20 միավոր  
 Գնահատման մեթոդը` 
- Նեգրավվածության աստիճանի հաշվառում 

 Գնահատման չափանիշները` 
- Տնային աշխատանքների կատարում 

- Մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 
- Մասնակցությունը ստուգողական աշխատանքներին 

7 Ինքնուրույն աշխատանք ընդհանուր գնահատականի 10 

 կամ 10 միավոր  

Գնահատման մեթոդներ 
Ռեֆերատ, Զեկույց, Թեստ, Գործարար խաղեր (ակտիվ 
մասնակցություն), Կլոր սեղան (ակտիվ մասնակցություն), 
Կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն, Նախագծերի 



մեթոդ, Հարցի նախապատրաստման մոդել, Ինքնուրույն 
աշխատանք համացանցում, Աշխատանքային տետրի 

վարում, Կուրսային աշխատանք, Հարցազրույց, 
Ստուգողական աշխատանք: 

 Գնահատման չափանիշները` 

Ուսանողների գիտելիքների  վերջնական  գնահատման 
ձևերը 

Գնահատման սկզբունքները 

Հաճախումները դասերին 10 միավոր 
Ինքնուրույն աշխատանք 20 միավոր 
Գործնական(սեմինար) և լաբորատոր աշխատան20 միավոր 

Առաջին ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 
Երկրորդ ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում 10 միավոր 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը  ––– 100 % 

Գրականություն 

Պարտադիր- 

1. Ս.Կ. Կարապետյան, Ս. Ս. Շախրեյան , Տարիքային  
ֆիզիոլոգիա - Երևան      « լույսե  հրատարակչություն  
1981 թ. 

2. М. М. Безруких, В.Д. Сонькин, Д.А. Фарбер, Возрастная  
физиология.: Учеб. пособие  для  студ. высш. пед. 
учеб.заведений- Москва  издательский  центр  «Академия 
ե 2003.-416 с. 

3. М.Р.Сапина, З. Г. Брыксина, Анатомия  и  физиология  
детей  и  подростков:Учеб. пособие  для  студ.  пед. вузов 
- Москва  издательский  центр  «Академия ե , 2004.-456 с. 

4. А.А. Маркосян, Вопросы  возрастной  физиологии: Москва                  
«Просвещениеե 1974 .- 223с. 

5. А.Г. Хрипкова,М.В.Антропова,Д.А.Фарбер, Возрастная 

физиология и школьная гигиена:М. “Просвещение”.1989 
Լրացուցիչ- 
1. Դ. Ն. Խուդավերդյան, Վ. Բ. Ֆանարջյան, Մարդու  

ֆիզիոլոգիայի  հիմունքներ, դասագիրք  ուսումնական  
հաստատությունների  համար, Երևան, Ռուբին, 1998,-720  
էջ: 

2. Ս.Մ.Մինասյան,Ծ.Ի.Ադամյան, Ն.Վ.Սարգսյան,Մարդու և 
կենդնիների ֆիզիոլոգիա:Դասագիրք բարձրագույն 
ուսումնական հաստատությունների համար:-Եր.: Երևանի 

համալսարան, 2006 
3. А.С.Солодков, Е.Б.Сологуб,Физиология 

человека:Учебник.Изд.2-е.-М.Олимпия Пресс. 2005 

4. Популярная  медицинская  энциклопедия  под  ред.  В. И. 
Покровского,1991 

5. Н.Н.Леонтьева, К.В.Маринова,Анатомия и физиология 

детского организма:Учеб.пособие для студ. пед.вузов-М. 
“Просвещение”.Первая часть. 1975 

6. Н.Н.Леонтьева, К.В.Маринова,Анатомия и физиология 

детского организма:Учеб.пособие для студ. пед.вузов-М. 
“Просвещение”.2 часть. 1976 

 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-152. Մոլեկուլային կենսաբանություն 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  
5 կրեդիտ 



Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

4-րդ տարի, 8-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 

32 

Դասախոսություն 16 

Սեմինար  

Լաբորատոր աշխատանք 8 

Գործնական աշխատանք 8 

Ինքնուրույն 118 

Ընդամենը 150 

Ստուգման ձևը Քննություն 

Դասընթացի նպատակը     Մոլեկուլային կենսաբանություն առարկայի նպատակն է 
պատրաստել կայուն և խորը գիտելիքներով,նախաձեռնող, 
հմուտ, ժամանակակից մոլեկուլային կենսաբանության 

խնդիրները պատկերացնող  կենսաբան,  որը կարող է այն 
հմտորեն մատուցել նաև մարնկավարժական 
գործունեության  ընթացքում: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
Բջիջներում ընթացող կենսաբանական գործընթացների 
օրինաչափությունները, գենետիկական տեղեկատվության 
պահպանման, վերարտադրման և փոխանցման 
մեխանիզմները, կենդանի օրգանիզմների հատուկ 

կառուցվածքներն ու երևույթները՝ մոլեկուլային 
մակարդակներում: Գենետիկական տեղեկատվությունը 
խաթարող գործոնների առանձնահատկություններն ու 

դասակարգումը: 
Հմտություն 
Մոլեկուլային կենսաբանության  ժամանակակից  

նվաճումների    տեսական գիտելիքներին  և հնարավորինս 
գործնական  հմտություններին. բջջում ընթացող բարդ, 
նուրբ, բազմաբնույթ երևույթների մոլեկուլային հիմքերի 

ինքնուրույն  վերլուծություններին: Ձեռք բերած գիտելիքները 
հստակ կիրառելու  և փոխանցելու, կենսաբանական 
վերլուծական մտածողության զարգացման  հմտությունները: 

Կարողունակություն 
     Օգտագործել մոլեկուլային կենսաբանության տեսական 
գիտելիքները կենսաբանական տարբեր թեմաների՝ 

էվոլյուցիայի, կենսաբազմազանության, աճի, զարգացման, 
բազմացման,ծերացման գործընթացի, իմունիտետի, 
մուտագենների, մուտագենեզի  և այլնի,  վերլուծության  

համար: Վերլուծել և բացահայտել մի շարք առանցքային 
թեմաների՝ մուտագենեզ, կանցերոգենեզ, ծերացում. 
պատճառահետևանքային կապը:    

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա1. 2. Դասընթացի ծրագրի ներկայացում և 
ուսումնական գործողությունների պլանավորում: 
Ներածություն: 

Մոլեկուլային կենսաբանությունը որպես  գիտություն: 
Մոլեկուլային կենսաբանության ուսումնասիրության 
մեթոդները, կապը այլ   կենսաբանական      

գիտությունների հետ: 
Թեմա 3. Կորիզ: Կորիզի բաղադրիչները: Կորիզաթաղանթ և 
կորիզային մատրիքս :  Քրոմոսոմներ: Նուկլեոտիդների 

բաղադրիչները, ԴնԹ-ի կառուցվածք: Հիստոններ:  
Նուկլեոսոմներ: Մետաֆազային քրոմոսոմներ: Ոչ 
հիստոնային սպիտակուցներ: Կորիզակ 



Թեմա 4. Միտոքոնդրիումային ԴՆԹ: ԴՆԹ-ի ռեպլիկացիա: 
ԴՆԹ-ի ռեպլիկացիայի տեղը բջջային ցիկլում: 

Թեմա 5. Միտոտիկ ցիկլ:Բջիջների տիպերը ըստ կիսվելու  
ունակության:ԴՆԹ-ի ռեպլիկացիայի ընդհանուր բնույթը և 
առանձնահատկությունները: 

ԴՆԹ-ի թելոմերային բաժինների ռեպլիկացիա: Թելոմերների 
աճը թելոմերազի օգնությամբ: ALT – մեխանիզմներ: 
Թեմա 6. Թելոմերազա և ծերացում 

Թելոմերներ և թելոմերազա: Կառուցվածքը և ֆունկցիան: 
Թելոմերազի տարածվածությունը օրգանիզմի  նմ. 
բջիջներում և հյուսվածքներում: 

Թեմա  7.8. Թելոմերազա և   օնկոգենեզ 
Թելոմերազը և ծերացումը: Ծերացման թելոմերային 
տեսություն: 

Թեմա 9. Ավգուստ Վեյսմանի գաղափարները ծերացման 
վերաբերյալ:Ա.Կարելի և Լ.Հեյֆլիկի փորձերը: Հեյֆլիկի 
լիմիտ:  
Թեմա 10. ԴնԹ-ի մեթիլացում: 

ԴՆԹ-ի ռեպարացիա: 
ԴնԹ-ի հնարավոր վնասվածքներ: Հիմքերի վնասվածներ: 
Շղթաների վնասվածքներ: ԴնԹ-ի ռեպարացիայի օրինակներ: 

Թեմա 11. Գեների էքսպրեսիա և տրանսկրիպցիան 
ֆակտորներ 
Գենետիկական նյութի կառուցվածքը և ընդհանուր 

սկզբունքները: Գենոմի ֆունկցիոնալ տեղամասերը: Գեները և 
նրանց կառուցվածքը:  ԴնԹ-ի շղթայի ֆունկցիոնալ դերը: 
Գենետիկական կոդի հիմնական հատկությունները: 

Գենետիկական կոդ: Շապերոն: 
Թեմա 12. Գենետիկական նյութի օպերոնային կառուցվածքը 
պրոկարիոտների մոտ 

Թեմա 13. ՌՆԹ-ի կառուցվածք: ՌՆթ-ների տիպերը և 
ֆունկցիոնակ առանձնահատկությունները 
ՌՆԹ-ի հասունացում,սպլայսինգի մեխանիզմ: 

Թեմա  14. Տրանսկրիպցիայի մեխանիզմ, 
տրանսլյացիա;Ինիցիացիա, 
էլոնգացիա,տերմինացիա: 

Սպիտակուցների սորտավորում և մոդիֆիկացին ԷՊՑ-ում:  
Թեմա  15. Կենսաբանական թաղանթներ 
Կենսաթաղանթների կառուցվածքային  սկզբունքները և 

նրանց հիմնական հատկությունները: :Բջջի ներբջջային և 
միջբջջային կապեր: Միջբջջային կապ:Հորմոններ: 
Կենսաբանական ազդեցությունը: Հորմոնների քիմիական 

բնույթը: Նեյրոմեդիատորներ: Ներբջջային ազդակների 
ուղիներ: 
Թեմա  16. Բջջի կենսաբոլորաշրջան, ապոպտոզ և նեկրոզ 

    Մուտագենների և հակամուտագենների ազդեցություն: 
Ապոպտոզ: Ապոպտոզի կենսաբանական դերը: Ապոպտոզի 
մորֆոլոգիան և  նեկրոզ:Ապոպտոզի դերը իմունային 
համակարգի ֆործառության և զարգացման գործում: 

Ապոպտոզի լրացուցիչ <<գործիքները >> . 
միտոքոնդրիումային գործոններ, p53 սպիտակուց:  
Թեմա  17. Մոլեկուլային կենսաբանության զարգացման 

հեռանկարները 
Կլոնավորում: Ցողունային բջիջներ: Գենային ինժիներիա: 
Տրանսգեն օրգանիզմների ստեղծման մեխանիզմը:Գենային 



ինժիներիայի նվաճումները և զարգացման հեռանկարները: 
 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

6. Գնահատման մեթոդներն  ու չափանիշները. 
 

6.1.ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 

ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 
1)   Առաջին  ընթացիկ քննություն ( դասընթացի 7-րդ 
շաբաթ` 20 միավոր ) 

 Գնահատման մեթոդը` 
- Գրավոր քննությունների համակցված գնահատում 

դասախոսի և ուսանողների կողմից 

 Գնահատման չափանիշները` 
- Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 

պատասխանները 

- Առարկայի իմացությունը 
- Հարցատոմսում նշված խնդիրների լուծումը 
2)   Երկրորդ  ընթացիկ քննություն (դասընթացի 15-րդ 

շաբաթ` 20 միավոր ) 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Գրավոր քննությունների համակցված գնահատում 

դասախոսի և ուսանողների կողմից 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 

պատասխանները 

- Առարկայի իմացությունը 
- Հարցատոմսում նշված խնդիրների լուծումը 
- Հարցատոմսում նշված տեստերի ճիշտ 

պատասխանների ընտրություն 

3  Մասնակցությունը դասընթացին  20 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 

- Հաճախումների հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 

4  Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական  

աշխատանքներին 20 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 

- Ներկայությունը 

5  Եզրափակիչ քննություն  

6  Գործնական և ստուգողական աշխատանք ընդհանուր 

գնահատականի 20   կամ 20 միավոր  

 Գնահատման մեթոդը` 
- Նեգրավվածության աստիճանի հաշվառում 

 Գնահատման չափանիշները` 
- Տնային աշխատանքների կատարում 
- Մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 

- Մասնակցությունը ստուգողական աշխատանքներին 

7  Ինքնուրույն աշխատանք ընդհանուր գնահատականի 

10   կամ 10 միավոր  
Գնահատման մեթոդներ 

Ռեֆերատ, Զեկույց, Թեստ, Գործարար խաղեր (ակտիվ 
մասնակցություն), Կլոր սեղան (ակտիվ 
մասնակցություն), Կոնկրետ իրավիճակների վերլուծութ 

յուն, Նախագծերի մեթոդ, Հարցի նախապատրաստման 



մոդել, Ինքնուրույն աշխատանք համացանցում, 
Աշխատանքային տետրի վարում, Կուրսային 

աշխատանք, Հարցազրույց, Ստուգողական աշխատանք: 
 Գնահատման չափանիշները` 

Ուսանողների գիտելիքների  վերջնական  գնահատման 

ձևերը 
Գնահատման սկզբունքները 

Հաճախումները դասերին 10 միավոր 

Ինքնուրույն աշխատանք 20 միավոր 
Գործնական(սեմինար) և լաբորատոր աշխատան20 միավոր 
Առաջին ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 

Երկրորդ ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում 10 միավոր 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը  ––– 100 % 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Мушкамбаров Н.Н., КузнецовС. Л., - Молекулярная 

биология.  М.:ООО “Мед. инф. агенство”,.-544с. 2003 
2. Ашмарин И.П. -Молекулярная биология.Учеб.пособие.Л  

, изд. ленингр. ун-та, 368 стр. 1977 

3. Коничев А.С.,Севастьянова Г.А.- Молекулярная 
биология. М.: Изд. центр “ Академия”, 2008.-423с 

4. Эллиот В., Эллиот Д. –Молекулярная биология. М.: изд. 
Нии биомед. химии РАМН, ,1999,- 372 с. 

Լրացուցիչ- 
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учеб.пособие для вузов-407 с. 2005 

3. Ա.Թռչունյան, Կենսաբանական թաղանթներ, 
Բուհական ուսումնական ձեռնարկ: Երևան,2001,176 էջ 

4. Խաչատրյան Գ.,Ս.,Աղաջանով Մ. Ի., Կենսաքիմիա, 

դասգիրք բժշկական և կենսաբանական բուհերի 
համար: Երևան-680 էջ, 2001 

 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-150. Բջջի կենսաբանություն 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

3 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 
3-րդ տարի, 5-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 

16 

Դասախոսություն 8 

Սեմինար  

Լաբորատոր աշխատանք 8 

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 76 

Ընդամենը 90 

Ստուգման ձևը Քննություն 

Դասընթացի նպատակը Բջջի կենսաբանություն առարկան համարվում է 
կենսաբանութուն մասնագիտության համար 
մասնագիտական դասընթաց:  Տվյալ դասընթացը 

յուրացնելու համար ուսանողները օգտագործում են 
կենսաբանությունից, կենդանաբանությունից, 
բուսաբանությունից և ֆիզիոլոգիայից ունեցած իրենց 



գիտելիքները, կարողությունները և հմտությունները: 
Դասընթացի  նպատակն է խորացնել և ամրապնդել 

ուսանողների գիտելիքները բջջի ֆիզիոլոգիական 
գործընթացների առանձնահատկությունների, բջջի 
ֆիզիոլոգիապես ակտիվ նյութերի, բջջի ուսումնասիրման 

տարբեր մեթոդների, սեկրետոր բջիջների, դիֆֆերոնի և 
ցողունային բջիջների դիֆերենցացիայի, ապոպտոզի՝ որպես 
բջջի ծրագրավորված մահվան և նեկրոզի երևույթների, 

գրգռականության, բջջի անօրգանական և օրգանական 
նյութերի, բջջի քիմիական բաղադրության և բջջի 
օրգանոիդների կառուցվածքի և ֆունկցիաների մասին: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 բջջի կառուցվածքային առանձնահատկությունները, 

քիմիական բաղադրությունը,  

 բջջի օնտոգենեզը,  ծագումը: 

 բջջի բաժանման, նորացման և մահվան պրոցեսները 
 բջջի ուսումնասիրման մեթոդները և առանձին 

օրգանոիդների կառուցվածքը, ֆունկցիան,  

 բջջի նյութափոխանակության պրոցեսները, արտաքին 
միջավայրի հետ փոխհարաբերությունները,  

 բջջի զարգացումը, դիֆերենցացիան և փոխակերպումը 
քաղցկեղածին բջիջների 

 հանձնարարված գրականության հիման վրա կազմել 
ռեֆերատներ: 

Հմտություն 
 բջջի ուսումնասիրման մեթոդներին, 
 բջջի կենսաբանության բնագավառում գործնական 

հմտություններին 

 մանրադիտակով բջջային պատրաստուկների 
ուսումնասիրմանը 

 տարբեր բջջաբանական հետազոտությունների 
անցկացման համար  աղյուսակներից,   

միկրոպրեպարատներից, մանրադիտակից և հատուկ 
սարքավորումներից օգտվելու հմտություններին 

 բջջաբանության ուսումնամեթոդական և գիտական 
գրականությունից օգտվելու և կոնսպեկտելու, սխեմաներ 
կազմելու հմտություններին: 

Կարողունակություն 
 ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 

գործնականում,  

 տիրապետել բջջաբանության հետազոտությունների 
մեթոդներին  

  պատրաստել բջջաբանական մանրադիտակային 
պատրաստուկներ և դրանք մանրադիտակով   
հետազոտել, 

 տարբերակել ցիտոպլազմայի մեմբրանային և ոչ 
մեմբրանային օրգանոիդները, ելնելով նրանց 
կառուցվածքային և բջջաքիմիական 

առանձնահատկություններից 

 որոշել տվյալ բջջի ֆունկցիան այս կամ այն օրգանոիդի 
առավել զարգացած լինելու դեպքում: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա1. Դասընթացի ծրագրի ներկայացում և ուսումնական 
գործողությունների պլանավորում: 



Բջջի կենսաբանությունը որպես գիտություն բջջի 
կառուցվածքի և կենսագործունեության մասին, կապը այլ 

կենսաբանական գիտությունների հետ: 
Թեմա2. Բջջի ուսումնասիրման մեթոդները:  Լուսային 
միկրոսկոպիայի մեթոդ: Կենդանի ներկման մեթոդ: 

Ինտերֆերենցիոն միկրոսկոպիոյի մեթոդ: Ֆլորեսցենցիոն 
միկրոսկոպիայի մեթոդ: 
Միկրուրգիայի մեթոդ: ՈՒսումնասիրություն մութ դաշտում: 

Էլեկտրոնային միկրոսկոպիայի մեթոդ: 
ՈՒլտրամանուշակագույն ճառագայթներով ուսումնասիրում: 
Բևեռացված միկրոսկոպիայի մեթոդ: Հյուսվածքային 

կուլտուրայի մեթոդ:Կենսաքիմիական և հիստոքիմիական 
մեթոդ: Ցենտրիֆուգման մեթոդ: 
Բջիջների և հյուսվածքների կուլտիվացիա:Կենդանի բջիջների 

ֆիքսացիա: Ֆիքսատորներ, սուլեմա, կանադական բալզամ և 
պիկրինաթթու պարունակող ֆիքսատորներ: 
Մշտական և ժամանակավոր պրեպարատներ: 
Թեմա 3. Պրոկարիոտ և էուկարիոտ բջիջներ: Բուսական և 

կենդանական բջիջների համեմատությունը: Բջջային 
տեսության դրույթները: Բջիջների տոտիպոտենտությունը: 
Բջիջը որպես կյանքի տարրական միավոր: Կյանքի 

կազմավորման մակարդակները: 
Թեմա 4. Ցիտոպլազմայի կառուցվածքը, քիմիական 
միջավայրը: Բջջաթաղանթի և պլազմատիկ մեմբրանի 

կառուցվածքը և ֆունկցիան: Ցիտոպլազմայի շարժումը: 
Թեմա 5. Բջջի օրգանոիդների խմբերն ըստ մեմբրանային 
կառուցվածքի:  Էկզոցիտոզ և էնդոցիտոզ: Վիրուսներ, 

կառուցվածքը և տեսակները: 
Թեմա 6. Բջջի կորիզի կառուցվածքը, ձևերը: Կորիզի 
քիմիական կազմը:  Քրոմոսոմի կառուցվածքը և տեսակները: 

Թեմա 7. Բջջի օրգանոիդների խմբերն ըստ մեմբրանային 
կառուցվածքի: Ոչ մեմբրանային, մեմբրանային և 
երկմեմբրանային օրգանոիդներ: Պլաստիդներ և 

միտոքոնդրիումներ:  
Թեմա 8. Վակուոլներ: Բջջահյութ: Գոլջիի կոմպլեքս: 
Լիզոսոմներ: Դրանց կառուցվածքը և ֆունկցիաները: 

Էնդոպլազմային ցանց: Ռիբոսոմներ: Դրանց 
կառուցվածքային առանձնահատկությունները: Բջջի 
շարժման օրգանոիդները: Մտրակների կառուցվածքը:  

Թեմա 9. Բջջային ցիկլը: Բջջի բաժանումը: Բջջի 
դիֆերենցացիան: Ապոպտոզ և նեկրոզ: Ցողունային բջիջներ 
և դիֆֆերոն: 

Թեմա10. Բջջային ցիկլը: Բջջի բաժանումը: Բջջի 
դիֆերենցացիան: Ապոպտոզ և նեկրոզ: Ցողունային բջիջներ 
և դիֆֆերոն: 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

6. Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները. 
 6.1.ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 

ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 

1)   Առաջին  ընթացիկ քննություն (դասընթացի 7-րդ 
շաբաթ` 20 միավոր ) 
 Գնահատման մեթոդը` 

- Գրավոր քննություների համակցված գնահատում 
դասախոսի և ուսանողների կողմից 

 Գնահատման չափանիշները` 
- Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 



պատասխանները 
- Առարկայի իմացությունը 

- Հարցատոմսում նշված խնդիրների լուծումը 

2 Երկրորդ  ընթացիկ քննություն (դասընթացի 15-րդ 
շաբաթ` 20 միավոր ) 
 Գնահատման մեթոդը` 

- Գրավոր քննություների համակցված գնահատում 
դասախոսի և ուսանողների կողմից 

 Գնահատման չափանիշները` 

- Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 
պատասխանները 

- Առարկայի իմացությունը 

- Հարցատոմսում նշված խնդիրների լուծումը 
- Հարցատոմսում նշված տեստերի ճիշտ 

պատասխանների ընտրություն 

3 Մասնակցությունը դասընթացին  20 միավոր  
   - Գնահատման մեթոդը` 
 - Հաճախումների հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 

- Ներկայությունը 

4Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական  

աշխատանքներին 20 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 

- Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 

5) Եզրափակիչ քննություն 

6) Գործնական և ստուգողական աշխատանք ընդհանուր 

գնահատականի 20   կամ 20 միավոր  

 Գնահատման մեթոդը` 
- Նեգրավվածության աստիճանի հաշվառում 

 Գնահատման չափանիշները` 
- Տնային աշխատանքների կատարում 
- Մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 
- Մասնակցությունը ստուգողական աշխատանքներին 

7 Ինքնուրույն աշխատանք ընդհանուր գնահատականի 

10   կամ 10 միավոր  

8Բոնուսներ ընդհանուր գնահատականի 30   կամ 30 

միավոր  

 Գնահատման մեթոդը` 
- Վերը նշված 6 տարբեր կետերից առաջացած 

արդյունքների հանրագումարը 
-  Գնահատման չափանիշները` 

Ուսանողների գիտելիքների   վերջնական   գնահատման 
ձևերը 
Գնահատման սկզբունքները 

Հաճախումները դասերին 10 միավոր 
Ինքնուրույն աշխատանք 20 միավոր 
Գործնական(սեմինար) և լաբորատոր աշխատան20 միավոր 

Առաջին ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 
Երկրորդ ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում 10 միավոր 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը  ––– 100 % 

Գրականություն Պարտադիր- 
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4. Зенгуш П. “Молекулярная и клеточная билогия”, М., 

“Мир”, 1982 / I том /. 
5. Заварзин А. А. , Харазова А. Д. “Основы общей 

цитологии”, Л. 1982 

6. Ենգիբարյան Ա.- «Բժշկական կենսաբանություն և 
գենետիկա», 2000 

7. Սիսակյան Ս. Հ. - ՙԸնդհանուր և բժշկական 

կենսաբանություն՚ Ե. 2007 
8. Բեգլարյան Ն.- «Ընդհանուր կենսաբանություն», 1998 

Լրացուցիչ- 

1. Ռ.Հ.Եդոյան., -Բջջաբանություն: Գենետիկա 
սելեմցիայի հիմունքներով 1991 

2. Трошин А. С., Трошина В. П.,<Физиологиа клетки> 
М.Просвещение, 1979 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՔԿ/բ-136. Մանրէաբանություն և 

վիրուսաբանություն 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

3 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

3-րդ տարի, 6-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 

10 

Դասախոսություն 6 

Սեմինար  

Լաբորատոր աշխատանք 4 

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 80 

Ընդամենը 90 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Առարկայի նպատակն է.- Ծրագիրն ընդգրկում է նյութեր 

պրոկորիոտների և էոկարիոտ օրգանիզմների կառուցվածքի  
մասին: Միկրոօրգանիզմները դիտվում որպես բնության 
բարդ ամբողջական համակարգի բաղկացուցիչ մաս: 

Դասընթացի ուսումնասիրումը նպատակ ունի ուսանողներին 
գաղափար տալու պրոկարիոտների դասակարգման, 
կարգաբանական խմբերի, սննդառության և շնչառության 

առանձնահատկությունների մասին: Դասընթացը 
ամփոփվում է վիրուսների մասին թեմայով: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 

գործնականում 
Հմտություն 
 տիրապետեն մանրեաբանության հետազոտման 

մեթոդներին 
Կարողունակություն 
 կարողանան պատրաստել սննդային միջավայր 

 կարողանան ըստ տեսքի տարբերակել մանրէները 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Ներածություն 
Թեմա 2. Մանրէաբանության խնդիրները և կապը այլ գիտ. 
հետ.  



Թեմա 3. Մանրէաբանություն առարկայի պատմությունը:  
Թեմա 4. Մանրէաբանություն առարկայի դերը մարդու 

կյանքում,բժշկագիտութան ասպարեզում և ժամանակակից 
ուղղությունները 
Թեմա 5. Միկրոօրգանիզմների մորֆոլոգիան, 

ժառանկագանությունը, դասակարգումը. 
Թեմա 6. Շնշառությունը,, կարգաբանությունը: Մտրակներ, 
սպորներ, ֆիբրիոններ: 

Թեմա 7. Նյութափոխանակություն,բազմացման ուղիները և 
ձևերը, սննդառությունըԱէրոբներ, անաէրոբ ֆակուլտատիվ 
բակտերիանե  

Թեմա 8. Բակտերիալ բջջի բաժանումը, աճի արագությունը, 
նրա վրա ազդող գործոնները:  
Թեմա 9. Սննդային միջավայրի պատրաստում: Արհեստական 

և բնական սննդային  միջավայրեր:   
Թեմա 10. Բակտեր. պահանջ. ամինոթթ., վիտամին., ազոտի, 
ծծմբի, հանքային նյութերի նկատմամբ:  
Թեմա 11. Շրջակա միջավայրի ազդեցությունը 

միկրօրգանիզմների վրա: եր 
Թեմա 12. Վիրուսային ինֆեկցիաների բուժումը և 
պրոֆիլակտիկան: ՄԻԱՎ-ՁԻԱՀ վիրուս: 

Թեմա 13. Վիրուսների 
հայտնաբերումըյուրահատկությունները: Վիրուսի 
ներթափանցումը բակտերիալ բջիջ: 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

6. Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները. 
6.1.ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 
ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 

  Առաջին  ընթացիկ քննություն  (դասընթացի 18րդ շաբաթ` 
20 միավոր ) 

 Գնահատման մեթոդը` 

Գրավոր ստուգում, համակցված գնահատում 
դասախոսի և ուսանողների կողմից 

 Գնահատման չափանիշները` 

 Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 
պատասխանները 

 Առարկայի իմացությունը 

 Հարցատոմսում նշված թեստերի պատասխանները 
2)   Երկրորդ  ընթացիկ քննություն (դասընթացի 36-րդ 
շաբաթ` 20 միավոր ) 

 Գնահատման մեթոդը` 
 Գրավոր ստուգում, համակցված գնահատում 

դասախոսի և ուսանողների կողմից 

 Գնահատման չափանիշները` 
 Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 

պատասխանները 

 Առարկայի իմացությունը 
 Հարցատոմսում նշված թեստերի պատասխանները 

3. Մասնակցությունը դասընթացին`  20 միավոր 

 Գնահատման մեթոդը` 
 Հաճախումների հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 

 Ներկայությունը 
4. Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական 
աշխատանքներին ` 20 միավոր 

 Գնահատման մեթոդը` 



 Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 

 Ներկայությունը 
5. Եզրափակիչ քննություն   
6. Ինքնուրույն աշխատանք` ընդհանուր գնահատականի 10 

%-ը  կամ 10 միավոր  
 Գնահատման մեթոդը` 
 Անհատական և խմբային աշխատանքի արդյունքում 

պատրաստված նախագծի պաշտպանություն 
 Գնահատման չափանիշները` 
 անհատական աշխատանքի ներկայացում 

 խմբային աշխատանքի ներկայացում 
 թիմային աշխատանքի մասնակցության աստիճան 
 թիմային աշխատանքի ձևավորված հմտություն 

8 Բոնուսներ ` ընդհանուր գնահատականի 30  %-ը կամ 30 
միավոր  

 Գնահատման մեթոդը` 
 Վերը նշված 6  կետերից առաջացած արդյունքների 

հանրագումարը 
 Գնահատման չափանիշները` 

Ուսանողների գիտելիքների   վերջնական   գնահատման 

ձևերը 
Գնահատման սկզբունքները 

Հաճախումները դասերին 10 միավոր 

Ինքնուրույն աշխատանք 20 միավոր 
Գործնական(սեմինար) և լաբորատոր աշխատան   20 
միավոր 

Առաջին ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 
Երկրորդ ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում 10 միավոր 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը   ––– 100  % 

Գրականություն 

Պարտադիր- 

1. Буланова П.А. и Колешко О. И. ,,Общая микробиология. 
Минск. ,,Высшая школа,, 1980 

2. Березова Е.Ф. ,, Большой практикум по микробиологии,, 

1992 
3. Г.Шегел  ,, Общая микробиология. 2003 
4. Մանրէաբանություն- ՀՀ Վանաձորի Պետ. բժշկ. քոլեջ 

Լրացուցիչ- 
1. Гекел П. А. Физиология растений с основам 

микробиологии. 1982 

2. Федоров М. В. Микробиология. 1986 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՔԿ/բ-151. Հյուսվածաբանություն, 

սաղմնաբանության հիմունքներով 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

5 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

4-րդ տարի, 7-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 

18 

Դասախոսություն 10 

Սեմինար  

Լաբորատոր աշխատանք 8 

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 132 



Ընդամենը 150 

Ստուգման ձևը Քննություն 

Դասընթացի նպատակը  Ապագա կենսաբանները պետք է ունենան 
գիտելիքներ սեռական բջիջների 
կառուցվածքագործառույթային  և բեղմնավորման 

առանձնահատկությունների վերաբերյալ: 
 Ապագա կենսաբանները պետք է ունենան 

գիտելիքներ ձվաբջիջների և սաղմերի կուլտիվացման 

հիմնահարցերի վերաբերյալ: 
 Ապագա կենսաբանները պետք է ունենան 

գիտելիքներ տարբեր քորդավորների և մարդու 

սաղմնային զարգացման  օրինաչափությունների 
ուսումնասիրման վերաբերյալ: 

 Ապագա կենսաբանները պետք է ունենան 

գիտելիքներ կենդանական հյուսվածքների 
կառուցվածքագործառական 
առանձնահատկությունների և նրանց 

փոխազդեցությանների, տարիքային և ռեգեներացիոն 
առանձնահատկությունների վերաբերյալ: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 հյուսվածաբանության և սաղմնաբանության 

ուսումնասիրման մեթոդները, 

 օրգանիզմների զարգացման առանձնահատկությունները, 
 ձվաբջիջների և սաղմերի կուլտիվածումը, դրանց 

պատվաստումը արգանդի պատի մեջ, 

 բեղմնավորման և սաղմնային զարգացման պայմանների 
ու գործոնների իմացությունը, 

 հյուսվածքների էվոլյուցիոն առանձնահատկությունները, 

 մասնագիտացված բջիջների փոխազդեցությունը,  
 օրգանների հյուսվածաբանական կառուցվածքը, 

 հյուսվածքների կառույցների վերականգնումը, դրանց 
կարգավորող մեխանիզմները, որոնք ապահովում են 
հյուսվածքների ամբողջականությունն և համատեղ 
գործունեությունը: 

Հմտություն 
 Փորձարարական աշխատանքների կատարման 

մեթոդներին 

 Վերլուծություն կատարելու մեթոդական 
հմտություններին: 

Կարողունակություն 
 Ձեռք բերված տեսական և գործնական գիտելիքների 

կիրառում: 
 Տիրապետի սաղմնաբանության և հյուսվածաբանության 

հետազոտման մեթոդներին: 

 Կարողանա կատարել ինքնուրույն 
ուսումնասիրություններ, փորձեր:  

 Որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել 
ինքնուրորւյն եզրահանգումներ:  

 Հանձնարարված գրականության հիման վրա կազմել 
ռեֆերատներ:  

 Առարկայի թեմաների մշակում:  

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Սաղմնաբանություն և հյուսվածաբանություն 
առարկաները, պատմական ակնարկ: 



Թեմա 2. Տարբեր կենդանիների սեռական բջիջների 
կառուցվածքային առանձնահատկությունները: 

Բեղմնավորում,  փուլերը: Զիգոտ, օվոպլազմային 
սեգրեգացիա: 
Թեմա 3. Տրոհում: Գաստրուլյացիա, օրգանների 

առանցքային սաղմերի առաջացումը: 
Թեմա 4. Սաղմնային թերթիկների տարբերակումը: 
Մեզենքիմա: 

Թեմա 5. Մարդու սաղմի ներարգանդային զարգացման 
առանձնահատկությունները:Պրոգենեզ, սեռական բջիջներ: 
Մարդու բեղմնավորման, տրոհման,իմպլանտացիայի, 

գաստրուլյացիայի, սաղմի մասերի տարբերակման 
առանձնահատկությունները: 
Թեմա 6. Արտասաղմնային օրգաններ /դեղնուցապարկ, 

ամնիոն, շճային թաղանթ, ալլանթոիս, խորիոն, ընկերք/ 
Մարդու արտասաղմնային  
օրգանները: Մայր-պտուղ համակարգ: Զարգացման 
կրիտիկական շրջանները: 

Թեմա 7. Հյուսվածքների ընդհանուր բնութագիրը: 
Էպիթելային հյուսվածքներ: Ծածկույթային էպիթել: 
Թեմա 8. Գեղձային Էպիթել:Գեղձեր: 

Թեմա 9. Հեղուկ շարակցական հյուսվածքներ /արյուն, ավիշ/ 
Թեմա 10. Թելակազմ շարակցական հյուսվածքներ /փուխր 
թելակազմ շարակցական հյուսվածք,բջիջները և միջբջջային 

նյութը/: Խիտ թելակազմ շարակցական հյուսվածք 
Թեմա 11. Կմախքային հյուսվածքներ /աճառային, ոսկրային 
հյուսվածքներ/: 

Թեմա 12. Մկանային հյուսվածքների ընդհանուր 
բնութագիրը, հարթ մկանային հյուսվածք:  
Թեմա 13. Միջաձիգ զոլավոր մկանային հյուսվածքներ, սրտի 

միջաձիգ զոլավոր մկանային հյուսվածք: Կմախքային 
միջաձիգ զոլավոր մկանային հյուսվածք 
Թեմա 14. Նյարդային հյուս-վածք,զարգացումը, նեյրոններ: 

Նեյրոգլիա: Նյարդաթելեր /միելինազուրկ, միելինապատ/, 
Նյարդային վերջավորություններ /էֆեկտորային, 
ռեցեպտորային/:  

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

6. Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները. 
6.1.ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 
ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 

  Առաջին  ընթացիկ քննություն  (դասընթացի 18րդ շաբաթ` 
20 միավոր ) 

 Գնահատման մեթոդը` 

Գրավոր ստուգում, համակցված գնահատում 
դասախոսի և ուսանողների կողմից 

 Գնահատման չափանիշները` 

 Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 
պատասխանները 

 Առարկայի իմացությունը 

 Հարցատոմսում նշված թեստերի պատասխանները 
2)   Երկրորդ  ընթացիկ քննություն (դասընթացի 36-րդ 
շաբաթ` 20 միավոր ) 

 Գնահատման մեթոդը` 
 Գրավոր ստուգում, համակցված գնահատում 

դասախոսի և ուսանողների կողմից 
 Գնահատման չափանիշները` 



 Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 
պատասխանները 

 Առարկայի իմացությունը 
 Հարցատոմսում նշված թեստերի պատասխանները 

3. Մասնակցությունը դասընթացին`  20 միավոր 

 Գնահատման մեթոդը` 
 Հաճախումների հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 

 Ներկայությունը 
4. Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական 
աշխատանքներին ` 20 միավոր 

 Գնահատման մեթոդը` 
 Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 

 Ներկայությունը 
5. Եզրափակիչ քննություն   
6. Ինքնուրույն աշխատանք` ընդհանուր գնահատականի 10 
%-ը  կամ 10 միավոր  

 Գնահատման մեթոդը` 
 Անհատական և խմբային աշխատանքի արդյունքում 

պատրաստված նախագծի պաշտպանություն 

 Գնահատման չափանիշները` 
 անհատական աշխատանքի ներկայացում 
 խմբային աշխատանքի ներկայացում 

 թիմային աշխատանքի մասնակցության աստիճան 
 թիմային աշխատանքի ձևավորված հմտություն 

8 Բոնուսներ ` ընդհանուր գնահատականի 30  %-ը կամ 30 

միավոր  
 Գնահատման մեթոդը` 
 Վերը նշված 6  կետերից առաջացած արդյունքների 

հանրագումարը 
 Գնահատման չափանիշները` 

Ուսանողների գիտելիքների   վերջնական   գնահատման 

ձևերը 
Գնահատման սկզբունքները 

Հաճախումները դասերին 10 միավոր 

Ինքնուրույն աշխատանք 20 միավոր 
Գործնական(սեմինար) և լաբորատոր աշխատան 20 միավոր 
Առաջին ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 

Երկրորդ ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում 10 միավոր 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը   ––– 100  % 
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Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-153. Գենետիկա և սելեկցիայի հիմունքներով 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 
5-րդ տարի, 9-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 

20 

Դասախոսություն 10 

Սեմինար  

Լաբորատոր աշխատանք 6 

Գործնական աշխատանք 4 

Ինքնուրույն 100 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը Քննություն 

Դասընթացի նպատակը Գենետիկա սելեկցիայի հիմունքներով առարկայի  նպատակն 
է ուսանողներին ծանոթացնել ժառանգականության և 

փոփոխականության օրինաչափություններին, ժառանգման 
մենդելյան օրենքներին, մարդու գենետիկայի 
ուսումնասիրման օրինաչափություններին, ժառանգման 

օրինաչափություններին պոպուլյացիաներում, բազմացման 
բջջաբանական հիմունքներին, խաչասերման և 
ճեղքավորման բջջաբանական հիմունքներին: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 Գենետիկայի ուսումնառության և հետազոտման 

մեթոդները, 

 Գենետիկայի տարբեր բաժինների 
առանձնահատկությունները,  

 Գենետիկայի էկոլոգիական խնդիրները, 
ժառանգականության և փոփոխականության 
օրինաչափությունները,  

 Գենետիկայի առանձին բաժինների պատմությունը, 
զարգացումը, ձևավորումը և կապը, 

 Գենետիկայի առանձին բաժինները, 
օրինաչափությունները և նրանց կապը այլ 
գիտությունների հետ: 

 Սելեկցիան որպես փորձարարական գիտություն: Բույսերի 
և կենդանիների սելեկցիայի մեթոդները և 
առանձնահատկությունները 

Հմտություն 



 Գենետիկայից ինքնուրույն աշխատանք կատարելու 
խնդիրները, 

 Թեմայի բացատրության ժամանակ ընտրի 
մասնագիտական համապատասխան մոտեցումներ և 

մեթոդներ, 

 Գենետիկական հարցերի պրակտիկ նշանակությունը, 
 Ներդրման խնդիրները և նպատակները, 

 Լաբորատոր-գործնական պարապմունքներ անցկացնելիս 
նորագույն մեթոդների ներդրմանը և կիրառմանը: 

 Սելեկցիայի մեթոդներին, դրանց ընտրության 
առանձնահատկությունենրին: 

Կարողունակություն 
 ստացած տեսական գիտելիքները կիրառել 

պրակտիկայում, 

 նախաձեռնություններ և հմտություններ ձեռք բերել 
գենետիկայի մասին գիտելիքները ըստ 
անհրաժեշտության օգտագործելու համար, 

 գենետիկայի կոնկրետ հարցերի վերաբերյալ կատարել 
ինքնուրույն գիտական եզրահանգումներ, 

 թեմատիկ պլաններին համապատասխան տիրապետի 
գրականության մշակմանը, տալով քննադատական 
վերլուծություն: 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1.  Ներածություն 

Թեմա 2.  Ժառանգականության նյութական հիմքնը 
Թեմա 3.  Ժառանգականության սկզբունքները և ժառանգման 
օրինաչափությունը 

Թեմա 4.  Փոփոխականություն նրա պատճառները և 
ուսումնասիրման մեթոդները 
Թեմա 5.  Ժառանգականության մոլեկուլյար հիմքը: Գենի 

բնույթը 
Թեմա 6.  Օնտոգենեզի գենետիկական հիմքը 
Թեմա 7.  Պոպուլյացիայի գենետիկան, էվոլյուցիայի 

գենետիկական հիմքը 
Թեմա 8.  Մարդու գենետիկա 
Թեմա 9.  Սելեկցիայի գենետիկական հիմքը 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

6. Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները. 
 6.1.ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 

ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 

1)   Առաջին  ընթացիկ քննություն (դասընթացի 7-րդ 
շաբաթ` 20 միավոր ) 
 Գնահատման մեթոդը` 

- Գրավոր քննություների համակցված գնահատում 
դասախոսի և ուսանողների կողմից 

 Գնահատման չափանիշները` 

- Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 
պատասխանները 

- Առարկայի իմացությունը 

- Հարցատոմսում նշված խնդիրների լուծումը 
2)   Երկրորդ  ընթացիկ քննություն (դասընթացի 15-րդ 
շաբաթ` 20 միավոր ) 

 Գնահատման մեթոդը` 
- Գրավոր քննություների համակցված գնահատում 

դասախոսի և ուսանողների կողմից 
 Գնահատման չափանիշները` 

- Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 



պատասխանները 
- Առարկայի իմացությունը 

- Հարցատոմսում նշված խնդիրների լուծումը 
- Հարցատոմսում նշված տեստերի ճիշտ 

պատասխանների ընտրություն 

3Մասնակցությունը դասընթացին  20 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Հաճախումների հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 

- Ներկայությունը 

4Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական  

աշխատանքներին 20 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 

- Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 

5 Եզրափակիչ քննություն  

6 Գործնական և ստուգողական աշխատանք ընդհանուր 

գնահատականի 20   կամ 20 միավոր  

 Գնահատման մեթոդը` 
- Նեգրավվածության աստիճանի հաշվառում 

 Գնահատման չափանիշները` 
- Տնային աշխատանքների կատարում 
- Մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 
- Մասնակցությունը ստուգողական աշխատանքներին 

7 Ինքնուրույն աշխատանք ընդհանուր գնահատականի 

10   կամ 10 միավոր  
Գնահատման մեթոդներ 
Ռեֆերատ, Զեկույց, Թեստ, Գործարար խաղեր (ակտիվ 
մասնակցություն), Կլոր սեղան (ակտիվ 

մասնակցություն), Կոնկրետ իրավիճակների 
վերլուծություն, Նախագծերի մեթոդ, Հարցի 
նախապատրաստման մոդել, Ինքնուրույն աշխատանք 

համացանցում, Աշխատանքային տետրի վարում, 
Կուրսային աշխատանք, Հարցազրույց, Ստուգողական 
աշխատանք: 

8Բոնուսներ ընդհանուր գնահատականի 30   կամ 30 

միավոր  

 Գնահատման մեթոդը` 
- Վերը նշված 6 տարբեր կետերից առաջացած 

արդյունքների հանրագումարը 

 Գնահատման չափանիշները` 
Ուսանողների գիտելիքների   վերջնական   գնահատման 
ձևերը 

Գնահատման սկզբունքները 

Հաճախումները դասերին 10 միավոր 
Ինքնուրույն աշխատանք 20 միավոր 
Գործնական(սեմինար) և լաբորատոր աշխատան 20 միավոր 

Առաջին ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 
Երկրորդ ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում 10 միավոր 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը   ––– 100  % 

Գրականություն 
Պարտադիր- 

1. Ватти К. В., Тихомирова М. М. “Руководство к 



практическим занятиям по генетике”М.. 979г 
2. Инге-Вечтомов С. Г. – Генетика с основами селекции. 

М.. 1989г 
3. М. Е. Лобашев, К. В. Ватти, М. М. Тихомирова 

“Генетика с основами селекции” Москва 

“Просвещение”. 1979г 
4. Եդոյան Ռ. Հ. "Գենետիկա սելեկցիայի հիմունքներով 

առարկայի խնդրագիրք" Ե. 1989թ 

5. Եդոյան Ռ. Հ. "Բջջաբանություն գենետիկա սելեկցիայի 
հիմունքներով" Ե. 1991թ 

6. М. Е. Лобашев “Генетика” Изд. Ленинградского 

университета 1969г. 
7. Գուլյան Ա. Ա. "Դաշտային մշակաբույսերի սելեկցիա և 

սերմնաբուծություն" Ստեփանակերտ 2006թ 

8. Եդոյան Ռ. Հ. "Գենետիկա սելեկցիայի հիմուքներով", Ե, 
2011թ 

9. Եդոյան Ռ. Հ. "Բույսերի սելեկցիայի եվ 
սերմնաբուծության հիմունքներ" Ե.. 2006թ 

10. И. Ф. Жимулев - Общая и молекулярная генетика. 
2007г 

11. Discգvery: 100 великих открытий. Генетика. 2008г 

Լրացուցիչ- 
1. Казлова Ц. Н. Наследственные синдроми и 

медикогенетическое консультирование. Санкт – 

Петербург . 1996г 
2. Канаев М. Н. Близнецы и генетика. Л. 1988г 
3. Жегунов Г. Ф. Медицинская биология. Биология клетки 

и генетика. Санкт-Петербург. 2005г 
4. Щипков В. Л. Кривошенина Г. Н. Общая и медицинская 

генетика. М.. 2003г 

5. Вавилов Н. И. Зекон гомозиготности рядов и 
наследственной изменчивости. Избр. Произ. Л. Науке 
т. 1., 1956г 

6. А. Мюнтцинг “Генетика” М. 1967г 
7. Բեգլարյան Ն. Էվոլուցիոն տեսություն (ուսումնական 

ձեռնարկ) Ե. 1998թ 

8. Եդոյան Ռ. Հ., Լոքյան Դ. Ա., Վարդանյան Զ. Ս. 
"Խնդիրներ և վարժություններ կենսաբանությունից" 
Ե. 1994թ 

9. Զորանյան Վ. Ա. "Գյուղատնտեսական կենդանիների 
գենետիկայի և կենսատեխնոլոգիայի հիմունքներ" Ե. 
1998թ 

10. Ս. Հ. Սիսակյան "Ընդհանուր և բժշկական 
կենսաբանություն" Ե. 2012թ 

11. Е. Н. Гнатик - Генетика человека. Былое и грядущее - 

2007г 
12. Эдвард Уиллет - Генетика без тайн.  2008г 
13. Дориан Дж. Притчард, Брюс Р. Корф - Наглядная 

медицинская генетика. 2009г 

14. И. К. Гайнутдинов, Э. Д. Рубан - Медицинская генетика 
- 2009г 

15. Жимуле И. Ф. Общая и молекулярная генетика. Н. . 

2002г 
16. Бочков Н. П. И другие. Медицинская генетика. М. 

Медицина. 1984г 



 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 
ՔԿ/բ-154. Էվոլյուցիոն տեսություն 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

5-րդ տարի, 10-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 

20 

Դասախոսություն 10 

Սեմինար  

Լաբորատոր աշխատանք 4 

Գործնական աշխատանք 6 

Ինքնուրույն 100 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը Քննություն 

Դասընթացի նպատակը 1. Ուսանողներին զինել գիտելիքներով  էվոլյուցիոն 

տեսության մասին: 
2. Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների գիտելիքները 

էվոլյուցիոն տեսության պատմության, զարգացման, 

կյանքի առաջացման և ծագման մասին: 
3. Ուսանողներին գաղափար տալ  էվոլյուցիոն 

տեսության հիմնական բաժինների մասին: 

4. Ուսանողներին նախապատրաստել էվոլյուցիոն 
տեսության վրա հենված կենսաբանական 
գիտությունների հետագա ուսումնասիրություններին: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 էվոլյուցիոն տեսության ուսումնասիրման մեթոդները, 

 բնական և արհեստական ընտրության նմանություններն 
ու տարբերությունները,  

 բնության մեջ տեղի ունեցող բուսական և կենդանական 
աշխարհի միջև փոխհարաբերությունները,  

 կենդանի օրգանիզմների և արտաքին միջավայրի միջև 
փոխհարաբերությունները,  

 գոյության պայքարը և նրա դերն էվոլյուցիոն պրոցեսում: 

 Ճիշտ կողմնորոշվել բնության մեջ տեղի ունեցող 
երևույթների բազմազանության մեջ: 

 Կկարողանան կանխագուշակել օրգանական աշխարհի 
զարգացման ապագան: 

Հմտություն 
 էվոլյուցիոն տեսության ուսումնասիրման մեթոդներին, 
 Վերլուծական մտածելակերպին: 
Կարողունակություն 
 որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել 

ինքնուրույն եզրահանգումներ, 

 Ժամանակակից կենսաբանության առջև կան բազմաթիվ 
խնդիրներ, որոնք սպասում են իրենց 
լուծումներին:իրական գնահատական տալ այս կամ այն 

ուղղությամբ տարվող կենսաբանական 
ուսումնասիրություններին 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Կյանքի ծագման ժամանակակից տեսությունները: 
Թեմա 2. Էվոլյուցիոն հայացքների առաջացումն անտիկ աշխար-
հում: Մետաֆիզիկայի առաջացումը: 

Թեմա 3. Տրանսֆորմիստական գաղափարների առաջացումը: 
Լամարկի էվոլյուցիոն տեսությունը: 



Թեմա 4. Դարվինի էվոլյուցիոն ուսմունքի առաջացման հիմնա-
կան նախադրյալները: Գիտության նվաճումները 19-րդ դարի 

առաջին կեսին: 
Թեմա 5. Դարվինի ուսմունքի հիմնական դրույթները: 
Թեմա 6. Միկրոէվոլյուցիա: Հասկացություն պոպուլյացիաների 

մասին: 
Թեմա 7. Մոդիֆիկացիոն և մուտացիոն փոփոխականություն: 
Թեմա 8. Տեսակ: Տեսակառաջացում: Տեսակառաջացման ձևերը: 

Թեմա 9. Մակրոէվոլյուցիա: Արոմորֆոզ և իդոադապտացիա: 
Կենսաբանական առաջադիմություն և հետադիմություն: 
Թեմա 10. Մարդու ծագումը: Մարդու ծագման հիմնական վար-

կածները: 

Գնահատման 
մեթոդները և 

չափանիշները 

6. Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները. 
 6.1.ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 

ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 
1)   Առաջին  ընթացիկ քննություն (դասընթացի 7-րդ 

շաբաթ` 20 միավոր ) 

 Գնահատման մեթոդը` 
- Գրավոր քննություների համակցված գնահատում 

դասախոսի և ուսանողների կողմից 

 Գնահատման չափանիշները` 
- Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի պատասխանները 
- Առարկայի իմացությունը 
- Հարցատոմսում նշված խնդիրների լուծումը 

2)   Երկրորդ  ընթացիկ քննություն (դասընթացի 15-րդ 
շաբաթ` 20 միավոր ) 

 Գնահատման մեթոդը` 

- Գրավոր քննություների համակցված գնահատում 
դասախոսի և ուսանողների կողմից 

 Գնահատման չափանիշները` 

- Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի պատասխանները 
- Առարկայի իմացությունը 
- Հարցատոմսում նշված խնդիրների լուծումը 

- Հարցատոմսում նշված տեստերի ճիշտ պատասխանների 
ընտրություն 

3Մասնակցությունը դասընթացին  20 միավոր 

 Գնահատման մեթոդը` 
- Հաճախումների հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 

4Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական  

աշխատանքներին 20 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 

 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 

5 Եզրափակիչ քննություն  

6 Գործնական և ստուգողական աշխատանք ընդհանուր 

գնահատականի 20   կամ 20 միավոր  
 Գնահատման մեթոդը` 
- Նեգրավվածության աստիճանի հաշվառում 

 Գնահատման չափանիշները` 
- Տնային աշխատանքների կատարում 

- Մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 
- Մասնակցությունը ստուգողական աշխատանքներին 



7 Ինքնուրույն աշխատանք ընդհանուր գնահատականի 10 

  կամ 10 միավոր  
Գնահատման մեթոդներ 

Ռեֆերատ, Զեկույց, Թեստ, Գործարար խաղեր (ակտիվ 
մասնակցություն), Կլոր սեղան (ակտիվ մասնակցություն), 
Կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն, Նախագծերի 

մեթոդ, Հարցի նախապատրաստման մոդել, Ինքնուրույն 
աշխատանք համացանցում, Աշխատանքային տետրի 
վարում, Կուրսային աշխատանք, Հարցազրույց, 

Ստուգողական աշխատանք: 

8Բոնուսներ ընդհանուր գնահատականի 30   կամ 30 

միավոր  

 Գնահատման մեթոդը` 
- Վերը նշված 6 տարբեր կետերից առաջացած 

արդյունքների հանրագումարը 

 Գնահատման չափանիշները` 
Ուսանողների գիտելիքների   վերջնական   գնահատման 
ձևերը 

Գնահատման սկզբունքները 
Հաճախումները դասերին 10 միավոր 
Ինքնուրույն աշխատանք 20 միավոր 

Գործնական(սեմինար) և լաբորատոր աշխատան 20 միավոր 
Առաջին ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 
Երկրորդ ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում 10 միավոր 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը   ––– 100  % 

Գրականություն 
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ձեռնարկ/, 1998 
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Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՔԿ/բ-156. Էկոլոգիա և բնապահպանության 

հիմունքներ 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

4-րդ տարի, 8-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 

16 

Դասախոսություն 8 

Սեմինար  

Լաբորատոր աշխատանք 4 

Գործնական աշխատանք 4 

Ինքնուրույն 104 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը Քննություն 

Դասընթացի նպատակը Տվյալ դասընթացը յուրացնելու համար ուսանողները 

օգտագործում են կենսաբանությունից, 
կենդանաբանությունից, բուսաբանությունից և 
աշխարհագրությունից ունեցած իրենց գիտելիքները, 

կարողությունները և հմտությունները:   
Դասընթացի  նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել 

գիտելիքներ բնության օրինաչափությունների վերաբերյալ: 

Ուսանողներին ապահովել էկոլոգիական գործոնների, 
օրգանիզմների առանձին խմբերի յուրահատուկ 
վերաբերմունքն արտաքին միջավայրի և որոշ էկոլոգիական 

օրինաչափությունների, պոպուլյացիաների կառուցվածքի և 
հոմեոստազի մեխանիզմների հարմարվողական դերի մասին, 
կենսահամակեցությունների կառուցվածքի և թվակազմի 

կարգավորման մեխանիզմների մասին, ներտեսակային և 
միջտեսակային փոխհարաբերությունների, 
բնապահպանական հարցերի վերաբերյալ գիտելիքներով: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 էկոլոգիական գործոնների ազդեցությունը կենդանի 

օրգանիզմների վրա և նրանց  միջև ստեղծվող 

 փոխհարաբերությունների մասին,  

 անթրոպոգեն գործոնի ազդեցությունը բնության վրա, 
պոպուլյացիաների և համակեցությունների  

 կառուցվածքի, նրանցում ընթացող միջտեսակային և 
ներտեսակային փոխհարաբերությունների մասին: 

 շրջակա միջավայրի աղտոտվածության և դրանց 
պահպանության  օրինաչափությունների մասին: 

Հմտություն 



 էկոլոգիայի ուսումնասիրման մեթոդներին, 
 բնության օրինաչափությունների վերլուծությանը: 

 Էկոլոգիայի և բնապահպանության բնագավառում 
գործնական հմտություններին: 

 տարրական էկոլոգիական հետազոտությունների 
լաբորատոր մեթոդների կատարմանը 

Կարողունակություն 
 Յուրացնելով էկոլոգիական 

առանձնահատկությունները իրականացնել բնության 
պահպանության միջոցառումներ 

 Էկոլոգիայի և բնապահպանության վերաբերյալ 
տեսական գիտելիքներն ու ունակությունները 
կիրառել պրակտիկ գործունեության մեջ, 

 գնահատել անթրոպոգեն ազդեցությունը շրջակա 
միջավայրի վրա, հաշվի առնելով բնակլիմայական 

 պայմանների առանձնահատկությունները: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա1. Դասընթացի ծրագրի ներկայացում և ուսումնական 
գործողությունների պլանավորում: 

Էկոլոգիայի առարկան, խնդիրները, զարգացման 
պատմությունը, բաժինները և ուսումնասիրման  մեթոդները: 
Հասկացողություն Էկոլոգիական գործոնների մասին:  

Սահմանափակող գործոն:Էկոլոգիական 
վալենտականություն և ճկունություն: 
Թեմա2. Լույսը որպես աբիոտիկ էկոլոգիական գործոն. 

Կենդանիների և բույսերի էկոլոգիական խմբերը լույսի 
նկատմամբ: Լուսապարբերականություն: 
Կենսաբանական ռիթմեր:Նշանակությունը կենդանիների 

համար: 
Թեմա3. Ջերմությունը որպես աբիոտիկ գործոն: Ջերմային 
ռեժիմի յուրահատկությունները: 

Թեմա 4. Խոնավությունը որպես աբիոտիկ գործոն:Կենդանի 
օրգանիզմների էկոլոգիական խմբերը ըստ ջերմային 
հաշվեկշռի: 

Թեմա 5. Հողը և օդը որպես կյանքի միջավայր: Կյանքի 4 
հիմնական միջավայրերը.: Միջավայրերի 
յուրահատկությունները: 
Թեմա 6. Բիոտիկ կապեր: Ներտեսակային և 

փոխհարաբերությունների ընդհանուր ձևերը:  
Թեմա 7. Միջտեսակային փոխհարաբերությունների 
ընդհանուր ձևերը :Գիշատիչ-զոհ, մակաբույծ-տեր 

փոխհարաբերությունը: 
Թեմա 8. Պոպուլյացիայի կառուցվածքը. սեռերի 
հարաբերությունը: Պոպուլյացիայի թվակազմի 

կարգավորումը: Պոպուլյացիայի տարիքային կառուցվածքը: 
Պոպուլյացիայի դինամիկան և կառուցվածքը բեղունությունը, 
մահացությունը և միգրացիան: 

Թեմա 9. Պոպուլյացիայի թվաքանակը և խտությունը: 
Ստաբիլ, աճող և կրճատվող պոպուլյացիաներ: 
Միջտեսակային, ներտեսակային փոխհարաբերությունների 

դերը պոպուլյացիայի թվաքանակի կարգավորման 
դինամիկայում: 
Թեմա 10. Հասկացողություն համակեցության մասին, 

համակեցության կառուցվածքը:  Ստաբիլ և ոչ ստաբիլ 
համակեցություններ: Էկոհամակարգեր, հիմնական տիպերը: 
Էկոլոգիական բուրգ: Էլտոնի բուրգ: Սնման շղթաներ, 



տրոֆիկ մակարդակներ:  
Թեմա11. Էկոլոգիական սուկցեսիաներ: Առաջնային և 

երկրորդային սուկցեսիաներ, սուկցեսիաների ընդհանուր 
օրինաչափությունները: Առաջնային և երկրորդային 
կենսաբանական արդյունավետություն: Խմբի էֆեկտը: 

Հասկացողություն էկոլոգիական խորշի մասին: 
Հասկացություն կենսացենոզի մասին: Կենսացենոզի 
տեսակային կազմը: Կենսացենոզի տարածական 

կառուցվածքը: Սահմանային էֆեկտ: Ջրային և ցամաքային 
կենսացենոզների տարբերությունը:  
Թեմա 12. Բնապահպանության 

հիմնախնդիրները:Մթնոլորտի աղտոտման աղբյուրները և 
դրանց պահպանությունը: 
Թեմա 13. Ջրային պաշարների պահպանությունը 

աղտոտումից և քայքայումից:  
Հողային ծածկույթը և դրա պահպանությունը: Անթրոպոգեն 
 ազդեցությունը բիոտիկ համակեցությունների վրա: Հատուկ 
պահպանվող տարածքներ: 

Գնահատման 
մեթոդները և 

չափանիշները 

6. Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները. 
 6.1.ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 

ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 
1)   Առաջին  ընթացիկ քննություն (դասընթացի 7-րդ 
շաբաթ` 20 միավոր ) 
 Գնահատման մեթոդը` 

- Գրավոր քննություների համակցված գնահատում 
դասախոսի և ուսանողների կողմից 

 Գնահատման չափանիշները` 

- Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 
պատասխանները 

- Առարկայի իմացությունը 

- Հարցատոմսում նշված խնդիրների լուծումը 

2 Երկրորդ  ընթացիկ քննություն (դասընթացի 15-րդ 
շաբաթ` 20 միավոր ) 

 Գնահատման մեթոդը` 
- Գրավոր քննություների համակցված գնահատում 

դասախոսի և ուսանողների կողմից 

 Գնահատման չափանիշները` 
- Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 

պատասխանները 
- Առարկայի իմացությունը 

- Հարցատոմսում նշված խնդիրների լուծումը 
- Հարցատոմսում նշված տեստերի ճիշտ 

պատասխանների ընտրություն 

3 Մասնակցությունը դասընթացին  20 միավոր  
   - Գնահատման մեթոդը` 
 - Հաճախումների հաշվում 

 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 

4Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական  

աշխատանքներին 20 միավոր 

 Գնահատման մեթոդը` 
- Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 

5) Եզրափակիչ քննություն 



6) Գործնական և ստուգողական աշխատանք ընդհանուր 

գնահատականի 20   կամ 20 միավոր  

 Գնահատման մեթոդը` 
- Նեգրավվածության աստիճանի հաշվառում 

 Գնահատման չափանիշները` 
- Տնային աշխատանքների կատարում 
- Մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 
- Մասնակցությունը ստուգողական աշխատանքներին 

7 Ինքնուրույն աշխատանք ընդհանուր գնահատականի 

10   կամ 10 միավոր  
Գնահատման մեթոդներ 

Ռեֆերատ, Զեկույց, Թեստ, Գործարար խաղեր (ակտիվ 

մասնակցություն), Կլոր սեղան (ակտիվ 
մասնակցություն), Կոնկրետ իրավիճակների վերլուծութ 
յուն, Նախագծերի մեթոդ, Հարցի նախապատրաստման 

մոդել, Ինքնուրույն աշխատանք համացանցում, 
Աշխատանքային տետրի վարում, Կուրսային 
աշխատանք, Հարցազրույց, Ստուգողական աշխատանք: 

8Բոնուսներ ընդհանուր գնահատականի 30   կամ 30 

միավոր  
 Գնահատման մեթոդը` 
- Վերը նշված 6 տարբեր կետերից առաջացած 

արդյունքների հանրագումարը 

 Գնահատման չափանիշները` 
Ուսանողների գիտելիքների   վերջնական   գնահատման 
ձևերը 

Գնահատման սկզբունքները 

Հաճախումները դասերին 10 միավոր 
Ինքնուրույն աշխատանք 20 միավոր 
Գործնական(սեմինար) և լաբորատոր աշխատան 20 միավոր 

Առաջին ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 
Երկրորդ ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում 10 միավոր 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը   ––– 100  % 
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4. Մելքումյան- ՙԷկոլոգիայի հիմունքներ՚ 2008 
5. Юджин, Одум “Экология”. В 2-х томах. 1986 
6. Հայրապետյան Է., Հարությունյան Լ.- ՙԲնության 

պահպանության հիմունքներ՚ 1983 

Լրացուցիչ- 
1. Чернова Н.И., Былова А.М.- “Общая экология”. 2004 
2. Հարությունյան Լ. Վ.- Ընդհանուր էկոլոգիա, 1997 

3. Бигон “Экология” М., 1999 
4. Կ.Վ. Գրիգորյան, Ա.Հ. Եսայան և ուրիշներ-՛Էկոլոգիայի 

և բնության  պահպանության հիմունքներ, 2010 

5. Է. Հայրապետյան, Վ. Հարությունյան, Լ. 
Հարությունյան, Ժ. Վարդանյան -
<<Բնապահպանության հիմունքներ>>, 2005 

6. Ս. Շահինյան, Ն. Թամազյան- <<Էկոլոգիա>>, 2002թ. 
7. Մելքումյան- Էկոլոգիա, 2009. 

 



Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-155. Կենդանի համակարգերի կազմավորման 
մակարդակները 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 
5-րդ տարի, 9-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը 

Լսարանային 16 

Դասախոսություն 8 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 8 

Ինքնուրույն 44 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը 1. Ուսանողներին զինել   գիտելիքներով կենդանի և 
անկենդան նյութերի մասին: 

2. Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների գիտելիքները 
կենդանի համակարգերի պատմության, զարգացման, 
կյանքի առաջացման և ծագման մասին: 

3. Ուսանողներին գաղափար տալ, կազմավորման 
մակարդակների, կյանքի, բջջի և օրգանական 
աշխարհի ծագման ու զարգացման մասին: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 կյանքի ծագման վարկածները 

 կենդանի համակարգերի հատկությունները 
 հասկացողություն կյանքի մասին 

 կյանքի հիմնական ձևերի բնութագիրը 
 կենդանի և անկենդան նյութի համեմատությունը 

 կենդանի համակարգերի կազմավորման 
մակարդակները`մոլեկուլյար, բջջային, հյուսվածքային, 
օրգանային և օրգանիզմային, կենսացենոզային, 

կենսոլորտային: Օրգանիզմների դերը կենսոլորտի 
էվոլյուցիայում: 

 կյանքի էվոլյուցիայի  հիմնական շրջանները և 
օրինաչափությունները 

 մարդու ծագումը և էվոլյուցիան 
Հմտություն 
 կենդանի համակարգերի ուսումնասիրման մեթոդներին 

 վերլուծություն կատարելու մեթոդական հմտություններին 

  տարբեր աղբյուրներից (դասագրքերից, գիտական 
հոդվածներից, համացանցից և այլն) կենսաբանական 
տեղեկատվություն ինքնուրույն փնտրելու և կիրառելու 

 մասնագիտական գիտելիքները խորացնելու և 
փոխանցելու 

 նոր գաղափարներ առաջ քաշելու 
 որակի մասին հոգացություն 

 թիմում աշխատելու 
 գնահատման գործիքների կիրառելու 
նախագիծ պլանավորելու և իրականացնելու 

Կարողունակություն 
 ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 

գործնականում, 

 օգտագործել ստացած ուսմնական հմտությունները 
կենսաբանական գիտելիքներ ինքնուրույն ստանալու և 



կենսաբանական աշխարհահայացքը ձևավոևման 
շարունակելու համար 

 բացատրել բույսերի և կենդանիների ծագումը և 
էվոլյուցիան 

 բացատրել մարդու ազգակցական կապերը 
կաթնասունների հետ և մարդու տեղը և դերը բնության 
մեջ 

 որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել 
ինքնուրույն եզրահանգումներ 

 մշակել մասնագիտական գրականություն և կազմել 
ռեֆերատներ 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա1. Դասընթացի ծրագրի ներկայացում և ուսումնական 
գործողությունների պլանավորում:Կյանքի ծագման 
վարկածները. Կրեացիոնիզմ հայեցակարգը, կյանքի 
ինքնածնության վրակած, պանսպերմիայի վարկած, կյանքի 

հավերժությունը: 
Թեմա2. Կյանքի  ծագման ժամանակակից տեսությունը Ա. 
Օպարինի կենսաքիմիական վար կածը: 

Թեմա 3. Հասկացություն կենսաբանական համակարգերի 
մասին: Կենդանի համակարգերի հատկությունները: Կենդանի 
և անկենդան նյութերի համեմատությունը: 

Թեմա 4. Կենդանի համակարգերի կամզավորման 
մակարդակները: Մոլեկուլային մակարդակ/մոլեկուլային 
կազմը, կառուցվածքը:  

Թեմա 5. Բջջի էվոլյուցիան: Կյանքի ոչ բջջային ձևերը: 
Պրոկարիոտ և էուկարիոտ բջիջներ:  
Թեմա 6. Կենդանի համակարգերի հյուսվածքային 

մակարդակ: Կենդանիների և բույսերի հյուսվածքների 
տիպերը: 
 Թեմա 7. Կենդանի համակարգերի օրգանային և 

օրգանիզմային մակարդակներ /օնտոգենետիկ/: 
Թեմա 8. Տեսակ-պոպուլյացիոն, կենս երկրացենոզային 
մակարդակներ: Կենսաբանական առաջադիմություն և 

հետադիմություն: Կենսոլորտային մակարդակ: 
Օրգանիզմների դերը կենսոլորտի էվոլյու ցիայում 

Գնահատման 

մեթոդները և 
չափանիշները 

6. Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները. 

6.1.ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 
ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 
  Առաջին  ընթացիկ քննություն  (դասընթացի 18րդ շաբաթ` 

20 միավոր ) 
 Գնահատման մեթոդը` 

Գրավոր ստուգում, համակցված գնահատում 

դասախոսի և ուսանողների կողմից 
 Գնահատման չափանիշները` 
 Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 

պատասխանները 
 Առարկայի իմացությունը 
 Հարցատոմսում նշված թեստերի պատասխանները 

2)   Երկրորդ  ընթացիկ քննություն (դասընթացի 36-րդ 
շաբաթ` 20 միավոր ) 

 Գնահատման մեթոդը` 
 Գրավոր ստուգում, համակցված գնահատում 

դասախոսի և ուսանողների կողմից 
 Գնահատման չափանիշները` 
 Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 



պատասխանները 
 Առարկայի իմացությունը 

 Հարցատոմսում նշված թեստերի պատասխանները 
3. Մասնակցությունը դասընթացին`  20 միավոր 

 Գնահատման մեթոդը` 

 Հաճախումների հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 
 Ներկայությունը 

4. Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական 
աշխատանքներին ` 20 միավոր 

 Գնահատման մեթոդը` 

 Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 
 Ներկայությունը 

5. Եզրափակիչ քննություն   
6. Ինքնուրույն աշխատանք` ընդհանուր գնահատականի 10 
%-ը  կամ 10 միավոր  

 Գնահատման մեթոդը` 

 Անհատական և խմբային աշխատանքի արդյունքում 
պատրաստված նախագծի պաշտպանություն 

 Գնահատման չափանիշները` 

 անհատական աշխատանքի ներկայացում 
 խմբային աշխատանքի ներկայացում 
 թիմային աշխատանքի մասնակցության աստիճան 

 թիմային աշխատանքի ձևավորված հմտություն 
8 Բոնուսներ ` ընդհանուր գնահատականի 30  %-ը կամ 30 
միավոր  

 Գնահատման մեթոդը` 
 Վերը նշված 6  կետերից առաջացած արդյունքների 

հանրագումարը 

 Գնահատման չափանիշները` 
Ուսանողների գիտելիքների   վերջնական   գնահատման 
ձևերը 

Գնահատման սկզբունքները 
Հաճախումները դասերին 10 միավոր 
Ինքնուրույն աշխատանք 20 միավոր 

Գործնական(սեմինար) և լաբորատոր աշխատան20 միավոր 
Առաջին ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 
Երկրորդ ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 

Ամփոփիչ ստուգում 10 միավոր 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը   ––– 100  % 
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Макроэволюция в живой природе и обществе - 2009г 
248 стр. 

2. Эволюционная биология. История и теория. Выпуск 3 - 

2005г 
3. Александр Белов - Тайна происхождения человека 

раскрыта! Теория эволюции и инволюции - 2009г 

4. Новые технологии и продолжение эволюции человека? 
Трансгуманистический проект будущего - 2008г 

5. Валерий Зосим - Эволюция предков человека - 2008г 

6. С. Д. Хайтун - Феномен человека на фоне 
универсальной эволюции - 2009г 

7. С. Н. Зигуненко - Тайны человека и его эволюции - 

2003г 
8. Айзек Азимов, Уильям Бойд - Расы и народы. Ген, 

мутация и эволюция человека -2005г 
9. Эволюция климата, биоты и среды обитания человека 

в позднем кайнозое Сибири - 2006г 
10. Э. М. Галимов - Феномен жизни. Между равновесием и 

нелинейностью. 

11. Происхождение и принципы эволюции - 2009г  

 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-242. Կենսաբանական քիմիա 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  
3 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

5-րդ տարի, 9-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը 

Լսարանային 18 

Դասախոսություն 10 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք 8 

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 72 

Ընդամենը 90 

Ստուգման ձևը Քննություն 

Դասընթացի նպատակը 1 Ուսանողներին զինել գիտելիքներով կենդանի 
օրգանիզմների քիմիական կազմի և 
կենսագործունեության հիմքում ընկած նյութերի 

փոխանակության վերաբերյալ: 
2 Ուսանողներին մոտ ձևավորել օրգանիզմում մետաբոլիկ 

պրոցեսների միասնության հասկացությունը հիմնվելով 

կենդանի օրգանիզմների քիմիական կառուցվածքի և 
ֆիզիկո-քիմիական պրոցեսների վրա: 

3 Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր 
տեսական, կենսաբանական,քիմիական և մեթոդական 

գիտելիքները: 
4 Կենսաքիմիայի բնագավառում ձեռք բերած գիտելիքներն 

և ունակությունները կիրառել պրակտիկ գործունեության 

մեջ: 
5 Կենսաքիմիան հանդիսանում է ֆունդամենտալ 

գիտություն , որը տալիս է անհրաժեշտ գիտելիքներ 

բժշկակենսաբանական և այլ առարկաների (ֆիզիոլոգիա, 
կլինիկական կենսաքիմիա, մոլեկուկուլյար 
կենսաբանաություն ) ուսումնասիրությունների համար: 



6 Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր 
տեսական, կենսաբանական, քիմիական և մեթոդական 

գիտելիքները:  
7 Տվյալ դասընթացին մասնակցելու նախապայմանն այն է, 

որ ուսանողների գիտելիքներ ունենան ընդհանուր և 

անօրգանական քիմիայից, օրգանական քիմիայից, 
կենսաբանությունից, կենսաօրգանական քիմիայից, 
ֆիզիոլոգիայից: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 մակրոմոլեկուլների կառուցվածքը և նկարագրի նրանց 

կառուցվածքի և կենսաբանական ֆունկցիաների միջև 
փոխադարձ կապը  

 Ներկայացնի կենդանի օրգանիզմներում 
նյութափոխանակությունը , մեծ ուշադրություն դարձնելով 

կենսաքիմիական պրոցեսների կարգավորմանը բջջային և 
մոլեկուլյար մակարդակով:  

 Նկարագրի  մարդու օրգանիզմում մետաբոլիզմի 
օղակների առանձնահատկությունները 

Հմտություն 
 փորձարարական աշխատանքների կատարման 

մեթոդներին 

 վերլուծություն կատարելու մեթոդական 
հմտություններին: 

Կարողունակություն 
 կատարել կենսաբանական նմուշների անալիզ,  

 տիրապետել ֆոտոէլեկտրոկալորիմետրի, սպեկտրոմետրի, 
pH-մետրի, էլեկտրոֆորեզի մեթոդներին 

 կարողանան պատրաստել լուծույթներ և կատարել 
սպիտակուցների, ածխաջրերի, ճարպերի, վիտամինների 
որակական ռեակցիաներ: 

 Տարբեր օբյեկտներից անջատել ֆերմենտներ և 
ուսումնասիրել նրանց ֆերմենտատիվ ակտիվությունը: 

 կարողանան որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ 
կատարել ինքնուրույն եզրահանգումներ: 

 ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 
գործնականում 

 կարողանան որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ 
կատարել ինքնուրույն եզրահանգումներ: 

 հանձնարարաված գրականության հիման վրա կազմել 
ռեֆերատներ, 

 տարբեր թեմաների մշակում 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա  1. Ներածություն:  Կենսաքիմիայի զարգացման 
փուլերը: 

Թեմա  2. Սպիտակուցներ: 
Թեմա  3. Սպիտակուցներ: 
Թեմա  4. Ֆերմենտներ:   

Թեմա  5. Ֆերմենտներ:   
Թեմա 6. Նուկլեինաթթուներ 
Թեմա  7. Վիտամիններ 

Թեմա  8. Վիտամիններ 
Թեմա  9. Նյութերի և էներգիայի փոխանակություն 
Թեմա 10. Կենսաբանական օքսիդացում 

Թեմա 11. Սպիտակուցների փոխանակություն 



Թեմա 12. Սպիտակուցների փոխանակություն 
Թեմա 13. Ածխաջրերի փոխանակություն 

Թեմա 14. Ճարպերի փոխանակություն 

Գնահատման 
մեթոդները և 

չափանիշները 

6. Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները. 
6.1.ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 

ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 
  Առաջին  ընթացիկ քննություն  (դասընթացի 18րդ շաբաթ` 
20 միավոր ) 

 Գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում, համակցված գնահատում 

դասախոսի և ուսանողների կողմից 

 Գնահատման չափանիշները` 
 Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 

պատասխանները 

 Առարկայի իմացությունը 
 Հարցատոմսում նշված թեստերի պատասխանները 

2)   Երկրորդ  ընթացիկ քննություն (դասընթացի 36-րդ 

շաբաթ` 20 միավոր ) 
 Գնահատման մեթոդը` 
 Գրավոր ստուգում, համակցված գնահատում 

դասախոսի և ուսանողների կողմից 
 Գնահատման չափանիշները` 
 Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 

պատասխանները 

 Առարկայի իմացությունը 
 Հարցատոմսում նշված թեստերի պատասխանները 

3. Մասնակցությունը դասընթացին`  20 միավոր 

 Գնահատման մեթոդը` 
 Հաճախումների հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 

 Ներկայությունը 
4. Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական 
աշխատանքներին ` 20 միավոր 

 Գնահատման մեթոդը` 
 Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 

 Ներկայությունը 
5. Եզրափակիչ քննություն   
6. Ինքնուրույն աշխատանք` ընդհանուր գնահատականի 10 

%-ը  կամ 10 միավոր  
 Գնահատման մեթոդը` 
 Անհատական և խմբային աշխատանքի արդյունքում 

պատրաստված նախագծի պաշտպանություն 
 Գնահատման չափանիշները` 
 անհատական աշխատանքի ներկայացում 

 խմբային աշխատանքի ներկայացում 
 թիմային աշխատանքի մասնակցության աստիճան 
 թիմային աշխատանքի ձևավորված հմտություն 

8 Բոնուսներ ` ընդհանուր գնահատականի 30  %-ը կամ 30 
միավոր  

 Գնահատման մեթոդը` 

 Վերը նշված 6  կետերից առաջացած արդյունքների 
հանրագումարը 

 Գնահատման չափանիշները` 
Ուսանողների գիտելիքների   վերջնական   գնահատման 



ձևերը 
Գնահատման սկզբունքները 

Հաճախումները դասերին 10 միավոր 
Ինքնուրույն աշխատանք 20 միավոր 
Գործնական(սեմինար) և լաբորատոր աշխատան20 միավոր 

Առաջին ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 
Երկրորդ ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում 10 միավոր 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը   ––– 100  % 

Գրականություն 

Պարտադիր- 

1. Марри, Р., Греннер Д., Майес П., Родуэлл В. Биохимия 
человека в 2  

2. томах М.,”Мир”. 2004 

3. Ленинджер А. Основы биохимии в 3 томах , М.,”Мир”, 
1985 

4. Филиппович Ю.Б  Основы  биохимии,  

5. Кнорре Д.Г., Мызина С.Д  Биологическая химия, 2001 
Լրացուցիչ- 

1. Северин Е.С., Алейникова Т.Л., Осипов Е.В. Биохимия, 

2000 
2. Страйер Биохимия, т.1,2,3, М.,”Мир”, 
3. www.mգlbiգl.ru 

 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-159. Կենսաշխարհագրություն 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

3 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 
3-րդ տարի, 6-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը 

Լսարանային 10 

Դասախոսություն 6 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք 4 

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 80 

Ընդամենը 90 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը 1. Ուսանողներին զինել Երկրի ձևի, կառուցվածքի և 
զարգացման մասին գիտելիքներով: 

2. Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր 
տեսական, կենսաբանական, աշխարհագրական  և 
մեթոդական գիտելիքները: 

3. Ուսանողներին տալ գաղափարներ էնդեմիկ, 
ռելիկտային տեսակների ,   համակեցությունների, 
արեալների ձևի, չափերի մասին: 

4. Կենսաբանության, աշխարհագրության, 
ֆիտոցենոլոգիայի բնագավառում ձեռք բերած 
գիտելիքներն և ունակությունները կիրառել պրակտիկ 

գործունեության մեջ: 
5. Նախապատրաստել աշխարհակենսաբանական 

գիտությունների ցիկլի առարկաների հետագա 
ուսումնասիրություններին: 

6. արեալներում,  համակեցություններում պրոցեսների 
ուսումնասիրման մեթոդների, գործընթացների վրա 
միջավայրի պայմանների ազդեցության, բույսերի ջրային 
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ռեժիմի, ջրափոխանակության 
առանձնահատկությունների, բույսերի դիմացկունության 

ֆիզիոլոգիական  մեխանիզմների մասին: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 կենսաաշխարհագրական   հիմնական օրենքները և 

նրանց ներգործության սահմանները; 
 կենսաաշխարհագրության    հիմնական  ինֆորմացիայի  

ստացման եղանակները; 

 երկրագնդի ցամաքի բուսաաշխարհագրական և 
զոոաշխարհագրական շրջանացումը, բուսական 

զոնաների առանձնահատկությունները, տեսակների 
տարածման արեալների ձևավորման օրենքները և 
օրինաչափությունները;  

Հմտություն 
 աշխարհագրության և օդերևութաբանության մեջ 

կենսաբանական  տվյալների յուրացման համար 

կենսաաշխարհագրական բազային գիտելիքներին; 

 փորձարարական աշխատանքների կատարման 
մեթոդներին; 

 վերլուծություն կատարելու մեթոդական 
հմտություններին:  

Կարողունակություն 
 ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 

գործնականում 

 տիրապետել   կենսոլորտում կատարվող  բնական  
գործընթացների , երևույթների ուսումնասիրման  
մեթոդներին; 

 կատարել  բնական   գործընթացների, երևույթների  
ուսումնասիրություններ;   

 որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել 
ինքնուրույն եզրահանգումներ; 

 օգտագործել  կենսաաշխարհագրության կիրառական 
ասպեկտները, այն թվում նաև օգտվել 
կենսաաշխարհագրական ինֆորմացիայի աղբյուրներից, 
գիտական գրականությունից; 

 կազմակերպել և անց կացնել հետազոտական 
էկոլոգաբնապահպանական  աշխատանքներ; 

 կատարել էկոլոգիական  նախաճգնաժամային  և 
ճգնաժամային    իրավիճակների   վերլուծություններ; 

 հայտնաբերել և ձևակերպել կենսաերկրացենոզների 
բաղադրամասերի միջև բազմակողմանի փոխադարդ 
կապերը; 

 նկարագրել  կենսաաշխարհագրական     
տերմինաբանությամբ էկոհամակարգերի ներսում 
նկատվող  երևույթները և գործընթացները: 

 կիրառել  ձեռք բերած կենսաաշխարհագրական 
գիտելիքները   թեմատիկ  քարտեզագրման մեջ; 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա  1. Դասընթացի ծրագրի ներկայացում և ուսումնական 
գործողությունների պլանավորում: 
Կենսաաշխարհագրության  խնդիրները  և  առարկան:  

Կենսաաշխարհագրությունը  որպես    ինքնուրույն  
գիտություն, ուսումնասիրում  է  կենդանի  օրգանիզմների  և  
կենսոլորտի  կենսաբանական  կոմպլեքսների  



տարածությունը:   
Թեմա2. Կենսաաշխարհագրության  սահմանային  դիրքը  

կենսաբանության  և  աշխարհագրության  միջև:  
Կենսաաշխարհագրության  գիտական  և  պրակտիկ  
նշանակությունը: 

Թեմա3. Կենսոլորտ:  Վ.  Ի.  Վերնադսկու  ուսմունքը  
կենսոլորտի  մասին:  Նրա  սահմանները,  
փոխազդեցությունը  Երկրի  այլ  ոլորտների  հետ: 

Թեմա4. Կյա նքի  ծագումը  և  պայմանները,  որոնք  
նպաստում  են  օրգանիզմների  տարածմանը  Երկրի  վրա:   
Թեմա5. Արեալ:  Արեալների  տիպերը,  ձևավորումը,  չափերը,  

ձևերը: 
Թեմա6. Կլիմայավարժեցում,  ռեակլիմայավարժեցում:  
Կուլտուրական  բույսերի  և  կենդանիների  ձևավորման  

կուլտուրական  օջախները: 
Թեմա7. Բարեխառն  գոտու բուսական զոնաները 
Թեմա8. Մերձարևադարձային  գոտու բուսական զոնաները   
Թեմա9. Արևադարձային  և  մերձարևադարձային  գոտիների   

բուսական զոնաները   
Թեմա10. Լեռնային  մարզերի  կենսաաշխարհագրություն:   
Թեմա11. Համաշխարհային  օվկիանոսի 

կենսաաշխարհագրություն:   Կղզային ֆլորայի ընդհանուր 
բնութագիրը: 
Թեմա12. Ֆլորիստական շրջանացում:  Երկրի մակերևույթի 

շրջանացում;Ֆլորիստական շրջանացման միավորները: 
Ա.Թախթաջյանի ֆլորիստական շրջանացումը 
Թեմա13. Ֆլորիստական շրջանացման քարտեզները:  

Հոլարկտիկական թագավորություն : Բորեալ 
ենթաթագավորություն: Մարզերը:   
Թեմա14. Ավստրալիական թագավորություն :Մարզերը:  

Հոլանտարկտիկական թագավորություն:Մարզերը: 
Թեմա15. Հոլարկտիկական թագավորություն:  
 Հնագույն միջերկրածովյան  ենթաթագավորություն;  

Մարզերը:  
Թեմա16. Պալեոտրոպիկական թագավորություն:  
Աֆրիկական ենթաթագավորություն:Մարզերը:  

Մադագասկարյան  ենթաթագավորություն :Մարզը 
Թեմա17. Պալեոտրոպիկական թագավորություն: Պոլինեզյան 
ենթաթագավորություն: Մարզերը Նորկալեդոնյան 

ենթաթագավորություն: Մարզը Հնդ-մալայան 
ենթաթագավորություն: Մարզերը 
Թեմա18. Նեոտրոպիկական թագավորություն: Մարզերը 

Կապի թագավորություն : Մարզը 

Գնահատման 
մեթոդները և 

չափանիշները 

6. Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները. 
6.1.ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 

ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 
  Առաջին  ընթացիկ քննություն  (դասընթացի 18րդ շաբաթ` 
20 միավոր ) 

 Գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում, համակցված գնահատում 

դասախոսի և ուսանողների կողմից 

 Գնահատման չափանիշները` 
 Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 

պատասխանները 
 Առարկայի իմացությունը 



 Հարցատոմսում նշված թեստերի պատասխանները 
2)   Երկրորդ  ընթացիկ քննություն (դասընթացի 36-րդ 

շաբաթ` 20 միավոր ) 
 Գնահատման մեթոդը` 
 Գրավոր ստուգում, համակցված գնահատում 

դասախոսի և ուսանողների կողմից 
 Գնահատման չափանիշները` 
 Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 

պատասխանները 
 Առարկայի իմացությունը 
 Հարցատոմսում նշված թեստերի պատասխանները 

3. Մասնակցությունը դասընթացին`  20 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 
 Հաճախումների հաշվում 

 Գնահատման չափանիշները` 
 Ներկայությունը 

4. Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական 
աշխատանքներին ` 20 միավոր 

 Գնահատման մեթոդը` 
 Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 

 Ներկայությունը 
5. Եզրափակիչ քննություն   
6. Ինքնուրույն աշխատանք` ընդհանուր գնահատականի 10 

%-ը  կամ 10 միավոր  
 Գնահատման մեթոդը` 
 Անհատական և խմբային աշխատանքի արդյունքում 

պատրաստված նախագծի պաշտպանություն 
 Գնահատման չափանիշները` 
 անհատական աշխատանքի ներկայացում 

 խմբային աշխատանքի ներկայացում 
 թիմային աշխատանքի մասնակցության աստիճան 
 թիմային աշխատանքի ձևավորված հմտություն 

8 Բոնուսներ ` ընդհանուր գնահատականի 30  %-ը կամ 30 
միավոր  

 Գնահատման մեթոդը` 

 Վերը նշված 6  կետերից առաջացած արդյունքների 
հանրագումարը 

 Գնահատման չափանիշները` 

Ուսանողների գիտելիքների   վերջնական   գնահատման 
ձևերը 

Գնահատման սկզբունքները 

Հաճախումները դասերին 10 միավոր 
Ինքնուրույն աշխատանք 20 միավոր 
Գործնական(սեմինար) և լաբորատոր աշխատան20 միավոր 

Առաջին ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 
Երկրորդ ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում 10 միավոր 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը   ––– 100  % 

Գրականություն 

Պարտադիր- 

1. Вальтер Г. Растительность земного шара: В 3 т. Т.1, 
2, 3. М., 1968, 1974, 1975. 

2. Воронов А.Г., Дроздов Н.Н., Мяло Е.Г. Биогеография 
мира. М., 1985 



Լրացուցիչ- 
1. Воронов А.Г. Геоботаника. 2-е изд. М., 1973. 

2. Воронов А.Г., Дроздов Н.Н., Криволуцкий Д.А., Мяло 
Е.Г Биогеография с основами экологии. М., 1999 

 

Կամընտրական դասընթացներ 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-165. Բույսերի էկոլոգիա 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

5-րդ տարի, 10-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը 

Լսարանային 12 

Դասախոսություն 6 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք 4 

Գործնական աշխատանք 2 

Ինքնուրույն 48 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Բույսերի Էկոլոգիա առարկան համարվում է կենսաբանութուն 
մասնագիտության համար կամընտրական դասընթաց:  Տվյալ 

դասընթացը յուրացնելու համար ուսանողները օգտագործում 
են կենսաբանությունից, կենդանաբանությունից, 
բուսաբանությունից, աշխարհագրությունից և ընդհանուր 

էկոլոգիայից  ունեցած իրենց գիտելիքները, 
կարողությունները և հմտությունները: 

Դասընթացի  նպատակն է  ուսանողների մոտ ձևավորել 

գիտելիքներ բույսերի և շրջակա միջավայրի 
փոխհարաբերությունների և օրինաչափությունների 
վերաբերյալ, ուսանողներին ապահովել էկոլոգիական 

գործոնների, բույսերի առանձին խմբերի յուրահատուկ 
վերաբերմունքն արտաքին միջավայրի և որոշ էկոլոգիական 
օրինաչափությունների, համակեցությունների 

հարմարվողական դերի մասին, ահամակեցությունների 
կառուցվածքի և բույսերի հերթափոխության մասին, 
ներտեսակային և միջտեսակային փոխհարաբերությունների 

և բույսերի կյանքի ձևերի մասին: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 էկոլոգիական գործոնների ազդեցությունը բույսերի վրա և 

նրանց միջև ստեղծվող  փոխհարաբերությունների մասին,  

 բուսական համակեցությունների կառուցվածքի, նրանցում 
ընթացող միջտեսակային և ներտեսակային 

փոխհարաբերությունների մասին: 

 բույսերի կյանքի ձևերի և դրանց ձևավորման 
հարմարվողական նշանակության մասին:  

 բույսերի վրա միջավայրի գործոնների ձևառաջացնող 
ազդեցության մասին:   

Հմտություն 
 բույսերի էկոլոգիայի ուսումնասիրման մեթոդներին, 
 բնության օրինաչափությունների վերլուծությանը: 

 բույսերի էկոլոգիայի բնագավառում գործնական 
հմտություններին: 

 ֆիտոցենոզների պահպանության հիմնախնդիրներին: 



Կարողունակություն 
 Յուրացնելով բույսերի էկոլոգիական 

առանձնահատկությունների մասին գիտելիքները 

 իրականացնել բույսերի պահպանության միջոցառումներ 
 բույսերի էկոլոգիայի վերաբերյալ տեսական գիտելիքներն 

ու ունակությունները կիրառել պրակտիկ 

 գործունեության մեջ, 

 Տարբերակել էկոհամակարգերի բուսական կազմը 
 Որոշել բույսի կենսաձևը ըստ Ռաունկիերի սկզբունքի 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա1. Դասընթացի ծրագրի ներկայացում և ուսումնական 

գործողությունների պլանավորում:  Բույսերի Էկոլոգիա 
առարկան« խնդիրները զարգացման տարբեր էտապներում: 
Բույսերի Էկոլոգիայի զարգացման պատմությունը: 

Ժամանակակից  բույսերի Էկոլոգիա  կառուցվածքն  ու  
խնդիրները:    Բույսերի Էկոլոգիայի դիրքը  կենսաբանական  
գիտությունների  համակարգում:  Բույսերի Էկոլոգիան որպես  

բնության  պահպանության  և  բնության  ռացիոնալ  
օգտագործման  տեսական  հիմք:   
Թեմա2. Բույսերի վրա արտաքին գործոնների ազդեցության 

ընդհանուր օրինաչափությունները: Հասկացողություն 
էկոլոգիական գործոնների մասին: Աբիոտհկ, 
բիոտիկ,անթրոպոգեն, էդաֆիկ գործոններ: Սահմանափակող 

գործոններ: Գործոնի ազդեցության ուժ: Օպտիմում և 
պեսիմում: Կրիտիկական կետեր: Տեսակի էկոլոգիական 
վալենտականություն: Օրգանիզմների էկոլոգիական 
դասակարգման սկզբունքները: 

Թեմա 3. Լույսի դերը բույսերի կյանքում: Բույսերի 
էկոլոգիական խմբերը լույսի նկատմամբ և դրանց 
ադապտացիոն յուրահատկությունները: 

Լուսապարբերականություն: Բույսերի 
հարմարվողականությունը թույլ լուսավորվածության 
պայմաններին: 

Թեմա 4. Ջերմության նկատմամբ բույսերի էկոլոգիական 
վալենտականությունը: Ջերմաստիճանի ազդեցությունը 
օրգանիզմների կենսագործունեության վրա: Բույսերի 

ջերմային ռեժիմի յուրահատկությունը:Բույսերի մոտ 
ջերմակարգավորման հիմնական ուղիները:Բույսերի 
ջերմային ռեժիմը և նրանց ոչնչացման պատճառները ցածր և 

բարձր ջերմաստիճանի դեպքում:   
Թեմա 5. Խոնավության նշանակությունը ցամաքային 
օրգանիզմների կյանքում: Ցամաքի վրա խոնավության ձևերը 

և աղբյուրները:Բույսերի մոտ խոնավության մուտքի ե ելքի 
ուղիները: Բույսերի էկոլոգիական խմբերը ըստ ջրային 
հաշվեկշոի, հիդրոֆիտներ« մեզոֆիտներ և քսերոֆիտներ: Ջրի 

տարբեր ձևերի ազդեցությունը բույսերի վրա: 
Թեմա 6. Տեղումների  տեսակը  և  դրանց էկոլոգիական  դերը: 
Բույսերի կյանքում էդաֆիկ  գործոնը: Օդի կազմը և 

շարժումը: Քամու դերը տեսակների Էկոլոգիայում:   
Թեմա 7. Հողը որպես կյանքի միջավայր: Հողի 
յուրահատկությունը: Հողերի ջրային ռեժիմը: Հողի 

մեխանիկական կազմի էկոլոգիական նշանակությունը 
բույսերի համար: 
Թեմա 8. Ժամանակը որպես էկոլոգիական գործոն բույսերի 

կյանքում: ՙԿենսաբանական ժամացույց՚: Բույսերի օրական և 
ցիրկադային ռիթմը: Բույսերի էկոլոգիական խմբերն ըստ 



օրական ակտիվության: Հիմնական ադապտացիաները: 
Սեզոնային ռիթմեր: Դրանց ադապտիվ բնույթը: Բույսերի 

հարմարվածությունը տարվա անբարենպաստ պայմաններին: 
Սեզոնային զարգացումը ղեկավարող գործոններ: Բույսերի 
մոտ պերիոդիզմի երևույթի էությունը: 

Թեմա 9. Բիոտիկ կապերի հիմնական տիպերը« դրանց 
դրսևորման յուրահատկությունը միջտեսակային և 
ներտեսակային հարաբերություններում: Գրշատիչ-զոհ« 

մակաբույծ-տեր փոխհարաբերությունները: Այդ կապերի 
ընդհանուր գծերը և յուրահատկությունը:   
Թեմա10. Համակեցություն: Հասկացողություն բուսական 

համակեցության մասին, համակեցության կառուցվածքը:  
Ստաբիլ և ոչ ստաբիլ համակեցություններ Հասկացողություն 
կենսացենոզի մասին:  Ֆիտոցենոզ:  Կենսացենոզի 

կառուցվածքը: Սահմանային Էֆեկտ: Կենսացենոզի 
տարածական կառուցվածքը: Ջրային և ցամաքային 
կենսացենոզների տարբերությունը:  
Թեմա 11. Համակեցության ստաբիլության հիմնախնդիրը: 

Սուկցեսիաների ընդհանուր օրինաչափությունները: 
Առաջնային և երկրորդային սուկցեսիաներ: Սուկցեսիաների 
յուրահատուկ տարբերակները: 

Թեմա 12. Բույսերի վրա միջավայրի գործոնների 
ձևառաջացնող ազդեցությունը:  Հասկացողություն բույսերի 
կյանքի ձևերի մասին: Կյանքի ձևերի ձևավորման 

հարմարվողական նշանակությունը: Կյանքի ձևերի 
դասակարգումը: 

Գնահատման 

մեթոդները և 
չափանիշները 

      6. Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները. 
 6.1.ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 

ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 
1)   Առաջին  ընթացիկ քննություն (դասընթացի 7-րդ 

շաբաթ` 20 միավոր ) 
 Գնահատման մեթոդը` 

- Գրավոր քննություների համակցված գնահատում 

դասախոսի և ուսանողների կողմից 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 

պատասխանները 
- Առարկայի իմացությունը 
- Հարցատոմսում նշված խնդիրների լուծումը 

2 Երկրորդ  ընթացիկ քննություն (դասընթացի 15-րդ 
շաբաթ` 20 միավոր ) 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Գրավոր քննություների համակցված գնահատում 

դասախոսի և ուսանողների կողմից 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 

պատասխանները 
- Առարկայի իմացությունը 
- Հարցատոմսում նշված խնդիրների լուծումը 

- Հարցատոմսում նշված տեստերի ճիշտ 
պատասխանների ընտրություն 

3 Մասնակցությունը դասընթացին  20 միավոր  
   - Գնահատման մեթոդը` 

 - Հաճախումների հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 



- Ներկայությունը 

4Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական  

աշխատանքներին 20 միավոր 

 Գնահատման մեթոդը` 
- Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 

- Ներկայությունը 
5) Եզրափակիչ քննություն 

6) Գործնական և ստուգողական աշխատանք ընդհանուր 

գնահատականի 20   կամ 20 միավոր  

 Գնահատման մեթոդը` 
- Նեգրավվածության աստիճանի հաշվառում 

 Գնահատման չափանիշները` 
- Տնային աշխատանքների կատարում 
- Մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 

- Մասնակցությունը ստուգողական աշխատանքներին 

7 Ինքնուրույն աշխատանք ընդհանուր գնահատականի 

10   կամ 10 միավոր  

8Բոնուսներ ընդհանուր գնահատականի 30   կամ 30 

միավոր  

 Գնահատման մեթոդը` 
- Վերը նշված 6 տարբեր կետերից առաջացած 

արդյունքների հանրագումարը 

-  Գնահատման չափանիշները` 
Ուսանողների գիտելիքների   վերջնական   գնահատման 
ձևերը 

Գնահատման սկզբունքները 
Հաճախումները դասերին 10 միավոր 
Ինքնուրույն աշխատանք 20 միավոր 

Գործնական(սեմինար) և լաբորատոր աշխատան 20 միավոր 
Առաջին ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 
Երկրորդ ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 

Ամփոփիչ ստուգում 10 միավոր 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը   ––– 100  % 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Двороковский М. С.- Экология растений. 1983 г 
2. Горышина Т. К.- Экология растений. 1978 г. 

3. Березина Н.А., Афанасьева Н.Б.- Экология растений. 
2009г   

4. Մելքումյան- ՙԷկոլոգիայի հիմունքներ՚. 2008 

5. В. А. Радкевич  “Экология”   Минск. 1987 
6. Н. М. Чернова,  А. М. Былова  “Экология”,  М.,  1980 
7. А. А. Хван  “Экология”  М., 2002 

8. Հարությունյան Լ. Վ.- Ընդհանուր էկոլոգիա, 1998թ. 
Լրացուցիչ- 

1. Чернова Н.И., Былова А.М. -“Общая экология”.  2004 

2. Հարությունյան Լ. Վ. ՙէ- Ընդհանուր էկոլոգիա՚, 1997 
3. Бигон  “Экология”  М., 1999 
4. Юджин, Одум “Экология”. В 2-х томах. 1986  

 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-168. Կենդանիների էկոլոգիա 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

http://www.alleng.ru/d/ecol/ecol23.htm


Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

5-րդ տարի, 10-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը 

Լսարանային 12 

Դասախոսություն 6 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք 4 

Գործնական աշխատանք 2 

Ինքնուրույն 48 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը 1. Ուսանողին՝ ապագա կենսաբանին զինել անհրաժեշտ 
գիտելիքներով, կենդանիների բնապահպանական 
ժամանակակից հիմնահարցերի շուրջ: 

2. Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր 
տեսական և գործնական ունակությունները կենդանիների 
էկոլոգիայի վերաբերյալ: 

3. Ուսանողներին ճիշտ կողմնորոշել` ընդհանուր 

էկոլոգիայի, կեդանաբանության, կենսաբազմաձևության, 
կենսաաշխարհագրության  միջև  կապի  ձևավորման 
հարցերում, որը ապագայում,  աշխատանքային 

գործունեություն ծավալելու շրջանում,  կօժանդակի ճիշտ 
կազմակերպել բնապահպանական կարևոր 
միջոցառումները: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 Կենդանիների առանձին դասերի  և տեսակների  

տեղախմբերի  առանձնահատկությունների և 

էկոլոգիական օրինաչափությունների վերաբերյալ, 

 կենդանիների  տեղախմբերի  կառուցվածքի 
ուսումնասիրությունը տարբեր կողմերից. տեղախմբի 
կառուցվածքի , սեռային, գենետիկական և ֆենետիպային, 
տարածական  կառուցվածքի  վերաբերյալ, 

  կենսահամակեցությունների կառուցվածքի  և  թվակազմի 
կարգավորման, կլիմայավարժեցման   մեխանիզմների 
վերաբերյալ, 

 Ներտեսակային և միջտեսակային  
փոխհարաբերությունների,բիոտիկ պոտենցիալի և 

էքսպոնենցիալ աճի  վերաբերյալ և այլն: 
Հմտություն 
 Բնության պահպանության միջոցառումների  

իրականցման գործում կարողանալ  կատարել ճիշտ 
կանխատեսումներ  և  բնական համակեցություննեում, 
կենդանիների կլիմայավարժեցմանը վերաբերող  ճշգրիտ  

հաշվարկներ: 

 Կենդանիների  էկոլոգիայի վերաբերյալ տեսական 
գիտելիքներն ու ունակությունները  կարողանալ կիրառել 
պրակտիկայում: 

Կարողունակություն 
 Բնության պահպանության միջոցառումների  

իրականցման գործում կարողանալ  կատարել ճիշտ 
կանխատեսումներ  և  բնական համակեցություննեում, 

կենդանիների կլիմայավարժեցմանը վերաբերող  ճշգրիտ  
հաշվարկներ: 

 Կենդանիների  էկոլոգիայի վերաբերյալ տեսական 
գիտելիքներն ու ունակությունները  կարողանալ կիրառել 



պրակտիկայում: 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա1. Դասընթացի ծրագրի ներկայացում և ուսումնական 

գործողությունների պլանավորում: 
Ներածություն: 
 Կենդանիների բնապահպանության 

հիմունքներ:Կենդանիների դերը բնության և մարդու 
կյանքում:Կենդանիների խմբերը ըստ սնման շղթայի 
Թեմա2. Կենդանիները  և  շրջակա  միջավայրը:  

Ջրային   բնակելի  միջավայր 
Ցամաքաօդային  բնակելի  միջավայր:Հողը  որպես  բնակելի  
միջավայր: 

 Կենդանի  օրգանիզմները  որպես  բնակելի  միջավայր: 
Կենդանիների կլիմայավարժեցում և բնության հաշվեկշիռ: 
Թեմա 3. Կենդանի գործոններ: 

կենդանի գործոնների հմնական խմբերը:Ներտեսակային 
փոխհարաբերություններ:Կենդանիների կենսակերպի 
հիմնական ձևերը: 

Խմբի արդյունավետություն 
Թվաքանակի դինամիկա և ցուցչային աճ,բիոտիկ 
պոտենցիալ: 

Թեմա 4. Միջտեսակային փոխհարաներություններ 
Միջտեսակային   ՙդրական՚ փոխազդեցություններ. 
մուտուալիզմ,կեմենսալիզմ,կոոպերացիա: 
Թեմա 5. Միջտեսակային ՙբացասական՚ 

փոխազդեցություններ. գիշատչություն,մակաբուծություն, 
Մրցակցություն,գերիշխելու-ենթարկվելու ստորադասական    
համակարգ: 

Թեմա 6. Օրական,սեզոնային և տարեկան փոփոխություններ 
կենդանիների  տարբեր դասերի  կյանքում: 
Թեմա 7. Անթրոպոգեն գործոն 

 Մարդու տնտեսական գործունեության ազդեցությունը 
կենդանական աշխարհի վրա: 
Թեմա 8. Կարմիր գիրք  ՚ 

Կենդանիների պահպանության իրավական հիմունքներ: 

Գնահատման 
մեթոդները և 

չափանիշները 

6. Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները. 
6.1.ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 

ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 
  Առաջին  ընթացիկ քննություն  (դասընթացի 18րդ շաբաթ` 
20 միավոր ) 

 Գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում, համակցված գնահատում 

դասախոսի և ուսանողների կողմից 

 Գնահատման չափանիշները` 
 Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 

պատասխանները 

 Առարկայի իմացությունը 
 Հարցատոմսում նշված թեստերի պատասխանները 

2)   Երկրորդ  ընթացիկ քննություն (դասընթացի 36-րդ 

շաբաթ` 20 միավոր ) 
 Գնահատման մեթոդը` 
 Գրավոր ստուգում, համակցված գնահատում 

դասախոսի և ուսանողների կողմից 
 Գնահատման չափանիշները` 
 Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 

պատասխանները 



 Առարկայի իմացությունը 
 Հարցատոմսում նշված թեստերի պատասխանները 

3. Մասնակցությունը դասընթացին`  20 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 
 Հաճախումների հաշվում 

 Գնահատման չափանիշները` 
 Ներկայությունը 

4. Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական 

աշխատանքներին ` 20 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 
 Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 

 Գնահատման չափանիշները` 
 Ներկայությունը 

5. Եզրափակիչ քննություն   

6. Ինքնուրույն աշխատանք` ընդհանուր գնահատականի 10 
%-ը  կամ 10 միավոր  

 Գնահատման մեթոդը` 
 Անհատական և խմբային աշխատանքի արդյունքում 

պատրաստված նախագծի պաշտպանություն 
 Գնահատման չափանիշները` 
 անհատական աշխատանքի ներկայացում 

 խմբային աշխատանքի ներկայացում 
 թիմային աշխատանքի մասնակցության աստիճան 
 թիմային աշխատանքի ձևավորված հմտություն 

8 Բոնուսներ ` ընդհանուր գնահատականի 30  %-ը կամ 30 
միավոր  

 Գնահատման մեթոդը` 

 Վերը նշված 6  կետերից առաջացած արդյունքների 
հանրագումարը 

 Գնահատման չափանիշները` 

Ուսանողների գիտելիքների   վերջնական   գնահատման 
ձևերը 

Գնահատման սկզբունքները 

Հաճախումները դասերին 10 միավոր 
Ինքնուրույն աշխատանք 20 միավոր 
Գործնական(սեմինար) և լաբորատոր աշխատան20 միավոր 

Առաջին ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 
Երկրորդ ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում 10 միավոր 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը   ––– 100  % 

Գրականություն 

Պարտադիր- 

1. Потапов И.В. ,  Зоология  с  основами  экологии   
животных- Москва. 2001  

2. Մելքումյան Լ.- Էկոլոգիայի հիմունքների: Եր.: 

<<Զանգակ-97 >>, 2008 
3. Հարությունյան  Լ.Վ.,  Ընդհանուր  էկոլոգիա II – 

Երևան. 1997 

4. Մ.Ե.Համբարյան,  Ողնաշարավորների  
կենդանաբանություն, հատոր I-IV-Երևան, 2002 

5. Ռիկով Ն.,Կենդանաբանություն կենդանիների 

էկոլոգիայի հիմունքներով 
/թարգմ.Ջ.Գրիգորյան,Հ.Գրիգորյան/,Վանաձոր., 2005 

Լրացուցիչ-  
1. Чернова Н.И., Былова А.М.-M.: “Общая экология”. 2004 



 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 
ՔԿ/բ-173. Էկոգենետիկա 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

5-րդ տարի, 10-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը 

Լսարանային 12 

Դասախոսություն 6 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք 4 

Գործնական աշխատանք 2 

Ինքնուրույն 48 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը «Էկոգենետիկաե  առարկայի  դասընթացի  

դասավանդման հիմնական խնդիրն է ուսանողներին 
ծանոթացնել մարդու ժառանգականության և 
փոփոխականության հիմնական օրինաչափություններին, 

ծանոթացնել ժառանգական և ոչ ժառանգական 
հիվանդություններին: 

«Էկոգենետիկաե դասընթացի ծրագիրը նախատեսված է 

«Կենսաբանությունե մասնագիտության համար: Ծրագրի մեջ 
հաշվի են առնված ժամանակակից գենետիկական   
գիտության նվաճումները մոլեկուլային գենետիկայի, 

օնտոգենեզի գենետիկայի և սոմատիկ բջիջների գենետիկայի 
բնագավառում: Ծրագիրն ընդգրկում է թեմաներ, որոնց 
ուսուցանումը հենվում է ուսանողների միջառարկայական 

գիտելիքների վրա: Ծրագրում ընդգրկված են 
բջջաբանության, կենսաքիմիայի առանձին բաժիններ, որոնք 
վերաբերվում են քրոմոսոմի կառուցվածքին, մարդու 
առողջությանը, դեղերի մոլեկուլյար գենետիկական 

ազդեցությանը, ժառանգականության մոլեկուլյար քիմիական 
հիմքին: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 Էկոգենետիկա առարկայի ուսումնառության և 

հետազոտման մեթոդները, 

 գենետիկայի տարբեր բաժինների 
առանձնահատկությունները և նիանց միջև կապը,  

 բնապահպանության և բնօգտագործման, էկոլոգիական 
գենետիկայի խնդիրները, կապված մարդու առողջության 
հետ, օնտոգենեզի և ֆիլոգենեզի 
առանձնահատկությունները,  

 ժառանգականության և փոփոխականության դրսևորման 
առանձնահատկությունները մարդու մոտ, 

 գենետիկայի առանձին բաժինների պատմությունը, 
զարգացումը, ձևավորումը և կապը քիմիայի հետ, 

 գենետիկայի տեսական և գործնական նշանակությունը, 
կիրառման խնդիրները, գենետիկայի դերը մարդու 
բարեկեցության բարձրացման գործում: 

Հմտություն 
 ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 

գործնականում, 
 որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ ինքնուրույն 



եզրահանգումներ, 

 հանձնարարված գրականության հիման վրա կազմել 
ռեֆերատներ: 

Կարողունակություն 
 ստացած տեսական գիտելիքները կիրառել 

պրակտիկայում, 

 նախաձեռնություններ և հմտություններ ձեռք բերել 
դեղագործության մասին գիտելիքները ըստ 
անհրաժեշտության օգտագործելու համար, 

 գենետիկայի կոնկրետ հարցերի վերաբերյալ կատարել 
ինքնուրույն գիտական եզրահանգումներ, 

 թեմատիկ պլաններին համապատասխան տիրապետի 
գրականության մշակմանը, տալով քննադատական 
վերլուծություն: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա1. Ներածություն: Հասկացություն էկոգենետիկայի մա-
սին: Զարգացման պատմությունը: 
Թեմա 2, 3. Գաղափար մուտացիայի մասին, մուտացիաների 

դասակարգումը, մուտացիաներն ըստ առաջացման պատճառ-
ների (գենային, քրոմոսոմային, ցիտոպլազմատիկ և գենոմա-
յին): 

Թեմա 4. Ֆիզիկական գործոններ, որոնք մեծացնում են 
մուտացիոն գործընթացի հաճախականությունը մարդու մոտ: 
Ռադիացիաների առաջացման գործոները: 

Թեմա5. Շրջակա միջավայրի քիմիական մուտագենները: 
Թեմա 6,7. Դեղամիջոցները որպես գենետիկ 
ծանրաբեռնվածության ավելացման աղբյուր: 

Բժշկագենետիկական գործոնները բժշկական 
կոնսուլտացիաներում և լաբորատորիաներում: 
Հիվանդությունների տարածվածության և կանխարգելման 

գենետիկական նշանակությունը: 
Թեմա 8,9. Օրգանիզմի վիճակը և մուտագենեզը: Սնունդ և 
մուտագենեզ: 

Թեմա 10,11. Բնական միջավայրի ցիկլիկ փոփոխությունները 
և մարդու գենոմը: Հասկացություն գենետիկական մոնիտո-
րինգի և կանցերոգենեզի մասին: 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

6. Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները. 
6.1.ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 
ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 

  Առաջին  ընթացիկ քննություն  (դասընթացի 18րդ շաբաթ` 
20 միավոր ) 

 Գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում, համակցված գնահատում 

դասախոսի և ուսանողների կողմից 
 Գնահատման չափանիշները` 
 Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 

պատասխանները 
 Առարկայի իմացությունը 
 Հարցատոմսում նշված թեստերի պատասխանները 

2)   Երկրորդ  ընթացիկ քննություն (դասընթացի 36-րդ 
շաբաթ` 20 միավոր ) 

 Գնահատման մեթոդը` 

 Գրավոր ստուգում, համակցված գնահատում 
դասախոսի և ուսանողների կողմից 

 Գնահատման չափանիշները` 

 Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 



պատասխանները 
 Առարկայի իմացությունը 

 Հարցատոմսում նշված թեստերի պատասխանները 
3. Մասնակցությունը դասընթացին`  20 միավոր 

 Գնահատման մեթոդը` 

 Հաճախումների հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 
 Ներկայությունը 

4. Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական 
աշխատանքներին ` 20 միավոր 

 Գնահատման մեթոդը` 

 Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 
 Ներկայությունը 

5. Եզրափակիչ քննություն   
6. Ինքնուրույն աշխատանք` ընդհանուր գնահատականի 10 
%-ը  կամ 10 միավոր  

 Գնահատման մեթոդը` 

 Անհատական և խմբային աշխատանքի արդյունքում 
պատրաստված նախագծի պաշտպանություն 

 Գնահատման չափանիշները` 

 անհատական աշխատանքի ներկայացում 
 խմբային աշխատանքի ներկայացում 
 թիմային աշխատանքի մասնակցության աստիճան 

 թիմային աշխատանքի ձևավորված հմտություն 
8 Բոնուսներ ` ընդհանուր գնահատականի 30  %-ը կամ 30 
միավոր  

 Գնահատման մեթոդը` 
 Վերը նշված 6  կետերից առաջացած արդյունքների 

հանրագումարը 

 Գնահատման չափանիշները` 
Ուսանողների գիտելիքների   վերջնական   գնահատման 
ձևերը 

Գնահատման սկզբունքները 
Հաճախումները դասերին 10 միավոր 
Ինքնուրույն աշխատանք 20 միավոր 

Գործնական(սեմինար) և լաբորատոր աշխատան20 միավոր 
Առաջին ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 
Երկրորդ ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 

Ամփոփիչ ստուգում 10 միավոր 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը   ––– 100  % 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Հովհաննիսյան Գ. Գ - Գենետիկական թունաբանության 

հիմունքներ, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2016թ․ 

2. Մարգարյան Կ. Խ - Թունագիտական քիմա, Երևան, 

2008թ․ 

3. Գ․Գ․ Հովհաննիսյան,  Գենետիկական թունաբանության 

հիմունքներ, Երևան  ԵՊՀ հրատարակչություն, 2016 — 
72 էջ 

4. Եդոյան Ռ. Հ. «Գենետիկա սելեկցիայի հիմունքներով 
առարկայի խնդրագիրքե Ե., 1989թ. 

5. Եդոյան Ռ. Հ. «Բջջաբանություն գենետիկա սելեկցիայի 

հիմունքներովե Ե., 1991թ. 
6. И. Ф. Жимулев - Общая и молекулярная генетика. 2007г 



7. Discգvery: 100 великих открытий. Генетика. - 2008г 
8. Եդոյան Ռ. Հ. «Գենետիկա սելեկցիայի հիմուքներով», 

Ե., 2011թ. 
Լրացուցիչ-  

1. Ս. Հ. Սիսակյան «Ընդհանուր և բժշկական 

կենսաբանություն» Ե., 2012թ. 
2. Е. Н. Гнатик - Генетика человека. Былое и грядущее. 

2007г 

3. Дориан Дж. Притчард, Брюс Р. Корф - Наглядная 
медицинская генетика. 2009г 

4. М. М. Маковский - Лингвистическая генетика. 

Проблемы онтогенеза слова в индоевропейских языках. 
2007г 

5. И. К. Гайнутдинов, Э. Д. Рубан - Медицинская генетика. 

2009г 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 
ՔԿ/բ-175. Մշակաբույսերի սելեկցիա 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

5-րդ տարի, 10-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը 

Լսարանային 12 

Դասախոսություն 6 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք 4 

Գործնական աշխատանք 2 

Ինքնուրույն 48 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Մշակաբույսերի սելեկցիա դասընթացի  նպատակն է 

ուսանողներին ծանոթացնել բույսերի սելեկցիոն 
գործընթացին, բուսական ռեսուրսների հավաքագրման և 
ուսումնասիրման աշխատանքներին, սորտափորձարկման և 

ելանյութի ստուգման և գնահատման մեթոդներին, 
մուտագենեզը որպես սելեկցիոն ելանյութի ստեղծման 
մեթոդներին, սելեկցիոյի մեթոդներին: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 Մշակաբույսերի սելեկցիա առարկան որպես 

գիտություններ, նրա նպատակներն ու խնդիրները 

 Մշակաբույսերի սելեկցիայի ուսումնասիրման և 
հետազոտման մեթոդները, 

 սելեկցիայի տարբեր բաժինների 
առանձնահատկությունները,  

 Մշակաբույսերի սելեկցիայի առանձին բաժինների 
պատմությունը, զարգացումը, 

 օրինաչափությունները և նրանց կապը այլ 
գիտությունների հետ: 

 Մշակաբույսերի սելեկցիայի մեթոդները և 
առանձնահատկությունները 

Հմտություն 
 Տիրապետի սելեկցիոն փորձարարական աշխատանքների 

կատարման հմտություններին և մեթոդներին, 

 Տիրապետի մշակովի բույսերի ծագման կենտրոնների 



բազմազանության առանձնահատկություններին, 

 Տիրապետի մշակովի բույսերի սորտափորձարկման և 
ելանյութի ստուգման և գնահատման 
առանձնահատկություններին 

Կարողունակություն 
 բացատրել մշակաբույերի սելեկցիայի 

առանձնահատկությունները, 

 տարբերել այն մշակաբույսերը, որոնք օժտված լինեն 
սելեկցիայի համար ցանկալի հատկանիշներով, 

 ստացած տեսական գիտելիքները կիրառել 
պրակտիկայում, 

 նախաձեռնություններ և հմտություններ ձեռք բերել 
սելեկցիայի մասին գիտելիքները ըստ անհրաժեշտության 
օգտագործելու համար, 

 մշակաբույսերի սելեկցիայի կոնկրետ հարցերի 
վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն գիտական 
եզրահանգումներ, 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Ներածություն: Բույսերի սելեկցիայի տեսական 
հիմքը: Սելեկցիոն գործընթացի ընդհանուր բնութագիրը: 

Թեմա 2. Բուսական ռեսուրսների հավաքագրման և ուսումնա-
սիրման աշխատանքներ (գենետիկ ռեսուրսների բանկ): 
Թեմա 3. Հասկացություն սորտի մասին: Ելանյութի դերը 

սելեկցիայում: 
Թեմա 4. Սորտափորձարկում: Սելեկցիոն ելանյութի որակի 
ստուգում և գնահատում: Կայանային և պետական 
սորտափորձարկում: 

Թեմա 5. Սելեկցիոն ելանյութի ստեղծման գենետիկական մե-
թոդներ: 
Թեմա 6. Մուտագենեզը որպես սելեկցիոն ելանյութի 

ստեղծման մեթոդ: Մուտագենեզի և պոլիպլոիդիայի դերը 
բույսերի սելեկցիայում: 
Թեմա 7. Հիբրիդիզացիան որպես սելեկցիոն ելանյութի ստեղծ-

ման մեթոդ: Հետերոզիսի սելեկցիա: 
Թեմա 8. Սելեկցիոն նյութի գնահատման ժամանակակից 
մեթոդներ: 

Թեմա 9. Ընտրություն: Ընտրության մեթոդները: 
Թեմա 10. Սելեկցիոն գործընթացի կազմակերպում: 
Մեթոդիկան և տեխնոլոգիան: 

Թեմա 11. Պետական փորձարկում և սորտերի գոտիավորում, 
լավագույն գյուղատնտեսական սորտերի ընտրություն: Մշա-
կաբույսերը և դրանց մշակման տարածքային սահմանների 

սահմանում: 

Գնահատման 
մեթոդները և 

չափանիշները 

6. Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները. 
6.1.ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 

ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 
  Առաջին  ընթացիկ քննություն  (դասընթացի 18րդ շաբաթ` 
20 միավոր ) 

 Գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում, համակցված գնահատում 

դասախոսի և ուսանողների կողմից 

 Գնահատման չափանիշները` 
 Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 

պատասխանները 

 Առարկայի իմացությունը 
 Հարցատոմսում նշված թեստերի պատասխանները 



2)   Երկրորդ  ընթացիկ քննություն (դասընթացի 36-րդ 
շաբաթ` 20 միավոր ) 

 Գնահատման մեթոդը` 
 Գրավոր ստուգում, համակցված գնահատում 

դասախոսի և ուսանողների կողմից 

 Գնահատման չափանիշները` 
 Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 

պատասխանները 

 Առարկայի իմացությունը 
 Հարցատոմսում նշված թեստերի պատասխանները 

3. Մասնակցությունը դասընթացին`  20 միավոր 

 Գնահատման մեթոդը` 
 Հաճախումների հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 

 Ներկայությունը 
4. Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական 
աշխատանքներին ` 20 միավոր 

 Գնահատման մեթոդը` 

 Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 
 Ներկայությունը 

5. Եզրափակիչ քննություն   
6. Ինքնուրույն աշխատանք` ընդհանուր գնահատականի 10 
%-ը  կամ 10 միավոր  

 Գնահատման մեթոդը` 
 Անհատական և խմբային աշխատանքի արդյունքում 

պատրաստված նախագծի պաշտպանություն 

 Գնահատման չափանիշները` 
 անհատական աշխատանքի ներկայացում 
 խմբային աշխատանքի ներկայացում 

 թիմային աշխատանքի մասնակցության աստիճան 
 թիմային աշխատանքի ձևավորված հմտություն 

8 Բոնուսներ ` ընդհանուր գնահատականի 30  %-ը կամ 30 

միավոր  
 Գնահատման մեթոդը` 
 Վերը նշված 6  կետերից առաջացած արդյունքների 

հանրագումարը 
 Գնահատման չափանիշները` 

Ուսանողների գիտելիքների   վերջնական   գնահատման 

ձևերը 
Գնահատման սկզբունքները 

Հաճախումները դասերին 10 միավոր 

Ինքնուրույն աշխատանք 20 միավոր 
Գործնական(սեմինար) և լաբորատոր աշխատան20 միավոր 
Առաջին ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 

Երկրորդ ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում 10 միավոր 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը   ––– 100  % 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Коновалов Ю.Б., Пыльнев В.В.. Хупацария Т.И. Ребец В.С. 

Общая селекция. СПб –М-Краснодар, 2013, 476 с  
2. Лудилов В.А., Алексеев Ю.Б.Практическое семеноводство 

овощных культур с основами семенововедения. М. Изд 
товарищество научных изданий КМК., 2011, 199 с  



3. Гужов, Ю.Л. Селекция и семеноводство культивируемых 
растений / Ю.Л. Гужов, А. Фукс, П. Валичек; под ред. Ю.Л. 

Гужова. – 3-е изд. – М.: Мир, 2003. – 536 с.  
4. Лудилов В.А. Семеноводство овощных и бахчевых культур 

.- М., 2000, 247 с .  

5. Практикум по селекции и семеноводству полевых культур: 
учебное пособие/В.В. Пыльнев, Ю.Б. Коновалов, А.Н. 
Березкин и др.: под ред. В.В. Пыльнева. – М.: Колос, 2008. 

– 370 с.  
6. Прохоров И.А., Крючков А.В., Комисаров В.А. Селекция 

семеноводство овощных культур – М., 1997, 479 с. 

Լրացուցիչ-  
1. Батыгина, Т.Б. Размножение растений: учебник / Т.Б. 

Батыгина, В.Е. Васильева. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 

2002. – 232 с.  
2. .БроуверВ.Штелин А. Справочник по семеноведению -М., 

Товарищество научных изданий, 2010, 694 с  
3. Жученко, А.А. Экологическая генетика культурных 

растений / А.А.. Жученко. – Кишинев: Штиинца, 1980. – 
502 с.  

4. Жученко А.А.Адаптивное растениеводство /эколого-

генетические основы . – М., Изд. Агрорус, 2000, 813 с  
5. Инструкция по апробации сортовых посевов / М-во с. х. и 

продовол. РФ. - М.: «Принт-Экспрессե. - Ч.1, Ч. 2, 1996. – 

84 с. 60  
6. Кильчевский, А.В. Экологическая селекция растений / А.В. 

Кильчевский, Л.В. Хотылева. – Минск: Технология, 1997. –

372 с.  
7. Крючков, А.П. Селекция и семеноводство овощных и 

плодовых культур: 2-е изд., перераб. и доп. / А.П. 

Крючков, С.П. Потапов. – М.: Агропромиздат, 1986. – 279 с.  
8. И.А. Прохоров, А.В. Крючков, В.А. Комисаров. Селекция и 

семеноводство овощных культур – М.: Колос, 1997. – 320 с.  

9. Теоретические основы селекции /под ред. В.Г. Конорева. - 
М.: Колос, 1993. - 447 с.  

10. Частная селекция полевых культур: учебник / под ред. В.В. 

Пыльнева.- М., «Колосե, 2005. - 252 с.  
11. Прохоров И.А. Семеноводство и семеноведение овощных 

культур - Словарь справочник – М., МСХА, 1995, 178  

12. Смиряев, А.В. Принципы и методы селекции растений / А.В. 
Смиряев, С.П. Мартынов, А.В. Кильчевский, С. М. Бороевич. 
– М: Колос, 1984. - 344 с. 

 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-161. Սնկաբանություն 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 
3-րդ տարի, 6-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը 

Լսարանային 14 

Դասախոսություն 8 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք 6 

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 100 

Ընդամենը 120 



Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ  սնկերի ներքին և 

արտաքին կառուցվածքային առանձնահատկությունների 
մասին: 

Սնկերը  յուրահատուկ կյանք են վարում և անգնահատելի  

դեր ունեն բնության մեջ և մարդու կյանքում: Սնկերի  
ընդհանուր անատոմիական  կառուցվածքի 
ուսումնասիրությունը , սնկերը  ճանաչելու առաջին 

նախապայմանն է, իսկ բույսերի, սնկերի  ռացիոնալ 
օգտագործումը և պահպանումը պայմանավորված է բույսի 
իմացությամբ: Սրանք առարկայի գլխավոր նպատակն ու 

խնդիրներն են: Սնկերի  անատոմիական և ձևաբանական 
ուսումնասիրությունները կենսաբազմազանության 
պահպանության  հիմքն են: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 Սնկաբանության  ուսումնառության և հետազոտման 

մեթոդները, 

 Սնկաբանության տարբեր բաժինների 
առանձնահատկությունները,  

 Սնկերի  էկոլոգիական խնդիրները, աճման և զարգացման 
առանձնահատկությունները,  

 Սնկերի  սննդառությունը, բազմացումը, սեռական և 
անսեռ բազմացման դրսևորումները, 

 Սնկաբանության  առանձին բաժինների պատմությունը, 
զարգացումը, ձևավորումը և կապը, 

 Սնկերի  կառուցվածքը և բազմազանությունը, նրանց 
կապը: 

Հմտություն 
 Սնկաբանությունից  ինքնուրույն աշխատանք կատարելու 

խնդիրները, 

 Թեմայի բացատրության ժամանակ ընտրի  
համապատասխան մոտեցումներ և մեթոդներ, 

 Սնկերի  հարցերի պրակտիկ նշանակությունը, 

 Ներդրման խնդիրները և նպատակները, 

 Փորձանմուշների պատրաստմանը, 
 Լաբորատոր-գործնական պարապմունքներ անցկացնելիս 

նորագույն մեթոդների ներդրմանը և կիրառմանը: 
Կարողունակություն 
 ստացած տեսական գիտելիքները կիրառել 

պրակտիկայում, 

 նախաձեռնություններ և հմտություններ ձեռք բերել 
բուսաբանության մասին գիտելիքները ըստ 
անհրաժեշտության օգտագործելու համար, 

 բուսաբանության կոնկրետ հարցերի վերաբերյալ 
կատարել ինքնուրույն գիտական եզրահանգումներ, 

 թեմատիկ պլաններին համապատասխան տիրապետի 
գրականության մշակմանը, տալով քննադատական 

վերլուծություն: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա1. Ներածություն:   Սնկաբանությունը  որպես գիտություն:   
Սնկերի  բույսերի և կենդանիների նմանությունը և 

տարբերությունը, ծագումը, սնկերի  դերը բնության մեջ, մարդու 
կյանքում:  Սնկաբանության  կապը մյուս գիտությունների հետ: 
Սնկաբանության պատմությունը: Սնկաբանության բաժինները: 



Սնկերի  սննդառությունը: Սնկերի  բազմազանությունը 
Թեմա2. Ուսմունք սնկի  բջջի մասին: Բջջի ուսումնասիրման 

պատմությունը և մեթոդները, սնկի բջիջների կառուցվածքային 
առանձնահատկությունները: 
Թեմա3.  Պատկերացում սնկերի մասին, որպես կենդանի 

օրգանիզմների  մեկուսացված  թագավորություն: Սնկերի 
ֆիլոգենետիկ և տրոֆիկ  խմբերը:    
Թեմա 4. Սնկերի ընդհանուր բնութագիրը:  Սնկերի 

թագավորության տեղը օրգանիզմների համակարգում: 
Սնկերի բջիջների կառուցվածքային 
առանձնահատկությունները: Սեռական և անսեռ բազմացման 

էվոլյուցիան: 
Թեմա 5. Մակաբույծ սնկերի էվոլյուցիան: Սնկերի 
էկոլոգիական խմբերը:  Սնկերի դասերի  բնութագիրը: 

Սնկերի ծագման հիմնախնդիրները  և նրանց էվոլյուցիայի 
հնարավոր ուղիները: Սնկերի բազմացման 
առանձնահատկությունները: Սնկերի էկոլոոգիական խմբերը: 
Սապրոտրոֆ, քսիլոտրոֆ, սիմբիոնտ, միկորիզագոյացնող, 

մակաբույծ , հողագոյացնող նկեր:  
Թեմա 6. Մակաբույծ սնկերի էվոլյուցիան: Սնկերի 
էկոլոգիական խմբերը:  Սնկերի դասերի  բնութագիրը: 

Սնկերի ծագման հիմնախնդիրները  և նրանց էվոլյուցիայի 
հնարավոր ուղիները: Սնկերի բազմացման 
առանձնահատկությունները: Սնկերի էկոլոոգիական խմբերը: 

Սապրոտրոֆ, քսիլոտրոֆ, սիմբիոնտ, միկորիզագոյացնող, 
մակաբույծ , հողագոյացնող նկեր:  
 Սնկերի տարբեր խմբերի  մոտ վերարտադրող տարրերի   

(սպորանգիումներ, պարկեր, բազիդիումներ)կառուցվածքը:   
Էկզոգեն և էնդոգեն սպորների կառուցվածքը:  
Թեմա 7. Սնկի թալոմի կառուցվածքը; Միցելը  և նրա 

մոդիֆիկացիաները:  Խմորասնկերը, կառուցվածքային և 
բազմացմաան առանձնահատկությունները:  Վեգետատիվ և 
անսեռ բազմացում:Սեռական բազմացում: Սեռական պրոցեսի 

տիպերը սնկերի տարբեր խմբերում: Սնկերի տարբեր խմբերի  
մոտ վերարտադրող տարրերի   (սպորանգիումներ, պարկեր, 
բազիդիումներ)կառուցվածքը:   Էկզոգեն և էնդոգեն 

սպորների կառուցվածքը:  
Թեմա 8. Սնկի բջջի քիմիական կազմը և սպեցիֆիկան; 
Պաշարանյութ, պլաստիկ և էներգետիկ փոխանակություն; 

Սնկերը որպես հետերոտրոֆ օրգանիզմներ՝ սննդառությունը, 
մետաբոլիզմ, ֆերմենտները: Ֆերմենտների դերը սնկերի 
սննդառության գործում: Գլիկոլիզ: Խմորում; Ազոտի աղբյուրը 

սնկի սննդառության մեջ: Ազոտային փոխանակություն: 
Առաջնային և երկրորդային մմետաբոլիտները  և նրանց 
էկոլոգիակաան նշանակությունը: Սնկերի հանքային 

սնուցումը: Սնկերի լիպիդները: Ճարպային փոխանակություն; 
Աճի գործոնները և վիտամինները; 
Թեմա 9. ՍՆԿԵՐԻ ԲՋՋԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ   ԵՎ ԳԵՆԵՏԻԿԱՆ  
Սնկի բջջի կառուցվածքը:  Օրգանոիդները, նրանց կազմը  

սնկերի տարբեր խմբերում: Տետրադային վերլուծության 
սկզբունքները: Կենսական ցիկլերը:  
ՍՆԿԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՄԱԿԱԲՈՒՅԾՆԵՐ 

Հասկացություն սնկերի տրոֆիզմի մասին(նեկրո-, բիո-
հեմիտրոֆ սնկեր):  Կենսաբանական ակտիվ նյութերի դերը :  
Թեմա10. ՍՆԿԵՐԸ    ՈՐՊԵՍ   ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ  ՄԱԿԱԲՈՒՅԾՆԵՐ  



Սնկերը՝ անողնաշարավոր  կենդանիների մակաբույծներ: 
Էնտոմոֆիլ սնկերի կիրառումը բույսերի, կենդանիների 

պաշտպանության գործում: Սնկերը ՝ողնաշարավոր 
կենդանիների պաշտպանության մակաբույծներ;    
ՍՆԿԵՐԻ   ԿԵՆՍԱՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ  

Սնկերի կուլտիվացում:  Օգտակար սնկերի սելեկցիայի 
կենսաբանական հիմունքները: Սելեկցիայի ավանդական և 
ժամանակակից մեթոդները;  Ուտելի սնկերի 

արդյունաբերական արտադրություն:  
ՍՆԿԵՐԻ   ԷԿՈԼՈԳԻԱ  
Սնկերի ադապտացիան գոյության պայմաններին: 

Կենսաքիմիական ադապտացիաներ: Ֆերմենտներ, 
հակաբիոտիկներ, պիգմենտներ, սնկերի աճախթանիչներ, 
նրանց նշանակությունը: 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

6. Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները. 
6.1.ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 
ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 

  Առաջին  ընթացիկ քննություն  (դասընթացի 18րդ շաբաթ` 
20 միավոր ) 

 Գնահատման մեթոդը` 

Գրավոր ստուգում, համակցված գնահատում 
դասախոսի և ուսանողների կողմից 

 Գնահատման չափանիշները` 
 Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 

պատասխանները 
 Առարկայի իմացությունը 
 Հարցատոմսում նշված թեստերի պատասխանները 

2)   Երկրորդ  ընթացիկ քննություն (դասընթացի 36-րդ 
շաբաթ` 20 միավոր ) 

 Գնահատման մեթոդը` 

 Գրավոր ստուգում, համակցված գնահատում 
դասախոսի և ուսանողների կողմից 

 Գնահատման չափանիշները` 

 Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 
պատասխանները 

 Առարկայի իմացությունը 

 Հարցատոմսում նշված թեստերի պատասխանները 
3. Մասնակցությունը դասընթացին`  20 միավոր 

 Գնահատման մեթոդը` 

 Հաճախումների հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 
 Ներկայությունը 

4. Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական 
աշխատանքներին ` 20 միավոր 

 Գնահատման մեթոդը` 

 Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 
 Ներկայությունը 

5. Եզրափակիչ քննություն   
6. Ինքնուրույն աշխատանք` ընդհանուր գնահատականի 10 
%-ը  կամ 10 միավոր  

 Գնահատման մեթոդը` 
 Անհատական և խմբային աշխատանքի արդյունքում 

պատրաստված նախագծի պաշտպանություն 
 Գնահատման չափանիշները` 



 անհատական աշխատանքի ներկայացում 
 խմբային աշխատանքի ներկայացում 

 թիմային աշխատանքի մասնակցության աստիճան 
 թիմային աշխատանքի ձևավորված հմտություն 

8 Բոնուսներ ` ընդհանուր գնահատականի 30  %-ը կամ 30 

միավոր  
 Գնահատման մեթոդը` 
 Վերը նշված 6  կետերից առաջացած արդյունքների 

հանրագումարը 
 Գնահատման չափանիշները` 

Ուսանողների գիտելիքների   վերջնական   գնահատման 

ձևերը 
Գնահատման սկզբունքները 

Հաճախումները դասերին 10 միավոր 

Ինքնուրույն աշխատանք 20 միավոր 
Գործնական(սեմինար) և լաբորատոր աշխատան20 միավոր 
Առաջին ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 
Երկրորդ ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 

Ամփոփիչ ստուգում 10 միավոր 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը   ––– 100  % 
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Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-207. Բուսաբուծություն 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 
3-րդ տարի, 6-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը 

Լսարանային 14 

Դասախոսություն 8 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք 6 

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 100 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ բույսերի ներքին և 
արտաքին կառուցվածքային առանձնահատկությունների, 

բույսերի բազմազանության, բույսերի օրգանների 
կառուցվածքի և նշանակության, սելեկցիայի,  
դաշտավարության, պտղաբուծության, բանջարաբուծության, 

պաշտպանված գրւնտում, հիդրոպոնիկ եղանակով բույսերի 
աճեցման մասին: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 Բուսաբուծության ուսումնառության և հետազոտման 

մեթոդները, 

 Բուսաբուծության ն տարբեր բաժինների 
առանձնահատկությունները,  

 Ագրոէկոլոգիայի, բուսաբուծության,բույսերի էկոլոգիական 
խնդիրները, աճման և զարգացման 
առանձնահատկությունները,  

 Բույսերի սննդառությունը, բազմացումը, սեռական և 
անսեռ բազմացման դրսևորումները, 

 Բուսաբուծության առանձին բաժինների պատմությունը, 
զարգացումը, ձևավորումը և կապը, 

 Բույսերի առանձին օրգանների, օրգան համակարգերի 
կառուցվածքը և բազմազանությունը, նրանց կապը: 

Հմտություն 
 Բուսաբուծությունից ինքնուրույն աշխատանք կատարելու 

խնդիրները, 

 Թեմայի բացատրության ժամանակ ընտրի 
մանկավարժական համապատասխան մոտեցումներ և 
մեթոդներ, 

 Բուսաբուծության հարցերի պրակտիկ նշանակությունը, 



 Ներդրման խնդիրները և նպատակները, 
 Փորձանմուշների պատրաստմանը, 

 Լաբորատոր-գործնական պարապմունքներ անցկացնելիս 
նորագույն մեթոդների ներդրմանը և կիրառմանը: 

Կարողունակություն 
 ստացած տեսական գիտելիքները կիրառել 

պրակտիկայում, 

 նախաձեռնություններ և հմտություններ ձեռք բերել 
բուսաբուծության մասին գիտելիքները ըստ 
անհրաժեշտության օգտագործելու համար, 

 բուսաբուծության կոնկրետ հարցերի վերաբերյալ 
կատարել ինքնուրույն գիտական եզրահանգումներ, 

 թեմատիկ պլաններին համապատասխան տիրապետի 
գրականության մշակմանը, տալով քննադատական 
վերլուծություն: 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1. Ներածություն: Բուսաբուծությունը որպես 

գիտություն, բույսերի դերը բնության մեջ, մարդու կյանքում: 
Բուսաբուծության կապը մյուս գիտությունների հետ: 
Բուսաբուծության պատմությունը: Բուսաբուծության 

բաժինները: Բույսերի սննդառությունը: Բույսերի 
բազմազանությունը 
Թեմա 2. ՀԱՍԿԱՑՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ՑԱՆՔԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ 

ՄԱՍԻՆ ԵՎ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ 
Ցանքաշրջանառության գիտական հիմունքները: 
Ցանքաշրջանառության դասակարգումը. Նշանակությունը 

բարձր բերք ստանալու , մոլախոտերի դեմ պայքարելու 
համար: 
Թեմա 3.  ԵՐԿՐԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԸ          

Երկրագործության    զարգացման պատմությունը:   
Երկրագործության ժամանակակից համակարգերի բաղադրիչ 
մասերը: Ցանքի մակերեսների գիտականորեն հիմնավորված  

կառույցները: 
 Թեմա 4. ԳԻՏԱԿԱՆ  ԵՐԿՐԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ 
ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 

Գիտական  երկրագործության հիմնական օրենքները: 
Բույսերի վրա ազդող գործոնները: Հողերի բերրիության և 
նրա վերարտադրության մասին ուսմունքի օրենքները: 

Թեմա 5. ՀԱՑԱՀԱՏԻԿԱՅԻՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 
ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 
Հացահատիկային   մշակաբույսերի  դասակարգումը, 

խմբավորումներըՀացահատիկային   
մշակաբույսերի`աշնանացան և գարնանացան ցորենի, 
աշնանացան աշորայի, գարու, եգիպտացորենի 

ձևաբանությունը, կենսաբանական և բուսաբանական 
առանձնահատկությունները:  
Թեմա 6. Հացահատիկային   մշակաբույսերի Նշանակությունը 
ժողովրդական տնտեսության մեջ, մշակության շրջանները, 

ագրոտեխնիկան:  Կարծր և փափուկ ցորեն: Ցանքսի 
առանձնահատկությունները: Ռադիոակտիվ նյութերով, 
քիմիական պարարտանյութերով, ծանր մետաղներով 

հացահատիկային   մշակաբույսերի  աղտոտման ուղիների 
կանխարգելումը: 
 Թեմա 7. ԸՆԴԱՎՈՐ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 

ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 
Ընդավոր մշակաբույսերի ընդհանուր բնութագիրը,  



ձևաբանությունը, դասակարգումը, կենսաբանական և 
բուսաբանական առանձնահատկությունները:  

Թեմա 8. Ընդավոր մշակաբույսերի 
Նշանակությունը ժողովրդական տնտեսության մեջ, 
մշակության շրջանները, ագրոտեխնիկան:  Ցանքսի 

առանձնահատկությունները: Ռադիոակտիվ նյութերով, 
քիմիական պարարտանյութերով, ծանր մետաղներով  
ընդավոր մշակաբույսերի  աղտոտման ուղիների 

կանխարգելումը: 
Թեմա 9. ԹԵԼԱՏՈՒ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 
ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 

Թելատու մշակաբույսերի ընդհանուր տեխնիկական 
բնութագիրը (բամբակենի, վուշ, կանեփ), ձևաբանությունը, 
դասակարգումը, կենսաբանական և բուսաբանական 

առանձնահատկությունները:  
Թեմա 10. Թելատու մշակաբույսերի Նշանակությունը 
ժողովրդական տնտեսության մեջ, մշակության շրջանները, 
ագրոտեխնիկան:  Ցանքսի առանձնահատկությունները: 

Ռադիոակտիվ նյութերով, քիմիականպարարտանյութերով, 
ծանր մետաղներով թելատու  մշակաբույսերի աղտոտման 
ուղիների կանխարգելումը: 

Թեմա 11. ԿԵՐԱՅԻՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 
ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 
Կերային մշակաբույսերի ընդհանուր բնութագիրը, 

ձևաբանությունը, դասակարգումը, կենսաբանական և 
բուսաբանական առանձնահատկությունները: Բազմամյա և 
միամյա մշակաբույսեր:  

Թեմա 12. Կերային մշակաբույսերի Նշանակությունը 
ժողովրդական տնտեսության մեջ, մշակության շրջանները, 
ագրոտեխնիկան:  Ցանքսիառանձնահատկությունները: 

Ռադիոակտիվ նյութերով, քիմիական պարարտանյութերով, 
ծանր մետաղներով  կերային մշակաբույսերի աղտոտման 
ուղիների կանխարգելումը: 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

6. Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները. 
6.1.ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 
ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 

  Առաջին  ընթացիկ քննություն  (դասընթացի 18րդ շաբաթ` 
20 միավոր ) 

 Գնահատման մեթոդը` 

Գրավոր ստուգում, համակցված գնահատում 
դասախոսի և ուսանողների կողմից 

 Գնահատման չափանիշները` 

 Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 
պատասխանները 

 Առարկայի իմացությունը 

 Հարցատոմսում նշված թեստերի պատասխանները 
2)   Երկրորդ  ընթացիկ քննություն (դասընթացի 36-րդ 
շաբաթ` 20 միավոր ) 

 Գնահատման մեթոդը` 
 Գրավոր ստուգում, համակցված գնահատում 

դասախոսի և ուսանողների կողմից 

 Գնահատման չափանիշները` 
 Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 

պատասխանները 
 Առարկայի իմացությունը 



 Հարցատոմսում նշված թեստերի պատասխանները 
3. Մասնակցությունը դասընթացին`  20 միավոր 

 Գնահատման մեթոդը` 
 Հաճախումների հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 

 Ներկայությունը 
4. Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական 
աշխատանքներին ` 20 միավոր 

 Գնահատման մեթոդը` 
 Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 

 Ներկայությունը 
5. Եզրափակիչ քննություն   
6. Ինքնուրույն աշխատանք` ընդհանուր գնահատականի 10 

%-ը  կամ 10 միավոր  
 Գնահատման մեթոդը` 
 Անհատական և խմբային աշխատանքի արդյունքում 

պատրաստված նախագծի պաշտպանություն 

 Գնահատման չափանիշները` 
 անհատական աշխատանքի ներկայացում 
 խմբային աշխատանքի ներկայացում 

 թիմային աշխատանքի մասնակցության աստիճան 
 թիմային աշխատանքի ձևավորված հմտություն 

8 Բոնուսներ ` ընդհանուր գնահատականի 30  %-ը կամ 30 

միավոր  
 Գնահատման մեթոդը` 
 Վերը նշված 6  կետերից առաջացած արդյունքների 

հանրագումարը 
 Գնահատման չափանիշները` 

Ուսանողների գիտելիքների   վերջնական   գնահատման 

ձևերը 
Գնահատման սկզբունքները 

Հաճախումները դասերին 10 միավոր 

Ինքնուրույն աշխատանք 20 միավոր 
Գործնական(սեմինար) և լաբորատոր աշխատան20 միավոր 
Առաջին ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 

Երկրորդ ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում 10 միավոր 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը   ––– 100  % 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Степанов, В. Н. Растениеводство / под ред. В. Н. 

Степанова, В. И. Лукъянюка. –Изд. 3-е –М.. 1971 
2. Керефов, К. Н. Биологические основы растениеводства: 

учеб. пособие для ун-тов. –М. : Высшая школа, 1975 

3. Коренев Г.В., Гатаулин Г.Г., Зинченко А.И. и др. 
Интенсивная технология возделывания 
сельскохозяйственных культур/ -Г.: Агропромиздат, 301 

с. 1988 
4. Кондрашкина М.И.Лабораторно-практические занятия 

по растениеводству: Учебное пособие для студентов 

факультета почвоведения (под ред. Лебедевой 
Г.Ф.).издательствоДашков и К. 36 с.28. 2006 г. 

Լրացուցիչ- 
1. Ермоленков В.В., Прокопович В.Н. Земледелие. Минск. 



УП ИВЦ Минфин..463 с. стр.29. 2006 
2. Тимофеев С.Ф. Лашкевич Н.В. Растениеводство 

Практическое пособие по спецкурсу. Гомель. УО ГГУ им. 
Ф.Скорины. 70 с.стр.30. 2009 

3. Организационно-технологические нормативы 

возделывания сельскохозяйственных культур: Сборник 
отраслевых регламентов. –Минск: Институт аграрной 
экономики НАН Беларуси, 460 с. 2005 

Մեթոդական ձեռնարկներ,երաշխավորագրեր 
1. Правила ведения агропромышленного производства в 

условиях радиоактивного загрязнения земель 

Республики Беларусь на 2002–2005 гг. –Мн. :–74 с.13 
2. Соловьев А.М.Трифонова М.Ф.Фирсов И.П.Технология 

растениеводства: Учебник для вузов. Издательство 

КолосС. 472 с. 2006 г. 
3. Барыкина Р. П. Большой практикум по ботанике. 

Экологическая анатомия цветковых растений / Р. П. 
Барыкина, Н. В. Чубатова. –М.: Т-во науч. изданий 

КМК,. –77 с. 2005 

 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-163. Իմունոլոգիա 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  
3 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

4-րդ տարի, 8-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը 

Լսարանային 16 

Դասախոսություն 8 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք 4 

Գործնական աշխատանք 4 

Ինքնուրույն 74 

Ընդամենը 90 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Իմունոլոգիա դասընթացի նպատակն է  ուսանողներին  զինել 
գիտելիքներով  իմունային           համակարգի 
գործունեության մեխանիզմների մասին, ծանոթացնել 

ժամանակակից իմունոլոգիայի նվաճումներին, ըհդհանուր 
պատկերացում տալ իմունաախտաբանության և թերապիայի 
մասին:  

Դասընթացի նպատակն է նաև նպաստել օրգանիզմում 
ընթացող ֆիզիոլոգիական գործընթացների 
օրինաչափությունների մասին գիտելիքների խորացմանը և 

ամրապնդմանը: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 իմունային համակարգի կենտրոնական և ծայրամասային 

օրգանների կառուցվածքագործառական 

առանձնահատկությունները, 

 իմունային համակարգի բջիջների 
առանձնահատկությունները և նշանակությունը իմունային 
ռեակցիաների իրականացման ընթացքում, 

 բնածին իմունիտետի գործոնները և մեխանիզմները, 
 ադապտիվ  իմունային պաշտպանության մեխանիզմները, 

 իմունային պատասխանի և նրա կարգավորման 



մեխանիզմների էությունը, 

 իմունային համակարգի ախտաբանությունները: 
Հմտություն 
 իմունոլոգիական  տեղեկատվության հավաքման, 

մշակման և ներկայացման մեթոդներին, 

 իմունոլոգիական գործընթացների վերլուծություն 
կատարելու մեթոդական հմտություններին, 

 որոշ չափով աշակերտների առողջական վիճակը 
գնահատելու, իմունային համակարգի որոշ 

ախտաբանություններ  հասկանալու  ունակությանը: 
Կարողունակություն 
 իմունոլոգիայից  հանձնարարված թեմայի վերաբերյալ 

օգտվել տարբեր գրականության աղբյուրներից, մշակել 
նրանք, կազմել ռեֆերատ, ներկայացնել աշխատանքը,  

 իմունոլոգիական որոշ  հարցերի վերաբերյալ կատարել 
ինքնուրույն   եզրահանգումներ, 

 յուրացնելով տեսական նյութը, նպաստել  աշակերտների 
առողջական վիճակի ամրապնդմանն ու պահպանմանը:  

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1 Իմունոլոգիայի ուսումնասիրման առարկան, խնդիր-

ները, մեթոդները:  Իմունոլոգիայի տեղը կենսաբանական գի-
տությունների համակարգում: Իմունոլոգիայի զարգացման 
պատմությունը: 

Թեմա 2 Հասկացություն իմունային համակարգի մասին: 
Իմունային համակարգի կառուցվածքագործառական կազմա-
կերպումը: Իմունային համակարգի օրգանները և բջիջները: 

Թեմա 3 Բնածին իմունային պաշտպանության 
մեխանիզմները: Միելոիդային բջիջների դերը բնածին 
իմունիտետի բջջային մեխանիզմներում: Ֆագոցիտային 

համակարգ, ֆագոցիտային համակարգի բջիջները, ֆագո-
ցիտոզի փուլերը:Լիմֆոիդային համակարգի բջիջների դերը 
բնածին իմունիտետի բջջային մեխանիզմներում: 

Թեմա 4  Բնածին իմունային պաշտպանության հումորալ 
մեխանիզմները: Կոմպլեմենտի համակարգ, նրա բա-
ղադրամասերը և նրանց ֆունկցիաները, կոմպլեմենտի ակտի-

վացման դասական և այլընտրանքային /ալտերնատիվ/ եղա-
նակները: Սուր փուլի սպիտակուցներ: Ինտերֆերոններ: 
Թեմա 5 Ադապտիվ իմունիտետի մեխանիզմները: T-բջիջների 

համակարգ՝ ծագումը, տարբերակումը, գաղթը և շրջապտույ-
տը օրգանիզմում: T-բջջային ընկալիչներ: T-բջիջների դերը 
ադապտիվ իմունիտետի բջջային մեխանիզմներում: 

Թեմա 6  B-լիմֆոցիտների համակարգ, նրա դերը ադապտիվ 
իմունիտետի հումորալ մեխանիզմներում: Նրանց ծագումը, 
տարբերակումը ոսկրածուծում, նրանց գաղթը, շրջապտույտը 

և բաշխումը օրգանիզմում:  
Թեմա 7 Իմունոգլոբուլիններ, դասակարգումը, կառուցվածքը, 
ֆունկցիաները: Նրանց հետերոգենությունը՝ իզոտիպեր, 
ալոտիպեր, իդիոտիպեր: 

Թեմա 8 Հակածիններ, նրանց տեսակները, կառուցվածքը, 
հատկությունները: Հակածնի ճանաչումը: 
Թեմա 9  Իմունային պատասխան: Բջջային իմունային 

պատասխան։ Հումորալ  իմունային պատասխան։ 
Իմունոլոգիական հիշողություն և երկրորդային իմունային 
պատասխան։    

Թեմա 10 Իմունային պատասխանի կարգավորում: Իմունային 
համակարգի հորմոններ և ցիտոկիններ:  



Թեմա 11 Իմունային անբավարարության վիճակներ: 
Գերզգայունության ռեակցիաներ: 

Աուտոիմունային գործընթացներ: 
Հակաուռուցքային իմունիտետ:Փոխպատվաստման 
իմունիտետ: 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Գնահատման կառուցվածքը 
Գնահատումը կատարվում է բուհում ընդունված 100 

միավորանոց բազմագործոնային գնահատման 

կանոնակարգի համաձայն. 

 երկու ընթացիկ և մեկ եզրափակիչ ստուգում 
 2-4  ինքնուրույն աշխատանք 

 2-4 ստուգողական աշխատանք 
 առաջին  ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 7-րդ 

շաբաթ` մինչև 20 միավոր ) 

 երկրորդ  ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 15-րդ 
շաբաթ` մինչև 20 միավոր ) 

 առաջին և երկրորդ ընթացիկ ստուգումների 
արդյունքները միջինացվում են 

 մասնակցությունը դասընթացին (մինչև 10 միավոր) 
- մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական  

աշխատանքներին (մինչև 20 միավոր) 
- եզրափակիչ ստուգում 

- գործնական և ստուգողական աշխատանք մինչև 20 

միավոր  

- ինքնուրույն աշխատանք մինչև 20 միավոր  
- ուսանողի հմտությունները և կարողությունները 

(մինչև 30 միավոր  
Գնահատման մեթոդներ 

Ռեֆերատ, զեկույց, թեստ, կոնկրետ իրավիճակների 
վերլուծություն, ինքնուրույն աշխատանք համացանցում, 

աշխատանքային տետրի վարում, կուրսային աշխատանք, 
ստուգողական աշխատանք: 
 

Դասավանդման և ուսումնառության մեթոդներ․  

Դասախոսություն, պատմում, բացատրություն, 
մեկնաբանություն, զեկուցում, ցուցադրություն 

(իլյուստրացիա, պատկերազարդումտեսամեթոդ), օրինակի 
մեթոդ, ուսուցողական փորձեր 
Ուսումնառության մեթոդներն են՝ 

գրավոր աշխատանք,լաբորատոր հանձնարարություն, 
,ուսումնական փորձեր,աշխատանքային առաջադրանքների 
կատարում, պրոբլեմային հանձնարարություն,անհատական 

գործնական աշխատանք, խնդիրների լուծում 
Ուսանողների գիտելիքների   վերջնական   գնահատման 
ձևերը 

Գնահատման սկզբունքները 
Հաճախումները դասերին 10 միավոր 
Ինքնուրույն աշխատանք 20 միավոր 

Գործնական(սեմինար) և լաբորատոր աշխատան20 միավոր 
Առաջին ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 
Երկրորդ ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 

Ամփոփիչ ստուգում 10 միավոր 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը   ––– 100  % 

Գրականություն Պարտադիր- 



1. Ярилин А. А. Иммунология.- М.,ГЭОТАР Медиа. 2010 
2. Хаитов Р. М. Иммунология . М., ГЭОТАР Медиа. 2011 

3. Хаитов Р. М., Игнатьева Г.А., Сидорович И. Г. 
Иммунология . Норма и патология. М.,Медицина. 2010 

4. Койко Р., Саншайн Д., Бенджамин Э.  Иммунология.- 

Изд:Академия. 2008 
5. Мейл Д., Бростофф Дж.,Рот Д. Б.,Ройт А. Иммунология. 

-Логосфера. 2007 

6. Борисов Л. Б.. Медицинская 
микробиология,вирусология, иммунология.- М.,Медиц. 
информ. Агентство. 2005 

Լրացուցիչ-  
1. Хаитов Р. М., Ярилин А. А., Пинегин Б.В. Иммунология. 

Атлас. М. 2011 

2. Титов Л.П. Иммунология.Терминологический словарь. - 
М.,Медиц. информ. Агентство. 2008 

3. Ս.Մ. Մինասյան, Ծ.Ի.Ադամյան,Ն.Վ.Սարգսյան,  Մարդու 
և կենդանիների ֆիզիոլոգիա, Եր.:Երևանի համալս. 

հրատ. 2006 
4. Դ. Ն. Խուդավերդյանի, Վ. Բ. ֆանարջյանի խմբագր. 

Մարդու ֆիզիոլոգիայի հիմունքներ, Երևան, ԵՊԲՀ 

հրատ.      1998 
5. Под ред. Р. Шмидта, Г. Тевса,  в 3 томах. Физиология 

человека. -М., «Мир. 2005 

6. Под ред. Ноздрачева А. Д., Начала физиологии.- 
СанктПетербург, Лань. 2002 

 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-164. Հիդրոկենսաբանություն 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

3 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 
4-րդ տարի, 8-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը 

Լսարանային 16 

Դասախոսություն 8 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք 4 

Գործնական աշխատանք 4 

Ինքնուրույն 74 

Ընդամենը 90 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը 1. Պատրաստել ջրակենսաբանության որակյալ 
մասնագետներ: 

2. Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների գիտելիքները 
ջրակենսաբանության պատմության, զարգացման, նրա 
առաջացման և ծագման մասին, նրանում բնակվող 
կենդանական և բուսական աշխրհների մասին: 

3. Ուսանողներին գաղափար տալ ջրակենսաբանության 
հիմնական բաժինների մասին: 

4. Ուսանողներին նախապատրաստել ջրակենսաբանության 

հետ կապված կենսաբանական գիտությունների հետագա 
ուսումնասիրություններին: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 ջրակենսաբանության հետազոտման մեթոդները, 



 ջրակենսաբանության առանձին բաժինների 
ուսումնասիրություն,  

 գետերի և լճերի տեսակներն ըստ ծագման, նրանց դերը 
կլիմայի կարգավորման գործում, 

 գրունտի տեսակների, նրանցում բնակվող 
հիդրոբիոնտների կենսագործունեության վերաբերյալ, 

 գետերի և լճաերի աղտոտման հիմնական աղբյուրները և 
նրանց դեմ պայքարի միջոցները: 

Հմտություն 
 ջրակենսաբանության ուսումնասիրման մեթոդներին, 

 հանձնարարված գրականության հիման վրա կազմել 
ռեֆերատներ, 

 ՀՀ ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործմանը, 
նրանց աղտոտվածությունը և մաքրման հիմնական 
եղանակները: 

Կարողունակություն 
 ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 

գործնականում, 

 տիրապետել ջրակենսաբանության ուսումնասիրման 
մեթոդներին, 

 որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ ինքնուրույն 
եզրահանգումներ, 

 հանձնարարված գրականության հիման վրա կազմել 
ռեֆերատներ: 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա1,2. Ներածություն: Ջրակենսաբանություն առարկան, 

տեղը բնական գիտությունների շարքում: 
Ջրակենսաբանական հիմնական հասկացությունները: 
Ուսումնասիրության մեթոդները: Ջրային ռեսուրսների արդ-

յունավետ օգտագործման և պահպանության ուղիները: Ջրի 
նշանակությունը բնության մեջ և մարդու կյանքում: 
Երկրագնդի ջրային ռեսուրսները: Հիդրոհամակարգեր: ՀՀ 

ջրային ռեսուրսները և նրանց ռացիոնալ օգտագործումը: ՀՀ 
ջրային հաշվեկշիռ: ՀՀ ջրային ռեսուրսների պահպանության 
իրավական հիմունքները: 

Թեմա 3.  Ջրային ռեսուրսների աղտոտման աղբյուրները և 
պահպանության միջոցառումները: Հոսքաջրերի մաքրման 
մեթոդները: Ջրերի կենսածին աղտոտվածություն, դրանց 
էկոլոգիական և սանիտարահիգիենիկ հետևանքները: 

Թեմա 4. Սևանա լիճ, նրա հիմնախնդիրները: Սևանա լճի 
ֆլորան և ֆաունան: 
Թեմա 5. Գրունտ: Գրունտի դերը հատակային կենդանիների և 

բույսերի կյանքում: Գրունտի ֆիզիկո – քիմիական 
հատկությունները: Ջրում լուծված գազեր և օրգանական 
նյութեր: 

Թեմա 6. Կենսոլորտ: Հասկացություն կենսոլորտի մասին: 
Կենսոլորտի ուսումնասիրության մակարդակները: 
Էկոլոգիական ճգնաժամ: Էկոլոգիական անվտանգություն: 

Բիոտիկ և աբիոտիկ գործոններ: Էկոլոգիական 
վալենտականություն: Էկոլոգիական մինիմումի և 
մաքսիմումի օրենքներ: 

Թեմա 7. Լճեր: Լճերի գոտիականություն: Լճերի 
դասակարգումն ըստ ծագման: Լճերի կենսաբանական 
դասակարգում: Լճերի շարժում: Լճերի գրունտ, նրա 

տեսակները: Լճերի բնակչությունը: Բուսական և 
կենդանական աշխարհ:  



Թեմա 8. Մակրոֆիտներ: Ճահիճներ, դասակարգումը, 
կառուցվածքը, բաշխվածությունը Երկրի վրա: Ցածրադիր և 

բարձրադիր ճահիճներ: ճահիճների և ճահճուտների 
տարբերությունը: Ճահիճների բուսական և կենդանական 
աշխարհը: Գետեր: Գետերը որպես մակերևութային 

հոսքաջրեր: 
Թեմա 9. Ջրամբարներ, դասակարգումը: Ջերմաստիճանը 
որպես էկոլոգիական կարևոր գործոն ջրամբարների համար: 

Լույսը որպես էկոլոգիական գործոն: Օրգանիզմների 
խմբավորումները ջրամբարներում: Արհեստական 
ջրամբարներ: 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Գնահատման կառուցվածքը 
Գնահատումը կատարվում է բուհում ընդունված 100 

միավորանոց բազմագործոնային գնահատման 

կանոնակարգի համաձայն. 
 երկու ընթացիկ և մեկ եզրափակիչ ստուգում 

 2-4  ինքնուրույն աշխատանք 

 2-4 ստուգողական աշխատանք 
 առաջին  ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 7-րդ 

շաբաթ` մինչև 20 միավոր ) 

 երկրորդ  ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 15-րդ 
շաբաթ` մինչև 20 միավոր ) 

 առաջին և երկրորդ ընթացիկ ստուգումների 
արդյունքները միջինացվում են 

 մասնակցությունը դասընթացին (մինչև 10 միավոր) 
- մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական  

աշխատանքներին (մինչև 20 միավոր) 
- եզրափակիչ ստուգում 

- գործնական և ստուգողական աշխատանք մինչև 20 

միավոր  

- ինքնուրույն աշխատանք մինչև 20 միավոր  
- ուսանողի հմտությունները և կարողությունները 

(մինչև 30 միավոր  

Գնահատման մեթոդներ 
Ռեֆերատ, զեկույց, թեստ, կոնկրետ իրավիճակների 
վերլուծություն, ինքնուրույն աշխատանք համացանցում, 

աշխատանքային տետրի վարում, կուրսային աշխատանք, 
ստուգողական աշխատանք: 
 

Դասավանդման և ուսումնառության մեթոդներ․  

Դասախոսություն, պատմում, բացատրություն, 
մեկնաբանություն, զեկուցում, ցուցադրություն 

(իլյուստրացիա, պատկերազարդումտեսամեթոդ), օրինակի 
մեթոդ, ուսուցողական փորձեր 
Ուսումնառության մեթոդներն են՝ 

գրավոր աշխատանք,լաբորատոր հանձնարարություն, 
,ուսումնական փորձեր,աշխատանքային առաջադրանքների 
կատարում, պրոբլեմային հանձնարարություն,անհատական 

գործնական աշխատանք, խնդիրների լուծում 
Ուսանողների գիտելիքների   վերջնական   գնահատման 
ձևերը 

Գնահատման սկզբունքները 
Հաճախումները դասերին 10 միավոր 
Ինքնուրույն աշխատանք 20 միավոր 
Գործնական(սեմինար) և լաբորատոր աշխատան20 միավոր 



Առաջին ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 
Երկրորդ ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 

Ամփոփիչ ստուգում 10 միավոր 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը   ––– 100  % 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Р. О. Оганесян-Озеро Севан вчера, сегодня. Ереван, 448 с. 

1994, 

2. Г. А. Баграмян-Повышение эффективности комплексного 
использования водных ресурсов Армянской ССР. Ереван, 
1973г. 

3. А. С. Константинов-Общая гидробиология. М., , 467с.1986г. 
4. А. М. Никаноров-Гидрохимия. Санкт-Петербург., 

442с.2001г. 

5. М. Бигон, Дж. Харпер, К. Таунсенд-Экология особи, 
попоуляции и сообщества. I и II т., М., 1989г. 

6. Ю. Одум-Экология. М., 322с.1986г. 

7. Д. П. Никитин, Ю. В. Новиков-Окружающая среда и 
человек. М., 1986г. 

8. Ю. А. Израэль-Экология и контроль состояния природной 

среды. М., 1984г. 
Լրացուցիչ-  

 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-162. Ֆիտոպաթոլոգիա 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  
3 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

4-րդ տարի, 7-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը 

Լսարանային 12 

Դասախոսություն 8 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք 4 

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 74 

Ընդամենը 90 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը 1. Ուսանողներին զինել գիտելիքներով Ֆիտոպաթոլոգիա 
առարկայի մասին: 

2. Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների գիտելիքները 

Ֆիտոպաթոլոգիայի պատմության, զարգացման, նրա 
առաջացման և ծագման մասին,բույսերի 
հիվանդությունների, դրանց դեմ պայքարի 

միջոցառումները: 
3.   Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների գիտելիքները 

հողային ռեսուրսների հիմնական աղտոտման 

աղբյուրների և դրանց դեմ պայքարի միջոցառումների 
մասին; 

4. Ուսանողներին գաղափար տալ Ֆիտոպաթոլոգիայի  

հիմնական բաժինների մասին: 
5. Ուսանողներին նախապատրաստել Ֆիտոպաթոլոգիայի 

հետ կապված բնապահպանական գիտությունների 
հետագա ուսումնասիրություններին: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 



 ֆիտոպաէոլոգիայի հասկացողությունների  համակարգերը  
և տերմինները; 

 ֆիտոպաթոլոգիայի   հետազոտական մեթոդների  
հիմունքները; 

 բույսերի հիվանդությունների ախտորոշման  տեսական 
հիմունքները;  

 բույսերի հիվանդությունների պրոֆիլակտիկան և 
բուժումը;  

 հիվանդություններից բույսերի պաշտպանության 
միջոցառումների  կենսաբանորեն հիմնավորված 
սկզբունքները; 

 կենսաբանական օբյեկտների դիտարկման, նկարագրման, 
դասակարգման , կուլտիվացման մեթոդները; 

Հմտություն 
 Կենդանի  օրգանիզմների վիճակի գնահատման և 

վերլուծության մեթոդներին; 

 ժամանակակից սարքավորումների աշխատանքի 
սկզբունքներին  դաշտային, լաբորատոր 

գիտահետազոտական աշխատանքները  կատարելու  
նպատակով;  

 ինֆորմացիայի ժամանակակից մեթոդների 
վերլուծությանը, հետազոտության արդյունքները ճիշտ 
ներկայացնելու համար : 

Կարողունակություն 
 մշակել   համակարգված միջոցառումներ  

հիվանդություններից  բույսերը պաշտպանելու   

նպատակով; 
 ներկայացնել  դաշտային և լաբորատոր 

հետազոտությունների ֆիտոպաթոլոգիական   

արդյունքները; 

 օգտագործել կենսաբանական օբյեկտների դիտարկման, 
նկարագրման, դասակարգման , կուլտիվացման 
մեթոդները; 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա1. Ֆիտոպաթոլոգիա առարկան, նրա նպատակները, 

խնդիրները, ուսումնասիրության մեթոդները 
Թեմա2. Հասկացողություն բույսերի հիվանդությունների 
մասին  և պաթոլոգիական գործընթացը 

Թեմա 3-4. Բույսերի աշխարհագրական ծագումը, 
կենտրոնները;  Բույսերի  սուր և խրոնիկ հիվանդությունները 
: 

Թեմա 5. Էկոլոգիական գործոնների դասակարգումը; 
Բույսերի դասակարգումը  ըստ  էկոլոգիական գործոնների 
նկատմամբ նրանց վերաբերմունքի ` լույսի, ջերմության և 

այլն  
Մշակաբույսերի տարածման արեալները 
Թեմա 6-7. Բույսերի ոչինֆեկցիոն, ինֆեկցիոն 

հիվանդությունների առաջացման պատճառները, 
աղբյուրները; հիվանդությունների հարուցիչները, 
վարակները  

Թեմա 8, 9, 10. Հիվանդությունների դասակարգումը; 
ինֆեկցիոն և ոչինֆեկցիոն  հիվանդություններ 
Թեմա 11, 12, 13. Բույսերի սնկային հիվանդություններ ; 

Սնկերի տեղը օրգանական աշխարհի համակարգում բույսերի  
մշակման ագրոտեխնիկան և խնամքը;  Պաթոգեն սնկերի  
բնութագրումը, դասակարգումը 



Թեմա 14-15. Բաց և փակ գրունտի մշակաբույսերի    
հիվանդությունները մշակաբույսերը , բույսերի  տեսակային 

կազմը, հիվանդությունները ըստ տաքսոնոմիայի 
Թեմա 16. Բույսերի վիրուսային հիվանդությունները; 
Բակտերիոֆագ 

Թեմա 17. Բակտերիաները, որպես հիվանդությունների 

հարուցիչներ ;Պաթոգեն բակտերիաներ 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Գնահատման կառուցվածքը 
Գնահատումը կատարվում է բուհում ընդունված 100 

միավորանոց բազմագործոնային գնահատման 

կանոնակարգի համաձայն. 

 երկու ընթացիկ և մեկ եզրափակիչ ստուգում 
 2-4  ինքնուրույն աշխատանք 

 2-4 ստուգողական աշխատանք 
 առաջին  ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 7-րդ 

շաբաթ` մինչև 20 միավոր ) 

 երկրորդ  ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 15-րդ 
շաբաթ` մինչև 20 միավոր ) 

 առաջին և երկրորդ ընթացիկ ստուգումների 
արդյունքները միջինացվում են 

 մասնակցությունը դասընթացին (մինչև 10 միավոր) 
- մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական  

աշխատանքներին (մինչև 20 միավոր) 

- եզրափակիչ ստուգում 

- գործնական և ստուգողական աշխատանք մինչև 20 

միավոր  

- ինքնուրույն աշխատանք մինչև 20 միավոր  
- ուսանողի հմտությունները և կարողությունները 

(մինչև 30 միավոր  
Գնահատման մեթոդներ 

Ռեֆերատ, զեկույց, թեստ, կոնկրետ իրավիճակների 
վերլուծություն, ինքնուրույն աշխատանք համացանցում, 

աշխատանքային տետրի վարում, կուրսային աշխատանք, 
ստուգողական աշխատանք: 

Դասավանդման և ուսումնառության մեթոդներ․  

Դասախոսություն, պատմում, բացատրություն, 
մեկնաբանություն, զեկուցում, ցուցադրություն 
(իլյուստրացիա, պատկերազարդումտեսամեթոդ), օրինակի 

մեթոդ, ուսուցողական փորձեր 
Ուսումնառության մեթոդներն են՝ 
գրավոր աշխատանք,լաբորատոր հանձնարարություն, 

,ուսումնական փորձեր,աշխատանքային առաջադրանքների 
կատարում, պրոբլեմային հանձնարարություն,անհատական 
գործնական աշխատանք, խնդիրների լուծում 

Ուսանողների գիտելիքների   վերջնական   գնահատման 
ձևերը 

Գնահատման սկզբունքները 

Հաճախումները դասերին 10 միավոր 
Ինքնուրույն աշխատանք 20 միավոր 
Գործնական(սեմինար) և լաբորատոր աշխատան20 միավոր 

Առաջին ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 
Երկրորդ ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում 10 միավոր 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը   ––– 100  % 



Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Ю.А. Чикин. Общая фитопатология. 2001 

2. Штундюк АВ Защита растений от вредителей и 
болезней/ на приусадебном участке/ 1986 

Լրացուցիչ-  

1. Практикум по лесной фитопатологии 
ЧебаненкоСИ. Белошапкина О.О. 2012 

2. Вянгеляускайте АП, Жуклене РМ.Жуклис ЛП 

Вредители и болезни овощных культур . 1989 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 
ՔԿ/բ-170. Անասնաբուծություն 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

3 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

4-րդ տարի, 7-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը 

Լսարանային 12 

Դասախոսություն 8 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք 4 

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 74 

Ընդամենը 90 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը  Ուսանողների մոտ հետաքրքրություն առաջացնել 
գյուղատնտեսության նկատմամբ, 

  Ուսանողներին գաղափար տալ գյուղատնտեսության 
տարբեր մասնաճյուղերի մասին 

 Ուսումնասիրել գյուղատնտեսական կենդանիների 
բազմազանությունը և կենսաբանական 
առանձնահատկությունները 

 Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր 
տեսական, կենսաբանական  մեթոդական գիտելիքները: 

 Ուսանողներին զինել անհրաժեշտ գիտելիքներով, 
կարողություններով, հմտություններով 
անասնաբուծության տարբեր   բնագավառներում    
աշխատելու համար 

 Անասնաբուծության  բնագավառում ձեռք բերած 
գիտելիքներն և ունակությունները կիրառել պրակտիկ 

գործունեության մեջ: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 ՀՀ տարածքում առավել տարածված գյուղատնտեսական 

կենդանիների վարակիչ հիվանդությունները 

 համաճարակի և օջախի մասին 

 վարակի ներթափանցման եղանակների մասին 
Հմտություն 
 տիրապետի գյուղատնտեսական կենդանիների 

կերակրման, կերերի պատրաստման տեխնոլոգիոյին,  
բուծման և պահպանմանը 

 Անասնաբուծության վերաբերյալ տեսական գիտելիքներն 
ու ունակությունները կիրառել պրակտիկայում 

Կարողունակություն 
 տարբերակել վարակիչ հիվանդություններին բնորոշ 

կլինիկական նշանները 

http://zapovednik-mordovia.ru/biblio/mycology/chikin2001_obsch_fitopatologia.pdf


 իրականացնել կանխարգելիչ միջոցառումներ 
Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Համաճարակաբանության առարկան եվ խնդիրները 
Գյուղատնտեսական կենդանիների համաճարակաբանություն 
և վարակիչ հիվանդություններ 

Թեմա 2. Վարակ և վարակիչ հիվանդություն 
Թեմա 3. Միկրոօրգանիզմի նշանակությունը վարակում և նրա 
ախտածնություն 

Թեմա 4. Կենդանու օրգանիզմ հարուցչի թափանցելու եվ 
տարածվելու ուղիներից կախված վարակի տեսակներ 
Թեմա 5. Կենդանու օրգանիզմի եվ արտաքին միջավայրի 

գործոնների նշանակությունը վարակի առաջացման գործում 
Թեմա 6. Իմունաբանական ռեակտիվություն և իմունիտետ 
Թեմա 7. Ընդհանուր եվ յուրահատուկ իմունաբանական 
ռեակտիվություն 

Թեմա 8. Իմունիտետը եվ կենդանու օրգանիզմի 
գերզգայունացումը 
Թեմա 9. Անաֆիլաքսիա և ալերգիա 

Թեմա 10. Հակածինները և դրանց իմունածնութունը 
Թեմա 11. Համաճարակային պրոցեսը և նրա շարժիչ ուժերը 
Թեմա 12. Համաճարակային օջախ և հիվանդությունների 

բնական օջախավորում 
Թեմա 13. Համաճարակաբանական հետազոտության 
հիմունքները 

Թեմա 14. ՀՀ տարածքում գրանցված վարակիչ 
հիվանդություններ 
Թեմա 15. Կանխարգեկլիչ միջոցառումները վարակիչ 

հիվանդությունների տարածման գործում 

Գնահատման 
մեթոդները և 

չափանիշները 

Գնահատման կառուցվածքը 
Գնահատումը կատարվում է բուհում ընդունված 100 

միավորանոց բազմագործոնային գնահատման 
կանոնակարգի համաձայն. 

 երկու ընթացիկ և մեկ եզրափակիչ ստուգում 
 2-4  ինքնուրույն աշխատանք 

 2-4 ստուգողական աշխատանք 

 առաջին  ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 7-րդ 
շաբաթ` մինչև 20 միավոր ) 

 երկրորդ  ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 15-րդ 
շաբաթ` մինչև 20 միավոր ) 

 առաջին և երկրորդ ընթացիկ ստուգումների 
արդյունքները միջինացվում են 

 մասնակցությունը դասընթացին (մինչև 10 միավոր) 
- մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական  

աշխատանքներին (մինչև 20 միավոր) 

- եզրափակիչ ստուգում 

- գործնական և ստուգողական աշխատանք մինչև 20 

միավոր  

- ինքնուրույն աշխատանք մինչև 20 միավոր  

- ուսանողի հմտությունները և կարողությունները 

(մինչև 30 միավոր  
Գնահատման մեթոդներ 

Ռեֆերատ, զեկույց, թեստ, կոնկրետ իրավիճակների 

վերլուծություն, ինքնուրույն աշխատանք համացանցում, 
աշխատանքային տետրի վարում, կուրսային աշխատանք, 
ստուգողական աշխատանք: 

Դասավանդման և ուսումնառության մեթոդներ․  



Դասախոսություն, պատմում, բացատրություն, 
մեկնաբանություն, զեկուցում, ցուցադրություն 

(իլյուստրացիա, պատկերազարդումտեսամեթոդ), օրինակի 
մեթոդ, ուսուցողական փորձեր 
Ուսումնառության մեթոդներն են՝ 

գրավոր աշխատանք,լաբորատոր հանձնարարություն, 
,ուսումնական փորձեր,աշխատանքային առաջադրանքների 
կատարում, պրոբլեմային հանձնարարություն,անհատական 

գործնական աշխատանք, խնդիրների լուծում 
Ուսանողների գիտելիքների   վերջնական   գնահատման 
ձևերը 

Գնահատման սկզբունքները 
Հաճախումները դասերին 10 միավոր 
Ինքնուրույն աշխատանք 20 միավոր 

Գործնական(սեմինար) և լաբորատոր աշխատան20 միավոր 
Առաջին ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 
Երկրորդ ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում 10 միավոր 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը   ––– 100  % 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Ю.А. Чикин. Общая фитопатология. 2001 
2. Штундюк АВ Защита растений от вредителей и 

болезней/ на приусадебном участке/ 1986 

Լրացուցիչ-  
1. Практикум по лесной фитопатологии ЧебаненкоСИ. 

Белошапкина О.О. 2012 

2. Вянгеляускайте АП, Жуклене РМ.Жуклис ЛП Вредители 
и болезни овощных культур . 1989 

 
 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՔԿ/բ-142. Բարձրագույն նյարդային գործունեության 

ֆիզիոլոգիա 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

5-րդ տարի, 9-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը 

Լսարանային 16 

Դասախոսություն 8 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք 6 

Գործնական աշխատանք 2 

Ինքնուրույն 38 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Բարձրագույն նյարդային գործունեության  ֆիզիոլոգիա  

դասընթացի նպատակն է     ուսանողներին  զինել 
գիտելիքներով հոգեկան  գործունեության 
նյարդաֆիզիոլոգիական  մեխանիզմների մասին, 

ծանոթացնել ժամանակակից բարձրագույն նյարդային 
գործունեության  ֆիզիոլոգիայի նվաճումներին և 
խնդիրներին, ընդհանուր պատկերացում տալ ուղեղի 
բարձրագույն ֆունկցիաների ախտաբանության և նրա 

կանխարգելման  մեթոդների մասին: Դասընթացի նպատակն 
է  է նաև նպաստել օրգանիզմում ընթացող ֆիզիոլոգիական 
գործընթացների օրինաչափությունների մասին գիտելիքների 

http://zapovednik-mordovia.ru/biblio/mycology/chikin2001_obsch_fitopatologia.pdf


խորացմանը և ամրապնդմանը: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

 մարդու վարքագծի  ֆիզիոլոգիական հիմքերը, 
 վարքագիծն ապահովող ուղեղային կառույցների 

գործունեության մեխանիզմները, 

 վարքագծի նյարդաֆիզիոլոգիայի ուսումնասիրման 
հիմնական մեթոդները, 

 վարքագծի գործառական համակարգի կառուցվածքը, 

 դրդապատճառների և հույզերի  դերը  վարքագծի 
կազմակերպման մեջ,  

 վարքագծի օրական ռիթմերի նշանակությունը  և 
նրանց  նյարդակենսաբանությունը, 

 հիշողության, ուշադրության 
նյարդակենսաբանությունը, 

  մարդու  ԲՆԳ-ի մեխանիզմները և 
առանձնահատկությունները, 

 բարձրագույն նյարդային գործունեության 
օնտոգենեզը, 

 բարձրագույն նյարդային գործունեության 
ախտաբանությունը: 

Հմտություն 
 որոշ չափով աշակերտների առողջական վիճակը 

գնահատելու, հոգեկան ֆունկցիաների որոշ 

ախտաբանական վիճակները հասկանալու  
ունակությանը, 

 բարձրագույն նյարդային գործունեության 
վերլուծություն կատարելու մեթոդական 
հմտություններին, 

 փորձարարական աշխատանքների կատարման 
մեթոդներին: 

Կարողունակություն 
 յուրացնելով մարդու ԲՆԳ-ի մեխանիզմների 

վերաբերյալ տեսական նյութը, նպաստել  
աշակերտների առողջական վիճակի ամրապնդմանն ու 

պահպանմանը,  

 ԲՆԳ-ից հանձնարարված թեմայի վերաբերյալ կատարել 
համապատասխան գրականության մշակում,  կազմել 
ռեֆերատ, որոշ հարցերի վերաբերյալ կատարել 
ինքնուրույն եզրահանգումներ: 

 օգտագործել վարքագծի նյարդաֆիզիոլոգիական 
մեխանիզմների իմացությունը ուսուցման և 

դաստիարակության գործընթացները ճիշտ գիտական 
հիմքերով  և արդյունավետ կազմակերպելու համար: 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1. Ներածություն: Բարձրագույն նյարդային գործունեու-

թյան ֆիզիոլոգիայի առարկան, խնդիրները, պատմությունը:  
Թեմա 2. Բարձրագույն նյարդային գործունեության ուսումնա-
սիրման  մեթոդները: 

Թեմա 3. Պայմանառեֆլեքսային գործունեության օրինաչա-
փությունները: 
Թեմա 4. Վարքագծային ակտի կառուցվածքը: Պ. Կ. Անոխինի 

ուսմունքը գործառական համակարգերի մասին: Վարքա-
գծային ակտի փուլերը: Վարքագծի նեյրոնային մեխանիզմն-
երը: 



Թեմա 5. Կենսաբանական դրդապատճառներ (մոտիվացիա-
ներ): Տարբեր ուղեղային կառույցների դերը դրդապատճառ-

ների մեխանիզմներում: 
Դրդապատճառների նյարդաֆիզիոլոգիան, նյարդաքիմիան:  
Թեմա 6.  Հույզեր: Հույզերի դասակարգումը, կառուցվածքը: 

Հույզերի ֆիզիոլոգիական տեսությունները: Հույզերի ֆունկ-
ցիաները:  
Թեմա 7. Գլխուղեղի հուզածին կառույցները: Հույզերի 

նյարդաքիմիան,ֆիզիոլոգիական մեխանիզմները: 
Թեմա 8. Հիշողություն: Հիշողու-թյան ֆիզիոլոգիական մեխա-
նիզմները: Կարճատև հիշողության մեխանիզմները:  

Թեմա 9. Տարբեր ուղեղային կառույցների դերը երկարատև 
հիշողության մեխանիզմներում: Հիշողության 
խանգարումներ: 

Թեմա 10. Գլխուղեղի գործառական վիճակները: Քուն,  
երազատեսություն: Քունը որպես ձեռք բերված վարքագիծ: 
Քնի նյարդաֆիզիոլոգիական մեխանիզմները:  
Թեմա 11. Քնի ֆիզիոլոգիական նշանակությունը: Երազատե-

սության մասին ժամանակակից պատկերացումները: Հիպնոս: 
Թեմա 12. Մարդու բարձրագույն նյարդային գործունեության 
առանձնահատկությունները: Հոգեկանի ֆիզիոլոգիական 

հիմքերը:  
Թեմա 13. Մեծ կիսագնդերի գործառական անզուգաչափու-
թյուն: Ուղեղի ճակատային բլթերի դերը ծրագրավորման, 

որոշման ընդունման մեխանիզմներում: Մտածողություն, 
խոսք:   
Թեմա 14. Բարձրագույն նյարդային գործունեության ախտա-

հարումները:  
Թեմա 15. Կենդանիների փորձնական նևրոզները որպես 
մարդու նևրոզային վիճակների մոդել: Նևրոզների 

պատճառները, դրսևորումները: 

Գնահատման 
մեթոդները և 

չափանիշները 

6. Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները. 
 6.1.ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 

ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 
1)   Առաջին  ընթացիկ քննություն (դասընթացի 7-րդ 
շաբաթ` 20 միավոր ) 

 Գնահատման մեթոդը` 
- Գրավոր քննություների համակցված գնահատում 

դասախոսի և ուսանողների կողմից 

 Գնահատման չափանիշները` 
- Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 

պատասխանները 

- Առարկայի իմացությունը 
- Հարցատոմսում նշված խնդիրների լուծումը 
2)   Երկրորդ  ընթացիկ քննություն (դասընթացի 15-րդ 

շաբաթ` 20 միավոր ) 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Գրավոր քննություների համակցված գնահատում 

դասախոսի և ուսանողների կողմից 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 

պատասխանները 
- Առարկայի իմացությունը 
- Հարցատոմսում նշված խնդիրների լուծումը 
- Հարցատոմսում նշված տեստերի ճիշտ 



պատասխանների ընտրություն 

3Մասնակցությունը դասընթացին  20 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 

- Հաճախումների հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 

4Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական  

աշխատանքներին 20 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 

 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 

5 Եզրափակիչ քննություն  

6 Գործնական և ստուգողական աշխատանք ընդհանուր 

գնահատականի 20   կամ 20 միավոր  
 Գնահատման մեթոդը` 
- Նեգրավվածության աստիճանի հաշվառում 

 Գնահատման չափանիշները` 
- Տնային աշխատանքների կատարում 

- Մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 
- Մասնակցությունը ստուգողական աշխատանքներին 

7  Ինքնուրույն աշխատանք ընդհանուր գնահատականի 

10   կամ 10 միավոր  
Գնահատման մեթոդներ 

Ռեֆերատ, զեկույց, թեստ, կլոր սեղան (ակտիվ 
մասնակցություն), կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն, 
ինքնուրույն աշխատանք համացանցում, աշխատանքային 

տետրի վարում, կուրսային աշխատանք,  ստուգողական  
Դասավանդման մեթոդներն  են. 
դասախոսություն, պատմում, բացատրություն, 

մեկնաբանություն, զեկուցում, ցուցադրություն 
(իլյուստրացիա, պատկերազարդումտեսամեթոդ), օրինակի 
մեթոդ, ուսուցողական փորձեր 

Ուսումնառության մեթոդներն են՝ 
գրավոր աշխատանք,լաբորատոր հանձնարարություն, 
,ուսումնական փորձեր,աշխատանքային առաջադրանքների 

կատարում, պրոբլեմային հանձնարարություն,անհատական 
գործնական աշխատանք, 
հետազոտական, խնդիրների լուծում 

8Բոնուսներ ընդհանուր գնահատականի 30   կամ 30 

միավոր  
 Գնահատման մեթոդը` 
- Վերը նշված 6 տարբեր կետերից առաջացած 

արդյունքների հանրագումարը 

 Գնահատման չափանիշները` 
 
Ուսանողների գիտելիքների   վերջնական   գնահատման 
ձևերը 

Գնահատման սկզբունքները 
Հաճախումները դասերին 10 միավոր 
Ինքնուրույն աշխատանք 20 միավոր 

Գործնական(սեմինար) և լաբորատոր աշխատան20 միավոր 
Առաջին ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 
Երկրորդ ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 

Ամփոփիչ ստուգում 10 միավոր 
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1. Մինասյան Ս. Մ., Ադամյան Ծ. Ի., Սարգսյան Ն. Ծ., Մարդու 

և կենդանիների ֆիզիոլոգիա,  Երևանի համալսարանի 

հրատարակչություն,  Երևան, 2006 
2. Մարդու ֆիզիոլոգիայի հիմունքներ: Դ. Ն. 

Խուդավերդյանի, 

3. Վ. Բ. ֆանարջյանի խմբագր. Երևան. 1998 
4. Физиология человека. Под ред. Косицкого П. И. М., 

Медицина. 1995 

5. Физиология человека. Под ред. Р. Шмидта, Г. Тевса,  в 3-х 
томах.-  М., Мир2005 

6. Начала физиологии. Под ред. академика А. Д. Ноздрачева. 

Санкт-Петербург. 2002 
7. Физиология человека. Учебник в 2-х т. Под ред. 

Покровского В. М., Коротько Г. Ф.-М., Медицина. 2003 

 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-201. Ագրոէկոլոգիա 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

5-րդ տարի, 9-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը 

Լսարանային 16 

Դասախոսություն 8 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք 6 

Գործնական աշխատանք 2 

Ինքնուրույն 38 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը 1. Ուսանողներին զինել գիտելիքներով Ագրոէկոլոգիա 
առարկայի մասին: 

2. Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների գիտելիքները 
Ագրոէկոլոգիայի պատմության, զարգացման, նրա 
առաջացման և ծագման մասին, հողային ռեսուրսների 



հիմնական աղտոտման աղբյուրների և դրանց դեմ 
պայքարի միջոցառումները: 

3. Ուսանողներին գաղափար տալ Ագրոէկոլոգիայի 
հիմնական բաժինների մասին: 

4. Ուսանողներին նախապատրաստել Ագրոէկոլոգիայի հետ 

կապված բնապահպանական գիտությունների հետագա 
ուսումնասիրություններին: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 էկոլոգիական գործոնների ազդեցությունը բույսերի վրա և 

նրանց միջև ստեղծվող փոխհարաբերությունների մասին,  

 համակեցությունների կառուցվածքի, նրանցում ընթացող 
միջտեսակային և ներտեսակային 
փոխհարաբերությունների մասին: 

 համակեցությունների առաջնային և երկրորդային 
հերթափոխության մասին: 

Հմտություն 
 Ագրոէկոլոգիա առարկայի   ուսումնասիրման մեթոդներին, 

 բնության օրինաչափությունների վերլուծությանը: 
 Ագրոէկոլոգիայի  բնագավառում գործնական 

հմտություններին: 

Կարողունակություն 
 Յուրացնելով մշակաբույսերի էկոլոգիական 

առանձնահատկությունների մասին գիտելիքները 

իրականացնել բույսերի  պահպանության միջոցառումներ 

 Ագրոէկոլոգիա   առարկայի  վերաբերյալ տեսական 
գիտելիքներն ու ունակությունները կիրառել պրակտիկ 
գործունեության մեջ, 

 հանձնարարված գրականության հիման վրա կազմել 
ռեֆերատներ  

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Դասընթացի ծրագրի ներկայացում և ուսումնական 
գործողությունների պլանավորում:  Ագրոէկոլոգիա 

առարկան« խնդիրները զարգացման տարբեր էտապներում:  
Թեմա 2. Դասընթացի ծրագրի ներկայացում և ուսումնական 
գործողությունների պլանավորում:  Ագրոէկոլոգիա ն որպես  

բնության  պահպանության  և  բնության  ռացիոնալ  
օգտագործման  տեսական  հիմք:   
Թեմա 3. Լույսի դերը մշակաբույսերի կյանքում£ 

Մշակաբույսերի էկոլոգիական խմբերը լույսի նկատմամբ և 
դրանց ադապտացիոն յուրահատկությունները: 
Լուսապարբերականություն: Մշակաբույսերի 

հարմարվողականությունը թույլ լուսավորվածության  
պայմաններին: 
Թեմա 4. Ջերմության նկատմամբ բույսերի էկոլոգիական 

վալենտականությունը£ Ջերմաստիճանի ազդեցությունը 
մշակաբույսերի  կենսագործունեության վրա£  
Թեմա 5. Խոնավության նշանակությունը մշակաբույսերի    

կյանքում:  
Թեմա 6. Բնական էկոհամակարգերի և 
ագրոէկոհամակարգերի գործելակերպը:  

Թեմա 7. Ագրոէկոհամակարգերը որպես անկայուն   
համակարգեր: 
Թեմա 8. Ագրոէկոհամակարգերի ռեսուրսները:  

Թեմա 9. Ագրարային լանդշաֆտի ձևավորումը 



գյուղատնտեսական վերափոխման հետևանքով:   
Թեմա 10. Արոտային բիոգեոցենոզ  

Էկոլոգիական պրոցեսները ագրոէկոհամակարգերում: 

Գնահատման 
մեթոդները և 

չափանիշները 

6. Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները. 
 6.1.ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 

ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 
1)   Առաջին  ընթացիկ քննություն (դասընթացի 7-րդ 
շաբաթ` 20 միավոր ) 

 Գնահատման մեթոդը` 
- Գրավոր քննություների համակցված գնահատում 

դասախոսի և ուսանողների կողմից 

 Գնահատման չափանիշները` 
- Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 

պատասխանները 

- Առարկայի իմացությունը 
- Հարցատոմսում նշված խնդիրների լուծումը 
2)   Երկրորդ  ընթացիկ քննություն (դասընթացի 15-րդ 

շաբաթ` 20 միավոր ) 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Գրավոր քննություների համակցված գնահատում 

դասախոսի և ուսանողների կողմից 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 

պատասխանները 

- Առարկայի իմացությունը 
- Հարցատոմսում նշված խնդիրների լուծումը 
- Հարցատոմսում նշված տեստերի ճիշտ 

պատասխանների ընտրություն 

3Մասնակցությունը դասընթացին  20 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 

- Հաճախումների հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 

4Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական  

աշխատանքներին 20 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 

- Ներկայությունը 

5 Եզրափակիչ քննություն  

6 Գործնական և ստուգողական աշխատանք ընդհանուր 

գնահատականի 20   կամ 20 միավոր  

 Գնահատման մեթոդը` 
- Նեգրավվածության աստիճանի հաշվառում 

 Գնահատման չափանիշները` 
- Տնային աշխատանքների կատարում 
- Մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 

- Մասնակցությունը ստուգողական աշխատանքներին 

7  Ինքնուրույն աշխատանք ընդհանուր գնահատականի 

10   կամ 10 միավոր  
Գնահատման մեթոդներ 

Ռեֆերատ, զեկույց, թեստ, կլոր սեղան (ակտիվ 
մասնակցություն), կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն, 
ինքնուրույն աշխատանք համացանցում, աշխատանքային 

տետրի վարում, կուրսային աշխատանք,  ստուգողական  



Դասավանդման մեթոդներն  են. 
դասախոսություն, պատմում, բացատրություն, 

մեկնաբանություն, զեկուցում, ցուցադրություն 
(իլյուստրացիա, պատկերազարդումտեսամեթոդ), օրինակի 
մեթոդ, ուսուցողական փորձեր 

Ուսումնառության մեթոդներն են՝ 
գրավոր աշխատանք,լաբորատոր հանձնարարություն, 
,ուսումնական փորձեր,աշխատանքային առաջադրանքների 

կատարում, պրոբլեմային հանձնարարություն,անհատական 
գործնական աշխատանք, 
հետազոտական, խնդիրների լուծում 

8Բոնուսներ ընդհանուր գնահատականի 30   կամ 30 

միավոր  
 Գնահատման մեթոդը` 
- Վերը նշված 6 տարբեր կետերից առաջացած 

արդյունքների հանրագումարը 

 Գնահատման չափանիշները` 
 
Ուսանողների գիտելիքների   վերջնական   գնահատման 
ձևերը 

Գնահատման սկզբունքները 
Հաճախումները դասերին 10 միավոր 
Ինքնուրույն աշխատանք 20 միավոր 

Գործնական(սեմինար) և լաբորատոր աշխատան20 միավոր 
Առաջին ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 
Երկրորդ ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում 10 միավոր 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը   ––– 100  % 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Ագրոէկոլոգիա : Մեթոդական ցուցումներ ստուգողական 

աշխատանք կատարելու համար 
2. Գալստյան, Մ.Հ; Մկրտչյան, Մ.Հ; Պետրոսյան, Ս.Ռ. -- 

Կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ;  
3. Հայաստանի         պետական  ագրարային համալսարան, 

Ագրոէկոլոգիայի ամբիոն Երևան : ՀՊԱՀ, 2012թ ; 

4. Горышина Т. К.- Экология растений-1978 г. 
5. Березина Н.А., Афанасьева Н.Б.- Экология растений.2009г   
Լրացուցիչ-  

1. Երեվանի պետական համալսարան Ղազարյան Կ.Ա., 
խաչատրյան Հ. Է., Գրիգորյան Կ. Վ., Հողի էկոլոգիա  
ուսումնամեթոդական ձեռնարկ: Երեվան  ԵՊՀ 

հրատարակչություն 2016 ,114 էջ: 

 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-167. Հայաստանի դեղաբույսերը 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  
3 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

5-րդ տարի, 10-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը 

Լսարանային 10 

Դասախոսություն 6 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք 4 

Գործնական աշխատանք  
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Ընդամենը 90 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը «Հայաստանի դեղաբույսերե դասընթացը յուրացնելու համար 
ուսանողները օգտագործում են կենսաբանությունից, 
բուսաբանությունից և ֆիզիոլոգիայից ունեցած իրենց 

գիտելիքները, կարողությունները և հմտությունները: 
«Հայաստանի դեղաբույսերե դասընթացի  նպատակն է 
ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ Հայաստանում 

հանդիպող դեղաբույսերի վերաբերյալ, այդ բույսերի 
օգտակարության նաև վնասակարության վերաբերյալ, քանի 
որ դեղաբույսերի մեջ պարունակվում են տարբեր քիմիական 

նյութեր, որոնք կարող են հակացուցված լինել, նաև 
ծանոթացնել այդ դեղաբույսերի աճելավայրի, և հավաքման 
ժամանակահատվածի հետ և չորացնելու, որպես 

դեղաբույսային հումք պատրաստելու համար: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 Հայաստանում տարածված դեղաբույսերի մասին,  
 դեղաբույսերում առկա քիմիական նյութերի մասին: 

 որ դեղաբույսը որ դեպքում է կարելի օգտագործել: 
 դեղաբույսերի ուսումնասիրության ոլորտում գիտական 

հետազոտությունների ժամանակակից ուղղությունները,  

փուլերը; 
 դեղաբույսերի հումքային բազայի բնութագիրը; 

 պետական միջոցառումների համակարգը դեղաբույսերի 
ռացիոնալ օգտագործման և պահպանության 
ուղղությամբ; 

 գիտական տվյալներ բժշկության մեջ օգտագործվող 
դեղաբույսերի տարածման արեալների   մասին; 

 դեղաբույսերի հումքային բազայի, կենսաբանական 
ակտիվ նյութերի կուտակման  վրա ազդող էկոլոգիական 
գործոնները;   

 դեղաբույսերի հետ աշխատելիս անվտանգության 
տեխնիկայի կանոնները; 

Հմտություն 
 դեղաբույսերի չորացման և հավաքման մեթոդներին, 

 դեղաբույսերի օգտակարության և հակացուցումների 
մասին: 

 դեղաբույսերի բնագավառում գործնական 
հմտություններին: 

 փորձարարական աշխատանքների կատարման 
մեթոդներին 

 վերլուծություն կատարելու մեթոդական հմտություններին 
 բնական միջավայրում, մշակության մեջ աճող 

դեղաբույսերի կենսաբանական, էկոլոգիական 
հատկություններին վերաբերվող գիտելիքներին: 

Կարողունակություն 
 դասակարգել դեղաբույսերը ըստ իրենց մեջ պարունակվող 

նյութերի 
 դեղաբույսերի մասին ունեցած գիտելիքները կիրառել 

պրակտիկ գործունեության մեջ, 

 հանձնարարված գրականության հիման վրա կազմել 
ռեֆերատներ 

 ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 



գործնականում 

 տիրապետել դեղաբույսերի ֆիզիոլոգիական 
գործընթացների ուսումնասիրման մեթոդներին, 

 կարողանալ կատարել դեղաբույսերի  ֆիզիոլոգիական  
գործընթացների ուսումնասիրման փորձեր, 

 որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել 
ինքնուրույն եզրահանգումներ; 

 որոշել հերբարիումային և կենդանի դեղաբույսերը նրանց     
մորֆոլոգիական հատկանիշներով; 

 որոշել դեղաբույսի հումքը   համապատասխան    որոշիչի 
օգնությամբ; 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Հայաստանի դեղաբույսեր  դասընթացի 
նպատակը, խնդիրները, ուսումնասիրման մեթոդները:  
Հասկացողություն դեղաբույսերի կենսաբանական ակտիվ 

նյութերի մասին: Կենսաբանական ակտիվ նյութերի  
տեղակայումը բույսերի տարբեր օրգաններում: 
Թեմա 2. Ալկալոիդներ պարունակող դեղաբույսեր, քիմիական 

կազմը, տեսակները, բույսի մեջ բաշխումը (բջջում և տարբեր 
օրգաններում): Ալկալոիդների կենսաբանական դերը բույսի 
համար և դրա ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի վրա:  

Թեմա 3. Տերպենոիդներ և յուղեր պարունակող դեղաբույսեր, 
քիմիական կազմը, տեսակները, բույսի մեջ բաշխումը (բջջում 
և տարբեր օրգաններում): Տերպենոիդների  և յուղերի 

կենսաբանական դերը բույսի համար և դրա ազդեցությունը 
մարդու օրգանիզմի վրա:  
Թեմա 4. Յուղեր պարունակող դեղաբույսեր, քիմիական 

կազմը, տեսակները, բույսի մեջ բաշխումը (բջջում և տարբեր 
օրգաններում): Յուղերի կենսաբանական դերը բույսի համար 
և դրա ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի վրա: 

Եթերայուղատու դեղաբույսեր: 
Թեմա 5. Պոլիսախարիդներ և օսլա պարունակող 
դեղաբույսեր, քիմիական կազմը, տեսակները, բույսի մեջ 

բաշխումը (բջջում և տարբեր օրգաններում): Դրանց 
կենսաբանական դերը բույսի համար և դրա ազդեցությունը 
մարդու օրգանիզմի վրա:  
Թեմա6. Լորձ և ինուլին պարունակող դեղաբույսեր, 

քիմիական կազմը, տեսակները, բույսի մեջ բաշխումը (բջջում 
և տարբեր օրգաններում): Դրանց կենսաբանական դերը 
բույսի համար և դրա ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի 

վրա:  
Թեմա 7. Վիտամիններ պարունակող դեղաբույսեր, քիմիական 
կազմը, տեսակները, բույսի մեջ բաշխումը (բջջում և տարբեր 

օրգաններում): Վիտամինների կենսաբանական դերը բույսի 
համար և դրա ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի վրա:  
Թեմա 8. Գլիկոզիդներ պարունակող դեղաբույսեր, քիմիական 

կազմը, տեսակները, բույսի մեջ բաշխումը (բջջում և տարբեր 
օրգաններում): Գլիկոզիդների կենսաբանական դերը բույսի 
համար և դրա ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի վրա: 

Թեմա 9. Դաբաղանյութեր, ֆլավոնոիդներ, ֆենոլային 
միացություններ պարունակող դեղաբույսեր, քիմիական 
կազմը, տեսակները, բույսի մեջ բաշխումը (բջջում և տարբեր 

օրգաններում): Դրանց կենսաբանական դերը բույսի համար և 
դրա ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի վրա:  
Թեմա 10. Դեղաբույսերի դասակարգումը ըստ հիմնական 

դեղաբանական ազդեցության և հիվանդությունների: 



Բժշկության մեջ բուսական հումքի օգտագործման ուղիները: 
Բուսաբուժության նշանակությունը տարբեր 

հիվանդությունների բուժման համար: Հայաստանում 
բուժումը դեղաբույսերով:  
Թեմա 11. Դեղաբույսերի ընտրությունը, հավաքը, չորացումը, 

պահեստավորման եղանակները: Ընդհանուր 
տեղեկություններ դեղաբուսական հումքի ճշգրիտ հավաքի, 
(դեղաբույսի տարբեր մասերի) չորացման և պատշաճ 

պահպանման մասին: Դեղաբուսական հումքից դեղաձևերի 
պատրաստման եղանակները: 

Գնահատման 

մեթոդները և 
չափանիշները 

6. Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները. 
 6.1.ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 

ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 
1)   Առաջին  ընթացիկ քննություն (դասընթացի 7-րդ 

շաբաթ` 20 միավոր ) 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Գրավոր քննություների համակցված գնահատում 

դասախոսի և ուսանողների կողմից 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 

պատասխանները 
- Առարկայի իմացությունը 
- Հարցատոմսում նշված խնդիրների լուծումը 
2)   Երկրորդ  ընթացիկ քննություն (դասընթացի 15-րդ 

շաբաթ` 20 միավոր ) 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Գրավոր քննություների համակցված գնահատում 

դասախոսի և ուսանողների կողմից 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 

պատասխանները 
- Առարկայի իմացությունը 
- Հարցատոմսում նշված խնդիրների լուծումը 

- Հարցատոմսում նշված տեստերի ճիշտ 
պատասխանների ընտրություն 

3Մասնակցությունը դասընթացին  20 միավոր 

 Գնահատման մեթոդը` 
- Հաճախումների հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 

4Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական  

աշխատանքներին 20 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 

 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 

5 Եզրափակիչ քննություն  

6 Գործնական և ստուգողական աշխատանք ընդհանուր 

գնահատականի 20   կամ 20 միավոր  
 Գնահատման մեթոդը` 
- Նեգրավվածության աստիճանի հաշվառում 

 Գնահատման չափանիշները` 
- Տնային աշխատանքների կատարում 

- Մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 
- Մասնակցությունը ստուգողական աշխատանքներին 



7  Ինքնուրույն աշխատանք ընդհանուր գնահատականի 

10   կամ 10 միավոր  
Գնահատման մեթոդներ 

Ռեֆերատ, զեկույց, թեստ, կլոր սեղան (ակտիվ 
մասնակցություն), կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն, 
ինքնուրույն աշխատանք համացանցում, աշխատանքային 

տետրի վարում, կուրսային աշխատանք,  ստուգողական  
Դասավանդման մեթոդներն  են. 
դասախոսություն, պատմում, բացատրություն, 

մեկնաբանություն, զեկուցում, ցուցադրություն 
(իլյուստրացիա, պատկերազարդումտեսամեթոդ), օրինակի 
մեթոդ, ուսուցողական փորձեր 

Ուսումնառության մեթոդներն են՝ 
գրավոր աշխատանք,լաբորատոր հանձնարարություն, 
,ուսումնական փորձեր,աշխատանքային առաջադրանքների 
կատարում, պրոբլեմային հանձնարարություն,անհատական 

գործնական աշխատանք, 
հետազոտական, խնդիրների լուծում 

8Բոնուսներ ընդհանուր գնահատականի 30   կամ 30 

միավոր  
 Գնահատման մեթոդը` 
- Վերը նշված 6 տարբեր կետերից առաջացած 

արդյունքների հանրագումարը 
 Գնահատման չափանիշները` 

 

Ուսանողների գիտելիքների   վերջնական   գնահատման 
ձևերը 

Գնահատման սկզբունքները 

Հաճախումները դասերին 10 միավոր 
Ինքնուրույն աշխատանք 20 միավոր 
Գործնական(սեմինար) և լաբորատոր աշխատան20 միավոր 

Առաջին ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 
Երկրորդ ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում 10 միավոր 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը   ––– 100  % 

Գրականություն 

Պարտադիր- 

1. Եղիկյան Ս. - Ժողովրդական բժշկություն, Ե., Հայաստան 
հրատ., 2007 

2. Թորոսյան Ա.- Հայաստանի դեղաբույսերը, Ե., Հայաստան 

հրատ., 1983 
3. Հովհաննիսյան Ջ.- Կանաչ դեղատուփ, Ե., Զանգակ-97, 

2005 

4. Ղուկասյան Է.- Բուժում դեղաբույսերով, Ե., «Նարեկացիե, 
1992 

5. Հարությունյան Հ. Ս.- Միջնադարյան Հայկական 

բժշկարանների դեղաբույսերը, Երևան, 1990 
Լրացուցիչ-  
1. Муравьёва Д.А.; Самылина И.А.; Яковлев Г.П. –

Фармакогнозия. 2002 
2. Магомедов А.М.; Муртузалиев Р.А.- Лекарственные 

растения и их применение в медицине. 2012 

3. Куркин В.А.– Фармакогнозия.  2004 

 

Դասընթացի թվանիշը, ՔԿ/բ-176. Ծաղկաբուծություն 



անվանումը 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

3 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 
5-րդ տարի, 10-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը 

Լսարանային 10 

Դասախոսություն 6 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք 4 

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 80 

Ընդամենը 90 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Ուսումնասիրել ծաղկող դեկորատիվ բույսերի 
կենսաբանական   առանձնահատկությունները, բազմացումը, 
կանաչապատման մեթոդները: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

 տարածքների և շինությունների  կանաչապատման մեջ 
կիրառվող  դեկորատիվ խոտաբույսերի և թփուտների 

տեսականին; 

 ծաղկող կուլտուրաների դեկորատիվ որակները՝ նրանց 
տարածքային կառուցվածքը, ծաղկման ժամկետները, 
ծաղիկների գունային բնութագրերը; 

 ծաղկող կուլտուրաների դեկորատիվ որակները ,  
կապված   կենսաբանական, բուսաբանական 
հատկությունների և արտադրական խնդիրների  հետ;  

 բույսերի տարբեր տեսակների աճեցման 
տեխնոլոգիան: 

 դեկորատիվ բույսերի մորֆոլոգիան, սիստեմատիկան, 
էկոլոգիան; 

 դեկորատիվ բույսերի աճեցման ժամանակակից 
տեխնոլոգիաները; 

 բնակավայրերի հողագրունտը, նրանց մելիորացիայի  
եղանակները; 

Հմտություն 
 Դեկորատիվ բույսերի աճեցման ժամանակակից 

տեխնոլոգիաներին: 
Կարողունակություն 

 կիրառել  ծաղկաբուծության   տեսական գիտելիքները 
ծաղկաբուծական նախագծեր , էսքիզներ կազմելիս;  

 -ժամանակակից սարքավորումների օգնությամբ 
կատարել   կանաչապատվող տարածքի չափումներ, 
կազմել լանդշաֆտային ճարտարագիտության 
օբյեկտների պլաններ և նախագծեր: 

 հաշվարկել ծաղկաբուծական  ձեռնարկության    
(ջերմատան, ջերմոցի)    արտադրողական 

հզորությունը;  
 ստեղծել  ծաղիկների դիմացկուն կոմպոզիցիաներ; 

 գնահատել ծաղկաբուծական  արտադրանքը  
տնտեսական  տեսակետից; 

 գնահատել տարածքի կանաչ տնկարկների վիճակը, 
լանդշաֆտի բաղադրամասերը; 

 որոշել բացասական էկոլոգիական գործոնները և 



նրանց ազդեցությունը ուրբանիզացված տարածքների 
բուսականության վրա: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա1. Ծաղկաբուծության  տեղը  գիտությունների  
համակարգում:  Ծաղկաբուծության զարգացման 
պատմությունը Ծաղկաբուծությունը որպես առանձին,  

փորձառական  գիտություն:  Ծաղկաբուծությունը որպես  
բուսական  օրգանիզմում  ընթացող  կենսական  պրոցեսների  
մասին  գիտություն,  խնդիրները,  ուսումնասիրման  

մեթոդները 
Թեմա2. Ուսմունք բույսերի արեալի մասին;  
Դեկորատիվ  բույսերի աշխարհագրական ծագումը, 

կենտրոնները;  Ծաղկող –դեկորատիվ  բույսերի  
դասակարգումը 
Թեմա 3. Ուսմունք Ֆիտոցենոզների   կառուցվածքի  և ֆլորայի 

մասին ;  կենսագործունեության հիմնական սկզբունքները 
Թեմա 4. -5. Բնական և դեկորատիվ բույսեր;  դեկորատիվ 
բույսերի դասակարգումը  ըստ  նրանց վերաբերմունքի 

որոշակի էկոլոգիական գործոնների նկատմամբ` լույսի, 
ջերմության և այլն : 
Թեմա 6-7. Երկրագնդի բուսական զոնաները; Ֆլորիստական 

շրջանացում; 
Թեմա 8, 9, 10. Ծաղկաբուծության մեջ աճի  ռեգուլյատորների  
օգտագործումը; Աճախթանիչների կիրառումը 
արմատառաջացման գործընթացի արագացման   համար 

Թեմա 11,12, 13. Ռեգուլյատորների  կիրառումը տնկիների և 
սածիլների տեղափոխության   ժամանակ 
Աճի ռեգուլյատորների կիրառումը տնկիների  և հասուն 

ծառերի տեղափոխության ժամանակ ; 
Տնկիների աճի ռեգուլյատորների /աճախթանիչների/  
կիրառումը կտրոնների  տնկման ժամանակ  

Թեմա 14, 15. Ծաղկող բույսերի ջրումը, պարարտացման 
համակարգը,ձևերը, հեղուկ սնուցման նորմա ները; Ծաղկող 
կուլտուրաների պաշտպանությունը եղանակային 

անբարենպաստ  պայմաններից: 
Բաց և փակ գրունտի ծաղկող բույսերի 
բազմացումը;Սերմնային   բազմացում;Սերմերի  ցանքային և 

սորտային որակները; Սերմերի հավաքը, չորացումը, 
պահեստավորումը; 
Թեմա 16. Ծաղկող բույսերի  մշակման ագրոտեխնիկան և 

խնամքը՝ Հողի  մշակումը: Հողի կրայնացում: Սերմերի 
նախացանքային մշակումը;Սերմերի ցանքը;   Ինչպես 
կատարել սածիլների տեղափոխություն/պիկիրովկա/;  

սածիլների աճեցումը; 
Թեմա 17. Երկրագնդի բուսական զոնաները;       
Ֆլորիստական շրջանացում;   Դեկորատիվ բույսերի վայրի 

տեսակների ծագման հայրենիքը: 
Թեմա 18. Ծաղկավոր բույսերի  վեգետատիվ բազմացումը; 
սածիլների աճեցումը;Ծաղկող բույսերի բազմացումը 

պալարասոխուկներով;Սոխուկներով 
բազմացում;Կոճղարմատի բաժանում; Կտրոնավորումը; 

Գնահատման 

մեթոդները և 
չափանիշները 

6. Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները. 
 6.1.ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 

ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 
1)   Առաջին  ընթացիկ քննություն (դասընթացի 7-րդ 

շաբաթ` 20 միավոր ) 



 Գնահատման մեթոդը` 
- Գրավոր քննություների համակցված գնահատում 

դասախոսի և ուսանողների կողմից 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 

պատասխանները 
- Առարկայի իմացությունը 
- Հարցատոմսում նշված խնդիրների լուծումը 

2)   Երկրորդ  ընթացիկ քննություն (դասընթացի 15-րդ 
շաբաթ` 20 միավոր ) 
 Գնահատման մեթոդը` 

- Գրավոր քննություների համակցված գնահատում 
դասախոսի և ուսանողների կողմից 

 Գնահատման չափանիշները` 

- Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 
պատասխանները 

- Առարկայի իմացությունը 
- Հարցատոմսում նշված խնդիրների լուծումը 

- Հարցատոմսում նշված տեստերի ճիշտ 
պատասխանների ընտրություն 

3Մասնակցությունը դասընթացին  20 միավոր 

 Գնահատման մեթոդը` 
- Հաճախումների հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 

- Ներկայությունը 

4Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական  

աշխատանքներին 20 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 

- Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 

5 Եզրափակիչ քննություն  

6 Գործնական և ստուգողական աշխատանք ընդհանուր 

գնահատականի 20   կամ 20 միավոր  
 Գնահատման մեթոդը` 
- Նեգրավվածության աստիճանի հաշվառում 

 Գնահատման չափանիշները` 
- Տնային աշխատանքների կատարում 

- Մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 
- Մասնակցությունը ստուգողական աշխատանքներին 

7  Ինքնուրույն աշխատանք ընդհանուր գնահատականի 

10   կամ 10 միավոր  

Գնահատման մեթոդներ 
Ռեֆերատ, զեկույց, թեստ, կլոր սեղան (ակտիվ 
մասնակցություն), կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն, 

ինքնուրույն աշխատանք համացանցում, աշխատանքային 
տետրի վարում, կուրսային աշխատանք,  ստուգողական  
Դասավանդման մեթոդներն  են. 

դասախոսություն, պատմում, բացատրություն, 
մեկնաբանություն, զեկուցում, ցուցադրություն 
(իլյուստրացիա, պատկերազարդումտեսամեթոդ), օրինակի 

մեթոդ, ուսուցողական փորձեր 
Ուսումնառության մեթոդներն են՝ 
գրավոր աշխատանք,լաբորատոր հանձնարարություն, 
,ուսումնական փորձեր,աշխատանքային առաջադրանքների 



կատարում, պրոբլեմային հանձնարարություն,անհատական 
գործնական աշխատանք, 

հետազոտական, խնդիրների լուծում 

8Բոնուսներ ընդհանուր գնահատականի 30   կամ 30 

միավոր  

 Գնահատման մեթոդը` 
- Վերը նշված 6 տարբեր կետերից առաջացած 

արդյունքների հանրագումարը 

 Գնահատման չափանիշները` 
 
Ուսանողների գիտելիքների   վերջնական   գնահատման 

ձևերը 
Գնահատման սկզբունքները 

Հաճախումները դասերին 10 միավոր 

Ինքնուրույն աշխատանք 20 միավոր 
Գործնական(սեմինար) և լաբորատոր աշխատան20 միավոր 
Առաջին ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 

Երկրորդ ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում 10 միավոր 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը   ––– 100  % 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Ա.Գ. Գասպարյան,, Բույսերի աշխարհագրություն,,1986 

2. Բ. Բաղդասարյան Ա. Բ" Հայկական ՍՍՀ ֆիզիկական 
աշխարհագրություն."  1961; 1971; 

Լրացուցիչ-  

1. В.И. Вернадский,, Биосфера,, М; 1967 ; ,,Живое 
вещество,, м; 1978; 

2. П. Фарб ,,Популярная экология,, М;; 1971 

3. Ю.Б. Марковский «Современный цветник 
Миксбордерե Москва ЗАО “Фитон” 2004 

 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-143. Էվոլյուցիոն ֆիզիոլոգիա 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  
3 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

4-րդ տարի, 7-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը 

Լսարանային 12 

Դասախոսություն 8 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք 4 

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 86 

Ընդամենը 90 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը 1. Տալ համապատասխան գիտելիքներ  կենդանի 
օրգանիզմների ֆիզիոլոգիական ֆունկցիաների 

էվոլյուցիոն զարգացման օրինաչափություննների և 
առանձնահատկությունների վերաբերյալ: 

2. Ձևավորել համապատասխան   հմտություներ և 
կարողություններ ֆիզիոլոգիական գործընթացների  
էվոլուցիոն զարգացման վերաբերյալ: 

3. Նպաստել ուսանողների տեսական գիտելիքների 
վերածմանը կիրառական ունակությունների: 



Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

 իմանա էվոլուցիոն ֆիզիոլոգիայի տեսական 
հիմունքները,  

 իմանա էվոլուցիոն ֆիզիոլոգիայի ուսումնասիրման 
մեթոդական  հիմքները,  

Հմտություն 
 Էվոլոյւցիոն ֆիզիոլոգիայի վերաբերյալ գիտելիքների, 

հմտություների և կարողությունների ձեռքբերում: 
 Էվոլյուցիոն ֆիզիոլոգիայի տեսական և մեթոդական 

հիմքերի տիրապետում: 

 Տարբեր կենդանիների օրգան-համակարգերի 
ֆիզիոլոգիական գործառույթների  էվոլուցիոն 

զարգացման օրինաչափությունների տիրապետում: 
 Ըստ ֆիլոգենետիկ զարգացման ֆիզիոլոգիական 

գործառույթների առանձնահատկությունների 

վերլուծում: 
Կարողունակություն 

 կարողանա բացատրել տարբեր կենդանիների օրգան-
համակարգերի ֆիզիոլոգիական գործառույթների  
էվոլուցիոն զարգացման օրինաչափությունները,  

 կարողանա վերլուծել ֆիզիոլոգիական գործառույթների 
առանձնահատկությունները ըստ ֆիլոգենետիկ 

զարգացման: 
 կարողանա համադրել տարբեր օրգան-համակարգերի 

ֆիզիոլոգիական գործընթացների զարգացման 

օրինաչափությունները կախված արտաքին միջավայրի 
փոփոխություններից:  

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1. Էվոլուցիոն ֆիզիոլոգիան որպես միջառարկայական 

գիտաճյուղ: Էվոլուցիոն ֆիզիոլոգիայի զարգացման 
պատմությունը: Էվոլուցիոն ֆիզիոլոգիա ուսումնասիրման 
մեթոդները: 

Թեմա 2. Դրդունակ հյուսվածքների հատկությունների 
փոփոխությունները ֆիլոգենետիկ շարքում:  
Թեմա 3. Նյարդային համակարգի տեսակները, 

առանձնահատկությունները էվոլուցիոն զարգացման 
ընթացքում: 
Թեմա 4. Գլխուղեղի բաժինները,  առանձնահատկությունները 

էվոլուցիոն զարգացման ընթացքում: 
Թեմա 5. Զգայական համակարգերի  
առանձնահատկությունները էվոլուցիոն զարգացման 

ընթացքում 
Թեմա 6. Կենդանի օրգանիզմների հումորալ կարգավորման 
առանձնահատկությունները  էվոլուցիոն զարգացման 

ընթացքում:  
Թեմա 7. Կենդանի օրգանիզմների հեղուկ միջավայրի   
առանձնահատկությունները էվոլուցիոն զարգացման 

ընթացքում: 
Թեմա 8. Կենդանի օրգանիզմների սրտի և անոթների  
առանձնահատկությունները էվոլուցիոն զարգացման 

ընթացքում: 
Թեմա 9. Կենդանի օրգանիզմների մարսողության համակարգի    
Թեմա 10. Կենդանի օրգանիզմների շնչառության համակարգի   

առանձնահատկությունները էվոլուցիոն զարգացման 



ընթացքում: 
Թեմա 11. Կենդանի օրգանիզմների արտազատության 

համակարգի   առանձնահատկությունները էվոլուցիոն 
զարգացման ընթացքում: 
Թեմա 12. Կենդանի օրգանիզմների սեռական համակարգի   

առանձնահատկությունները էվոլուցիոն զարգացման 
ընթացքում: 

Գնահատման 

մեթոդները և 
չափանիշները 

Գիտելիքների ստուգումը և գնահատումը իրականացվում 

են հետևյալ բաղադրիչներով`  
ա) ուսումնական գործընթացին ուսանողի 

մասնակցության աստիճանի գնահատում 

դասահաճախումների հաշվառման միջոցով,  
բ) գործնական (սեմինար) և լաբորատոր 

աշխատանքներին ուսանողի մասնակցության, 

պարապմունքների ընթացքում նրա ակտիվության և 
հմտությունների հաշվառում և գնահատում,  

գ) ինքնուրույն կատարվող աշխատանքների 

(անհատական առաջադրանքների) հաշվառումգնահատում,  
դ) կրթական մոդուլի ենթաբաժինների և ծրագրով 

նախատեսված այլ առաջադրանքների կատարման և 

յուրացման ընթացիկ ստուգում և գնահատում կիսամյակի 
ընթացքում,  

ե) ստուգման արդյունքների ինտեգրում` դասընթացին 
ուսանողի մասնակցության աստիճանի, անհատական 

առաջադրանքների, գործնական և լաբորատոր 
աշխատանքներին ուսանողի ակտիվության, հմտությունների 
և կարողությունների գնահատման, ընթացիկ և 

հանրագումարային գնահատումների հիման վրա դասընթացի 
(կրթական մոդուլի) արդյունարար գնահատականի 
ձևավորում: 

 
Դասընթացի լսարանային պարապմունքներին ուսանողի 

մասնակցության hամար հատկացվող միավորները և 

համարժեք տոկոսները 

Մասնակցության 
% 

Հատկացվող միավորը 

Դասախոսություն 
Գործնական (սեմինար, 

լաբորատոր) աշխատանք 

96-100 5 15 

91-95 5 15 

86-90 4 14 

81-85 4 14 

76-80 3 13 

71-75 3 13 

66-70 2 12 

61-65 2 12 

56-60 1 11 

51-55 1 11 

0-50 0 0 

 
Ուսումնառության արդյունքների գնահատման   100-

միավորանոց սանդղակ 

Գնահատականը 
ըստ  5 բալանոց 

համակարգի 

Գնահատականը ըստ  
100 բալանոց 
համակարգի 

Գնահատականը ըստ  
ECTS համակարգի 

«Գերազանց» (5) 96-100 A+ 



«Գերազանց»  (5) 91-95 A 

«Գերազանց»  (5) 86-90 A- 

«Լավ»  (4) 81-85 B+ 

«Լավ»  (4) 76-80 B 

«Լավ»  (4) 71-75 B- 

«Բավարար»  (3) 67-70 C+ 

«Բավարար»  (3) 62-66 C 

«Բավարար»  (3) 58-61 C- 

«Անբավարար» 0-57 D 

«Ստուգված» 58-100 S 

«Չստուգված» 0-57 U 
 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Խուդավերդյան Դ. Ն., Ֆանարջյան Վ. Բ – ‘’Մարդու 

ֆիզիոլոգիայի հիմունքներ’’, Երևան, 1998թ. 

2. Ս. Մ. Մինասյան, Ն. Խ. Հակոբյան, Ս. Խ. Գրիգորյան, Ծ. Ի. 
Ադամյան, Ն. Ծ. Սարգսյան    ‘’Մարդու և կենդանիների 
ֆիզիոլոգիա’’ 

3. Эволюционная физиология. Курс лекций: учеб. пособие / 
А.А.Присный. – Белгород: ИД «Белгород», 2013. – 348 с. 

4. Эволюционная физиология: Ч. 2. / Под ред. Е.М. Крепса. В 

серии «Руководство по физиологии». – Л.: Наука, 1983. – 
508 с. 

5. Агаджанян Н. А.-“Физиология человека”, М., 2005 
6. Агаджанян Н. А., Тель Л.З., Циркин В. И., Чеснокова С. А. 

Физиология человека, Учебник, М.; Медицинская книга, Н. 
Новгород., 2001. 

7. Физиология человека. Под редакцией Г.И. Косицкого, М.; 

Медицина, 1985. 
8. Физиология человека. Учебник по физиологии человека 

для студентов мед. инс-титутов и биологических 

факультетов. В 3-х томах. Под редакцией Р. Шмидта, Г. 
Тевса. Москва, ,, Мир’’, 2005. 

9. Физиология вегетативной нервной системы. В серии 

«Руководство по физиологии». – Л.: Наука, 1981. – 752 с. 
Լրացուցիչ-  
1. Житенева Л.Д., Макаров Э.В., Рудницкая О.А. Эволюция 

крови. – Ростов-на-Дону, 2001. – 103 с. 
2. Галактионов В.Г. Эволюционная иммунология. – М.: ИКЦ 

«Академкнига», 2005. – 408 с. 

3. Чернышева М.П. Гормоны животных. Введение в 
физиологическую эндокринологию: учебное пособие. − 
СПб.: «Глаголъ», 1995. − 296 с 

4. https://www.iephb.ru/ 
5. https://www.iephb.ru/pգpulyarnգ-գ-nashey-nauke/lektsii-

sգtrudnikգv-i-gգstey-instituta/ 

 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-177. Էկոլոգիական մոնիտորինգ 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

3 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

4-րդ տարի, 7-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը 

Լսարանային 12 

Դասախոսություն 8 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք 4 

https://www.iephb.ru/
https://www.iephb.ru/populyarno-o-nashey-nauke/lektsii-sotrudnikov-i-gostey-instituta/
https://www.iephb.ru/populyarno-o-nashey-nauke/lektsii-sotrudnikov-i-gostey-instituta/


Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 86 

Ընդամենը 90 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը 1. Ուսանողներին զինել Երկրի ձևի, կառուցվածքի և 
զարգացման մասին գիտելիքներով: 

2. Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր 

տեսական, կենսաբանական, աշխարհագրական, 
էկոլոգիական  և մեթոդական գիտելիքները: 

3. Ուսանողներին տալ գաղափարներ բնական և մարդածին 

աղտոտումների, էկոլոգիական մոնիթորինգի 
համակարգերի, էնդեմիկ, ռելիկտային տեսակների,   
համակեցությունների, արեալների ձևի, չափերի, 
կենսոլորտի, բնական և մարդածին արհեստական 

էկոհամակարգերի մասին: 
4. Կենսաբանության, աշխարհագրության, էկոլոգիայի, 

ֆիտոցենոլոգիայի բնագավառում ձեռք բերած 

գիտելիքներն և ունակությունները կիրառել պրակտիկ 
գործունեության մեջ: 

5. Նախապատրաստել էկոլոգիական, 

աշխարհակենսաբանական գիտությունների ցիկլի 
առարկաների հետագա ուսումնասիրություններին: 

6. բնության մեջ, տեղախմբերի արեալներում,  

համակեցություններում պրոցեսների ուսումնասիրման 
մեթոդների, գործընթացների վրա միջավայրի 
պայմանների ազդեցության, բույսերի ջրային ռեժիմի, 

ջրափոխանակության առանձնահատկությունների, 
բույսերի, կենդանիների  դիմացկունության 
ֆիզիոլոգիական  մեխանիզմների մասին: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 էկոլոգիական մոնիթորինգի առանձնահատկությունները, 

 մոնիթորինգի դասակարգումները, 
 էկոլոգիական մոնիթորինգի գլոբալ մեթոդները, 

 էկոլոգիական մոնիթորինգի ֆիզիկական, քիմիական 
մեթոդները, 

 կենսոլորտում կատարվող երևույթների և գործընթացների 
մաթեմատիկական մոդելավորման մեթոդները, 

 էկոլոգիական մոնիթորինգի կենսաթեստավորման և 
կենսաինդիկացիայի մեթոդները, 

 շրջապատող միջավայրի աղտոտման պատճառները, 
մարդածին բացասական   ներգործության  աղբյուրները, 

 էկոհամակարգերում ընթացող պրոցեսների օրենքները և 
օրինաչափությունները,  

 աղտոտումների կենսաքիմիական և կենսաֆիզիկական 
մեխանիզմները, 

 շրջապատող միջավայրի վիճակի մոնիթորինգի 
առանձնահատկությունները, 

 աղտոտիչների ազդեցության նկատմամբ 
էկոհամակրգերևի  դիմացկունության մեխանիզմների 
մասին: 

 - էկոլոգիական մոնիթորինգի տեսակնեը , տիպերը, 

 -լաբորատոր կամ դաշտային պայմաններում աշխատելու 
անվտանգության տեխնիկայի կանոնները, 



Հմտություն 
 փորձարարական աշխատանքների կատարման 

մեթոդներին 

 վերլուծություն կատարելու մեթոդական հմտություններին, 
 Էկոլոգիական մոնիթորինգի մեթոդներին, 

 տվյալների ստատիստիկ մշակման մեթոդներին: 
Կարողունակություն 
 ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 

գործնականում 

 տիրապետել բնական  գործընթացների երևույթների   
ուսումնասիրման մեթոդներին, 

 կատարել բնական և մարդածին   գործոնների 
ազդեցության  ուսումնասիրություններ, 

 որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել 
ինքնուրույն եզրահանգումներ, 

 կազմակերպել և անց կացնել լաբորատոր և դաշտային 
հետազոտություններ,  

 կատարել հավաքած նյութի մշակում, 
Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Ներածություն: Էկոլոգիական մոնիթորինգ 
առարկան, Առարկայի հիմնական մեթոդները 

Թեմա 2. Մթնոլորտային օդի որակի վերահսկում: 
Մթնոլորտային օդի քիմիական կազմը և արդյունաբերական 
զոնայի օդը: Օդի աղտոտիչները: Օդի որակի չափանիշները: 

Օդի աղտոտիչների վերլուծության մեթոդները: Օդի 
աղտոտման աղբյուրները և ուղիները: 
Թեմա 3. Ջուրը և մթնոլորտային տեղումները: Ջրի 

աղտոտման հիմնական ուղիները և աղբյուրները: Ջրում 
վնասակար նյութերի քանակական և որակական որոշումը: 
Ջրի հիմնական բնութագիրը: 

Թեմա 4. Մարդածին աղտոտիչների տիպերը: Վնասակար 
նյութերի փորձանմուշների պատրաստումը: 
Թեմա 5. Հողերի վիճակի ցուցանիշները՝ օրական,սեզոնային, 

բազմամյա  ցուցանիշները: 
Հողը  և ձյան ծածկույթի առանձնահատկությունները:  
Թեմա 6. Շրջապատող միջավայրի վիճակի վերլուծություն: 

Թեմա 7. Մարդու տնտեսական գործունեության և 
շրջապատող միջավայրի հետ փոխազդեցության հիմնական 
խնդիրները, փուլերը : 

Շրջապատող միջավայրի որակի վերահսկման կարևոր 
հարցերը և ռազմավարությունը: 
Թեմա 8. Շրջապատող միջավայրի որակի էկոլոգիական 

չափորոշիչները: 
Մարդածին ներգործությունների սահմանափակման 
չափորոշիչները: Ներգործության նորման;  

Թեմա 9. Կենսոլորտի տարրերի վրա թույլատրելի 
ծանրաբեռնվածությունը: Շրջապատող միջավայրի որակի 
էկոլոգիական չափանիշները:  
Մարդածին ներգործությունների քննադատական բնույթը: 

Թեմա 10. Մոնիթորինգի համակարգերը: 
Մոնիթորինգի համակարգերի դասակարգումը:Մոնիթորինգի 
հասկացողությունները, սխեմաները, խնդդիրները: 

Թեմա 11. Մոնիթորինգի համակարգերի 
դասակարգումը:Մարդածին և բնական փոփոխությունների 
մոնիթորինգ: 

Էկոլոգիական մոնիթորինգ: Աէրոտիեզերական մոնիթորինգ:  



Թեմա 12. Աղտոտումների մոնիթորինգ 
Նորմալ կենսաերկրաքիմիական ֆոն և 

կենսաերկրաքիմիական անոմալիաները: 
Աղտոտումների մոնիթորինգ: Ձայնային աղտոտման 
մոնիթորինգ և նրա հետևանքները:  Ռադիացիոն աղտոտման 

մոնիթորինգ: Ռադիացիոն աղտոտման  համակարգերը:  
Թեմա 13. Էկոմոնիթորինգի ֆիզիկական մեթոդները: Սենյակի 
միկրոկլիմայի բաղադրիչ մասերը՝ ջերմաստիճանը, 

խոնավությունը, լուսավորվածությունը, ճառագայթումների 
առկայությունը:  
Թեմա 14. Աշխատանքային միջավայրը որպես մարդու 

կենսական միջավայրի հիմնական մասը:  Ֆիզիկական 
գործոնների նորմերը և ներգործության վերահսկում: 
Թեմա 15. Կենսաբանական մոնիթորինգի հիմունքները: 

Կենսաինդիկացիա: Կենսաինդիկացիայի տեսակները և 
մեթոդները:  
Թեմա 16. Բնական միջավայրի կենսաինդիկատորներ: 
Մարդու և բնակչության առողջությունը, որպես շրջապատող 

միջավայրի վիճակի գումարային բնութագիրը  
Թեմա 17. Առողջության բնութագիրը, նրա բաղադրիչները: 
Բժշկաէկոլոգիական մոնիթորինգի սպեցիֆիկ գծերը:  

Մոնիթորինգի ոչպետական տեսակները:Հասարակական 
էկոլոգիական մոնիթորինգ: Հասարակական մոնիթորինգի 
նպատակը, խնդիրները: 

Թեմա 18. Մոնիթորինգի գլոբալ  համակարգը: Մոնիթորինգի 
համակարգի իրականացումը ՀՀ հանրապետության 
տարածքում և միջազգային  բնապահպանական ծրագրերի 

սահմաններում 

Գնահատման 
մեթոդները և 

չափանիշները 

6. Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները. 
 6.1.ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 

ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 
1)   Առաջին  ընթացիկ քննություն (դասընթացի 7-րդ 
շաբաթ` 20 միավոր ) 

 Գնահատման մեթոդը` 
- Գրավոր քննություների համակցված գնահատում 

դասախոսի և ուսանողների կողմից 

 Գնահատման չափանիշները` 
- Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 

պատասխանները 

- Առարկայի իմացությունը 
- Հարցատոմսում նշված խնդիրների լուծումը 
2)   Երկրորդ  ընթացիկ քննություն (դասընթացի 15-րդ 

շաբաթ` 20 միավոր ) 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Գրավոր քննություների համակցված գնահատում 

դասախոսի և ուսանողների կողմից 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 

պատասխանները 
- Առարկայի իմացությունը 
- Հարցատոմսում նշված խնդիրների լուծումը 

- Հարցատոմսում նշված տեստերի ճիշտ 
պատասխանների ընտրություն 

3Մասնակցությունը դասընթացին  20 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 



- Հաճախումների հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 

- Ներկայությունը 

4Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական  

աշխատանքներին 20 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 

- Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 

5 Եզրափակիչ քննություն  

6 Գործնական և ստուգողական աշխատանք ընդհանուր 

գնահատականի 20   կամ 20 միավոր  

 Գնահատման մեթոդը` 
- Նեգրավվածության աստիճանի հաշվառում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Տնային աշխատանքների կատարում 

- Մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 
- Մասնակցությունը ստուգողական աշխատանքներին 

7 Ինքնուրույն աշխատանք ընդհանուր գնահատականի 

10   կամ 10 միավոր  
 Գնահատման մեթոդը` 
- Անհատական և խմբային աշխատանքի արդյունքում 

պատրաստված նախագծի պաշտպանություն 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Անհատական աշխատանքի ներկայացում 

- Խմբային աշխատանքի ներկայացում 
- Թիմային աշխատանքի մասնակցության աստիճան 
- Թիմային աշխատանքի ձևավորված հմտություն 

8Բոնուսներ ընդհանուր գնահատականի 30   կամ 30 

միավոր  

 Գնահատման մեթոդը` 
- Վերը նշված 6 տարբեր կետերից առաջացած 

արդյունքների հանրագումարը 
- Գնահատման մեթոդներ 

- Ռեֆերատ, Զեկույց, Թեստ, Գործարար խաղեր (ակտիվ 
մասնակցություն), Կլոր սեղան (ակտիվ 
մասնակցություն), Կոնկրետ իրավիճակների 
վերլուծութ յուն, Նախագծերի մեթոդ, Հարցի 

նախապատրաստման մոդել, Ինքնուրույն աշխատանք 
համացանցում, Աշխատանքային տետրի վարում, 
Կուրսային աշխատանք, Հարցազրույց, Ստուգողական 

աշխատանք: 

9Բոնուսներ ընդհանուր գնահատականի 30   կամ 30 

միավոր  

 Գնահատման մեթոդը` 
- Վերը նշված 6 տարբեր կետերից առաջացած 

արդյունքների հանրագումարը 

 Գնահատման չափանիշները` 
Ուսանողների գիտելիքների   վերջնական   գնահատման 
ձևերը 

Գնահատման սկզբունքները 
Հաճախումները դասերին 10 միավոր 
Ինքնուրույն աշխատանք 20 միավոր 

Գործնական(սեմինար) և լաբորատոր աշխատան20 միավոր 
Առաջին ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 



Երկրորդ ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում 10 միավոր 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը   ––– 100  % 

Գրականություն 

Պարտադիր- 

1. Богдановский Г.А. Химическая экология. М.: Изд-во 
МГУ, 2003 

2. Скурлатов Ю.И., Дука Г.Г., Мизити А. Введение в 

экологическую химию. -М.: Высшая школа. 2004 
Լրացուցիչ-  

1. Горелик Д.О. Конопелько Л.А. Мониторинг загрязнения 

атмосферы и источников выбросов. -М.: Издательство 
стандартов. 1992 

2. Израэль Ю.А. Экология и контроль состояния 

природной среды. М.: Гидрометеоиздат, 1984 
3. Экологический мониторинг. Методы биологического и 

физико-химического мониторинга / Под ред. Д.Б. 

Гепашвили. –Н.Новгород: Изд-во ННГУ. 2003 
4. Экологический мониторинг. Методы биологического и 

физико-химического мониторинга / Под ред. Д.Б. 

Гепашвили. –Н.Новгород: Изд-во ННГУ, 2003 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՄՀ/բ-055-Ընտանիքի հոգեբանություն 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

5-րդ տարի,10-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը 

Լսարանային 10 

Դասախոսություն 6 

Սեմինար 4 

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 50 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի 
նպատակը 

1.    Ուսանողներին զինել տարիքային հոգեբանության  
առարկայի, նրա խնդիրների ,  յուրաքանչյուր տարիքային 
խմբի վերաբերյալ  համապատասխան գիտելիքներով : 

2.    Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր 
տեսական, կիրառական և մեթոդական գիտելիքները: 

3.    Ուսանողներին գաղափար տալ   ժամանակակից 

ընտանիքի առանձնահատկությունների վերաբերյալ : 
4.   Ընտանիքի  հոգեբանության  բնագավառում  ձեռք 

բերած գիտելիքներն և ունակությունները կիրառել 
պրակտիկայում: Նախապատրաստել հոգեբանական 

գիտությունների շարքի առարկաների (ընդհանուր 
հոգեբանություն, մանկավարժական հոգեբանություն, 
սոցիալական հոգեբանություն, սպորտի հոգեբանություն, և 

այլն) հետ կապին: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 Ընդհանուր հոգեբանության ուսումնասիրման 

առարկան,  տիրապետի առարկայի ներկայացրած 



խնդիրներին, պատկերացնի առարկայի տեղն ու դերը 
հոգեբանական գիտությունների համակարգում: 

Հմտություն 
 Տիրապետում է  ընտանիքի  հոգեբանություն  

առարկային, մեթոդներին և խնդիրներին: 

 Տիրապետում է առարկայի կառուցվածքի մասին 
գիտելիքներին: 

 Ունի անհրաժեշտ գիտելիքներ իմացական 

գործընթացների վերաբերյալ: 
 Ունի անրաժեշտ գիտելիքներ ընտանիքի  

հոգեբանության բնագավառում  կիրառվող                      

          տեխնիկաների  և հուզակամային 
գործընթացների վերաբերյալ 

Կարողունակություն 

 ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 
գործնականում, 

 կիրառել ընտանիքի  հոգեբանության  հետազոտության 
մեթոդները, 

 որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել 
ինքնուրույն եզրահանգումներ 
 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

1. Ընտանիքի հոգեբանության  առարկան , խնդիրերը , 
նպատակները  

 Ընտանիքի հոգեբանություն առարկան, սահմանումը:  

 Ընտանիքի հոգեբանության խնդիրները:  
 Ընտանիքը որպես դերերի սեսության ուսումնասիրման 

օբյեկտ:    

2 . Ընտանիքի սոցիալ – հոգեբանական ուսումնասիրության 
հիմնախնդիրները : 
 Ընտանիքը որպես սոցիալական խումբ: 

 Ընտանիքը որպես ռեֆերենտային խումբ:  
 Ընտանիքը որպես փոքր խումբ:  
3.Դերերի տեսությունները և ընտանիքի խնդիրներին 

դերային մոտեցումները : 
 Սոցիակլական կարգավիճակի տեսակներն և 

կառուցվածքը: 

  Ընտանեկան դերերի կառուցվածքը և տեսակները:  
 Դերային սպասումների տեսակները:  
        4 .Ընտանեկան տեսակների պատմական զարգացումը 

և ընտանեկան դերերը : 
 Հայրիշխանություն և մայրիշխանություն: 
 Ժամանակակից ընտանիքի տեսակները: 

 Ընտանիքի տեսակներն ըստ  կառավարման ոճերի: 
          5 . Արդի բջջային ընտանիքի ձևավորման և 

զարգացման փուլերը: 

 Ընտանեկան կյանքի պարբերացումն ըստ 
ներընտանեկան կարգավիճակների և դերերի: 

 Ընտանեկան կյանքի փուլերը և կանխատեսումը:  

 Ընտանիքի հասունության մակարդակները: 
          6 .Ընտանեկան բախումների էությունը և 

հաղթահարման ուղիները :  

 Դերային բախումները: 
 Դերային բախումների մակարդակները: 
 Մրցակցությունը և դերերի բախումը: 

      7 .Ներընտանեկան հարմարումը և ընտանիքի 



ստեղծումը : 
 Ամուսնական և ներընտանեկան հարմարման 

գործընթացները և պայմանները: 
 Ամուսինների հարմարման տեսակները:  
 Ապրումակցումը և ներընտանեկան ֆրուստրացիաները:  

      8. Ընտանեկան բախումը և ճգնաժամերը:  
 Բախման էությունը : 
 Նորմատիվային և ոչ նորմատիվային ճգնաժամերը : 

 Ընտանիք կազմելու մոտիվացիան և 
ամուսնալուծությունները:  

      9.Ամուսնալուծությունը և դրա հետևանքները : 

 Ամուսնալուծության հիմնական պատճառները: 
 Ամուսնալուծության ռիսկերը և վիչակագրությունը: 
 Ամուսնալուծության հետևանքները: 

     10. Առողջ և անառողջ ընտանիքները :  
 Առողջ և անառողջ ընտանիքներ:  
 Ընտանեկան կյանքը և անբավարարվածության 

հիմնախնդիրը։ 

 Հաղորդակցման բարդություններն անառողջ 
ընտանիքներում:  
 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու 
ընթացքի գնահատում`  

1.Մասնակցությունը դասընթացին(ընդհանուր 

գնահատականի 20%-ը կամ 20 միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը` 

     -հաճախումների հաշվառում    

 Գնահատման չափանիշը 
                  -ներկայություն 

     2.Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին 

(ընդհանուր գնահատականի 20%-ը կամ 20 միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը` 

     -մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 

    -բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 
3.Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 
10%-ը կամ 10միավոր) 

 Գնահատման մեթոդը` 
     -ռեֆերատների կատարում 
     -դիտարկվող նյութի մասնագիտական վերլուծության 

ներկայացման որակ, 
     -արևմտահայերեն տեքստերի վերլուծական բնույթի 
աշխատանքների ստուգում: 

4.Գործնական հմտություններ(ընդհանուր գնահատականի 
10%-ը կամ 10միավոր) 

 Գնահատման մեթոդը` 

-Միավորը տրվում է ուսանողին գործնական 
հանձնարարություններից դրական գնահատական ստանալու 
դեպքում: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 

1. Шнейдер, Лидия Бернгардовна. Семейная психология. — 
М.: Деловая книга, 1999. — 3000 экз. 

2. Սեդրակ Ա. Սեդրակյան, Ընտանիքի հոգեբանություն 
Երևան 2010։ 

3. Ադիբեկյան Ա., Հայ ընտանիքի բջջայնացման 



հեռանկարները, Հայ ընտանիքի ներկան և ապագան, 
Թեզիսներ գիտաժողովի զեկուցումների, Երևան 1994 

4. Дружинин В.Н. Психология семьи. – Екатеринбург, 2000 
5. Основы психологии семьи и семейного 

консультирования: Учеб.пособие для 

студ.высш.учеб.заведений /Под общ.ред.Н.Н.Посысоева. 
– М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. – 328с.  

6. Психологическая диагностика семейных отношений / 

В.И.Слепкова, Т.А.Заеко.- 

Լրացուցիչ-  
1. Ամիրյան Ս., Խոհեր ընտանիքի էվոլյուցիան, Iհ., Երևան, 

1967, IIh., Երևան, 1972։ 
2. Мозырь: Содействие, 2006. – 196с. 6. Шнейдер Л.Б. 

Семейная психология: Учебное пособие для вузов. 2-ое 

изд. – М.: Академический проект; Екатеринбург, 2006. – 
768с 

 

 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՄՀ/բ – 146 Ուսուցման ժամանակակից մեթոդներ 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

4-րդ տարի,10-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը 

Լսարանային 10 

Դասախոսություն 6 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք 4 

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 50 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Ուսանողներին զինել ուսուցման ժամանակակից մեթոդներով՝ 

ձևավորելով գործիքակազմի ընտրության և հետևողական 
կիրառման կարողունակություն։ 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

        Գիտի․ 

 ուսուցման  մեթոդների մոդեռնիզացիան,  

 ինտերակտիվ /փոխներգործուն/ մեթոդներ 
 խաղային մեթոդներ 
 նախագծային մեթոդը 

 քեյս մեթոդը 
 ԽԻԿ  համակարգը, 
 խթանման փուլի մեթոդները, 

 իմաստավորման փուլի մեթոդները, 
 կշռադատման փուլի մեթոդները, 
 ուսուցման ալգորիթմացումը, 

 ուսուցման մեթոդների և տեխնոլոգիաների 
փոխկապակցվածությունը, 

 ուսուցման տեխնոլոգիաներ: 

Հմտություն 

Տիրապետում է․  



 մեթոդների ճիշտ ընտրությանը, 
 ուսուցման գործընթացի նախագծմանը ժամանակակից 

մեթոդներով, 
 ուսուցման ալգորիթմացմանը: 

Կարողություն 

    Կարողանում է․ 

 մասնագիտական գործունեությունը կազմակերպել 
ուսուցման ժամանակակից մեթոդներով ու 

տեխնոլոգիաներով, 
 կիրառել ուսուցման ժամանակակից մեթոդներ: 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Ուսուցման ժամանակակից մեթոդների էությունը: "Ուսուցման 

մեթոդ" հասկացության էությունը: Ուսուցման ավանդական և 
ժամանակակից մեթոդներ: Ժամանակակից մեթոդների 
առավելությունները: Ժամանակակից մեթոդների կիրառման 

առանձնահատկությունները: 
Ուսուցման մեթոդների մոդեռնիզացիան /արդիականացումը/: 
Ավանդական ուսուցման մեթոդների մոդեռնիզացիան: 

Ուսուցման  մեթոդների  մոդեռացման անհրաժեշտությունը: 
Ինտերակտիվ մեթոդներ: Ակտիվ և պասիվ մեթոդներ: 
Անձնակենտրոն և անձնակողմնորոշիչ մեթոդներ: 
Համագործակցային մեթոդներ: 

Խաղային մեթոդներ: Խաղային մեթոդների տեսակները: 
Դերային խաղեր: 
Նախագծային մեթոդ: Հետազոտական, ստեղծագործական 

կարողությունների զարգացում: Կառուցողական 
մտածողություն: Նախաձեռնողականություն, 
ինքնուրույնություն: 

ԽԻԿ համակարգ: Ուսուցման գործընթացի փուլերը: 
Խթանման, իմաստի ընկալման և կշռադատման փուլերի 
նպատակները: 

 Խթանման փուլի մեթոդները: Մտագրոհ, խմբավորում, 
պրիզմա, մտածիր- զույգ կազմիր -քննարկիր, ձնակույտ 
մեթոդների համառոտ նկարագիրը: 

 Իմաստի ընկալման փուլի մեթոդները: T -աձև աղյուսակ, 
գաղափարների քարտեզ, Վեննի դիագրամ, փոխգործուն 
նշանների համակարգ, խորանարդում, խճանկար, երեք 

բանալի և մեկ կողպեք, շրջագայություն պատկերասրահում 
մեթոդների համառոտ նկարագիրը: 
Կշռադատման փուլի մեթոդները: Քառաբաժան, խորանարդում 

մեթոդների համառոտ նկարագիրը: 
Ուսուցման մեթոդների և տեխնոլոգիաների 
փոխկապակցվածությունը: "Մեթոդ", "հնար", "միջոց", 

"մեթոդիկա", "տեխնիկա", "տեխնոլոգիա" 
հասկացությունները: Ուսուցման տեխնոլոգիաների 
իրականացման գործում ուսուցման մեթոդների դերը: 

Ուսուցման ալգորիթմացում: Ալգորիթմացման տեխնոլոգիա: 
Ալգորիթմացման տեխնոլոգիայի իրականցման փուլերը: 

Ուսուցման տեխնոլոգիաներ: Ուսուցման 
տեխնոլոգիականացումը: Ուսուցման ժամանակակից 

տեխնոլոգիաները: Տեղեկատվական և հաղորդակցական 
տեխնոլոգիաների դերը ուսուցման գործընթացի 
արդյունավետության բարձրացման գործում: 

Գնահատման 
մեթոդները և 

չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու 
ընթացքի գնահատում`  

1. Առաջին ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 7-րդ շաբաթ) 



 Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Ընթացիկ գրավոր ստուգման համար նախատեսված են 

4 հարցեր, յուրաքանչյուր հարցի համար` 5 միավոր: 
 Գնահատման չափանիշները` 
 Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը, 

 Առարկայի իմացություն: 
2. Երկրորդ ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 15-րդ շաբաթ) 

 Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 

20 կետից  բաղկացած հարցախույզ, յուրաքանչյուրի 
համար` 1 միավոր: 

 Գնահատման չափանիշները` 

 Առաջադրված  հարցերի ճիշտ պատասխանը, 
 Առարկայի իմացությունը: 

3. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր 

գնահատականի 20%-ը կամ 20միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը` 

-   Հաճախումների հաշվառում 
 Գնահատման չափանիշները` 

 ներկայություն:   
4. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին 
(ընդհանուր գնահատականի 20%-ը կամ 20միավոր) 

 Գնահատման մեթոդը` 
 մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին, 
 բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում: 

5. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 
10%-ը կամ 10միավոր) 

 Գնահատման մեթոդը` 

 ռեֆերատի կատարում, 
 մշակման կատարում, 
 տեսաներկայացման ցուցադրում, 

 տեխնոլոգիական տեղեկատվության իրականացում, 
 անձնական թղթապանակի կազմում, կարգավորում: 
6.Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 

10%-ը կամ 10միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը` 
միավորը տրվում է ուսանողին` գործնական 

հանձնարարություններից դրական գնահատական 
ստանալու դեպքում: 

Գրականություն 
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Հատուկ մասնագիտական առարկաներ 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-171. Կենսաբանության դասավանդման 
մեթոդիկա 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  
4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

4-րդ տարի, 7-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը 

Լսարանային 18 

Դասախոսություն 10 

Սեմինար 4 

Լաբորատոր  աշխատանք 4 

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 102 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 



Դասընթացի նպատակը Ծրագիրն ընդգրկում է նյութեր կենսաբանոթյան 
դասավանդման առարկայի վերաբերյալ, ավանդական և 

ժամանակակից մեթոդների օգտագործում, դասավանդման 
տեխնիկա, ուսուցչի պլան և ծրագիր կազմելու մեթոդիկա և 
այլն: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 կստանան գիտելիքներ կենսաբանության դասավանդման 

մեթոդիկայի, կենսաբանության տարբեր բաժինների,   

դրանց կիրառությունների, լուծման մեթոդական 
առանձնահատկությունների վերաբերյալ, 

 գործնական  պարապմունքների անցկացման  
արդյունքում ձեռք կբերի պրակտիկ ունակություններ` 
առարկայի դասավանդման բնագավառում,  

 կխորացնի և կընդլայնվի ընդհանուր տեսական, 
կիրառական, մեթոդական  գիտելիքները և 
կկատարելագործի գործնական հմտություններն ու 

կարողությունները, 
 ուսանողները կնախապատրաստվեն ապագա 

մանկավարժական  աշխատանքին 

Հմտություն 
 փորձարարական աշխատանքների կատարման 

մեթոդներին 
 վերլուծություն կատարելու մեթոդական 

հմտություններին: 

 տիրապետի գնահատման տեխնիկային  
Կարողունակություն 
 ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 

գործնականում 

 տիրապետել կենսաբանության դասավանդման  
մեթոդներին, 

 որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել 
ինքնուրույն եզրահանգումներ 

 հանձնարարաված գրականության հիման վրա կազմել 
ռեֆերատներ, 

 տարբեր թեմաների մշակում 
 ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 

գործնականում. 

 կազմակերպել դասապրոցեսը. ճիշտ կազմակերպել 
դասաժամերը:  

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Ներածություն: ԿԴՄ-ի կապը այլ գիտությունների 
հետ, զարգացման պատմությունը: 
Թեմա 2. Առարկայի կառուցվածքը 
Թեմա 3. Կենսաբանության մեթոդիկայի զարգացման 

հիմնկան ուղություններն Հանրակրթու նպատակներ. 
բարեփոխումների ռազմավարությունը:   
Թեմա 4. Կենսաբանություն առարկայի հենքային 

բովանդակությունը: 
Թեմա 5. Ուսուցման մեթոդ (ներածություն, նկարագրություն, 
խնդիրներ): ԽԻԿ համակարգ, դասի պլանավորում: 

Թեմա 6. Ավանդական մեթոդներ, նրանց նշանակությունը 
ուսուցման պրոցեսում. 
Թեմա 7. Պրոբլեմային դասերի պլանավորում: 

Թեմա 8. Էքսկուրսիաների անցկացումն ու կազմակերպումը: 



Թեմա 9. Ուսուցչի նախապատրաստվելը դասին: 

Գնահատման 

մեթոդները և 
չափանիշները 

6. Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները. 
 6.1.ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 

ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 
1)   Առաջին  ընթացիկ քննություն (դասընթացի 7-րդ 

շաբաթ` 20 միավոր ) 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Գրավոր քննություների համակցված գնահատում 

դասախոսի և ուսանողների կողմից 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 

պատասխանները 
- Առարկայի իմացությունը 
- Հարցատոմսում նշված խնդիրների լուծումը 

2)   Երկրորդ  ընթացիկ քննություն (դասընթացի 15-րդ 
շաբաթ` 20 միավոր ) 
 Գնահատման մեթոդը` 

- Գրավոր քննություների համակցված գնահատում 
դասախոսի և ուսանողների կողմից 

 Գնահատման չափանիշները` 

- Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 
պատասխանները 

- Առարկայի իմացությունը 
- Հարցատոմսում նշված խնդիրների լուծումը 

- Հարցատոմսում նշված տեստերի ճիշտ 
պատասխանների ընտրություն 

3Մասնակցությունը դասընթացին  20 միավոր 

 Գնահատման մեթոդը` 
- Հաճախումների հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 

- Ներկայությունը 

4Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական  

աշխատանքներին 20 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 

- Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 

5 Եզրափակիչ քննություն  

6 Գործնական և ստուգողական աշխատանք ընդհանուր 

գնահատականի 20   կամ 20 միավոր  
 Գնահատման մեթոդը` 
- Նեգրավվածության աստիճանի հաշվառում 

 Գնահատման չափանիշները` 
- Տնային աշխատանքների կատարում 

- Մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 
- Մասնակցությունը ստուգողական աշխատանքներին 

7 Ինքնուրույն աշխատանք ընդհանուր գնահատականի 

10   կամ 10 միավոր  

 Գնահատման մեթոդը` 
- Անհատական և խմբային աշխատանքի արդյունքում 

պատրաստված նախագծի պաշտպանություն 

 Գնահատման չափանիշները` 
- Անհատական աշխատանքի ներկայացում 

- Խմբային աշխատանքի ներկայացում 
- Թիմային աշխատանքի մասնակցության աստիճան 



- Թիմային աշխատանքի ձևավորված հմտություն 

8Բոնուսներ ընդհանուր գնահատականի 30   կամ 30 

միավոր  

 Գնահատման մեթոդը` 
- Վերը նշված 6 տարբեր կետերից առաջացած 

արդյունքների հանրագումարը 

- Գնահատման մեթոդներ 
- Ռեֆերատ, Զեկույց, Թեստ, Գործարար խաղեր (ակտիվ 

մասնակցություն), Կլոր սեղան (ակտիվ 

մասնակցություն), Կոնկրետ իրավիճակների 
վերլուծութ յուն, Նախագծերի մեթոդ, Հարցի 
նախապատրաստման մոդել, Ինքնուրույն աշխատանք 

համացանցում, Աշխատանքային տետրի վարում, 
Կուրսային աշխատանք, Հարցազրույց, Ստուգողական 
աշխատանք: 

9Բոնուսներ ընդհանուր գնահատականի 30   կամ 30 

միավոր  

 Գնահատման մեթոդը` 
- Վերը նշված 6 տարբեր կետերից առաջացած 

արդյունքների հանրագումարը 

 Գնահատման չափանիշները` 
Ուսանողների գիտելիքների   վերջնական   գնահատման 
ձևերը 

Գնահատման սկզբունքները 

Հաճախումները դասերին 10 միավոր 
Ինքնուրույն աշխատանք 20 միավոր 
Գործնական(սեմինար) և լաբորատոր աշխատան20 միավոր 

Առաջին ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 
Երկրորդ ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում 10 միավոր 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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կենսաբանության  ուսուցման մեթոդիկա", երևան, 

1976թ. 
6. Е.В. Бруновт и др. «Методика обучения анатомии 

,физиологии и гигиены человекаե, 

«Просвещениеե,1978г. 
7. Ս. Գ. Չիչակյան, "Դպրոցական գործնական 

կենսաբանություն", Երևան, "Լույս", 1977թ. 

 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-172. Խնդիրների լուծման պրակտիկում 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 
3-րդ տարի, 6-րդ կիսամյակ 



Ժամերի բաշխումը 

Լսարանային 10 

Դասախոսություն 2 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 8 

Ինքնուրույն 50 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Ուսանողներին զինել գիտելիքներով կենսաբանական 
խնդիրների տիպերի, կենսաբանության տարբեր բաժինների 
խնդիրների լուծման մեթոդների և դրանց կիրառությունների 

վերաբերյալ, ինչպես նաև գաղափար տալ կենսաբանական 
խնդիրների լուծման հնարավոր մեթոդների  մասին: 
Դասընթացի խնդիրն է ամբողջականացնել սովորողների 

կենսաբանական տարբեր դասընթացների ժամանակ 
ստացած գիտելիքները, սովորողների մոտ մշակել տեսական 
գիտելիքները գործնականում կիրառելու ունակություն: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 կստանան գիտելիքներ կենսաբանական խնդիրների 

տիպերի, կենսաբանության տարբեր բաժինների 

խնդիրների լուծման մեթոդների և դրանց 
կիրառությունների,  

 գործնական պարապմունքների անցկացման արդյունքում 
ձեռք կբերի պրակտիկ ունակություններ` առարկայի 
խնդիրների լուծման բնագավառում,  

 կխորացնի և կընդլայնվի ընդհանուր տեսական, 
կիրառական, մեթոդական գիտելիքները և 
կկատարելագործի գործնական հմտություններն ու 

կարողությունները, 

 ուսանողները կնախապատրաստվեն ապագա 
մանկավարժական աշխատանքին 

Հմտություն 
 մասնագիտական գիտելիքները խորացնելու և 

փոխանցելու 

 նոր գաղափարներ առաջ քաշելու 
 որակի մասին հոգացություն 

 թիմում աշխատելու 
 գնահատման գործիքների կիրառելու 

 նախագիծ պլանավորելու և իրականացնելու 
Կարողունակություն 
 ունենա խնդրի պահանջի գրառման կարողություն, 
 կարողանա ընկալել խնդրի պահանջը, 

 կարողանա հստակեցնել խնդրի լուծման մեթոդը, 
 կարողանա ընտրել խնդրի լուծման ճիշտ տարբերակը, 

 ստանա խնդրի պատասխանը և կարողնա կատարել 
եզրահանգում: 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1.  Ներածություն:Կենսաբանական խնդիրների 

տիպերը 
Թեմա 2. Կենսաբանական խնդիրների դերը ուսանողների 
տեսական գիտելիքների ամրապնդման և խորացման 

գործընթացում 
Թեմա 3. Կենսաբանական խնդիրների դերը կենսաբանական 
հասկացությունների յուրացման գործընթացում  
Թեմա 4. Խնդիրների լուծման մեթոդիկայի տիրապետում. 



Հավանականության տեսության կիրառումը 
կենսաբանության մեջ  

Թեմա 5. Մարդու անատոմիա և ֆիզիոլոգիա.Շնչառություն 
Թեմա 6. Մարդու անատոմիա և ֆիզիոլոգիա.Արյունատար 
համակարգ և արյան շրջանառություն  

Թեմա 7. Մարդու անատոմիա և ֆիզիոլոգիա. 
Արտաթորության համակարգ  
Թեմա 8. Նյութերի և էներգիայի փոխանակություն  

Թեմա 9. Գամետոգենեզը բույսերի  և կենդանիների մոտ 
Թեմա 10. Մոլեկուլային կենսաբանություն, ԴՆԹ-ի և ՌՆԹ-ի 
քիմիական կառուցվածքը :Մոլեկուլային կենսաբանություն. 

Սպիտակուցի կենսասինթեզ 
Թեմա 11. Միահիբրիդային  խաչասերում և նրա 
բջջաբանական հիմունքները: Ոչ լրիվ դոմինանտում: 

Բազմալելլայնություն: Երկ-և պոլիհիբրիդային խաչասերում, 
բջջաբանական հիմունքները 
Թեմա 12. Սեռի հետ շղթայակցված հատկանիշների 
ժառանգում  

Թեմա 13. Մարդու գենետիկա. Արյան խմբի և արյան ռեզուսի 
ժառանգում: Տոհմագրական սխեմաների կազմում  
Թեմա 14. Կրոսսինգովեր. Հատկանիշների ժառանգման 

օրինաչափությունները շղթայակցված ժառանգման 
դեպքում:Գենետիկական քարտեզների կազմում 
Թեմա 15. Ժառանգման օրինաչափությունները 

պոպուլյացիաներում :Արտահայտչականություն  : 
Թեմա 16. Պոլիպլոիդիա  
Թեմա 17. Ֆոտոսինթեզ: Էկոլոգիա  

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

6.1. Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները. 
Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 
13.Գնահատման մեթոդներ և չափանիշներ 

ա)գնահատման մեթոդներ 
Թեստ,  Կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն, 
Նախագծերի մեթոդ, Հարցի նախապատրաստման մոդել, 

Ինքնուրույն աշխատանք համացանցում, Աշխատանքային 
տետրի վարում,  Հարցազրույց, Ստուգողական աշխատանք 
բ)գնահատման չափանիշներ 

ՎՊՀ–ում գործում է ուսանողների գիտելիքների պարբերական 
ստուգման և գնահատման բազմագործոնային համակարգ: 
Բակալավրիատի ուսանողի ուսումնառության արդյունքների 

գնահատման համար կիրառվում է գնահատականների 100 
միավորանոց սանդղակը, որը համապատասխանում է ECTS 
գնահատման համակարգին:  

Այն ներառում է հետևյալ բաղադրիչների գնահատում և 
հաշվառում. 

 ուսումնական գործընթացին ուսանողի 
մասնակցության աստիճան,  

 ինքնուրույն կատարվող աշխատանքներ,  
 գործնական աշխատանքներին ուսանողի 

մասնակցություն, 

 նրա կողմից դրսևորած ակտիվությունը, 
հմտությունները և կարողությունները, 

 ընթացիկ և ամփոփիչ ստուգումներ: 
Ուսանողների գիտելիքների   վերջնական   գնահատման 
ձևերը 

Գնահատման սկզբունքները 



Հաճախումները դասերին 10 միավոր 
Ինքնուրույն աշխատանք 20 միավոր 

Գործնական(սեմինար) և լաբորատոր աշխատան20 միավոր 
Առաջին ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 
Երկրորդ ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 

Ամփոփիչ ստուգում 10 միավոր 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը   ––– 100  % 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Ռ.Հ.Եդոյան, Դ.Ա.Լոքյան, Զ.Ս.Վարդանյան 

"Կենսաբանության խնդիրների ժոովածու", Ե., 1994թ. 

2. Գ.Գ.Սևոյան "Կենսաբանության խնդիրներ 8-
10դասարանների", 2005թ., Ե. 

3. Զ.Ս.Վարդանյան <Կենսաբանության խնդրագիրք>Վ. 

2013թ. 
4. Соколовская  Б.Х. Сто задач по генетике и 

молекулярнойбиологии. Новосибирск, Наука, 1971 

Լրացուցիչ-  
1. Шарегина Н.В. Методические рекомендации  к решени 

задач по генетике. Архангельск. 1992. 

2. ВаттиК.В., Тихомирова М.М. Руководство к 
практическим  занятиям по генетике. М.1978. 

 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-241. Կենսատեխնոլոգիաներ 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  
4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

5-րդ տարի, 10-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը 

Լսարանային 24 

Դասախոսություն 12 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք 6 

Գործնական աշխատանք 6 

Ինքնուրույն 96 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը 1. Արտադրության մեջ կենսաբանական պրոցեսների 
պրակտիկ կիրառման մասին 

2. Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր 

տեսական, կենսաբանական, քիմիական և մեթոդական 
գիտելիքները 

3. Բջիջների կուլտիվացման առանձնահատկությունների, 

կենսատեխնոլոգիական պրոցեսներ մասին 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

 21-րդ դարի գերակա գիտական ուղղություն համարվող 
կենսատեխնոլոգիայի հիմնադրույթները և 
հիմնախնդիրների մասին  

 կենսատեխնոլոգիայի զարգացման ժամանակակից 
մակարդակի մասին 

 դեղապատրաստուկների արտադրության 
կենսատեխնոլոգիական եղանակների մասին  

Հմտություն 
 փորձարարական աշխատանքների կատարման 



մեթոդներին 

 վերլուծություն կատարելու մեթոդական 
հմտություններին: 

 կտիրապետի ասեպտիկության ապահովման 
տեխնոլոգիաներին, GLP և GMP համակարգերի 
պահանջներին 

Կարողունակություն 
 ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 

գործնականում 

 կարողանա լաբորատոր պայմաններում իրականացնել 
ամինաթթուների կենսամիմետիկ -ասիմետրիկ սինթեզ 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. ԻՆժեներային էնզիմալոգիայի մեթոդները 
Թեմա 2. Ամինաթթուների կենսատեխնոլոգիական 
արտադրությունը 
Թեմա 3. Կենսատրանսֆորմացիա և քիմիա- էնզիմատիկ 

սինթեզ 
Թեմա 4. Կենսատրանսֆորմացիա և քիմիա- էնզիմատիկ 
սինթեզ 

Թեմա 5. Ամինաթթուների քիմիական սինթեզի եղանակները 
Թեմա 6. Սպիտակուցի սեկրեցիայի մեխանիզմը 
Թեմա 7. Ամինաթթուների թթվա- հիմնային հատկությունները 

Թեմա 8. Ամինաթթուների իզոէլեկտրիկ կետը և դիսոցման 
հաստատունների որոշումը 
Թեմա 9. ֆերմենտների ակտիվության միավորները 

Թեմա 10. Feed-Back ինհիբացում և ռեպրեսիա 
Թեմա 11. Feed-Back ինհիբացում և ռեպրեսիա 
Թեմա 12. Գենետիկական ինֆորմացիայի հաղորդումը, 

սպիտակուցի սինթեզը մատրիցային սինթեզի տեսակները 
Թեմա 13. Սպլայսինգի մեխանիզմը: Ռեպլիկացիա, 
տրանսկրիպցիա, տրանսլյացիա 

Թեմա 14. Տեսակարար օպտիկական պտույտ: Որոշման 
եղանակը ամինաթթուների համար: Սպիտակուցի մաքրման 
եղանակները:Գենային ինժեներիայի ընդհանուր բնութագիրը 

Թեմա 15. Ռեկոմբինացիոն բիոտեխնոլոգիա: Օտարածին 
ԴՆԹ-ի ստացումը 
Թեմա 16. Դնթ –ի ֆրագմենտի մտցնելը վեկտորական 

պլազմիդի մեջ: Վեկտորական պլազմիդի կառուցվածքը 
Թեմա 17. Ռեկոմբինացիոն Դնթ-ի կլոնացումը: Գեների 
ամպլիֆիկացիան և էքսպրեսիան: Օրգանիզմների 

փոփոխականությունը և դերը բիոտեխնոլոգիայում: 

Գնահատման 
մեթոդները և 

չափանիշները 

6. Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները. 
6.1.ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 

ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 
  Առաջին  ընթացիկ քննություն  (դասընթացի 18րդ շաբաթ` 
20 միավոր ) 

 Գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում, համակցված գնահատում 

դասախոսի և ուսանողների կողմից 

 Գնահատման չափանիշները` 
 Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 

պատասխանները 
 Առարկայի իմացությունը 

 Հարցատոմսում նշված թեստերի պատասխանները 
2)   Երկրորդ  ընթացիկ քննություն (դասընթացի 36-րդ 
շաբաթ` 20 միավոր ) 



 Գնահատման մեթոդը` 
 Գրավոր ստուգում, համակցված գնահատում 

դասախոսի և ուսանողների կողմից 
 Գնահատման չափանիշները` 
 Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 

պատասխանները 
 Առարկայի իմացությունը 
 Հարցատոմսում նշված թեստերի պատասխանները 

3. Մասնակցությունը դասընթացին`  20 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 
 Հաճախումների հաշվում 

 Գնահատման չափանիշները` 
 Ներկայությունը 

4. Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական 

աշխատանքներին ` 20 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 
 Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 

 Ներկայությունը 
5. Եզրափակիչ քննություն   
6. Ինքնուրույն աշխատանք` ընդհանուր գնահատականի 10 

%-ը  կամ 10 միավոր  
 Գնահատման մեթոդը` 
 Անհատական և խմբային աշխատանքի արդյունքում 

պատրաստված նախագծի պաշտպանություն 
 Գնահատման չափանիշները` 
 անհատական աշխատանքի ներկայացում 

 խմբային աշխատանքի ներկայացում 
 թիմային աշխատանքի մասնակցության աստիճան 
 թիմային աշխատանքի ձևավորված հմտություն 

8 Բոնուսներ ` ընդհանուր գնահատականի 30  %-ը կամ 30 
միավոր  

 Գնահատման մեթոդը` 

 Վերը նշված 6  կետերից առաջացած արդյունքների 
հանրագումարը 

 Գնահատման չափանիշները` 

Ուսանողների գիտելիքների   վերջնական   գնահատման 
ձևերը 

Գնահատման սկզբունքները 

Հաճախումները դասերին 10 միավոր 
Ինքնուրույն աշխատանք 20 միավոր 
Գործնական(սեմինար) և լաբորատոր աշխատան   20 միավոր 

Առաջին ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 
Երկրորդ ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում 10 միավոր 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը   ––– 100  % 

Գրականություն 
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Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 
ՔԿ/բ-061. Անօրգանական և օրգանական սինթեզ 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

5-րդ տարի, 9-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը 

Լսարանային 12 

Դասախոսություն 4 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք 8 

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 48 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը  Վերլուծել անօրգանական սինթեզի ընդհանուր և մասնակի 
հարցերի մասին եղած տեղեկատվությունը:  

 Վերլուծել հիմնական անօրգանական նյութերի տարբեր 
դասերի կառուցվածքը, անօրգանական սինթեզի 
մեթոդոլոգիայի հիմնական դրույթների, այդ գիտության 
պատմության և նրա նոր առավել հետաքրթիր միտումների 

իմացությունը:  

 Աշխարհահայացքային պատկերացումների ձևավորման 
տեսանկյունից օգնել ուսանողներին դաստիարակչական 
աշխատանքներում ճիշտ հասկանալ աշխարհի 
բազմազանությունը և բարդությունը, որոնց զարգացումը 

հիմնվում է անօրգանական սինթեզի պատկերացումների 
վրա: 

 Ուսանողներին զինել գիտելիքներով՝ լաբորատորիայում 
աշխատանքի կարգի և անվտանգության տեխնիկայի 
մեթոդների մասին:  

 Ծանոթացնել անօրգանական միացությունների 
անջատման և մաքրման մեթոդներին : 

 Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր 
տեսական, քիմիական և մեթոդական գիտելիքները: 

 Ուսանողներին գաղափար տալ անօրգանական 
միացությունների հիմնական դասերի սինթեզի 
մեթոդների, դրանց իրականացման, ընթացքի 
պայմանների, ռեակցիաների մեխանիզմների և դրանք 

ցանկալի ուղղությամբ տանելու պայմանների 
վերաբերյալ: 

 Անօրգանական քիմիայի և անօրգանական սինթեզի 
բնագավառում ձեռք բերված գիտելիքները և 
ունակությունները կիրառել պրակտիկ գործունեության 

մեջ: 
 Միջառարկայական կապ ստեղծել քիմիական գիտության 

այլ բնագավառների (անօրգանական քիմիա, քիմիական 

տեխնոլոգիա, օրգանական քիմիա, կենսաքիմիա), 
էկոլոգիայի, տնտեսագիտության հետ: 

 Ուսանողներին զինել գիտելիքներով՝ լաբորատորիայում 



աշխատանքի կարգի և անվտանգության տեխնիկայի 
մեթոդների մասին  

 Ծանոթացնել օրգանական միացությունների անջատման և 
մաքրման մեթոդներին (վերաբյուրեղացում, սուբլիմացում, 

էքստրակտում, թորում, քրոմատոգրաֆիա) 
 Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր 

տեսական, քիմիական և մեթոդական գիտելիքները 

 Ուսանողներին գաղափար տալ օրգանական 
միացությունների հիմնական դասերի սինթեզի մեթոդների 

վերաբերյալ, դրանց իրականացման, ընթացքի 
պայմանների, ռեակցիաների մեխանիզմների և դրանք 
ցանկալի ուղղությամբ տանելու պայմանների վերաբերյալ 

 Օրգանական քիմիայի և օրգանական սինթեզի 
բնագավառում ձեռք բերված գիտելիքները և 
ունակությունները կիրառել պրակտիկ գործունեության 

մեջ 

 Միջառարկայական կապ ստեղծել քիմիական գիտության 
այլ բնագավառների (օրգանական քիմիա, քիմիական 
տեխնոլոգիա, անօրգանական քիմիա, կենսաքիմիա), 
էկոլոգիայի, տնտեսագիտության հետ 

 Տվյալ դասընթացին մասնակցելու նախապայմանն այն է, 
որ ուսանողները գիտելիքներ ունենան անօրգանական, 
օրգանական, ֆիզիկական, անալիտիկ քիմիայից, 

կենսաքիմիայից, էկոլոգիայից, շրջակա միջավայրի 
պաշտպանությունից: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 Լաբորատորիայում աշխատանքի կարգի և 

անվտանգության տեխնիկայի կանոնները 

 Դասակարգելով նյութերի ագրեգատային վիճակները՝ 
ընտրել և նկարագրել մեթոդներ, որոնք կիրառվում են 
նյութերի մաքրման համար: 

 Օրգանական միացությունների անջատման և մաքրման 
մեթոդները 

 Անօրգանական և Օրգանական սինթեզման ռեակցիաների 
հիմնական տիպերի մեխանիզմները 

 Ունենա պատկերացում  անօրգանական և օրգանական 
միացությունների հիմնական դասերի սինթեզի մեթոդների 
վերաբերյալ, դրանց իրականացման, ընթացքի 
պայմանների, ռեակցիաների մեխանիզմների և դրանք 

ցանկալի ուղղությամբ տանելու պայմանների վերաբերյալ 
Հմտություն 
 փորձարարական աշխատանքների կատարման 

մեթոդներին 

 վերլուծություն կատարելու մեթոդական 
հմտություններին: 

Կարողունակություն 
 կարողանա կապ հաստատել քիմիայի հիմնական 

գիտելիքների և քիմիական գիտելիքների կիրառման 
ոլորտների միջև 

 կարողանա կատարել լաբորատոր փորձեր 

 կարողանա որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ 
կատարել ինքնուրույն եզրահանգումներ 

 հանձնարարված գրականության հիման վրա կազմել 



ռեֆերատներ 

 տարբեր թեմաների մշակում 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Ներածություն: Նյութերի ստացման և մաքրման 
եղանակները: 

Թեմա 2. Նյութերի ստացման տիպային տարածված 
մեթոդները:  
Ջրածնով վերականգնման և հիդրման ռեակցիաներ: 

Թեմա 3. Մետաղների, նրանց համաձուլվածքների և որոշ ոչ 
մետաղների ստացման մետաղոթերմիկ մեթոդներ: 
Թեմա 4. Մետաղների և որոշ ոչ մետաղների ստացումը՝ 

աղերի ջրային լուծույթների վերականգնմամբ: 
Թեմա 5. Մետաղների, ոչ մետաղների և օքսիդների 
քլորացումը: 
Թեմա 6. Մետաղների, ոչ մետաղների և օքսիդների 

բրոմացումը.  
Թեմա 7. Մետաղների, ոչ մետաղների և օքսիդների 
յոդացումը: 

Թեմա 8. Սուլֆիդների, սելենիդների և թելուրիդների 
ստացումը:  
Թեմա 9. Նիտրում: Նիտրիդների ստացումը: 

Թեմա 10. Կարբիդների ստացումը: 
Թեմա 11. Բարձրջերմաստիճանային ինքնատարածվող 
սինթեզ: 

Թեմա12. Ներածություն: 
Թեմա 13.Ներածություն: 
Թեմա 14. Օրգանական ռեակցիաների հիմնական տիպերի 

մեխանիզմները:  
Թեմա 15. Օրգանական ռեակցիաների հիմնական տիպերի 
մեխանիզմները:  

Թեմա 16. Նուկլեոֆիլ տեղակալումն ալիֆատիկ շարքում: 
Թեմա 17. Նուկլեոֆիլ տեղակալումն ալիֆատիկ շարքում: 
Թեմա 18. Օրգանական միացությունների ամինացումը: 

Թեմա 19. Օրգանական միացությունների հիդրօքսիլացումը: 
Թեմա 20. Օրգանական միացությունների նիտրում և 
նիտրոզացում: 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

6.1. Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները. 
Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 
13.Գնահատման մեթոդներ և չափանիշներ 

ա)գնահատման մեթոդներ 
Թեստ,  Կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն, 
Նախագծերի մեթոդ, Հարցի նախապատրաստման մոդել, 

Ինքնուրույն աշխատանք համացանցում, Աշխատանքային 
տետրի վարում,  Հարցազրույց, Ստուգողական աշխատանք 
բ)գնահատման չափանիշներ 

ՎՊՀ–ում գործում է ուսանողների գիտելիքների պարբերական 
ստուգման և գնահատման բազմագործոնային համակարգ: 
Բակալավրիատի ուսանողի ուսումնառության արդյունքների 

գնահատման համար կիրառվում է գնահատականների 100 
միավորանոց սանդղակը, որը համապատասխանում է ECTS 
գնահատման համակարգին:  

Այն ներառում է հետևյալ բաղադրիչների գնահատում և 
հաշվառում. 

 ուսումնական գործընթացին ուսանողի 
մասնակցության աստիճան,  

 ինքնուրույն կատարվող աշխատանքներ,  



 գործնական աշխատանքներին ուսանողի 
մասնակցություն, 

 նրա կողմից դրսևորած ակտիվությունը, 
հմտությունները և կարողությունները, 

 ընթացիկ և ամփոփիչ ստուգումներ: 
Ուսանողների գիտելիքների   վերջնական   գնահատման 

ձևերը 
Գնահատման սկզբունքները 
Հաճախումները դասերին 10 միավոր 

Ինքնուրույն աշխատանք  20 
միավոր 
Գործնական(սեմինար) և լաբորատոր աշխատան20 միավոր 

Առաջին ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 
Երկրորդ ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում 10 միավոր 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը   ––– 100  % 

Գրականություն 

Պարտադիր- 

1. Вассерман И.М. Химическое осаждение из растворов. – 
Л.: Наука, 1980 

2. Воскресенский П.И. Техника лабораторных работ. - М., 

Л.: Химия, 1973 
3. Девятых Е.Т., Еллиев Ю.В. Введение в теорию глубокой 

очистки веществ. – М.: Наука, 1990 
4. Ключников Н. Г. Практикум по неорганическому 

синтезу. М.: Просвещение 1979 
5. Ս. Կ. Գրիգորյան, Ռ.Ա. Սարգսյան, Է. Ե. Ղափանցյան 

«Ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի պրակտիկում» 

2003 
6. Ռ. Ս. Դեմիրճյան և Ն. Զ. Եղիգարյան, Ընդհանուր և 

անօրգանական քիմիայի լաբորատոր աշխատանքների 

ձեռնարկ, 1983 
7. Васильева Н. В. Теоретическое введение в 

органический синтез; -М.: 1976 

8. Б. Д. Березин, Д. Б. Березин Курс современной 
органической химии –М.: 2003 

9. А. Н. Несмеянов, Н. А. Несмеянов Начала Органической 

химии. –М.: 1974 
10. Гитис, Практикум по органическому синтезу. –М.: 1983 
11. Գ. Գ. Թոքմաջյան, Լ. Վ. Կարապետյան «Չհագեցած 

միացությունների քիմիա» 2015 
12. Մ. Գ. Զալինյան «Օրգանական քիմիայի դասընթաց» 

2007 

 
 


