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ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ 

1. Դասընթացի դերը  և տեղը կրթական ծրագրում․ 

 
Կենսաբանության մագիստրոս պատրաստելու մագիստրատուրայի ծրագրով նախատեսված 

է ուսումնասիրել ՙ Մարդու գենետիկա՚ առարկան, որը  գենետիկայի առանձին ճյուղերից է: 

Սերտ է կապը մոլեկուլային կենսաբանության,մարդու և կենդանիների 

ֆիզիոլոգիայի,կենսաքիմիայի, բջջաբանության հետ: ՙՄարդու գենետիկա՚  առարկայի 

ներկայացվող պահանջները բխում են առարկայական ծրագրից:Այն ներառված է 

մասանգիտական կամընտրական  դասընթացների ցանկում: 

 

2. Դասընթացի նպատակը և  խնդիրները. 

2.1.  Դասընթացի նպատակն  ու խնդիրները. 

Դասընթացի  նպատակն է խորացնել և ամրապնդել ուսանողների գիտելիքները   մարդու 

գենետիկական գործընթացների ՝ ժառանգականության և փոփոխականության, գենային 

արտահայտչականության կարևորագույն մախանիզմների, ինչպես նաև մուտագեն  

գործոնների և մուտագենեզի ռիսկերի վերաբերյալ:   

 

2.2. Դասընթացի  խնդիրներն են. 

• Յուրացնել մարդու գենետիկայի ուսումնասիրության մեթոդները 

• Պատկերացնել մարդու  գենետիկայի ուսումնասիրության 

մեթոդների տարբերությունները ՝գենետիկայիում առկա այլ 

մեթոդներից: 

• Տարբերակել ժառանգական, ժառանգական նախահակվածություն 

ունեցող, ի ծնե և ձեռքբերովի հիվանդությունների  դրսևորման 

առնձնահատկությունները , ինչպես նաև գենետիկական հիմքերը:  
 

3. Դասընթացին մասնակցելու նախնական մուտքային գիտելիքները, 

կարողությունները և հմտությունները  /դասընթացները/ 

«Մարդու գենետիկա» առարկայի դասընթացին մասնակցելու նախապայմանը 

հետևյալն է. ուսանողները պետք է նախնական գիտելիքներ ունենան ընդհանուր 

ցիտոգենետիկայից, մոլեկուլային կենսաբանությունից, կենսաքիմիայից, 

բջջաբանությունից : 

 

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

կոմպետենցիաները․ 
 

Վերջնական արդյունքին ներկայացվող պահանջները    

 4.1.Պետք է գիտենա. (Տեսական գիտելիքներ) 

➢ մարդու  գենետիկական առանձնահատկությունների և մեխանիզմների 

հիմնական  օրինաչափությունների, 

➢ ժառանգման մեխանիզմների և դրանց առանձնահատկությունների, 

➢ քրոմոսոմների   խմբերի և դրանց  առանձնահատկությունների 

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

http://www.vsu.am/karg/ararkayakan-nkaragir-17.pdf
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➢ գենային,քրոմոսոմային և գենոմային մուտացիաների, 

➢ մուտագենների դասերը 

 

 

4.2.Պետք է կարողանա (Բուն մասնագիտական գործնական կարողություներ) 

 

➢ մարդու  գենետիկային վերաբերող տեսական  գիտելիքները կարողանա 

համակցել հարակից գիտություների գիտական  պաշարին՝հետազոտական  

աշխատանքային գործունեություն  ծավալելու  շրջանում: 
➢ որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն եզրահանգումներ 

➢ պրակտիկ  գործունեությունը  հմտորեն համակցել հետազոտական 

աշխատանքներում: 

 

4.3.Պետք է տիրապետի  

 

• մարդու գենետիկայի  տեսական գիտելիքներին, խնդիրների  լուծումներին 

• մարդու օրգանիզմում գեների  ազդեցության  մեխանիզմներին , 

• ապագա  մանկավարժ՝կենսաբանի , պրակտիկ-աշխատանքային գործունեությանը, 

որը  կօժանդակի ճիշտ կազմակերպել  մարդու գենետիկային  վերաբերող  ճշգրիտ, 

գիտական վերլուծական  գործընթաց: 

 

 Դասընթացի ընթացքում կիրականանա նաև ծրագրի ավարտական պահանջներով 

նախատեսված հետևյալ կոմպետենցիաների զարգացումը` 

1. ընդհանրական կոմպետենցիաներ(Ը) 

ԳԿ1 վերլուծելու և սինթեզելու ունակություն,  

ԳԿ2կազմակերպելու և պլանավորելու ունակություն,  

ԳԿ3հենքային և ընդհանուր գիտելիքներ, 

 ԳԿ4մասնագիտական ոլորտի գիտելիքների հիմունքներ,  

ԳԿ5մայրենի լեզվով բանավոր և գրավոր հաղորդակցություն, 

 ԳԿ6երկրորդ օտար լեզվի իմացություն, 

5 ԳԿ8.տեղեկատվությունը կառավարելու ունակություն (տարբեր աղբյուրներից 

տեղեկատվություն գտնելու և վերլուծելու ունակություն), 

  

Բ)Առարկայական (մասնագիտական) կոմպետենցիաներ (ԱԿ) 

ԱԿ2 հստակ հաղորդել ստացված հենքային գիտելիքները, 
ԱԿ5 հասկանալ և օգտագործել քննադատական վերլուծության տեսությունների զարգացման 

մեթոդները, 

ԱԿ6 կիրառել տվյալ առարկային բնորոշ մեթոդները, 

ԱԿ9 դրսևորեն ժամանակակից խոր գիտելիքներ մասնագիտական ոլորտում 

(նորագույն տեսությունների, դրանց մեկնաբանությունների, մեթոդների և 

եղանակների իմացություն), 

ԱԿ11 տիրապետեն ինքնուրույն հետազոտության մեթոդներին և կարողանան 

մեկնաբանել հետազոտության արդյունքները, 

ԱԿ14 տիրապետեն տվյալ մասնագիտական մակարդակում պահանջվող 

կոմպետենցիաներին 

 

Ուսուցչական կոմպետենցիաների մասով բակալավրը պետք է տիրապետի հետևյալ 

կոմպետենցիաներին. կոմպետենցիաներին. 
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Ու1հանձնառություն սովորողների առաջադիմության և ձեռքբերումների նկատմամբ,  

Ու2 ուսուցման ժամանակակից մեթոդները և տեխնոլոգիաները ուսումնասիրելու, ներդնելու 

կարողություն,  

Ու3խորհրդատվական կարողություն , 

 Ու4առարկայական գիտելիքներին տիրապետելու կարողություն , 

 Ու5ուսուցման բարենպաստ միջավայր ստեղծելու կարողություն, 

 Ու6ժամանակը արդյունավետ օգտագործելու հմտություն,  

Ու7սեփական գործունեության արդյունքները գնահատելու և վերլուծելու կարողություն, 

 Ու8 մասնագիտական կատարելագործման անհրաժեշտության գիտակցում,  

 

5. Դասընթացի դերը կրթական ծրագրի շրջանավարտների  գիտելիքների, 

կարողությունների և հմտությունների ձևավորման հարցում ըստ 

աշխատաշուկայի պահանջների 

«Մարդու գենետիկա»  դասընթացից ձեռք  բերված գիտելիքներն և 

հմտությունները հետագայում կապահովի  հիմնական և ավագ դպրոցներում, 

«Կենսաբանություն» առարկայի  դասընթացի յուրացումը: 

 

6. Դասընթացի ծավալը,  ուսումնական աշխատանքի  տեսակները, արդյունքների 

ամփոփման ձևերը 

 

Չափանիշ 

Առկա 

ուսուցման 

համակարգ 

Հեռակա 

ուսուցման 

համակարգ 

Դասընթացի ընդհանուր աշխատատարությունը 

(կրեդիտ /ընդհանուր ժամաքանակ) 
3 կրեդիտ/90 ժամ  

   

Աշխատանքի տեսակը ժամաքանակ ժամաքանակ 

Դասախոսություն 22  

Գործնական աշխատանք 22  

Սեմինար պարապմունք -  

Լաբորատոր աշխատանք   

Ինքնուրույն աշխատանք 44  

Ընդամենը 90  

Ստուգման ձևը (ստուգարք/ ընթացիկ 

քննություն/ հանրագումարային քննություն) 

ստուգարք  

 

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 
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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): 

▪ Կլոր սեղան – ինքնուրույն աշխատանքի ձևին բնորոշ է թեմատիկ բանավեճի 

համադրումը խմբային աշխատանքի հետ: 

▪ Կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն – ուսանողների ակտիվ գործունեության 

կազմակերպման ամենաարդյունավետ և տարածված ձևերից մեկն է, որը 

զարգացնում է մասնագիտական և կեցությանը վերաբերող տարբեր հարցերի 

վերլուծության կարողությունը: 

▪ Զեկույց – որևէ գիտական կամ հետազոտական թեմայի շուրջ կատարած 

եզրակացությունների, ստացած արդյունքների ներկայացում ուսանողի կողմից: 

 

 

8. Դասավանդման 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,  

 

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
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յո
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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
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1.  Ներածություն:Հասկացություն  ՙՙՄարդու գենետիկա՚՚  առարկայի  և որպես գենետիկայի կարևորագույն ճյուղ՝  

հիմնական բաժիններների վերաբերյալ,կապը այլ գիտությունների հետ: Գիտության զարգացման 

պատմությունից: 
2 2 4 

2.    Ժառանգականության բջջաբանական  և  կենսաքիմիական հիմունքներ 

Ժառանգականության և փոփոխականության ուսումնասիրության մեթոդները նորմայում և 

պաթոլոգիաների դեպքում 

6 6 
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3.  Ժառանգականության և փոփոխականության ուսումնասիրության մեթոդները նորմայում և 

պաթոլոգիաների դեպքում 

Հատկանիշների  ժառանգման  օրինաչափությունները 
4 6 

 

10 

4. Փոփոխականանության  և մուտացիաների  տեսակները մարդու մոտ: Մուտագենեզի գործոնները: 4 4 10 

5 Քրոմոսոմային հիվանդություններ: Խանգարումներ աուտոսոմների համակարգում 

Սեռական զարգացման անոմալիաները՝ կախված քրոմոսոմային հավաքակազմի 

խանգարումներից 

6 6 10 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 22 22 44 

 

11. Ուսումնամեթոդական գրականության ապահովման քարտ 

 

հ/հ Անվանումը/հեղինակ Հրատարակության տարի 

Պարտադիր գրականություն (ՊԳ) 

1. Фогел ф., Мотульски А. Генетика человека:В 3-их т. Т1: Пер.ц англ.-М.:Мир 

2. Æèìóëå È. Ô. Îáùàÿ è ìîëåêóëÿðíàÿ ãåíåòèêà. Í. 2002 

3. Âàòòè Ê. Â., Òèõîìèðîâà Ì. Ì. “Ðóêîâîäñòâî ê ïðàêòè÷åñêèì çàíÿòèÿì ïî гåíåòèêå”Ì. 1979 
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4. И. Ф. Жимулев - Общая и молекулярная генетика -  

5. Основы цитогенетики человека под редакцией  А.А. Прокофьевой-Бельговской 
 

2011 

6. Ùèïêîâ Â. Ë. Êðèâîøåíèíà Ã. Í. Îáùàÿ è ìåäèöèíñêàÿ ãåíåòèêà. Ì. 2003ã. 

7. 

8. Եդոյան Ռ. Հ. "Գենետիկա սելեկցիայի հիմուքներով", Ե.  

Լրացուցիչ գրականություն(ԼԳ) 

1. Ì. Å. Ëîáàøåâ “Ãåíåòèêà” Èçä. Ëåíèíãðàäñêîãî óíèâåðñèòåòà  1969 

2. Ýëëèîò Â., Ýëëèîò Ä. –Ìîëåêóëÿðíàÿ áèîëîãèÿ. Ì.: èçä. Íèè áèîìåä. õèìèè ÐÀÌÍ, ,- 372 с. 1999 

3 Ю.Б. Филипович, А. С. Коничев, Г.А. Севастьянова – Биохимические основы жизнедеятельности человека 
учеб.пособие для вузов-407 с. 

2005 

4. Խաչատրյան Գ.,Ս.,Աղաջանով Մ. Ի., Կենսաքիմիա, դասգիրք բժշկական և կենսաբանական բուհերի համար: 

Երևան-680 էջ 

2001 

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

1.   

2.   

 

12. Դասընթացի ուսումնամեթոդական քարտ 

12.1. Դասախոսությունների ուսումնամեթոդական  քարտ 

 

հ/հ Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ Գրականություն 

1. Ներածություն: Հասկացություն  ՙՙՄարդու գենետիկա՚՚  առարկայի  և 

որպես գենետիկայի կարևորագույն ճյուղ՝  հիմնական բաժիններների 

վերաբերյալ,կապը այլ գիտությունների հետ: Գիտության զարգացման 

պատմությունից: 

1. Բժշկական գենետիկան դերը կենսասբանական 

գիտ. շարքում: 

2.Մրադու գենետիկայի պատմությունից 
2 

ՊԳ 1-8 

Լ/Գ 1-4 

2.  

 

 Ժառանգականության բջջաբանական  և կենսաքիմիական 

հիմունքներ 
 

1. Քրոմոսոմի նուրբ կառուցվածք:Քրոմոսոմի 

փաթեթավորման առանձնահատկություններ:  

2. Քրոմոսոմների քիմիական կազմը և 

գենետիկական ֆունկցիան: 

3. Մարդու մետ ատիպիկ միտոզի դերը 

պաթոլոգիայի դեպքում: 

4. Գենային մուտացիաներ:Քրոմոսոմային կազմի  

փոփոխությոնւ:Քրոմոսոմի կառուցվածքային 

փոփոխություն: 

6 
ՊԳ 1-8 

Լ/Գ 1-4 
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5. Գենը և  նրա կառուցվածքը 

6. Գենետիկական տեղեկատվության 

պահպանման մեխաիզմները: 

7. Գենետիկական կոդը և նրա 

հատկությունները: 

3. Ժառանգականության և փոփոխականության 

ուսումնասիրության մեթոդները նորմայում և պաթոլոգիաների 

դեպքում 

Հատկանիշների  ժառանգման  օրինաչափությունները 
 

 1.Տոհմանբանական մեթոդ: 

2.Երկվորյակային մեթոդ: 

3.Կենսաքիմիական մեթոդ: 

4.Բջջագենետիկ մեթոդ: 

5.Դերմատոգլիֆիկական  մեթոդ: 

6.Պոպուլյացիոն-վիճակագրական մեթոդ: 

7.Իմունոգենետիկական մեթոդ: 

8.Նախանատալ դիագնոստիկ մեթոդ: 

4 
ՊԳ 1-8 

Լ/Գ 1-4 

4. Փոփոխականանության  և մուտացիաների  տեսակները 

մարդու մոտ: Մուտագենեզի գործոնները: 

 

1.Փոփոխականության հիմնական ձևերը: 

2.մուտացիոն փոփոխականության էությունը և 

պատճառները: 

3.Մուտացիաների տեսակները( գենային, 

քրոմոսոմային, գենոմային):Էնդո- ևէկզոմուտագեններ 

4.Մուտագենեզ, դրա տեսակները:Ֆիզիկական 

մուտագեններ : Քիմիական մուտագեններ: 

Կենսաբանական մուտագեններ 

4 
ՊԳ 1-8 

Լ/Գ 1-4 

5. Քրոմոսոմային հիվանդություններ: Խանգարումներ 

աուտոսոմների համակարգում 

Սեռական զարգացման անոմալիաները՝ կախված 

քրոմոսոմային հավաքակազմի խանգարումներից 

 

1.Սեռական զարգացման անոմալիաներ 

պոլիսոմիան  արական սեռի և իգական սեռի մոտ 

:  

2.X  քրոմոսոմի  ամբողջական  և մասնակի  

մոնոսեմիա: Մոզաիկություն: 

3.Yքրոմոսեմի կառուցվածքային աբերացիա:  

X  քրոմոսոմի գենետիկական մարկերները:  

A խմբի քրոմոսոմներ, 

B խմբի քրոմոսոմներ, 

C խմբի քրոմոսոմներ, 

D խմբի քրոմոսոմներ, 

 D1-տրիսոմիա, 

 E խմբի քրոմոսոմներ, 

18 տրիսոմիա:  

F խմբի քրոմոսոմներ, 

 G խմբի քրոմոսոմներ: Դաունի համախտանիշ G1 

տրիսոմիա:Քրոմոսոմների կառուցվածքային 

6 
ՊԳ 1-8 

Լ/Գ 1-4 
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փոփոխություն. դելեցիա ,,կատվի ճիչի՚՚՚  

համախտանիշ 

Ինվերսիա, տրանսոկացիա, 

օղակավոր քրոմոսոմներ, միկրոանոմալիաներ 

 

 

12.2. Գործնական աշխատանքների /սեմինար պարապմունքների ուսումնամեթոդական քարտ 
 

հ/հ Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ 

Ս
տ

ո
ւգ

մ
ա

ն
 

ձ
և

ը
 

Գրականություն 

1. ժառանգականության 

բջջաբանական հիմքեր 
 

Վերլուծել բջիջների բաժանման տիպերը սեռական և 

սոմատիկ բջիջներում 
Քրոմոսոմներ: Մարդու կարիոտիպը:Մարդու քրոմոսոմների 

ընդհանուր մորֆոլոգիան, չափերը և քանակը: 

2 

բանավոր 

հարցումներ, 

գրավոր թեստերի 

առաջադրում 

ՊԳ 1-8 

Լ/Գ 1-4 

2. մարդու գենետիկայի 

ուսումնասիրման մեթոդներ 

կազմել և վերլուծել տոհմաբանական սխեմաներ 
 

2 

բանավոր 

հարցումներ, 

գրավոր թեստերի 

առաջադրում 

ՊԳ 1-8 

Լ/Գ 1-4 

3 Մարդու նորմալ կարիոտիպի 

ուսումնասիրություն 

Մարդու   կարիոտիպի իդիոգրամի  

և կարիոգրամի  վերլուծությունը 

ուսումնասիրվող պրեպարատոմ  հաշվել քրոմոսոմների թիվը 

յուրաքանչյուր քրոմոսոմի քրոմադիդներին՝ միացած ցենտրոմերով գտնել 

տելոցենտրիկմետացենտրիկսուբմետացեմտրիկ 

ակրոցենտրիկքրոմոսոմների 

իդիոգրամիմի օգնությամբ  կարողանալ կարդալ անհատական օրգանիզմի 

կարիոգրամի առանձնահատկությունները 

4 

բանավոր 

հարցումներ, 

գրավոր թեստերի 

առաջադրում 

ՊԳ 1-8 

Լ/Գ 1-4 

4. Մարդու օրգանիզմում բջիջների  

տարբեր  տիպերում մուտագենեզի 

բժշկական հետևանքները: 

Փոփոխականությունը ւ 

մուտացիաների  տիպերը մարդու 

մոտ 

սխեմայի տեսքով, բժշկական հետևանքները և առավել 

հայտնի հիմնադիր մուտացիաները 

Սխեմայի տեսքով պատկերել փոփոխականության ձևերը և 

առանձնահատկությունները մարդու մոտ 
4 

բանավոր 

հարցումներ, 

գրավոր թեստերի 

առաջադրում 

ՊԳ 1-8 

Լ/Գ 1-4 

5. Քրոմոսոմային 

հիվանդություններ: 

Խանգարումներ աուտոսոմների 

համակարգում 

Տարբեր խմբերի քրոմոսոմներ, դրանց դասակարգումը 

Սեռական քրոմոսոմների  թվի և կառուցվածքի  խախտում 

և դրանց հետևանքները 
4 

բանավոր 

հարցումներ, 

գրավոր թեստերի 

առաջադրում 

 

 

 

ՊԳ 1-8 
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Սեռական զարգացման 

անոմալիաները՝ կախված 

քրոմոսոմային հավաքակազմի 

խանգարումներից 

Լ/Գ 1-4 

6 խնդիրների  լուծում  
4 

բանավոր 

հարցումներ 
 

 

12.3. Ինքնուրույն աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ  
 

հ/հ 
Ինքնուրույն աշխատանքի 

թեմաները 

Ուսումնասիրվող 

հարցեր  

Աշխատանքի  

տեսակը 

Ներկայացման 

ժամկետները 
Ստուգման ձևը Գրականություն 

Յուրաքանչյուր ուսանող ընտրում է մեկ թեմա 

1. 

 
 

քիմիական 

ֆիզիկական  

Ներկայացնել քիմիական 

մուտագենների շարքեր. սննդային 

տոքսիններ, կենցաղային տոքսիններ, 

արտադրական տոքսիններ, 

դեղամիջոցների տոքսիկ ազդեցություն և 

այլն; գենոտոքսիկ ազդեցություններ: 

Ներկայացնել ռադիոակտիվ,  

ճառագայթում, ռադիոնուկիդների 

առաջացում, ազդեցությունը գենետիկ 

համակարգի վրա 

Զեկույց ՝ կոնկրետ 

իրավիճակի 

վերլուծությամբ 

 

 

թեմայի 

ավարտից 

հետո 

Չափանիշները 

ներկայացվում են 

ստորև 

Ուսանողը կարող է 

օգտվել  

ներկայացված 

բոլոր գրական 

աղբյուրներից 

2. 

կենսաբանական 

մուտագեններ 

 

ներկայացնել վիրուսների, 

բակտերիաների, սնկերի տոքսիկ 

ազդեցությունը բջիջների վրա 

Զեկույց ՝ կոնկրետ 

իրավիճակի 

վերլուծությամբ 

թեմայի 

ավարտից 

հետո 

Չափանիշները 

ներկայացվում են 

ստորև 

Ուսանողը կարող է 

օգտվել  

ներկայացված 

բոլոր գրական 

աղբյուրներից 

3. 
գենետիկ մոնոգեն 

հիվանդություններ 

Ներկայացնել մոնոգեն 

հիվանդություններ՝համապատասխան 

ժառանգման մեխանիզմներով 

ժառանգման  ձևը ՝ աուտոսոմ-դոմինանտ, 

ռեցեսիվ կամ սեռի հետ շղթայակցված 

Զեկույց ՝ կոնկրետ 

իրավիճակի 

վերլուծությամբ 

թեմայի 

ավարտից 

հետո 

Չափանիշները 

ներկայացվում են 

ստորև 

Ուսանողը կարող է 

օգտվել  

ներկայացված 

բոլոր գրական 

աղբյուրներից 



12 

4. 

գենետիկ պոլիգեն 

հիվանդություններ 

Ներկայացնել պոլիգեն 

հիվանդություններ համապատասխան 

ժառանգման մեխանիզմներով 

Զեկույց ՝ կոնկրետ 

իրավիճակի 

վերլուծությամբ 

թեմայի 

ավարտից 

հետո 

Չափանիշները 

ներկայացվում են 

ստորև 

Ուսանողը կարող է 

օգտվել  

ներկայացված 

բոլոր գրական 

աղբյուրներից 

5 

   

գենետիկ հազվադեպ 

հանդիպող  հիվանդություններ  

Ներկայացնել հազվադեպ հանդիպող 

հիվանդությունների հանդիպման 

հաճախականությունը տարբեր 

պոպույլացիաներում  

Զեկույց ՝ կոնկրետ 

իրավիճակի 

վերլուծությամբ 

թեմայի 

ավարտից 

հետո 

Չափանիշները 

ներկայացվում են 

ստորև 

Ուսանողը կարող է 

օգտվել  

ներկայացված 

բոլոր գրական 

աղբյուրներից 

6 
քրոմոսոմային 

հիվանդություններ  

 ներկայացնել քրոմոսոմային 

աբերացիաների հետ կապված 

հիվանդությունները , ժառանգման 

առանձնահատկությունները  

Զեկույց ՝ կոնկրետ 

իրավիճակի 

վերլուծությամբ 

թեմայի 

ավարտից 

հետո 

Չափանիշները 

ներկայացվում են 

ստորև 

Ուսանողը կարող է 

օգտվել  

ներկայացված 

բոլոր գրական 

աղբյուրներից 

7 
գենոմային 

հիվանդություններ 

ներկայացնել գենոմային մուտացիաների 

հետևանքով առաջացած ախտանիշների 

օրինակներ, հանդիպման 

հաճախականությունը 

Զեկույց ՝ կոնկրետ 

իրավիճակի 

վերլուծությամբ 

թեմայի 

ավարտից 

հետո 

Չափանիշները 

ներկայացվում են 

ստորև 

Ուսանողը կարող է 

օգտվել  

ներկայացված 

բոլոր գրական 

աղբյուրներից 

 

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

1. Հարցը ներկայացված է ավարտուն 

2. Կարողանում է տերմինները բացատրել 

3. Խոսքը հստակ է, մատչելի 

4. Պատրաստված է ցուցադրություն  

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

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

7. Զեկուցումը գիտական է 

8. Կատարվել է համեմատական վերլուծություն 

9. Ներկայացնում է կիրառական օրինակներ 

10. Քննարկվող գործընթացները ներկայացվել են  բույսի  օրգանիզմի ամբողջականության համատեքստում 
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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 

 

 

Ռեսուրսի անվանումը 
Ռեսուրսի անվանումը, քանակը, նկարագրությունը (անհրաժեշտության 

դեպքում) 

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

Նյութեր լաբորատոր աշխատանքների համար 
գործնական աշխատանքների մեթոդական ցուցումներում ներառված նյութերը 

և սարքավորումնը 

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։  

Քննությամբ  ամփոփվող դասընթացն ավարտվում է կիսամյակի 2 քննության  

 
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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միջոցով և մյուս բաղադրիչների գնահատումների արդյունքներով:3 
 

14.3. Հարցաշար (ըստ ծրագրի) 

 
1. Հասկացություն  ՙՙՄարդու գենետիկա՚՚  առարկայի  և որպես գենետիկայի 

կարևորագույն ճյուղ : 

2. Քրոմոսոմներ: Մարդու կարիոտիպը:Մարդու քրոմոսոմների ընդհանուր 

մորֆոլոգիան, չափերը և քանակը: Քրոմոսոմի նուրբ կառուցվածք:Քրոմոսոմի 

փաթեթավորման առանձնահատկություններ:  

3. Միտոզի և  մեյոզի կենսաբանական դերը,ռեպլիկացիա :Մարդու մոտ ատիպիկ 

միտոզի դերը պաթոլոգիայի դեպքում: 

4. Գենը և  նրա կառուցվածքըգենետիկական տեղեկատվության պահպանման 

մեխաիզմները:գենետիկական կոդը և նրա հատկությունները: 

5. Մարդու ժառանգականության ուսումնասիության առանձնահատկությունները: 

6. Տոհմանբանական մեթոդ:Երկվորյակային մեթոդ:Կենսաքիմիական 

մեթոդ:Բջջագենետիկ մեթոդ: Դերմատոգլիֆիկական մեթոդ:Պոպուլյացիոն-

վիճակագրական մեթոդ:Իմունոգենետիկական մեթոդ:Նախանատալ դիագնոստիկ 

մեթոդ: 

7. Հատկանիշների ժառանգումը մոնոհիբրիդ, դիհիբրիդ և պոլիհիբրիդ խաչասերումների  

դեպքում; Փոխազդեցությունը գեների միջև: 

8. Գենային հիվանդությունների պատճառները:Աուտոսոմ  դոմինանտ 

հիվանդություններ: Աուտոսոմ  ռեցեսիվ  հիվանդություններ:X շղթայակցված ռեցեսիվ 

և դոմինանտ հիվանդություններ:Y շղթայակցված հիվանդություններ: 

9. Գեների պենետրանտությունը և էքսպրեսիվությունը:Մարդու ժառանգական 

հատկանիշների ժառանգման  օրինաչափությունների  էությունը: 

10. Գենոտիպ և ֆենոտիպ:Ալելային և ոչ ալելային գեների փոխազդեցություն. լրիվ, ոչ 

լրիվ դոմինանտում, կոդոմինանտություն,  էպիստազ, կոմպլեմենտարություն, 

պոլիմերիա,պլեյոտրոպիա: 

11. Քրոմոսոմների նորմալ հավաքակազմը մարդու մոտ:Սեռական քրոմատին: մարդու 

նորմալ կարիոտիպի փոփոխականություն: Քրոմոսոմների թվի փոփոխություն: 

Անեուպլոիդիայի հաճախականությունը բջիջներում: 

12. Պոլիպլոիդ բջիջների հաճախականությունը: Քրոմոսոմների կառուցվածքի 

փոփոխություն: Կորիոտիպի տարիքային փոփոխություն:  

13. Նորմալ կարիոտիպի փոփոխությունը՝ սեռի տարբերությունից կախված:ԴՆԹ-ի 

ռեպլիկացիան աուտոսոմներում և  սեռական բջիջներում՝ նորմայում և նորմայից 

շեղումների դեպքում: 

14. Մուտագեններ, մուտագենների դասակարգում: 

15. Փոփոխականանության  և մուտացիաների  տեսակները մարդու մոտ: Մուտագենեզի 

գործոնները: 

16. Սեռական քրոսոմների վարքը նորմայում և պաթոլոգիայում:Սեռական քրոմոսոմների  

թվի և կառուցվածքի  խախտումը:Նորմալ մեյոզ, մեյոզի պաթոլոգիա:  

17. Սեռական զարգացման անոմալիաներ պոլիսոմիան  արական սեռի և իգական սեռի 

մոտ :  

18. X  քրոմոսոմի  ամբողջական  և մասնակի  մոնոսեմիա: Մոզաիկություն: 

19. Yքրոմոսոմի կառուցվածքային աբերացիա: Կրկնակի տրիսոմիա  և անէուսոմիա:  

20. Սեռական անոմալիաներ առանց  քրոմոսոմների թվի փոփոխության, որոնք չեն 

համապատասխանում  ֆենոտիպին:  X  քրոմոսոմի գենետիկական մարկերները: 

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



16 

21. Հիվանդություններ՝ կախված աուտոսոմների համակարգում: A խմբի քրոմոսոմներ,B 

խմբի քրոմոսոմներ,C խմբի քրոմոսոմներ,D խմբի քրոմոսոմներ, D1-տրիսոմիա, E 

խմբի քրոմոսոմներ,18 տրիսոմիա:  

22. F խմբի քրոմոսոմներ, G խմբի քրոմոսոմներ: Դաունի համախտանիշ G1 տրիսոմիա: 

23. Քրոմոսոմայհին աբերացիաներ. դելեցիա ,,կատվի ճիչի՚՚՚  համախտանիշ Ինվերսիա, 

տրանսոկացիա,օղակավոր քրոմոսոմներ, միկրոանոմալիաներ: 

24. Միտոքոնդրիումային ժառանգակաություն:Միտոքոնդրիումային հիվադություններ: 

25. Քրոմոսոմային և գենոմային մուտացիաները որպես մարդու լեթալ գործոններ 

26. Քրոմոսոմային անոմալիաների հաճախականությունը և դրանց 

տիպերը:Մոնոսոմիա,տրիսոմիա, տրիպլոիդիա, տետրապլոիդիա, մոզաիցիզմ, 

տրոնսլկցիա և այլ կառուցվածքային փոփոխություններ: 

27. Լեթալությունը աուտոսոմային և սեռական քրոմոսոմների անոմալիաների դեպքում: 

28. Գենային հիվանդությունների պատճառները:Աուտոսոմ  դոմինանտ 

հիվանդություններ: Աուտոսոմ  ռեցեսիվ  հիվանդություններ: 

29. X շղթայակցված ռեցեսիվ և դոմինանտ հիվանդություններ:Y շղթայակցված 

հիվանդություններ: 

30. ժառանգական  նախահակվածությամբ  մոնոգեն հիվանդություններ:  

31. ժառանգական  նախահակվածությամբ  պոլիգեն հիվանդություններ:  

32. Բազմագործոնային հատկանիշների տեսակները և ուսումնասիրության 

մեթոդները:Ժառանգական հիվանդությունների  պրոֆիլակտիկան,դիագնոզը  և 

բուժումը: 
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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-093 – Մարդու գենետիկա 

Դասընթացին 

հատկացվող 

կրեդիտը  

3 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

2022-23 ուսումնական տարի, առաջին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 

 

44 Դասախոսություն 22 

  

գործնական աշխատանք 22 

  

Ինքնուրույն 46 

Ընդամենը 90 

Ստուգման ձևը              ստուգարք 

Դասընթացի 

նպատակը 

Դասընթացի  նպատակն է  խորացնել և ամրապնդել 

ուսանողների գիտելիքները   մարդու գենետիկական 

գործընթացների ՝ ժառանգականության և փոփոխականության, 

գենային արտահայտչականության կարևորագույն 

մախանիզմների, ինչպես նաև մուտագեն  գործոնների և 

մուտագենեզի ռիսկերի վերաբերյալ:    
Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Վերջնական արդյունքին ներկայացվող պահանջները    

Գիտելիք 

➢ մարդու  գենետիկական առանձնահատկությունների և 

մեխանիզմների հիմնական  օրինաչափությունների, 

➢ ժառանգման մեխանիզմների և դրանց 

առանձնահատկությունների, 

➢ քրոմոսոմների   խմբերի և դրանց  

առանձնահատկությունների 

➢ գենային,քրոմոսոմային և գենոմային մուտացիաների, 

➢ մուտագենների դասերը 

Կարողություն 

➢ մարդու  գենետիկային վերաբերող տեսական  

գիտելիքները կարողանա համակցել հարակից 

գիտություների գիտական  պաշարին՝հետազոտական  

աշխատանքային գործունեություն  ծավալելու  

շրջանում: 
➢ որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ 

➢ պրակտիկ  գործունեությունը  հմտորեն համակցել 

հետազոտական աշխատանքներում: 

 

 Հմտություն 
  

•  մարդու գենետիկայի  տեսական գիտելիքներին, խնդիրների  

լուծումներին 

• մարդու օրգանիզմում գեների  ազդեցության  
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մեխանիզմներին , 

• ապագա  մանկավարժ՝կենսաբանի , պրակտիկ-

աշխատանքային գործունեությանը, որը  կօժանդակի ճիշտ 

կազմակերպել  մարդու գենետիկային  վերաբերող  ճշգրիտ, 

գիտական վերլուծական  գործընթաց:  
Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Մարդու  գենետիկան գիտություն  է ժառանգականության 

նյութական հիմք հանդիսացող գեների,քրոմոսոմների խմբերի, 

դրանց կենսագործունեության  առանձնահատկությունների,  նրանց  

առանձին  ազդեցությունների  և մեխանիզմների,   ներքին  և 

արտաքին  միջավայրի  հետ  նրանց փոխազդեցության  

օրինաչափությունների  վերաբերյալ: Բժշկական գենետիկա 

գենետիկայի առանձին բաժիներն ուսումասիրում են. քրոմոսոմների 

ընդհանուր մորֆոլոգիան, չափերն  ու քանակը, քրոմոսոմների նուրբ 

կառուցվածքը,  ռեպլիկացիայի  և ռեպարացոյի   մեխանիզմները: 

Կարևոր տեղ է հատկացվում գենային, քրոմոսոմային և գենոմային 

մուտացիաներին,դրանց առանձնահատկություններին  և դրանցից 

բխող մի շարք հիվանդությունների դրսևորմանը:Առանձնացվում են 

այն մուտագեն գործոնները, որոնք խթան են հանդիսանում մարդու 

քրոմոսոմային աբերացիաների դեպքում՝ խանգարումներ 

աուտոսոմների համակարգում, խանգարումներ սեռական 

քրոմոսոմների  համակարգում, քրոմոսոմային և գենոմային 

մուտացիաները  որպես  լեթալ գործոն մադու համար և այլն: 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Գիտելիքները գնահատվում են գրավոր աշխատանքով: 

Քննական տոմսը ներառում է տեսական հարցեր, թեստեր: 

Յուրաքանչյուր առաջադրանքի համար քննական տոմսում 

նշագվում է գնահատման համարժեք  միավորը: Գրավոր 

աշխատանքը գնահատվում է առավերագույնը 20 միավոր: 

Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է առավերագույնը 20 

միավոր: Գնահատման չափանիշներն են. 

1. Հարցը ներկայացված է ավարտուն 

2. Կարողանում է տերմինները բացատրել 

3. Խոսքը հստակ է, մատչելի 

4. Պատրաստված է ցուցադրություն  

5. Կիրառվել են տարբեր գրական աղբյուրներ և առկա են 

հղումները /0; 1-2; 3 և ավելի/ 

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

7. Զեկուցումը գիտական է 

8. Կատարվել է համեմատական վերլուծություն 

9. Ներկայացնում է կիրառական օրինակներ 

10. Քննարկվող գործընթացները ներկայացվել են  բույսի  

օրգանիզմի ամբողջականության համատեքստում 

Յուրաքանչյուր չափանիշի համար սահմանված առավելագույն 

միավորը՝ 2  , չափանիշի պահանջը թերի կատարելու դեպքում՝ 1 

միավոր, չկատարելու դեպքում՝ 0 միավոր: Գումարային 

գնահատականը կլինի ինքնուրույն աշխատանքի գնահատականը: 

Գրականություն 
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