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ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ 

1. Դասընթացի դերը  և տեղը կրթական ծրագրում․ 
Կենաբանության դասավանդման և կենսաբանության ուսուցիչների պատրաստման 

գործընթացում կարևոր տեղ է զբաղեցնում <<Կենսաբանական խնդիրների լուծման 

մեթոդիկա>> դասընթացը` այն նպաստում է սովորողների կենսաբանական գիտելիքների 

համակարգմանը, գիտելիքների ամբողջական համակարգի ձևավորմանը, ապահովում է 

տեսական գիտելիքների պրակտիկ կիրառումը և ամրապնդումը: Դասընթացը նպաստում 

է սովորողների տրամաբանական, ինդուկտիվ և դեդուկտիվ մտածողության 

զարգացմանը, մշակում է անալիզ և սինթեզ կատարելու ունակություն: 

2. Դասընթացի նպատակը և  խնդիրները. 

2.1. Դասընթացի նպատակն է․․․․․․ 
Ուսանողներին զինել գիտելիքներով կենսաբանական խնդիրների տիպերի, 

կենսաբանության տարբեր բաժինների խնդիրների լուծման մեթոդների և դրանց 

կիրառությունների վերաբերյալ, ինչպես նաև գաղափար տալ կենսաբանական 

խնդիրների լուծման հնարավոր մեթոդների  մասին: 

2.2. Դասընթացի  խնդիրներն են․․․․․․ 

• ամբողջականացնել սովորողների կենսաբանական տարբեր դասընթացների 

ժամանակ ստացած գիտելիքները, 

• սովորողների մոտ մշակել տեսական գիտելիքները գործնականում կիրառելու 

ունակություն 

• ծանոթացնել կենսաբանական տարբեր տիպի խնդիրների լուծման մեթոդիկային 

3. Դասընթացին մասնակցելու նախնական մուտքային գիտելիքները, 

կարողությունները և հմտությունները  /դասընթացները/․․․․․․ 
Տվյալ դասնթացն ուսումնասիրելուց առաջ ուսանողը պետք է տիրապետի հետևյալ 

դասնթացներին`բջջաբանություն,մարդու կազմաբանություն, մարդու և կենդանիների 

ֆիզիոլոգիա, էկոլոգիա, բույսերի ֆիզիոլոգիա, գենետիկա, մոլեկուլյար կենսաբանություն: 

4. Դասընթացը ձևավորում է հետևյալ կրթական վերջնարդյունք(ներ)ը1  և /կամ 

կոմպետենցիաները․ 
ա. Գիտենա` 

➢ կստանան գիտելիքներ կենսաբանական խնդիրների տիպերի, 

կենսաբանության տարբեր բաժինների խնդիրների լուծման մեթոդների և 

դրանց կիրառությունների մասին,  

➢ գործնական պարապմունքների անցկացման արդյունքում ձեռք կբերի 

պրակտիկ ունակություններ` առարկայի խնդիրների լուծման բնագավառում,  

➢ կխորացվեն և կընդլայնվեն ընդհանուր տեսական, կիրառական, մեթոդական 

գիտելիքները և կկատարելագործվեն գործնական հմտություններն ու 

կարողությունները, 
Բ. Կարողանա` 

➢ գրառել խնդրի պահանջը, 

➢ կարողանա ընկալել խնդրի պահանջը, 

➢ կարողանա հստակեցնել խնդրի լուծման մեթոդը, 

➢ կարողանա ընտրել խնդրի լուծման ճիշտ տարբերակը, 

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

Լրացվում է «Առարկայի նկարագրի մշակման ռազմավարության» կոմպետենցիաների ցանկին  

համապատասխան։ 
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➢ ստանա խնդրի պատասխանը և կարողնա կատարել եզրահանգում: 

գ.Տիրապետի` 

           - մասնագիտական գիտելիքները խորացնելու և փոխանցելու 

-նոր գաղափարներ առաջ քաշելու 

-որակի մասին հոգացություն 

-թիմում աշխատելու 

-գնահատման գործիքների կիրառելու 

-նախագիծ պլանավորելու և իրականացնելու հմտության 

Ծրագրի ավարտին շրջանավարտը պետք է տիրապետի հետևյալ 

կոմպետենցիաներին.  

1) Ընդհանրական կոմպետենցիաներ 

ա)Գործիքային կոմպետենցիաներ (այսուհետև` ԳԿ )  
− -վերլուծության և համադրության կարողություն (ԳԿ-1),  

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

− մասնագիտական սկզբունքայնության պահպանման կարողություն (ԳԿ-4) 

 

բ)Միջանձնային կոմպետենցիաներ ( այսուհետև`ՄՋԿ ) 
− կենսաբանական հարցերի քննարկման ընթացքում քննադատության 

կարողություն ( ՄՋԿ-1)  

− թիմային աշխատանքի կարողություն,(ՄՋԿ 2): 

 

գ) Համակարգային կոմպետենցիաներ ( այսուհետև`ՀԳԿ) 
− Կենսաբանական գիտելիքները գործնականում կիրառելու 

կարողություն(ՀԳԿ -1), 
− Կենսաբանության բնագավառում նոր իրավիճակներին հարմարվելու և 

արագ կողմնորոշվելու կարողություն(ՀԳԿ-2) 

− Ինքնուրույն աշխատելու կարողություն (ՀԳԿ-3): 

 

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

− Կենսաբանության մասնագիտության բնագավառի առարկայական 

իմացություն, գիտելիքներին տիրապետելու կարողություն (ԱԿ-1)  

− տիրապետի հիմնական կենսաբանական հասկացություններին, 

կենսաբանական օրենքներին և երևույթներին, մասնագիտական 

տերմինաբանական ապարատին(ԱԿ-4), 
− ունակ լինի ճշգրիտ և պարզ կերպով ներկայացնելու կենսաբանական 

օրինաչափությունների հիմնական դրույթները և դրանց հիմնավորումները, 

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

բ)մասնագիտական-գործնական (այսուհետ՝ ՄԳԿ) 
- տիրապետի “Կենսաբանություն” գիտության բովանդակությանը և մեթոդաբանությանը (ՄԳԿ-2)  

− Կենսաբանության հարցերի շրջանականերում ընդունելի որոշումների 

հասնելու նպատակով երկխոսություն, բանավեճեր վարելու կարողություն 

(ՄԳԿ-3)  
գ)Ուսումնադաստաիարակչական և մեթոդական գործունեության 

ոլորտում(այսուհետ ԱԿՈՒԳ) 
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− Կենսաբանությունից ճանաչողական խնդիրների յուրահատկությունները և 

դրանց գիտական բովանդակությունը բացատրելու ունակություն (ԱԿՈՒԳ-1)  

− սեփական գործունեությունը, կենսաբանության բնագավառում գիտելիքները 

անընդհատ կատարելագործելու ունակություն (ԱԿՈՒԳ-4)  

− ուսուցման արդյունքների և ուսումնառողների ձեռքբերումները գնահատելու 

կարողություն(ԱԿՈՒԳ-5) 

− խորհրդատվական աշխատանք կատարելու ունակություն (ԱԿՈՒԳ-6): 

➢ մեթոդական գործունեության ոլորտում 

− Կենսաբանության առարկայական ծրագրի թեմաների և բաժինների 

յուրահատկությունների հիման վրա ուսումնական պարապմունքների 

պլանավորման ունակություն (ԱԿՄԳ-2), 

− Սեփական գործունեությունը պլանավորելու, կազմակերպելու, վերլուծելու, 

ինչպես նաև այն անընդհատ կատարելու, գործելու ունակություն (ԱԿՄԳ-3): 
 

 

5. Դասընթացի դերը կրթական ծրագրի շրջանավարտների գիտելիքների, 

կարողությունների և հմտությունների ձևավորման հարցում ըստ 

աշխատաշուկայի պահանջների․ 

«Խնդիրների լուծման մեթոդիկա»  դասընթացից ձեռք  բերված գիտելիքներն և 

հմտություններն ուսանողները կարող են հետագայում կիրառել  

մանկավարժական աշխատանքային գործունեություն ծավալելու ընթացքում՝ 

Կենսաբանության դպրոցական դասընթացի տարբեր բաժինների դասավանդման 

ժամանակ։  

 

6. Դասընթացի ծավալը,  ուսումնական աշխատանքի  տեսակները, արդյունքների 

ամփոփման ձևերը 

 

Չափանիշ 

Առկա 

ուսուցման 

համակարգ 

Հեռակա 

ուսուցման 

համակարգ 

Դասընթացի ընդհանուր աշխատատարությունը 

(կրեդիտ /ընդհանուր ժամաքանակ) 
4 կրեդիտ/120 ժամ  

   

Աշխատանքի տեսակը ժամաքանակ ժամաքանակ 

Դասախոսություն 10  

Գործնական աշխատանք 40  

Սեմինար պարապմունք   

Լաբորատոր աշխատանք   

Ինքնուրույն աշխատանք 70  

Ընդամենը 120  

Ստուգման ձևը (ստուգարք/ ընթացիկ 

քննություն/ հանրագումարային քննություն) 

Երկու ընթացիկ 

ստուգում 
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7. Ուսումնական աշխատանքների տեսակները ․  

• 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 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: 

• Ինքնուրույն աշխատանքը ուսանողների ուսումնական, գիտահետազոտական 

աշխատանքն է, որն իրականացվում է դասախոսի առաջադրանքով և մեթոդական 

ղեկավարությամբ, բայց առանց նրա անմիջական ղեկավարության: 

Ինքնուրույն աշխատանքի տեսակներն են՝ 

▪ Ռեֆերատ – ուսանողների ինքնուրույն գրավոր, որտեղ ուսանողը շարադրում է որևէ 

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

ձեռնարկներ և այլն): 

▪ Կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն – ուսանողների ակտիվ գործունեության 

կազմակերպման ամենաարդյունավետ և տարածված ձևերից մեկն է, որը 

զարգացնում է մասնագիտական և կեցությանը վերաբերող տարբեր հարցերի 

վերլուծության կարողությունը: 

▪ Նախագծերի մեթոդ – ուսումնաճանաչողական, ստեղծագործական կամ խաղային 

համատեղ գործունեության տեսակ է, սովորող-գործընկերների միջև, որոնք ունեն 

ընդհանուր նպատակ և համաձայնեցված միջոցներ` ուղղված որևէ խնդրի լուծման 

կամ որոշակի արդյունքի ձևակերպման: 

▪ 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 նա հանձնում է փաթեթը դասախոսին, որը ստուգում է 

այդ նյութերը և որոշում դրանց համապատասխանությունը տվյալ առարկայի 

բովանդակությանը: 

▪ Ինքնուրույն աշխատանք համացանցում – նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաները 
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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: 

▪ Հարցազրույց – վերահսկողության միջոց, որը կազմակերպվում է որպես հատուկ 

զրույց դասավանդողի և ուսանողների միջև` կապված այնպիսի թեմայի հետ 

ինչպիսին կարգապահությունն է, և նախատեսված է հստակեցնել ուսանողների 

գիտելիքների շրջանակը կոնկրետ թեմայի, հարցի վերաբերյալ: 

 

8. Դասավանդման մեթոդներն են՝ հիմնահարցային դասախոսություն,  դասախոսություն-

երկխոսություն, դասախոսություն-քննարկում, թեմատիկ սեմինար, սեմինար-բանավեճ, 

գործնական աշխատանք՝ անհատական աշխատանք, գործնական աշխատանք՝ խմբային 

աշխատանք, ուսուցում գործողությամբ (action learning), իրավիճակային խնդիրների 

վերլուծություն, գործարար խաղեր․․․․ 

 

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

իրադրությունների վերլուծություն, ալգորիթմների և հրահանգների կազմում, 

աղյուսակների և դասակարգման համեմատման և համակարգման սխեմաների կազմում, 

փորձի/հետազոտության արդյունքների վերաբերյալ եզրակացության ներկայացում․․․․  
 

 

 



 

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

 

հ/հ 
Թեմա  

(բաժին) 

Ուսումնական աշխատանքի 

ժամաքանակն ըստ տեսակների 

դ
ա

ս
ա

խ
ո

ս
ո

ւթ
յո

ւն
 

գ
ո

ր
ծն

ա
կ

ա
ն

 

ա
շխ

ա
տ

ա
ն

ք
 

Ի
ն

ք
ն

ո
ւր

ո
ւյ

ն
 

ա
շխ

ա
տ

ա
ն

ք
 

1.  Կենսաբանական խնդիրների նշանակությունը ուսուցման պրոցեսում։ Կենսաբանական 

խնդիրների դասակարգումը։ Կենսաբանական խնդիրների դերը սովորողների անհատական 

աշխատանքի կազմակերպման գործում։ 

6  6 

2.  Կենսաբանական հասկացությունների դասակարգումը։  2  4 

3. Հավանականության տեսության կիրառումը կենսաբանության  մեջ։ 2  6 

4․ Մոլեկուլային կենսաբանություն: ԴՆԹ-ի և ՌՆԹ-ի քիմիական կառուցվածքը: Սպիտակուցի 

կենսասինթեզ։ Տրանսկրիպցիա և տրանսլյացիա։  

 6 4 

5․ Շնչառություն և խմորում:   2 6 

6․ Աճ և զարգացում:   2 2 

7. Ֆոտոսինթեզ:  4 2 

8. Մոդիֆիկացիոն փոփոխականություն:  4 4 

9. Գեների փոխներգործություն:  4 4 

10. Արտահայտչականություն:  2 4 

11. Ժառանգման օրինաչափությունները պոպուլյացիաներում:  2 4 

12. Գենետիկական քարտեզների կազմում:  4 4 

13. Կոնկորդանտության և դիսկորդանտության որոշում երկվորյակների մոտ:  2 6 

14. Սնման շղթաներ, էկոլոգիական բուրգի կանոն:  4 6 

15. Համակցված խնդիրներ ժառանգման օրինաչափությունների վերաբերյալ:  4 8 
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ԸՆԴԱՄԵՆԸ 10 40 70 

 

11. Ուսումնամեթոդական գրականության ապահովման քարտ 

 

հ/հ Անվանումը/հեղինակ Հրատարակության տարի 

Պարտադիր գրականություն (ՊԳ) 

1. Եդոյան Ռ.Հ., Լոքյան Դ.Ա., Վարդանյան Զ.Ս."Կենսաբանության խնդիրների ժողովածու", Ե.,  1994թ. 

2. Վարդանյան Զ.Ս.<Կենսաբանության խնդրագիրք>. 2013թ. 

3. Соколовская  Б.Х. Сто задач по генетике и молекулярнойбиологии. Новосибирск, Наука, 1971 

Լրացուցիչ գրականություն(ԼԳ) 

1. Шарегина Н.В. Методические рекомендации  к решени задач по генетике. Архангельск.  1992. 

2. ВаттиК.В., Тихомирова М.М. Руководство к практическим  занятиям по генетике. М.  1978. 

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

1. Комарова, Л. А. Генетика Генетика [Електронный ресурс]: практикум / Л.А. Комарова; Алтайская 
гос. акад. Образования. – Бийск: АГАО, 2013.  – 35с.  

https://icdlib. 

nspu.ru/view/icdlib/3137/read.php 

2.   

12. Դասընթացի ուսումնամեթոդական քարտ 

12.1. Դասախոսությունների ուսումնամեթոդական  քարտ 

 

հ/հ Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ Գրականություն 

1.  Կենսաբանական  խնդիրների 

նշանակությունը ուսուցման 

պրոցեսում։ 

 

Կենսաբանակն խնդիրների դերը սովորողների 

կենսաբանական, տրամաբանական 

մտածողության զարգացման գործընթացում: 

2 Պ-Գ-1-4 

2. Կենսաբանական խնդիրների 

դասակարգումը։ 

Կենսաբանության խնդիրների դասակարգման 

սկզբունքները, կենսաբանական խնդիրների 

տիպերը: 

2 Պ-Գ-1-4 

3․ Կենսաբանական խնդիրների 

դերը սովորողների անհատական 

աշխատանքի կազմակերպման 

Սովորողների անհատական աշխատանքի 

կազմակերպումը կենսաբանական խնդիրների 

լուծման ընթացքում: 

2 Պ-Գ-1-4 

https://icdlib/
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գործում։ 

4․ Կենսաբանական 

հասկացությունների  դասակար-

գումը։ 

Կենսաբանական հասկացությունների 

դասակարգման սկզբունքները: կենսաբանական 

հասկացությունների խմբերը: 

2 Պ-Գ-1-4 

5․ Հավանականության տեսության 

կիրառումը կենսաբանության  մեջ։ 

Մաթեմատիկական-վիճակագրական 

օրինաչափությունների կիրառումը 

կենսաբանական խնդիրների դասավանդման 

ընթացքում:Հավանականության տեսության 

կիրառումը կենսաբանական խնդիրների լուծման 

գործընթացում: 

2 Պ-Գ-1-4 

 

12.2. Գործնական աշխատանքների /սեմինար պարապմունքների ուսումնամեթոդական քարտ 

 

հ/հ Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 

Ժ
ա

մ
ա

քա
նա

կ
 

Ս
տ

ո
ւգ

մ
ա

ն
 

ձ
և

ը
 

Գ
ր

ա
կ

ա
ն

ո
ւթ

յո

ւն
 

1. Մոլեկուլային 

կենսաբանություն: ԴՆԹ-ի և 

ՌՆԹ-ի քիմիական 

կառուցվածքը: Խնդիրների 

լուծում: 

ԴՆԹ-ի քիմիական կառուցվածքը: ԴՆԹ-ի 

կրկնապատկումը: ՌՆԹ-ի քիմիական կառուցվածքը: 

Տրանսկիրպցիայի ընթացքը: Նուկլեոտիդների 

փոխլրացուցչության սկզբունքի պահպանումը ԴՆԹ-ի 

կրկնապատկման և ընթացքում: 

4 գնահատվում է գործնական աշխատանքի 

կատարման կարողությունները և 

հմտությունները, աշխատանքի հիմնավոր 

գրավոր վերլուծությունը 

Լ-Գ -1-2 

2. Մոլեկուլային 

կենսաբանություն. 

սպիտակուցի կենսասինթեզ. 

Տրանսկրիպցիայի և 

տրանսլյացիայի մեխանիզմը:  

Խնդիրների լուծում: 

Տրանսկրիպցիայի և տրանսլյացիայի գործընթացների 

մոլեկուլյար մեխանիզմը, մատրիցային սկզբունքի 

պահպանումը: 

2 գնահատվում է գործնական աշխատանքի 

կատարման կարողությունները և 

հմտությունները, աշխատանքի հիմնավոր 

գրավոր վերլուծությունը 

Լ-Գ -1-2 

3

․ 

Շնչառություն և խմորում: 

Խնդիրների լուծում: 

Աերոբ և անաերոբ շնչառություն: Էներգետիկ 

փոխանակության անթթվածին և թթվածնային փուլերը: 
2 գնահատվում է գործնական աշխատանքի 

կատարման կարողությունները և 

հմտությունները, աշխատանքի հիմնավոր 

գրավոր վերլուծությունը 

Լ-Գ -1-2 
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4

․ 

Աճ և զարգացում: Խնդիրների 

լուծում: 

Աճման տիպերը, աճման արագություն, աճման 

հարաբերական և բացարձակ արագություն: 
2 գնահատվում է գործնական աշխատանքի 

կատարման կարողությունները և 

հմտությունները, աշխատանքի հիմնավոր 

գրավոր վերլուծությունը 

Լ-Գ -1-2 

5

․ 

Ֆոտոսինթեզ: Խնդիրների 

լուծում: 

Ֆոտոսինթեզի ինտենսիվություն, օրգանական նյութի 

սինթեզը: 
4 գնահատվում է գործնական աշխատանքի 

կատարման կարողությունները և 

հմտությունները, աշխատանքի հիմնավոր 

գրավոր վերլուծությունը 

Լ-Գ -1-2 

6

․ 

Մոդիֆիկացիոն 

փոփոխականություն: 

Խնդիրների լուծում: 

Մոդիֆիկացիոն փոփոխականության գործակցի 

որոշում, միջին տարբերակի որոշում, շեղումը 

ստանդարտից: Ռեակցիայի նորմա: 

4 գնահատվում է գործնական աշխատանքի 

կատարման կարողությունները և 

հմտությունները, աշխատանքի հիմնավոր 

գրավոր վերլուծությունը 

Լ-Գ -1-2 

7. Գեների փոխներգործություն: 

Խնդիրների լուծում: 

Ալելլային և ոչ ալելլային գեների փոխներգործության 

տիպերը, ժառանգման օրինաչափությունները գեների 

փոխներգործության ժամանակ: 

4 գնահատվում է գործնական աշխատանքի 

կատարման կարողությունները և 

հմտությունները, աշխատանքի հիմնավոր 

գրավոր վերլուծությունը 

Լ-Գ -1-2 

8. Արտահայտչականություն: 

Խնդիրների լուծում: 

Արտահայտչականություն, հատկանիշի դրսևորման 

աստիճան: 
2 գնահատվում է գործնական աշխատանքի 

կատարման կարողությունները և 

հմտությունները, աշխատանքի հիմնավոր 

գրավոր վերլուծությունը 

Լ-Գ -1-2 

9. Ժառանգման 

օրինաչափությունները 

պոպուլյացիաներում: 

Խնդիրների լուծում: 

Պանմիկտիկ պոպուլյացիաներում ժառանգման 

օրինաչափությունները, պոպուլյացիայի 

գենետիկական հավասարակշիռ վիճակ: 

2 գնահատվում է գործնական աշխատանքի 

կատարման կարողությունները և 

հմտությունները, աշխատանքի հիմնավոր 

գրավոր վերլուծությունը 

Լ-Գ -1-2 

1

0 

Գենետիկական քարտեզների 

կազմում: Խնդիրների լուծում: 

Կրոսսինգովեր` քրոմոսոմների տրամախաչում: 

Գեների դասավորությունը քրոմոսոմի վրա 
4 գնահատվում է գործնական աշխատանքի 

կատարման կարողությունները և 

հմտությունները, աշխատանքի հիմնավոր 

գրավոր վերլուծությունը 

Լ-Գ -1-2 

1

1 

Կոնկորդանտության և 

դիսկորդանտության որոշում 

երկվորյակների մոտ: 

Խնդիրների լուծում: 

Միաձվային և տարաձվային երկվորյակների մոտ 

հատկանիշների դրսևորման աստիճանը: 

Հասկացություն կոնկորդանտության և 

դիսկորդանտության մասին: 

2 գնահատվում է գործնական աշխատանքի 

կատարման կարողությունները և 

հմտությունները, աշխատանքի հիմնավոր 

գրավոր վերլուծությունը 

Լ-Գ -1-2 

1 Սնման շղթաներ, էկոլոգիական Սննդային մակարդակներ, կենսազանգվածի 4 գնահատվում է գործնական աշխատանքի Լ-Գ -1-2 
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2 բուրգի կանոն: Խնդիրների 

լուծում: 

առաջացում, առաջնային և երկրոդային արտադրանքի 

ստեղծման արագություն 
կատարման կարողությունները և 

հմտությունները, աշխատանքի հիմնավոր 

գրավոր վերլուծությունը 

1

3 

Համակցված խնդիրներ 

ժառանգման օրինաչափութ-

յունների վերաբերյալ: 

Համակցված խնդիրների լուծում:  4 գնահատվում է գործնական աշխատանքի 

կատարման կարողությունները և 

հմտությունները, աշխատանքի հիմնավոր 

գրավոր վերլուծությունը 

Լ-Գ -1-2 

 

12.3. Ինքնուրույն աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ  

 

հ/հ 
Ինքնուրույն աշխատանքի 

թեմաները 

Ուսումնասիրվող 

հարցեր  

Աշխատանքի  

տեսակը 

Ներկայացման 

ժամկետները 
Ստուգման ձևը Գրականություն 

1. Հավանականության 

տեսության կիրառման 

առանձնահատկությունները 

կենսաբանության մեջ 

Հավանականության 

տեսության կիրառումը 

կենսաբանական 

խնդիրների լուծման 

գործընթացում: 

Զեկույց ՝ 

կոնկրետ 

իրավիճակի 

վերլուծությամբ 

Դեկտեմբերի 1 Չափանիշները 

ներկայացվում են 

ստորև 

Ուսանողը կարող է 

օգտվել  

ներկայացված բոլոր 

գրական 

աղբյուրներից 

2. Մոնո-երկհիբրիդային 

խաչասերում։ 

Խնդիրների կազմում միա- 

և երկհիբրիդային 

խաչասերումների 

թեմայից։ 

Տվյալ թեմայից 

կենսաբանական 

խնդիրներ 

Դեկտեմբերի 1 Չափանիշները 

ներկայացվում են 

ստորև 

Ուսանողը կարող է 

օգտվել  

ներկայացված բոլոր 

գրական 

աղբյուրներից 

3. Ալելլային գեների 

փոխներգործության ձևերը: 

Խնդիրների կազմում 

գեների 

փոխներգործություն 

թեմայից։ 

Տվյալ թեմայից 

կենսաբանական 

խնդիրներ 

Դեկտեմբերի 1 Չափանիշները 

ներկայացվում են 

ստորև 

Ուսանողը կարող է 

օգտվել  

ներկայացված բոլոր 

գրական 

աղբյուրներից 



13 

4. Արյան խմբերի ժառանգման 

առանձնահատկությունները 

ABO համակարգում; 

Արյան խմբերի 

ժառանգումը, 

օրինաչափությունները։ 

Տվյալ թեմայից 

կենսաբանական 

խնդիրներ 

Դեկտեմբերի 1 Չափանիշները 

ներկայացվում են 

ստորև 

Ուսանողը կարող է 

օգտվել  

ներկայացված բոլոր 

գրական 

աղբյուրներից 

5. Ժառանգման 

օրինաչափությունները 

ինքնափոշոտվող բույսերի 

պոպուլյացիայում: 

ժառանգման 

օրինաչափությունները, 

պոպուլյացիայի 

գենետիկական 

հավասարակշիռ վիճակ։ 

Տվյալ թեմայից 

կենսաբանական 

խնդիրներ 

Դեկտեմբերի 1 Չափանիշները 

ներկայացվում են 

ստորև 

Ուսանողը կարող է 

օգտվել  

ներկայացված բոլոր 

գրական 

աղբյուրներից 

6. Կնսաբանական խնդիրնրի 

լուծման մեթոդական  

առանձնահատկությունները 

Կենսաբանակն խնդիրների 

լուծման ընթացքում տարբեր 

մեթոդների կիրառման 

յուրահատկություններ 

Խնդիրների 

լուծման տարբեր 

մեթոդների 

դիտարկում 

Դեկտեմբերի 1 Չափանիշները 

ներկայացվում են 

ստորև 

Ուսանողը կարող է 

օգտվել  

ներկայացված բոլոր 

գրական 

աղբյուրներից 

Գիտելիքները գնահատվում են գրավոր աշխատանքով: Առաջադրանքները ներառում են թեստեր և խնդիրներ: Յուրաքանչյուր 

առաջադրանքի համար նշագվում է գնահատման համարժեք  միավորը: Գրավոր աշխատանքը գնահատվում է առավերագույնը 20 միավոր: 

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

1. Հարցը ներկայացված է ավարտուն 

2. Կարողանում է տերմինները բացատրել 

3. Խոսքը հստակ է, մատչելի 

4. Պատրաստված է ցուցադրություն  

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

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

7. Խնդիրը լուծել է գիտականորեն 

8. Կատարվել է համեմատական վերլուծություն 

9. Ներկայացնում է կիրառական օրինակներ 

10. Պահպանել է խնդրի լուծման կենսաբանական ընդհանրական օրինաչափությունը: 

Յուրաքանչյուր չափանիշի համար սահմանված առավելագույն միավորը՝ 2  , չափանիշի պահանջը թերի կատարելու դեպքում՝ 1 միավոր, 

չկատարելու դեպքում՝ 0 միավոր: Գումարային գնահատականը կլինի ինքնուրույն աշխատանքի գնահատականը: 

 

13. Դասընթացի նյութատեխնիկական միջոցների ապահովում 
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Ռեսուրսի անվանումը 
Ռեսուրսի անվանումը, քանակը, նկարագրությունը (անհրաժեշտության 

դեպքում) 

Լսարան (հատուկ կահավորմամբ)  

Նյութեր լաբորատոր աշխատանքների համար  

Սարքեր, սարքավորումներ  

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 կարգի2։ 

 

14.1. Գիտելիքների ստուգման և գնահատման բաղադրիչներն են՝ 

▪ ուսումնական գործընթացին ուսանողի մասնակցության աստիճանի 

գնահատում դասերին հաճախումների հաշվառման 

միջոցով՝առավելագույնը 20 միավոր, 

▪ գործնական (սեմինար) և լաբորատոր աշխատանքների ընթացքում նրա 

ակտիվության և հմտությունների հաշվառում և գնահատում ընթացիկ 

ստուգումների միջոցով՝ առավելագույնը գումարային 20 միավոր, 

▪ ինքնուրույն աշխատանքների (անհատական առաջադրանքներ) 

հաշվառում և գնահատում առավելագույնը գումարային 20 միավոր, 

▪ դասընթացի ենթաբաժինների և ծրագրով նախատեսված այլ 

առաջադրանքների կատարման և յուրացման ընթացիկ ստուգում և 

գնահատում կիսամյակի ընթացքում (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։ 

 

14.2. Ուսանողների գիտելիքների ստուգում․ 

Դասընթացն ամփոփվում է ստուգարքով։  

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

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

30.062022թ.),   
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Ստուգարքով ամփոփվող դասընթացն ավարտվում է կիսամյակի ընթացքում 

ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանը որոշող 2 ընթացիկ ստուգումների և 

մյուս բաղադրիչների գնահատումների արդյունքներով:3 

 

14.3. Հարցաշար (ըստ ծրագրի) 

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

▪ Ընդգրկված թեմաները. 

1. Մոլեկուլային կենսաբանություն: ԴՆԹ-ի և ՌՆԹ-ի քիմիական կառուցվածքը: 

Սպիտակուցի կենսասինթեզ. Տրանսկրիպցիայի և տրանսլյացիայի մեխանիզմը:  Խնդիրների 

լուծում: 

2. Շնչառություն և խմորում: Խնդիրների լուծում: 

3. Աճ և զարգացում: Խնդիրների լուծում: 

 

 

▪ Ընդգրկված հարցեր. 

1. Պոլիպեպտիդի կենսասինթեզին մասնակցում է փ-ՌՆԹ հետևյալ հակակոդոններով 

5`-ՈՒ ԳԱ-  3`, 5`- ԱՈՒԳ-  3՝,  5`- ԱԳՈՒ -  3`,  5`- ԳԳՑ-  3`,  5`-ԱԱՈՒ -  3`: Որոշել 

ԴՆԹ-ի մոլեկուլի նուկլեոտիդային հաջորդականության շղթան և երկշղթա մոլեկուլում 

Ա,Թ,Գ,Ց  նուկլեոտիդների քանակը, որը կրում է սինթեզվող պոլիպեպտիդի մասին 

ինֆորմացիաՊատասխանը պարզաբանել: Հաշվի առնել, որ փ-ՌՆԹ-ի հակակոդոնները 

հակազուգահեռ են ի-ՌՆԹ-ի կոդոնին: Նուկլեինաթթվի հաջորդականությունը նշելիս ցույց 

տալ նաև շղթայի ուղղությունը: 

 

2. Գենի սկզբի հատվածն ունի նուկլեոտիդային հետևյալ հաջորդականությունը/ 

վերին շղթան իմաստային է, իսկ ներքևինը՝ տրանսկրիպցվող/. 

5`- Թ  Ա Ա Թ Գ Ա Ց Ց Գ Ց Ա Թ Ա Թ Ա Թ Ց Ց Ա Թ -  3` 

3`- Ա Թ Թ Ա Ց Թ Գ Գ Ց Գ Թ Ա Թ Ա Թ Ա Գ Գ Թ Ա -5`  

 Գենը պարունակում է տրանսլյացիայի համար տեղեկատվական և ոչ 

տեղեկատվական մասեր: Գենի տեղեկատվական մասն սկսվում է տրիպլետով, որը 

կոդավորում է Մեթ ամինաթթուն: Որ նուկլեոտիդից է սկսվում գենի տեղեկատվական մասը: 

որոշել ամինաթթուների հաջորդականությունը պոլիպեպտիդային շղթայի 

հաջորդականությունում: Նուկլեինաթթվի հաջորդականությունը գրելիս ցույց տվեք շղթայի 

ուղղությունը: 

 

3․Մարդու գենոմը պարունակում է 3.2 x109 զույգ նուկլեոտիդներ: Մարդու սոմատիկ 

բջիջներում պարունակվում են մոտ յոթ պիկոգրամ ԴՆԹ (1պիկոգրամ  = 10-12 գ.): 

Որքան է մեկ մետր ԴՆԹ-ի զանգվածը: 

4,Գենը պարունակում է 1500 նուկլեոտիդներ: Շղթաներից մեկում պարունակվում են   

250  Ա, 150 Թ, 150Գ,  200Ց նուկլեոտիդներ: Ինչպիսի և որքան նուկլեոտիդ 

կպարունակի հակազուգահեռ շղթան: Քանի ամինաթթուներից կազմված շղթա է 

կոդավորում ԴՆԹ-ի տվյալ տեղամասը: 

 
3 Կիրառվում է կամ առաջին, կամ երկրորդ պարբերությունն ըստ դասընթացի ամփոփման ձևի։  
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5,Տրանսլյացիայի պրոցեսին մասնակցել են փ-ՌՆԹ-ի քառասուն մոլեկուլներ: Որոշեք 

պոլիպեպտիդի կազմում մտնող ամինաթթուների քանակը, գենի կազմում մտնող 

նուկլեոտիդների, նուկլեոտիդային զույգերի և տրիպլետների քանակը:  

6, H4 հիստոնը պարունակում  է     102 ամինաթթուներ: Որոշեք հիստոնի սինթեզը 

ղեավարող գենի ռեպլիկացիան /հիստոնի գեները չեն պարունակում ինտրոններ/, եթե 

էուկարիոտների ռեպլիկացիայի ժամանակ     50 զույգ նուկլեոտիդների սինթեզը 

տևում է մեկ վայրկյան: 

7. Քանի մոլեկուլ ԱԵՖ կառաջանա գյուկոզի լրիվ ճեղքման դեպքում: Հաշվարկները 

կտարել հաշվի առնելով, որ 1 մոլեկուլ ՆԱԴ xH   օքսիդացնող ֆոսֆորիլացման 

ժամանակ առաջացնում է  2.5 մոլեկուլ, որն օքսիդանում է մինչև պիրոխա,   1 մոլեկուլ 

ՖԱԴ xH2 `    1.5 մոլեկուլ ԱԵՖ: 

8.Քանի մոլեկուլ ԱԵՖ կառաջանա ացետիլ-  KoA-ի մոլեկուլի օքսիդացման ժամանակ:  

9. Գլիկոլիզի ընթացքում սկզբում տեղի է ունենում հեքսոզի ֆոֆորիլացում, որի 

ընթացքում օգտագործվում է ԱԵՖ-ի երկու մոլեկուլ: Ֆոսֆորիլացված հեքսոզը 

ճեղքվում է երկու մոլեկուլ գլիցերիլալդեհիդֆոսֆատի, որն օքսիդանում է մինչև 

պիրոխաղողաթթվի: Այս դեպքում առաջանում է ՆԱԴ xH   մեկ մոլեկուլ և ԱԵՖ-ի 

երկու մոլեկուլ: Հաշվել, թե քանի մոլեկուլ ԱԵՖ կառաջանա մեկ մոլեկուլ գլիցերիլ 

ալդեհիդֆոսֆատի լրիվ ճեղքման դեպքում: 

  

10.Ցիտոպլազմայում ճարպերի հիդրոլիզի ժամանակ առաջանում է գլիցերոլ, որը 

հետագայում  ֆոսֆորիլացվում է մեկ մոլեկուլ ԱԵՖ-ով, իսկ հետո օքսիդանում է մինչև 

պիրոխաղողաթթու: Այդ դեպքում առաջանում է երկու մոլեկուլ ԱԵՖ և երկու մոլեկուլ 

ՆԱԴ xH   : Քանի մոլեկուլ ԱԵՖ է առաջանում մեկ մոլեկուլ գլիցերոլի  օքսիդացման 

ժամանակ: 

11. Որոշել աճման բացարձակ արագությունը, եթե 72 ժամվա ընթացքում ծիլն ըստ 

երկարության աճել է 10սմ։ 

12․ Որոշել աճման բացարձակ արագությունը, եթե 45 ժամվա ընթացքում ծիլն  ըստ 

երկարության աճել է 23 սմ։ 

13․ Ծիլի սկզբնական երկարությունը եղել է 5սմ։ Որոշել որքան ժամանակից հետո այն 

կունենա  12սմ երկարություն, եթե աճման բացարձակ արագությունը 0․01մ/ժամ է։ 

 

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

▪ Ընդգրկվող թեմաները. 

1. Ֆոտոսինթեզ:  

2. Մոդիֆիկացիոն փոփոխականություն:  

3. Գեների փոխներգործություն:  

4. Արտահայտչականություն:  

5. Ժառանգման օրինաչափությունները պոպուլյացիաներում:  

6. Գենետիկական քարտեզների կազմում:  

7. Կոնկորդանտության և դիսկորդանտության որոշում երկվորյակների մոտ:  

8. Սնման շղթաներ, էկոլոգիական բուրգի կանոն:  
 

▪ Ընդգրկված հարցեր. 

1․100 օրվա ընթացքում (միջինը 15ժամյա լուսային օր) ֆոտոսինթեզի պրոցեսում 

կլանվել է 66կգ CO2։ 

    ա/ Գտնել ծառի տերևային մակերևույթի մակերեսը (մ2)։ 

    բ/ Քանի գրամ օրգանական նյութ է (գլյուկոզ) սիթեզվել 1 օրում։ 

     2․ 100 օրվա ընթացքում (միջինը 15ժամյա լուսային օր) ֆոտոսինթեզի պրոցեսում 

արտադրվել է 32կգ O2։ 



18 

     ա/ Գտնել ծառի տերևային մակերևույթի մակերեսը։ 

      բ/ Որքան օրգանական նյութ է սինթեզվել այդ ընթացքում (կգ)։ 

3․ 30մ2 տերևային մակերևույթ ունեցող ծառն ամռան 3 ամիսների ընթացքում միջինը 

15ժամյա լուսային օրվա պայմաններում։ 

     ա/ քանի գրամ օրգանական նյութ է սինթեզել։ 

     բ/ քանի գրամ O2 է արտադրվել այդ ընթացքում։ 

4․ Ֆոտոսինթեզի պրոցեսում կլանվել է 88կգ CO2։ 1մոլ գազը զբաղեցնում է 22․4լ 

ծավալ։ 

    ա/ Քանի լիտր թթվածին է արտադրվել այդ ընթացքում։ 

    բ/ Որքան օրգանական նյութ է սինթեզվել այդ ընթացքում։ 

5․ Ինչպիսի երկարություն կարող ունենալ ամենաբարձր սոճին  գլխավոր 

հավաքածուի մեջ, եթե հաշվարկները ցույց են տվել, որ միջին թվաբանականը 23,5մ է, 

իսկ շեղումը ստանդարտից 1,3մ է։ Կարող է արդյոք այդ հավաքածուի մեջ ընդգրկվել 

45մ բարձրություն ունեցող սոճին։ 

6․ Բարդու ծառի տերևների երկարության չափումներից ստացել են հետևյալ 

տվյալները․ 

փոփոխակներ  26մմ 29 32 37 39 43 46 49 55 58 60 65  

փոփոխակման հանդիպման հաճախություն 8 10 12 20 28 31 33 30 25 19 14 10 

Հաշվեցեք փոփոխակային շարքում բարդու տերևի երկարության միջին մեծությունը և 

գծեցեք փոփոխակային կորը։ 

 

7, Արախնոդակտիլիան ժառանգվում է որպես դոմինանտ հատկանիշ, որն ունի 30% 

արտահայտչականություն։ Ձախլիկությունը ռեցեսիվ աուտոսոմ հատկանիշ է, որ ունի 

100% արտահայտչականություն․ 

ա/ Որոշել ընտանիքում երկու հատկանիշները կրող երեխայի ծնվելու 

հավանականությունը, եթե 2 ծնողներն էլ ունեն երկհետերոզիգոտ գենոտիպ։ 

բ/ Որոշել ընտանիքում այդ հատկանիշները չկրող երեխայի ծնվելու 

հավանականությունը, եթե մայրն ունի երկհետերոզիգոտ գենոտիպ, իսկ հայրը հոմոզիգոտ է 

և կրում է միայն ռեցեսիվ գեները։ 

 

8,Արախնոդակտիլիան ժառանգվում է որպես դոմինանտ հատկանիշ, որն ունի 30% 

արտահայտչականություն։ Որոշել հիվանդ երեխայի ծնվելու հավանականությունն 

այն ընտանիքում, որում երկու ծնողներն էլ տառապում են այդ անոմալիայով և ունեն 

հետերոզիգոտ գենոտիպ։ 

9, Արախնոդակտիլիան ժառանգվում է որպես դոմինանտ հատկանիշ, որն ունի 30% 

արտահայտչականություն։ Ռեզուս սպիտակուցի առկայությունը պայմանավորված է 

դոմինանտ գենով։ Որոշել ընտանիքում ռեզուս բացասական արյուն ունեցող և 

արախնդակտիլիայով տառապող հիվանդ երեխաների ծնվելու հավանականությունը, 

եթե 2 ծնողներն էլ ունեն երկհետերոզիգոտ գենոտիպ։ 

10․Ցանցաթաղանթի անգիոմատոզը ժառանգվում է որպես աուտոսոմ դոմինանտ 

հատկանիշ և ունի 50% արտահայտչականություն։ Աջլիկությունը դոմինանտում է 

ձախլիկությանը։ 

ա/ Որոշել ընտանիքում հիվանդ երեխաների ծնվելու հավանականությունը, եթե երկու 

ծնողներն էլ ունեն երկհետերոզիգոտ գենոտիպ։ 

բ/ Ինչպիսի կլինեն երեխաները՝ ըստ ձեռքին տիրապետելու ունակության։  

 

11․Որոշել սկավառակաձև պտուղներով երկու դոմինանտ գեներով հոմոզիգոտ, 

հետերոզիգոտ և երկարավուն պտուղներով բույսերի գենոտիպը և նրանց տրամախաչումից 

ստացված սերնդում բույսերի պտուղների ֆենոտիպը և գենոտիպը։ 
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12․ Եգիպտացորենի գաճաճ բույսերի տրամախաչումից հիբրիդային առաջին սերնդում 

աճեցին նորմալ բարձրության բույսեր, իսկ հիբրիդային երկրորդ սերնդում ստացվեց 722 

նորմալ և 561 գաճաճ։ Որոշել գեներ փոխներգործության տիպը։ 

13,K և M գեներով հետերոզիգոտ էգ դրոզոֆիլը խաչասերել են արուի հետ։ Սերնդում 

տեղի է ունեցել ճեղքավորում 1։2։1 հարաբերությամբ։ 

ա/ Դասավորել գեները քրոմոսոմում և գրել խաչասերման սխեման։ 

բ/ Ինչպիսին կլինի ճեղքավորումը սերնդում, եթե տեղի ունենա քրոմոսոմների 

տրամախաչում։ 

14, P և M գեները դասավորված են հոմոլոգ քրոմոսոմների մեկ զույգում։ 

Տրամախաչումը դրանց միջև կազմում է  30%։ Վերլուծող խաչասերման արդյունքում 

ստացվում է սերունդ՝ ըստ ֆենոտիպի հետևյալ հարաբերությամբ՝ PM-35%, Pm-

15%,pM-15%, pm-35%: Գրել ծնողների և F1 սերնդի գենոտիպերը։ Դասավորել գեները 

քրոմոսոմում։ 

15, A և B գեները գտնվում են հոմոլոգ քրոմոսոմների մեկ զույգում։ Տրամախաչումը 

դրանց միջև կազմում է 20%։ Վերլուծող խաչասեռրման արդյունքում ստացվում է 

հետևյալ սերունդը․ AB-40%, Ab-10%, ab-40%, aB-10%: Գրել ծնողների և F1 սերնդի 

գենոտիպերը։ Դասավորել գեները քրոմոսոմներում։ 

16, K և M գեները դասավորված են հոմոլոգ քրոմոսոմների մեկ զույգում։ 

Քրոմոսոմների տրամախաչումը 44% է։ Հետերոզիգոտի մոտ առաջանում են 

գամետներ հետևյալ հարաբերակցությամբ՝ KM-28%, km-28%, Km-22%, kM-22%: D և C 

գեները շղթայակցված են միմյանց հետ, իսկ կրոսինգովերը դրանց միջև կազմում է 4%։ 

Հետերոզիգոտի մոտ առաջանում են հետևյալ տիպի գամետներ՝ DC-2%, dC-48%, dc-

2%, Dc-48%: 

ա/ որոշել շղթայակցման խմբերը 1-ին և 2-րդ դեպքերում, 

բ/ դասավորել գեները քրոմոսմում, 

գ/ որակապես գնահատել գեների միջև հեռավորությունը (որ դեպքում է ավելի մեծ)։ 

17,Բերքահավաքի ժամանակ հավաքված աշորայի 84000 բույսերից 210-ը ալբինոս էին, 

քանի որ նրանց մոտ c ռեցեսիվ ալելը գտնվում էր հոմոզիգոտ վիճակում։ Որոշել C, c 

գեների և հետերոզիգոտ գենոտիպը կրող առանձնյակների հանդիպման 

հավանականությունը պոպուլյացիայում գենետիկական հավասարակշռությունը 

հաստատվելուց հետո։ 

18․ Քաղաքներից մեկի ազնվացեղ շների պոպուլյացիայում հայտնաբերված են 485 

կարճաոտ և 48 նորմալ ոտքերով կենդանիներ։ Կարճաոտությունը դոմինանտ 

հատկանիշ է՝ A, իսկ նորմալ ոտքը՝ ռեցեսիվ a։ Որոշել A և a ալելների, AA, Aa, aa 

գենոտիպերի հանդիպման հավանականությունը։ 

19․ Աշնանացան աշորայի ծիլերի անտոցիանային երանգը պայմանավորված է A 

գենով, իսկ կանաչը ռեցեսիվ a գենով։ Բույսերի հետազոտվող պոպուլյացիայում 10000 

առանձնյակների մեջ հանդիպում են 400 կանաչ առանձնյակներ։ Որոշել հետազոտվող 

պոպուլյացիայի գենոտիպային կազմը։ 

20․ Պոպուլյացիայում դոմինանտ ալելը 60% է, իսկ ռեցեսիվը՝ 40%․ 

Ա․ Գտեք պոպուլյացիայում հոմոզիգոտ առանձնյակների տոկոսը․ 

Բ․ Գտեք պոպուլյացիայում հետերոզիգոտ առանձնյակների տոկոսը։ 

Երկու երկվորյակ եղբայրներն ունեն bb ee Ff IoIo Mm rr: Նրանց ծնողներն ունեն 

մայր․՝ Bb Ee FF IAIo mm Rr   և հայր․՝ Bb Ee Ff IBIo Mm rr։ Ինչպիսին է 

հավանականությունը, որ երկվորյակները դիզիգոտ են։ 

21 Երկու երկվորյակ եղբայրներ ունեն BB Ee FF IAIo mm Rr գենոտիպ։ Ծնողների 

գենոտիպերն են․ մայր․՝ BB Ee Ff IAIA Mm Rr    և հայր․՝ Bb ee Ff IOIO Mm rr։ Ինչպիսին է 

հավանականությունը, որ երկվորյակները դիզիգոտ են։ 
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22, Երկու երկվորյակ եղբայրների գենոտիպերն են․ aa bb Cc DD Ee Kk: Ծնողների 

գենոտիպերն են․ մայր․՝ Aa Bb Cc Dd Ee Kk  և հայր․՝ aa Bb Cc Dd ee KK: Ինչպիսին է 

հավանականությունը, որ երկվորյակները դիզիգոտ են։ 

Հետազոտվել են 200 զույգ երկվորյակներ, որոնցից 8-ը ունեցել են ծուռթաթություն: 

Ինչպիսին է կոնկորդանտության աստիճանը։ Մոնոզիգոտ, թե դիզիգոտ երկվորյակներ 

են։ 

23․ Հետազոտվել են 250 զույգ երկվորյակներ, որոնցից 210-ը ունեցել են սև մազեր, իսկ 40-

ը՝ շեկ: Ինչպիսին է կոնկորդանտության աստիճանը։ Մոնոզիգոտ, թե դիզիգոտ 

երկվորյակներ են։ 

24․ Հետազոտվել են 400 զույգ երկվորյակներ, որոնցից 280-ը հիվանդ են եղել 

տուբերկուլյոզով։ Ինչպիսին է կոնկորդանտության աստիճանը։ Մոնոզիգոտ, թե դիզիգոտ 

երկվորյակներ են։ 

25․ Էկոհամակարգի սնման շղթան հետևյալն է․ 

ջրիմուռներ – փափկամարմիններ – խեցգետնակերպեր – կետ 

Սնման շղթայում պրոդուցենտների կենսաբանական արդյունավետությունը 0․5գ/ժ է, իսկ 

կոնսումենտներինը՝ 10։ Որքան կենսազանգված է գոյացել կետի մոտ, եթե ջրիմուռները 

միջավայրից ստացել են 1 տոննա նյութեր։ 

26․ Էկոհամակարգի սնման շղթան հետևյալն է․ 

ջրիմուռներ – ջրային մանր անողնաշարավորներ – մանր ձկներ – խոշոր ձկներ 

Որոշել սնման շղթայում խոշոր ձկան զանգվածը, եթե պրոդուցենտների մոտ գոյացել է 

1500կգ կենսազանգված, իսկ սնման շղթայի յուրաքանչյուր հաջորդ օղակում պահպանվում է 

կենսազանգվածի 15 տոկոսը։  

27 Քաղցրահամ ջրավազանի ջրիմուռները օրվա ընթացքում սինթեզել են 2․3կգ 

օրգանական նյութ։ Որոշել ջրավազանի առաջնային կենսաբանական 

արդյունավետությունը և երկրորդային կենսաբանական արդյունավետությունը, եթե 

սնման շղթան ընդգրկում է․ 

ջրիմուռներ – փափկամարմիններ – խեցգետին օղակները։ 

Հաշվի առնել, որ էկոլոգիական բուրգի օրինաչափության համաձայն սնման շղթայի 

յուրաքանչյուր հաջորդ օղակում պահեստավորվում է կերած սննդի զանգվածի 10 տոկոսը։  
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«ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» 

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ 

 

 

 
Մասնագիտություն՝    011401.00.7-Մասնագիտական մանկավարժություն  

                                                                                                                                  /դասիչ, մասնագիտության լրիվ անվանումը/ 

Կրթական ծրագիր՝  011401.01.7  - Կենսաբանություն  
                                                                                                                                  /դասիչ, կրթական ծրագրի լրիվ անվանումը/ 

Որակավորման աստիճան` Մանկավարժության մագիստրոս___  
                                                                                                                                  /բակալավր, մագիստրատուրա/    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Վանաձոր 2022 
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Առկա ուսուցման համակարգ 

Դասընթացի 

թվանիշը, անվանումը 

ՔԿ/մ-108__Խնդիրների լուծման մեթոդիկա 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

4 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

2-րդ կուրս առաջին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 50 Դասախոսություն 10 

Սեմինար - 

Լաբորատոր  աշխատանք - 

Գործնական աշխատանք 40 

Ինքնուրույն 70 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի 

նպատակը 
1.1. Դասընթացի նպատակն է․․․․․․ 

Ուսանողներին զինել գիտելիքներով կենսաբանական 

խնդիրների տիպերի, կենսաբանության տարբեր բաժինների 

խնդիրների լուծման մեթոդների և դրանց կիրառությունների 

վերաբերյալ, ինչպես նաև գաղափար տալ կենսաբանական 

խնդիրների լուծման հնարավոր մեթոդների  մասին:  
Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

➢ կստանան գիտելիքներ կենսաբանական խնդիրների տիպերի, 

կենսաբանության տարբեր բաժինների խնդիրների լուծման 

մեթոդների և դրանց կիրառությունների մասին,  

➢ գործնական պարապմունքների անցկացման արդյունքում 

ձեռք կբերի պրակտիկ ունակություններ` առարկայի 

խնդիրների լուծման բնագավառում,  

➢ կխորացվեն և կընդլայնվեն ընդհանուր տեսական, 

կիրառական, մեթոդական գիտելիքները և 

կկատարելագործվեն գործնական հմտություններն ու 

կարողությունները, 

 
Հմտություն 

➢ գրառել խնդրի պահանջը, 

➢ կարողանա ընկալել խնդրի պահանջը, 

➢ կարողանա հստակեցնել խնդրի լուծման մեթոդը, 

➢ կարողանա ընտրել խնդրի լուծման ճիշտ տարբերակը, 

➢ ստանա խնդրի պատասխանը և կարողնա կատարել 

եզրահանգում: 

 
Կարողունակություն 

➢ մասնագիտական գիտելիքները խորացնելու և փոխանցելու 

➢ նոր գաղափարներ առաջ քաշելու 

➢ որակի մասին հոգացություն 

➢ թիմում աշխատելու 

➢ գնահատման գործիքների կիրառելու 

➢ նախագիծ պլանավորելու և իրականացնելու հմտության  
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Դասընթացի 

բովանդակությունը 
Թեմա 1. Կենսաբանական  խնդիրների նշանակությունը 

ուսուցման պրոցեսում։ Կենսաբանական խնդիրների 

դասակարգումը։ Կենսաբանական խնդիրների դերը 

սովորողների անհատական աշխատանքի կազմակերպման 

գործում։ 

 Թեմա 2. Կենսաբանական հասկացությունների դասակարգումը։  

Թեմա 3. Հավանականության տեսության կիրառումը 

կենսաբանության  մեջ։ 

Թեմա 4. Մոլեկուլային կենսաբանություն: ԴՆԹ-ի և ՌՆԹ-ի 

քիմիական կառուցվածքը: Սպիտակուցի կենսասինթեզ։ 

Տրանսկրիպցիա և տրանսլյացիա։ 

Թեմա 5. Շնչառություն և խմորում: 

Թեմա 6.Աճ և զարգացում: 

Թեմա 7. Ֆոտոսինթեզ; 

Թեմա 8. Մոդիֆիկացիոն փոփոխականություն: 

Թեմա 9.Գեների փոխներգործություն: 

Թեմա 10.Արտահայտչականություն:  

Թեմա 11. Ժառանգման օրինաչափությունները 

պոպուլյացիաներում: 

Թեմա 12.Գենետիկական քարտեզների կազմում: 

Թեմա 13. Կոնկորդանտության և դիսկորդանտության որոշում 

երկվորյակների մոտ: 

Թեմա 14.Սնման շղթաների կազմում: Էկոլոգիական բուրգի 

կանոն: 

Թեմա 15.Համակցված խնդիրների լուծում: 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Գիտելիքները գնահատվում են գրավոր աշխատանքով: 

Առաջադրանքները ներառում են թեստեր և խնդիրներ: 

Յուրաքանչյուր առաջադրանքի համար նշագվում է գնահատման 

համարժեք  միավորը: Գրավոր աշխատանքը գնահատվում է 

առավերագույնը 20 միավոր: 

Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է առավերագույնը 20 

միավոր: Գնահատման չափանիշներն են. 

11. Հարցը ներկայացված է ավարտուն 

12. Կարողանում է տերմինները բացատրել 

13. Խոսքը հստակ է, մատչելի 

14. Պատրաստված է ցուցադրություն  

15. Կիրառվել են տարբեր գրական աղբյուրներ և առկա են 

հղումները /0; 1-2; 3 և ավելի/ 

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

17. Խնդիրը լուծել է գիտականորեն 

18. Կատարվել է համեմատական վերլուծություն 

19. Ներկայացնում է կիրառական օրինակներ 

20. Պահպանել է խնդրի լուծման կենսաբանական 

ընդհանրական օրինաչափությունը: 

Յուրաքանչյուր չափանիշի համար սահմանված առավելագույն 

միավորը՝ 2  , չափանիշի պահանջը թերի կատարելու դեպքում՝ 1 

միավոր, չկատարելու դեպքում՝ 0 միավոր: Գումարային 

գնահատականը կլինի ինքնուրույն աշխատանքի գնահատականը: 



24 

Գրականություն 

Պարտադիր-  

1. Եդոյան Ռ.Հ., Լոքյան Դ.Ա., Վարդանյան Զ.Ս."Կենսաբանության 

խնդիրների ժողովածու", Ե.,1994թ. 

2. Վարդանյան Զ.Ս.<Կենսաբանության խնդրագիրք>. 

3. Соколовская  Б.Х. Сто задач по генетике и молекулярнойбиологии. 
Новосибирск, Наука, 1971 

 

Լրացուցիչ-   
1. Шарегина Н.В. Методические рекомендации  к решени задач по 

генетике. Архангельск.  1992. 
2. ВаттиК.В., Тихомирова М.М. Руководство к практическим  занятиям по 

генетике. М. 1978 

3. Комарова, Л. А. Генетика Генетика [Електронный ресурс]: 
практикум / Л.А. Комарова; Алтайская гос. акад. Образования. 
– Бийск: АГАО, 2013.  – 35с.  

 

 


