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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

 

1.   Դասընթացի դերը  և տեղը կրթական ծրագրում ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 2 
2.   Դասընթացի նպատակը և  խնդիրները ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 2 
3.   Դասընթացին մասնակցելու նախնական մուտքային գիտելիքները, կարողությունները և 

հմտությունները ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 2 
4.   Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 2 
5.   Դասընթացի դերը կրթական ծրագրի շրջանավարտների  գիտելիքների, 

կարողությունների և հմտությունների ձևավորման հարցում ըստ աշխատաշուկայի 
պահանջների ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 

3 

6.   Դասընթացի ծավալը,  ուսումնական աշխատանքի  տեսակները, արդյունքների 
ամփոփման ձևերը ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 

4 

7.  Ուսումնական աշխատանքները տեսակները ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 4 
8.   Դասավանդման մեթոդներ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 5 
9.   Ուսումնառության մեթոդները ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 5 
10.   Դասընթացի համառոտ բովանդակությունը, ուսումնական աշխատանքի ծավալը 

․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 
6 

11.   Ուսումնամեթոդական գրականության ապահովման քարտ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 8 
12.   Դասընթացի ուսումնամեթոդական քարտ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 9 
 12․1․ Դասախոսությունների ուսումնամեթոդական  քարտ 9 
 12․2․ Գործնական աշխատանքների ուսումնամեթոդական 

քարտ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 12 
 12․3․ Ինքնուրույն աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ ․․․․․․․․․․ 14 
13.   Դասընթացի նյութատեխնիկական միջոցների ապահովում․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 17 
14.   Գնահատում․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 18 
 14․1․ Ուսանողների գիտելիքների ստուգում․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 18 
 14․2․ Հարցաշար․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 19 
 14․3․ Գնահատման չափանիշներ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․  
15.   Դասընթացի համառոտ նկարագրիչ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 23 

 
 

 

 

 



2 
 

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ 

1. Դասընթացի դերը  և տեղը կրթական ծրագրում․ 
«Էվոլյուցիոն ֆիզիոլոգիա» դասընթացը կենսաբանության բնագավառում 
մասնագետների պատրաստման գործընթացում, ներգրառված է ուսումնական 
պլանի «Մասնագիտական կամընտրական դասընթացներում»: 

2. Դասընթացի նպատակը և  խնդիրները. 

2.1. «Էվոլյուցիոն ֆիզիոլոգիա»  դասընթացի  նպատակն է. 
• Տալ համապատասխան գիտելիքներ  կենդանի օրգանիզմների ֆիզիոլոգիական 

ֆունկցիաների էվոլյուցիոն զարգացման օրինաչափություննների և 
առանձնահատկությունների վերաբերյալ: 

• Ձևավորել համապատասխան   հմտություներ և կարողություններ ֆիզիոլոգիական 
գործընթացների  էվոլուցիոն զարգացման վերաբերյալ: 

• Նպաստել ուսանողների տեսական գիտելիքների վերածմանը կիրառական 
ունակությունների: 

2.2. «Էվոլյուցիոն ֆիզիոլոգիա»  դասընթացի խնդիրներն են. 
• Ծանոթացնել ուսանողներին էվոլոյւցիոն ֆիզիոլոգիայի տեսական և մեթոդական 

հիմքերին որպես միջառարկայական գիտաճյուղ: 
• Սովորեցնել ուսանողներին ֆիզիոլոգիական գործառույթի, նաև համակարգի 

էվոլուցիոն զարգացման օրինաչափությունները: 
• Ներկայացնել ուսանողներին ֆիզիոլոգիական գործառույթի էվոլուցիոն 

փոփոխությունները, որոնք առաջանում են  արտաքին միջավայրի ազդեցության տակ: 
• Սովորեցնել ուսանողներին համադրել տարբեր կենդանիների օրգան-համակարգերի 

ֆիզիոլոգիական գործառույթները և կատարել եզրահանգումներ էվոլուցիոն 
զարգացման օրինաչափությունների վերաբերյալ: 

• Սովորեցնել ուսանողներին վերլուծել ֆիզիոլոգիական գործառույթներիի 
առանձնահատկությունները ըստ ֆիլոգենետիկ զարգացման: 
 

3. Դասընթացին մասնակցելու նախնական մուտքային գիտելիքները, 
կարողությունները և հմտությունները  /դասընթացները/․  
«Էվոլյուցիոն ֆիզիոլոգիա»  դասընթացին մասնակցելու կարևոր նախապայմանն է 
ուսանողների գիտելիքների և հմտությունների առկայությունը 
«Կենսաբանություն» կրթական ծրագրի բակալավրի աստիճանում ուսուցանվող  
«Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա», «Կենդանաբանություն», «Էվոլոյւցիոն 

տեսություն»  դասընթացներից:    

4. Դասընթացը ձևավորում է հետևյալ կրթական վերջնարդյունք(ներ)ը  և   
կոմպետենցիաները․ 
«Էվոլյուցիոն ֆիզիոլոգիա»  դասընթացի ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողի 
ակնկալվող վերջնարդյունքներն են. 

• Էվոլոյւցիոն ֆիզիոլոգիայի վերաբերյալ գիտելիքների, հմտություների և 
կարողությունների ձեռքբերում: 

• Էվոլոյւցիոն ֆիզիոլոգիայի տեսական և մեթոդական հիմքերի տիրապետում: 
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• Տարբեր կենդանիների օրգան-համակարգերի ֆիզիոլոգիական գործառույթների  
էվոլուցիոն զարգացման օրինաչափությունների տիրապետում: 

• Ըստ ֆիլոգենետիկ զարգացման ֆիզիոլոգիական գործառույթների 
առանձնահատկությունների վերլուծում: 

 Դասընթացի ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողը ձեռք կբերի հետևյալ 
կոմպետենցիաները. 

• իմանա էվոլուցիոն ֆիզիոլոգիայի տեսական հիմունքները,  
• իմանա էվոլուցիոն ֆիզիոլոգիայի ուսումնասիրման մեթոդական  հիմքները,  
• կարողանա բացատրել տարբեր կենդանիների օրգան-համակարգերի 

ֆիզիոլոգիական գործառույթների  էվոլուցիոն զարգացման օրինաչափությունները,  
• կարողանա վերլուծել ֆիզիոլոգիական գործառույթների առանձնահատկությունները 

ըստ ֆիլոգենետիկ զարգացման: 
• կարողանա համադրել տարբեր օրգան-համակարգերի ֆիզիոլոգիական 

գործընթացների զարգացման օրինաչափությունները կախված արտաքին միջավայրի 
փոփոխություններից:  

 

Ա)Ընդհանրական կոմպետենցիաներ 

          Գործիքային կոմպետենցիաներ (ԳԿ)` 
ԳԿ1 վերլուծելու և սինթեզելու ունակություն, 
ԳԿ4 մասնագիտական ոլորտի գիտելիքների հիմունքներ, 
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, 
ԱԿ11 տիրապետեն ինքնուրույն հետազոտության մեթոդներին և կարողանան 

մեկնաբանել հետազոտության արդյունքները, 
ԱԿ14 տիրապետեն տվյալ մասնագիտական մակարդակում պահանջվող 

կոմպետենցիաներին:  
 

5. Դասընթացի դերը կրթական ծրագրի շրջանավարտների  գիտելիքների, 
կարողությունների և հմտությունների ձևավորման հարցում ըստ աշխատաշուկայի 
պահանջների․ 
«Էվոլյուցիոն ֆիզիոլոգիա»  դասընթացից ձեռք  բերված գիտելիքներն և 
հմտությունները շրջանավարտը կարող է կիրառել մանկավարժի և կենսաբանի 
մասնագիտական գործունեության ընթացքում, կենսաբանական 
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հետազոտութական լաբորատորիաներում աշխատելու, նաև 
մագիստրատուրայում 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/ 
60ժամ 

--- 

   
Աշխատանքի տեսակը ժամաքանակ ժամաքանակ 

Դասախոսություն 24 --- 

Գործնական աշխատանք 10 --- 

Սեմինար պարապմունք --- --- 

Լաբորատոր աշխատանք --- --- 

Ինքնուրույն աշխատանք 26 --- 

Ընդամենը 60 --- 

Ստուգման ձևը՝ ստուգարք  2 ընթացիկ 
ստուգում 

--- 

 

7. Ուսումնական աշխատանքների տեսակները ․  
• Դասախոսությունը դասախոսի կողմից դասընթացի ծրագրի շրջանակներում 

գիտական-տեղեկատվական թեմայի վերաբերյալ տրամաբանորեն 
կառուցված, հետևողական ու պարզ խոսքի շարադրանքն է, որի նպատակն է 
ուսանողին տալ համապարփակ գիտելիքներ: Դասախոսը վերլուծում, 
մեկնաբանում է թեմայի առավել կարևոր, դժվար ընկալելի, հանգուցային 
հարցերը: Դասախոսությունը ուսանողի առջև ուրվագծվող գիտական մի 
ճանապարհ է, որը նա կարող է միայն անցնել գիտական գրականության 
ընթերցանության, ուսումնական բնույթի այլ պարապմունքների և ինքնուրույն 
կատարած աշխատանքների շնորհիվ: Դասախոսը պետք է խթանի ուսանողի 
ակտիվ իմացաբանական գործունեությունը, նպաստի նրանց 
ստեղծագործական մտածողության ձևավորմանը: Ուսանողը նույնպես պետք է 
լինի դասախոսության ակտիվ մասնակից: Ուսանողը դասախոսությանը 
ներկայանալուց առաջ պետք է ծանոթացած լինի տվյալ դասին ներկայացվող 
թեմային, որպեզի կարողանա մասնակցել ուսումնական գործընթացին: 

• Գործնական աշխատանքների ժամանակ ուսանողը կատարում է լսարանային 
աշխատանք՝ դասախոսի անմիջական ղեկավարման ներքո: Գործնական 
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պարապմունքները անցկացվում են գործնական խնդիրների լուծման, 
առաջադրանքների իրականացման, թեստերի, իրավիճակային 
վերլուծությունների, խմբային աշխատանքների, տնային առաջադրանքների, 
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 մեթո-
դական ղեկավարությամբ, բայց առանց նրա անմիջական ղեկավարության: 
Ինքնուրույն աշխատանքի տեսակներն են՝ 

 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: 

 Զեկույց – որևէ գիտական կամ հետազոտական թեմայի շուրջ կա-
տարած եզրակացությունների, ստացած արդյունքների ներկայացում 
ուսանողի կողմից: 

 
8. Դասավանդման մեթոդներներն 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 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 

դա
սա

խ
ոս

ու
թյ

ու
ն Գ

որ
ծն

ա
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ա

շխ
ա

տ
ա

նք
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քն
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ր
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ա

շխ
ա

տ
ա
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1.  Էվոլուցիոն ֆիզիոլոգիան որպես միջառարկայական գիտաճյուղ: Էվոլուցիոն 
ֆիզիոլոգիայի զարգացման պատմությունը: Էվոլուցիոն ֆիզիոլոգիա ուսումնասիրման 
մեթոդները: 

2  2 

2.  Դրդունակ հյուսվածքների հատկությունների փոփոխությունները ֆիլոգենետիկ շարքում:  2 2 5 

3.  Նյարդային համակարգի տեսակները, առանձնահատկությունները էվոլուցիոն 
զարգացման ընթացքում: 

2 

4.  Գլխուղեղի բաժինները,  առանձնահատկությունները էվոլուցիոն զարգացման 
ընթացքում: 

2 

5.  Զգայական համակարգերի  առանձնահատկությունները էվոլուցիոն զարգացման 
ընթացքում 

2 2 4 

6.  Կենդանի օրգանիզմների հումորալ կարգավորման առանձնահատկությունները  
էվոլուցիոն զարգացման ընթացքում:  

2 2 5 

7.  Կենդանի օրգանիզմների հեղուկ միջավայրի   առանձնահատկությունները էվոլուցիոն 
զարգացման ընթացքում: 

2 

8.  Կենդանի օրգանիզմների սրտի և անոթների  առանձնահատկությունները էվոլուցիոն 
զարգացման ընթացքում: 

2 2 5 

9.  Կենդանի օրգանիզմների մարսողության համակարգի    2 

10.  Կենդանի օրգանիզմների շնչառության համակարգի   առանձնահատկությունները 
էվոլուցիոն զարգացման ընթացքում: 

2 2 5 
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11.  Կենդանի օրգանիզմների արտազատության համակարգի   առանձնահատկությունները 

էվոլուցիոն զարգացման ընթացքում: 
2 

12.  Կենդանի օրգանիզմների սեռական համակարգի   առանձնահատկությունները 
էվոլուցիոն զարգացման ընթացքում: 

2 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 24 10 26 

 
11. Ուսումնամեթոդական գրականության ապահովման քարտ 

 

Անվանումը/հեղինակ 
Հրատարակության 

տարի 
Պարտադիր գրականություն (ՊԳ) 

1. Эволюционная физиология. Курс лекций: учеб. пособие / А.А.Присный. – Белгород: ИД «Белгород», 
2013. – 348 с. 

2. L․ Sherwood, H․ Klandorf, Paul H. Yancey-՛՛Animal Physiology։ From Genes to Organisms՛՛.  
Brooks/Cole, Cengage Learning, USA, 2013 

3. Schmidt-Rhaesa-՛՛The Evolution of Organ Systems՛՛, Oxford University Press, 2007, 396 page 
4. P. Willmer, Gr. Stone, I. Johnston-‘’ Environmental Physiology of Animals’’.Blackwell publishing, 2005  

2013 
 

2013 
 

2007 
2005 

 
 

Լրացուցիչ գրականություն(ԼԳ) 
1. Խուդավերդյան Դ. Ն., Ֆանարջյան Վ. Բ – ‘’Մարդու ֆիզիոլոգիայի հիմունքներ’’, Երևան, 1998թ. 
2. Ս. Մ. Մինասյան, Ն. Խ. Հակոբյան, Ս. Խ. Գրիգորյան, Ծ. Ի. Ադամյան, Ն. Ծ. Սարգսյան    ‘’Մարդու և կենդանիների 

ֆիզիոլոգիա’’ 
3. Àãàäæàíÿí Í. À., Òåëü Ë.Ç., Öèðêèí Â. È., ×åñíîêîâà Ñ. À. Ôèçèîëîãèÿ чåëîâåêà, Óчåáíèê, Ì.; Ìåäèöèíñêàÿ êíèãà, Í. Íîâãîðîä., 2001. 
4. Àãàäæàíÿí Í. À.-“Ôèçèîëîãèÿ чåëîâåêà”, Ì., 2005 
5. Ôèçèîëîãèÿ чåëîâåêà. Óчåáíèê ïî ôèçèîëîãèè чåëîâåêà äëÿ ñòóäåíòîâ ìåä. èíñ-òèòóòîâ è áèîëîãèчåñêèõ ôàêóëüòåòîâ. Â 3-õ òîìàõ. Ïîä 

ðåäàêöèåé Ð. Øìèäòà, Ã. Òåâñà. Ìîñêâà, ,, Ìèð’’, 2005.  
6. Галактионов В.Г. Эволюционная иммунология. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2005. – 408 с. 
7. Житенева Л.Д., Макаров Э.В., Рудницкая О.А. Эволюция крови. – Ростов-на-Дону, 2001. – 103 с. 
8. Чернышева М.П. Гормоны животных. Введение в физиологическую эндокринологию: учебное пособие. − СПб.: 

«Глаголъ», 1995. − 296 с  

1998 
 

2005 
 

2001 
2005 
2005 
2005 
2001 
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9. Эволюционная физиология: Ч. 2. / Под ред. Е.М. Крепса. В серии «Руководство по физиологии». – Л.: Наука, 1983. – 
508 с. 

10. H. Autrum, M. F. Bennett, B. Diehn, K. Hamdorf, M. Heisenberg, M. larvilehto, P. Kunze R. Menzel, W. H. Miller, A. W. 
Snyder, D. G. Stavenga, M. Yoshida-՛՛Comparative Physiology and Evolution of Vision in Invertebrates A: Invertebrate 
Photoreceptors՛՛ , Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York 1979 

1995 
 

1983 
 

1979 
 
 

12. Դասընթացի ուսումնամեթոդական քարտ 
12.1. Դասախոսությունների ուսումնամեթոդական  քարտ 

 

հ/հ Թեմա  
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 

Ժ
ա

մա
քա

նա
կ 

Գրականություն 

1. Էվոլուցիոն ֆիզիոլոգիան որպես 
միջառարկայական գիտաճյուղ: 
Էվոլուցիոն ֆիզիոլոգիայի զարգացման 
պատմությունը: Էվոլուցիոն ֆիզիոլոգիա 
ուսումնասիրման մեթոդները: 

Էվոլուցիոն ֆիզիոլոգիան որպես միջառարկայական գիտաճյուղ: 
Էվոլուցիոն ֆիզիոլոգիայի զարգացման պատմությունը: Էվոլուցիոն 
ֆիզիոլոգիայի ուսումնասիրման մեթոդները: 

2 ՊԳ, ԼԳ  

2. Դրդունակ հյուսվածքների 
հատկությունների փոփոխությունները 
ֆիլոգենետիկ շարքում:  

Դրդունակ հյուսվածքների հատկությունների փոփոխությունները 
ֆիլոգենետիկ շարքում: Դրդունակ հյուսվածքների 
հատկությունների փոփոխությունները ֆիլոգենետիկ շարքում: 
Թաղանթային պոտենցիալների առանձնահատկությունները 
էվոլյուցիոն զարգացման ընթացքում:  
Սինապսների առանձնահատկությունները էվոլյուցիոն զարգացման 
ընթացքում:  
Դրդման հաղորդման առանձնահատկությունները էվոլյուցիոն 
զարգացման ընթացքում: 

2 ՊԳ, ԼԳ 
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3. Նյարդային համակարգի տեսակները, 

առանձնահատկությունները էվոլուցիոն 
զարգացման ընթացքում: 

Նյարդային համակարգի տեսակները, առանձնահատկությունները 
էվոլուցիոն զարգացման ընթացքում: 
Նյարդային համակարգի տեսակները, առանձնահատկությունները 
էվոլուցիոն զարգացման ընթացքում: 
Ցանցաձև նյարդային համակարգ:  
Հանգուցային նյարդային համակարգ:  
Խողովակաձև նյարդային համակարգ:   

2 ՊԳ, ԼԳ  

4. Գլխուղեղի բաժինները,  
առանձնահատկությունները էվոլուցիոն 
զարգացման ընթացքում: 

Գլխուղեղի բաժինների զարգացման  առանձնահատկությունները 
էվոլուցիոն զարգացման ընթացքում:   

2 ՊԳ, ԼԳ  

5. Զգայական համակարգերի  
առանձնահատկությունները էվոլուցիոն 
զարգացման ընթացքում 

Զգայական համակարգերի  առանձնահատկությունները էվոլուցիոն 
զարգացման ընթացքում: 
Զգայական համակարգերի  առանձնահատկությունները էվոլուցիոն 
զարգացման ընթացքում:  
Տեսողության և շոշափոլիքի վերլուծիչների էվոլյուցիոն 
զարգացումը: 
Լսողության  անդաստակային, հոտառության, համի վերլուծիչների 
էվոլյուցիոն զարգացումը: 

2 ՊԳ, ԼԳ  

6. Կենդանի օրգանիզմների հումորալ 
կարգավորման 
առանձնահատկությունները  էվոլուցիոն 
զարգացման ընթացքում:  

Կենդանի օրգանիզմների հումորալ կարգավորման 
առանձնահատկությունները  էվոլուցիոն զարգացման ընթացքում: 
Հատուկ նյարդազատական բջիջների զարգացումն էվոլյուցիայի 
ընթացքում: 
Ներզատիչ գեղձերի զարգացումը և ֆիզիոլոգիական 
առանձնահատկությունները էվոլոլյուցիայի ընթացքում: 
 

2 ՊԳ, ԼԳ  

7. Կենդանի օրգանիզմների հեղուկ 
միջավայրի   
առանձնահատկությունները էվոլուցիոն 

Կենդանի օրգանիզմների հեղուկ միջավայրի   
առանձնահատկությունները էվոլուցիոն զարգացման ընթացքում: 
Արյան ձևավոր տարրերի էվոլյուցիան:  

2 ՊԳ, ԼԳ  
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զարգացման ընթացքում: Շնչառական պիգմենտի էվոլյուցիան:  
Արյան փոխադրման ֆունկցիայի իրականացումը տարբեր 
կենդանիների մոտ: 
Արյան պաշտպանական ֆունկցիայի իրականացումը տարբեր 
կենդանիների մոտ: 

8. Կենդանի օրգանիզմների սրտի և 
անոթների  առանձնահատկությունները 
էվոլուցիոն զարգացման ընթացքում: 

Կենդանի օրգանիզմների սրտի և անոթների  
առանձնահատկությունները էվոլուցիոն զարգացման ընթացքում: 
Բաց և փակ արյան շրջանառություններ: 
Սրտի էվոլյուցիան:  
Արյունատար անոթների վազոմոտոր ֆունկցիայի էվոլյուցիան: 
 

2 ՊԳ, ԼԳ  

9. Կենդանի օրգանիզմների մարսողության 
համակարգի    

Կենդանի օրգանիզմների մարսողության համակարգի   
առանձնահատկությունները էվոլուցիոն զարգացման ընթացքում: 
Անման տեսակները էվոլյուցիոն զարգացման ընթացքում: 
Մարսողության համակարգի բաժինների և կատարած 
ֆունկցիաների առանձնահատկությունները էվոլյուցիոն 
զարգացման ընթացքում: 
Մարսողության համակարգերի գեղձերի 
առանձնահատկությունները էվոլյուցիոն զարգացման ընթացքում: 
 

2 ՊԳ, ԼԳ  

10. Կենդանի օրգանիզմների շնչառության 
համակարգի   
առանձնահատկությունները էվոլուցիոն 
զարգացման ընթացքում: 

Կենդանի օրգանիզմների շնչառության  համակարգի   
առանձնահատկությունները էվոլուցիոն զարգացման ընթացքում: 
Կենդանի օրգանիզմների շնչառության   համակարգի   
առանձնահատկությունները էվոլուցիոն զարգացման ընթացքում:  
Շնչառության օրգանների դերը էվոլյուցիայում:  
Մաշկային, թոքային  շնչառության առանձնահատկությունները 
էվոլուցիայում: 
Խռիկային, տրախեային շնչառության առանձնահատկությունները 
էվոլուցիայում: 

2 ՊԳ, ԼԳ  
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11. Կենդանի օրգանիզմների 

արտազատության համակարգի   
առանձնահատկությունները էվոլուցիոն 
զարգացման ընթացքում: 

Կենդանի օրգանիզմների   արտազատության համակարգի   
առանձնահատկությունները էվոլուցիոն զարգացման ընթացքում: 
Տարբեր նյութերի արտազատման մեխանիզմների 
առանձնահատկությունները էվոլյուցիոն զարգացման ընթացքում:  
Կենդանի օրգանիզմների մարսողության համակարգի   
առանձնահատկությունները էվոլուցիոն զարգացման ընթացքում: 
 

2 ՊԳ, ԼԳ  

12. Կենդանի օրգանիզմների սեռական 
համակարգի   
առանձնահատկությունները էվոլուցիոն 
զարգացման ընթացքում: 

Կենդանի օրգանիզմների   սեռական համակարգի   
առանձնահատկությունները էվոլուցիոն զարգացման ընթացքում: 

2 ՊԳ, ԼԳ  

 
 
 
 
 
 

1.1. Գործնական աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ 
 

հ/հ Թեմա Ուսումնասիրվող 
հարցեր 

Ժ
ա

մա
քա

նա
կ 

Ստուգման ձևը 

Գ
րա

կա
նո

ւթ
յո

ւն
 

1. Դրդունակ հյուսվածքների 
էվոլյուցիոն ֆիզիոլոգիա: 
Նյարդային համակարգի 

1.Ուսումնասիրել , համեմատել և վերլուծել տարբեր 
կենդանի օրգանիզմների  մոտ դրդման 
գործընթացները 

2 Խմբային աշխատանքի 
արդյունքի ներկայացում, 
հիմնավորում 

ՊԳ, 
ԼԳ 
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էվոլյուցիոն ֆիզիոլոգիա: 2. .Ուսումնասիրել , համեմատել և վերլուծել տարբեր 
կենդանի օրգանիզմների  մոտ  նյարդային 
համակարգի էվոլյուցիոն զարգացումը  

2. Զգայական համակարգի 
էվոլյուցիոն ֆիզիոլոգիա 

Ուսումնասիրել , համեմատել և վերլուծել տարբեր 
կենդանի օրգանիզմների  մոտ  զգայական  
համակարգերի էվոլյուցիոն զարգացումը  

2 Անհատական աշխատանք, 
արդյունքի ներկայացում, 
հիմնավորում 

ՊԳ, 
ԼԳ  

3. Հումորալ համակարգի 
էվոլյուցիոն ֆիզիոլոգիա: 
Օրգանիզմի հեղուկ միջավայրի   
էվոլյուցիոն ֆիզիոլոգիա: 

1.Ուսումնասիրել , համեմատել և վերլուծել տարբեր 
կենդանի օրգանիզմների  մոտ հումորալ 
կարգավորման գործընթացները 

2. .Ուսումնասիրել , համեմատել և վերլուծել տարբեր 
կենդանի օրգանիզմների  մոտ  օրգանիզմի հեղուկ 
միջավայրի   էվոլյուցիոն զարգացումը  

2 Անհատական աշխատանք, 
արդյունքի ներկայացում, 
հիմնավորում 

ՊԳ, 
ԼԳ  

4. Սիրտ-անոթային համակարգի 
էվոլյուցիոն ֆիզիոլոգիա 

Ուսումնասիրել , համեմատել և վերլուծել տարբեր 
կենդանի օրգանիզմների  մոտ  սիրտ-անոթային 
համակարգի էվոլյուցիոն զարգացումը  

2 Անհատական աշխատանք, 
արդյունքի ներկայացում, 
հիմնավորում 

ՊԳ, 
ԼԳ  

5. Շնչառության համակարգի 
էվոլյուցիոն ֆիզիոլոգիա: 
Արտազատության էվոլյուցիոն 
ֆիզիոլոգիա: Մարսողության  
համակարգի էվոլյուցիոն 
ֆիզիոլոգիա 

1. Ուսումնասիրել , համեմատել և վերլուծել տարբեր 
կենդանի օրգանիզմների  մոտ  շնչառության 
համակարգի   էվոլյուցիոն զարգացումը 

2. .Ուսումնասիրել , համեմատել և վերլուծել տարբեր 
կենդանի օրգանիզմների  մոտ  արտազատության 
համակարգի   էվոլյուցիոն զարգացումը  

3. Ուսումնասիրել , համեմատել և վերլուծել տարբեր 
կենդանի օրգանիզմների  մոտ  մարսողության 
համակարգի էվոլյուցիոն զարգացումը  

2 Անհատական աշխատանք, 
արդյունքի ներկայացում, 
հիմնավորում 

ՊԳ, 
ԼԳ 
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1.2. 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. Դրդունակ հյուսվածքների 
էվոլյուցիոն ֆիզիոլոգիա:  

Դրդունակության էվոլյուցիան 
էվոլյուցիոն զարգացման տարբեր 
փուլերում։   

   

Զեկույց ՝ կոնկրետ 
իրավիճակի 
վերլուծությամբ 

Մայիսի 1 Չափանիշները 
ներկայացվում են 
ստորև 

Ուսանողը կարող է 
օգտվել  
ներկայացված 
բոլոր գրական 
աղբյուրներից 

 Նյարդային համակարգի 
էվոլյուցիոն ֆիզիոլոգիա: 

Նյարդային համակարգի 
առանձնահատկությունները   
էվոլյուցիոն զարգացման տարբեր 
փուլերում։   

Զեկույց ՝ կոնկրետ 
իրավիճակի 
վերլուծությամբ 

Մայիսի 1 Չափանիշները 
ներկայացվում են 
ստորև 

Ուսանողը կարող է 
օգտվել  
ներկայացված 
բոլոր գրական 
աղբյուրներից 

2. Զգայական համակարգի 
էվոլյուցիոն ֆիզիոլոգիա 

Զգայական  համակարգերի 
առանձնահատկությունները   
էվոլյուցիոն զարգացման տարբեր 
փուլերում։   

Զեկույց ՝ կոնկրետ 
իրավիճակի 
վերլուծությամբ 

Մայիսի 1 Չափանիշները 
ներկայացվում են 
ստորև 

Ուսանողը կարող է 
օգտվել  
ներկայացված 
բոլոր գրական 
աղբյուրներից 
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3. Հումորալ համակարգի 

էվոլյուցիոն ֆիզիոլոգիա:  
Հումորալ կարգավորման 
առանձնահատկությունները   
էվոլյուցիոն զարգացման տարբեր 
փուլերում։   

 

Զեկույց ՝ կոնկրետ 
իրավիճակի 
վերլուծությամբ 

Մայիսի 1 Չափանիշները 
ներկայացվում են 
ստորև 

Ուսանողը կարող է 
օգտվել  
ներկայացված 
բոլոր գրական 
աղբյուրներից 

 Օրգանիզմի հեղուկ 
միջավայրի   էվոլյուցիոն 
ֆիզիոլոգիա: 

Հեղուկ միջավայրի   
առանձնահատկությունները   
էվոլյուցիոն զարգացման տարբեր 
փուլերում։   

Զեկույց ՝ կոնկրետ 
իրավիճակի 
վերլուծությամբ 

Մայիսի 1 Չափանիշները 
ներկայացվում են 
ստորև 

Ուսանողը կարող է 
օգտվել  
ներկայացված 
բոլոր գրական 
աղբյուրներից 

4. Սիրտ-անոթային 
համակարգի էվոլյուցիոն 
ֆիզիոլոգիա 

Սիրտ-անոթային համակարգի 
առանձնահատկությունները   
էվոլյուցիոն զարգացման տարբեր 
փուլերում։   

Զեկույց ՝ կոնկրետ 
իրավիճակի 
վերլուծությամբ 

Մայիսի 1 Չափանիշները 
ներկայացվում են 
ստորև 

Ուսանողը կարող է 
օգտվել  
ներկայացված 
բոլոր գրական 
աղբյուրներից 

5. Շնչառության համակարգի 
էվոլյուցիոն ֆիզիոլոգիա:  

Շնչառության համակարգի   
առանձնահատկությունները   
էվոլյուցիոն զարգացման տարբեր 
փուլերում։   

 

Զեկույց ՝ կոնկրետ 
իրավիճակի 
վերլուծությամբ 

Մայիսի 1 Չափանիշները 
ներկայացվում են 
ստորև 

Ուսանողը կարող է 
օգտվել  
ներկայացված 
բոլոր գրական 
աղբյուրներից 

 Արտազատության 
էվոլյուցիոն ֆիզիոլոգիա: 

Արտազատության համակարգի   
առանձնահատկությունները   
էվոլյուցիոն զարգացման տարբեր 
փուլերում։   

Զեկույց ՝ կոնկրետ 
իրավիճակի 
վերլուծությամբ 

Մայիսի 1 Չափանիշները 
ներկայացվում են 
ստորև 

Ուսանողը կարող է 
օգտվել  
ներկայացված 
բոլոր գրական 
աղբյուրներից 
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 Մարսողության  

համակարգի էվոլյուցիոն 
ֆիզիոլոգիա 

Մարսողության համակարգի 
առանձնահատկությունները   
էվոլյուցիոն զարգացման տարբեր 
փուլերում։   

Զեկույց ՝ կոնկրետ 
իրավիճակի 
վերլուծությամբ 

Մայիսի 1 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. Ինքնագնահատում (գնահատման այս չափանիշը որոշում է ուսանողը) 

Յուրաքանչյուր չափանիշի համար սահմանված առավելագույն միավորը՝ 2  , չափանիշի պահանջը թերի կատարելու դեպքում՝ 
1 միավոր, չկատարելու դեպքում՝ 0 միավոր: Գումարային գնահատականը կլինի ինքնուրույն աշխատանքի գնահատականը: 

 
 
 
2. Դասընթացի նյութատեխնիկական միջոցների ապահովում 

 

Ռեսուրսի անվանումը 
Ռեսուրսի անվանումը, քանակը, նկարագրությունը (անհրաժեշտության 

դեպքում) 

Լսարան (հատուկ կահավորմամբ) Լսարան կահավորված համակարգչով, պրոյեկտորով և էկրանով 
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Նյութեր լաբորատոր աշխատանքների համար 
Լաբորատոր աշխատանքների մեթոդական ցուցումներում ներառված 
նյութերը և սարքավորումնը 

Սարքեր, սարքավորումներ 
Լաբորատոր աշխատանքների մեթոդական ցուցումներում ներառված 
սարքավորումները, LabQues սարք 

Համակարգչային ծրագրեր LabQuest սարքի կիրառության ծրագիր 

Այլ  

 



 
 

3. 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 կարգի1։ 
 
3.1. 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։ 

 
3.2. Ուսանողների գիտելիքների ստուգում․ 

                                                            
1«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/xar@/bac5a5a06df3cd7d7a875cdbad89bd21a6b3509a1e156779486657c04fe14278%20(1).pdf    

https://new.vsu.am/xar@/bac5a5a06df3cd7d7a875cdbad89bd21a6b3509a1e156779486657c04fe14278%20(1).pdf
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Դասընթացն ամփոփվում է ստուգարքով։  
Ստուգարքով ամփոփվող դասընթացն ավարտվում է կիսամյակի 2 

ստուգմամբ   և մյուս բաղադրիչների գնահատումների արդյունքներով: 
 

3.3. Հարցաշար (ըստ ծրագրի) 
1. Էվոլուցիոն ֆիզիոլոգիան որպես միջառարկայական գիտաճյուղ:  
2. Էվոլուցիոն ֆիզիոլոգիայի զարգացման պատմությունը:  
3. Էվոլուցիոն ֆիզիոլոգիա ուսումնասիրման մեթոդները:  
4. Ընդհանուր հասկացություն էվոլյուցիոն օրինաչափությունների մասին: 
5. Դրդունակ հյուսվածքների հատկությունների փոփոխությունները 

ֆիլոգենետիկ շարքում: 
6. Թաղանթային պոտենցիալների առանձնահատկությունները էվոլյուցիոն 

զարգացման ընթացքում:  
7. Սինապսների առանձնահատկությունները էվոլյուցիոն զարգացման 

ընթացքում:  
8. Դրդման հաղորդման առանձնահատկությունները էվոլյուցիոն 

զարգացման ընթացքում: 
9. Նյարդային համակարգի տեսակները, առանձնահատկությունները 

էվոլուցիոն զարգացման ընթացքում: 
10. Ցանցաձև նյարդային համակարգ:  
11. Հանգուցային նյարդային համակարգ:  
12. Խողովակաձև նյարդային համակարգ:   
13. Գլխուղեղի բաժինների զարգացման էվոլյուցիան:  
14. Վեգետատիվ նյարդային համակարգի էվոլոյւցիան: 
15. Զգայական համակարգերի  առանձնահատկությունները էվոլուցիոն 

զարգացման ընթացքում:  
16. Տեսողության և շոշափոլիքի վերլուծիչների էվոլյուցիոն զարգացումը: 
17. Լսողության  անդաստակայ, հոտառության, համի վերլուծիչների 

էվոլյուցիոն զարգացումը: 
18. Կենդանի օրգանիզմների հումորալ կարգավորման 

առանձնահատկությունները  էվոլուցիոն զարգացման ընթացքում:  
19. Հատուկ նյարդազատական բջիջների զարգացումն էվոլյուցիայի 

ընթացքում: 
20. Ներզատիչ գեղձերի զարգացումը և ֆիզիոլոգիական 

առանձնահատկությունները էվոլոլյուցիայի ընթացքում: 
21. Կենդանի օրգանիզմների հեղուկ միջավայրի   առանձնահատկությունները 

էվոլուցիոն զարգացման ընթացքում:  
22. Արյան ձևավոր տարրերի էվոլյուցիան:  
23. Շնչառական պիգմենտի էվոլյուցիան:  
24. Արյան փոխադրման ֆունկցիայի իրականացումը տարբեր կենդանիների 

մոտ: 
25. Արյան պաշտպանական ֆունկցիայի իրականացումը տարբեր 

կենդանիների մոտ: 
26. Կենդանի օրգանիզմների սրտի և անոթների  առանձնահատկությունները 

էվոլուցիոն զարգացման ընթացքում: 
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27. Բաց և փակ արյան շրջանառություններ: 
28. Սրտի էվոլյուցիան:  
29. Արյունատար անոթների վազոմոտոր ֆունկցիայի էվոլյուցիան: 
30. Կենդանի օրգանիզմների շնչառության   համակարգի   

առանձնահատկությունները էվոլուցիոն զարգացման ընթացքում:  
31. Շնչառության օրգանների դերը էվոլյուցիայում:  
32. Մաշկային, թոքային  շնչառության առանձնահատկությունները 

էվոլուցիայում: 
33. Խռիկային, տրախեային շնչառության առանձնահատկությունները 

էվոլուցիայում: 
34. Կենդանի օրգանիզմների   արտազատության համակարգի   

առանձնահատկությունները էվոլուցիոն զարգացման ընթացքում:  
35. Տարբեր նյութերի արտազատման մեխանիզմների 

առանձնահատկությունները էվոլյուցիոն զարգացման ընթացքում:  
36. Կենդանի օրգանիզմների մարսողության համակարգի   

առանձնահատկությունները էվոլուցիոն զարգացման ընթացքում: 
37. Անման տեսակները էվոլյուցիոն զարգացման ընթացքում: 
38. Մարսողության համակարգի բաժինների և կատարած ֆունկցիաների 

առանձնահատկությունները էվոլյուցիոն զարգացման ընթացքում: 
39. Մարսողության համակարգերի գեղձերի առանձնահատկությունները 

էվոլյուցիոն զարգացման ընթացքում: 
40. Սեռական համակարգի բաժինների և կատարած ֆունկցիաների 

առանձնահատկությունները էվոլյուցիոն զարգացման ընթացքում: 
 

 
Ա) 1-ին ընթացիկ ստուգում  (կիսամյակի 11-րդ  շաբաթվա ընթացքում)  
      

Ընդգրկվող թեմաները. 

1. Ներածություն: 
2. Դրդունակ հյուսվածքների էվոլյուցիոն ֆիզիոլոգիա: 
3. Նյարդային համակարգի էվոլյուցիոն ֆիզիոլոգիա: 
4. Զգայական համակարգի էվոլյուցիոն ֆիզիոլոգիա 
5. Հումորալ համակարգի էվոլյուցիոն ֆիզիոլոգիա:  
6. Օրգանիզմի հեղուկ միջավայրի   էվոլյուցիոն ֆիզիոլոգիա: 

 

Ընդգրկված հարցեր. 

1. Էվոլուցիոն ֆիզիոլոգիան որպես միջառարկայական գիտաճյուղ:  
2. Էվոլուցիոն ֆիզիոլոգիայի զարգացման պատմությունը:  
3. Էվոլուցիոն ֆիզիոլոգիա ուսումնասիրման մեթոդները:  
4. Ընդհանուր հասկացություն էվոլյուցիոն օրինաչափությունների մասին: 
5. Դրդունակ հյուսվածքների հատկությունների փոփոխությունները ֆիլոգենետիկ 

շարքում: 
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6. Թաղանթային պոտենցիալների առանձնահատկությունները էվոլյուցիոն 
զարգացման ընթացքում:  

7. Սինապսների առանձնահատկությունները էվոլյուցիոն զարգացման ընթացքում:  
8. Դրդման հաղորդման առանձնահատկությունները էվոլյուցիոն զարգացման 

ընթացքում: 
9. Նյարդային համակարգի տեսակները, առանձնահատկությունները էվոլուցիոն 

զարգացման ընթացքում: 
10. Ցանցաձև նյարդային համակարգ:  
11. Հանգուցային նյարդային համակարգ:  
12. Խողովակաձև նյարդային համակարգ:   
13. Գլխուղեղի բաժինների զարգացման էվոլյուցիան:  
14. Վեգետատիվ նյարդային համակարգի էվոլոյւցիան: 
15. Զգայական համակարգերի  առանձնահատկությունները էվոլուցիոն 

զարգացման ընթացքում:  
16. Տեսողության և շոշափոլիքի վերլուծիչների էվոլյուցիոն զարգացումը: 
17. Լսողության  անդաստակայ, հոտառության, համի վերլուծիչների էվոլյուցիոն 

զարգացումը: 
18. Կենդանի օրգանիզմների հումորալ կարգավորման առանձնահատկությունները  

էվոլուցիոն զարգացման ընթացքում:  
19. Հատուկ նյարդազատական բջիջների զարգացումն էվոլյուցիայի ընթացքում: 
20. Ներզատիչ գեղձերի զարգացումը և ֆիզիոլոգիական 

առանձնահատկությունները էվոլոլյուցիայի ընթացքում: 
21. Կենդանի օրգանիզմների հեղուկ միջավայրի   առանձնահատկությունները 

էվոլուցիոն զարգացման ընթացքում:  
22. Արյան ձևավոր տարրերի էվոլյուցիան:  
23. Շնչառական պիգմենտի էվոլյուցիան:  
24. Արյան փոխադրման ֆունկցիայի իրականացումը տարբեր կենդանիների մոտ: 
25. Արյան պաշտպանական ֆունկցիայի իրականացումը տարբեր կենդանիների 

մոտ: 
 

Բ) 2-րդ  ընթացիկ ստուգում (կիսամյակի 18 շաբաթվա ընթացքում)   
             

Ընդգրկված թեմաները. 
1. Սիրտ-անոթային համակարգի էվոլյուցիոն ֆիզիոլոգիա 
2. Շնչառության համակարգի էվոլյուցիոն ֆիզիոլոգիա: 
3. Արտազատության էվոլյուցիոն ֆիզիոլոգիա: 
4. Մարսողության համակարգի էվոլյուցիոն ֆիզիոլոգիա 
5. Սեռական համակարգի էվոլյուցիոն ֆիզիոլոգիա 
 

Ընդգրկված հարցեր. 

1. Կենդանի օրգանիզմների սրտի և անոթների  առանձնահատկությունները 
էվոլուցիոն զարգացման ընթացքում: 

2. Բաց և փակ արյան շրջանառություններ: 
3. Սրտի էվոլյուցիան:  
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4. Արյունատար անոթների վազոմոտոր ֆունկցիայի էվոլյուցիան: 
5. Կենդանի օրգանիզմների շնչառության   համակարգի   

առանձնահատկությունները էվոլուցիոն զարգացման ընթացքում:  
6. Շնչառության օրգանների դերը էվոլյուցիայում:  
7. Մաշկային, թոքային  շնչառության առանձնահատկությունները էվոլուցիայում: 
8. Խռիկային, տրախեային շնչառության առանձնահատկությունները 

էվոլուցիայում: 
9. Կենդանի օրգանիզմների   արտազատության համակարգի   

առանձնահատկությունները էվոլուցիոն զարգացման ընթացքում:  
10. Տարբեր նյութերի արտազատման մեխանիզմների առանձնահատկությունները 

էվոլյուցիոն զարգացման ընթացքում:  
11. Կենդանի օրգանիզմների մարսողության համակարգի   

առանձնահատկությունները էվոլուցիոն զարգացման ընթացքում: 
12. Անման տեսակները էվոլյուցիոն զարգացման ընթացքում: 
13. Մարսողության համակարգի բաժինների և կատարած ֆունկցիաների 

առանձնահատկությունները էվոլյուցիոն զարգացման ընթացքում: 
14. Մարսողության համակարգերի գեղձերի առանձնահատկությունները 

էվոլյուցիոն զարգացման ընթացքում: 
15. Սեռական համակարգի բաժինների և կատարած ֆունկցիաների 

առանձնահատկությունները էվոլյուցիոն զարգացման ընթացքում: 
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«ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» 
ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                 ՔԿ/բ-143_- ԷՎՈԼՅՈՒՑԻՈՆ  ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ __  
     Դասիչ, դասընթացի անվանում 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ 
  

    
 

Մասնագիտություն՝    __011401.00.6-Մասնագիտական մանկավարժություն__                                                                                                                           

                                                                                                                             /դասիչ, մասնագիտության լրիվ անվանումը/ 

Կրթական ծրագիր՝        011401.01.6  - Կենսաբանություն_______________  
                                                                                                            /դասիչ, կրթական ծրագրի լրիվ անվանումը/ 

Որակավորման աստիճան` ___մանկավարժության բակալավր___   ________ 
                                                                                                                                  /բակալավր, մագիստրատուրա/    

 
 
 
 
 
 
 
 

Վանաձոր 2023 
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Առկա ուսուցման համակարգ 
Դասընթացի 
թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-143_- Էվոլյուցիոն  ֆիզիոլոգիա 

Դասընթացին 
հատկացվող 
կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

2022-23 ուսումնական տարի, երկրորդ կիսամայկ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 34 ժամ Դասախոսություն 24 

Գործնական  աշխատանք 10 

Ինքնուրույն 26  ժամ 

Ընդամենը 60 ժամ 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի 
նպատակը 

• Տալ համապատասխան գիտելիքներ  կենդանի օրգանիզմների 
ֆիզիոլոգիական ֆունկցիաների էվոլյուցիոն զարգացման 
օրինաչափություննների և առանձնահատկությունների 
վերաբերյալ: 

• Ձևավորել համապատասխան   հմտություներ և կարողություններ 
ֆիզիոլոգիական գործընթացների  էվոլուցիոն զարգացման 
վերաբերյալ: 

• Նպաստել ուսանողների տեսական գիտելիքների վերածմանը 
կիրառական ունակությունների:  

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

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

Դասընթացի ավարտին ուսանողը. 

• կիմանա էվոլուցիոն ֆիզիոլոգիայի տեսական հիմունքները,  
• կիմանա էվոլուցիոն ֆիզիոլոգիայի ուսումնասիրման մեթոդական  

հիմքները,  
• կկարողանա բացատրել տարբեր կենդանիների օրգան-

համակարգերի ֆիզիոլոգիական գործառույթների  էվոլուցիոն 
զարգացման օրինաչափությունները,  

• կկարողանա վերլուծել ֆիզիոլոգիական գործառույթների 
առանձնահատկությունները ըստ ֆիլոգենետիկ զարգացման: 

• կկարողանա համադրել տարբեր օրգան-համակարգերի 
ֆիզիոլոգիական գործընթացների զարգացման 
օրինաչափությունները կախված արտաքին միջավայրի 
փոփոխություններից:  
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Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Էվոլուցիոն ֆիզիոլոգիան որպես միջառարկայական 
գիտաճյուղ: Էվոլուցիոն ֆիզիոլոգիայի զարգացման պատմությունը: 
Էվոլուցիոն ֆիզիոլոգիա ուսումնասիրման մեթոդները: 
Թեմա 2.  Դրդունակ հյուսվածքների հատկությունների 
փոփոխությունները ֆիլոգենետիկ շարքում:  
Թեմա 3. Նյարդային համակարգի տեսակները, 
առանձնահատկությունները էվոլուցիոն զարգացման ընթացքում: 
Թեմա 4. Գլխուղեղի բաժինները,  առանձնահատկությունները 
էվոլուցիոն զարգացման ընթացքում: 
Թեմա 5. Զգայական համակարգերի  առանձնահատկությունները 
էվոլուցիոն զարգացման ընթացքում 
Թեմա 6. Կենդանի օրգանիզմների հումորալ կարգավորման 
առանձնահատկությունները  էվոլուցիոն զարգացման ընթացքում:  
Թեմա 7.  Կենդանի օրգանիզմների հեղուկ միջավայրի   
առանձնահատկությունները էվոլուցիոն զարգացման ընթացքում: 
Թեմա 8. Կենդանի օրգանիզմների սրտի և անոթների  
առանձնահատկությունները էվոլուցիոն զարգացման ընթացքում: 
Թեմա 9. Կենդանի օրգանիզմների մարսողության համակարգի   
առանձնահատկությունները էվոլուցիոն զարգացման ընթացքում: 
Թեմա 10. Կենդանի օրգանիզմների շնչառության համակարգի   
առանձնահատկությունները էվոլուցիոն զարգացման ընթացքում: 
Թեմա 11. Կենդանի օրգանիզմների արտազատության համակարգի   
առանձնահատկությունները էվոլուցիոն զարգացման ընթացքում: 
Թեմա 12.Կենդանի օրգանիզմների սեռական համակարգի   

առանձնահատկությունները էվոլուցիոն զարգացման ընթացքում:  
Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Գիտելիքները գնահատվում են գրավոր աշխատանքով: 
Քննական տոմսը ներառում է տեսական հարցեր, թեստեր և խնդիրներ: 
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. Ինքնագնահատում (գնահատման այս չափանիշը որոշում է 

ուսանողը) 
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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: 

Գրականություն 

Պարտադիր գրականություն 
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А.А.Присный. – Белгород: ИД «Белгород», 2013. – 348 с. 

• L․ Sherwood, H․ Klandorf, Paul H. Yancey-՛՛Animal Physiology։ From 
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• Brooks/Cole, Cengage Learning, USA, 2013 
• Schmidt-Rhaesa-՛՛The Evolution of Organ Systems՛՛, Oxford University 

Press, 2007, 396 page 
• P. Willmer, Gr. Stone, I. Johnston-‘’ Environmental Physiology of 
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