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ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ 

1. Դասընթացի դերը  և տեղը կրթական ծրագրում1․  

 
Բույսերի ֆիզիոլոգիան համարվում է կրթական ծրագրի հիմնական բաղադրիչներից 

մեկը, որի ուսումնասիրությունը ուսանողներից պահանջում է գիտելիքներ բույսերի 

ֆիզիոլոգիական հիմնական հասկացությունների վերաբերյալ (բուսական բջջի ֆիզիոլոգիա, 

բուսական բջջի օսմոտիկ երևույթներ, ֆոտոսինթեզ, քվանտային ելք, ֆոտոսինթեզի 

արդյունավետություն, բույսերի ջրային ռեժիմի առանձնահատկություններ, արմատային 

ճնշում, արմատի ներծծող ուժ, տրանսպիրացիա, տրանսպիրացիայի գործակից, 

տրանսպիրացիայի արդյունավետություն, բույսերի էկոլոգիական խմբերն ըստ ջրային 

ռեժիմի առանձնահատկություններ, բույսերի դիմացկունության ֆիզիոլոգիական 

մեխանիզմներ և այլ)  իմացությունը: Այն ներառված է Մասանգիտական պարտադիր 

դասընթացների ցանկում: 

 

2. Դասընթացի նպատակը և  խնդիրները. 

2.1. Դասընթացի նպատակն է. 
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: 
 

2.2. Դասընթացի  խնդիրներն են․  

1. Ուսանողներին գաղափար տալ  բուսական բջջում ընթացող  

ֆիզիոլոգիական գործընթացների առանձնահատկությունների 

(բուսական բջջի օսմոտիկ երևույթներ՝ օսմոս, տուրգոր պլազմոլիզ, 

հանքային աղերի մուտքը բջջի ներսը) մասին, 

2. Բացատրել  ֆոտոսինթեզի, տրանսպիրացիայի, բույսերի հանքային 

սննդառության, բույսերի ջրային ռեժիմի, դիմացկունության,  

պարարտանյութերի օգտագործման ֆիզիոլոգիական 

մեխանիզմները, 

3. Ուսանողներին սովորեցնել ուսումնասիրել լաբորատոր և  

դաշտային պայմաններում բույսի օրգանիզմում ընթացող 

ֆիզիոլոգիական պրոցեսները, կատարել փորձարարական 

աշխատանքներ, վերլուծել արդյունքները և կատարել 

եզրահանգումներ:    

 

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

ուսումնական պլանում ըստ կրթաբլոկների 
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3. Դասընթացին մասնակցելու նախնական մուտքային գիտելիքները, 

կարողությունները և հմտությունները  /դասընթացները/․  

«Բույսերի ֆիզիոլոգիա» դասընթացին մասնակցելու կարևոր նախապայմանն է 

ուսանողների գիտելիքների և հմտությունների առկայությունը 

«Կենսաբանություն» մասնագիտության բակալավրի կրթական ծրագրում 

դասավանդվող   «Բույսերի անատոմիա և ձևաբանություն», «Բույսերի 

կարգաբանություն», «Բջջի կենսաբանություն», «Մանրէաբանություն»,   

«Կենսաքիմիա»,  «Օրգանական քիմիա»  դասընթացներից: 

 

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

կոմպետենցիաները․  
 

Վերջնական արդյունքին ներկայացվող պահանջները    

 4.1.Պետք է գիտենա. (Տեսական գիտելիքներ) 

o բուսական բջջի ֆիզիոլոգիայի վերաբերյալ 

o բուսական օրգանիզմում ընթացող ֆիզիոլոգիական պրոցեսների վերաբերյալ` 

ֆոտոսինթեզի, բույսերի ջրային ռեժիմ, տրանսպիրացիա և այլն, 

o ֆոտոսինթեզի կենսաքիմաիական և կենսաֆիզիկական մեխանիզմների վերաբերյալ, 

o արեգակնային էներգիայի պահեստավորման մասին, 

o անօրգանական ածխածնի հաշվին օրգանական միացությունների սինթեզի մասին, 

o պարարտանյութերի օգտագործման ֆիզիոլոգիայի վերաբերյալ, 

o բույսերի դիմացկունության ֆիզիոլոգիական մեխանիզմների մասին: 

 

4.2.Պետք է կարողանա (Բուն մասնագիտական գործնական կարողություներ) 

o ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում 

o տիրապետել ֆիզիոլոգիական գործընթացների ուսումնասիրման մեթոդներին, 

o կարողանալ կատարել ֆիզիոլոգիական  գործընթացների ուսումնասիրման փորձեր, 

o որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն եզրահանգումներ 

o հանձնարարված գրականության հիման վրա կազմել ռեֆերատներ, 

o մշակել տարբեր թեմաներ,  

4.3.Պետք է տիրապետի  

o փորձարարական աշխատանքների կատարման մեթոդներին, 

o վերլուծություն կատարելու մեթոդական հմտություններին: 

 

 Դասընթացի ընթացքում կիրականանա նաև ծրագրի ավարտական պահանջներով 

նախատեսված հետևյալ կոմպետենցիաների զարգացումը` 

1. ընդհանրական կոմպետենցիաներ(Ը) 

 ա) Գործիքային կոմպետենցիաներ (այսուհետև` ԳԿ )  

- վերլուծության և համադրության կարողություն  (ԳԿ -1 ),  

- կազմակերպչական կարողություն (պլանավորում, կազմակերպում, ղեկավարում, 

վերահսկում)(ԳԿ-2), 

- որոշումներ կայացնելու  և լուծելու կարողություն (ԳԿ - 3 ), 

- մասնագիտական սկզբունքայնության պահպանման կարողություն (ԳԿ-4): 

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

Լրացվում է «Առարկայի նկարագրի մշակման ռազմավարության» կոմպետենցիաների ցանկին  

համապատասխան։ 

http://www.vsu.am/karg/ararkayakan-nkaragir-17.pdf
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բ).Միջանձնային կոմպետենցիաներ (ՄՋԿ)  
- կենսաբանական հարցերի քննարկման ընթացքում քննադատության կարողություն 

(ՄՋԿ - 1), 

- թիմային աշխատանքի կարողություն (ՄՋԿ - 2), 

 

գ)Համակարգային կոմպետենցիաներ (ՀԳԿ) 
 

- կենսաբանական  գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողություն (ՀԳԿ -1), 

- կենսաբանության բնագավառում նոր իրավիճակներին հարմարվելու  և արագ 

կողմնորոշվելու կարողություն (ՀԳԿ -2), 

- ինքնուրույն աշխատելու կարողություն(ՀԳԿ -3): 

 

 

2 .Առարկայական (մասնագիտական) կոմպետենցիաներ (այսուհետև`ԱԿ) 
 
ա) մասնագիտական կոմպետենցիաներ. 

 Կենսաբանության մասնագիտության բնագավառի առարկայական 

իմացություն, գիտելիքներին տիրապետելու կարողություն (ԱԿ-1)  

 ծանոթ լինի ժամանակակից կեսաբանության և բնագիտության հիմնական 

սկզբունքներին և հայեցակարգերին, բնապահպանական գլոբալ և 

տարածքային հիմնախնդիրներին (ԱԿ-2)  

 մասնագիտական գործունեության մեջ ուսումնառության և դասավանդման 

ժամանակակից տեխնոլոգիաներ կիրառելու կարողություն (ԱԿ-3) 

 տիրապետի հիմնական կենսաբանական հասկացություններին, 

կենսաբանական օրենքներին և երևույթներին, մասնագիտական 

տերմինաբանական համակարգին(ԱԿ-4), 
 

 ունակ լինի ճշգրիտ և պարզ կերպով ներկայացնելու կենսաբանական 

օրինաչափությունների հիմնական դրույթները և դրանց հիմնավորումները, 

հիմնախնդիրները և դրանց լուծումները, գրավոր և բանավոր(ԱԿ-6): 

բ)մասնագիտական-գործնական (այսուհետ՝ ՄԳԿ) 
 ունենա անհրաժեշտ գիտելիքներ, կարողություններ և հմտություններ` 

ժամանակակից կենսաբանության բնագավառում կիրառվող 

սարքավորումներով աշխատելու համար (ՄԳԿ -1), 
 տիրապետի “Կենսաբանություն” գիտության բովանդակությանը և մեթոդաբանությանը 

(ՄԳԿ-2)  

 Կենսաբանության հարցերի շրջանականերում ընդունելի որոշումների 

հասնելու նպատակով երկխոսություն, բանավեճեր վարելու կարողություն 

(ՄԳԿ-3)  
 Բնական միջավայրում սովորողների գործնական աշխատանքը 

կազմակերպելու կարողություն (ՄԳԿ-4): 

գ)Ուսումնադաստաիարակչական և մեթոդական գործունեության 

ոլորտում(այսուհետ ԱԿՈՒԳ) 

 Կենսաբանությունից ճանաչողական խնդիրների յուրահատկությունները և 

դրանց գիտական բովանդակությունը բացատրելու ունակություն (ԱԿՈՒԳ-1)  
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 սեփական գործունեությունը, կենսաբանության բնագավառում գիտելիքները 

անընդհատ կատարելագործելու ունակություն (ԱԿՈՒԳ-4)  

 ուսուցման արդյունքների և ուսումնառողների ձեռքբերումները գնահատելու 

կարողություն (ԱԿՈՒԳ-5) 

 խորհրդատվական աշխատանք կատարելու ունակություն (ԱԿՈՒԳ-6): 

 մեթոդական գործունեության ոլորտում  

 Կենսաբանության ուսումնական ծրագրի, ուսումնամեթոդական ապահովման 

հիմնավորված ընտրություն և դրանց համուղղում կոնկրետ ուսումնական 

գործընթացին (ԱԿՄԳ-1), 

 Կենսաբանության առարկայական ծրագրի թեմաների և բաժինների 

յուրահատկությունների հիման վրա ուսումնական պարապմունքների 

պլանավորման ունակություն (ԱԿՄԳ-2), 

 սեփական գործունեությունը պլանավորելու, կազմակերպելու, վերլուծելու, 

ինչպես նաև այն անընդհատ կատարելագործելու ունակություն (ԱԿՄԳ-3): 
 

 
 

5. Դասընթացի դերը կրթական ծրագրի շրջանավարտների  գիտելիքների, 

կարողությունների և հմտությունների ձևավորման հարցում ըստ 

աշխատաշուկայի պահանջների3․  

«Բույսերի  ֆիզիոլոգիա»  դասընթացից ձեռք  բերված գիտելիքներն և 

հմտություններն ուսանողները կարող են հետագայում կիրառել  «Բույսերի 

էկոլոգիա», «Բուսաբուծության հիմունքներ» «Էկոլոգիա» դասընթացների 

յուրացման ժամանակ, իրականացնելու հետազոտական աշխատանքներ:  

 

6. Դասընթացի ծավալը,  ուսումնական աշխատանքի  տեսակները, արդյունքների 

ամփոփման ձևերը 
 

Չափանիշ 

Առկա 

ուսուցման 

համակարգ 

Հեռակա 

ուսուցման 

համակարգ 

Դասընթացի ընդհանուր 

աշխատատարությունը (կրեդիտ /ընդհանուր 

ժամաքանակ) 

 կրեդիտ/ ժամ 5 կրեդիտ/ 150 ժամ 

   

Աշխատանքի տեսակը ժամաքանակ ժամաքանակ 

Դասախոսություն  10 

Գործնական աշխատանք  - 

Սեմինար պարապմունք  - 

Լաբորատոր աշխատանք  10 

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

հմտությունները և կարողությունները  աշխատաշուկայի որ բնագավառներում և ոլորտներում կարող է 

շրջանավարտը կիրառել  
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Ինքնուրույն աշխատանք  130 

Ընդամենը  150 

Ստուգման ձևը (ստուգարք/ ընթացիկ 

քննություն/ հանրագումարային քննություն) 

 հանրագումարային 

քննություն 

 

7. Ուսումնական աշխատանքների տեսակները4 ․   

 Դասախոսությունը դասախոսի կողմից դասընթացի ծրագրի շրջանակներում 

գիտական-տեղեկատվական թեմայի վերաբերյալ տրամաբանորեն կառուցված, 

հետևողական ու պարզ խոսքի շարադրանքն է, որի նպատակն է ուսանողին տալ 

համապարփակ գիտելիքներ: Դասախոսը վերլուծում, մեկնաբանում է թեմայի առավել 

կարևոր, դժվար ընկալելի, հանգուցային հարցերը: Դասախոսությունը ուսանողի 

առջև ուրվագծվող գիտական մի ճանապարհ է, որը նա կարող է միայն անցնել 

գիտական գրականության ընթերցանության, ուսումնական բնույթի այլ 

պարապմունքների և ինքնուրույն կատարած աշխատանքների շնորհիվ: Դասախոսը 

պետք է խթանի ուսանողի ակտիվ իմացաբանական գործունեությունը, նպաստի 

նրանց ստեղծագործական մտածողության ձևավորմանը: Ուսանողը նույնպես պետք է 

լինի դասախոսության ակտիվ մասնակից: Ուսանողը դասախոսությանը 

ներկայանալուց առաջ պետք է ծանոթացած լինի տվյալ դասին ներկայացվող 

թեմային, որպեզի կարողանա մասնակցել ուսումնական գործընթացին: 

 Լաբորատոր աշխատանքները նպաստում են տեսական նյութի առավել լավ 

յուրացմանը և ամրապնդմանը: Լաբորատոր աշխատանքները նպատակ ունեն 

ամրապնդելու ուսումնասիրվող թեմաների տեսական դրույթները, ուսանողներին 

ուսուցանելու փորձարարական հետազոտությունների մեթոդները, հաղորդելու 

ինքնուրույն վերլուծության, տվյալների ամփոփման, լաբորատոր սարքավորումների, 

համակարգիչների, սարքերի, էլեկտրոնային ծրագրերի հետ աշխատելու փորձ և 

հմտություններ: Լաբորատոր աշխատանքն անցկացման համար ուսանողը 

պարտավոր է ուսումնասիրել թեմային վերաբերող տեսական նյութը 

(դասախոսւոթյուն,  համապատասխան գրականություն) և  փորձի, հետազոտության 

մեթոդոլոգիան։  

Դասախոսի հսկողությամբ ուսանողը իրականացնում է փորձը, հետազոտությունը, 

գրանցում է արդյունքները և կատարում (գրանցում) համապատասխան եզրա-

կացություն 

 Ինքնուրույն աշխատանքը ուսանողների ուսումնական, գիտահետազոտական 

աշխատանքն է, որն իրականացվում է դասախոսի առաջադրանքով և մեթոդական 

ղեկավարությամբ, բայց առանց նրա անմիջական ղեկավարության: 

Ինքնուրույն աշխատանքի տեսակներն են5՝ 

 Ռեֆերատ – ուսանողների ինքնուրույն գրավոր, որտեղ ուսանողը շարադրում է որևէ 

հարցի կամ թեմայի էությունը` հենվելով գրական աղբյուրների վրա (դասագրքեր, 

ձեռնարկներ և այլն): 

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

նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարել։ 
5 Թողել այն տեսակը, որը տվյալ դասընթացի դասավանդման համար նախատեսված է։ Դասավանդողը կարող է 

նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարել։ 
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 Կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն – ուսանողների ակտիվ գործունեության 

կազմակերպման ամենաարդյունավետ և տարածված ձևերից մեկն է, որը 

զարգացնում է մասնագիտական և կեցությանը վերաբերող տարբեր հարցերի 

վերլուծության կարողությունը: 

 Զեկույց – որևէ գիտական կամ հետազոտական թեմայի շուրջ կատարած 

եզրակացությունների, ստացած արդյունքների ներկայացում ուսանողի կողմից: 

 

8. Դասավանդման մեթոդներներն են՝6 հիմնահարցային դասախոսություն,  

դասախոսություն-երկխոսություն, դասախոսություն-քննարկում, թեմատիկ սեմինար, 

սեմինար-բանավեճ, գործնական աշխատանք՝ անհատական աշխատանք, գործնական 

աշխատանք՝ խմբային աշխատանք, ուսուցում գործողությամբ (action learning), 

իրավիճակային խնդիրների վերլուծություն,  

 

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

իրադրությունների վերլուծություն, ալգորիթմների և հրահանգների կազմում, 

աղյուսակների և դասակարգման համեմատման և համակարգման սխեմաների կազմում, 

փորձի/հետազոտության արդյունքների վերաբերյալ եզրակացության ներկայացում․ ․ ․ ․   
 

 

 

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

 



 

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

 

հ/հ Թեմա  

(բաժին) 

Ուսումնական աշխատանքի ժամաքանակն 

ըստ տեսակների 

դ
ա

ս
ա

խ
ո

ս
ո

ւթ
յո

ւն
 

ս
ե

մ
ի

ն
ա

ր
 

պ
ա

ր
ա

պ
մ

ո
ւն

ք
 

գ
ո

ր
ծն

ա
կ

ա
ն

 

ա
շխ

ա
տ

ա
ն

ք
 

լա
բո

ր
ա

տ
ո

ր
 

ա
շխ

ա
տ

ա
ն

ք
 

Ի
ն

ք
ն

ո
ւր

ո
ւյ

ն
 

ա
շխ

ա
տ

ա
ն

ք
 

1.  Ներածություն 1    10 

2.  Բուսական  բջջի  ֆիզիոլոգիան 

 

 

2   2 20 

3. Բույսերի  ջրային  ռեժիմը 

 

2   2 20 

4 Բույսերի  արմատային  սննդառությունը 2   2 20 

5  

Բույսերի  ածխածնային  սննդառությունը:  Ֆոտոսինթեզ  

 

3   4 60 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 10   10 130 

 

11. Ուսումնամեթոդական գրականության ապահովման քարտ 

 

հ/հ Անվանումը/հեղինակ Հրատարակության տարի 

Պարտադիր գրականություն (ՊԳ) 

1. Թանգամյան Տ.Վ., Աղաջանյան Մ.Ա. - Բույսերի ֆիզիոլոգիա 2006 

                                                           
8 Նման է օրացուցային պլանին 
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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. Եդոյան Ռ.Հ., Վարդանյան Զ.Ս.Բույսերի ֆիզիոլոգիայի լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ  2006թ. 

8. Թանգամյան Տ.Վ. Բույսերի ֆիզիոլոգիայի գործնական աշխատանքներ 2000 

9. Воробев В.Н. и др. Практикум по физиологии растений/Казань  

 

2013г., 

1   

Լրացուցիչ գրականություն(ԼԳ) 

1. Սահակյան Վ.Ա., Թանգամյան Տ.Վ. Բույսերի ֆիզիոլոգիայի պրակտիկայի անցկացման մեթոդական ցուցումներ 1983 

2. Сказкин Ф.Д. Практикум по физиологии растений 1995 

3 Якушкина Н.И. Физиология растений 1980 

4. Кузнецов В.В., Дмитриева Г.А. Физиология растений, М. 2006 

5. Մեթոդական ձեռնարկներ,երաշխավորագրեր,այլ  

   

   

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

1. Медведев  С.С. Физиология растений//Санкт-Птербург,  стр.337 2004 

2. Lincoln Taiz, Eduardo Zeiger  Plant of Physiology, 3rd ed, 690p. 2002 

3. Vince Ordog  Plant of Physiology, 121p. 
2011 

12. Դասընթացի ուսումնամեթոդական քարտ 

12.1. Դասախոսությունների ուսումնամեթոդական  քարտ 
 

հ/հ Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ Գրականություն9 

1.  Բույսերի  ֆիզիոլոգիայի  տեղը  1 Պ-Գ 1-6 

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

2. Բուսական  բջջի  

ֆիզիոլոգիան 
 

Բջիջը  որպես  բուսական  

օրգանիզմի  կառուցվածքային  և  

ֆունկցիոնալ  միավոր:  Բուսական  

բջջի  քիմիական  բաղադրությունը  

(ածխաջրեր,  ճարպեր,  

սպիտակուցներ,  

նուկլեինաթթուներ,  ջուր  և  

հանքային  աղեր):  Բուսական  բջջի  

2 Պ-Գ 1-6 
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նյութափոխանակության  

առանձնահատկությունները:  

Օքսիդավերականգնման  

պրոցեսներ,  դրանց  դերը  

նյութափոխանակության  

պրոցեսում:  Էներգիայի  

պահեստավորում  ԱԵՖ-ի  

մոլեկուլում  մակրոէրգիկ  կապերի  

քիմիական  էներգիայի  ձևով:  

Ֆերմենտներ,  Հատկությունները  և  

ֆիզիոլոգիական  նշանակությունը  

բուսական  բջջում  ընթացող  

կենսական  պրոցեսներում: 

Բուսական  բջջի  

կառուցվածքային  

բաղադրամասերը:  Բջջաթաղանթ,  

կառուցվածքը  և  ֆունկցիաները:  

Ցիտոպլազման  որպես  կոլոիդ  

համակարգ,  Հիմնական  

հատկությունները`  

մածուցիկություն,  շարժունություն,  

գրգռականություն  և  այլն:  

Ցիտոպլազմայի  օրգանոիդները,  

կառուցվածքը  և  ֆունկցիան`  

ռիբոսոմներ,  լիզոսոմներ,  

էնդոպլազմային  ցանց,  

միկրոխողովակներ,  

միտոքոնդրիումներ,  պլաստիդներ,  

պերօքսիսոմաներ:  Կորիզ,  կորիզի  

ֆիզիոլագիական  

առանձնահատկությունները  
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օրգանիզմում  ինտերֆազի  փուլում: 

Ժառանգական  ինֆորմացիայի  

պահպանման  և  իրականացման  

մոլեկուլային  հիմունքները:  ԴՆԹ-ի  

դերը  ժառանգական  ինֆորմացիայի  

փոխանցման  գործում: 

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: 
 

3. Բույսերի  ջրային  ռեժիմը 
 

Ջրի  կենսաբանական  դերը  

բուսական  բջիջում  և  բուսական  

օրգանիզմներում:  Ազատ  և  

կապված  ջուր:  Բույսերի  ջրային  

ռեժիմը: 

Ջրի  գոլորշիացումը  բույսերի  

կողմից-  տրանսպիրացիան:  

2 Պ-Գ 1-6 
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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: 

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  
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բույսի  փոխադրող  անոթներով:  

Միջավայրի  պայմանների  

ազդեցությունը  բույսի  մեջ  ջրի  

մուտքի  վրա:  Մատչելի  և  

անմատչելի  ջուր,  թառամման  

խոնավություն: 

Բույսի  վրա  ջրի  

անբավարարության  ազդեցությունը,  

օդային  և  հողային  երաշտ:  Բույսի  

հյուսվածքներում  ֆիզիոլոգիա-

կենսաքիմիական  պրոցեսների  

ուղղվածության  փոփոխությունը  

ջրազրկման  պայմաններում: 

Ջրի  անբավարարությոն  

ազդեցությունը  շնչառության  և  

ֆոտոսինթեզի  վրա:  Ջրի  

անբավարարությունից  բույսի  

մահվան  պատճառները:  Բույսերի  

էկոլոգիական  տարբեր  խմբերի  

ջրային  փոխանակությունը.  

հիդրոֆիտներ,  քսերոֆիտներ,  

մեզոֆիտներ:  Բույսերի 

չորադիմացկունության, 

սառնամանիքադիմացկունության,  

ցրտադիմացկունության  

հարմարանքները:  Զալենսկու  

օրենքը:  Բույսերի  ոռոգման  

ֆիզիոլոգիական  հիմունքները: 
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4 Բույսերի  արմատային  

սննդառությունը 

 

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  

ֆիզիոլոգիական  դերը: 

Բույսերի  ազոտային  

սննդառության  

առանձնահատկությունները: 

Սննդարար  նյութերի  մուտքը  

բույսի  մեջ:  Արմատի  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  

2  
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տեղաշարժը  քսիլեմայով  և  

ֆլոեմայով: 

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  ներգործության 

ֆիզիոլոգիական  

առանձնահատկությունները: 
 

5 Բույսերի  ածխածնային  

սննդառությունը:  Ֆոտոսինթեզ  

Բույսերի  ածխածնային  

սննդառության  տիպերը:  

Ֆոտոսինթեզ,  հայտնաբերման  

պատմությունը,  Տ.  Ա.  Տիմիրյազևի  

նշանակությունը:  Ֆոտոսինթեզի  

տիեզերական  նշանակությունը,  այդ  

պրոցեսի  մասշտաբները:  

Քլորոպլաստները  որպես  

3  
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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: 

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:  

Ֆոտոսինթեզի  ֆոտոքիմիական  

էտապը,  Դ. Արմոնի  

աշխատանքները: Առաջին  և  

երկրորդ  պիգմենտային  

համակարգեր:  Ֆոտոսինթեզի  
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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: 

 
 

 

 

12.2. Գործնական աշխատանքների /սեմինար պարապմունքների ուսումնամեթոդական քարտ 
 

հ/հ Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ 

Ս
տ

ո
ւգ

մ
ա

ն
 

ձ
և

ը
 

Գրականություն10 

1.      

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

 

12.3. Լաբորատոր աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ 
 

հ/հ Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ 

Ս
տ

ո
ւգ

մ
ա

ն
 

ձ
և

ը
 

Գրականություն11 

1. Տուրգորի, պլազմոլիզի և 

դեպլազմոլիզի երևույթները: 

Ծանոթացնել 

բուսական բջջի 

օսմոտիկ երևույթների 

և դրանց 

ֆիզիոլոգիական 

մեխանիզմի մասին, 

հասկացողություն  

տուրգորի, 

պլազմոլիզի,  

 դեպլազմոլիզի մասին: 

Հիպեր-, հիպո- և 

իզոտոնիկ 

լուծույթներ: 

1 գնահատվում է 

լաբորատոր 

աշխատանքի 

կատարման 

կարողությունները 

և հմտությունները, 

աշխատանքի 

հիմնավոր գրավոր 

վերլուծությունը 

Պ-Գ  7-9 

2. Կենդանի և մեռած 

ցիտոպլազմայի 

թափանցելիությունը 

բջջահյութում գտնվող 

նյութերի համար: 

Ծանոթացնել 

բուսական բջջի 

օսմոտիկ երևույթների 

և դրանց 

ֆիզիոլոգիական 

1 գնահատվում է 

լաբորատոր 

աշխատանքի 

կատարման 

կարողությունները 

Պ-Գ  7-9 

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

ցիտոպլազմայի 

մահացման 

պատճառները,  

կենդանի և մեռած 

ցիտոպլազմայի 

թափանցելիության 

տարբերությունները: 

և հմտությունները, 

աշխատանքի 

հիմնավոր գրավոր 

վերլուծությունը 

3. Ցիտոպլազմայի 

մածուցիկության որոշումը 

պլազմոլիզի միջոցով: 

Պլազմոլիզի միջոցով  

գնահատել 

ցիտոպլազմայի 

մածուցիկության 

աստիճանը: Ինչով է 

պայմանավորված 

ցիտոպլազմայի 

մածուցիկությունը:  

Ինչ է պլազմոլիզը:  

Ինչ կախվածություն 

կա ցիտոպլազմայի 

մածուցիկության և 

պլազմոլիզի 

արագության միջև: 

1 գնահատվում է 

լաբորատոր 

աշխատանքի 

կատարման 

կարողությունները 

և հմտությունները, 

աշխատանքի 

հիմնավոր գրավոր 

վերլուծությունը 

Պ-Գ  7-9 

4. K+ ¨ Ca+2 իոնների 

ազդեցությունը 

ցիտոպլազմայի 

մածուցիկության վրա: 

Տալ հասկացություն 

միա- և երկվալենտ 

կատիոնների 

ցիտոպլազմայի 

մածուցիկության վրա 

ունեցած ազդեցության 

մասին: Ինչով է 

1 գնահատվում է 

լաբորատոր 

աշխատանքի 

կատարման 

կարողությունները 

և հմտությունները, 

Պ-Գ  7-9 
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պայմանավորված 

ցիտոպլազմայի 

մածուցիկությունը: 

Ինչպես են ազդում 

ցիտոպլազմայի 

մածուցիկության վրա 

կալիում և կալցիում 

իոնները: 

Որն է կալիումի և 

կալցիումի 

ազդեցության 

տարբերությունը 

ցիտոպլազմայի 

մածուցիկության 

վրա: 

աշխատանքի 

հիմնավոր գրավոր 

վերլուծությունը 

5. Բուսական հյուսվածքի 

ջրային պոտենցիալի, բջջի 

ծծող ուժի որոշումը 

բեկումաչափի օգնությամբ 

լուծույթների խտության 

փոփոխության հիման վրա 

(ըստ Ն.Ա.Մաքսիմովի և 

Ն.Ս.Պետինովի) 

Ծանոթացում 

բեկումաչափի 

կառուցվածքի և 

աշխատանքի 

սկզբունքի հետ: 

Բեկումաչափի 

օգտագործումը բջջի 

ծծող ուժի որոշման 

համար: Ինչ է 

բեկումաչափը: 

Ինչ է բջջի ծծող ուժը: 

Ինչ է բուսական 

հյուսվածքի ջրային 

պոտենցիալը: 

1 գնահատվում է 

լաբորատոր 

աշխատանքի 

կատարման 

կարողությունները 

և հմտությունները, 

աշխատանքի 

հիմնավոր գրավոր 

վերլուծությունը 

Պ-Գ  7-9 
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6. Հերձանցքների շարժման 

դիտումը մանրադիտակով: 

Տերևի միավոր մակերեսին 

ընկնող հերձանցքային 

բջիջների թվի որոշումը 

 

Հերձանցքային 

ապարատի 

կառուցվածքի 

ուսումնասիրում, 

հերձանցքների 

շարժման դիտում: 

Ինչպիսին է 

հերձանցքային 

ապարատի 

կազմությունը: 

Ինչով է 

պայմանավորված 

հերձանցքային ճեղքի 

բացվելը և փակվելը: 

Հերձանցքների 

թվաքանակի որոշում 

բույսի մոտ, բույսի 

տրանսպիրացիայի 

գնահատում: 

Հերձանցքների 

քանակը տարբեր 

բույսերի տերևի 

միավոր մակերեսի  

վրա: 

 

1 գնահատվում է 

լաբորատոր 

աշխատանքի 

կատարման 

կարողությունները 

և հմտությունները, 

աշխատանքի 

հիմնավոր գրավոր 

վերլուծությունը 

Պ-Գ  7-9 

7. Ընդհանուր ջրի 

պարունակության որոշումը 

տերևներում: 

Ազատ և կապված ջրի 

Հասկացողություն ջրի 

տարբեր ձևերի մասին, 

ընդհանուր ջուր, 

ընդհանուր ջրի  

քանակի որոշում 

1 գնահատվում է 

լաբորատոր 

աշխատանքի 

կատարման 

Պ-Գ  7-9 
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պարունակության որոշումը 

(ըստ Ա.Ֆ.Մարինչիկի) 

բուսական 

հյուսվածքներում:  

Հասկացողություն 

ազատ և կապված ջրի 

մասին, ազատ և 

կապված ջրի 

պարունակության 

որոշման 

յուրահատկությունը: 

Ազատ և կապված ջրի 

հարաբերության 

որոշում 

կարողությունները 

և հմտությունները, 

աշխատանքի 

հիմնավոր գրավոր 

վերլուծությունը 

8. Տրանսպիրացիայի 

ինտենսիվության որոշումը 

կշռային մեթոդով` տորզիոն 

կշեռքի օգնությամբ (ըստ 

Լ.Ա.Իվանովի) 

 

Հասկացողություն ջրի 

գոլորշիացման` 

տրանսպիրացիայի 

մասին, տորզիոն 

կշեռքի օգտագործման 

կարողության 

մշակում: Ինչ է 

տրանսպիրացիան : 

Ինչից է կախված 

տրանսպիրացիայի 

ինտենսիվությունը: 

1 գնահատվում է 

լաբորատոր 

աշխատանքի 

կատարման 

կարողությունները 

և հմտությունները, 

աշխատանքի 

հիմնավոր գրավոր 

վերլուծությունը 

Պ-Գ  7-9 

9. Բուսական գունակները և 

նրանց հատկությունները: 

Տերևներում գտնվող 

պլաստիդների 

ուսումնասիրումը:  

Հասկացողություն 

բուսական բջջի 

տարբեր գունակների 

մասին, 

պլաստիդների 

տեսակները: 

1 գնահատվում է 

լաբորատոր 

աշխատանքի 

կատարման 

կարողությունները 

և հմտությունները, 

Պ-Գ  7-9 
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աշխատանքի 

հիմնավոր գրավոր 

վերլուծությունը 

10. Պիգմենտների սպիրտային 

մուզի ստացումը: 

Պիգմենտների բաժանումը 

Կրաուսի մեթոդով: 

Հասկացողություն 

բուսական բջջի 

տարբեր գունակների 

մասին, դրանց 

սպիրտային լուծույթի 

ստացումը և 

գունակների 

բաժանումը: 

.Ինչպիսի 

պիգմենտներ են 

պարունակվում 

բուսական բջջի 

բջջահյութում: 

Ինչով են 

տարբերվում տարբեր 

պիգմենտները ըստ 

տարբ+եր 

լուծիչներում 

լուծելիության 

արժեքների: 

1 գնահատվում է 

լաբորատոր 

աշխատանքի 

կատարման 

կարողությունները 

և հմտությունները, 

աշխատանքի 

հիմնավոր գրավոր 

վերլուծությունը 

Պ-Գ  7-9 
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12.4. Ինքնուրույն աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ  
 

հ/հ 
Ինքնուրույն աշխատանքի 

թեմաները 

Ուսումնասիրվող 

հարցեր  

Աշխատանքի  

տեսակը12 

Ներկայացման 

ժամկետները 
Ստուգման ձևը Գրականություն13 

Յուրաքանչյուր ուսանող ընտրում է մեկ թեմա 

1. Բուսական բջջի 

նյութափոխանակության 

առանձնահատկությունները 

Բուսական բջջի 

սննդառության, պլաստիկ 

փոխանակության 

առանձնահատկությունները և 

տարբերությունները 

կենդանական բջջից 

Զեկույց ՝ 

կոնկրետ 

իրավիճակի 

վերլուծությամբ 

Մարտ 1 Չափանիշները 

ներկայացվում են 

ստորև 

Ուսանողը կարող է 

օգտվել  

ներկայացված 

բոլոր գրական 

աղբյուրներից 

2. Բուսական բջջի օսմոտիկ 

երևույթները 

Տուրգորը, պլազմոլիզը, 

դեպլազմոլիզը որպես 

բուսական բջջի օսմոտիկ 

երևույթներ, դրանց 

ֆիզիոլոգիական 

մեխանիզմները: 

Զեկույց ՝ 

կոնկրետ 

իրավիճակի 

վերլուծությամբ 

Մարտ 1 Չափանիշները 

ներկայացվում են 

ստորև 

Ուսանողը կարող է 

օգտվել  

ներկայացված 

բոլոր գրական 

աղբյուրներից 

3. Հանքային աղերի մուտքը 

բուսական բջջի ներսը 

Ադսորբցիայի մեխանիզմը, 

ակտիվ, պասիվ, 

փոխանակային ադսորբիցա, 

դրանց ֆիզիոլոգիական 

մեխանիզմը 

Զեկույց ՝ 

կոնկրետ 

իրավիճակի 

վերլուծությամբ 

Մարտ 1 Չափանիշները 

ներկայացվում են 

ստորև 

Ուսանողը կարող է 

օգտվել  

ներկայացված 

բոլոր գրական 

աղբյուրներից 

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

կենսաբանական դերը բույսի  

կյանքում 

Ջուրը որպես բուսական բջջի 

հիմնական բաղադրամաս, 

պարունակությունը, 

կենսաբանական 

նշանակությունը բույսի 

կենսագործունեության 

ընթացքում: 

Զեկույց ՝ 

կոնկրետ 

իրավիճակի 

վերլուծությամբ 

Մարտ 1 Չափանիշները 

ներկայացվում են 

ստորև 

Ուսանողը կարող է 

օգտվել  

ներկայացված 

բոլոր գրական 

աղբյուրներից 

5 Տրանսպիրացիայի 

կենսաբանական 

նշանակությունը, տեսակները 

Տերևային մակերեսից 

կատարվող 

տրանսպիրացիան որպես 

կենսաբանական երևույթ, 

կարգավորումը 

հերձանցքների կողմից: 

Զեկույց ՝ 

կոնկրետ 

իրավիճակի 

վերլուծությամբ 

Մարտ  1 Չափանիշները 

ներկայացվում են 

ստորև 

Ուսանողը կարող է 

օգտվել  

ներկայացված 

բոլոր գրական 

աղբյուրներից 

6 Հերձանցքային և կուտիկուլային 

տրանսպիրացիա 

Հերձանցքային ապարատի 

կառուցվածքը, աշխատանքի 

ֆիզիոլոգիական մեխանիզմը: 

Հասկացողություն 

հերձանցքային և 

կուտիկուլային 

տրանսպիրացիաների մասին: 

Զեկույց ՝ 

կոնկրետ 

իրավիճակի 

վերլուծությամբ 

Մարտ  1 Չափանիշները 

ներկայացվում են 

ստորև 

Ուսանողը կարող է 

օգտվել  

ներկայացված 

բոլոր գրական 

աղբյուրներից 

7 Ջրի մուտքը բույսի օրգանիզմ Ջրի կլանումը բույսի 

արմատային համակարգի 

միջոցով: 

Արմատամազիկների կողմից 

ջրի կլանումը որպես 

օսմոտիկ երևույթ: Ջրի 

տեղափոխումը բույսի 

օրգանիզմում փոխադրող 

համակարգի միջոցով: 

Զեկույց ՝ 

կոնկրետ 

իրավիճակի 

վերլուծությամբ 

Մարտ  1 Չափանիշները 

ներկայացվում են 

ստորև 

Ուսանողը կարող է 

օգտվել  

ներկայացված 

բոլոր գրական 

աղբյուրներից 

8 Ջրի ձևերը հողում, յուրացումը 

բույսի կողմից 

Հասկացողություն ջրի 

տարբեր ձևերի մասին, 

մատչելի և անմատչելի ջուր: 

Զեկույց ՝ 

կոնկրետ 

իրավիճակի 

վերլուծությամբ 

Մարտ 1 Չափանիշները 

ներկայացվում են 

ստորև 

Ուսանողը կարող է 

օգտվել  

ներկայացված 

բոլոր գրական 

աղբյուրներից 
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9 Ֆոտոսինթեզող բույսերի 

գունակները:  

Բուսական հյուսվածքներում 

պարունակվող պլաստիդների 

տեսակները: Բուսական 

գունակներ. Քլորոֆիլ, 

կարոտինոիդներ, 

ֆիկոբիլիններ, անտոցիան 

խմբի գունաակներ: 

Զեկույց ՝ 

կոնկրետ 

իրավիճակի 

վերլուծությամբ 

Մարտ 1 Չափանիշները 

ներկայացվում են 

ստորև 

Ուսանողը կարող է 

օգտվել  

ներկայացված 

բոլոր գրական 

աղբյուրներից 

10 Արևի լույսի սպեկտրալ կազմը և 

կլանումը բույսի կողմից 

Արևի ճառագայթների 

սպեկտրի տարբեր 

տեղամասերի 

առանձնահատկությւոնները, 

դրանց կլանումը բույսի 

գունակների կողմից: 

Զեկույց ՝ 

կոնկրետ 

իրավիճակի 

վերլուծությամբ 

Մարտ 1 Չափանիշները 

ներկայացվում են 

ստորև 

Ուսանողը կարող է 

օգտվել  

ներկայացված 

բոլոր գրական 

աղբյուրներից 

11. Հասկացողություն 

ֆոտոսինթետիկ 

ֆոսֆորիլացման մասին 

Հասկացողություն ցիկլիկ և ոչ 

ցիկլիկ ֆոտոսինթեզի մասին, 

ԱԵՖ-ի սինթեզի քիմիական 

մեխանիզմը: 

Զեկույց ՝ 

կոնկրետ 

իրավիճակի 

վերլուծությամբ 

Մարտ 1 Չափանիշները 

ներկայացվում են 

ստորև 

Ուսանողը կարող է 

օգտվել  

ներկայացված 

բոլոր գրական 

աղբյուրներից 

12. Անօրգանական ածխածնի 

յուրացման ձևերը, դրանց 

էվոլյուցիան 

Աֆտոտորոֆ սննդառության 

ձևերը կենդանի բնության մեջ: 

Բակտերիաների, 

կապտականաչ ջրիմուռների, 

կանաչ բույսերի 

ֆոտոսինթեզի 

առանձնահատկությունները: 

Զեկույց ՝ 

կոնկրետ 

իրավիճակի 

վերլուծությամբ 

Մարտ 1 Չափանիշները 

ներկայացվում են 

ստորև 

Ուսանողը կարող է 

օգտվել  

ներկայացված 

բոլոր գրական 

աղբյուրներից 

13. Հանքային տարրերի դերը բույսի 

կյանքում 

Մետաղների դերը բույսի 

կենսական պրոցեսների 

իրականացման գործում, 

հասկացողություն մակրո-, 

միկրո- և 

ուլտրամիկրոտարրերի 

մասին 

Զեկույց ՝ 

կոնկրետ 

իրավիճակի 

վերլուծությամբ 

Մարտ 1 Չափանիշները 

ներկայացվում են 

ստորև 

Ուսանողը կարող է 

օգտվել  

ներկայացված 

բոլոր գրական 

աղբյուրներից 
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14. Քսերոֆիտների 

կենսաէկոլոգիական 

առանձնահատկությունները 

Քսերոֆիտները որպես 

չորային վայրերի բնակիչներ, 

էկոլոգիական խմբերն ըստ 

ջրի նկատմամաբ ունեցած 

պահանջի: 

Զեկույց ՝ 

կոնկրետ 

իրավիճակի 

վերլուծությամբ 

Մարտ 1 Չափանիշները 

ներկայացվում են 

ստորև 

Ուսանողը կարող է 

օգտվել  

ներկայացված 

բոլոր գրական 

աղբյուրներից 

15. Հիգրոֆիտների և 

մեզոֆիտներկենսաէկոլոգիական 

առանձնահատկությունները 

Հիգրոֆիտ բուսյերը որպես 

գերխոնավության 

պայմաններում աճող բույսեր: 

Մեզոֆիտները որպես 

բարեխառն կլիմայի բուսյեր, 

կենսաէկոլոգիական 

առանձնահատկությունները; 

Զեկույց ՝ 

կոնկրետ 

իրավիճակի 

վերլուծությամբ 

Մարտ 1 Չափանիշները 

ներկայացվում են 

ստորև 

Ուսանողը կարող է 

օգտվել  

ներկայացված 

բոլոր գրական 

աղբյուրներից 

16. Ազոտային սննդառության 

առանձնահատկությունները 

կանաչ բույսերի կյանքում: 

Ազոտը որպես կենսածին 

տարր, մուտքը բուսական 

օրգանիզմ, ազոտի յուրացման 

առանաձնահատկությունները  

կանաչ բուսյերի մոտ: 

Զեկույց ՝ 

կոնկրետ 

իրավիճակի 

վերլուծությամբ 

Մարտ 1 Չափանիշները 

ներկայացվում են 

ստորև 

Ուսանողը կարող է 

օգտվել  

ներկայացված 

բոլոր գրական 

աղբյուրներից 

Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է առավերագույնը 20 միավոր: Գնահատման չափանիշներն են. 

1. Հարցը ներկայացված է ավարտուն 

2. Կարողանում է տերմինները բացատրել 

3. Խոսքը հստակ է, մատչելի 

4. Պատրաստված է ցուցադրություն  

5. Կիրառվել են տարբեր գրական աղբյուրներ և առկա են հղումները /0; 1-2; 3 և ավելի/ 

6. Պատասխանել է հարցերի /0; 1-2; 3 և ավելի/ 

7. Զեկուցումը գիտական է 

8. Կատարվել է համեմատական վերլուծություն 

9. Ներկայացնում է կիրառական օրինակներ 

10. Քննարկվող գործընթացները ներկայացվել են  բույսի  օրգանիզմի ամբողջականության համատեքստում 

Յուրաքանչյուր չափանիշի համար սահմանված առավելագույն միավորը՝ 2  , չափանիշի պահանջը թերի կատարելու դեպքում՝ 

1 միավոր, չկատարելու դեպքում՝ 0 միավոր: Գումարային գնահատականը կլինի ինքնուրույն աշխատանքի գնահատականը: 
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13. Դասընթացի նյութատեխնիկական միջոցների ապահովում14 

 

Ռեսուրսի անվանումը 
Ռեսուրսի անվանումը, քանակը, նկարագրությունը (անհրաժեշտության 

դեպքում) 

Լսարան (հատուկ կահավորմամբ) Լսարան կահավորված համակարգչով, պրոյեկտորով և էկրանով 

Նյութեր լաբորատոր աշխատանքների համար 
Լաբորատոր աշխատանքների մեթոդական ցուցումներում ներառված 

նյութերը և սարքավորումնը 

Սարքեր, սարքավորումներ 
Լաբորատոր աշխատանքների մեթոդական ցուցումներում ներառված 

սարքավորումները, LabQues սարք, թերմոստատ 

Համակարգչային ծրագրեր LabQuest սարքի կիրառության ծրագիր 

Այլ  

 

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

կազմակերպելու համար 



 

14. Գնահատում 

Համալսարանում գործում է բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և 

ասպիրանտուրայի ուսանողների գիտելիքների պարբերական ստուգման և 

գնահատման բազմագործոնային համակարգ, որի կիրառկման հիմնական 

նպատակներն են` 

 կազմակերպել ուսումնառության համաչափ աշխատանքային 

գործընթաց, ապահովել գիտելիքների համակողմանի ստուգում, 

խթանել ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքը, 

 իրականացնել ինքնուրույն առաջադրանքների, ընթացիկ 

ստուգումների (ստուգարքներ և քննություններ), ուսումնական 

գործընթացի այլ բաղադրիչների հաշվառում հետադարձ կապի 

արդյունավետ  մեխանիզմների ներմուծման միջոցով՝ ի նպաստ 

ուսումնառության գործընթացի բարելավման: 

 

Համալսարանում գնահատման գործընթացը կանոնակարգվում է համաձայն 

գործող կարգի15։ 

 

14.1. Գիտելիքների ստուգման և գնահատման բաղադրիչներն են ՝ 

 ուսումնական գործընթացին ուսանողի մասնակցության աստիճանի 

գնահատում դասերին հաճախումների հաշվառման 

միջոցով՝առավելագույնը 20 միավոր, 

 գործնական (սեմինար) և լաբորատոր աշխատանքների ընթացքում նրա 

ակտիվության և հմտությունների հաշվառում և գնահատում ընթացիկ 

ստուգումների միջոցով՝ առավելագույնը գումարային 20 միավոր, 

 ինքնուրույն աշխատանքների (անհատական առաջադրանքներ) 

հաշվառում և գնահատում առավելագույնը գումարային 20 միավոր, 

 դասընթացի ենթաբաժինների և ծրագրով նախատեսված այլ 

առաջադրանքների կատարման և յուրացման ընթացիկ ստուգում և 

գնահատում կիսամյակի ընթացքում ՝ առավելագույնը գումարային 40 

միավոր, 

 ստուգման արդյունքների ամփոփում գնահատման նշված 

բաղադրիչների արդյունքների հիման վրա և դասընթացի արդյունարար 

գնահատականի ձևավորում՝ առավելագույնը գումարային 100 միավոր։ 

 

14.2. Ուսանողների գիտելիքների ստուգում․  

Դասընթացն ամփոփվում է քննությամբ։  

:16 

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

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

30.062022թ.),   
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14.3. Հարցաշար (ըստ ծրագրի) 
1. Բույսերի ֆիզիոլոգիայի առարկան, կապն այլ կենսաբանական գիտությունների հետ:    
2. Բույսերի ֆիզիոլոգիայի զարգացման համառոտ պատմությունը: 

3.Բուսյերի ֆիզիոլոգիայի ուսումնասիրման մեթոդները: 

3. Բուսական բջիջը որպես կենդանի համակարգ: Բուսական բջջի հայտնաբերման 

պատմությունը: 

4.Բուսական բջջի նյութափոխանակության առանձնահատկությունները: 

        5. Բջջի քիմիական բաղադրությունը.օրգանական նյութեր՝ սպիտակուցներ: 

        6. Բջջի քիմիական բաղադրությունը.օրգանական նյութեր՝ ճարպեր: 

        7. Բջջի քիմիական բաղադրությունը.օրգանական նյութեր՝ ածխաջրեր: 

          8.Ջրի պարունակությունը բջջում. հիդրոֆիլ, հիդրոֆոբ, ամֆիֆիլ նյութեր: 

9.Հանքային տարրերի պարունակությունը բջում: Մակրոտարրեր, միկրոտարրեր, 

ուլտրամիկրոտարրեր: 

10.Հանքային տարրերի դերը բջջում: 

11.Ոչմետաղներ՝ ազոտ, ֆոսֆոր, ծծումբ, դերը բույսի օրգանիզմում: 

12.Մետաղներ՝ մագնեզիում, երկաթ, նիկել, ցինկ, դրանց դերը բույսի 

կենսագործունեւոթյան ընթացքում: 

13.Մետաղներ՝ պղինձ, բոր,կալիում, կալցիում, դրանց դերը բույսի կենսագործունեության 

ընթացքում: 

14.Հանքային աղերի հայտնաբերման մեթոդները: 

15.Ջրի մուտքը բուսական բջջի ներսը. օսմոս, տուգոր, պլազմոլիզ: 

16. Պլազմոլիզի ձևերը: 

17.Ընդհանուր պատկերացումներ ջրափոխանակության մասին. Ջրի մուտքը բույսի մեջ: 

18. Ջրի տեղաշարժը բույսի հյուսվածքներով. արմատային ճնշում: 

19.Հասկացողություն լացի և գուտացիայի երևույթների մասին:  

20.Տրանսպիրացիա, կենսաբանական դերը բույսի օրգանիզմում: 

21.Հերձանցքային և կուտւկուլային տրանսպիրացիա: 

22.Բույսերի էկոլոգիական խմբերն ըստ ջրափոխանակության 

առանձնահատկությունների: 

23.Քսերոֆիտների էկոլոգոֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները: 

24. Մեզոֆիտների էկոլոգոֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները: 

25. Հիգրոֆիտների էկոլոգոֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները: 

26. Քլորոֆիլի քիմիական հատկությունները: 

27.Ֆոտոֆոսֆորիլացում. ցիկլիկ և ոչ ցիկլիկ ֆոտոֆոսֆորիլացում: 

28.Ֆոտոսինթեզի ֆոտոքիմիական էտապը. Արնոնի աշխատանքները: 

29.Լույսային էներգիայի օգտագործումը բույսի կողմից: 

30.Պիգմենտային համակարգերի մասնակցությունը ֆոտոսինթեզի պրոցեսին: 

31.Ֆոտոսինթեզը որպես լույսային և մթնային ռեակցիաների զուգակցում; 

32.Ֆոտոսինթեզի պրոցեսին քլորոֆիլի մասնակցության մեխանիզմը: Քլորոֆիլի 

ֆոտոակտիվացումը: Հասկացողություն ասիմիլյացիոն թվի մասին: 

33.Արեգակի սպեկտրի տարբեր հատվածների  բնութագիրը, դրանց 

նշանակությունը ֆոտոսինթեզի պրոցեսին: 

34.Քլորոֆիլի օպտիկական հատկությունները. ֆլուորեսցենցիա: 

35.Քլորոֆիլի քիմիական կառուցվածքը:   

36.Բուսական բջջի գունանյութերը: 

37.Կարոտինոիդներ, քիմիական կառուցվածքը: 

38.Ֆիկոբիլիններ, կառուցվածքը: 

                                                                                                                                                                                           
16 Կիրառվում է կամ առաջին, կամ երկրորդ պարբերությունն ըստ դասընթացի ամփոփման ձևի։  
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39.Անտոցիան խմբի գունանյութեր, դրանց կենսաբանական նշանակությունը: 

40.Պլաստիդներ, կառուցվածքը և տեսակները: Քլորոպլաստի ֆերմենտային 

համակարգը: 

41.Բույսերի ածխածնային սննդառությունը, տիպերը: 

42.Ածխաթթու գազի ֆիքսացիան բույսերի կողմից. Կալվինի ցիկլը: 

43.Քեմոսինթեզ, մեխանիզմը և առանձնահատկությունները: 

44.Էլեկտրոնի փոխադրման շղթան ֆոտոսինթեզի լույսային ստադիայում: 

45.Պրոտոնային պոտենցիալի առաջացումը քլորոպլաստներում, դրա 

կենսաբանական դերը: 

46.Քլորոֆիլի կենսասինթեզը: 

47.Քլորոֆիլի էլեկտրոնի գրգռման սինգենտալ և տրիպլետային մակարդակները: 

48.Ֆոտոսինթեզի պրոցեսի սխեման ըստ Գաֆրոնի: 

49.Արտաքին պայմանների ազդեցությունը ֆոտոսինթեզի ընթացքի վրա(օդի 

ջերմաստիճան, ածխաթթու գազ, թթվածին): 

50.Արտաքին պայմանների ազդեցությունը ֆոտոսինթեզի ընթացքի վրա(լույս, ջուր, 

մետաղներ):  
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«ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» 

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ 

 

 

 
Մասնագիտություն՝    011401.00.6 Մասնագիտական մանկավարժություն  

 /դասիչ, մասնագիտության լրիվ անվանումը/ 

Կրթական ծրագիր՝    011401.01.6 Կենսաբանություն  

 /դասիչ, կրթական ծրագրի լրիվ անվանումը/ 

Որակավորման աստիճան՝   Մանկավարժության բակալավր  

 /բակալավր, մագիստրատուրա/    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Վանաձոր 2022 
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Հեռակա ուսուցման համակարգ 

Դասընթացի 

թվանիշը, անվանումը 

ՔԿ/բ-137 Բույսերի   ֆիզիոլոգիա - 1 

Դասընթացին 

հատկացվող 

կրեդիտը  

5 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

3-րդ կուրս, առաջին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 

 

20 Դասախոսություն 10 

  

Լաբորատոր  աշխատանք 10 

  

Ինքնուրույն 130 

Ընդամենը 150 

Ստուգման ձևը Հանրագումարային 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  

գործընթացի մեխանիզմների, դրանց ֆերմենտային համակարգի, 

տրանսպիրացիայի ֆիզիոլոգիայի,  բույսի աճման և զարգացման 

հորմոնալ  կարգավորման առանձնահատկությունների, 

ֆիզիոլոգիական գործընթացների վրա միջավայրի պայմանների 

ազդեցության, բույսերի ջրային ռեժիմի, ջրափոխանակության 

առանձնահատկությունների: 
 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Վերջնական արդյունքին ներկայացվող պահանջները    

Գիտելիք 
o բուսական բջջի ֆիզիոլոգիայի վերաբերյալ 

o բուսական օրգանիզմում ընթացող ֆիզիոլոգիական 

պրոցեսների վերաբերյալ` ֆոտոսինթեզ, տրանսպիրացիա, 

շնչառություն, աճ, զարգացում և այլն, 

o ֆոտոսինթեզի կենսաքիմաիական և կենսաֆիզիկական 

մեխանիզմների վերաբերյալ, 

o արեգակնային էներգիայի պահեստավորման մասին, 

o անօրգանական ածխածնի հաշվին օրգանական 

միացությունների սինթեզի մասին, 

Կարողություն 
o ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում 

o տիրապետել ֆիզիոլոգիական գործընթացների 

ուսումնասիրման մեթոդներին, 

o կարողանալ կատարել ֆիզիոլոգիական  գործընթացների 

ուսումնասիրման փորձեր, 

o որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ 
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o հանձնարարված գրականության հիման վրա կազմել 

ռեֆերատներ, 

o մշակել տարբեր թեմաներ,  

 Հմտություն 
o փորձարարական աշխատանքների կատարման մեթոդներին, 

o վերլուծություն կատարելու մեթոդական հմտություններին: 

 
  
 

 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1. Ներածություն 

Թեմա 2. Բուսական  բջջի  ֆիզիոլոգիան 

Թեմա 3.Բույսերի ջրային ռեժիմը 

Թեմա 4. Բույսերի արմատային սննդառությունը 

Թեմա 5. Բույսերի  ածխածնային  սննդառությունը:  

Ֆոտոսինթեզ 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

 

 
Գիտելիքները գնահատվում են գրավոր աշխատանքով: 

Քննական տոմսը ներառում է տեսական հարցեր, թեստեր: 

Յուրաքանչյուր առաջադրանքի համար քննական տոմսում 

նշագվում է գնահատման համարժեք  միավորը: Գրավոր 

աշխատանքը գնահատվում է առավերագույնը 20 միավոր: 

Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է առավերագույնը 20 

միավոր: Գնահատման չափանիշներն են. 

1. Հարցը ներկայացված է ավարտուն 

2. Կարողանում է տերմինները բացատրել 

3. Խոսքը հստակ է, մատչելի 

4. Պատրաստված է ցուցադրություն  

5. Կիրառվել են տարբեր գրական աղբյուրներ և առկա են 

հղումները /0; 1-2; 3 և ավելի/ 

6. Պատասխանել է հարցերի /0; 1-2; 3 և ավելի/ 

7. Զեկուցումը գիտական է 

8. Կատարվել է համեմատական վերլուծություն 

9. Ներկայացնում է կիրառական օրինակներ 

10. Քննարկվող գործընթացները ներկայացվել են  բույսի  

օրգանիզմի ամբողջականության համատեքստում 

Յուրաքանչյուր չափանիշի համար սահմանված առավելագույն 

միավորը՝ 2  , չափանիշի պահանջը թերի կատարելու դեպքում՝ 1 

միավոր, չկատարելու դեպքում՝ 0 միավոր: Գումարային 

գնահատականը կլինի ինքնուրույն աշխատանքի գնահատականը: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 

1. Թանգամյան Տ.Վ., Աղաջանյան Մ.Ա. - Բույսերի 

ֆիզիոլոգիա, 2006 

2. Ռուբին Բ.Ա.- 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 
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7. Եդոյան Ռ.Հ., Վարդանյան Զ.Ս.Բույսերի ֆիզիոլոգիայի 

լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ, 2006թ. 

8. Թանգամյան Տ.Վ. Բույսերի ֆիզիոլոգիայի գործնական 

աշխատանքներ, 2000 
9.Воробев В.Н. и др. Практикум по физиологии растений/Казань , 
2013 

Լրացուցիչ- 

1. Սահակյան Վ.Ա., Թանգամյան Տ.Վ. Բույսերի 

ֆիզիոլոգիայի պրակտիկայի անցկացման մեթոդական 

ցուցումներ, 1983 
2. Сказкин Ф.Д. Практикум по физиологии растений, 1995 
3. Якушкина Н.И. Физиология растений, 1980 

4.Кузнецов В.В., Дмитриева Г.А. Физиология растений, М., 2006 

5. Медведев  С.С. Физиология растений//Санкт-Птербург,  стр.337, 2004 

6.Lincoln Taiz, Eduardo Zeiger  Plant of Physiology, 3rd ed, 690p., 

2002 

7. Vince Ordog  Plant of Physiology, 121p., 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


