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ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ 

1. Դասընթացի դերը  և տեղը կրթական ծրագրում․ 

«Լաբորատոր և դաշտային աշխատանքների կատարման մեթոդաբանություն» 

դասընթացը կարևորվում է կենսաբանության բնագավառում մասնագետների 

պատրաստման գործընթացում, ներառված է «011401.01.7 – Կենսաբանություն» 

կրթական ծրագրի ուսումնական պլանի «Հատուկ մասնագիտական» կրթամասում, 

որպես կամընտրական դասընթաց: 

 

2. Դասընթացի նպատակը և խնդիրները. 

2.1. «Ագրոէկոլոգիա» դասընթացի նպատակն է. 
 Ուսանողներին տալ գիտելիքներ էկոլոգիայի և բնօգտագործման շրջանում 

դաշտային և լաբորատոր հետազոտման մեթոդների մասին, 
 Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների գիտելիքները լաբորատոր և դաշտային 

մեթոդների հետազոտական աշխատանքներում կիրառման մասին, 
 Տեղեկացվել դաշտային և լաբորատոր հետազոտման մեթոդների 

արդիականության և արդյունավետության մասին, 

 
2.2. «Ագրոէկոլոգիա» դասընթացի խնդիրներն են. 

 Սովորեցնել լաբորատոր և դաշտային փորձերի կատարման մեթոդները: 
 Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների գիտելիքները հետազոտոկան և 

փորձարարական մեթոդների զարգացման, մեթոդների մշակման և դրանց 

կիրառման ուղղությամբ: 
 Ուսանողներին տալ գաղափար լաբորատոր և դաշտային փորձերի կատարման 

մեթոդների կիրառման հիմնական բաժինների մասին: 
 Ուսանողներին նախապատրաստել լաբորատոր և դաշտային փորձերի 

կատարման մեթոդների կիրառման հետ կապված կենսաբանական և 

բնապահպանական գիտությունների հետագա ուսումնասիրություններին: 

 

3. Դասընթացին մասնակցելու նախնական մուտքային գիտելիքները, 

կարողությունները և հմտությունները  /դասընթացները/ 

«Լաբորատոր և դաշտային աշխատանքների կատարման մեթոդաբանություն» 

դասընթացին մասնակցելու կարևոր նախապայման է ուսանողների մասնագիտական 

գիտելիքների և հմտությունների առկայությունը 011401.01.6 «Կենսաբանություն» 

մասնագիտության մանկավարժության բակալավրի կրթական ծրագրով ուսուցանվող 

«Էկոլոգիա և բնապահպանության հիմունքներ», «Էկոլոգիական մոնիտորինգ», 

«Բույսերի էկոլոգիա», «Կենդանիների էկոլոգիա» և 011401.01.7 «Կենսաբանություն» 

մասնագիտության մանկավարժության մագիստրոսի կրթական ծրագրով 

ուսուցանվող «Կիրառական բնապահպանություն», «Երկրաբուսաբանություն» 

դասընթացներից: 

 

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

կոմպետենցիաները․ 
 

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

http://www.vsu.am/karg/ararkayakan-nkaragir-17.pdf
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«Լաբորատոր և դաշտային աշխատանքների կատարման մեթոդաբանություն» 

դասընթացի ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողի ակնկալվող 

վերջնարդյունքներն են. 

Պետք է գիտենա. 

1. մասնագիտական հետազոտման մեթոդները, 

2. մեթոդների կիրառումը կենսաբանական, բնապահպանական դաշտային և 

լաբորատոր հետազոտական աշխատանքներում: 
 

Պետք է կարողանա. 

1. դաշտային և լաբորատոր մեթոդների կիրառել պրակտիկայում, 

2. մեթոդների մշակման և յուրացման կարողություն: 
 

Պետք է տիրապետի. 

1. ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

2. Լաբորատոր-գործնական պարապմունքներ անցկացնելիս նորագույն մեթոդների 

ներդրմանը և կիրառմանը, 
3. որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ ինքնուրույն եզրահանգումներ: 

 

Դասընթացի ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողը ձեռք կբերի հետևյալ 

կոմպետենցիաները. 

Ա) Ընդհանրական կոմպետենցիաներ 

          Գործիքային կոմպետենցիաներ (ԳԿ)` 

ԳԿ1 վերլուծելու և սինթեզելու ունակություն, 

ԳԿ4 մասնագիտական ոլորտի գիտելիքների հիմունքներ, 

ԳԿ7 տարրական համակարգչային գիտելիքներ; 

ԳԿ8 տեղեկատվությունը կառավարելու ունակություն (տարբեր աղբյուրներից 

տեղեկատվություն գտնելու և վերլուծելու ունակություն), 

ԳԿ9 խնդիրների լուծում, 

ԳԿ10 որոշումների ընդունում: 

Համակարգային կոմպետենցիաներ (ՀԳԿ)` 

ՀԳԿ1 գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողություն, 

ՀԳԿ2 հետազոտություններ կատարելու ունակություններ, 

ՀԳԿ3 սովորելու ունակություն, 

ՀԳԿ8 ինքնուրույն աշխատելու ունակություն, 

Բ) Առարկայական (մասնագիտական) կոմպետենցիաներ (ԱԿ) 

ԱԿ2 հստակ հաղորդել ստացված հենքային գիտելիքները, 

ԱԿ4 ցուցաբերել առարկայի ընդհանուր կառուցվածքի և առանձին մասերի միջև 

կապերի իմացություն, 

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:  
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5. Դասընթացի դերը կրթական ծրագրի շրջանավարտների գիտելիքների, 

կարողությունների և հմտությունների ձևավորման հարցում ըստ աշխատաշուկայի 

պահանջների. 
«Լաբորատոր և դաշտային աշխատանքների կատարման մեթոդաբանություն» 

դասընթացից ձեռք  բերված գիտելիքները և հմտությունները շրջանավարտը 

կարող է կիրառել  մանկավարժի և կենսաբանի մասնագիտական 

գործունեության ընթացքում, կենսաբանական և էկոլոգիական 

գիտահետազոտական լաբորատորիաներում կամ «Հիդրոօդերևութաբանության 

և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ում աշխատելու, ինչպես նաև ասպիրան-

տուրայում կրթությունը շարունակելու նպատակով: 
 

6. Դասընթացի ծավալը, ուսումնական աշխատանքի տեսակները, արդյունքների 

ամփոփման ձևերը 
 

Չափանիշ 
Առկա ուսուցման 

համակարգ 

Հեռակա ուսուցման 

համակարգ 

Դասընթացի ընդհանուր աշխատատարությունը 

(կրեդիտ /ընդհանուր ժամաքանակ) 
2 կրեդիտ/60 ժամ — 

   

Աշխատանքի տեսակը ժամաքանակ ժամաքանակ 

Դասախոսություն 8 — 

Գործնական աշխատանք 26 — 

Սեմինար պարապմունք — — 

Լաբորատոր աշխատանք — — 

Ինքնուրույն աշխատանք 26 — 

Ընդամենը 60 — 

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: Դասախո-

սությունը ուսանողի առջև ուրվագծվող գիտական մի ճանապարհ է, որը նա 

կարող է միայն անցնել գիտական գրականության ընթերցանության, ուսումնա-

կան բնույթի այլ պարապմունքների և ինքնուրույն կատարած աշխատանքների 

շնորհիվ: Դասախոսը պետք է խթանի ուսանողի ակտիվ իմացաբանական 

գործունեությունը, նպաստի նրանց ստեղծագործական մտածողության ձևա-

վորմանը: Ուսանողը նույնպես պետք է լինի դասախոսության ակտիվ մաս-

նակից: Ուսանողը դասախոսությանը ներկայանալուց առաջ պետք է ծանոթա-

ցած լինի տվյալ դասին ներկայացվող թեմային, որպեզի կարողանա մասնակցել 

ուսումնական գործընթացին: 
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 Գործնական աշխատանքների ժամանակ ուսանողը կատարում է լսարանային 

աշխատանք՝ դասախոսի անմիջական ղեկավարման ներքո: Գործնական պա-

րապմունքները անցկացվում են գործնական խնդիրների լուծման, առա-

ջադրանքների իրականացման, թեստերի, իրավիճակային վերլուծությունների, 

գործարար խաղերի, խմբային աշխատանքների, տնային առաջադրանքների, 

ուղեղային գրոհների, ինտերակտիվ ուսուցման միջոցով՝ տեսական գի-

տելիքները կիրառելու, գործնական ունակությունների և հմտությունների 

ձեռքբերման և ամրապնդման նպատակով: Դասախոսն առաջադրում է գործ-

նական պարապմունքների թեման, նպատակը, խնդիրները, այն հարցերը, 

որոնք պետք է լուծել գործնական պարապմունքի ընթացքում, գործնական պա-

րապմունքի անցկացման մեթոդները և պատասխանում է ուսանողների տված 

հարցերին: 

 Ինքնուրույն աշխատանքը ուսանողների ուսումնական, գիտահետազոտական 

աշխատանքն է, որն իրականացվում է դասախոսի առաջադրանքով և մեթո-

դական 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 գոր-

ծունեության կազմակերպման ամենաարդյունավետ և տարածված 

ձևերից մեկն է, որը զարգացնում է մասնագիտական և կեցությանը վե-

րաբերող տարբեր հարցերի վերլուծության կարողությունը: 

 Ինքնուրույն աշխատանք համացանցում – նոր տեղեկատվական տեխ-

նոլոգիաները կարող են օգտագործվել հետևյալ նպատակներով` համա-

ցանցում անհրաժեշտ տեղեկատվության որոնման համար, երկխո-

սություն համացանցում, թեմատիկ ցանցային էջերի օգտագործում: 

 Զեկույց – որևէ գիտական կամ հետազոտական թեմայի շուրջ կատարած 

եզրակացությունների, ստացած արդյունքների ներկայացում ուսանողի 

կողմից: 

 

8. Դասավանդման մեթոդներն են՝ հիմնահարցային դասախոսություն,  դասախո-

սություն-երկխոսություն, դասախոսություն-քննարկում, 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 
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1.  

Էկոլոգիական հետազոտություններում դիտարկման մեթոդի կիրառում: Ֆիզիկական և 

քիմիական ժամանակակից մեթոդների կիրառում: Դաշտային պայմաններում հետազ-

ոտական ժամանակակից մեթոդները և դրանց կիրառումը: Մոնիտորինգի իրականացում 

դաշտային պայմաններում: Հետախուզական ուսումնասիրություններ և համապատաս-

խան մեթոդների ընտրություն: Էկոլոգիայում էքսպերիմենտալ հետազոտությունների 

անցկացման առանձնահատկությունները: 

2 6 6 

2.  

Ժամանակակից ՏՏ ոլորտի ներդրումը և կիրառումը դաշտային և լաբորատոր հետազո-

տություններում: Տվյալների հավաքագրում և մշակում: Տվյալների բազայի ստեղծում 

Excel և Access ծրարգրերի կիրառմամբ: Ժամանակակից բջջային հեռախոսների հա-

վելումների կիրառումը էկոլոգիական հետազոտություններում:  Տվյալների վերամշակ-

ման մաթեմատիկական մոդելների մշակում և կիրառում: Էկոլոգիական մոնիտորինգ:  

2 8 6 

3.  

Դաշտային հետազոտությունների մեթոդիկա: Լաբորատոր հետազոտությունների մեթո-

դիկա: Նմուշառման մեթոդիկա (հողի, բույսերի, ջրի նմուշառում): Մթնոլորտային օդի 

աղտոտվածության և փոշու քանակի որոշում լաբորատոր պայմաններում: Հոս-

քաջրերում պլանկտոնային ջրիմուռների նմուշառում և լաբորատոր հետազոտություն: 

Փորձանմուշների պահեստավորում և տեղափոխում լաբորատորիա: 

2 6 8 

4.  

Ջրի որակի պարամետրերի լաբորատոր գնահատման մեթոդները: Լաբորատոր 

անալիզների կատարման մեթոդիկա: Լաբորատոր հետազոտություններ: Անհրաժեշտ 

նյութեր և սարքավորումներ: Մոնիտորինգի կազմակերպում և իրականացում դաշտային 

պայմաններում: Դաշտային պայմաններում հետազոտությունների և մոնիտորինգի 

համար անհրաժեշտ նյութեր և սարքավորումներ: Հողի ֆիզիկական և քիմիական 

աղտոտվածության լաբորատոր հետազոտություն: Ջրում նիտրատ, նիտրիտ իոնների, 

ջրի pH-ի, լուծված թթվածնի որոշում լաբորատոր պայմաններում: 

2 6 6 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 8 26 26 
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11. Ուսումնամեթոդական գրականության ապահովման քարտ 
 

հ/հ Անվանումը/հեղինակ 
Հրատարակության 

տարի 

Պարտադիր գրականություն (ՊԳ) 

1.  Խաչատրյան Ա. Ռ., Ագրոնոմիական հետազոտությունների մեթոդներ 2002թ. 

2.  
Հայրապետյան Է.Մ., Ձեռնարկ ագրոէկոլոգիա և շրջակա միջավայրի պահպանություն առարկայից 

լաբորատոր գործնական պարապմունքների 
2008թ. 

3.  Հարությունյան Վ., Շրջակա միջավայրի մոնիտորինգ 2010թ. 

4.  
Հարությունյան Վ. Ս., Սարգսյան Կ. Շ., Շրջակա միջավայրի մոնիտորինգ, Լաբորատոր-գործնական 

պարապմունքների ուսումնակ ձեռնարկ 
2012թ. 

5.  Шеина Е.В. Полевые и лабораторные методы исследования физических свойств и режимов почв 2001г. 

6.  Севрук Ю.А. Методы экологических исследований. Сборник методических материалов 2005г. 

7.  Попченко В.И. Экологический мониторинг 2006г. 

8.  
Ашихмина Т.Я., Кантор Г.Я., Васильева А.Н., Тимонюк В.М., Кондакова Л.В, Ситяков А.С. Экологический 

мониторинг 
2006г. 

9.  Берешко И.Н., Бетин А.В. Математические модели в экологии. Часть 1, Часть 2.  2006г. 

10.  Кривцов В.А. Методы экологических исследований 2007г. 

11.  Бирюкова Е.В., Дагаргулия К.И. и др. Методы экологических исследований 2007г. 

12.  Басов В. М. Задачи по экологии и методика их решения 2007г. 

Լրացուցիչ գրականություն (ԼԳ) 

1.  Եդոյան Ռ. Հ., Եդոյան Տ. Վ., Զալինյան Ս. Ա. Հոսքաջրերի էկոլոգիական խնդիրները 2014թ. 

2.  Վանաձոր քաղաքի շրջակա միջավայրի պահպանության գործողությունների ծրագիր 2017թ. 

3.  Муртазов А.К. Экологический мониторинг 2008г. 

4.  
Фролова Г.И. Методические рекомендации по отбору, обработке и анализу гидробиологических проб воды и 

грунта 
2008г. 

5.  Дмитриев. В. В. Методы и качество лабораторного изучения грунтов 2008г. 

6.  Федорец Н. Г., Медведева М. В. Методика исследования почв урбанизированных территорий 2009г. 

7.  Яшин И.М., Васенев И.И., Черников В.А. Методы экологических исследований 2011г. 

8.  Гусакова Н.Н., Мохонько Ю.М. Методы исследований в экологии 2014г. 

9.  Девятова, Т.А. Методы полевых и лабораторных экологических исследований 2014г. 
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10.  
Ручин А.Б. (отв. редактор), Егоров Л.В., Хапугин А.А., Артаев О.Н. Методы полевых экологических 

исследований 
2014г. 

11.  Харченко Л.Н. Методика и организация биологического исследования 2014г. 

12.  Горковенко Н.Е. Математическое моделирование в экологии 2015г. 

13.  
Белюченко И.С., Смагин А.В. и др. Анализ данных и математическое моделирование в экологии и 

природопользовании 
2015г. 

14.  Ильин Д.Ю., Ильина Г.В., Сашенкова С.А. Методы экологических исследований 2016г. 

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

1.  https://vanadzor.am/vanadzor/uploads/2017/08/Vanadzor-LEAPs_arm.pdf 2017թ. 

 

12. Դասընթացի ուսումնամեթոդական քարտ 
12.1. Դասախոսությունների ուսումնամեթոդական քարտ 

 

հ/հ Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 

Ժ
ա

մ
ա

քա
ն

ա
կ

 

Գ
ր

ա
կ

ա
ն

ո
ւթ

յո
ւն

 

1.  

Էկոլոգիական հետազոտություններում դիտարկման մեթոդի կիրառում: Ֆիզիկական և 

քիմիական ժամանակակից մեթոդների կիրառում: Դաշտային պայմաններում հետազ-

ոտական ժամանակակից մեթոդները և դրանց կիրառումը: Մոնիտորինգի իրականացում 

դաշտային պայմաններում: Հետախուզական ուսումնասիրություններ և համապատաս-

խան մեթոդների ընտրություն: Էկոլոգիայում էքսպերիմենտալ հետազոտությունների 

անցկացման առանձնահատկությունները: 

Էկոլոգիական 

հետազոտությունների 

մեթոդներ: 

Մոնիտորինգի 

իրականացում 

2 
ՊԳ 1-12 

ԼԳ 1-14 

2.  

Ժամանակակից ՏՏ ոլորտի ներդրումը և կիրառումը դաշտային և լաբորատոր հետազո-

տություններում: Տվյալների հավաքագրում և մշակում: Տվյալների բազայի ստեղծում Excel 

և Access ծրարգրերի կիրառմամբ: Ժամանակակից բջջային հեռախոսների հավելումների 

կիրառումը էկոլոգիական հետազոտություններում:  Տվյալների վերամշակման մաթե-

մատիկական մոդելների մշակում և կիրառում: Էկոլոգիական մոնիտորինգ: 

Ժամանակակից ՏՏ ոլորտի 

ներդրումը և կիրառումը 
2 

ՊԳ 1-12 

ԼԳ 1-14 

3.  

Դաշտային հետազոտությունների մեթոդիկա: Լաբորատոր հետազոտությունների մեթո-

դիկա: Նմուշառման մեթոդիկա (հողի, բույսերի, ջրի նմուշառում): Մթնոլորտային օդի 

աղտոտվածության և փոշու քանակի որոշում լաբորատոր պայմաններում: Հոսքաջրերում 

Դաշտային և լաբորատոր 

հետազոտությունների 

մեթոդիկա 

2 ՊԳ 1-12 

ԼԳ 1-14 

https://vanadzor.am/vanadzor/uploads/2017/08/Vanadzor-LEAPs_arm.pdf
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պլանկտոնային ջրիմուռների նմուշառում և լաբորատոր հետազոտություն: Փորձանմուշ-

ների պահեստավորում և տեղափոխում լաբորատորիա: 

4.  

Ջրի որակի պարամետրերի լաբորատոր գնահատման մեթոդները: Լաբորատոր 

անալիզների կատարման մեթոդիկա: Լաբորատոր հետազոտություններ: Անհրաժեշտ 

նյութեր և սարքավորումներ: Մոնիտորինգի կազմակերպում և իրականացում դաշտային 

պայմաններում: Դաշտային պայմաններում հետազոտությունների և մոնիտորինգի 

համար անհրաժեշտ նյութեր և սարքավորումներ: Հողի ֆիզիկական և քիմիական 

աղտոտվածության լաբորատոր հետազոտություն: Ջրում նիտրատ, նիտրիտ իոնների, ջրի 

pH-ի, լուծված թթվածնի որոշում լաբորատոր պայմաններում: 

Լաբորատոր անալիզների 

կատարման մեթոդիկա: 

Մոնիտորինգի 

կազմակերպում և 

իրականացում 

2 ՊԳ 1-12 

ԼԳ 1-14 

 

 

12.2. Գործնական աշխատանքների /սեմինար պարապմունքների ուսումնամեթոդական քարտ 
 

հ/հ Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 

Ժ
ա

մ
ա

քա
ն

ա
կ

 

Ստուգման ձևը 

Գ
ր

ա
կ

ա
ն

ո
ւթ

յո
ւն

 

1.  

Էկոլոգիական հետազոտություններում դիտարկ-

ման մեթոդի կիրառում: Ֆիզիկական և քիմիական 

ժամանակակից մեթոդների կիրառում: Դաշտային 

պայմաններում հետազոտական ժամանակակից 

մեթոդները և դրանց կիրառումը: 

Էկոլոգիական 

հետազոտություններում 

դիտարկման մեթոդի 

կիրառում: 

Դաշտային պայմաններում 

հետազոտական ժամանակա-

կից մեթոդները 

2 

գնահատվում է գործնական 

աշխատանքի կատարման կարո-

ղություններն ու հմտությունները 

ՊԳ 1-8 

ԼԳ 1-11 

ԷԱ 1 

2.  

Մոնիտորինգի իրականացում դաշտային պայ-

մաններում: Հետախուզական ուսումնասիրու-

թյուններ և համապատասխան մեթոդների ընտ-

րություն: Էկոլոգիայում էքսպերիմենտալ հետա-

զոտությունների անցկացման առանձնահատկու-

թյունները: 

Մոնիտորինգի իրականացում 

դաշտային պայմաններում: 

էքսպերիմենտալ հետազո-

տություններ 

2 

գնահատվում է գործնական 

աշխատանքի կատարման կարո-

ղություններն ու հմտությունները 

ՊԳ 1-12 

ԼԳ 1-14 



11 

3.  

Ժամանակակից ՏՏ ոլորտի ներդրումը և կիրա-

ռումը դաշտային և լաբորատոր հետազոտություն-

ներում: Տվյալների հավաքագրում և մշակում: 

Տվյալների բազայի ստեղծում Excel և Access ծրագ-

րերի կիրառմամբ: Ժամանակակից բջջային հեռա-

խոսների հավելումների կիրառումը էկոլոգիական 

հետազոտություններում:  Տվյալների վերամշակ-

ման մաթեմատիկական մոդելների մշակում և կի-

րառում: 

Ժամանակակից ՏՏ ոլորտի 

ներդրումը և կիրառումը հե-

տազոտություններում: 

Համակարգչային ծրագրերի 

կիրառումը հետազոտության 

տվյալների վերլուծության 

ժամանակ 

4 

գնահատվում է գործնական 

աշխատանքի կատարման կարո-

ղություններն ու հմտությունները 

ՊԳ 9, ԼԳ 12, 

ԼԳ 13 

4.  Էկոլոգիական մոնիտորինգ: 
Մանիտորինգի կազմակերպում 

և իրականացում 
2 

գնահատվում է գործնական 

աշխատանքի կատարման կարո-

ղություններն ու հմտությունները 

ՊԳ 1-12 

ԼԳ 1-14 

5.  Դաշտային հետազոտությունների մեթոդիկա: 
Դաշտային հետա-

զոտությունների մեթոդիկա 
2 

գնահատվում է գործնական 

աշխատանքի կատարման կարո-

ղություններն ու հմտությունները 

ՊԳ 4, ՊԳ 5, 

ՊԳ 6 

ԼԳ 9, ԼԳ 10 

6.  Լաբորատոր հետազոտությունների մեթոդիկա: 
Լաբորատոր հետա-

զոտությունների մեթոդիկա 
2 

գնահատվում է գործնական 

աշխատանքի կատարման կարո-

ղություններն ու հմտությունները 

ՊԳ 4, ՊԳ 5, 

ՊԳ 6 

ԼԳ 9, ԼԳ 10 

7.  

Նմուշառման մեթոդիկա (հողի, բույսերի, ջրի նմու-

շառում): Փորձանմուշների պատրաստում և տե-

ղափոխում լաբորատորիա: 

Նմուշառում, 

փորձանմուշների 

պատրաստում 

2 

գնահատվում է գործնական 

աշխատանքի կատարման կարո-

ղություններն ու հմտությունները 

ՊԳ 1-12 

ԼԳ 1-14 

8.  

Մթնոլորտային օդի աղտոտվածության և փոշու 

քանակի որոշում լաբորատոր պայմաններում: 

Փորձանմուշների պահեստավորում և տեղա-

փոխում լաբորատորիա: 

Մթնոլորտային օդում փոշու 

քանակի որոշում 
2 

գնահատվում է գործնական 

աշխատանքի կատարման կարո-

ղություններն ու հմտությունները 

ՊԳ 1-12 

ԼԳ 1-14 

9.  

Հոսքաջրերում պլանկտոնային ջրիմուռների նմու-

շառում և լաբորատոր հետազոտություն: Փոր-

ձանմուշների պահեստավորում և տեղափոխում 

լաբորատորիա: 

Հոսքաջրերում 

պլանկտոնային ջրիմուռների 

նմուշատում և Լաբորատոր 

հետազոտություն 

2 

գնահատվում է գործնական 

աշխատանքի կատարման կարո-

ղություններն ու հմտությունները 

ՊԳ 1-12 

ԼԳ 1-14 

10.  

Ջրի որակի պարամետրերի լաբորատոր գնահատ-

ման մեթոդները: Լաբորատոր անալիզների կա-

տարման մեթոդիկա: 

Ջրի որակի գնահատում 2 

գնահատվում է գործնական 

աշխատանքի կատարման կարո-

ղություններն ու հմտությունները 

ՊԳ 1-12 

ԼԳ 1-14 
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11.  

Լաբորատոր հետազոտություններ: Անհրաժեշտ 

նյութեր և սարքավորումներ: Մոնիտորինգի կազ-

մակերպում և իրականացում դաշտային պայ-

մաններում: Դաշտային պայմաններում հետազո-

տությունների և մոնիտորինգի համար անհրա-

ժեշտ նյութեր և սարքավորումներ: 

Մոնիտորինգի 

կազմակերպում դաշտային 

պայմաններում 

2 

գնահատվում է գործնական 

աշխատանքի կատարման կարո-

ղություններն ու հմտությունները 

ՊԳ 1-12 

ԼԳ 1-14 

12.  

Հողի ֆիզիկական և քիմիական աղտոտվածության 

լաբորատոր հետազոտություն: Ջրում նիտրատ, 

նիտրիտ իոնների, ջրի pH-ի, լուծված թթվածնի 

որոշում լաբորատոր պայմաններում: 

Հողի և ջրի ֆիզիկական և 

քիմիական աղտոտ-

վածության գնահատում 

2 

գնահատվում է գործնական 

աշխատանքի կատարման կարո-

ղություններն ու հմտությունները 

ՊԳ 1-12 

ԼԳ 1-14 

 

12.3. Ինքնուրույն աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ 
 

հ/հ Ինքնուրույն աշխատանքի թեմաները 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր  

Աշխատանքի  

տեսակը 

Ներկայացման 

ժամկետները 
Ստուգման ձևը Գրականություն 

1.  

Էկոլոգիական հետազոտություններում 

դիտարկման մեթոդները և դրանց 

կիրառումը 

Դիտարկման 

մեթոդներ 

Զեկույց, թեմայի 

վերլուծություն 

Կիսամյակի 

ընթացքում 

Բանավոր, գրավոր և 

էլեկտրոնային ստուգում 

Նշված բոլոր 

գրական 

աղբյուրներից 

2.  
Դաշտային պայմաններում հետազ-

ոտական ժամանակակից մեթոդները 

Դաշտային 

հետազոտական 

մեթոդներ 

Զեկույց, թեմայի 

վերլուծություն 

Կիսամյակի 

ընթացքում 

Բանավոր, գրավոր և 

էլեկտրոնային ստուգում 

Նշված բոլոր 

գրական 

աղբյուրներից 

3.  

Տվյալների հավաքագրում և մշակում: 

Տվյալների բազայի ստեղծում Excel և 

Access ծրարգրերի կիրառմամբ 

Տվյալների 

հավաքագրում և 

վերամշակում 

Զեկույց, թեմայի 

վերլուծություն 

Կիսամյակի 

ընթացքում 

Բանավոր, գրավոր և 

էլեկտրոնային ստուգում 

Նշված բոլոր 

գրական 

աղբյուրներից 

4.  

Տվյալների վերամշակման մաթե-

մատիկական մոդելների մշակում և 

կիրառում 

Տվյալների մշակման 

մաթեմատիկական 

մոդելներ 

Զեկույց, թեմայի 

վերլուծություն 

Կիսամյակի 

ընթացքում 

Բանավոր, գրավոր և 

էլեկտրոնային ստուգում 

Նշված բոլոր 

գրական 

աղբյուրներից 

5.  
Դաշտային հետազոտությունների 

մեթոդիկա 

Դաշտային 

հետազոտության 

մեթոդներ 

Զեկույց, թեմայի 

վերլուծություն 

Կիսամյակի 

ընթացքում 

Բանավոր, գրավոր և 

էլեկտրոնային ստուգում 

Նշված բոլոր 

գրական 

աղբյուրներից 

6.  
Լաբորատոր հետազոտությունների մե-

թոդիկա 

Լաբորատոր 

հետազոտության 

մեթոդներ 

Զեկույց, թեմայի 

վերլուծություն 

Կիսամյակի 

ընթացքում 

Բանավոր, գրավոր և 

էլեկտրոնային ստուգում 

Նշված բոլոր 

գրական 

աղբյուրներից 
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7.  

Նմուշառման մեթոդիկա: Փորձանմուշ-

ների պատրաստում, պահեստավորում 

և տեղափոխում լաբորատորիա 

Նմուշառման 

մեթոդիկա  

Զեկույց, թեմայի 

վերլուծություն 

Կիսամյակի 

ընթացքում 

Բանավոր, գրավոր և 

էլեկտրոնային ստուգում 

Նշված բոլոր 

գրական 

աղբյուրներից 

8.  

Մոնիտորինգի կազմակերպում և 

իրականացում դաշտային պայ-

մաններում 

Մոնիտորինգի 

կազմակերպում և 

իրականացում 

Զեկույց, թեմայի 

վերլուծություն 

Կիսամյակի 

ընթացքում 

Բանավոր, գրավոր և 

էլեկտրոնային ստուգում 

Նշված բոլոր 

գրական 

աղբյուրներից 

9.  

Պլանկտոնային ջրիմուռների 

նմուշառում և լաբորատոր հետա-

զոտություն 

Պլանկտոնային 

ջրիմուռների լաբո-

րատոր հետազո-

տություն 

Զեկույց, թեմայի 

վերլուծություն 

Կիսամյակի 

ընթացքում 

Բանավոր, գրավոր և 

էլեկտրոնային ստուգում 

Նշված բոլոր 

գրական 

աղբյուրներից 

10.  

Հողի ֆիզիկական և քիմիական 

աղտոտվածության լաբորատոր 

հետազոտություն 

Հողի լաբորատոր 

հետազոտություն 

Զեկույց, թեմայի 

վերլուծություն 

Կիսամյակի 

ընթացքում 

Բանավոր, գրավոր և 

էլեկտրոնային ստուգում 

Նշված բոլոր 

գրական 

աղբյուրներից 

11.  

Ջրի ֆիզիկական և քիմիական 

աղտոտվածության լաբորատոր 

հետազոտություն 

Ջրի լաբորատոր 

հետազոտություն 

Զեկույց, թեմայի 

վերլուծություն 

Կիսամյակի 

ընթացքում 

Բանավոր, գրավոր և 

էլեկտրոնային ստուգում 

Նշված բոլոր 

գրական 

աղբյուրներից 

 

13. Դասընթացի նյութատեխնիկական միջոցների ապահովում 

 

Ռեսուրսի անվանումը 
Ռեսուրսի անվանումը, քանակը, նկարագրությունը (անհրաժեշտության 

դեպքում) 

Լսարան (հատուկ կահավորմամբ) Լսարան կահավորված համակարգչով 

Նյութեր լաբորատոր աշխատանքների համար 

Լաբորատոր աշխատանքների համար մեթոդական ցուցումներ 

Մակերևութային ջրերի սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիայի (ՍԹԿ) 

ցանկ 

Պլանկտոնային ջրիմուռների որոշման համար որոշիչներ 

Սարքեր, սարքավորումներ 
Пчелка Р մինի լաբորատորիա, մանրադիտակ, առարկայակիր ապակի, 

ծածկապակի, պիպետ, ռետինե տանձիկ, փորձանոթներ, Գարյաևի խցիկ 

Համակարգչային ծրագրեր MS Office փաթեթ (Word, Excel, Access) 

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 գնահա-

տում դասերին հաճախումների հաշվառման միջոցով՝առավելագույնը 20 միա-

վոր, 

 գործնական (սեմինար) և լաբորատոր աշխատանքների ընթացքում նրա ակտի-

վության 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 ձևա-

վորում՝ առավելագույնը գումարային 100 միավոր։ 

 

14.2. Ուսանողների գիտելիքների ստուգում․ 

Դասընթացն ամփոփվում է ստուգարքով։  

Ստուգարքով ամփոփվող դասընթացն ավարտվում է կիսամյակի ընթացքում 

ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանը որոշող 2 ընթացիկ ստուգումների և մյուս 

բաղադրիչների գնահատումների արդյունքներով: 

 

14.3. Հարցաշար (ըստ ծրագրի) 

1. Էկոլոգիական հետազոտություններում դիտարկման մեթոդի կիրառում: 

2. Ֆիզիկական և քիմիական ժամանակակից մեթոդների կիրառում: 

3. Դաշտային պայմաններում հետազոտական ժամանակակից մեթոդները և դրանց կիրառումը: 

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

գնահատման և հաշվառման կանոնակարգ» (ընդունված ՎՊՀ-ի գիտական խորհրդի կողմից 30.06.2022թ.),   

https://new.vsu.am/karg/2022/%D4%B3%D5%B6%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D5%BF%D5%B4%D5%A1%D5%B6%20%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%A3.pdf
https://new.vsu.am/karg/2022/%D4%B3%D5%B6%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D5%BF%D5%B4%D5%A1%D5%B6%20%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%A3.pdf
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4. Մոնիտորինգի իրականացում դաշտային պայմաններում: 

5. Հետախուզական ուսումնասիրություններ և համապատասխան մեթոդների ընտրություն: 

6. Էկոլոգիայում էքսպերիմենտալ հետազոտությունների անցկացման 

առանձնահատկությունները: 

7. Ժամանակակից ՏՏ ոլորտի ներդրումը և կիրառումը դաշտային և լաբորատոր հետազո-

տություններում: 

8. Տվյալների հավաքագրում և մշակում: 

9. Տվյալների բազայի ստեղծում Excel և Access ծրարգրերի կիրառմամբ: 

10. Ժամանակակից բջջային հեռախոսների հավելումների կիրառումը էկոլոգիական 

հետազոտություններում: 

11. Տվյալների վերամշակման մաթեմատիկական մոդելների մշակում և կիրառում: 

12. Էկոլոգիական մոնիտորինգ: 

13. Դաշտային հետազոտությունների մեթոդիկա: 

14. Լաբորատոր հետազոտությունների մեթոդիկա: 

15. Նմուշառման մեթոդիկա (հողի, բույսերի, ջրի նմուշառում): 

16. Մթնոլորտային օդի աղտոտվածության և փոշու քանակի որոշում դաշտային և լաբորատոր 

պայմաններում: 

17. Հոսքաջրերում պլանկտոնային ջրիմուռների նմուշառում և լաբորատոր հետազոտություն: 

18. Փորձանմուշների պահեստավորում և տեղափոխում լաբորատորիա: 

19. Ջրի որակի պարամետրերի լաբորատոր գնահատման մեթոդները: 

20. Լաբորատոր անալիզների կատարման մեթոդիկա: 

21. Անհրաժեշտ նյութեր և սարքավորումներ: 

22. Մոնիտորինգի կազմակերպում և իրականացում դաշտային պայմաններում: 

23. Դաշտային պայմաններում հետազոտությունների և մոնիտորինգի համար անհրաժեշտ 

նյութեր և սարքավորումներ: 

24. Հողի ֆիզիկական և քիմիական աղտոտվածության լաբորատոր հետազոտություն: 

25. Ջրում նիտրատ, նիտրիտ իոնների որոշում լաբորատոր պայմաններում: 

26. Ջրի pH-ի որոշում լաբորատոր պայմաններում: 

27. Ջրում լուծված թթվածնի որոշում լաբորատոր պայմաններում: 

 

Ա) 1-ին ընթացիկ ստուգում (կիսամյակի 6-10 շաբաթվա ընթացքում)  

 Ընդգրկված թեմաները. 

 

1. Էկոլոգիական հետազոտությունների դիտարկման մեթոդիկա: 

2. Մոնիտորինգի իրականացում դաշտային պայմաններում: 

3. Ժամանակակից ՏՏ ոլորտի ներդրումը և կիրառումը դաշտային և լաբորատոր հե-

տազոտություններում: 

4. Դաշտային հետազոտությունների մեթոդիկա: 
 

 Ընդգրկված հարցեր. 

1. Էկոլոգիական հետազոտություններում դիտարկման մեթոդի կիրառում: 

2. Ֆիզիկական և քիմիական ժամանակակից մեթոդների կիրառում: 

3. Դաշտային պայմաններում հետազոտական ժամանակակից մեթոդները և դրանց կիրառումը: 

4. Մոնիտորինգի իրականացում դաշտային պայմաններում: 

5. Հետախուզական ուսումնասիրություններ և համապատասխան մեթոդների ընտրություն: 

6. Էկոլոգիայում էքսպերիմենտալ հետազոտությունների անցկացման 

առանձնահատկությունները: 
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7. Ժամանակակից ՏՏ ոլորտի ներդրումը և կիրառումը դաշտային և լաբորատոր հետազո-

տություններում: 

8. Տվյալների հավաքագրում և մշակում: 

9. Տվյալների բազայի ստեղծում Excel և Access ծրարգրերի կիրառմամբ: 

10. Ժամանակակից բջջային հեռախոսների հավելումների կիրառումը էկոլոգիական 

հետազոտություններում: 

11. Տվյալների վերամշակման մաթեմատիկական մոդելների մշակում և կիրառում: 

12. Էկոլոգիական մոնիտորինգ: 

13. Դաշտային հետազոտությունների մեթոդիկա: 

 

Բ) 2-րդ ընթացիկ ստուգում (կիսամյակի 10-15 շաբաթվա ընթացքում)   

 Ընդգրկվող թեմաները. 

1. Էկոլոգիական մոնիտորինգ: 

2. Դաշտային հետազոտությունների մեթոդիկա: 

3. Լաբորատոր հետազոտությունների մեթոդիկա: 
 

 Ընդգրկված հարցեր. 

1. Լաբորատոր հետազոտությունների մեթոդիկա: 

2. Նմուշառման մեթոդիկա (հողի, բույսերի, ջրի նմուշառում): 

3. Մթնոլորտային օդի աղտոտվածության և փոշու քանակի որոշում դաշտային և լաբորատոր 

պայմաններում: 

4. Հոսքաջրերում պլանկտոնային ջրիմուռների նմուշառում և լաբորատոր հետազոտություն: 

5. Փորձանմուշների պահեստավորում և տեղափոխում լաբորատորիա: 

6. Ջրի որակի պարամետրերի լաբորատոր գնահատման մեթոդները: 

7. Լաբորատոր անալիզների կատարման մեթոդիկա: 

8. Անհրաժեշտ նյութեր և սարքավորումներ: 

9. Մոնիտորինգի կազմակերպում և իրականացում դաշտային պայմաններում: 

10. Դաշտային պայմաններում հետազոտությունների և մոնիտորինգի համար անհրաժեշտ 

նյութեր և սարքավորումներ: 

11. Հողի ֆիզիկական և քիմիական աղտոտվածության լաբորատոր հետազոտություն: 

12. Ջրում նիտրատ, նիտրիտ իոնների որոշում լաբորատոր պայմաններում: 

13. Ջրի pH-ի որոշում լաբորատոր պայմաններում: 

14. Ջրում լուծված թթվածնի որոշում լաբորատոր պայմաններում: 

 

14.4. Գնահատման չափանիշները. 
 

Ուսանողների գիտելիքների վերջնական գնահատման ձևերը 

Գնահատման սկզբունքները 

Հաճախումները դասերին 20 միավոր 

 Ինքնուրույն աշխատանք 20 միավոր 

Գործնական(սեմինար) և լաբորատոր աշխատանք 20 միավոր 

Ընթացիկ ստուգումներ 40 միավոր 

 

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

 Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը ––– 100 միավոր 
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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 
  



18 

Առկա ուսուցման համակարգ 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 
ՔԿ/մ - 115 - Լաբորատոր և դաշտային աշխատանքների 

կատարման մեթոդաբանություն 

Դասընթացին հատկացվող 

կրեդիտը  
2 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 
2-րդ տարի, 3-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը 

Լսարանային 34 

Դասախոսություն 8 

Սեմինար  

Լաբորատոր աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 26 

Ինքնուրույն 26 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը 1. Ուսանողներին տալ գիտելիքներ էկոլոգիայի և բնօգտագործման 

շրջանում դաշտային և լաբորատոր հետազոտման մեթոդների 

մասին, 

2. Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների գիտելիքները լաբորատոր և 

դաշտային մեթոդների հետազոտական աշխատանքներում 

կիրառման մասին, 

3. Տեղեկացվել դաշտային և լաբորատոր հետազոտման մեթոդների 

արդիականության և արդյունավետության մասին, 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

 մասնագիտական հետազոտման մեթոդները, 

 մեթոդների կիրառումը կենսաբանական, բնապահպանական 

դաշտային և լաբորատոր հետազոտական 

աշխատանքներում:  

Հմտություն 
 ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 

գործնականում, 

 Լաբորատոր-գործնական պարապմունքներ անցկացնելիս 

նորագույն մեթոդների ներդրում և կիրառում, 
 որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ ինքնուրույն 

եզրահանգումներ: 
Կարողունակություն 

 դաշտային և լաբորատոր մեթոդների կիրառել 

պրակտիկայում, 

 մեթոդների մշակման և յուրացման կարողություն: 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1. Էկոլոգիական հետազոտություններում դիտարկման մեթոդի 

կիրառում: Ֆիզիկական և քիմիական ժամանակակից մեթոդների կի-

րառում: Դաշտային պայմաններում հետազոտական ժամանակակից 

մեթոդները և դրանց կիրառումը: Մոնիտորինգի իրականացում դաշ-

տային պայմաններում: Հետախուզական ուսումնասիրություններ և 

համապատասխան մեթոդների ընտրություն: Էկոլոգիայում էքս-

պերիմենտալ հետազոտությունների անցկացման առանձնահատկու-

թյունները:  
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Թեմա 2. Ժամանակակից ՏՏ ոլորտի ներդրումը և կիրառումը դաշտա-

յին և լաբորատոր հետազոտություններում: Տվյալների հավաքագրում 

և մշակում: Տվյալների բազայի ստեղծում Excel և Access ծրարգրերի 

կիրառմամբ: Ժամանակակից բջջային հեռախոսների հավելումների 

կիրառումը էկոլոգիական հետազոտություններում:  Տվյալների վե-

րամշակման մաթեմատիկական մոդելների մշակում և կիրառում: 

Էկոլոգիական մոնիտորինգ:   

Թեմա 3. Դաշտային հետազոտությունների մեթոդիկա: Լաբորատոր 

հետազոտությունների մեթոդիկա: Նմուշառման մեթոդիկա (հողի, 

բույսերի, ջրի նմուշառում): Մթնոլորտային օդի աղտոտվածության և 

փոշու քանակի որոշում լաբորատոր պայմաններում: Հոսքաջրերում 

պլանկտոնային ջրիմուռների նմուշառում և լաբորատոր հետա-

զոտություն: Փորձանմուշների պահեստավորում և տեղափոխում լա-

բորատորիա: 

Թեմա 4. Ջրի որակի պարամետրերի լաբորատոր գնահատման մե-

թոդները: Լաբորատոր անալիզների կատարման մեթոդիկա: Լաբո-

րատոր հետազոտություններ: Անհրաժեշտ նյութեր և սարքավորում-

ներ: Մոնիտորինգի կազմակերպում և իրականացում դաշտային 

պայմաններում: Դաշտային պայմաններում հետազոտությունների և 

մոնիտորինգի համար անհրաժեշտ նյութեր և սարքավորումներ: Հողի 

ֆիզիկական և քիմիական աղտոտվածության լաբորատոր հետազո-

տություն: Ջրում նիտրատ, նիտրիտ իոնների, ջրի pH-ի, լուծված 

թթվածնի որոշում լաբորատոր պայմաններում: 

Գնահատման մեթոդները և 

չափանիշները 

Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները. 
Ըստ բուհում գործող կարգի - «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան 

պետական համալսարան» հիմնադրամի ուսանողների գիտելիքների 

ստուգման, գնահատման և հաշվառման կանոնակարգ» (ընդունված 

ՎՊՀ-ի գիտական խորհրդի կողմից 30.06.2022թ.) 
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