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ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ 

1. Դասընթացի դերը  և տեղը կրթական ծրագրում1․ 

 
▪ «Մարդու ֆիզիոլոգիա» առարկան ամբողջությամբ համապատասխանում է ԲՄԿ ՊԿՉ-

ի  պահանջներին: 

▪ Ֆիզիկական դաստիարակություև և սպորտային մարզումների մասնագետներ 

պատրաստելու բակալավրի ծրագրով նախատեսված է ուսումնասիրել  «Մարդու 

ֆիզիոլոգիա» առարկան, որը խիստ կարևոր է և մասնագիտական: Այդ առարկայի 

ուսուցումը հիմք է հանդիսանում հետագայում դասավանդվող մասնագիտական որոշ 

առարկաների համար։ 

▪ Մասնագիտական կրթական ծրագիրը սահմանում է յուրահատուկ իրազեկություններ 

առանձին առարկաների. ինչպես նաև  մարդու  ֆիզիոլոգիա առարկայի համար  

մարդու օրգանիզմի գործառույթների իմացության տեսակետից:  

▪ Դաընթացը կարևոր նշանակություն ունի շրջանավարտների աշխատանքային 

պահանջների առումով, համաձայն ՄԿԾ-ի սահմանած իրազեկությունների։ 

▪ Մարդու ֆիզիոլոգիայից խորը գիտելիքների ձեռք բերմանը նպաստում է մարդու 

կազմաբանության, ֆիզիկայի, քիմիայի իմացությունը: Ներկայումս կարևորվում է 

առողջ ապրելակերպի, անվտանգ կենսագործունեության կանոնների  իմացությունը, 

որին նպաստում են  մարդու ֆիզիոլոգիայի մասին  կայուն գիտելիքները: 

▪ «Մարդու ֆիզիոլոգիա» դասընթացի խնդիրներից են՛ ուսանողներին  գաղափար տալ 

ամբողջական օրգանիզմի, նրա առանձին համակարգերի, օրգանների, հյուսվածքների 

և բջիջների բնականոն գործառույթների, ինչպես նաև օրգանիզմի և արտաքին 

միջավայրի փոխադարձ կապի և փոխազդեցության մասին:   

▪ «Մարդու ֆիզիոլոգիա» դասընթացին ներկայացվող պահանջները արտացոլված են 

առարկայի ծրագրում:  

 

2. Դասընթացի նպատակը և  խնդիրները. 

2․1  Դասընթացի նպատակն է.  

▪ Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական, կենսաբանական և 

մեթոդական գիտելիքները: 

▪ Ուսանողներին զինել գիտելիքներով  օրգանիզմի կառուցվածքագործառույթային 

առանձնահատկությունների օրինաչափությունների մասին: 

 

2․2 Դասընթացի  խնդիրներն են. 

▪ Ուսանողներին  գաղափար տալ ամբողջական օրգանիզմի, նրա առանձին 

համակարգերի, օրգանների, հյուսվածքների և բջիջների բնականոն գործառույթների, 

ինչպես նաև օրգանիզմի և արտաքին միջավայրի փոխադարձ կապի և 

փոխազդեցության մասին:   

▪ Նախապատրաստել բժշկակենսաբանական դասընթացների (ֆիզիկական 

դաստիարակության ֆիզիոլոգիական հիմունքներ, բժշկագիտություն, բուժական 

ֆիզկուլտուրա) բովանդակության հետագա յուրացմանը: 

 

 

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

ուսումնական պլանում ըստ կրթաբլոկների 



3․ Դասընթացին մասնակցելու նախնական մուտքային գիտելիքները, 

կարողությունները և հմտությունները  /դասընթացները/։ Դասընթացին 

մասնակցելու նախապայման է գիտելիքները «Մարդու կազմաբանություն», 

«Կենսաքիմիա», «Ֆիզիկա» առարկաներից։ 

 

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

կոմպետենցիաները․ 

 
Վերջնական արդյունքին ներկայացվող պահանջները․ 

Պետք է գիտենա. /Տեսական գիտելիքներ/ 

• ամբողջական օրգանիզմի, նրա առանձին համակարգերի, օրգանների, 

հյուսվածքների և բջիջների բնականոն գործառույթների  և նրանց 

կարգավորման մեխանիզմների մասին,   

• օրգանիզմի և արտաքին միջավայրի փոխադարձ կապի և փոխազդեցության 

մասին 

• միջավայրի փոփոխվող պայմաններին օրգանիզմի հարմարվելու 

մեխանիզմների մասին: 

 

Պետք է կարողանա /Բուն մասնագիտական գործնական կարողություներ/ 

• հանձնարարված թեման ուսումնասիրելու և ներկայացնելու համար մշակել 

մարդու ֆիզիոլոգիայի վերաբերյալ եղած գրականությունը,  կազմել ռեֆերատ, 

որոշ հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն եզրահանգումներ: 

• Մարդու ֆիզիոլոգիայի մասին ձեռք բերած տեսական  գիտելիքները կիրառել 

գործնականում, 

• որոշ գիտական ֆիզիոլոգիական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ: 

 

Պետք է տիրապետի  

• ֆիզիոլոգիական վերլուծություն կատարելու հմտություններին: 

 

Դասընթացը ձևավորում է հետևյալ կոմպետենցիաները․ 

Ընդհանրական կոմպետենցիաներ(Ը) 

 ա) Գործիքային կոմպետենցիաներ (այսուհետև` ԳԿ )  

- վերլուծության և համադրության կարողություն  (ԳԿ -1 ),  

 որոշումներ կայացնելու կարողություն (ԳԿ - 3 ): 

բ).Միջանձնային կոմպետենցիաներ (ՄՋԿ)  

 
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


− միջանձնային գործնական հմտություններ (ՄՋԿ - 2) 

− թիմային աշխատանքի կարողություն (ՄՋԿ - 3), 

գ) Համակարգային կոմպետենցիաներ (ՀԳԿ) 

−  գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողություն (ՀԳԿ -1) 

− ինքնուրույն աշխատելու կարողություն (ՀԳԿ -5),  

 Առարկայական (մասնագիտական) կոմպետենցիաներ (այսուհետև`ԱԿ) 

ա) Առարկայական իմացության 

− Մարդու ֆիզիոլոգիայի բնագավառում  առարկայական իմացություն, 

գիտելիքներին տիրապետելու կարողություն (ԱԿ-1)  

− Մարդու ֆիզիոլոգիայի  հարցերի շրջանականերում ընդունելի որոշումների 

հասնելու նպատակով երկխոսություն, բանավեճեր վարելու կարողություն 

(ՄԿ-13)  

բ) Ուսումնադաստիարակչական կոմպետենցիաներ 

- Մասնագիտական կատարելագործման անհրաժեշտության գիտակցում(ԱԿ-

22): 

 

4. Դասընթացի դերը կրթական ծրագրի շրջանավարտների  գիտելիքների, 

կարողությունների և հմտությունների ձևավորման հարցում ըստ 

աշխատաշուկայի պահանջների3․ 

 

Դասընթացի ավարտին ձեռք բերված գիտելիքները, կարողությունները և 

հմտությունները կրթական ծրագրի շրջանավարտներին թույլ կտան 

աշխատել ՀՀ օրենսդրությամբ և գերատեսչական փաստաթղթերով 

նախատեսված սպորտային ուղղվածություն ունեցող կառույցների 

աշխատակից, սպորտի և ֆիզիկական դաստիարակության վարչությունների և 

գերատուսչությունների աշխատակից, դաստիարակչական 

հաստատությունների մանկավարժ, աշխատակից, հանրակրթական, միջին 

մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում որպես ֆիզիկական 

կուլտուրայի  ուսուցիչ։ 

 

 

 

 

 

 

 

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

հմտությունները և կարողությունները  աշխատաշուկայի որ բնագավառներում և ոլորտներում կարող է 

շրջանավարտը կիրառել  



5. Դասընթացի ծավալը,  ուսումնական աշխատանքի  տեսակները, արդյունքների 

ամփոփման ձևերը 
 

Չափանիշ 

Առկա 

ուսուցման 

համակարգ 

Հեռակա 

ուսուցման 

համակարգ 

Դասընթացի ընդհանուր աշխատատարությունը 

(կրեդիտ /ընդհանուր ժամաքանակ) 
3 կրեդիտ/90 ժամ  

   

Աշխատանքի տեսակը ժամաքանակ ժամաքանակ 

Դասախոսություն 28  

Գործնական աշխատանք 22  

Սեմինար պարապմունք -  

Լաբորատոր աշխատանք -  

Ինքնուրույն աշխատանք 40  

Ընդամենը 90  

Ստուգման ձևը (ստուգարք/ ընթացիկ 

քննություն/ հանրագումարային քննություն) 

ստուգարք  

 

6. 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: 

• Գործնական աշխատանքների ժամանակ ուսանողը կատարում է լսարանային 

աշխատանք՝ դասախոսի անմիջական ղեկավարման ներքո: Գործնական 

պարապմունքները անցկացվում են գործնական խնդիրների լուծման, առաջադրանքների 

իրականացման, թեստերի, իրավիճակային վերլուծությունների, գործարար խաղերի, 

խմբային աշխատանքների, տնային առաջադրանքների, ուղեղային գրոհների, 

ինտերակտիվ ուսուցման միջոցով՝ տեսական գիտելիքները կիրառելու, գործնական 

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

նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարել։ 



ունակությունների և հմտությունների ձեռքբերման և ամրապնդման նպատակով: 

Դասախոսն առաջադրում է գործնական պարապմունքների թեման, նպատակը, 

խնդիրները, այն հարցերը, որոնք պետք է լուծել գործնական պարապմունքի ընթացքում, 

գործնական պարապմունքի անցկացման մեթոդները և պատասխանում է ուսանողների 

տված հարցերին: 

• Սեմինար պարապմունքները խմբային պարապմունքների հիմնական տեսակներից է, 

որի ընթացքում ուսանողը սովորում է բանավոր շարադրել նյութը, պաշտպանել իր 

տեսակետները և եզրահանգումները: Սեմինարի ընթացքում ուսանողները քննարկում, 

պատասխանում են թեման, զեկույցները և ռեֆերատները, որոնք հանձնարարել է 

դասախոսը:  

       Սեմինարին պատրաստվելու համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել հիմնական և   

լրացուցիչ գրականություն տվյալ թեմայով: Գրականության ուսումնասիրությունից և 

համառոտագրումից հետո պետք է կազմել պլան` բանավոր պատասխանի համար, ապա 

մտածել ելույթի բովանդակությանհարցադրումների և պատասխանների մասին: 

• 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 եզրակացություն 

• 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): 

 

7. Դասավանդման մեթոդներներն են՝6 հիմնահարցային դասախոսություն,  

դասախոսություն-երկխոսություն, դասախոսություն-քննարկում, գործնական 

աշխատանք՝ անհատական աշխատանք, գործնական աշխատանք՝ խմբային աշխատանք,  

իրավիճակային խնդիրների վերլուծություն։ 

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

իրադրությունների վերլուծություն, աղյուսակների և դասակարգման համեմատման և 

համակարգման սխեմաների կազմում։ 

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

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

 



 

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

 

հ/հ Թեմա  

(բաժին) 

Ուսումնական աշխատանքի 

ժամաքանակն ըստ տեսակների 
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1.  Մարդու ֆիզիոլոգիայի  ուսումնասիրման առարկան և մեթոդները: Ամբողջական 

օրգանիզմի գործունեության սկզբունքները: Հասկացություն դրդունակ հյուսվածքների և 

նրանց հատկությունների մասին:   

2  2  4 

2.  Նյարդաթելի ֆիզիոլոգիա և նյարդամկանային հաղորդում։Մկանների ֆիզիոլոգիա։ 2  2  4 

3․ Կենտրոնական նյարդային համակարգի  ֆունկցիաները: Վեգետատիվ նյարդային համա-

կարգի գործառական առանձնահատկությունները: 

4  4  4 

4․ Բարձրագույն նյարդային գործունեության ֆիզիոլոգիա: 2  2  3 

5․ Վերլուծիչների, կամ զգայական համակարգերի  ֆիզիոլոգիա։ 2  2  4 

6․ Ֆիզիոլոգիական ֆունկցիաների հորմոնային կարգավորում։ 2  2  4 

7․ Օրգանիզմի հեղուկ միջավայր։Արյան ֆիզիոլոգիա։ 2  2  4 

8․ Սիրտ-անոթային համակարգի ֆիզիոլոգիա։ 4  2  4 

9․ Շնչառության ֆիզիոլոգիա։ 2  2  3 

10․ Մարսողական համակարգի գործառույթները։Նյութերի և էներգիայի փոխանակություն։ 

Ջերմափոխանակություն։ 

4  1  4 

11․ Արտազատության ֆիզիոլոգիա։ 2  1  2 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 28  22  40 

 
8 Նման է օրացուցային պլանին 



 

 

10. Ուսումնամեթոդական գրականության ապահովման քարտ 

 

հ/հ Անվանումը/հեղինակ Հրատարակության տարի 

Պարտադիր գրականություն (ՊԳ) 

1.  Նորմալ ֆիզիոլոգիա, Դ. Ն. Խուդավերդյանի խմբագր․, Եր.։ ԵՊԲՀ, 2020 

2. Մարդու ֆիզիոլոգիայի հիմունքներ, Դ. Խուդավերդյանի, Վ. Ֆանարջյաին խմբագրությամբ, 

Երևան, «Ռուբին» հրատար․ 

1998 

3․ Մ. Մինասյան, Ծ.Ի.Ադամյան, Ն.Վ. Սարգսյան, Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա, Երևան, 

ԵՊՀ հրատ․ 

2007 

4. Физиология человека. Под ред. Р. Шмидта, Г. Тевса,  в 3-х томах.-  М., Мир 2005 

5․ Начала физиологии. Под ред. академика А. Д. Ноздрачева. Санкт-Петербург, «Лань» 2002 

6․ Физиология человека. Учебник в 2-х т. Под ред. Покровского В. М., Коротько Г. Ф.-М., 

«Медицина» 

2003 

7․ Коробков А. В., Чеснокова С.А. Атлас по нормальной физиологии, М., «Высшая  школа» 1987 

Լրացուցիչ գրականություն(ԼԳ) 

1. Ֆանարջյան Վ. Բ. Ուղեղի կառավարման մեխանիզմները 1996 

2. Մինասյան Ս. Մ. Վերլուծիչների ֆիզիոլոգիա 2004 

3․ Գործնական պարապմունքների առաջադրանքներ ֆիզիոլոգիայից Վ. Զ. Գրիգորյանի, Դ. Ն. Խուդավերդյանի 

խմբագրությամբ: 
1986 

4․ Մ. Մինասյան, Ծ.Ի.Ադամյան, Ն.Վ. Սարգսյան, Մարդու ֆիզիոլոգիա,թեստեր, հարցեր, առաջադրանքներ, 

Երևան, ԵՊՀ հրատ․ 
2010 

   

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

   

 

 

 

 

 



11. Դասընթացի ուսումնամեթոդական քարտ 

11.1. Դասախոսությունների ուսումնամեթոդական  քարտ 

 
հ/հ 

Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ Գրականություն9 

1. Ներածություն։ 

Դրդունակ հյուսվածքների 

ֆիզիոլոգիա։ 

Ֆիզիոլոգիան որպես էքսպերիմենտալ գիտություն: Ֆիզիոլոգիայում 

կիրառվող մեթոդները: Պատմանական համառոտ ակնարկ:  

Գրգռականություն, գրգռիչների տեսակները, դասակարգումը:  Դրդու-

նակ հյուսվածքներ և նրանց հատկությունները, դրդման առաջացման 

մեխանիզմները։ Հանգստի պոտենցիալ։ Գործողության պոտենցիալ։ 

2 ՊԳ 1-7, ԼԳ 3,4 

2. Նյարդաթելի ֆիզիոլոգիա։ Նյարդով 

դրդման հաղորդման օրինաչափու-

թյունները: Միջնեյրոնային կապի մե-

խանիզմը։ Մկանների ֆիզիոլոգիա։ 

Նեյրոնի կառուցվածքագործառական առանձնահատկությունները: 

Նյարդաթելերի դասակարգումը, դրդման տարածումը նյարդա-

թելերում: Նյարդաթելերով դրդման հաղորդման հիմնական օրինաչա-

փությունները։ Սինապսների կառուցվածքը, դասակարգումը, 

սինապսներով դրդման հաղորդման մեխանիզմը։Մկանային 

հյուսվածքներ /միջաձիգ զոլավոր, հարթ/, կառուցվածքագործառական 

առանձնահատկությունները, մկանների կծկման մեխանիզմը, 

մկանային աշխատանք, մկանային հոգնածություն: 

2 ՊԳ 1-7, ԼԳ 3,4 

3․ Կենտրոնական նյարդային համակար-

գի ֆունկցիաները: Ողնուղեղի կառուց-

վածքագործառական բնութագիրը: 

Գլխուղեղի ֆիզիոլոգիա:  

Ամբողջական օրգանիզմի գործունեության  կարգավորման 

սլզբունքները: Նյարդային կարգավորում: Ռեֆլեքսը, որպես 

նյարդային կարգավորման հիմնական ձև, ԿՆՀ-ի կառուցվածքա-

գործառական բնութագիրը: Ողնուղեղի գործառական 

առանձնահատկությունները:  Հետին ուղեղի, միջին, միջանկյալ 

ուղեղի կառուցվածքագործառույթային բնութագիրը։ 

2 ՊԳ 1-7, ԼԳ 1,3,4 

4․ Հիմային կորիզներ: Մեծ կիսագնդերի 

կեղևի ֆիզիոլոգիա: Վեգետատիվ 

նյարդային համակարգի գործառական 

առանձնահատկությունները: 

 Մեծ կիսագնդեր, հիմային կորիզներ, մեծ կիսագնդերի կեղև, զգայա-

կան կեղև, շարժողական կեղև, բջջակերտվածք: ԷՈՒԳ։ Վեգետատիվ 

նյարդային համակարգի բնութագիրը, սիմպաթիկ նյարդային համա-

կարգ, պարասիմպաթիկ նյարդային համակարգ, մետասիմպաթիկ 

2 ՊԳ 1-7, ԼԳ 3,4 

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



նյարդային համակարգ: 

5. Բարձրագույն նյարդային 

գործունեության ֆիզիոլոգիա:  

 

Գլխուղեղի բարձրագույն ֆունկցիաները: Պայմանառեֆլեքսային 

գործունեություն /պայմանական ռեֆլեքսների մշակման և ուսումնա-

սիրման մեթոդները, դասակարգումը, արգելակումը/: Վարքի 

ֆիզիոլոգիական հիմունքները: 

2 ՊԳ 1-7, ԼԳ 3,4 

6․ Վերլուծիչների, կամ զգայական 

համակարգերի  ֆիզիոլոգիա:  

Վերլուծիչների կառուցվածքի ընդհանուր սկզբունքները և հիմնական 

ֆունկցիաները: Ընկալիչներ, նրանց դասակարգումը: Գրգռիչի 

ուժգնության քանակական վերլուծության մեխանիզմները, 

ընկալիչների հարմարումը, զգայական ուղիներ, զգայական 

ծածկագրում: Տեսողական, լսողական, անդաստակային, շարժողական 

վերլուծիչների կառուցվածքագործառույթային բնութագիրը: 

2 ՊԳ 1-7, ԼԳ 2,3,4 

7․ Ֆիզիոլոգիական ֆունկցիաների 

հորմոնային կարգավորում: 

Հորմոնների կառուցվածքը և հատկությունները: Ենթատեսաթումբ-

հիպոֆիզային համակարգ: Հիպոֆիզի, էպիֆիզի, վահանագեղձի, 

հարվահանագեղձերի, ուրցագեղձի, մակերիկամների, 

ենթաստամոքսային գեղձև և սեռական գեղձերի հորմոնները և  նրանց 

ֆիզիոլոգիական դերը: 

2 ՊԳ 1-7, ԼԳ 3,4 

8․ Օրգանիզմի հեղուկ միջավայր։Արյան 

ֆիզիոլոգիա: 

Արյան ֆունկցիաները, ծավալը բաղադրությունը։ Արյան պլազմա, 

ֆիզիկաքիմիական հատկությունները:  Էրիթրոցիտների, լեյկո-

ցիտների ֆիզիոլոգիա, իմունիտետ, թրոմբոցիտներ, արյան 

մակարդում: 

 

2 ՊԳ 1-7, ԼԳ 3,4 

9․ Սրտի ֆիզիոլոգիա: 

 

Սրտամկանի կառուցվածքագործառույթային բնութագիրը, բջիջների 

էլեկտրական ակտիվությունը, ավտոմատիզմ, նրա առանձնահատ-

կությունները, սրտամկանի դրդունակությունը, սրտամկանի անդրդե-

լիություն և արտահերթ կծկում, սրտամկանի հաղորդականությունը, 

կծկելիությունը,  սրտային ցիկլ, նրա փուլային վերլուծությունը: Սրտի 

գործունեության կարգավորումը։   

2 ՊԳ 1-7, ԼԳ 3,4 

10․ Անոթային համակարգի ֆիզիոլոգիա: Արյան հոսքի ընդհանուր օրինաչափությունները, համակարգային 

հեմոդինամիկայի չափանիշները: Զարկերակային արյան ճնշում և 

2 ՊԳ 1-7, ԼԳ 3,4 



 անոթազարկ: Ավիշ և ավշաշրջանառություն։ 

11․ Շնչառության ֆիզիոլոգիա։ Շնչառության գործընթացի բնութագիրը և փուլերը, արտաքին շնչա-

ռություն, շնչառական ակտի կենսամեխանիկա, ճնշումը թոքամզային 

խոռոչում, թոքային ծավալներ: Բշտիկային օդափոխություն, 

գազափոխա-նակությունը թոքերում, գազերի փոխադրու-մը արյան 

միջոցով: Շնչառության կարգավորումը։ 

2 ՊԳ 1-7, ԼԳ 3,4 

12․ Մարսողության ֆիզիոլոգիա:   

 

Մարսողության համակարգի ընդհանուր կառուցվածքագործառույթա-

յին բնութագիրը։ Մարսողությունը բերանի խոռոչում:Մարսողությունը 

ստամոքսում, մարսողությունը 12-մատնյա աղիքում, ենթաստամոք-

սային հյութի բաղադրությունը և հատկությունները, լեղագոյացում, 

լեղազատում: Մարսողությունը բարակ և  հաստ աղիներում, ներծծում: 

Քաղցի  և հագեցման ֆիզիոլոգիական հիմունքները: 

2 ՊԳ 1-7, ԼԳ 3,4 

13․ Նյութերի և էներգիայի փոխա-

նակություն: Ջերմափոխանակություն։ 

Նյութափոխանակության հիմնական փուլերը, նրանց կենսաբանական 

նշանակությունը: Սպիտակուցային, ճարպային, ածխաջրային փոխա-

նակություն, վիտամինների նշանակությունը նյութափոխանակության 

մեջ:Էներգագոյացում։ Էներգիական ծախսերի գնահատման եղանակ-

ները։ Ջերմագոյացում և ջերմատվություն։ 

2 ՊԳ 1-7, ԼԳ 3,4 

14․ Արտազատության ֆիզիոլոգիա: Արտազատության համակարգի բնութագիրը: Երիկամների 

կառուցվածքագործառական բնութագիրը: Միզագոյացման 

մեխանիզմը /կծիկային ֆիլտրում, խողովակային հետներծծում, 

խողովակային հյութազատում/ Երիկամների գործունեության 

նյարդահումորալ կարգավորումը։ 

2 ՊԳ 1-7, ԼԳ 3,4 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.2. Գործնական աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ 
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1. Դրդունակ հյուսվածքների ֆիզիո-

լոգիա։ 

1.Սխեմատիկորեն պատկերել բջջաթաղանթի կառուցվածքը, 

հանգստի պոտենցիալի առաջացման մեխանիզմը։ 

2․ Պատկերել  գործողության պոտենցիալի/ԳՊ/ կորը, նշել 

փուլերը։ 

3․Պատկերել դրդման ընթացքում դրդելիության փոփոխման 

կորը,նշել նրա հաջորդական փոփոխությունները։ 

4․Խնդիրների լուծում։ 

2 Զրույց, բանավոր 

հարցումներ, 

գործնական 

աշխատանքների 

տետրերի 

գրանցուների 

վերահսկում 

 

ՊԳ 1-7, ԼԳ 3,4 

2. Նյարդաթելի 

ֆիզիոլոգիա։Նյարդամկանային 

հաղորդում։ Մկանների 

ֆիզիոլոգիա։ 

1․Լրացնել աղյուսակ »Տարբեր նյարդաթելերի հատկությունները» 

2․Սխեմատիկորեն պատկերել դրդման հաղորդումը միելինա-

զուրկ և միելինապատ նյարդաթելով։ 

3․ Սխեմատիկորեն պատկերել սինապսը, նշել նրա կառուց-

վածքային տարրերը։ 

4․ Պատկերել միոֆիբրիլի գծապատկերը և ակտինային ու միոզի-

նային թելիկների փոխադարձ դասավորվածությունը կծկված և 

թուլացած մկանաթելում։ 

5․Խնդիրների լուծում։ 

2 Զրույց, բանավոր 

հարցումներ, 

գործնական 

աշխատանքների 

տետրերի 

գրանցուների 

վերահսկում 

 

ՊԳ 1-7, ԼԳ 3,4 

3․ Կենտրոնական նյարդային 

համակարգի ընդհանուր 

ֆիզիոլոգիա։ Ողնուղեղի 

ֆիզիոլոգիա: 

1․Սխեմատիկորեն ներկայացնել նյարդային կենտրոնների 

հատկությունները։ 

2․Գծապատկերով ներկայացնել կենտրոնական նյարդային 

համակարգի /ԿՆՀ/-ի համաձայնեցնող գործունեությունը։ 

3․Ներկայացնել ԿՆՀ-ում արգելակման ձևերը, պատկերել 

արգելակող շղթաները։ 

4․Աղյուսակով ներկայացնել «Ողնուղեղի հաղորդչական 

2 Զրույց, բանավոր 

հարցումներ, 

գործնական 

աշխատանքների 

տետրերի 

գրանցուների 

վերահսկում 

ՊԳ 1-7, ԼԳ 3,4 

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



ուղիները և նրանց ֆունկցիաները»։ 

5․Լրացնել աղյուսակ «Ողնուղեղի ռեֆլեքսները»։ 

6․Խնդիրների լուծում։ 

 

4․ Գլխուղեղի ֆիզիոլոգիա։ 

Վեգետատիվ նյարդային 

համակարգի ֆիզիոլոգիա։ 

1․Լրացնել աղյուսակ «Գլխուղեղի տարբեր բաժինների 

կառուցվածքը և ֆունկցիաները»։ 

2․Լրացնել աղյուսակ «Վեգետատիվ և սոմատիկ նյարդային 

համակարգի համեմատական բնութագիրը»։ 

3․Լրացնել աղյուսակ «Սիմպաթիկ և պարասիմպաթիկ նյարդերի 

ազդեցությունն օրգանների վրա»։ 

4․Խնդիրների լուծում։ 

2 Զրույց, բանավոր 

հարցումներ, 

գործնական 

աշխատանքների 

տետրերի 

գրանցուների 

վերահսկում 

 

ՊԳ 1-7, ԼԳ 1,3,4 

5 Բարձրագույն նյարդային 

գործունեության ֆիզիոլոգիա։ 

1․ Լրացնել աղյուսակ «Պայմանական ռեֆլեքսների 

դասսակարգումը»։ 

2․ Լրացնել աղյուսակ « Պայմանական ռեֆլեքսների արգելակման 

տեսակները»։ 

3․Գխապատկերով ներկայացնել մարդու ԲՆԳ առանձնահատ-

կությունները»։ 

4․Աղյուսակով ներկայացնել «Մարդու ԲՆԳ տիպերը»։ 

5․Խնդիրների լուծում։ 

2 Զրույց, բանավոր 

հարցումներ, 

գործնական 

աշխատանքների 

տետրերի 

գրանցուների 

վերահսկում 

 

ՊԳ 1-7, ԼԳ 3,4 

6․ Վերլուծիչների, կամ զգայական 

համակարգերի ֆիզիոլոգիա։ 

1․Լրացնել աղյուսակ «Ընկալիչների դասակարգումհը»։ 

2․ Գծապատկերով ներկայացնել վերլուծիչների 

կառուցվածխագործառական հիմնական սկզբունքները։ 

3․Պատկերել էլեկտրական պոտենցիալների առաջացումը 

ընկալիչներում։ 

4․Խնդիրների լուծում։ 

2 Զրույց, բանավոր 

հարցումներ, 

գործնական 

աշխատանքների 

տետրերի 

գրանցուների 

վերահսկում 

 

ՊԳ 1-7, ԼԳ 2,3,4 

7․ Ֆիզիոլոգիա 

կան ֆունկցիաների հորմոնային 

կարգավորում։ 

1․Լրացնել աղյուսակ «Հորմոնների դասակարգումը»։ 

2․Լրացնել աղյուսակ «Հորմոնների կառուցվածքը և 

հատկությունները»։ 

3․Խնդիրների լուծում։ 

2 Զրույց, բանավոր 

հարցումներ, 

գործնական 

աշխատանքների 

տետրերի 

գրանցուների 

վերահսկում։ 

ՊԳ 1-7, ԼԳ 3,4 



8․ Օրգանիզմի ներքին միջավայր։ 

Արյան ֆիզիոլոգիա։ 

1․ Գծապատկերով ներկայացնել արյան հիմնական ֆունկ-

ցիաները։ 

2․Սխեմատիկորեն ներկայացնել արյան պլազմայի բաղադրու-

թյունը։ 

3․Լրացնել աղյուսակ «Սրյան ձևավոր տարրերը և նրանց 

ֆունկցիաները»։ 

4․ Ներկայացնել մակարդման արյունականգի սխեման։ 

5․Խնդիրների լուծում։ 

2 Զրույց, բանավոր 

հարցումներ, 

գործնական 

աշխատանքների 

տետրերի 

գրանցուների 

վերահսկում 

 

ՊԳ 1-7, ԼԳ 3,4 

9․ Սիրտ-անոթային համակարգի 

ֆիզիոլոգիա։ 

1․Պատկերել սրտամկանի ԳՊ կորը, նշել փուլերը և մեխանիզմը։ 

2․Պատկերել սրտի հաղորդիչ համակարգի գծապատկերը, բա-

ցատրել ինքնավարության մեխանիզմը։ 

3․Լրացնել աղյուսակ »Սրտային բոլորաշրջանի փուլերը»։ 

4․Պատկերել էլեկտրասրտագրի սխեման, նշել ատամիկները և 

նրանց միջև եղած հատվածները, ներկայացնել ինչ են նրանք 

բնութագրում։ 

5․ Ներկայացնել հեմոդինամիկայի օրենքները և դրանք նկարա-

գրող բանաձևրը։ 

6․ Ներկայացնել զարկերակային ճնշումը, չափման մեթոդները։ 

7․ Խնդիրների լուծում։ 

2 Զրույց, բանավոր 

հարցումներ, 

գործնական 

աշխատանքների 

տետրերի 

գրանցուների 

վերահսկում 

 

ՊԳ 1-7, ԼԳ 3,4 

10․ Շնչառության ֆիզիոլոգիա։ 1․ Սխեմատիկորեն պատկերել շնչառության փուլերը։ 

2․Լրացնել աղյուսակ«Թոքային ծավալներ»։ 

3․ Պատկերել օքսիհեմոգլոբինի դիսոցման կորը և ներկայացնել 

Օ2 տեղափոխումը արյունով։ 

4․Խնդիրների լուծում։ 

2 Զրույց, բանավոր 

հարցումներ, 

գործնական 

աշխատանքների 

տետրերի 

գրանցուների 

վերահսկում 

 

ՊԳ 1-7, ԼԳ 3,4 

11․ Մարսողութան ֆիզիոլոգիա։ Նյու-

թերի և էներգիայի փոխանա-

կություն։ Արտազատության 

ֆիզիոլոգիա։ 

1․ Լրացնել աղյուսակ«Մարսողական ուղու բաժինները, նրանց 

մարսողական, շարժողական, ներծծման ֆունկցիան»։ 

2․Լրացնել աղյուսակ«Սննդանյութեր, ջուր, հանքային նյութեր, 

նրանց ֆունկցիաները»։ 

3․ Լրացնել աղյուսակ« Վիտամիններ, նրանց ֆունկցիաները»։ 

4․Պատկերել նեֆրոնի կառուցվածքային գծապատկերի վրա 

միզագոյացման և հետներծծման գործընթացները։ 

5․ Խնդիրների լուծում։ 

2 Զրույց, բանավոր 

հարցումներ, 

գործնական 

աշխատանքների 

տետրերի 

գրանցուների 

վերահսկում 

 

ՊԳ 1-7, ԼԳ 3,4 



 

 

11.3. Լաբորատոր աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ 

 

հ/հ Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ 

Ս
տ

ո
ւգ

մ
ա

ն
 

ձ
և

ը
 

Գրականություն11 

1. - - - - - 

2. - - - - - 

 

 

11.4. Ինքնուրույն աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ  

 

հ/հ 
Ինքնուրույն աշխատանքի 

թեմաները 

Ուսումնասիրվող 

հարցեր  

Աշխատանքի  

տեսակը12 

Ներկայացման 

ժամկետները 
Ստուգման ձևը Գրականություն13 

1. Նյարդամկանային 

հաղորդման մեխանիզմը և 

նրա  շրջափակումը։ 

Նյարդամկանային սինապսում դրդման 

հաղորդման փուլերը և մեխանիզմը, 

նյարդամկանային  հաղորդման 

արգելակումը։ 

Ռեֆերատ 8-րդ շաբաթ Գրավոր 

ռեֆերատ, 

բանավոր  

ներկայացում, 

քննարկում 

ՊԳ 1-7, ԼԳ 3,4 

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



2․ Քիմիական 

միջնորդանյութեր և 

ընկալիչներ։ 

ԳԱԿԹ, գլուտամինաթթու, ացետիլխոլին, 

նորադրենալին, դոֆամին, սերոտոնին, 

հիստամին, էնդորֆիններ և էնկեֆալիններ, 

ԱԵՖ, նրանց ազդեցության մեխանիզմը։ 

Ռեֆերատ 8-րդ շաբաթ Գրավոր 

ռեֆերատ, 

բանավոր  

ներկայացում, 

քննարկում 

ՊԳ 1-7, ԼԳ 3,4 

3. Մկանային կծկումների 

ռեժիմը և տեսակները։ 

Իզոտոնիկ կծկում, իզոմետրիկ կծկում, 

աուքսոտոնիկ/անիզոտոնիկ/ կծկում, մկանի 

մեկական և պրկանքային կծկում։ 

Ռեֆերատ 8-րդ շաբաթ Գրավոր ռեֆե-

րատ, բանավոր  

ներկայացում, 

քննարկում 

ՊԳ 1-7, ԼԳ 3,4 

4. Մկանների ուժը և 

աշխատանքը։ 

Մկանի առավելագույն և բացարձակ ուժ, 

օպտիմումային բեռնվածության և ռիթմի 

օրենք, ստատիկական և դինամիկական 

աշխատանք։ 

Ռեֆերատ 8-րդ շաբաթ Գրավոր ռեֆե-

րատ, բանավոր  

ներկայացում, 

քննարկում 

ՊԳ 1-7, ԼԳ 3,4 

5․ Մկանների հոգնածություն։ Հոգնածության  մեխանիզմները, հոգնած-

ության կոր, ակտիվ հանգիստ։  

Ռեֆերատ 8-րդ շաբաթ Գրավոր ռեֆե-

րատ, բանավոր  

ներկայացում 

,քննարկում 

ՊԳ 1-7, ԼԳ 3,4 

6․ Ողնուղեղի ռիթմային և 

կեցվածքային ռեֆլեքսներ 

Քայլելու ռեֆլեքս, վերջույթների ծալման և 

տարածման ռեֆլեքսներ, պարանոցային 

ռեֆլեքսներ։ 

Ռեֆերատ 8-րդ շաբաթ Գրավոր ռեֆ-

երատ, բանավոր  

ներկայացում, 

քննարկում 

ՊԳ 1-7, ԼԳ 3,4 

7․ Հետին ուղեղի դիրքի 

պահպանման ռեֆլեքսներ։ 

Ստատիկական և ստատոկինետիկական 

ռեֆլեքսներ։ 

Ռեֆերատ 8-րդ շաբաթ Գրավոր ռեֆե-

րատ, բանավոր  

ներկայացում 

,քննարկում 

ՊԳ 1-7, ԼԳ 3,4 

8․  Շարժումների 

կենտրոնական 

կարգավորում։ 

Կեցվածքի կառավարում, տեղաշարժման 

կառավարում, շարժումների 

ծրագրավորում։ 

Ռեֆերատ 8-րդ շաբաթ Գրավոր ռեֆե-

րատ, բանավոր  

ներկայացում, 

քննարկում 

ՊԳ 1-7, ԼԳ 3,4 

9․ Սիմպաթիկ և 

պարասիմպաթիկ 

նյարդաթելերի 

ազդեցությունը էֆեկտոր 

օրգանների վրա։ 

Սիմպաթիկ և պարասիմպաթիկ նյադային 

ազդեցությունները սրտի, արյունատար 

անոթների, շնչափող-բրոնխային մկանների, 

նյութափոխանակության վրա։ սիմպաթիկ 

նյարդային համակարգի հարմարողական-

սնուցողական ֆունկցիան։ 

Ռեֆերատ 8-րդ շաբաթ Գրավոր ռեֆե-

րատ, բանավոր  

ներկայացում, 

քննարկում 

ՊԳ 1-7, ԼԳ 3,4 



10․ Մակերիկամների 

միջուկային մասի ներքին 

հյութազատությունը։ 

Կատեխոլամինների ֆիզիոլոգիական 

ազդեցությունները, նրանց դերը օրգանիզմի 

հարմարողական ռեակցիաներում։ 

Ռեֆերատ 14-րդ շաբաթ Գրավոր ռեֆե-

րատ, բանավոր  

ներկայացում, 

քննարկում 

ՊԳ 1-7, ԼԳ 3,4 

11․ Սրտի գործունեության 

գրանցման մեթոդները։ 

Էլեկտրասրտագրության մեթոդ, 

Էլեկտրասրտագրի բաղադրամասերը և 

ցուցանիխները։ էխոսրտագրության մեթոդ։ 

Ռեֆերատ 14-րդ շաբաթ Գրավոր ռեֆե-

րատ, բանավոր  

ներկայացում, 

քննարկում 

ՊԳ 1-7, ԼԳ 3,4 

12․ Սրտի գործունեության 

հումորալ կարգավորում։ 

Հորմոնների, իոնների ազդեցությունը 

սրտամկանի գործունեության վրա։ 

Ռեֆերատ 14-րդ շաբաթ Գրավոր ռեֆե-

րատ, բանավոր  

ներկայացում, 

քննարկում 

ՊԳ 1-7, ԼԳ 3,4 

13․ Արյան շրջանառության 

հումորալ կարգավորում։ 

Անոթասեղմիչ նյութեր՝ ալդոստերոն, 

նորադրենալին, ռենին, վազոպրեսին։ 

Անոթալայնիչ նյութեր՝ պրոստագլանդին-

ներ, բրադիկինին, ացետիլխոլին,հիստամին։ 

Ադրենալինի և սերոտոնինի երկակի 

ազդեցությունը անոթների վրա։ 

Ռեֆերատ 14-րդ շաբաթ Գրավոր ռեֆե-

րատ, բանավոր  

ներկայացում, 

քննարկում 

ՊԳ 1-7, ԼԳ 3,4 

14․ Շնչառության 

առանձնահատկությունները 

տարբեր պայմաններում։ 

Շնչառությունը ֆիզիկական 

ծանրաբեռնվածության դեպքում։ 

Շնչառությունը մթնոլորտային ցածր և 

բարձր ճնշման պայմաններում։ 

Ռեֆերատ 14-րդ շաբաթ Գրավոր ռեֆե-

րատ, բանավոր  

ներկայացում, 

քննարկում 

ՊԳ 1-7, ԼԳ 3,4 

15․ Կմախքամկանային 

վերլուծիչի ֆիզիոլոգիա։ 

Կմախքամկանային վերլուծիչի 

մեխանաընկալիչների կառուցվածքա-

գործառական բնութագիրը։ 

Կմախքամկանային վերլուծիչի հաղորդող 

ուղիները և կենտրոնական բաժինը։ 

Ռեֆերատ 14-րդ շաբաթ Գրավոր ռեֆե-

րատ, բանավոր  

ներկայացում, 

քննարկում 

ՊԳ 1-7, ԼԳ 2,3,4 

 

 

 

 

 

 



12. Դասընթացի նյութատեխնիկական միջոցների ապահովում14 

 

Ռեսուրսի անվանումը 
Ռեսուրսի անվանումը, քանակը, նկարագրությունը (անհրաժեշտության 

դեպքում) 

Լսարան (հատուկ կահավորմամբ) 
Լսարան տեսահամալիրով (համակարգիչ իր լրացուցիչ սարքավորումներով, 

պրոեկտոր, ակտիվ գրատախտակ) 

Նյութեր լաբորատոր աշխատանքների համար - 

Սարքեր, սարքավորումներ - 

Համակարգչային ծրագրեր  

Այլ  

 

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

կազմակերպելու համար 



 

13. 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։ 

 

13.1. 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 (ընթացիկ քննություններ կամ 

ստուգարքներ)՝ առավելագույնը գումարային 40 միավոր, 

▪ ստուգման արդյունքների ամփոփում գնահատման նշված 

բաղադրիչների արդյունքների հիման վրա և դասընթացի արդյունարար 

գնահատականի ձևավորում՝ առավելագույնը գումարային 100 միավոր։ 

 

13.2. Ուսանողների գիտելիքների ստուգում․ 

Դասընթացն ամփոփվում է ստուգարքով։  

Ստուգարքով ամփոփվող դասընթացն ավարտվում է կիսամյակի ընթացքում 

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

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

30.062022թ.),   



ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանը որոշող 2 ընթացիկ ստուգումների և 

մյուս բաղադրիչների գնահատումների արդյունքներով:16 

 

13.3. Հարցաշար (ըստ ծրագրի) 

 

1. Մարդու ֆիզիոլոգիայի ուսումնասիրման առարկան, մեթոդները, կապը այլ 

գիտությունների հետ: 

2. Գրգռականություն, գրգռիչներ, նրանց դասակարգումը: 

3. Դրդունակություն, դրդունակ հյուսվածքներ:  

4. Բջջաթաղանթի դերը կենսաէլեկտրական երևույթների առաջացման պրոցեսում: 

Հանգստի պոտենցիալ, առաջացման մեխանիզմը։ 

5. Գործողության պոտենցիալ, առաջացման մեխանիզմը:  

6. Դրդելիության փոփոխությունները դրդման ժամանակ։ 

7. Գործառական շարժունություն, կամ լաբիլություն։  

8. Նեյրոնը, որպես նյարդային համակարգի կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ 

միավոր: Նեյրոնների դասակարգումը: 

9. Նեյրոգլիա, ֆունկցիաները: 

10. Նյարդաթելերի դասակարգումը՝ ըստ դրդման հաղորդման արագության: 

11. Նյարդաթելով դրդման հաղորդման օրինաչափությունները: 

12. Մկանային կծկման մեխանիզմը։ 

13. Սինապսային հաղորդման մեխանիզմը։ Քիմիական սինապս, էլեկտրական 

սինապս: 

14. Ռեֆլեքսը որպես նյարդային համակարգի գործունեության հիմնական ձև: 

15. Ռեֆլեքսների դասակարգումը: Ռեֆլեքսային աղեղի կառուցվածքը: 

16. Նյարդային կենտրոնների հիմնական հատկությունները։  

17. Ողնուղեղի ռեֆլեքսային ֆունկցիան: 

18. Ողնուղեղի հաղորդչական ֆունկցիան: 

19. Երկարավուն ուղեղի ռեֆլեքսները: 

20. Ուղեղիկի ֆունկցիաները:              

21. Միջին ուղեղի ֆունկցիաները: 

22. Տեսաթումբի գործառույթները: 

23. Ենթատեսաթումբի  ֆունկցիաները: 

24. Հիմնային հանգույցների ֆունկցիոնալ նշանակությունը: 

25. Ցանցանման գոյացության  ֆունկցիաները: 

26. Լիմբիական համակարգի ֆունկցիաները: 

27. Կիսաէլեկտրական երևույթները գլխուղեղում /ԷՈՒԳ/: 

28. Գլխուղեղի կեղևի  կառուցվածքը, ֆունկցիան: 

29. Մեծ կիսագնդերի շարժողական գոտիները: Մեծ կիսագնդերի զգայական 

գոտիները: 

 
16 Կիրառվում է կամ առաջին, կամ երկրորդ պարբերությունն ըստ դասընթացի ամփոփման ձևի։  



30. Վեգետատիվ նյարդային համակարգի  կառուցվածքագործառական 

առանձնահատկությունները: 

31. Պարասիմպաթիկ և սիմպաթիկ նյարդային համակարգերի ազդեցությունը 

օրգանների գործունեության վրա: 

32. Պայմանական ռեֆլեքսների մշակման մեխանիզմը:  

33. Պայմանական ռեֆլեքսների մշակման անհրաժեշտ պայմանները: 

34. Պայմանական ռեֆլեքսների արգելակումը: 

35. Մարդու ԲՆԳ առանձնահատկությունները։ 

36. Բարձրագույն նյարդային գործունեության տիպերը: 

37. Օրգանիզմի  ֆունկցիաների հումորալ կարգավորման 

առանձնահատկությունները: 

38. Հորմոնների ընդհանուր բնութագիրը: Հորմոնների ազդեցության մեխանիզմը: 

39. Ենթատեսաթումբ-մակուղեղային համակարգ: 

40. Հիպոֆիզի հորմոնների ֆիզիոլոգիական ազդեցությունը: 

41. Էպիֆիզի հորմոնների ֆիզիոլոգիական ազդեցությունը։ 

42. Մակերիկամների կեղևային և միջուկային շերտերի հորմոնների ֆիզիոլոգիական 

ազդեցությունը:  

43. Վահանագեղձի ֆունկցիան: 

44. Հարվահանագեղձերի և ուրցագեղձի ֆունկցիան: 

45. Ենթաստամոքսային գեղձի ներզատական ֆունկցիան: 

46. Սեռական գեղձերի ներզատական ֆունկցիան: 

47. Զգայական համակարգերի գործունեության ընդհանուր օրինաչափությունները: 

48. Ընկալիչների դասակարգումը, ընկալչական պոտենցիալ։ Ընկալիչների 

հարմարում: 

49. Տեսողական  վերլուծիչի ֆիզիոլոգիա: 

50. Լսողական վերլուծիչի ֆիզիոլոգիա:  

51. Անդաստակային վերլուծիչի ֆիզիոլոգիա 

52. Շարժողական վերլուծիչի ֆիզիոլոգիա: 

53. Հոտառության և համի վերլուծիչների ֆիզիոլոգիա: 

54. Մաշկայզգայական վերլուծիչի ֆիզիոլոգիա:  

55. Արյան համակարգի ընդհանուր բնութագիրը, արյան ֆունկցիաները: 

56. Արյան պլազմայի բաղադրությունը, ֆիզիկաքիմիական հատկությունները: 

57. Էրիթրոցիտների կառուցվածքագործառական առանձնահատկությունները։ 

58. Լեյկոցիտների կառուցվածքագործառական առանձնահատկությունները։  

59. Իմունիտետի ֆիզիոլոգիա։ 

60. Արյան մակարդման մեխանիզմները։ 

61. Արյան խմբեր, ռեզուս գործոն: 

62. Սրտամկանային կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ առանձնահատկությունները: 

63. Սրտամկանի բջիջների էլէկտրական ակտիվությունը: Սրտի ինքնավարություն 

/ավտոմատիզմ/, նրա բնույթը: 



64. Սրտային ցիկլ, նրա փուլային վերլուծությունը: 

65. Սրտի գործունեության կարգավորում։ 

66. Անոթային համակարգի կառուցվածքը և գործունեության ընդհանուր դրույթները: 

67. Զարկերակային արյան ճնշում, զարկերակային անոթազարկ (պուլս): 

68. Ավիշ և ավշաշրջանառություն: 

69. Շնչառության նշանակությունը, շնչառության ձևերը: 

70. Շնչառական ակտի կենսամեխանիկան, շնչառական մկաններ:  

71. Թոքային ծավալներ: 

72. Շնչառության կարգավորումը։ 

73. Մարսողության համակարգի ֆունկցիաները: 

74. Մարսողությունը բերանի խոռոչում, ստամոքսում։  

75. Մարսողությունը բարակ և հաստ աղիներում: 

76. Լյարդի դերը մարսողության մեջ: Լեղու կազմն ու նշանակությունը: Լյարդի  ոչ 

մարսողական ֆունկցիաները: 

77. Սննդանյութերի նշանակությունը նյութափոխանակության մեջ: 

78. Վիտամինների և միկրոտարրերի նշանակությունը նյութափոխանակության մեջ: 

79. Էներգիական փոխանակություն։ 

80. Ջերմափոխանակության  մեխանիզմները։ 

81. Երիկամների կառուցվածքային և գործառույթային առանձնահատկությունները: 

82. Միզագոյացման մեխանիզմը : Միզագոյացման կարգավորումը: 

 

 

 

Ա)    1-ին ընթացիկ ստուգում (կիսամյակի -8-շաբաթվա ընթացքում) 

 

▪ Ընդգրկված թեմաները. 

 

1․Մարդու ֆիզիոլոգիան որպես գիտություն, նրա ուսումնասիրման մեթոդները։ 

2․Դրդունակ հյուսվածքների ֆիզիոլոգիա։ 

3․Նյարդաթելերի  ֆիզիոլոգիա և  նյարդամկանային հաղորդում։  

4․Մկանների ֆիզիոլոգիա։ 

5․Կենտրոնական նյարդային համակարգի ֆիզիոլոգիա։ 

6․Վեգետատիվ նյարդային համակարգի ֆիզիոլոգիա։ 

7․ Բարձրագույն նյարդային գործունեության ֆիզիոլոգիա։ 

8․ Վերլուծիչների, կամ զգայական համակարգերի ֆիզիոլոգիա։ 

 

 

 

▪ Ընդգրկված հարցեր. 



1. Մարդու ֆիզիոլոգիայի ուսումնասիրման առարկան, մեթոդները, կապը այլ 

գիտությունների հետ: 

2. Գրգռականություն, գրգռիչներ, նրանց դասակարգումը: 

3. Դրդունակություն, դրդունակ հյուսվածքներ:  

4. Բջջաթաղանթի դերը կենսաէլեկտրական երևույթների առաջացման պրոցեսում: 

Հանգստի պոտենցիալ, առաջացման մեխանիզմը։ 

5. Գործողության պոտենցիալ, առաջացման մեխանիզմը:  

6. Դրդելիության փոփոխությունները դրդման ժամանակ։ 

7. Գործառական շարժունություն, կամ լաբիլություն։  

8. Նեյրոնը, որպես նյարդային համակարգի կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ 

միավոր: Նեյրոնների դասակարգումը: 

9. Նեյրոգլիա, ֆունկցիաները: 

10. Նյարդաթելերի դասակարգումը՝ ըստ դրդման հաղորդման արագության: 

11. Նյարդաթելով դրդման հաղորդման օրինաչափությունները: 

12. Մկանային կծկման մեխանիզմը։ 

13. Սինապսային հաղորդման մեխանիզմը։ Քիմիական սինապս, էլեկտրական 

սինապս: 

14. Ռեֆլեքսը որպես նյարդային համակարգի գործունեության հիմնական ձև: 

15. Ռեֆլեքսների դասակարգումը: Ռեֆլեքսային աղեղի կառուցվածքը: 

16. Նյարդային կենտրոնների հիմնական հատկությունները։  

17. Ողնուղեղի ռեֆլեքսային ֆունկցիան: 

18. Ողնուղեղի հաղորդչական ֆունկցիան: 

19. Երկարավուն ուղեղի ռեֆլեքսները: 

20. Ուղեղիկի ֆունկցիաները:              

21. Միջին ուղեղի ֆունկցիաները: 

22. Տեսաթումբի գործառույթները: 

23. Ենթատեսաթումբի  ֆունկցիաները: 

24. Հիմնային հանգույցների ֆունկցիոնալ նշանակությունը: 

25. Ցանցանման գոյացության  ֆունկցիաները: 

26. Լիմբիական համակարգի ֆունկցիաները: 

27. Կիսաէլեկտրական երևույթները գլխուղեղում /ԷՈՒԳ/: 

28. Գլխուղեղի կեղևի  կառուցվածքը, ֆունկցիան: 

29. Մեծ կիսագնդերի շարժողական գոտիները: Մեծ կիսագնդերի զգայական 

գոտիները: 

30. Վեգետատիվ նյարդային համակարգի  կառուցվածքագործառական 

առանձնահատկությունները: 

31. Պարասիմպաթիկ և սիմպաթիկ նյարդային համակարգերի ազդեցությունը 

օրգանների գործունեության վրա: 

32. Պայմանական ռեֆլեքսների մշակման մեխանիզմը:  

33. Պայմանական ռեֆլեքսների մշակման անհրաժեշտ պայմանները: 



34. Պայմանական ռեֆլեքսների արգելակումը: 

35. Մարդու ԲՆԳ առանձնահատկությունները։ 

36. Բարձրագույն նյարդային գործունեության տիպերը: 

37. Ընկալիչների դասակարգումը, ընկալչական պոտենցիալ։ Ընկալիչների  

հարմարում: 

38. Տեսողական  վերլուծիչի ֆիզիոլոգիա: 

39. Լսողական վերլուծիչի ֆիզիոլոգիա:  

40. Անդաստակային վերլուծիչի ֆիզիոլոգիա։ 

41. Շարժողական վերլուծիչի ֆիզիոլոգիա: 

42. Հոտառական և համի վերլուծիչների ֆիզիոլոգիա: 

43. Մաշկայզգայական վերլուծիչի ֆիզիոլոգիա:  

 

 

 

 

Բ)  2-րդ ընթացիկ ստուգում (կիսամյակի--15-շաբաթվա ընթացքում) 

▪ Ընդգրկվող թեմաները. 

1. Օրգանիզմի  ֆունկցիաների հումորալ կարգավորում։ 

2. Արյան համակարգի ֆիզիոլոգիա։ 

3․ Սիրտ-անոթային համակարգի ֆիզիոլոգիա։ 

4․ Շնչառության ֆիզիոլոգիա։ 

5․ Մարսողության ֆիզիոլոգիա։ 

6․ Նյութերի և էներգիայի փոխանակություն։ Ջերմակարգավորում։ 

7․ Արտազատության ֆիզիոլոգիա։ 

 

 

▪ Ընդգրկված հարցեր. 

 

1. Օրգանիզմի  ֆունկցիաների հումորալ կարգավորման 

առանձնահատկությունները: 

2. Հորմոնների ընդհանուր բնութագիրը: Հորմոնների ազդեցության մեխանիզմը: 

3. Ենթատեսաթումբ-մակուղեղային համակարգ: 

4. Հիպոֆիզի հորմոնների ֆիզիոլոգիական ազդեցությունը: 

5. Էպիֆիզի հորմոնների ֆիզիոլոգիական ազդեցությունը։ 

6. Մակերիկամների կեղևային և միջուկային շերտերի հորմոնների ֆիզիոլոգիական 

ազդեցությունը:  

7. Վահանագեղձի ֆունկցիան: 

8. Հարվահանագեղձերի ֆունկցիան: 

9. Ուրցագեղձի ֆիզիոլոգիական ազդեցությունը։ 

10. Ենթաստամոքսային գեղձի ներզատական ֆունկցիան: 



11. Սեռական գեղձերի ներզատական ֆունկցիան: 

12. Զգայական համակարգերի գործունեության ընդհանուր օրինաչափությունները: 

13. Արյան համակարգի ընդհանուր բնութագիրը, արյան ֆունկցիաները: 

14. Արյան պլազմայի բաղադրությունը, ֆիզիկաքիմիական հատկությունները: 

15. Էրիթրոցիտների կառուցվածքագործառական առանձնահատկությունները։ 

16. Լեյկոցիտների կառուցվածքագործառական առանձնահատկությունները։  

17. Իմունիտետի ֆիզիոլոգիա։  

18. Արյան խմբեր, ռեզուս գործոն: 

19. Արյան մակարդման մեխանիզմը։ 

20. Արյան խմբեր, ռեզուս գործոն: 

21. Սրտամկանի կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ առանձնահատկությունները: 

22. Սրտամկանի բջիջների էլէկտրական ակտիվությունը:Սրտի ինքնավարություն 

/ավտոմատիզմ/, նրա բնույթը: 

23. Սրտային ցիկլ, նրա փուլային վերլուծությունը: 

24. Սրտի գործունեության կարգավորում։ 

25. Անոթային համակարգի կառուցվածքը և գործունեության ընդհանուր դրույթները: 

26. Զարկերակային արյան ճնշում, զարկերակային անոթազարկ (պուլս): 

27. Ավիշ և ավշաշրջանառություն: 

28. Շնչառության նշանակությունը, շնչառության ձևերը: 

29. Շնչառական ակտի կենսամեխանիկան, շնչառական մկաններ:  

30. Թոքային ծավալներ: 

31. Շնչառության կարգավորումը։ 

32. Մարսողության  համակարգի ֆունկցիաները: 

33. Մարսողությունը բերանի խոռոչում, ստամոքսում։  

34. Մարսողությունը բարակ և հաստ աղիներում: 

35. Լյարդի դերը մարսողության մեջ: Լեղու կազմն ու նշանակությունը: Լյարդի  ոչ 

մարսողական ֆունկցիաները: 

36. Սննդանյութերի նշանակությունը նյութափոխանակության մեջ: 

37. Վիտամինների և միկրոտարրերի նշանակությունը նյութափոխանակության մեջ: 

38. Էներգիական փոխանակություն։ 

39. Ջերմափոխանակության  մեխանիզմները։ 

40. Երիկամների կառուցվածքային և գործառույթային առանձնահատկությունները: 

41. Միզագոյացման մեխանիզմը: Միզագոյացման կարգավորումը: 

 

 

 

13.4. Գնահատման չափանիշները17. 

 

 
17 Լրացվում է ըստ ամբիոնի /դասախոսի  որոշման 



1)   Առաջին  ընթացիկ ստուգում  (դասընթացի 8-րդ շաբաթ` 20 միավոր ) 

• Գնահատման մեթոդը` 

- Ստուգումների համակցված գնահատում դասախոսի և ուսանողների կողմից 

• Գնահատման չափանիշները` 

- Առաջադրված հարցերի պատասխանները 

- Առարկայի իմացությունը 

-  Առաջադրված խնդիրների լուծումը 

  Երկրորդ  ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 15-րդ շաբաթ` 20 միավոր ) 

• Գնահատման մեթոդը` 

- Ստուգումների համակցված գնահատում դասախոսի և ուսանողների կողմից 

• Գնահատման չափանիշները` 

- Աառաջադրված հարցերի պատասխանները 

- Առարկայի իմացությունը 

- Առաջադրված խնդիրների լուծումը 

- Առաջադրված թեստերի ճիշտ պատասխանների ընտրություն 

2)Մասնակցությունը դասընթացին ( 20 միավոր) 

• Գնահատման մեթոդը` 

- Հաճախումների հաշվում 

➢ Գնահատման չափանիշները` 

- Ներկայությունը 

3)Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական(սեմինար) /լաբորատոր 

աշխատանքներին (20 միավոր) 

• Գնահատման մեթոդը` 

- Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 

➢ Գնահատման չափանիշները` 

- Ներկայությունը 

4) Ինքնուրույն աշխատանք (ընդհանուր գնահատականի 20   կամ 20 միավոր) 

- Գնահատման մեթոդը` 

- Վերը նշված  4 տարբեր կետերից առաջացած արդյունքների հանրագումարը 

- Գնահատման չափանիշները` 

Ուսանողների գիտելիքների   վերջնական   գնահատման ձևերը 

Գնահատման սկզբունքները 

Հաճախումները դասերին                                            20 միավոր    

 Ինքնուրույն աշխատանք                                            20 միավոր 

Գործնական(սեմինար) և լաբորատոր աշխատանք      20 միավոր 

Ընթացիկ  ստուգումներ                                            40 միավոր 

 



               ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

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

 

 

Գնահատման կառուցվածքը 

Գնահատումը կատարվում է բուհում ընդունված 100 միավորանոց բազմագործոնային 

գնահատման կանոնակարգի համաձայն. 

• երկու ընթացիկ ստուգում 

• 1 ինքնուրույն աշխատանք 

⎯ առաջին  ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 8-րդ շաբաթ` մինչև 20 միավոր ) 

⎯ երկրորդ  ընթացիկ քննություն (դասընթացի 15-րդ շաբաթ` մինչև 20 միավոր ) 

• առաջին և երկրորդ ընթացիկ քննությունների արդյունքները գումարվում են 

⎯ մասնակցությունը դասընթացին (մինչև 20 միավոր) 

- մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական-լաբորատոր աշխատանքներին 

(մինչև 20 միավոր) 

- ինքնուրույն աշխատանք (մինչև 20 միավոր ) 

• դրական համարվում է 8-ից 20 միավորը 

 

 

 



 

«ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» 

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ 

 

 

 
Մասնագիտություն՝   011401․00․6 «Մասնագիտական մանկավարժություն»                                                                                                         

                                                                                           /դասիչ, մասնագիտության լրիվ անվանումը/ 

Կրթական ծրագիր՝ 011401․09․6 «Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ» 

                                                                                                                                  /դասիչ, կրթական ծրագրի լրիվ անվանումը/ 

Որակավորման աստիճան` բակալավր 
                                                                               /բակալավր, մագիստրատուրա/    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Վանաձոր 2022 

 

 
 

 

 



Առկա ուսուցման համակարգ 

Դասընթացի 

թվանիշը, 

անվանումը 

ՔԿ/Բ-144 Մարդու ֆիզիոլոգիա 

Դասընթացին 

հատկացվող 

կրեդիտը  

3 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

2-րդ տարի, 3-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային  Դասախոսություն 28 

Սեմինար - 

Լաբորատոր  աշխատանք - 

Գործնական աշխատանք 22 

Ինքնուրույն 40 

Ընդամենը 90 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի 

նպատակը 

▪ Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական, 

կենսաբանական և մեթոդական գիտելիքները: 

▪ Ուսանողներին զինել գիտելիքներով  օրգանիզմի 

կառուցվածքագործառույթային առանձնահատկությունների 

օրինաչափությունների մասին:  
Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

•  ամբողջական օրգանիզմի, նրա առանձին համակարգերի, 

օրգանների, հյուսվածքների և բջիջների բնականոն 

գործառույթների  և նրանց կարգավորման մեխանիզմների 

մասին,   

• օրգանիզմի և արտաքին միջավայրի փոխադարձ կապի և 

փոխազդեցության մասին 

• միջավայրի փոփոխվող պայմաններին օրգանիզմի 

հարմարվելու մեխանիզմների մասին: 

 
Հմտություն  

• ֆիզիոլոգիական վերլուծություն կատարելու մեթոդական 

հմտություններին: 



 
Կարողունակություն 

• հանձնարարված թեման ուսումնասիրելու և ներկայացնելու 

համար մշակել մարդու ֆիզիոլոգիայի վերաբերյալ եղած 

գրականությունը,  կազմել ռեֆերատ, որոշ հարցերի 

վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն եզրահանգումներ: 

• Մարդու ֆիզիոլոգիայի մասին ձեռք բերած տեսական  

գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

• որոշ գիտական ֆիզիոլոգիական հարցերի վերաբերյալ 

կատարել ինքնուրույն եզրահանգումներ: 

  
Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1 «Մարդու ֆիզիոլոգիայի  ուսումնասիրման առարկան և 

մեթոդները: Ամբողջական օրգանիզմի գործունեության սկզբունքները: 

Հասկացություն դրդունակ հյուսվածքների և նրանց հատկությունների 

մասին» , Թեմա 2 «Նյարդաթելի ֆիզիոլոգիա և նյարդամկանային 

հաղորդում։ Մկանների ֆիզիոլոգիա», 

 Թեմա 3 «Կենտրոնական նյարդային համակարգի  ֆունկցիաները: 

Վեգետատիվ նյարդային համակարգի գործառական 

առանձնահատկությունները», Թեմա 4 «Բարձրագույն նյարդային 

գործունեության ֆիզիոլոգիա», Թեմա 5 «Վերլուծիչների, կամ 

զգայական համակարգերի  ֆիզիոլոգիա», Թեմա 6 «Ֆիզիոլոգիական 

ֆունկցիաների հորմոնային կարգավորում», Թեմա 7 «Օրգանիզմի 

հեղուկ միջավայր։ Արյան ֆիզիոլոգիա», Թեմա 8 «Սիրտ-անոթային 

համակարգի ֆիզիոլոգիա», Թեմա 9 «Շնչառության ֆիզիոլոգիա»,  

Թեմա 10 «Մարսողական համակարգի գործառույթները։ Նյութերի և 

էներգիայի փոխանակություն։ Ջերմափոխանակություն»,  

Թեմա 11 «Արտազատության ֆիզիոլոգիա»։  
Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

1)   Առաջին  ընթացիկ ստուգում  (դասընթացի 8-րդ շաբաթ`20 

միավոր) 

• Գնահատման մեթոդը` 

- Ստուգումների համակցված գնահատում դասախոսի և 

ուսանողների կողմից 

• Գնահատման չափանիշները` 

- Առաջադրված հարցերի պատասխանները 

- Առարկայի իմացությունը 

-  Առաջադրված խնդիրների լուծումը 

  Երկրորդ  ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 15-րդ շաբաթ` 20 

միավոր ) 

• Գնահատման մեթոդը` 

- Ստուգումների համակցված գնահատում դասախոսի և 

ուսանողների կողմից 



• Գնահատման չափանիշները` 

- Աառաջադրված հարցերի պատասխանները 

- Առարկայի իմացությունը 

- Առաջադրված խնդիրների լուծումը 

- Առաջադրված թեստերի ճիշտ պատասխանների ընտրություն 

2)Մասնակցությունը դասընթացին ( 20 միավոր) 

• Գնահատման մեթոդը` 

- Հաճախումների հաշվում 

➢ Գնահատման չափանիշները` 

- Ներկայությունը 

3)Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական(սեմինար) 

/լաբորատոր աշխատանքներին (20 միավոր) 

• Գնահատման մեթոդը` 

- Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 

➢ Գնահատման չափանիշները` 

- Ներկայությունը 

4) Ինքնուրույն աշխատանք (ընդհանուր գնահատականի 20   

կամ 20 միավոր) 

- Գնահատման մեթոդը` 

- Վերը նշված  4 տարբեր կետերից առաջացած արդյունքների 

հանրագումարը 

- Գնահատման չափանիշները` 

Ուսանողների գիտելիքների   վերջնական   գնահատման ձևերը 

Գնահատման սկզբունքները 

Հաճախումները դասերին                                            20 միավոր    

 Ինքնուրույն աշխատանք                                            20 միավոր 

Գործնական(սեմինար) և լաբորատոր աշխատանք      20 միավոր 

Ընթացիկ  ստուգումներ                                                         40 միավոր 

 

               ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

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

 

Գնահատման կառուցվածքը 

Գնահատումը կատարվում է բուհում ընդունված 100 միավորանոց 

բազմագործոնային գնահատման կանոնակարգի համաձայն. 

• երկու ընթացիկ ստուգում 

• 1 ինքնուրույն աշխատանք 

⎯ առաջին  ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 8-րդ շաբաթ` մինչև 

20 միավոր ) 

⎯ երկրորդ  ընթացիկ քննություն (դասընթացի 15-րդ շաբաթ` 



մինչև 20 միավոր ) 

• առաջին և երկրորդ ընթացիկ քննությունների արդյունքները 

գումարվում են 

⎯ մասնակցությունը դասընթացին (մինչև 20 միավոր) 

- մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական-լաբորատոր 

աշխատանքներին (մինչև 20 միավոր) 

- ինքնուրույն աշխատանք (մինչև 20 միավոր ) 

• դրական համարվում է 8-ից 20 միավորը  
Գրականություն Պարտադիր 
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