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ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ 

1.Դասընթացի դերը և տեղը կրթական ծրագրում1. ‹‹Երկրաբուսաբանություն›› 

դասընթացը կարևորվում է կենսաբանության բնագավառում մասնագետների 

պատրաստման գործընթացում և համարվում է կրթական ծրագրի հիմնական 

բաղադրիչներից մեկը, ներառված է մագիստրոսական» -Կենսաբանություն կրթական 

ծրագրի ուսումնական պլանի Մասանգիտական պարտադիր դասընթացների  

կրթամասում: 

2.Դասընթացի նպատակը և  խնդիրները. 

2.1 Դասընթացի նպատակն է.  

ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ բնության օրինաչափությունների վերաբերյալ, 

ուսանողներին ապահովել ֆիտոցենոզների և կենսահամակեցությունների կառուցվածքի, 

ֆիտոցենոզի ֆլորիստական կազմի, կյանքի տարբեր ձևերի և տեսակների միջև քանակական 

հարաբերությունների մասին,  ֆիտոցենոզների ազդեցությունը միջավայրի վրա, 

կենդանիների  և մարդու դերը ֆիտոցենոզների և կենսացենոզների կյանքում, նաև բուսական 

ծածկույթի դինամիկայի վերաբերյալ գիտելիքներով: 

        2.2 Դասընթացի  խնդիրներն են. 

Սովորեցնել երկրաբուսաբանության տեսական հիմքերը, բացատրել  օրինաչափությունները, 

ամրապնդել ուսանողների կողմից ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնական 

պարապմունքներով:  

3.Դասընթացին մասնակցելու նախնական մուտքային գիտելիքները, 

կարողությունները և հմտությունները /դասընթացները/ 

«Երկրաբուսաբանություն» դասընթացին մասնակցելու կարևոր նախապայման է 

ուսանողների բուսաբանությունից, էկոլոգիայից, կենդանաբանությունից և 

կենսաաշխարհագրությունից որոշակի գիտելիքների և հմտությունների 

առկայությունը:  

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

կոմպետենցիաները. 

«Երկրաբուսաբանություն» դասընթացի ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողի 

ակնկալվող վերջնարդյունքներն են. 

4.1.Պետք է գիտենա. (Տեսական գիտելիքներ) 

-երկրաբուսաբանության բաժինների և կարևորագույն հասկացությունների վերաբերյալ, 

       -ֆիտոցենոզի ֆլորիստիկական կազմի մասին, 

       -ֆիտոցենոզներում բույսերի, կենդանիների և մարդու ունեցած դերի վերաբերյալ, 

      -ֆիտոցենոզներում ստեղծված բարդ փոխհարաբերությունների և բուսական 

         համակեցությունների կառուցվածքի վերաբերյալ, 

       -միջավայրի վրա ֆիտոցենոզների ադեցության վերաբերյալ: 

4.2.Պետք է կարողանա (Բուն մասնագիտական գործնական կարողություներ) 

-երկրաբուսաբանության վերաբերյալ տեսական գիտելիքներն ու ունակությունները 

կիրառել պրակտիկ գործունեության մեջ, 

  -հանձնարարված գրականության հիման վրա կազմել ռեֆերատներ. 

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

ուսումնական պլանում ըստ կրթաբլոկների 
2 http://www.vsu.am/karg/ararkayakan-nkaragir-17.pdf    

Լրացվում է «Առարկայի նկարագրի մշակման ռազմավարության» կոմպետենցիաների ցանկին  համապ 

ատասխան։ 

http://www.vsu.am/karg/ararkayakan-nkaragir-17.pdf
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 -երկաբուսաբանական մեթոդները յուրացնելով, այն օգտագործել գյուղատնտեսության 

մեջ և բուսաբանական հետազոտություններ կատարելու ժամանակ 

 

     -երկրաբուսաբանության օրինաչափությունների իմացության հիման վրա  մասնակցել 

ագրոցենոզներ ստեղծելու գործընթացին: 

4.3.Պետք է տիրապետի  

      - երկրաբուսաբանության ուսումնասիրման մեթոդներ 

      -բնության օրինաչափությունների, բույսերի և կենդանիների փոխհարաբերությունների 

       վերլուծությանը, ագրոցենոզների ստեղծման ձևերին: 

Դասընթացի ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողը ձեռք կբերի հետևյալ 

կոմպետենցիաները. 

 

Ա)Ընդհանրական կոմպետենցիաներ 

Գործիքային կոմպետենցիաներ (ԳԿ)՝  
ԳԿ1 ձեռք կբերի վերլուծելու և սինթեզելու ունակություն  

ԳԿ3 կստանա մասնագիտական ոլորտի գիտելիքների հիմունքներ 

ԳԿ6 ձեռք կբերի ստացած գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողություն 

Համակարգային կոմպետենցիաներ (ՀԳԿ) 

ՀԳԿ1 գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողություն 

ՀԳԿ 2 կենսաբանական հետազոտական աշխատանքի կարողություն 

ՀԳԿ 3 ուսումնառության կարողություն 

ՀԳԿ 5 մասնագիտական որակը վերահսկելու կարողություն 
Բ)Առարկայական (մասնագիտական) կոմպետենցիաներ (ԱԿ) 

ԱԿ1 մասնագիտության բնագավառի առարկայական իմացություն, գիտելիքներին 

տիրապետելու կարողություն 

ԱԿ4 տիրապետի հիմնական կենսաբանական հասկացություններին, կենսաբանական 

օրենքներին և երևույթներին, մասնագիտական տերմինաբանությանը, 

ԱԿ6 կարողանա կիրառել տվյալ առարկային բնորոշ մեթոդները, 

ԱԿ11 տիրապետեն ինքնուրույն հետազոտության մեթոդներին և կարողանան 

մեկնաբանել հետազոտության արդյունքները, 

մասնագիտական-գործնական (այսուհետ՝ ՄԳԿ) 

ՄԳԿ1 ունենա անհրաժեշտ գիտելիքներ, կարողություններ և հմտություններ` 

ժամանակակից կենսաբանության բնագավառում կիրառվող սարքավորումներով 

աշխատելու համար 

ՄԳԿ3 Կենսաբանության հարցերի շրջանականերում ընդունելի որոշումների հասնելու 

նպատակով երկխոսություն, բանավեճեր վարելու կարողություն  

 

5.Դասընթացի դերը կրթական ծրագրի շրջանավարտների  գիտելիքների, 

կարողությունների և հմտությունների ձևավորման հարցում ըստ 

աշխատաշուկայի պահանջների3․  

«Երկրաբուսաբանություն» դասընթացից ձեռք բերված գիտելիքներն և հմտությունները 

շրջանավարտը կարող է կիրառել մանկավարժական մասնագիտական գործունեության 

ընթացքում, դպրոցում, քոլեջում, վարժարանում  աշխատելու, նաև մագիստրատուրայում 

կրթությունը շարունակելու  նպատակով: 

 

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

հմտությունները և կարողությունները  աշխատաշուկայի որ բնագավառներում և ոլորտներում կարող է 

շրջանավարտը կիրառել  
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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 30  

Գործնական աշխատանք 30  

Սեմինար պարապմունք   

Լաբորատոր աշխատանք   

Ինքնուրույն աշխատանք 60  

Ընդամենը 120  

Ստուգման ձևը (ստուգարք/ ընթացիկ քննություն/ 

հանրագումարային քննություն) 

2 ընթացիկ 

քննություն 

 

 

7.Ուսումնական աշխատանքների տեսակները4 .  

 Դասախոսությունը դասախոսի կողմից դասընթացի ծրագրի շրջանակներում գիտական-

տեղեկատվական թեմայի վերաբերյալ տրամաբանորեն կառուցված, հետևողական ու պարզ 

խոսքի շարադրանքն է, որի նպատակն է ուսանողին տալ համապարփակ գիտելիքներ: 

Դասախոսը վերլուծում, մեկնաբանում է թեմայի առավել կարևոր, դժվար ընկալելի, 

հանգուցային հարցերը: Դասախոսությունը ուսանողի առջև ուրվագծվող գիտական մի 

ճանապարհ է, որը նա կարող է միայն անցնել գիտական գրականության ընթերցանության, 

ուսումնական բնույթի այլ պարապմունքների և ինքնուրույն կատարած աշխատանքների 

շնորհիվ: Դասախոսը պետք է խթանի ուսանողի ակտիվ իմացաբանական գործունեությունը, 

նպաստի նրանց ստեղծագործական մտածողության ձևավորմանը: Ուսանողը նույնպես 

պետք է լինի դասախոսության ակտիվ մասնակից: Ուսանողը դասախոսությանը 

ներկայանալուց առաջ պետք է ծանոթացած լինի տվյալ դասին ներկայացվող թեմային, 

որպեզի կարողանա մասնակցել ուսումնական գործընթացին: 

 Լաբորատոր աշխատանքները նպաստում են տեսական նյութի առավել լավ 

յուրացմանը և ամրապնդմանը: Լաբորատոր աշխատանքները նպատակ ունեն ամրապնդելու 

ուսումնասիրվող թեմաների տեսական դրույթները, ուսանողներին ուսուցանելու 

փորձարարական հետազոտությունների մեթոդները, հաղորդելու ինքնուրույն վերլուծության, 

տվյալների ամփոփման, լաբորատոր սարքավորումների, համակարգիչների, սարքերի, 

էլեկտրոնային ծրագրերի հետ աշխատելու փորձ և հմտություններ: Լաբորատոր 

աշխատանքն անցկացման համար ուսանողը պարտավոր է ուսումնասիրել թեմային 

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

նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարել։ 
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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, ձեռնարկ-

ներ և այլն): 

 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: 

 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 մեթոդներներն են՝6 հիմնահարցային դասախոսություն,  

դասախոսություն-երկխոսություն, դասախոսություն-քննարկում, գործնական 

աշխատանք՝ անհատական աշխատանք, գործնական աշխատանք՝ խմբային 

աշխատանք,  

9.Ուսումնառության մեթոդներն են7՝ թիմային քննարկում,  իրադրությունների 

վերլուծություն, աղյուսակների և դասակարգման համեմատման և համակարգման 

սխեմաների կազմում, փորձի/հետազոտության արդյունքների վերաբերյալ 

եզրակացության ներկայացում. 

 

 

 

                                                           
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։ 

 



 

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

 

հ/հ Թեմա  

(բաժին) 

Ուսումնական աշխատանքի 

ժամաքանակն ըստ տեսակների 

դ
ա

ս
ա

խ
ո

ս
ո

ւթ
յո

ւ

ն
 

ս
ե

մ
ի

ն
ա

ր
 

պ
ա

ր
ա

պ
մ

ո
ւն

ք
 

գ
ո

ր
ծն

ա
կ

ա
ն

 

ա
շխ

ա
տ

ա
ն

ք
 

լա
բո

ր
ա

տ
ո

ր
 

ա
շխ

ա
տ

ա
ն

ք
 

Ի
ն

ք
ն

ո
ւր

ո
ւյ

ն
 

ա
շխ

ա
տ

ա
ն

ք
 

1. Երկրաբուսաբանության առարկան և խնդիրները, ուսումնասիրման մեթոդները և 

կապը այլ առարկաների հետ: Զարգացման համառոտ պատմությունը: 

Հասկացողություն երկրի բուսական ծածկույթի մասին:  

2  2  4 

2. Ֆիտոցենոզ և նրա տեղը երկրի լանդշա ֆտային թաղանթում: 2  2  6 

3. Ֆիտոցենոզի  ֆլորիստիկական կազմը: Տեսակի պոպուլյացիան: Կյանքի ձևեր: 2  2  6 

4. Ֆիտոցենոզում քանակական հարաբերությունները տեսակների 

միջև:Կենսազանգված և արդյունավետություն: 

4  8  6 

5. Բուսական համակեցությունների կառուցվածքը: 2  2  6 

6. Բույսերի միջև փոխհարաբերությունները  Ֆիտոցենոզներում: 4  4  6 

7. Ֆիտոցենոզների ազդեցությունը միջավայրի վրա: 2  2  6 

8. Կենդանիների դերը  Ֆիտոցենոզների և կենսացենոզների կյանքում: 4  2  6 

8. Մարդու դերը  Ֆիտոցենոզների կյանքում:Բուսական ծածկույթի դինամիկան: 4  2  6 

10. Բուսական ծածկույթի դինամիկան: 2  2  4 

                                                           
8 Նման է օրացուցային պլանին 
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11. Ֆիտոցենոզի դասակարգումը և  ֆիտոցենոլոգիայի տաքսոնոմիական միավորների 

համակարգը: 

2  2  4 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 30  30  60 

 

11.Ուսումնամեթոդական գրականության ապահովման քարտ 

 

հ/հ Անվանումը/հեղինակ Հրատարակության տարի 

Պարտադիր գրականություն (ՊԳ) 

1. Воронов А. Г. - Геоботаника. Изд. “Высшая школа” Москва.  1973 

2. Суворов В. В., Воронова И. Н.- Ботаника с основами геоботаники. Изд. 2-е. Л. “Колос”  1979 

3. Вальтер Г. - Общая геоботаника,Москва, Мир 1982 

4. Ярошенко П. Д. – Геоботаника. М.-Л. ,  1961 

5. Ипатов В. С., Кирикова Л. А.-Фитоценология, Санкт-Петербург 1997 

Լրացուցիչ գրականություն(ԼԳ) 

1. Шенников А. П. – Введение в геоботанику. Л.,  1964 

2. Марков М. В. – Общая геоботаника. М.,  1962 

3. Быков Б. А.- Геоботаника. Изд. 2-е. Алма-Ата. 1978 

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

1. https://library.anau.am/index.php?option=com_content&view=article&id=173&Itemid=&lang=hy  

2.   
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12.Դասընթացի ուսումնամեթոդական քարտ 

12.1.Դասախոսությունների ուսումնամեթոդական  քարտ 

 

հ/հ Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ Գրականություն9 

1. Ներածություն Երկրաբուսաբանության առարկան և խնդիրները, 

ուսումնասիրման մեթոդները և կապը այլ առարկաների հետ: 

Զարգացման համառոտ պատմությունը: Հասկացողություն երկրի 

բուսական ծածկույթի մասին:  

2 ՊԳ 1-5 

2. Ֆիտոցենոզ և նրա տեղը երկրի 

լանդշա ֆտային թաղանթում: 

Հասկացողություն ֆիտոցենոզի մասին: Լանդշաֆտագիտության 

հիմնական կատեգորիաները: Կենսերկրահամակեցություն և 

ազգակից հասկացություններ: 

2 ՊԳ 1-5 

3. Ֆիտոցենոզի  ֆլորիստիկական կազմը: 

Տեսակի պոպուլյացիան: Կյանքի ձևեր: 

Ցենոպոպուլյացիաների տարիքային կառուցվածքը և 

առանձնահատկություններըՏեսակի կենսունակությունը: Կյանքի 

ձևերի դասակարգումը ըստ Ռաունկիերի և ըստ Սերեբրյակովի: 

2 ՊԳ 1-5 

4. Երկրաբուսաբանության ուսումնասիրման 

մեթոդները 

Ֆիտոցենոզում քանակական հարաբերությունները տեսակների 

միջև:Կենսազանգված և արդյունավետություն: Բույսերի միջև 

եղած հեռավորության չափում: Ծավալի որոշում: Սերմի և 

պտուղների բերքի գնահատում: Բացարձակ  չափման մեթոդները: 

4 ՊԳ 1-5 

5. Բուսական համակեցությունների 

կառուցվածքը 

Մոզայականություն, սինուզիականություն և կոնսորցիաներ: 

Բույսերի փուլայնությունը և ֆիտոցենոզի  սեզոնային ռիթմերը, 

հերթափոխությունը ֆիտոցենոզում: 

2 ՊԳ 1-5 

6. Բույսերի միջև փոխհարաբերությունները  

Ֆիտոցենոզներում: 

Բույսերի միջև փոխհարաբերության դասակարգումը: Ազոտ 

ֆիքսող օրգանիզմների սիմբիոզը մերկասերմ և ծածկասերմ 

բույսերի հետ: Միկորիզա: Էպիֆիտներ: Հողային և ցամաքային 

սապրոֆիտներ: Լիանաներ: Բույսերի մեկ խմբի ազդեցությունը 

մյուսի վրա: Մակաբույծներ և կիսամակաբույծներ: 

Մրցակցություն: Ներտեսակային փոխհարաբերություններ 

4 ՊԳ 1-5 

                                                           
9 Ըս15.տ 12-րդ կետում նշված ցանկի, օր․ ՝ ՊԳ 1, ԼԳ 2 և այլն 
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7. Ֆիտոցենոզների ազդեցությունը միջավայրի 

վրա: 

Ֆիտոցենոզի ազդեցությունը լույսի, քամու, ածխաթթու գազի, 

մթնոլորտում տարբեր գազերի և ցնդող նյութերի վրա, 

խոնավության և տեղումների, հողի և ռելիեֆի վրա: Ջրային 

բույսերի ազդեցությունը միջավայրի վրա: Համակեցությունների 

ինդիկատոր նշանակությունը: 

2 ՊԳ 1-5 

8. Կենդանիների դերը  Ֆիտոցենոզների և 

կենսացենոզների կյանքում: 

Միրմեկոֆիլիա: Կենդանիների դերը փոշոտման մեջ: Բույսերի 

սպորների տարածումը կենդանիների միջոցով. էնդոզոոխորիա, 

էպիզոոխորիա, սինզոոխորիա, միրմեկոխորիա: Բույսերի վրա 

կենդանիների ազդեցությունը սնման պրոցեսում: Հողի 

փոփոխությունը կենդանիների ազդեցությամբ:  

4 ՊԳ 1-5 

9. Մարդու դերը  Ֆիտոցենոզների 

կյանքում:Բուսական ծածկույթի 

դինամիկան:  

Բույսերի միգրացիան: Արեալների կրճատումը և բույսերի 

բնաջնջումը: Մարդու անմիջական ներգործությունը բուսական 

ծածկույթի վրա: Խոպան հողեր: Անտառահատում: Այրում: 

Ընտանի կենդանիների արածեցումը: Հնձում: Ճահիճների 

չորացում: Ոռոգում և ջրազրկում: Ծխի, գազի և վնասակար 

խառնուրդների գործունեությունը օդում: Փլուզված տեղանքների 

առաջացում: Ռեկուլտիվացիա: Կուլտուրական ֆիտոցենոզների 

ստեղծում: Բուսական ծածկույթի պահպանությունը: 

4 ՊԳ 1-5 

10. Բուսական ծածկույթի դինամիկան: Սուկցեսիայի փուլերը, առաջնային և երկրորդային 

հերթափոխությունները: Ֆիտոցենոզների ձևավորումը: Մեկ 

ֆիտոցենոզի հերթափոխումը մյուսով:  

2 ՊԳ 1-5 

11. Ֆիտոցենոզի դասակարգումը և 

 ֆիտոցենոլոգիայի տաքսոնոմիական 

միավորների համակարգը: 

Բուսական ծածկույթի ընդհատությունը և անհնդհատությունը: 

Տաքսոնոմիական կատեգորիաներ: Դասակարգման 

սկզբունքները: Դասակարգման համակարգի օրինակներ: 

Կոորդինացիոն համակարգեր: Տաքսոնոմիական միավորների 

անվանակարգում: 

2 ՊԳ 1-5 

 

 

12.2.Գործնական աշխատանքների /սեմինար պարապմունքների ուսումնամեթոդական քարտ 
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հ/հ Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ 

Ս
տ

ո
ւգ

մ
ա

ն
 

ձ
և

ը
 

Գրականություն10 

1. Հասկացողություն 

Ֆիտոցենոզի մասին  

Ծանոթանալ ֆիտոցենոզի  

կառուցվածքինԲնութագրել ֆիտոցենոզների 

տարբեր տիպերը: Նկարագրել 

կենսահամակեցության ազգակից 

հասկացությունները` բնավայր, լանդշաֆտ, 

սայթ, ֆացիա: 
 

2 գնահատվում է 

գործնական 

աշխատանքի 

կատարման 

կարողությունները 

և տնային 

աշխատանքների 

կատարման 

արդյունքները 

ՊԳ1-3 

2. Ֆիտոցենոզի 

ֆլորիստիկական կազմը:  

Ծանոթանալ Ֆիտոցենոզի ֆլորիստիկական 

կազմի, տարբերակել ցենոպոպուլյացիաները 

ըստ տարիքային կառուցվածքի: Տալ բույսերի 

կյանքի ձևերը, դրանց դասակարգումը ըստ 

արտաքին ձևի և ըստ բողբոջների 

առկայության,  դիրքի և անբարենպաստ 

պայմաններում վերարտադրման, 

պաշտպանական եղանակների վրա:  

4 գնահատվում է 

գործնական 

աշխատանքի 

կատարման 

կարողությունները 

և տնային 

աշխատանքների 

կատարման 

արդյունքները 

ՊԳ1-3 

3. 

 

Ֆիտոցենոզում 

քանակական 

հարաբերությունները 

տեսակների միջև:  

Ծանոթանալ երկարաբուսաբանության 

ուսումնասիրման մեթոդներին 

Ինչ է տեսակի հագեցվածության հաշվառման 

սկզբունքները: Բացարձակ չափման 

մեթոդները: Ծանոթանալ աչքաչափային 

8 գնահատվում է 

գործնական 

աշխատանքի 

կատարման 

ՊԳ1-3 

                                                           
10 Ըստ 12-րդ կետում նշված ցանկի, օր․ ՝ ՊԳ 1, ԼԳ 2 և այլն 
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մեթոդների հետ: Որոշել բույսերի ծավալը և 

կատարել կենսամետրիկ չափումներ: 

կարողությունները 

և տնային 

աշխատանքների 

կատարման 

արդյունքները 

4. Բուսական 

համակեցությունների 

կառուցվածքը 

Ծանոթանալ ֆիտոցենոզներում սեզոնային  

ռիթմերին և հերթափոխություններին: 

Ինչ է աստեկտը հարկայնությունը 

Մոզայականություն: Սինուզիականություն; 

Կոնսորցիաներ:  
 

2 գնահատվում է 

գործնական 

աշխատանքի 

կատարման 

կարողությունները 

և տնային 

աշխատանքների 

կատարման 

արդյունքները 

ՊԳ1-3 

5. Բույսերի միջև 

փոխհարաբերությունները  

Ֆիտոցենոզներում 

Ծանոթանալ բույսերի միջև 

փոխհարաբերության դասա-կարգումանը և 

բույսերի մեկ խմբի ազդեցությանը մյուսի վրա: 

Ինչ ձևով են ազդում կոլինաները տարբեր 

բույսերի վրա: 

4 գնահատվում է 

գործնական 

աշխատանքի 

կատարման 

կարողությունները 

և տնային 

աշխատանքների 

կատարման 

արդյունքները 

ՊԳ1-3 

6. Ֆիտոցենոզների 

ազդեցությունը 

միջավայրի վրա 

 

Ծանոթանալ Ֆիտոցենոզի ազդեցությանը 

աբիոտիկ գործոնների վրա և  

համակեցությունների ինդիկատոր 

նշանակությանը: 

Ինչպես է ֆիտոցենոզը ազդում լույսի քամու, 

ածխաթթու գազի, տարբեր գազերի և ցնդող 

2 գնահատվում է 

գործնական 

աշխատանքի 

կատարման 

կարողությունները 

ՊԳ1-3 
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նյութերի, խոնավության և տեղումների, հողի, 

ռելիեֆի վրա: 

և տնային 

աշխատանքների 

կատարման 

արդյունքները 

7. Կենդանիների դերը  

Ֆիտոցենոզների և 

կենսացենոզների 

կյանքում 

 

Ծանոթանալ բույսերի վրա կենդանիների 

ունեցած ազդեցությանը սնման պրոցեսում և 

հողի փոփոխությունը կենդանիների 

ազդեցությամբ: 

Ինչ դեր ունեն կենդանիները փոշոտման մեջ: 

Բույսերի սպորների տարածումը 

կենդանիների միջոցով.  

2 գնահատվում է 

գործնական 

աշխատանքի 

կատարման 

կարողությունները 

և տնային 

աշխատանքների 

կատարման 

արդյունքները 

ՊԳ1-3 

8. Մարդու դերը  

Ֆիտոցենոզների կյանքում 

 

Ծանոթանալ մարդու անմիջական 

ներգործությունը բուսական ծածկույթի 

վրա:Բուսական ծածկույթի պահպանությանը: 

Որն է բույսերի միգրացիան: Ինչ է տեղի 

ունենում ֆիտոցենոզներում անտառահատման 

հետևանքով, ընտանի կենդանիների 

արածեցման հետևանքով:Ինչպես են 

ստեղծվում կուլտուրական ֆիտոցենոզնեը: 

Որն է ֆիտոցենոզների վրա մարդու ունեցած 

դրական և բացասական ազդեցությունը: 

4 գնահատվում է 

գործնական 

աշխատանքի 

կատարման 

կարողությունները 

և տնային 

աշխատանքների 

կատարման 

արդյունքները 

ՊԳ1-3 

9. Բուսական ծածկույթի 

դինամիկան 

 

Ծանոթանալ Սուկցեսիայի ձևերին և փուլերին: 

Ինչպես են ձևավորվում ֆիտոցենոզները: 

Ինչպես է տեղի ունենում մեկ ֆիտոցենոզի 

հերթափոխումը մյուսով: Որոնք են տեխնոգեն 

և ռեկրեացիոն սուկցեսիաները: 

2 գնահատվում է 

գործնական 

աշխատանքի 

կատարման 

կարողությունները 

ՊԳ1-3 
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 և տնային 

աշխատանքների 

կատարման 

արդյունքները 

 

12.3.Ինքնուրույն աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ  

 

հ/հ 
Ինքնուրույն աշխատանքի 

թեմաները 

Ուսումնասիրվող 

հարցեր  

Աշխատանքի  

տեսակը11 

Ներկայացման 

ժամկետները 
Ստուգման ձևը Գրականություն12 

1. Ֆիտոցենոզի 

կառուցվածքը-

սինմորֆոլոգիա: 

 

Էկոբիոմորֆներ: 

Առանձնյակների 

տարաբաշխվածությունը և 

ֆիտոցենոզի պարցելյար 

կառուցվածքը: 

Ֆիտոցենոզների չափերը և 

սահմանները: 

ռեֆերատ, 

պրեզենտացիա 

 

Կիսամյակի 

ընթացքում 

Ռեֆերատի 

ներկայացում, 

պաշտպանություն 

ԼԳ 3 և նշված բոլոր 

գրական 

աղբյուրներից 

2. Ֆիտոցենոզի միջավայրը-

սինէկոլոգիա 

էդասֆերան որպեսցենոտիկ 

միջավայրի միավոր: 

Ֆիտոցենոզների ջրային, 

հողային և օդային 

միջավայրերը: Ցենոտիկ 

միջավայրի ջերմային 

առանձնահատկությունները: 

ռեֆերատ, 

պրեզենտացիա 

 

Կիսամյակի 

ընթացքում 

Ռեֆերատի 

ներկայացում, 

պաշտպանություն 

ԼԳ 3 և Նշված բոլոր 

գրական 

աղբյուրներից 

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

դինամիկան-

սինդինամիկա 

Ֆիտոցենոզների գոյության 

պայմանները:Ցենոկինեզ: 

Ֆիտոցենոզը որպես գործող 

համակարգ: 

ռեֆերատ, 

պրեզենտացիա 

 

Կիսամյակի 

ընթացքում 

Ռեֆերատի 

ներկայացում, 

պաշտպանություն 

ԼԳ 3 և  Նշված բոլոր 

գրական 

աղբյուրներից 

4. Ֆիտոցենոզների 

աշխարհագրությունը 

Ֆիտոցենոզների 

կոպլեքսայնությունը: 

Համակեցությունների 

գոտիականությունը: 

Ֆիտոցենոզների 

աշխարհագրական 

տարրերը: 

ռեֆերատ, 

պրեզենտացիա 

 

Կիսամյակի 

ընթացքում 

Ռեֆերատի 

ներկայացում, 

պաշտպանություն 

ԼԳ 3 և Նշված բոլոր 

գրական 

աղբյուրներից 

5. Կենսաբանական 

պրոցեսները 

ֆիտոցենոզներում-

սինկենսաբանություն 

 

Համակեցություններում 

օրգանիզմների միջև տրոֆիկ 

կապերը: Կոնսոցիումի 

ձևերը: 

ռեֆերատ, 

պրեզենտացիա 

 

Կիսամյակի 

ընթացքում 

Ռեֆերատի 

ներկայացում, 

պաշտպանություն 

 ԼԳ 3 և Նշված բոլոր 

գրական 

աղբյուրներից 

6.  Մարդը և նրա դերը 

բուսական ծածկույթի 

փոփոխության գործում 

Մշակովի ֆիտոցենոզների 

ստեղծում: 

Անտառահատումներ: Նոր 

բուսատեսակների 

ներմուծումը տարբեր 

ֆիտոցենոզներ: 

ռեֆերատ, 

պրեզենտացիա 

 

Կիսամյակի 

ընթացքում 

Ռեֆերատի 

ներկայացում, 

պաշտպանություն 

Նշված բոլոր գրական 

աղբյուրներից 

 

13.Դասընթացի նյութատեխնիկական միջոցների ապահովում13 

 

Ռեսուրսի անվանումը Ռեսուրսի անվանումը, քանակը, նկարագրությունը (անհրաժեշտության դեպքում) 

Լսարան (հատուկ կահավորմամբ) Դասախոսությունների համար պրոեկտորներով և էլեկրոնային դաստախտակներով 

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

կազմակերպելու համար 
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համալրված լսարաններ, գործնական աշխատանքների համար համապատասխան 

լաբորատորիաներ 

 

Նյութեր լաբորատոր աշխատանքների համար 
գործնական աշխատանքում  մեթոդական ցուցումներում ներառված նյութերը և 

սարքավորումները 

Սարքեր, սարքավորումներ պրոեկտոր, 

Համակարգչային ծրագրեր  

Այլ ՎՊՀ-ի գրադարանը, այդ թվում նաև էլեկտրոնային ռեսուրսները 

 



 

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. 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 քննությամբ։  

Քննությամբ  ամփոփվող դասընթացն ավարտվում է կիսամյակի 2 քննության  

միջոցով և մյուս բաղադրիչների գնահատումների արդյունքներով: 

 

14.3.Հարցաշար (ըստ ծրագրի) 

 

1.Երկրաբուսաբանության առարկան, առարկայի նպատակը և նրա խնդիրները,          

ուսումնասիրման մեթոդները:  

2. Զարգացման համառոտ պատմությունը:  

                                                           
14«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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3. Հասկացողություն երկրի բուսական ծածկույթի մասին:  

4. Երկրաբուսաբանության կապը կենսաբանական և աշխարհագրական ցիկլի այլ 

առարկաների հետ: 

5. Հասկացողություն  ֆիտոցենոզի մասին:   

6. Կենսահամակեցություն:  

7. Կենսերկրահամակեցություն և ազգակից հասկացություններ:  

8. Լանդշա ֆտագիտության հիմնական կատեգորիաները: 

9. Ֆիտոցենոզի  ֆլորիստիկական կազմը:  

10. Տեսակի էկոլոգա-աշխարհագրական  մասնատում: 

11. Ցենոպոպուլյացիաների տարիքային կառուցվածքի առանձնահատկությունները: 

12. Տեսակի կենսունակությունը:  

13.Կենսաձևերի դերը  ֆիտոցենոզում: 

14. Տեսակի առատության հաշվառման սկզբունքները:  

15.Բացարձակ չափման մեթոդները: Ողղակի հաշվարկի թվային մեթոդներ:  

16. Կենսազանգված և արդյունավետություն: Ծավալի որոշում:  

17.Սերմի և պտուղների բերքի գնահատում: Ստվերային ծածկույթ:  

18.Բույսերի միջև եղած հեռավորության չափում: Հարաբերական խտության հաշվառման         

մեթոդ:  

19.Տեսակի բաշխման հանդիպման հաճախականությունը և բնույթը: Տարբեր տեսակների 

դերը  ֆիտոցենոզների կյանքում: 

20.Հարկայնություն:  

21.Մոզայականություն: Սինուզիականություն: Կոնսորցիաներ: 

22. Բույսերի փուլայնությունը և  ֆիտոցենոզի սեզոնային ռիթմը: Հերթափոխությունը                   

ֆիտոցենոզում: 

23. Բույսերի միջև փոխհարաբերությունները  Ֆիտոցենոզներում 

24. Ազոտ  ֆիքսող օրգանիզմների սիմբիոզը մերկասերմ և ծածկասերմ բույսերի հետ: 

Միկորիզա: 

25. Էպի ֆիտներ: Հողային և ցամաքային սապրո ֆիտներ: 

26. Լիանաներ: Բույսերի մեկ խմբի ազդեցությունը մյուսի վրա:  

27. Մակաբույծներ և կիսամակաբույծներ: Մրցակցություն:  

28.Ֆիտոցենոզում լարվածությունը տեսակների միջև: Ներտեսակային 

փոխհարաբերություններ: 

29.Ֆիտոցենոզների ազդեցությունը միջավայրի վրա 

30. Ֆիտոցենոզի ազդեցությունը լույսի վրա: Ֆիտոցենոզի ազդեցությունը քամու վրա:  

31.Ֆիտոցենոզի ազդեցությունը ածխաթթու գազի վրա: Ֆիտոցենոզի ազդեցությունը 

մթնոլորտում տարբեր գազերի և ցնդող նյութերի վրա: 

32. Ֆիտոցենոզի ազդեցությունը ջերմային ռեժիմի վրա: Ֆիտոցենոզի ազդեցությունը 

խոնավության և տեղումների վրա: 

33. Ֆիտոցենոզի ազդեցությունը հողի և ռելիե ֆի վրա: 

34.Ջրային բույսերի ազդեցությունը միջավայրի վրա: Համակեցությունների ինդիկատոր 

նշանակությունը: 

35. Կենդանիների դերը  Ֆիտոցենոզների և կենսացենոզների կյանքում 

36. Միրմեկո ֆիլիա: Կենդանիների դերը փոշոտման մեջ:  
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37.Բույսերի սպորների տարածումը կենդանիների միջոցով. էնդոզոոխորիա, 

էպիզոոխորիա, սինզոոխորիա, միրմեկոխորիա:  

38. Բույսերի վրա կենդանիների ազդեցությունը սնման պրոցեսում:  

39. Հողի փոփոխությունը կենդանիների ազդեցությամբ: Բույսերի պաշտպանությունը 

թշնամիներից կենդանիների միջոցով: 

40. Մարդու դերը  Ֆիտոցենոզների կյանքում 

41. Բույսերի միգրացիան: Արեալների կրճատումը և բույսերի բնաջնջումը:  

42. Մարդու անմիջական ներ•ործությունը բուսական ծածկույթի վրա:  

43. Հերկում: Անտառահատում: Այրում: Հնձում: 

44. Ընտանի կենդանիների արածեցումը: Հնձում: 

45. Ճահիճների չորացում: Ոռոգում: 

46. Ծխի, գազի և վնասակար խառնուրդների գործունեությունը օդում: 

47. Լցակույտերի, փորվածքների և ռուդերալային տեղանքների ստեղծում: 

48. Մշակովի  ֆիտոցենոզների ստեղծում: Բուսական ծածկույթի պահպանությունը: 

49. Սուկցեսիայի առաջին փուլը: Ֆիտոցենոզների ձևավորումը: Մեկ  ֆիտոցենոզի 

հերթափոխումը մյուսով: 

50. Ֆիտոցենոզի դինամիկան: 

Ա) 1-ին  ընթացիկ ստուգում (կիսամյակի 9-10 շաբաթվա ընթացքում)  

Ընդգրկված թեմաները. 

    1. Ֆիտոցենոզ, կենսերկրացենոզ, ցենոպոպուլյացիա: 

    2. Ֆիտոցենոզների ուսումնասիրման մեթոդները: 

 

 

Ընդգրկված հարցեր 

1.Երկրաբուսաբանության առարկան, առարկայի նպատակը և նրա խնդիրները,          

ուսումնասիրման մեթոդները:  

2. Զարգացման համառոտ պատմությունը:  

3. Հասկացողություն երկրի բուսական ծածկույթի մասին:  

4. Երկրաբուսաբանության կապը կենսաբանական և աշխարհագրական ցիկլի այլ 

առարկաների հետ: 

5. Հասկացողություն  ֆիտոցենոզի մասին:   

6. Կենսահամակեցություն:  

7. Կենսերկրահամակեցություն և ազգակից հասկացություններ:  

8. Լանդշա ֆտագիտության հիմնական կատեգորիաները: 

9. Ֆիտոցենոզի  ֆլորիստիկական կազմը:  

10. Տեսակի էկոլոգա-աշխարհագրական  մասնատում: 

11. Ցենոպոպուլյացիաների տարիքային կառուցվածքի առանձնահատկությունները: 

12. Տեսակի կենսունակությունը:  

13.Կենսաձևերի դերը  ֆիտոցենոզում: 

14. Տեսակի առատության հաշվառման սկզբունքները:  

15.Բացարձակ չափման մեթոդները: Ողղակի հաշվարկի թվային մեթոդներ:  

16. Կենսազանգված և արդյունավետություն: Ծավալի որոշում:  

17.Սերմի և պտուղների բերքի գնահատում: Ստվերային ծածկույթ:  
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18.Բույսերի միջև եղած հեռավորության չափում: Հարաբերական խտության հաշվառման         

մեթոդ:  

19.Տեսակի բաշխման հանդիպման հաճախականությունը և բնույթը: Տարբեր տեսակների 

դերը  ֆիտոցենոզների կյանքում: 

 

 

 

Բ) 2-րդ  ընթացիկ քննություն (կիսամյակի 19-20 շաբաթվա ընթացքում)   

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

Ընդգրկվող թեմաները. 

1. Բույսերի միջև փոխհարաբերությունները 

2. Ֆիտոցենոզի ազդեցությունը միջավայրի վրա 

3. Կենդանիների, մարդու դերը  ֆիտոցենոզների կյանքում: 

 

 Ընդգրկված հարցեր. 

20.Հարկայնություն:  

21.Մոզայականություն: Սինուզիականություն: Կոնսորցիաներ: 

22. Բույսերի փուլայնությունը և  ֆիտոցենոզի սեզոնային ռիթմը: Հերթափոխությունը                   

ֆիտոցենոզում: 

23. Բույսերի միջև փոխհարաբերությունները  Ֆիտոցենոզներում 

24. Ազոտ  ֆիքսող օրգանիզմների սիմբիոզը մերկասերմ և ծածկասերմ բույսերի հետ: 

Միկորիզա: 

25. Էպի ֆիտներ: Հողային և ցամաքային սապրո ֆիտներ: 

26. Լիանաներ: Բույսերի մեկ խմբի ազդեցությունը մյուսի վրա:  

27. Մակաբույծներ և կիսամակաբույծներ: Մրցակցություն:  

28.Ֆիտոցենոզում լարվածությունը տեսակների միջև: Ներտեսակային 

փոխհարաբերություններ: 

29.Ֆիտոցենոզների ազդեցությունը միջավայրի վրա 

30. Ֆիտոցենոզի ազդեցությունը լույսի վրա: Ֆիտոցենոզի ազդեցությունը քամու վրա:  

31.Ֆիտոցենոզի ազդեցությունը ածխաթթու գազի վրա: Ֆիտոցենոզի ազդեցությունը 

մթնոլորտում տարբեր գազերի և ցնդող նյութերի վրա: 

32. Ֆիտոցենոզի ազդեցությունը ջերմային ռեժիմի վրա: Ֆիտոցենոզի ազդեցությունը 

խոնավության և տեղումների վրա: 

33. Ֆիտոցենոզի ազդեցությունը հողի և ռելիե ֆի վրա: 

34.Ջրային բույսերի ազդեցությունը միջավայրի վրա: Համակեցությունների ինդիկատոր 

նշանակությունը: 

35. Կենդանիների դերը  Ֆիտոցենոզների և կենսացենոզների կյանքում 

36. Միրմեկո ֆիլիա: Կենդանիների դերը փոշոտման մեջ:  

37.Բույսերի սպորների տարածումը կենդանիների միջոցով. էնդոզոոխորիա, 

էպիզոոխորիա, սինզոոխորիա, միրմեկոխորիա:  

38. Բույսերի վրա կենդանիների ազդեցությունը սնման պրոցեսում:  

39. Հողի փոփոխությունը կենդանիների ազդեցությամբ: Բույսերի պաշտպանությունը 

թշնամիներից կենդանիների միջոցով: 

40. Մարդու դերը  Ֆիտոցենոզների կյանքում 
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41. Բույսերի միգրացիան: Արեալների կրճատումը և բույսերի բնաջնջումը:  

42. Մարդու անմիջական ներ•ործությունը բուսական ծածկույթի վրա:  

43. Հերկում: Անտառահատում: Այրում: Հնձում: 

44. Ընտանի կենդանիների արածեցումը: Հնձում: 

45. Ճահիճների չորացում: Ոռոգում: 

46. Ծխի, գազի և վնասակար խառնուրդների գործունեությունը օդում: 

47. Լցակույտերի, փորվածքների և ռուդերալային տեղանքների ստեղծում: 

48. Մշակովի  ֆիտոցենոզների ստեղծում: Բուսական ծածկույթի պահպանությունը: 

49. Սուկցեսիայի առաջին փուլը: Ֆիտոցենոզների ձևավորումը: Մեկ  ֆիտոցենոզի 

հերթափոխումը մյուսով: 

50. Ֆիտոցենոզի դինամիկան: 

 

 

14.4. Գնահատման չափանիշները15. 

 

Տեսական գիտելիքները գնահատվում են հարց ու պատասխանի ձևով, քննության 

ժամանակ գրավոր եղանակով: 

Գործնական աշխատանքները գնահատվում են գործնական պարապմունքների ժամանակ 

տրված տարբեր հանձնարարությունների հիման վրա: 

Ինքնուրույն աշխատանքի համար դասընթացի սկզբին ուսանողն ընտրում է նախապես 

տրված թեմաները, որի շուրջ կատարում է իր աշխատանքը 

 

Տեսական գիտելիքների գնահատման չափանիշները. 20 միավոր 

տեսական նյութի իմացություն` վերարտադրման մակարդակով, 

առաջադրված հարցերի պատասխանի բովանդակություն, ներկայացման 

տրամաբանական հաջորդականություն, ամբողջություն,  ճշտություն, սեփական 

տեսակետի  հիմնավորման  աստիճան, 

տեսական նյութի յուրացման  աստիճան` լաբորատոր և գործնական աշխատանքների 

կատարման  տեսանկյունից:  

 Գործնական աշխատանքների գնահատման չափանիշները (4 ստուգում, 

յուրաքանյուրը գնահարվում է առավելագույնը 5 միավոր` գումարային առավելագույնը 20 

միավոր). 

 հանձնարարության կատարում և  կատարման որակ, 

 մասնակցություն լսարանային քննարկումներին, 

 մանրադիտակային պրեպարատների պատրաստման կարողություններ, 

 մանրադիտակային պրեպարատների ուսումնասիրման և մասերի ճիշտ 

մեկնաբաննելու կարողություններ : 

 Ինքնուրույն աշխատանքի  գնահատման չափանիշները (2 ինքնուրույն աշխատանք, 

յուրաքանյուրը գնահարվում է առավելագույնը 10 միավոր` գումարային առավելագույնը 

20 միավոր). 

  անհատական աշխատանքի առաջին տեսակի՝ ռեֆերատի,  ներկայացում 

էլեկտրոնայաին տեսքով,   

                                                           
15 Լրացվում է ըստ ամբիոնի /դասախոսի  որոշման 
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 ռեֆերատում ներկայացված նյութի համապատասխանություն առաջադրված թեմայի 

հետ,  

 ռեֆերատի ձևակերպման որակ (գրագիտության ընդհանուր մակարդակ, շարադրման 

ոճ, լուսաբանումների որակ, տեղեկատվական աղբյուրների օգտագործման մշակույթ),  

 համացանցի տեղեկատվական աղբյուրների օգտագործում, 

 ռեֆերատի համառոտ բանավոր ներկայացում, բանավոր խոսքի և թեմայի քննարկման  

մակարդակ; 
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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-079 -Երկրաբուսաբանություն 

Դասընթացին 

հատկացվող 

կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

2-րդ տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 60 Դասախոսություն 30 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 30 

Ինքնուրույն 60 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը Ընթացիկ  քննություններ 

Դասընթացի 

նպատակը 

ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ բնության օրինաչափությունների 

վերաբերյալ, ուսանողներին ապահովել ֆիտոցենոզների և 

կենսահամակեցությունների կառուցվածքի, ֆիտոցենոզի ֆլորիստական 

կազմի, կյանքի տարբեր ձևերի և տեսակների միջև քանակական 

հարաբերությունների մասին,  ֆիտոցենոզների ազդեցությունը միջավայրի 

վրա, կենդանիների  և մարդու դերը ֆիտոցենոզների և կենսացենոզների 

կյանքում, նաև բուսական ծածկույթի դինամիկայի վերաբերյալ 

գիտելիքներով:  

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

-երկրաբուսաբանության բաժինների և կարևորագույն 

հասկացությունների վերաբերյալ, 

       -ֆիտոցենոզի ֆլորիստիկական կազմի մասին, 

       -ֆիտոցենոզներում բույսերի, կենդանիների և մարդու ունեցած դերի 

վերաբերյալ, 

      -ֆիտոցենոզներում ստեղծված բարդ փոխհարաբերությունների և 

բուսական  համակեցությունների կառուցվածքի վերաբերյալ, 

       -միջավայրի վրա ֆիտոցենոզների ադեցության վերաբերյալ: 

Հմտություն 
- երկրաբուսաբանության ուսումնասիրման մեթոդներ 

 -բնության օրինաչափությունների, բույսերի և կենդանիների 

փոխհարաբերությունների վերլուծությանը, ագրոցենոզների ստեղծման 

ձևերին: 

 

Կարողունակություն 
-երկրաբուսաբանության վերաբերյալ տեսական գիտելիքներն ու 

ունակությունները կիրառել պրակտիկ գործունեության մեջ, 

  -հանձնարարված գրականության հիման վրա կազմել ռեֆերատներ. 

 -երկաբուսաբանական մեթոդները յուրացնելով, այն օգտագործել 

գյուղատնտեսության մեջ և բուսաբանական հետազոտություններ 

կատարելու ժամանակ 

     -երկրաբուսաբանության օրինաչափությունների իմացության հիման 
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վրա  մասնակցել ագրոցենոզներ ստեղծելու գործընթացին     

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1 Երկրաբուսաբանության առարկան և խնդիրները, 

ուսումնասիրման մեթոդները և կապը այլ առարկաների հետ: Զարգացման 

համառոտ պատմությունը: Հասկացողություն երկրի բուսական ծածկույթի 

մասին:  

Թեմա 2 Ֆիտոցենոզ և նրա տեղը երկրի լանդշա ֆտային թաղանթում: 

Թեմա 3Ֆիտոցենոզի  ֆլորիստիկական կազմը: Տեսակի պոպուլյացիան: 

Կյանքի ձևեր: 

Թեմա 4 Ֆիտոցենոզում քանակական հարաբերությունները տեսակների 

միջև:Կենսազանգված և արդյունավետություն: 

Թեմա 5 Բուսական համակեցությունների կառուցվածքը: 

Թեմա 6 Բույսերի միջև փոխհարաբերությունները  Ֆիտոցենոզներում: 

Թեմա 7 Ֆիտոցենոզների ազդեցությունը միջավայրի վրա: 

Թեմա 8 Կենդանիների դերը  Ֆիտոցենոզների և կենսացենոզների 

կյանքում: 

Թեմա 9 Մարդու դերը  Ֆիտոցենոզների կյանքում:Բուսական ծածկույթի 

դինամիկան: 

Թեմա 10Բուսական ծածկույթի դինամիկան 

Թեմա 11 Ֆիտոցենոզի դասակարգումը և  ֆիտոցենոլոգիայի 

տաքսոնոմիական միավորների համակարգը 

 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Տեսական գիտելիքների գնահատման չափանիշները. 20 միավոր 

տեսական նյութի իմացություն` վերարտադրման մակարդակով, 

առաջադրված հարցերի պատասխանի բովանդակություն, 

ներկայացման տրամաբանական հաջորդականություն, 

ամբողջություն,  ճշտություն, սեփական տեսակետի  հիմնավորման  

աստիճան, 

տեսական նյութի յուրացման  աստիճան` լաբորատոր և գործնական 

աշխատանքների կատարման  տեսանկյունից:  

 Լաբորատոր աշխատանքների գնահատման չափանիշները (4 

ստուգում, յուրաքանյուրը գնահարվում է առավելագույնը 5 միավոր` 

գումարային առավելագույնը 20 միավոր). 

 հանձնարարության կատարում և  կատարման որակ, 

 մասնակցություն լսարանային քննարկումներին, 

 մանրադիտակային պրեպարատների պատրաստման 

կարողություններ, 

 մանրադիտակային պրեպարատների ուսումնասիրման և մասերի 

ճիշտ մեկնաբաննելու կարողություններ : 

 Ինքնուրույն աշխատանքի  գնահատման չափանիշները (2 

ինքնուրույն աշխատանք, յուրաքանյուրը գնահարվում է առավելագույնը 

10 միավոր` գումարային առավելագույնը 20 միավոր). 

  անհատական աշխատանքի առաջին տեսակի՝ ռեֆերատի,  

ներկայացում էլեկտրոնայաին տեսքով,   

 ռեֆերատում ներկայացված նյութի համապատասխանություն 

առաջադրված թեմայի հետ,  

 ռեֆերատի ձևակերպման որակ (գրագիտության ընդհանուր 

մակարդակ, շարադրման ոճ, լուսաբանումների որակ, տեղեկատվական 

աղբյուրների օգտագործման մշակույթ),  

 համացանցի տեղեկատվական աղբյուրների օգտագործում, 
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 ռեֆերատի համառոտ բանավոր ներկայացում, բանավոր խոսքի և 

թեմայի քննարկման  մակարդակ; 

 

Գնահատումը կատարվում է ըստ բուհում գործող «Ուսանողների 

գիտելիքների ստուգման, գնահատման և հաշվառման կանոնակարգ» 

(ընդունված ՎՊՀ-ի գիտական խորհրդի կողմից   30.062022թ.), 
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