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ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ                           ՔԿ/բ - 147  Հոգեֆիոլոգիա  
Դասիչ, դասընթացի անվանում 

 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՓԱԹԵԹ 

 

 

Մասնագիտություն՝ _031301.00.6 Հոգեբանություն  

  /դասիչ, մասնագիտության լրիվ անվանումը/ 

Կրթական ծրագիր՝                     __031301.01.6__ Հոգեբանություն _________ 
 /դասիչ, կրթական ծրագրի լրիվ անվանումը/ 

Որակավորման աստիճան` __________բակալավր ___________________ 
/բակալավր, մագիստրատուրա/    

Ամբիոն՝ Քիմիայի և կենսաբանության_____________ 

 /ամբիոնի լրիվ անվանումը/ 

Ուսուցման ձևը՝ _________Առկա, հեռակա____________________ 

                                                                                                                             /առկա, հեռակա/ 

Կուրս/կիսամյակ             2-րդ կուրս, առաջին կիսամյակ 

       1-ին կուրս, երկրորդ կիսամյակ 

 

Դասախոս(ներ) ՝     կ.գ.թ. դոցենտ ____Ա. Հարությունյան  
                                                                                                                                         /անուն, ազգանուն/ 

Էլ. հասցե/ներ harutyunyanarmine71@gmail.com 

 

 

 

 

 

Վանաձոր- 2022թ. 

 

 

Հաստատված է ամբիոնի նիստում 

 

    ____Քիմիայի և կենսաբանության 
                                 ամբիոնի անվանումը 

Ամբիոնի վարիչ    __Ա.Հ. Ղազարյան 

/Ա.Ա.Հ/ 

Արձանագրություն № __1______ 

 «___29__»   __________08_____________ 2022__ թ. 
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ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ 

1. Դասընթացի դերը և տեղը կրթական ծրագրում1․ 

1. "Հոգեֆիզիոլոգիա" առարկայի ուսումնամեթոդական փաթեթը կազմված է հիմնական կրթական 

ծրագրով  "Հոգեբանություն" մասնագիտության կրթական չափորոշիչների հենքով կազմված 

ուսումնական պլանի պահանջների, առարկայի բաղադրիչների հիման վրա և նպատակաուղղված է 

բակալավրական կրթության կազմակերպման, դասավանդման որակի բարձրացմանը:  

2. Առարկայական փաթեթը կարգավորում է "Հոգեֆիզիոլոգիա" առարկայի ուսոմնամեթոդական 

նյութերով, որոնք պարբերաբար թարմացվում են և նպաստում  ուսանողի անհատական և 

ինքնուրույն աշխատանքի արդյունավետությանը,  գիտելիքների հարստացմանը:  

 

2.Դասընթացի նպատակը և խնդիրները. 

2.1. Դասընթացի նպատակն է 

Դասընթացը նախատեսված է հոգեբանության   բաժինում սովորող ուսանողների համար: 

Ապագա հոգեբանը պետք է պատկերացում ունենալ  հոգեկան երևու յ թների ուղեղայ ին գործընթացների մասին:  

2.2. Դասընթացի խնդիրներն են 

Ուսումնասիրել արդի հոգեֆիզիոլոգիայի հայեցակարգերը,  

Ուսումնասիրել հոգեկան գործընթացների ձևավորման և զարգացման նեյրոֆիզիոլոգիական հիմքերը 

Ուսումնասիրել գլխուղեղը որպես հոգեկանի օրգան  

Ծանոթանալ ուղեղի ուսումնասիրման մեթոդներին և սկզբունքներին,  

Ծանոթանալ մարդու գիտակցված կամային վարքն ապահովող հիմնական գործառույթային ուղեղային 

համակարգերին, 

 Ծանոթանալ ԿՆՀ-ի գործառույթային վիճակի ցուցանիշներին,  

Ծանոթանալ ընկալման, ուշադրության, հիշողության հոգեֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունների հետ 

Ուսումնասիրել  միջկիսագնդային անհամաչափության առանձնահատկությունները, կիսագնդերի 

դոմինանտության ակտիվ գործունեության ժամանակ նրանց փոխազդեցության խնդիրները: 

Դասընթացի ծրագիրը 

Ներածություն.  

էվոլյուցիայի հիմնական օրինաչափությունները: Կ. Բերի սաղմնային նմանության օրենք: Ֆ. 

Մյուլլերի և Է. ՀԵկկելի  բիոգենետիկ օրենքը, Ա. Սևերցեվի աշխատությունները: Սաղմնաբանության 

ներկայիս վիճակը: 

Համեմատական սաղմնաբանության հիմունքներ: Մեյոզ: Սպերմատոգենեզ և օվոգենեզ: Պրոգենեզ, 

սեռական բջիջներ / արական և իգական / կառուցվածքը: Տարբեր կենդանիների ձվաբջիջների 

կառուցվածքային առանձնահատկությունները, կախված դեղնուցի քանակից: Բեղմնավորում:  

                                                           
1 Ներկայացվում է դասընթացի կարևորությունը տվյալ կրթական ծրագրի խնդիրների լուծմանհարցում և տեղը 

ուսումնական պլանում ըստ կրթաբլոկների 



Բեղմնավորման կենսաբանական նշանակությունը: Տրոհում, տրոհման փուլերը և տեսակները, 

կախված դեղնուցի քանակից: Մորուլա: Բլաստուլա: Արտաքին միջավայրի ազդեցությունը 

տրոհման գործընթացի վրա: Իմպլանտացիա: Գաստրուլյացիա: Գաստրուլյացիայի տեսակները, 

նրա կենսաբանական նշանակությունը:   Սաղմնային թերթիկների առաջացումը, սաղմի մասերի 

տարբերակումը, մեզենքիմա: Հիստոգենեզ և օրգանոգենեզ:  

Արտասաղմնային օրգաններ.  նրանց կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ առանձնանատկությունները, 

նշանակությունը: Դեղնուցապարկ, ամնիոն, շճային թաղանթ, ալլանթոիս, խորիոն, ընկերք:  

Համեմատական սաղմնաբանության հիմունքներ. Տարբեր ողնաշարավորների սաղմնային 

զարգացման առանձնահատկությունները /նշտարիկ, ձկներ, երկկենցաղներ, սողուններ, թռչուններ, 

կաթնասուններ/:  

Մարդու սաղմի  ներարգանդային զարգացումը, սեռական բջիջներ, բեղմնավորում, տրոհում, 

իմպլանտացիա, գաստրուլյացիա, սաղմի մասերի տարբերակումը: Մարդու արտասաղմնային 

օրգանները. խորիոն, մանկան տեղ կամ ընկերք, դեղնուցապարկ, ամնիոն, ալլանթոիս, պորտալար:  

Մայր-պտուղ համակարգ:  Զարգացման կրիտիկական շրջաններ: 

Ընդհանուր հյուսվածաբանություն: Հյուսվածքների բնութագիրը: Հյուսվածքային տարրերը և 

կառույցները, միջբջջային նյութ, սիմպլաստներ, սինցիտիաներ: Հյուսվածքների գենետիկական և 

մորֆոֆիզիոլոգիական բնութագիրը:  

Էպիթելային հյուսվածքներ: Ընդհանուր բնութագիրը /կառուցցվածքային 

առանձնահատկությունները, գործառույթները, ծագումը/: Սնուցման պայմանները, կապը  ենթադիր 

շարակցական հյուսվածքի հետ: Էպիթելային հյուսվածքի նյարդավորումը, վերականգնումը: 

Էպիթելային հյուսվածքների հիմնական տեսակները, դասակարգումը: Ֆիլոգենետիկ 

դասակարգման սկզբունքները. /մաշկային, աղիքային, երիկամային, ցելոմիկ, էպիդեմոգլիալ 

էպիթելեր/: Էպիթելերի մորֆոլոգիական դասակարգումը. միաշերտ /միաշարք, բազմաշարք կամ 

կեղծ բազմաշերտ/, բազմաշերտ տափակ /եղջրացող, չեղջրացող/, անցողիկ:  

Գեղձային էպիթել: Գեղձերի մորֆոլոգիական և գործառույթային դասակարգումը: Միաբջիջ և 

բազմաբջիջ գեղձեր: Ներզատիչ և արտազատիչ գեղձեր: Հյութազատման տեսակները:  

Շարակցական հյուսվածքներ. ընդհանուր բնութագիրը, գործառույթները: Շարակցական 

հյուսվածքների տեսակները: Մեզենքիմա կամ սաղմնային շարակցական հյուսվածք, նրա ծագման 

աղբյուրները:  

Արյուն և ավիշ: Արյան պլազմա: Արյան ձևավոր տարրեր, նրանց կառուցվածքը և գործառույթները 

/էրիթրոցիտներ, լեյկոցիտներ, թրոմբոցիտներ/: Լեյկոցիտար բանաձև, նրա կլինիկական 

նշանակությունը: Արյունաստեղծում, սաղմնային արյունաստեղծումը դեղնուցապարկում, լյարդում, 



ուրցագեղձում, փայծաղում, ավշային հանգույցներում, ոսկրածուծում/: Հետսաղմնային 

արյունաստեղծում: 

Բուն շարակցական հյուսվածք  

Փուխր թելակազմ շարակցական հյուսվածք /բջջային տարրերը,միջբջջային նյութի բնութագիրը և 

ծագումը, միջբջջային նյութի ամորֆ բաղադրամասը/:  Արյունը և փուխր շարակցական հյուսվածքը 

որպես մեկ ամբողջություն: Հասկացություն մակրոֆագային համակարգի մասին: 

Կոլլագենային տիպի խիտ թելակազմ շարակցական հյուվածք: Ջլեր, ֆիբրոզ թաղանթներ: 

Հատուկ հատկություններով շարակցական հյուսվածքներ. ռետիկուլյար հյուսվածք, ռետիկուլյար 

թելեր, ճարպային հյուսվածք, լորձային հյուսվածք, պիգմենտային հյուսվածք: 

Աճառային հյուսվածքներ , աճառային հյուսվածքի բջիջները, աճառի միջբջջային նյութ, հիալինային 

աճառային հյուսվածք, էլաստիկ աճառային հյուսվածք, թելակազմ աճառային հյուսվածք: 

Վերնաճառ, նրա նշանակությունը: Կռճիկային հյուսվածքի տարիքային փոփոխությունները, 

ռեգեներացիան: 

Ոսկրային հյուսվածքներ. դասակարգումը, օստեոհիստոգենեզ, ոսկրի զարգացումը սաղմի մոտ: 

Ոսկրային հյուսվածքի բջիջները, միջբջջային նյութը: Ռետիկուլոֆիբրոզ ոսկրային հյուսվածք, 

թիթեղակազմ ոսկրային հյուսվածք: Խողովակավոր նյութի հյուսվածաբանական կառուցվածքը: 

Ոսկրերիմիացումները, անոթավորումը, նյարդավորումը, տարիքային առանձնահատկությունները: 

Մկանային հյուսվածքներ, ընդհանուր բնութագիրը,դասակարգումը, զարգացման աղբյուրները: 

Հարթ մկանային հյուսվածքներ, մեզենքիմային ծագում ունեցող մկանային հյուսվածքի 

կառուցվածքային և գործառույթային առանձնահատկությունները: Էպիդերմալ ծագում ունեցող 

մկանային հյուսվածք: Նյարդային ծագում ունեցող մկանային հյուսվածք: Օրգանների կազմի մեջ 

մտնող հարթ մկանային հյուսվածքների առանձնահատկությունները: 

Միջաձիգ զոլավոր մկանային հյուսվածքներ. կմախքային միջաձիգ զոլավոր մկանային հյուսվածք 

/հիստոգենեզը, կառուցվածքային տարրերը, մկանաթելերի տիպերը, ռեգեներացիան/: Մկանը 

որպես օրգան: Սրտամկան /հիստոգենեզը, կծկվող կարդիոմիոցիտների կառուցվածքը, կծկման 

հիստոֆիզիոլոգիան, հաղորդող կարդիոմիոցիտների կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները/: 

Նյարդային հյուսվածք. ընդհանուր բնութագիրը, զարացումը, նեյրոններ, նրանց դասակարգումը: 

Նեյրոնի կառուցվածքը: Հյութազատիչ  նեյրոններ: Նեյրոգլիա: Նյարդաթելեր, միելինապատ  և 

միելինազուրկ: Նեյրոնների և նյարդաթելերի ռեգեներացիան: Նյարդային վերջավորություններ 

/էֆեկտորոյին, ռեցեպտորոյին/: Սինապսներ: Հասկացողություն ռեֆլեկտոր աղեղների մասին:   



3.Դասընթացինմասնակցելունախնականմուտքայինգիտելիքները, 

կարողություններըևհմտությունները  /դասընթացները/ 

 Ընդհանուր կենսաբանություն 

 Բջջաբանություն 

4.Դասընթացըձևավորումէհետևյալկրթականվերջնարդյունք(ներ)ը2և /կամկոմպետենցիաները․ 

Գործիքայինկոմպետենցիաներ (այսուհետև` ԳԿ )  

- վերլուծելու ևսինթեզելու ունակություն (ԳԿ1),  

- հենքային ընդհանուր գիտելիքներ(ԳԿ3 ), 

- մասնագիտական ոլորտի գիտելիքների հիմունքներ (ԳԿ4) 

- տարրական համակարգչային գիտելիքներ(ԳԿ7) 

բ).Միջանձնային կոմպետենցիաներ (ՄՋԿ) 

- քննադատությանվերլուծությունևինքնաքննադատությանունակություն (ՄՋԿ1), 

- թիմային աշխատանք(ՄՋԿ2), 

- միջազգային միջավայրում աշխատելու ունակություն(ՄՋԿ7), 

գ)Համակարգային կոմպետենցիաներ (ՀԳԿ) 

- գիտելիքներըգործնականումկիրառելուկարողություն(ՀԳԿ1), 

- հետազոտություններ կատարելու ունակություն(ՀԳԿ2), 

- նորիրավիճակներինհարմարվելու  և արագ կողմնորոշվելուկարողություն(ՀԳԿ4), 

- ինքնուրույն աշխատելու կարողություն(ՀԳԿ8), 

- որակի կարևորության գիտակցում(ՀԳԿ11): 

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

ա)բուն մասնագիտական կոմպետենցիաներ. 

 հստակ հաղորդել ստացված հենքային գիտելիքները (ԱԿ2), 

 ցուցաբերել առարկայի ընդհանուր կառուցվածքի և առանձին մասերի միջև կապերի 

իմացություն (ԱԿ4), 

 հասկանալ և օգտագործել քննադատական վերլուծության տեսությունների զարգացման 

մեթոդները (ԱԿ5), 

 կիրառել տվյալ առարկային բնորոշ մեթոդները(ԱԿ6) 

 ցուցաբերել ուսումնասիրման ոլորտում հետազոտությունների որակի իմացություն (ԱԿ7) : 

բ)ուսուցչական կոմպետենցիաներ 

- ուսուցման ժամանակակից մեթոդները և տեխնոլոգիաների ուսումնասիրելու,ներդնելու 

կարողություն (Ու2) 
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- առարկայական գիտելիքների տիրապետելու կարողություն (Ու4) 

- ուսուցման բարենպաստ միջավայրստեղծելու կարողություն (Ու5) 

- մասնագիտական կատարելագործման անհրաժեշտության գիտակցում (Ու8) 

 

5.Դասընթացիդերըկրթականծրագրիշրջանավարտներիգիտելիքների, 

կարողություններիևհմտություններիձևավորմանհարցումըստաշխատաշուկայիպահանջներ

ի3․ 

Հյուսվածաբանություն, սաղմնաբանության հիմունքներով դասընթացն մասնագիտական 

կրթության կրթական-մասնագիտական աստիճանի բաղադրամաս է, այն համարվում է 

կենսաբանական ցիկլի դասընթացներից :   

Հյուսվածաբանության սաղմնաբանության հիմունքներով առարկայի յուրացումը 

հնարավորություն է  տալիս ձևավորել ուսանողների մոտ յուրահատուկ աշխարհայացք, որը 

կարևոր նշանակութնուն ունի կենդանական օրգանիզմների աճի և զարգացման խնդիրների 

ամբողջականացման հարցերում: 

Դասընթացում դիտարկվում  են սեռական բջիջների կառուցվածքագործառույթային 

առանձնահատկությունները, քորդավորների և մարդու սաղմնային զարգացման հիմնական 

օրինաչափությունները, մասնագիտացված բջիջների փոխազդեցությունը, կենդանական 

հյուսվածքների կառուցվածքը և գործառույթային առանձնահատկությունները, հյուսվածքային 

կառույցների վերականգնումը: 

6.Դասընթացիծավալը,ուսումնականաշխատանքիտեսակները, 

արդյունքներիամփոփմանձևերը 

 

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

կարողությունները  աշխատաշուկայի որ բնագավառներում և ոլորտներում կարող է շրջանավարտը կիրառել  



 

7.Ուսումնականաշխատանքներիտեսակները4․ 

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: 

Դասախոսության ընթացքում  վերլուծում, և մեկնաբանվում 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: Դասախոսությունը խթանումէ ուսանողի ակտիվ 

իմացաբանական գործունեությունը, նպաստում 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: 

Լաբորատորաշխատանքները 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 ուսումնասիրելթեմային 

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

համակարգ 

Հեռակա 

ուսուցման 

համակարգ 

Դասընթացի ընդհանուր 

աշխատատարությունը (կրեդիտ /ընդհանուր 

ժամաքանակ) 

5 կրեդիտ/150 ժամ - 

Աշխատանքի տեսակը ժամաքանակ ժամաքանակ 

Դասախոսություն 30  

Գործնական աշխատանք   

Սեմինար պարապմունք   

Լաբորատոր աշխատանք 30  

Ինքնուրույն աշխատանք 90  

Ընդամենը 150  

Ստուգման ձևը (ստուգարք/ընթացիկ 

քննություն/հանրագումարային քննություն) 

Ընթացիկ քննություն  



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): 

Հարցի նախապատրաստման մոդել –կամավորության սկզբունքով ընտրված 

ուսանողն իր նախընտրած հակիրճ ձևով նախապատրաստում է տվյալ առարկայից 

քննության կամ ստուգարքի հարցերի իր պատասխանների փաթեթը: Քննությունից 

(ստուգարքից) 1 շաբաթ առաջ նահանձնում է փաթեթը դասախոսին, որը ստուգում է 

այդ նյութերը և որոշում դրանց համապատասխանությունը տվյալ առարկայի 

բովանդակությանը: 

Ինքնուրույն աշխատանք համացանցում – նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաները 

կարող են օգտագործվել հետևյալ նպատակներով` համացանցում անհրաժեշտ 

տեղեկատվության որոնման համար, երկխոսություն համացանցում, թեմատիկ 

ցանցային էջերի օգտագործում: 

Աշխատանքային տետր– նախատեսված է ուսանողների ինքնուրույն 

աշխատանքների համար և թույլ է տալիս գնահատել ուսումնական նյութի 

յուրացման աստիճանն ուսանողների կողմից: 

Զեկույց– որևէ գիտական կամ հետազոտական թեմայի շուրջ կատարած 

եզրակացությունների, ստացած արդյունքների ներկայացում ուսանողի կողմից: 

8.Դասավանդմանմեթոդներներնեն՝6հիմնահարցայինդասախոսություն, դասախոսություն-

երկխոսություն, դասախոսություն-քննարկում,լաբորատորաշխատանք՝անհատականաշխատանք, 

ուսուցումգործողությամբ (action learning), իրավիճակայինխնդիրներիվերլուծություն: 

9.Ուսումնառությանմեթոդներնեն7՝մտքերիքարտեզագրում, թիմայինքննարկում, 

աղյուսակներիևդասակարգմանհամեմատմանևհամակարգմանսխեմաներիկազմում, 
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լաբորատորաշխատանքներ, 

փորձի/հետազոտությանարդյունքներիվերաբերյալեզրակացությաններկայացում: 

10.Դասընթացիհամառոտբովանդակությունը, ուսումնականաշխատանքիծավալը` 

ըստբաժիններիևթեմաների8. 
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1 Ներածություն, 

սաղմնաբանությունըևհյուսվածաբանությունըորպեսկենսաբանականգիտությ

ուններ: 

2   

2 Սեռականբջիջներ: 

Տարբերկենդանիներիսերմնաբջիջներիևձվաբջիջներիկարուցվածքայինառանձ

նահատկությունները: 

2 2 9 

3 Սաղմնային զարգացում /տրոհում, գաստրուլյացիա, օրգանների առանցքային 

սաղմերի առաջացում/: Մարդուներարգանդայինզարգացմանփուլերը 

/բեղմնավորում, տրոհում, ներդրում, գաստրուլյացիա, 

սաղմիմասերիտարբերակումը/: Մայր-պտուղհամակարգ: 

6 6 9 

4 Արտասաղմնայինօրգաններ /ալլանթոիս, ամնիոն, դեղնուցապարկ, խորիոն, 

ընկերք/: Զարգացմանկրիտիկականշրջաններ:   

2 2 9 

5 Էպիթելայինհյուսվածքներիընդհանուրբնութագիրը, դասակարգումը, 

կառուցվածքը, տարիքայինառանձնահատկությունները: 

ԾածկույթայինԷպիթել:  

2 2 9 

6 Գեղձայինէպիթել: 2 2 9 

7 Արյունևավիշ, նրանցհյուսվածաբանականառանձնահատկությունները: 2 2 9 

8 Շարակցականհյուսվածքներ: Փուխրթելակազմշարակցականհյուսվածքներ: 

Խիտթելակազմշարակցականհյուսվածք: 

Շարակցականհյուսվածքիմիջբջջայիննյութը , նրաամորֆբաղադրամասը: 

Հատուկհատկություններովշարակցականհյուսվածքներ: Աճառայինհյուսվածք: 

Ոսկրայինհյուսվածք: 

4 4 9 

9 Մկանայինհյուսվածքներիընդհանուրբնութագիրը: 2 2 9 

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

 
8Նման է օրացուցային պլանին 



Հարթմկանայինհյուսվածքներ: 

Օրգաններիկազմիմեջմտնողհարթմկանայինհյուսվածքներ:  

10 Սրտամկան: Կնախքայինմկանայինհյուսվածքներ: 2 2 9 

11 Նյարդայինհյուսվածք: Նեյրոններ: Նեյրոգլիա: 

Նեյրոններիևնյարդաթելերիռեգեներացիան: Միջնեյրոնայինսինապսներ: 

Հյութազատիչնեյրոններ: Միելինապատևմիելինազուրկնյարդաթելեր: 

Զգայականևշարժիչնյարդայինվերջավորություններ: 

Հասկացությունռեֆլեքսայինաղեղիմասին:  

2 4 9 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 30 30 90 

 

11.Ուսումնամեթոդականգրականությանապահովմանքարտ 

 

հ/

հ 
Անվանումը/հեղինակ 

Հրատար

ակության 

տարի 

Պարտադիր գրականություն (ՊԳ) 

1. 

 

 

Гистология, эмбриология, цитология [Электронный ресурс]: учебник / Ю. И. Афанасьев, 

Н. А. Юрина, Е. Ф. Котовский и др.; под ред. Афанасьева Ю. И., Юриной Н. А. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа,  

2019 

 

 

2 Кузнецов С.Л., Мушкамбаров Н.Н. Гистология, цитология и эмбриология. 3-е изд., испр. 

и доп. М.: ООО «Издательство „Медицинское информационное агентство“»,  

 

2016 

3. ՍահակյանԿ.Թ.,ԹաթոյանՄ.Ռ.,ՄկրտչյանԳ.Լ.«Ընդհանուրհյուսվածաբանություն 

սաղմնաբանություն և բջջաբանության հիմունքներ»Երևանի Մ. Հերացու անվան  

պետական բժշկական համալսարան, Հյուսվածաբանության ամբիոն. 

Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ 

 

2019 

Լրացուցիչ գրականություն(ԼԳ) 

1. Սահակյան Կ.Թ Հյուսվածաբանություն Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական 

բժշկական համալսարան Դասագիրք, Երևան  2013թ. 

2013 

2. ԱզնաուրյանԱ. Ծ, ԹումանյանԷ. Լ., ԲախշինյանՄ. Զ.   ՀյուսվածաբանությունԵրևան 

 

2002 

3. Մխիթարյան Ռ.Ս, Հովսեփյան Ա.Ա .   <<Ընդհանուրհյուսվոծաբանություն>>, ՀՊԱՀ 2007 

4. Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии: учебное пособие /Кузнецов С.Л., 2002. 



Мушкамбаров Н.Н., Горячкина В.Л.- М.: МИА 

5 Данилов Р.К. Общая и медицинская эмбриология. – СПб.: СпецЛит,  2003. 

6 Данилов Р.К. Гистология,эмбриология,цитология. Атлас-

справочник,Издательство:ГЭОТАР-Медиа 

2021 

7. Гемонов В.В., Лаврова Э.Н.: Гистология, цитологияиэмбриология. Атлас,  Издательство: 

ГЭОТАР - Медиа 

2013 

Համացանցայինտեղեկատվականպաշարներ (ՀՏՊ)/Էլեկտրոնայինաղբյուրներ (ԷԱ) 

1. http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436639.html  

2. https://www.labirint.ru/books/812934/  

 

12.Դասընթացիուսումնամեթոդականքարտ 

12.1.Դասախոսություններիուսումնամեթոդականքարտ 

 

հ/հ Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 

Ժամ

աքա

նակ 

Գրականու-

թյուն9 

1. Ներածություն, 

սաղմնաբանությունըևհյ

ուսվածաբանությունըոր

պեսկենսաբանականգի

տություններ:  

 Սաղմբաբանությանևհյուսվածաբանությ

անբնագավառումստացվածնորագույնտվ

յալները, 

տեղըկենսաբանականգիտություններիշ

արքում: 

 

2 

ՊԳ 1,2,3 

ԼԳ 1,2, 3 

2. Տարբերկենդանիներիսե

ռականբջիջներիկառուց

վածքայինառանձնահա

տկությունները: 

Բեղմնավորում,  

փուլերը: Զիգոտ, 

օվոպլազմայինսեգրեգա

ցիա: 

 Արականսեռականբջիջներիկառուցվածք

այինառանձնահատկությունները, 

 Ձվաբջիջներիտեսակները, 

կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները, 

դասակարգումը: 

 Բեղմնավորմանփուլերը, էությունը: 

 

 

2 

ՊԳ 1,2,3 

ԼԳ 2,4,5,6,7 

3. Տրոհում: 

Գաստրուլյացիա, 

օրգաններիառանցքային

 Տարբերկենդանիներիզիգոտիտրոհմանա

ռանձնահատկությունները 

 Գաստրուլյացիա, 

 

2 

ՊԳ 1,2,3 

ԼԳ2, 4,5,6,7 

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

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436639.html
https://www.labirint.ru/books/812934/


սաղմերիառաջացումը: գաստրուլյացիայիտեսակները: 

4 Սաղմնայինթերթիկների

տարբերակումը: 

Մեզենքիմա 

 Սաղմնայինթերթիկներ 

 Թերթիկների տարբերակմանձևերը 

 Մեզենքիմայիտարբերակումը: 

 

2 

ՊԳ 1,2,3 

ԼԳ 2,4,5,6,7 

5. Մարդուներարգանդային

զարգացմանառանձնահ

ատկությունները:Պրոգե

նեզ, 

սեռականբջիջներ:Մարդ

ուբեղմնավորման, 

տրոհման,իպլանտացիա

յի, գաստրուլյացիայի, 

սաղմիմասերիտարբերա

կմանառանձնահատկու

թյունները: 

 Մարդուներարգանդային 

զարգացմանհիմնականփուլերըևսեռակ

անբջիջներիառանձնահատկությունները

: 

 Բեղմնավորում, տրոհում, 

իմպլանտացիա, 

գաստրուլյացիաևսաղմիմասերիտարբեր

ակումը: 

 

2 

ՊԳ 1,2,3 

ԼԳ 2,4,5,6,7 

6. Արտասաղմնայինօրգան

ներ /դեղնուցապարկ, 

ամնիոն, 

շճայինթաղանթ, 

ալլանթոիս, խորիոն, 

ընկերք/ 

Մարդուարտասաղմնայ

ինօրգանները: Մայր-

պտուղհամակարգ: 

Զարգացմանկրիտիկակ

անշրջաններ: 

 Արտասաղմնայինօրգանների 

նկարագրությունը, 

նշանակությունըդերըսաղմնայինզարգա

ցմանգորընթացներում: 

 Խորիոնայինթավիկներիզարգացումը, 

ընկերքիձևավորումը, մայր-պտուղ 

համակարգ: 

 

 

 

2 

ՊԳ 1,2,3 

ԼԳ 2,4,5,6,7 

7. Հյուսվածքներիընդհանո

ւրբնութագիրը: 

Էպիթելայինհյուսվածքն

եր: 

Ծածկույթայինէպիթել: 

 Հյուսվածքների ընդհանուր բնութագիրը: 

 Էպիթելայինհյուսվածքներիտարբերտես

ակներիբջջաբանականառանձնահատկո

ւթյունները, 

էպիթելայինհյուսվածքներիդասակարգու

 

2 

ՊԳ 1,2,3 

ԼԳ 2,4,5,6,7 



մը, տարիքային 

առանձնահատկությունները: 

8. ԳեղձայինԷպիթել:Գեղձե

ր 

 Գեղփային էպիթել ,բնութագիրը: 

 Հյութազատմանառանձնահատկությունն

երը, հիմնականփուլերը: 

 Ներզատական, 

արտազատականևխառըգեղձերիկառուց

վածքայինտարբերությունները: 

 

2 

ՊԳ 1,2,3 

ԼԳ 2,4,5,6,7 

9. Հեղուկշարակցականհյու

սվածքներ /արյուն, 

ավիշ/ 

 Հեղուկշարակցականհյուսվածքներ, 

 Բջիջներիառանձնահատկություններըևգ

ործառույթայինառանձնահատկությունն

երը: 

 

2 

ՊԳ 1,2,3 

ԼԳ 1,2, 3 

10. Թելակազմշարակցակա

նհյուսվածքներ 

/փուխրթելակազմշարա

կցականհյուսվածք,բջիջն

երըևմիջբջջայիննյութը/: 

Խիտթելակազմշարակց

ականհյուսվածք 

 Բունշարակցականհյուսվածքներիբջիջնե

ր: 

 Միջբջջայիննյութի,  

առանձնահատկությունները:  

 Մակրոֆագայինհամակարգ: 

 Խիտթելակազմշարակցականհյուսվածք: 

 

 

4 

ՊԳ 1,2,3 

ԼԳ 1,2, 3 

11. Կմախքայինհյուսվածքն

եր /աճառային, 

ոսկրայինհյուսվածքներ/: 

 Ոսկրայինևաճառայինհյուսվածքներ, 

նրանցբջիջները և միջբջջային նյութը :  

 

2 

ՊԳ 1,2,3 

ԼԳ 1,2, 3 

 

12. 

Մկանայինհյուսվածքներ

իընդհանուրբնութագիրը

, 

հարթմկանայինհյուսվա

ծք: 

 Մկանայինհյուսվածքներինշանակությու

նը: կառուցվածքագործառական 

առանձնահատկությունները:  

 Մկանային հյուսվածքների 

դասակարգումը,տարիքային 

առանձնահատկությունները: 

 Հարթ մկանային հյուսվածք, 

բջջաբանական 

առանձնահատկությունները:  

 

2 

ՊԳ 1,2,3 

ԼԳ 4,5,6,7 

 

 

Միջաձիգզոլավորմկան

այինհյուսվածքներ, 

 Սրտամկանիհյուսվածաբանականկառու

ցվածքը, 

 

 

ՊԳ 1,2,3 

ԼԳ 4,5,6,7 



13. սրտիմիջաձիգզոլավորմ

կանայինհյուսվածք: 

Կմախքայինմիջաձիգզոլ

ավորմկանայինհյուսվա

ծք 

բջջայինտարրերիառանձնահատկությու

նները: 

 Կմախքայինմիջաձիգ-

զոլավորմկանները, 

այսհյուսվածքիտարրերը: 

2 

 

 

 

14 

Նյարդայինհյուս-

վածք,զարգացումը, 

նեյրոններ:Նեյրոգլիա: 

Նյարդաթելեր 

/միելինազուրկ, 

միելինապատ/, 

Նյարդայինվերջավորութ

յուններ /էֆեկտորային, 

ռեցեպտորային/ 

 Նյարդայինհյուսվածքինշանակությանը,  

 Զարգացմանաղբյուրները,  

 Նեյրոններիտեսակները,  

 Նեյրոգլիա, նշանակությանը 

 Միելինապատևմիելինազուրկնյարդաթել

եր 

 Միջնեյրոնայինսինապսներ 

 Ռեֆլեկտորաղեղիկառուցվածք 

 

 

2 

ՊԳ 1,2,3 

ԼԳ 1,2, 3 

 

12.2.Լաբորատորաշխատանքներիուսումնամեթոդականքարտ 

 

հ/հ 

 

 

Թեմա 

 

 

Ուսումնասիրվող 

Հարցեր 

 

Ժամաքա

նակ 

 

Ստուգման

ձևը 

Գրակա

նությու

ն10 

 

1. 

Հյուսվածաբանությունում 

օգտագործվող հետազոտության 

մեթոդները։ Հյուսվածաբանական 

պատրաստուկների 

հմտությունները։ 

Ծանոթանալ 

հետազոտության 

մեթոդներին: 

Հյուսվածաբանական 

պատրաստուկների 

պատրաստման 

հմտություններին: 

2 Աշխատան

քային 

տետրի 

ստուգում, 

գնահատու

մ 

ՊԳ 1,2,3 

ԼԳ 

4,5,6,7, 

 

2. 

Բեղմնավորմանփուլերիառանձն

ահատկություններինևանդրոգամ

ոններիուգինոգամոններինշանակ

ությանըբեղմնավորմանգործընթա

ցներում:  

Ուսումնասիրելկենդանիներ

իբեղմնավորմանփուլերը: 

 

2 

Աշխատան

քային 

տետրի 

ստուգում, 

գնահատու

ՊԳ 1,2,3 

ԼԳ 

4,5,6,7 

 

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



մ 

 

 

3. 

Սաղմնայինթերթիկներիտարբեր

ակմանէությունը/օոտիպայինտար

բերակում,բլաստոմերայինտարբե

րակում, 

սաղմնայինտարբերակում, 

հիստոգենետիկականտարբերակո

ւմ/: 

 

 

 

Ուսումնասիրելսաղմնայինթ

երթիկներիտարբերակումըգ

որտիբլաստուլայի, 

գաստրուլայիօրինակներով: 

Սխեմաներընկարելտետրու

մ: 

Սաղմնայինզարգացմանհիմ

նականփուլերին, 

ուսումնասիրելհավիսաղմը, 

սոմիտների, 

նյարդայինխողովակիձևավո

րմանը, 

ճուտիկիսաղմիլայնականկտ

րվածքին, 

իրանայինամնիոնայինծալքե

րիձևավորմանը, 

նկարելտետրում: 

 

 

4 

Աշխատան

քային 

տետրի 

ստուգում, 

գնահատու

մ 

ԼԳ 

4,5,6,7 

 4 Մարդու սաղմի 

տրոհումը.գաստրուլյացիանևսաղ

միմասերիտարբերակումը:Ներար

գանդայինզարգացմանհիմնական

փուլերը, 

սեռականբջիջներիառանձնահատ

կությունները 

Ուսումնասիրելմարդուարա

կանսեռականբջիջները: 

Ուսումնասիրելմարդուձվաբ

ջիջը:Ուսումնասիրել 

ներարգանդային 

զարգացման հիմնական 

փուլերը: 

 

4 

Աշխատան

քային 

տետրի 

ստուգում, 

գնահատու

մ 

ՊԳ 1,2,3 

ԼԳ 1,2, 

3,4 

 

 

 

5 

Ներկայացնելէպիթելայինհյուսվա

ծքներիընդհանուրբնութագիրը: 

Ծածկույթայինէպիթելիծագումը, 

դասակարգումը,վերականգնումը, 

անոթավորումը, նյարդավորումըև 

տարիքայինփոփոխությունները 

Ոուսումնասիրել  

միաշերտպրիզմայաձև, 

միաշերտխորանարդաձևէպ

իթելերըճագարիերիկամիպ

ատրաստուկիօրինակով 

Ոուսումնասիրելմիաշերտպ

րիզմայաձև 

 

 

 

 

4 

Աշխատան

քային 

տետրի 

ստուգում, 

գնահատու

մ 

ՊԳ 1,2,3 

ԼԳ 1,2, 

3,4 



երիզավորէպիթելըկատվիբա

րակաղիքիօրինակով, 

Ոուսումնասիրելմիաշերտբ

ազմաշարքթարթիչավորէպի

թելըկատվիշնչափողիպատր

աստուկիօրինակով, 

Ոուսումնասիրելբազմաշեր

տտափակչեղջրացողէպիթել

ը, 

կովիաչքիեղջրաթաղանթիպ

ատրաստուկիօրինակով, 

Ոուսումնասիրելբազմաշեր

տտափակեղջերացողէպիթել

ըմարդումաշկիպատրաստու

կիօրինակով, 

Ոուսումնասիրելանցողիկէպ

իթելը, 

ճագարիմիզապարկիպատր

աստուկիօրինակով, 

Ոուսումնասիրելգեղձայինէ

պիթել, 

գետիխեցգետնիկանաչգեղձի

պատրաստուկիօրինակով: 

 

6. 

 

Արյունձևավորտարրեր 

/էրիթրոցիտներ, լեյկոցիտներ, 

թրոմբոցիտներ/, ավիշ: 

 

 

Մանրադիտակովուսումնաս

իրելևհամեմատելգորտիև 

մարդուարյանքսուկները, 

նկարելտետրում: 

Ուսումնասիրել 

էրիթրոցիտները, 

լեյկոցիտները,նրա 

տեսակները , 

թրոմբոցիտները: 

2 Աշխատան

քային 

տետրի 

ստուգում, 

գնահատու

մ 

ՊԳ 1,2,3 

ԼԳ 1,2, 

3,4 



 

7. 

Խիտթելակազմ և 

փուխրթելակազմշարակցականհյ

ուսվածքներ:  

 

Ոուսումնասիրել  

խիտկոլլագենայինշարակցա

կանհյուսվածքը 

հորթիջլիպատրաստուկիօրի

նակով: 

Ոուսումնասիրել 

փուխրթելակազմշարակցակ

անհյուսվածքը, 

առնետիենթամաշկայինցան

ցաշերտիպատրաստուկիօրի

նակով: 

 

2 

Աշխատան

քային 

տետրի 

ստուգում, 

գնահատու

մ 

ՊԳ 1,2,3 

ԼԳ 1,2, 

3,4 

 

 

8. 

 

Աճառային¨ոսկրայինհյուսվածքնե

ր: 

Ոուսումնասիրելհիալինայի

նաճառը, 

հորթիկողիպատրաստուկիօ

րինակով, 

Ոուսումնասիրել 

թիթեղակազմոսկրայինհյուս

վածքըշանխողովակաձ¨ 

ոսկրիդիաֆիզիպատրաստու

կիօրինակով: 

 

2 

Աշխատան

քային 

տետրի 

ստուգում, 

գնահատու

մ 

ՊԳ 1,2,3 

ԼԳ 1,2, 

3,4 

 

 

9. 

 

Հարթմկանայինհյուսվածքներ, 

օրգաններիկազմիմեջմտնողհարթ

մկանայինհյուսվածքներ: 

Ոուսումնասիրելհարթմկան

այինհյուսվածքըկաթնասուն

ներիաղիքիլայնականկտրվ

ածքիպատրաստուկիօրինա

կով: 

Ուսումնասիրելարգանդիպա

տիլայնականկտրվածքը: 

 

2 

Աշխատան

քային 

տետրի 

ստուգում, 

գնահատու

մ 

ՊԳ 1,2,3 

ԼԳ 1,2, 

3,4 

10. Կմախքայինմիջաձիգզոլավորմկա

նայինհյուսվածքիհյուսվածաբան

ականառանձնահատկությունները

: 

Ուսումնասիրելկաթնասունն

երիսրտամկանիպատրաստ

ուկը: 

Ուսումնասիրելկաթնասունի

լեզվիպատրաստուկը: 

2 Աշխատան

քային 

տետրի 

ստուգում, 

գնահատու

մ 

ՊԳ 1,2,3 

ԼԳ 1,2, 

3,4 



 

 

11. 

 

Նեյրոններ, նյարդաթելեր` 

միելինազուրկ ¨ միելինապատ: 

Ուսումնասիրելբազմաբ¨եռն

եյրոններ, 

ձիուաչքիցանցաթաղանթիպ

ատրաստուկիօրինակով:Ուս

ումնասիրելտիգրոիդըշարժո

ղականնեյրոններում, 

ճագարիողնուղեղիպատրաս

տուկիօրինակով: 

Ուսումնասիրելմիելինայինն

յարդաթելերը, 

գորտինյարդիպատրաստուկ

: 

 

2 

Աշխատան

քային 

տետրի 

ստուգում, 

գնահատու

մ 

ՊԳ 1,2,3 

ԼԳ 1,2, 

3,4 

 

12.3.Ինքնուրույնաշխատանքներիուսումնամեթոդականքարտ 

 

հ/հ 
Ինքնուրույն 

աշխատանքի թեմաները 

Ուսումնասիրվող 

հարցեր 

Աշխատանքի 

տեսակը11 

Ներկայ

ացման 

ժամկե

տները 

Ստուգ

մանձև

ը 

Գրակա

նություն

12 

1. Մանրադիտակային 

հետազոտությունների 

նորագույն մեթոդները 

Տարբեր նորագույն  

մեթոների 

ներկայացում 

Ինքնուրույնաշ

խատանքհամա

ցանցում: 

 

Յուրաք

անչյուր 

թեմայի 

վերջին 

դասին 

Աշխա

տանքի 

ներկայ

ացում 

ՊԳ 1,2,3 

ԼԳ1,2, 

3,4,6 

2. Արտաքին 

անբարենպաստ 

գործոնների 

ազդեցությունը սաղմի 

վրա։ 

Ներկայացնել 

տարբեր 

արտաքին 

գործոնների 

ազդեցությունը 

սաղմնային 

զարգացման վրա  

Ռեֆերատզեկու

յց, 

կամշնորհանդե

ս: 

 

Յուրաք

անչյուր 

թեմայի 

վերջին 

դասին 

Աշխա

տանքի 

ներկայ

ացում 

ՊԳ 1,2,3 

ԼԳ1,2, 

3,4,6 

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



3. Ողնաշարավոր 

կենդանիների սաղմնային 

զարգացման 

առանձնահատկություննե

րը 

 / ձկների, 

երկկենցաղների , 

սողունների, թռչունների, 

կաթնասունների/ 

Համեմատել 

տարբեր 

ողնաշարավոր 

կենդանիների 

սաղմնային 

զարգացման 

առանձնահատկու

թյունները 

Ռեֆերատզեկու

յց, 

կամշնորհանդե

ս: 

 

Յուրաք

անչյուր 

թեմայի 

վերջին 

դասին 

Աշխա

տանքի 

ներկայ

ացում 

ՊԳ 1,2,3 

ԼԳ 1,2, 

3,4,6 

4 Մարդու 

արտասաղմնային 

օրգանները /խորիոն, 

ընկերք/ 

Ընկերքի տեսակները 

Արտասաղմնային 

օրգանների 

առանձնահատկու

թյունները 

Ինքնուրույնաշ

խատանքհամա

ցանցում: 

 

Յուրաք

անչյուր 

թեմայի 

վերջին 

դասին 

Աշխա

տանքի 

ներկայ

ացում 

ՊԳ 1,2,3 

ԼԳ 1,2, 

3,4,6 

5 Մարդու ներարգանդային 

զարգացումը, 

կրիտիկական շրջանները 

 

Կրիտիկական 

շրջանների 

առանձնահատկու

թյունները 

Ռեֆերատզեկու

յց, 

կամշնորհանդե

ս: 

 

Յուրաք

անչյուր 

թեմայի 

վերջին 

դասին 

Աշխա

տանքի 

ներկայ

ացում 

ՊԳ 1,2,3 

ԼԳ 1,2, 

3,4,6 

6 Հիստոգենեզ և 

օրգանագենեզ, 

հյուսվածքների 

տարբերակման 

առանձնահատկություննե

ր։ 

Հյուսվածքների և 

օրգանների 

զարգացման 

ընդհանուր 

օրինաչափություն

ները 

Ռեֆերատզեկու

յց, 

կամշնորհանդե

ս: 

 

Յուրաք

անչյուր 

թեմայի 

վերջին 

դասին 

Աշխա

տանքի 

ներկայ

ացում 

ՊԳ 1,2,3 

ԼԳ 1,2, 

3,4,6 

7 Սաղմնային հեմոպոեզ և 

արտասաղմնային 

հեմոպոեզ։Արյունաստեղծ

ման ներկայիս 

պատկերացումները, 

ցողունային բջիջներ։ 

Էրիթրոպոեզ։ Լեյկոպոեզ։ 

Թրոմբոցիտոպոեզ։ 

Արյունաստեղծմա

ն 

օրինաչափություն

ները: 

Ինքնուրույն 

աշխատանք 

համացանցում 

Յուրաք

անչյուր 

թեմայի 

վերջին 

դասին 

Աշխա

տանքի 

ներկայ

ացում 

ՊԳ 1,2,3 

ԼԳ 1,2, 

3,4,6 



8 Մկանը որպես օրգան։ 

Միոկարդի ռեգեներատիվ 

առանձնահատկություննե

րը ինֆարկտներից և 

մեխանիկական 

վնասվածքներից հետո։ 

Միջաձիգզոլավրո

ր մկանների 

ռեգեներատիվ  

տարիքային,կառու

ցվածքային 

առանձնահատկու

թյունները 

Ռեֆերատզեկու

յց, 

կամշնորհանդե

ս: 

 

Յուրաք

անչյուր 

թեմայի 

վերջին 

դասին 

Աշխա

տանքի 

ներկայ

ացում 

ՊԳ 1,2,3 

ԼԳ 1,2, 

3,4,6 

9 Նեյրոգլիա, զարգացման 

աղբյուրը, 

դասակարգումը, 

կառուցվածքը, 

նշանակությունը 

հեմատոէնցեֆալիկ 

պատնեշի ձևավորման 

գործընթացներում։ 

Նյարդային 

հյուսվածքի 

զարգացման 

աղբյուրները 

Ռեֆերատզեկու

յց, 

կամշնորհանդե

ս: 

 

Յուրաք

անչյուր 

թեմայի 

վերջին 

դասին 

Աշխա

տանքի 

ներկայ

ացում 

ՊԳ 1,2,3 

ԼԳ 1,2, 

3,4,6 

10 Նյարդային 

վերջավորությունների 

դասակարգումը և 

կառուցվածքային 

առանձնահատկություննե

րը Սինապսների 

հյուսվացաբանական 

կառուցվածքը 

Նյարդային 

վերջավրություննե

րի 

հյուսվածքաբանա

կան 

առանձնահատկու

թյունները 

Ռեֆերատզեկու

յց, 

կամշնորհանդե

ս: 

 

Յուրաք

անչյուր 

թեմայի 

վերջին 

դասին 

Աշխա

տանքի 

ներկայ

ացում 

ՊԳ 1,2,3 

ԼԳ 1,2, 

3,4,6 

 

13.Դասընթացինյութատեխնիկականմիջոցներիապահովում13 

 

Ռեսուրսի անվանումը 
Ռեսուրսի անվանումը, քանակը, նկարագրությունը 

(անհրաժեշտության դեպքում) 

Լսարան (հատուկ կահավորմամբ) 48 լաբորատորիա 

Նյութեր լաբորատոր աշխատանքների 

համար 

միկրոպատրաստուկներ, թաց պատրաստուկներ  

                                                           
13Նշվում են սարք-սարքավորումների, համակարգչային ծրագրերի նկարագրությունները և քանակը, որոնք անհրաժեշտ են 

տվյալ դասընթացի ուսումնական գործընթացը կազմակերպելու համար 



Սարքեր, սարքավորումներ մանրադիտակներ 

Համակարգչային ծրագրեր  

Այլ  

 

 



 

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 

կարգի14։ 

 

14.1.Գիտելիքներիստուգմանևգնահատմանբաղադրիչներնեն՝ 

 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։ 

                                                           
14«Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամիուսանողների գիտելիքների 

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

30.062022թ.), 



14.2.Ուսանողներիգիտելիքներիստուգում․ 

Դասընթացն ամփոփվում է քննությամբ/ստուգարքով/։  

Քննությամբ ամփոփվող դասընթացն ավարտվում է կիսամյակի 2 քննության  

միջոցով և մյուս բաղադրիչների գնահատումների արդյունքներով: 

(Ստուգարքով ամփոփվող դասընթացն ավարտվում է կիսամյակի ընթացքում 

ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանը որոշող 2 ընթացիկ ստուգումների և մյուս 

բաղադրիչների գնահատումների արդյունքներով):15 

 

14.3.Հարցաշար (ըստծրագրի) 

Առաջին միջանկյալ ստուգում 

1. Հյուսվածքաբանությունառարկան, կապըայլկենսաբանականգիտություններիհետ: 

2. Համառոտպատմականակնարկ: 

3. Հյուսվածքաբանությանուսումնասիրմանմեթոդները: Մանրադիտակայինհետազոտու-

թյուններ: 

4. Սաղմնաբանությանուսումնասիրմանառարկան, համառոտպատմականակնարկ: 

5. Օրգանիզմիանհատական և պատմականզարգացմանկապը: 

6. Կենդանիներիսեռականբջիջներիկառուցվածքայինառանձնահատկությունները: 

7. Մարդուարականսեռականբջիջներ: 

8. Մարդուիգականսեռականբջիջներ: 

9. Պարթենոգենեզ: Ուղիղ և  անուղղակիզարգացում: 

10. Բեղմնավորում, փուլերը: 

11. Զիգոտ: Օվոպլազմայինսեգրեգացիա: Արական և 

իգականպրոնուկլեեուսներիառաջացումը: 

12. Տրոհում, տրոհմանձևերըտարբերկենդանիներիմոտ: 

13. Արտաքինմիջավայրիազդեցությունըտրոհմանվրա: 

14. Գաստրուլյացիա:  

15. Օրգաններիառանցքայինսաղմերիառաջացումըտարբերողնաշարավորներիմոտ: 

16. Սաղմնայինթերթիկներիտարբերակումը: Մեզենքիմա: 

17. Արտասաղմնայինօրգաններ (դեղնուցապարկ, ամնիոն, շճայինթաղանթ, ալանտոիս, 

խորիոն): 

18. Ընկերք: 

19. Զարգացմանկրիտիկականշրջաններ: 

                                                           
15Կիրառվում է կամ առաջին, կամ երկրորդ պարբերությունն ըստ դասընթացի ամփոփման ձևի։  



20. Մարդուսաղմիներարգանդայինզարգացումը: 

21. Պրոգենեզ: Սեռականբջիջներ: 

22. Էմբրիոգենեզ, բեղմնավորում: 

23. Տրոհում: 

24. Իմպլանտացիա: 

25. Գաստրուլյացիա: 

26. Սաղմիմասերիտարբերակումը: 

27. Խորիոն: 

28. Մանկանտեղկամընկերք: 

29. Դեղնուցապարկ, ամնիոն, ալլանթոիս: 

30. Պորտալար: 

31. Մայր-պտուղհամակարգ: 

Ա)1-ինընթացիկքննություն (կիսամյակի 9-10 շաբաթվա ընթացքում) 

(1-ին ընթացիկստուգում (կիսամյակի 9 շաբաթվա ընթացքում) 

 Ընդգրկված թեմաները. 

1.Մանրադիտակային տեխնիկա: 

2.Ողնաշարավորների զարգացման օրինաչափությունները: 

3. Մարդու ներարգանդային զարգացում: 

 Ընդգրկված հարցեր. 

1. Սեռական բջիջներ կառուցվածքագործառական առանձնահատկությունները: 

2. Գաստրուկյացիա , փուլերը: 

3. Սաղմի մասերի տարբերակումը:  

Բ)2-րդ  ընթացիկքննություն (կիսամյակի 19-20 շաբաթվա ընթացքում) 

(2-րդ ընթացիկստուգում (կիսամյակի19 շաբաթվա ընթացքում) 

1. Հյուսվածքներիընդհանուրբնութագիրը: 

2. Էպիթելայինհյուսվածքներիընդհանուրբնութագիրը, 

զարգացմանաղբյուրները,կառուցվածքը, դասակարգումը: 

3. Ծածկույթայինէպիթելիտարբերտիպերիկառուցվածքը, 

ռեգեներատիվհատկությունները, անոթավորումը, նյարդավորու-

մըևտարիքայինփոփոխությունները: 

4. Գեղձայինէպիթելիկառուցվածքը, ռեգեներատիվհատկությունները, անոթավորումը, 

նյարդավորումը, տարիքայինփոփոխությունները : 

5. Արտազատիչևներզատիչգեղձերիառանձնահատկություները: 



6. Շարակցականհյուսվածքներիընդհանուրբնութագիրը: 

7. Հասկացությունարյանհամակարգիմասին: Արյանֆունկցիաները, կազմը: 

8. Էրիթրոցիտներ, նրանցձևըևկառուցվածքը: 

9. Լեյկոցիտներիընդհանուրբնութագիրըև դասակարգումը: Հեմոգրամմա, 

լեյկոցիտարբանաձև, արյանտարիքայինփոփոխությունները: 

10. Հատիկավորլեյկոցիտներ: 

11. Ոչհատիկավորլեյկոցիտներ: 

12. Ավիշ:  

13. Փուխրթելակազմշարակցականհյուսվածքիբջիջները: 

14. Պլազմատիկբջիջներ, հյուսվածքայինբազոֆիլներ: 

15. Ճարպայինհյուսվածք,  բջիջները (ադիպոցիտներ), գունայինբջիջներ, 

ադվենտիցիալբջիջներ: 

16. Շարակցականհյուսվածքիմիջբջջայիննյութըևամորֆբաղադրամասը: : 

17. Խիտթելակազմշարակցականհյուցվածք: 

18. Հատուկ նշանակությամբ շարակցական հյուսվածքներ 

19. Աճառայինհյուսվածքիբջիջները, աճառիմիջբջջայիննյութ: 

20. Հիալինայինև էլաստիկ աճառայինհյուսվածքներ: 

21. Ոսկրայինհյուսվածքներ, օստեոհիստոգենեզ: Ոսկրայինհյուսվածքիբջիջներըև 

միջբջջայիննյութը: 

22. Ռետիկուլոֆիբրոզոսկրայինհյուսվածք, թիթեղակազմոսկրայինհյուսվածք: 

Խողովակավորնյութիհյուսվածաբանականկառուցվածքը: 

23. Ոսկորիվերակառուցումըև գործոնները, որոնքազդումենոսկրիկառուցվածքիվրա: 

Ոսկրերիմիացումները, անոթավորումը: 

24. Մկանայինհյուսվածքներիընդհանուրմորֆո-գործառույթայինբնութագիրը ¨ դասակար-

գումը, զարգացմանաղբյուրները: 

25. Հարթմկանայինհյուսվածք: 

Մեզենքիմալծագումունեցողմկանայինհյուսվածքիկառուցվածքըև գործառույթա-

յինառանձնահատկությունները: Էպիդերմալ և 

նյարդայինծագումունեցողմկանայինհյուսվածքներ:  

26. Օրգաններիկազմիմեջմտնողհարթմկանայինհյուսվածքներ: 

27. Սրտիմիջաձիգզոլավորմկանայինհյուսվածք: 

28. Կմախքայինմիջաձիգզոլավորմկանայինհյուսվածք: 

Կմախքայինհյուսվածքիռեգեներացիա: 



29. Նյարդայինհյուսվածք: Նյարդայինհյուսվածքիզարգացումը: 

30. Նեյրոններիկառուցվածքը, դասակարգումը: 

31. Նեյրոգլիա 

Ընդգրկվող թեմաները. 

1. Էպիթելային հյուսվածքներ 

2. Շարակցական հյուսվածքներ 

3. Մկանային հյուսվածքներ 

4. Նյարդային հյուսվածքներ 

Ընդգրկված հարցեր. 

1.Ծածկութային էպիթելի առանձնահատկությունները 

2.  Փուխր թելակազմ շարակցական հյուսվածք 

3. Կմախքային մկանների հյուսվածաբանական առանձնահատկությունները 

4. Նյարդային հյուսվածքի զարգացումը 

14.4.Գնահատմանչափանիշները16. 

 Տեսական գիտելիքները: 

 Լաբորատորաշխատանքները: 

 Ինքնուրույն աշխատանքը: 

 

 

 

  

                                                           
16Լրացվում է ըստ ամբիոնի /դասախոսի  որոշման 



«ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» 

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

 

 

 
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻՀԱՄԱՌՈՏՆԿԱՐԱԳՐԻՉ 

 

 

 
Մասնագիտություն՝    Կենսաբաություն______________________ 
/դասիչ, մասնագիտության լրիվ անվանումը/ 

 

Կրթական ծրագիր՝  _________________________________ 
                                                                                                                                  /դասիչ, կրթական ծրագրի լրիվ անվանումը/ 

 

Որակավորման աստիճան` մանկավարժության բակալավր 
                                                                                                                                 /բակալավր, մագիստրատուրա/    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Վանաձոր 2022 

 

 
 

 



 

Առկա ուսուցման համակարգ  

Դասընթ

ացի 

թվանիշ

ը, 

անվանո

ւմը 

Հյուսվածքաբանություն սաղմնաբանության հիմունքներով 

Դասընթ

ացին 

հատկաց

վող 

կրեդիտ

ը  

5 

Ուսումն

առությա

ն տարի 

/ 

կիսամյ

ակ 

5 

Ժամերի 

բաշխում

ը 

Լսարանային  Դասախոսություն 30 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք 30 

Գործնական աշխատանք 90 

Ինքնուրույն 60 

Ընդամենը 150 

Ստուգմ

ան ձևը 
Քննություն  

 

 

 

 

Դասընթ

ացի 

նպատա

կը 

 Ապագակենսաբաններըպետքէունենանգիտելիքներսեռականբջիջներիկառու

ցվածքագործառույթայինևբեղմնավորմանառանձնահատկություններիվերաբ

երյալ: 

 Ապագակենսաբաններըպետքէունենանգիտելիքներձվաբջիջներիևսաղմերիկ

ուլտիվացմանհիմնահարցերիվերաբերյալ: 

 Ապագակենսաբաններըպետքէունենանգիտելիքներտարբերքորդավորներիև

մարդուսաղմնայինզարգացմանօրինաչափություններիուսումնասիրմանվեր

աբերյալ: 

 Ապագակենսաբաններըպետքէունենանգիտելիքներկենդանականհյուսվածքն

երիկառուցվածքագործառականառանձնահատկություններիևնրանցփոխազդ

եցությանների, 

տարիքայինևռեգեներացիոնառանձնահատկություններիվերաբերյալ: 

 

 

 

 

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

Գիտելիք 

 Կկարողանաձեռքբերվածգիտելիքներըկիրառիգործնականում: 

 Կտիրապետիսաղմնաբանությանևհյուսվածաբանությանհետազոտմանմեթ



 

Դասընթ

ացի 

վերջնար

դյունքնե

րը 

ոդներին: 

 Կտիրապետիփորձարարականաշխատանքներիկատարմանմեթոդներին:  

 Կկարողանապատրաստելհյուսվածաբանականպատրսատուկներ: 

Հմտություն 

 Փորձարարականաշխատանքներիկատարմանմեթոդներին 

 Վերլուծությունկատարելումեթոդականհմտություններին: 

Կարողունակություն 

 Ձեռքբերվածտեսականևգործնականգիտելիքներիկիրառում: 

 Տիրապետիսաղմնաբանությանևհյուսվածաբանությանհետազոտմանմեթո

դներին: 

 Կարողանակատարելինքնուրույնուսումնասիրություններ, փորձեր:  

 Որոշգիտականհարցերիվերաբերյալկատարելինքնուրորւյնեզրահանգումն

եր:  

 Հանձնարարվածգրականությանհիմանվրակազմելռեֆերատներ:  

 Առարկայիթեմաներիմշակում:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Դասընթ

ացի 

բովանդ

ակությո

ւնը 

Թեմա 1. Ներածություն.Հյուսվածաբանություն, սաղմնաբանության հիմունքներով 

առարկան,  հետազոտման մեթոդները, կապը այլ կենսաբանական 

գիտությունների հետ: Պատմական համառոտ ակնարկ: Հյուսվածաբանության և 

սաղմնաբանության  արդի վիճակը:  

Թեմա2.Սաղմնաբանության հիմունքներ: Սաղմնաբանություն առարկան, նրա 

հետազոտման մեթոդները,կապը հյուսվածաբանության հետ: Օնտոգենեզ. 

զարգացման շրջանները՝ նախասաղմնային, սաղմնային, հետսաղմնային: 

Սաղմնաբանության զարգացման համառոտ ակնարկ: Օրգանիզմի անհատական 

և պատմական զարգացման կապը: Օրգանիզմների էվոլյուցիայի հիմնական 

օրինաչափությունները: Կ. Բերի սաղմնային նմանության օրենք: Ֆ. Մյուլլերի և Է. 

Հեկկելի  բիոգենետիկ օրենքը, Ա. Սևերցեվի աշխատությունները: 

Սաղմնաբանության ներկայիս վիճակը: 

Համեմատական սաղմնաբանության հիմունքներ: Մեյոզ: Սպերմատոգենեզ և 

օվոգենեզ: Պրոգենեզ, սեռական բջիջներ /արական և իգական/ կառուցվածքը: 

Տարբեր կենդանիների ձվաբջիջների կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները, կախված դեղնուցի քանակից: Բեղմնավորում, 

կենսաբանական նշանակությունը: Տրոհում, տրոհման փուլերը և տեսակները, 

կախված դեղնուցի քանակից: Մորուլա: Բլաստուլա: Արտաքին միջավայրի 

ազդեցությունը տրոհման գործընթացի վրա: Իմպլանտացիա: Գաստրուլյացիա: 

Գաստրուլյացիայի տեսակները, նրա կենսաբանական նշանակությունը:   

Սաղմնային թերթիկների առաջացումը, սաղմի մասերի տարբերակումը, 

մեզենքիմա: Հիստոգենեզ և օրգանոգենեզ:  



Արտասաղմնային օրգաններ.  նրանց կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ 

առանձնանատկությունները, նշանակությունը: Դեղնուցապարկ, ամնիոն, շճային 

թաղանթ, ալլանթոիս, խորիոն, ընկերք:  

Մարդու սաղմի  ներարգանդային զարգացումը, սեռական բջիջներ, 

բեղմնավորում, տրոհում, իմպլանտացիա, գաստրուլյացիա, սաղմի մասերի 

տարբերակումը: Մարդու արտասաղմնային օրգանները. խորիոն, մանկան տեղ 

կամ ընկերք, դեղնուցապարկ, ամնիոն, ալլանթոիս, պորտալար: Մայր-պտուղ 

համակարգ:  Զարգացման կրիտիկական շրջաններ: 

Թեմա 3 Ընդհանուր հյուսվածաբանություն: Հյուսվածքների բնութագիրը: 

Հյուսվածքային տարրերը և կառույցները, միջբջջային նյութ, սիմպլաստներ, 

սինցիտիաներ: Հյուսվածքների գենետիկական և մորֆոֆիզիոլոգիական 

բնութագիրը:  

Էպիթելային հյուսվածքներ: Ընդհանուր բնութագիրը /կառուցցվածքային 

առանձնահատկությունները, գործառույթները, ծագումը/: Սնուցման 

պայմանները, կապը  ենթադիր շարակցական հյուսվածքի հետ: Էպիթելային 

հյուսվածքի նյարդավորումը, վերականգնումը:Էպիթելային հյուսվածքների 

հիմնական տեսակները, դասակարգումը: Ֆիլոգենետիկ դասակարգման 

սկզբունքները. /մաշկային, աղիքային, երիկամային, ցելոմիկ, էպիդեմոգլիալ 

էպիթելեր/:Էպիթելերի մորֆոլոգիական դասակարգումը. միաշերտ /միաշարք, 

բազմաշարք կամ կեղծ բազմաշերտ/, բազմաշերտ տափակ /եղջրացող, 

չեղջրացող/, անցողիկ: Գեղձային էպիթել: Գեղձերի մորֆոլոգիական և 

գործառույթային դասակարգումը: Միաբջիջ և բազմաբջիջ գեղձեր: Ներզատիչ և 

արտազատիչ գեղձեր: Հյութազատման տեսակները:  

Շարակցական հյուսվածքներ. ընդհանուր բնութագիրը, գործառույթները: 

Շարակցական հյուսվածքների տեսակները: Մեզենքիմա կամ սաղմնային 

շարակցական հյուսվածք, նրա ծագման աղբյուրները: Արյուն և ավիշ: Արյան 

պլազմա: Արյան ձևավոր տարրեր, նրանց կառուցվածքը և գործառույթները 

/էրիթրոցիտներ, լեյկոցիտներ, թրոմբոցիտներ/: Լեյկոցիտար բանաձև, նրա 

կլինիկական նշանակությունը: Արյունաստեղծում, սաղմնային 

արյունաստեղծումը դեղնուցապարկում, լյարդում, ուրցագեղձում, փայծաղում, 

ավշային հանգույցներում, ոսկրածուծում/: Հետսաղմնային 

արյունաստեղծում:Փուխր թելակազմ շարակցական հյուսվածք /բջջային 

տարրերը,միջբջջային նյութի բնութագիրը և ծագումը, միջբջջային նյութի ամորֆ 



բաղադրամասը/:  Արյունը և փուխր շարակցական հյուսվածքը որպես մեկ 

ամբողջություն: Հասկացություն մակրոֆագային համակարգի 

մասին:Կոլլագենային տիպի խիտ թելակազմ շարակցական հյուվածք: Ջլեր, 

ֆիբրոզ թաղանթներ:Հատուկ հատկություններով շարակցական հյուսվածքներ. 

ռետիկուլյար հյուսվածք, ռետիկուլյար թելեր, ճարպային հյուսվածք, լորձային 

հյուսվածք, պիգմենտային հյուսվածք:Աճառային հյուսվածքներ , աճառային 

հյուսվածքի բջիջները, աճառի միջբջջային նյութ, հիալինային աճառային 

հյուսվածք, էլաստիկ աճառային հյուսվածք, թելակազմ աճառային հյուսվածք: 

Վերնաճառ, նրա նշանակությունը: Կռճիկային հյուսվածքի տարիքային 

փոփոխությունները, ռեգեներացիան: 

Ոսկրային հյուսվածքներ. դասակարգումը, օստեոհիստոգենեզ, ոսկրի 

զարգացումը սաղմի մոտ: Ոսկրային հյուսվածքի բջիջները, միջբջջային նյութը: 

Ռետիկուլոֆիբրոզ ոսկրային հյուսվածք, թիթեղակազմ ոսկրային հյուսվածք: 

Խողովակավոր նյութի հյուսվածաբանական կառուցվածքը: 

Ոսկրերիմիացումները, անոթավորումը, նյարդավորումը, տարիքային 

առանձնահատկությունները: 

Մկանային հյուսվածքներ, ընդհանուր բնութագիրը,դասակարգումը, զարգացման 

աղբյուրները: 

Հարթ մկանային հյուսվածքներ, մեզենքիմային ծագում ունեցող մկանային 

հյուսվածքի կառուցվածքային և գործառույթային առանձնահատկությունները: 

Էպիդերմալ ծագում ունեցող մկանային հյուսվածք: Նյարդային ծագում ունեցող 

մկանային հյուսվածք: Օրգանների կազմի մեջ մտնող հարթ մկանային 

հյուսվածքների առանձնահատկությունները: 

Միջաձիգ զոլավոր մկանային հյուսվածքներ. կմախքային միջաձիգ զոլավոր 

մկանային հյուսվածք /հիստոգենեզը, կառուցվածքային տարրերը, մկանաթելերի 

տիպերը, ռեգեներացիան/: Մկանը որպես օրգան: Սրտամկան /հիստոգենեզը, 

կծկվող կարդիոմիոցիտների կառուցվածքը, կծկման հիստոֆիզիոլոգիան, 

հաղորդող կարդիոմիոցիտների կառուցվածքային առանձնահատկությունները/: 

Նյարդային հյուսվածք. ընդհանուր բնութագիրը, զարացումը, 

նեյրոններ, նրանց դասակարգումը: Նեյրոնի կառուցվածքը:  

Հյութազատիչ  նեյրոններ: Նեյրոգլիա: Նյարդաթելեր, միելինապատ   

և միելինազուրկ: Նեյրոնների և նյարդաթելերի ռեգեներացիան:  

Նյարդային վերջավորություններ /էֆեկտորոյին, ռեցեպտորոյին/:  

Սինապսներ: Հասկացողություն ռեֆլեկտոր աղեղների մասին 

Գնահա  
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