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ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ 

1. Դասընթացի դերը  և տեղը կրթական ծրագրում․ 

«Ագրոէկոլոգիա» դասընթացը կարևորվում է կենսաբանության բնագավառում 

մասնագետների պատրաստման գործընթացում, ներառված է «011401.01.6 – 

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 ագրոէկոլոգիայի մասին: 
 Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների գիտելիքները ագրոէկոլոգիայի պատմության, 

զարգացման, հողային ռեսուրսների հիմնական աղտոտման աղբյուրների և դրանց 

դեմ պայքարի միջոցառումների, հողային ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործման 

մասին: 
 Ուսանողներին գաղափար տալ ագրոէկոլոգիայի հիմնական բաժինների մասին: 

 Ուսանողներին նախապատրաստել ագրոէկոլոգիայի հետ կապված 

բնապահպանական գիտությունների հետագա ուսումնասիրություններին: 
 

2.2. «Ագրոէկոլոգիա» դասընթացի խնդիրներն են. 

 Սովորեցնել ագրոէկոհամակարգերի զարգացման պատմության և 

հետազոտման մեթոդների տեսական հիմքերը: 

 Բացատրել Ագրոէկոլոգիան որպես բնության պահպանության և դրանց  

ռացիոնալ օգտագործման տեսական հիմք: 

 Ամրապնդել ուսանողների կողմից ձեռքբերված տեսական գիտելիքները և 

դրանց կիրառումը պրակտիկայում ըստ անհրաժեշտության: 

 Սովորեցնել ուսանողներին ագրոէկոլոգիայի և ագրոէկոհամակարգերի 

կոնկրետ հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն վերլուծություն և 

գիտական եզրահանգումներ: 

 Ուսանողներին տրամադրել տեղեկատվություն բնական և արհեստական 

էկոհամակարգերի մասին: 

 

3. Դասընթացին մասնակցելու նախնական մուտքային գիտելիքները, 

կարողությունները և հմտությունները  /դասընթացները/ 

«Ագրոէկոլոգիա» դասընթացին մասնակցելու կարևոր նախապայման է ուսանողների 

մասնագիտական գիտելիքների և հմտությունների առկայությունը 011401.01.6 

«Կենսաբանություն» մասնագիտության մանկավարժության բակալավրի կրթական 

ծրագրում ուսուցանվող «Էկոլոգիա և բնապահպանության հիմունքներ», 

«Էկոլոգիական մոնիտորինգ», «Բույսերի էկոլոգիա», «Կենդանիների էկոլոգիա» 

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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«Ագրոէկոլոգիա» դասընթացի ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողի 

ակնկալվող վերջնարդյունքներն են. 

Պետք է գիտենա. 

1. ագրոէկոլոգիայի հետազոտման մեթոդները, 

2. ագրոէկոլոգիայի առանձին բաժինների ուսումնասիրություն,  

3. հողերի և մշակաբույսերի աղտոտման հիմնական աղբյուրները և նրանց դեմ 

պայքարի միջոցները,  

4. ագրոէկոլոգիայի առանձին բաժինների պատմությունը, զարգացումը, 

ձևավորումը և կապը, 
5. ագրոէկոլոգիայի առանձին բաժինները, օրինաչափությունները և նրանց կապը այլ 

գիտությունների հետ: 
 

Պետք է կարողանա. 

1. ստացած տեսական գիտելիքները կիրառել պրակտիկայում, 

2. կիրառել ագրոէկոլոգիայի ուսումնասիրման մեթոդներին, 

3. որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ ինքնուրույն եզրահանգումներ, 
4. թեմատիկ պլաններին համապատասխան տիրապետի գրականության 

մշակմանը, տալով քննադատական վերլուծություն: 
 

Պետք է տիրապետի. 

1. ագրոէկոլոգիայի ուսումնասիրման մեթոդներին, 

2. Լաբորատոր-գործնական պարապմունքներ անցկացնելիս նորագույն մեթոդների 

ներդրմանը և կիրառմանը, 
3. վերլուծություն կատարելու մեթոդական հմտություններին: 

 

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, 
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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:  

 

5. Դասընթացի դերը կրթական ծրագրի շրջանավարտների գիտելիքների, 

կարողությունների և հմտությունների ձևավորման հարցում ըստ աշխատաշուկայի 

պահանջների. 
«Ագրոէկոլոգիա»  դասընթացից ձեռք  բերված գիտելիքները և հմտությունները 

շրջանավարտը կարող է կիրառել  մանկավարժի և կենսաբանի մասնագիտական 

գործունեության ընթացքում, կենսաբանական գիտահետազոտական լաբորա-

տորիաներում կամ «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» 

ՊՈԱԿ-ում աշխատելու, ինչպես նաև մագիստրատուրայում կամ 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 14 — 

Գործնական աշխատանք 10 — 

Սեմինար պարապմունք — — 

Լաբորատոր աշխատանք 10 — 

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 
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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: 

 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: 

 Լաբորատոր աշխատանքները նպաստում են տեսական նյութի առավել 

լավ յուրացմանը և ամրապնդմանը: Լաբորատոր աշխատանքները նպատակ 

ունեն ամրապնդելու ուսումնասիրվող թեմաների տեսական դրույթները, 

ուսանողներին ուսուցանելու փորձարարական հետազոտությունների մեթոդ-

ները, հաղորդելու ինքնուրույն վերլուծության, տվյալների ամփոփման, լաբո-

րատոր սարքավորումների, համակարգիչների, սարքերի, էլեկտրոնային 

ծրագրերի հետ աշխատելու փորձ և հմտություններ: Լաբորատոր աշխատանքն 

անցկացման համար ուսանողը պարտավոր է ուսումնասիրել թեմային վերա-

բերող տեսական նյութը (դասախոսւոթյուն,  համապատասխան գրակա-

նություն) և  փորձի, հետազոտության մեթոդոլոգիան։  

Դասախոսի հսկողությամբ ուսանողը իրականացնում է փորձը, հետազոտու-

թյունը, գրանցում է արդյունքները և կատարում (գրանցում) համապատասխան 

եզրակացություն: 

 Ինքնուրույն աշխատանքը ուսանողների ուսումնական, 

գիտահետազոտական աշխատանքն է, որն իրականացվում է դասախոսի 

առաջադրանքով և մեթոդական ղեկավարությամբ, բայց առանց նրա 

անմիջական ղեկավարության: 

Ինքնուրույն աշխատանքի տեսակներն 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: 



7 

 Զեկույց – որևէ գիտական կամ հետազոտական թեմայի շուրջ կատարած 

եզրակացությունների, ստացած արդյունքների ներկայացում ուսանողի 

կողմից: 

 

8. Դասավանդման մեթոդներներն 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 

դ
ա

ս
ա

խ
ո

ս
ո

ւ

թ
յո

ւն
 

գ
ո

ր
ծն

ա
կ

ա
ն
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շխ
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տ
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ն

ք
 

լա
բո

ր
ա

տ
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ր
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շխ

ա
տ
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ն

ք
 

Ի
ն

ք
ն

ո
ւր

ո
ւյ

ն
 

ա
շխ

ա
տ

ա
ն

ք
 

1.  

Էկոլոգիական գիտության զարգացման պատմությունը: Ագրոէկոլոգիան որպես էկոլոգիա-

կան առանձին գիտություն, դերը շրջակա միջավայրի պահպանության գործում: Էկոլոգի-

ական գործոններ և բնական միջավայր: Էկոլոգիական օրենքները, կանոնները, 

սկզբունքները: Հասկացություն պոպուլյացիաների, համակեցությունների և բիոցենոզի 

մասին: Կենսոլորտ: Կենսոլորտի և էկոհամակարգերի կայունության սահմանները: 

2   2 

2.  

Շրջակա միջավայրի պահպանություն: Շրջակա միջավայրի պահպանության մեթոդաբա-

նությունը և գիտական հիմունքները: Շրջակա միջավայրում էկոլոգիական լարվածության 

գործոնները: Շրջակա միջավայրի աղտոտումը և թափոնների հիմնախնդիրները: Շրջակա 

միջավայրի ազդեցությունը մշակաբույսերի և նրանց բերքատվության վրա: Շրջակա 

միջավայրի պահպանության հիմնախնդիրները: Բնական պաշարները, դրանց 

դասակարգումը և պահպանումը: 

2 2  4 

3.  

Հողային պաշարները և դրանց պահպանության խնդիրը: Հողի դերը, նշանակությունը և 

բաշխվածությունը: Հողածածկի դեգրադացում: Հողային կադաստր: Հողերի պահպանության 

խնդիրները և իրավական հիմուքները: Հողային ռեսուրսների աղտոտման աղբյուրները և 

պահպանության միջոցառումները: Հողային էրոզիա: Հողերի պահպանումն էրոզիայից: 

Կենսահումուսի ագրոէկոլոգիական նշանակությունը: Հողային ռեսուրսների արդյունավետ 

օգտագործման և պահպանության ուղիները: 

2 2 2 4 

4.  

Բուսական և կենդանական աշխարհի դերն ու նշանակությունը, պահպանության խնդիր-

ները: Բուսական և կենդանական աշխարհի կրճատման պատճառները: ՀՀ անտառային 

պաշարները: Հողում ապրող կենդանի օրգանիզմների դերը ագրոէկոհամակարգերի պահ-

պանման գործում: Բույսերի պաշտպանության քիմիական, կենսաբանական պայքարը և 

շրջակա միջավայրը: Կենսաբազմազանությունը որպես էկոհամակարգերի կայունության 

պահպանման կարևոր գործոն: Կանաչապատումը որպես բնապահպանական կարևոր 

միջոցառում: 

2  2 4 
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5.  

Ագրոէկոհամակարգեր: Ագրոէկոլոգիայի ուսումնասիրման մեթոդները և հիմնական հաս-

կացությունները: Ջրային ռեսուրսները, դրանց արդյունավետ օգտագործումը և պահպա-

նության խնդիրը: Ջրային էկոհամակարգ: Ջրային ռեսուրսների բաշխվածություն: Ջրային 

ռեսուրսների աղտոտման հիմնական աղբյուրները և պահպանության ուղիները: 

Հոսքաջրերի մաքրում: Սևանա լճի էկոլոգիական հիմնախնդիրը: Ջրային պաշարների 

պահպանության իրավական հիմունքները: Մաքուր ջրի հիմնախնդիրը: 

2 2 2 4 

6.  

Մթնոլորտային օդի աղտոտումը կանխելու հիմնական ուղիները: Օդի աղտոտման նորմա-

վորումը: Մթնոլորտային օդի պահպանության իրավական հիմունքները: Կլիմայի համա-

մոլորակային փոփոխության հիմնախնդիրը: Ընդերքի պաշարների շահագործումը և 

շրջակա միջավայրի պահպանության հիմնախնդիրները: Բնական միջավայրի աղտոտումը 

և մարդու առողջության հիմնախնդիրը: Քիմիական աղտոտիչները և թափոնների 

հիմնախնդիրը: Միջազգային համագործակցության դերը շրջակա միջավայրի պահպա-

նության գործում: 

2 2 2 4 

7.  

Գյուղատնտեսության մեքենայացման էկոլոգիական հիմնախնդիրները: Գյուղտեխնիկայի 

բացասական ազդեցությունը շրջակա միջավայրում: Գյուղտեխնիկայի բացասական 

ազդեցությունը շրջակա միջավայրում: Անասնապահության էկոլոգիական հիմնախնդիր-

ները: Հանքային պարարտանյութերի և պեստիցիդների օգտագործման հետևանքները: Այլ-

ընտրանքային երկրագործության համակրգերը և դրանց էկոլոգիական նշանակությունը: 

Էկոլոգիապես անվտանգ սննդի և գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության 

հիմնախնդիրները: Անտառմելիորացման և ագրոէկոհամակարգերի կայունության 

բարձրացման հիմնախնդիրները: Մոնիթորինգի նշանակություը շրջակա միջավայրի 

պահպանության գործում և ագրոէկոհամակարգերում: Ագրոէկոլոգիական մոնիտորինգ: 

Հողային ռեսուրսների մոնիտորինգը ՀՀ-ում: Հողային միջավայրի կենսաբանական և բնա-

պահպանական վիճակի գնահատում: Համաշխարհային էկոլոգիական քաղաքականու-

թյունը և գյուղատնտեսության էկոլոգիացման հիմնախնդիրները: 

2 2 2 4 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 14 10 10 26 
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11. Ուսումնամեթոդական գրականության ապահովման քարտ 
 

հ/հ Անվանումը/հեղինակ 
Հրատարակության 

տարի 

Պարտադիր գրականություն (ՊԳ) 

1.  Հայրապետյան Է.Մ., Շիրինյան Ա. Վ. Ագրոէկոլոգիա 2003թ. 

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

գործնական պարապմունքների 
2008թ. 

3.  Հակոբյան Լ. Լ. Բնօգտագործման էկոնոմիկա, ուսումնական ձեռնարկ 2014թ. 

4.  Գևորգյան Ս. Էկոլոգիական անվտանգության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում 2014թ. 

5.  Ղազարյան Կ. Ա., Խաչատրյան Հ. Է., Գրիգորյան Կ. Վ. Հողերի էկոլոգիա 2016թ. 

6.  Գալստյան Մ.Հ. Բնապահպանական կենսատեխնոլոգիաներ 2018թ. 

7.  Թամոյան Ս.Ջ. Շրջակա միջավայրի պահպանություն և ագրոէկոլոգիա 2018թ. 

Լրացուցիչ գրականություն (ԼԳ) 

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

2.  
Հակոբյան Գ.Ա., Ալեքսանյան Վ.Ա., Նազարյան Ա.Բ. Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի վնասատուները և 

նրանց դեմ կիրառվող պայքարի միջոցառումներ 
2010թ. 

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

4.  Եզեկյան Ա. Ս. Գյուղատնտեսական հողատեսքերի կադաստրային գնահատումը 2014թ. 

5.  
Վանաձոր քաղաքի շրջակա միջավայրի պահպանության գործողությունների ծրագիր 

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

6.  Հարությունյան Վ.Ս. Էկոլոգիական անվտանգություն 2018թ. 

7.  Ս. Թամոյան, Լ. Սիմոնյան, Կլիմայակայուն խելամիտ գյուղատնտեսություն 2021թ. 

8.  
Ս. Թամոյան Է. Գևորգյան Մ. Մարկոսյան Ս. Մաթևոսյան, Գյուղատնտեսական թափոնների կայուն 

կառավարում 
2021թ. 

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

1.  http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1361&lang=arm - (ՀՀ Հողային օրենսգիրք)  

2.  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=157608 – (որոշում 11 նոյեմբերի 2021 թվականի N 1848-Ն)  

3.  http://www.mnp.am/shrjaka-mijavayr/shrjaka-mijavayri-monitoring - (ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարություն)  

 

https://vanadzor.am/vanadzor/uploads/2017/08/Vanadzor-LEAPs_arm.pdf
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1361&lang=arm
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=157608
http://www.mnp.am/shrjaka-mijavayr/shrjaka-mijavayri-monitoring
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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 գիտության զարգացման պատմությունը: Ագրոէկոլոգիան որպես էկոլոգի-

ական առանձին գիտություն, դերը շրջակա միջավայրի պահպանության գործում: Էկոլո-

գիական գործոններ և բնական միջավայր: Էկոլոգիական օրենքները, կանոնները, 

սկզբունքները: Հասկացություն պոպուլյացիաների, համակեցությունների և բիոցենոզի 

մասին: Կենսոլորտ: Կենսոլորտի և էկոհամակարգերի կայունության սահմանները: 

Էկոլոգիական գիտության 

զարգացման պատմությունը: 

Ագրոէկոլոգիայի զարգացման 

պատմությունը: 

Էկոլոգիական գործոններ: 

Կենսոլորտ: 

2 

ՊԳ 1, ՊԳ 3, 

ՊԳ 4, ՊԳ 5, 

ՊԳ 6, ՊԳ 7 

ԼԳ 1, ԼԳ 5, 

ԼԳ 6 

2.  

Շրջակա միջավայրի պահպանություն: Շրջակա միջավայրի պահպանության մեթոդաբա-

նությունը և գիտական հիմունքները: Շրջակա միջավայրում էկոլոգիական լարվածության 

գործոնները: Շրջակա միջավայրի աղտոտումը և թափոնների հիմնախնդիրները: Շրջակա 

միջավայրի ազդեցությունը մշակաբույսերի և նրանց բերքատվության վրա: Շրջակա 

միջավայրի պահպանության հիմնախնդիրները: Բնական պաշարները, դրանց 

դասակարգումը և պահպանումը: 

Շրջակա միջավայրի աղտո-

տում: 

 Շրջակա միջավայրի 

պահպանություն: 

Բնական պաշարներ: 

2 

ՊԳ 1, ՊԳ 2, 

ՊԳ 3, ՊԳ 5, 

ՊԳ 6 

ԼԳ 1, ԼԳ 3, 

ԼԳ 5, ԼԳ 6 

 

3.  

Հողային պաշարները և դրանց պահպանության խնդիրը: Հողի դերը, նշանակությունը և 

բաշխվածությունը: Հողածածկի դեգրադացում: Հողային կադաստր: Հողերի պահպանու-

թյան խնդիրները և իրավական հիմուքները: Հողային ռեսուրսների աղտոտման աղբյուր-

ները և պահպանության միջոցառումները: Հողային էրոզիա: Հողերի պահպանումն էրո-

զիայից: Կենսահումուսի ագրոէկոլոգիական նշանակությունը: Հողային ռեսուրսների 

արդյունավետ օգտագործման և պահպանության ուղիները: 

Հողերի աղտոտում: 

Հողային ռեսուրսների 

պահպանություն: 

Հողային ռեսուրսների 

արդյունավետ օգտագործում: 

2 
ՊԳ 4, ՊԳ 7 

ԼԳ 1, ԼԳ 2, 

ԼԳ 3, ԼԳ 8 

4.  

Բուսական և կենդանական աշխարհի դերն ու նշանակությունը, պահպանության խնդիր-

ները: Բուսական և կենդանական աշխարհի կրճատման պատճառները: ՀՀ անտառային 

պաշարները: Հողում ապրող կենդանի օրգանիզմների դերը ագրոէկոհամակարգերի պահ-

պանման գործում: Բույսերի պաշտպանության քիմիական, կենսաբանական պայքարը և 

շրջակա միջավայրը: Կենսաբազմազանությունը որպես էկոհամակարգերի կայունության 

պահպանման կարևոր գործոն: Կանաչապատումը որպես բնապահպանական կարևոր 

միջոցառում: 

Կենսաբազմազանություն: 

Հողում ապրող կենդանի 

օրգանիզմներ 

Բուսական և կենդանական 

աշխարհ 

Կանաչապատում: 

2 
ՊԳ 1, ՊԳ 2, 

ՊԳ 5 

ԼԳ 6, ԼԳ 7 
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5.  

Ագրոէկոհամակարգեր: Ագրոէկոլոգիայի ուսումնասիրման մեթոդները և հիմնական հաս-

կացությունները: Ջրային ռեսուրսները, դրանց արդյունավետ օգտագործումը և պահպա-

նության խնդիրը: Ջրային էկոհամակարգ: Ջրային ռեսուրսների բաշխվածություն: Ջրային 

ռեսուրսների աղտոտման հիմնական աղբյուրները և պահպանության ուղիները: 

Հոսքաջրերի մաքրում: Սևանա լճի էկոլոգիական հիմնախնդիրը: Ջրային պաշարների 

պահպանության իրավական հիմունքները: Մաքուր ջրի հիմնախնդիրը: 

Ագրոէկոհամակարգեր: 

Ջրային էկոհամակարգ: 

Ջրային ռեսուրսների 

աղտոտում: 

Հոսքաջրերի մաքրում: 

Սևանա լճի էկոլոգիական հիմ-

նախնդիր 

Մաքուր ջրի հիմնախնդիր 

2 

ՊԳ 1, ՊԳ 2, 

ՊԳ 7 

ԼԳ 2, ԼԳ 3, 

ԼԳ 5, ԼԳ 7, 

ԼԳ 8 

6.  

Մթնոլորտային օդի աղտոտումը կանխելու հիմնական ուղիները: Օդի աղտոտման նոր-

մավորումը: Մթնոլորտային օդի պահպանության իրավական հիմունքները: Կլիմայի հա-

մամոլորակային փոփոխության հիմնախնդիրը: Ընդերքի պաշարների շահագործումը և 

շրջակա միջավայրի պահպանության հիմնախնդիրները: Բնական միջավայրի աղտո-

տումը և մարդու առողջության հիմնախնդիրը: Քիմիական աղտոտիչները և թափոնների 

հիմնախնդիրը: Միջազգային համագործակցության դերը շրջակա միջավայրի պահպա-

նության գործում: 

Մթնոլորտային օդի 

աղտոտում: 

Կլիմայի համամոլորակային 

փոփոխության հիմնախնդիր: 

Բնական միջավայրի աղտո-

տումը և մարդու առողջության 

հիմնախնդիր: 

Միջազգային համագործակ-

ցության դերը շրջակա միջա-

վայրի պահպանության 

գործում 

2 

ՊԳ 3, ՊԳ 5, 

ՊԳ 7 

ԼԳ 2, ԼԳ 6, 

ԼԳ 7 

ԷԱ 1, ԷԱ 3 

7.  

Գյուղատնտեսության մեքենայացման էկոլոգիական հիմնախնդիրները: Գյուղտեխնիկայի 

բացասական ազդեցությունը շրջակա միջավայրում: Գյուղտեխնիկայի բացասական 

ազդեցությունը շրջակա միջավայրում: Անասնապահության էկոլոգիական հիմնախնդիր-

ները: Հանքային պարարտանյութերի և պեստիցիդների օգտագործման հետևանքները: 

Այլընտրանքային երկրագործության համակրգերը և դրանց էկոլոգիական նշանակու-

թյունը: Էկոլոգիապես անվտանգ սննդի և գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության 

հիմնախնդիրները: Անտառմելիորացման և ագրոէկոհամակարգերի կայունության 

բարձրացման հիմնախնդիրները: Մոնիթորինգի նշանակություը շրջակա միջավայրի 

պահպանության գործում և ագրոէկոհամակարգերում: Ագրոէկոլոգիական մոնիտորինգ: 

Հողային ռեսուրսների մոնիտորինգը ՀՀ-ում: Հողային միջավայրի կենսաբանական և բնա-

պահպանական վիճակի գնահատում: Համաշխարհային էկոլոգիական քաղաքականու-

թյունը և գյուղատնտեսության էկոլոգիացման հիմնախնդիրները: 

Գյուղատնտեսության 

մեքենայացման էկոլոգիական 

հիմնախնդիրներ: 

Գյուղտեխնիկայի բացասական 

ազդեցությունը շրջակա 

միջավայրում: 

Անտառմելիորացման և 

ագրոէկոհամակարգերի կայու-

նության բարձրացման հիմ-

նախնդիրներ: 

Էկոլոգիական մոնիթորինգ: 

2 

ՊԳ 1, ՊԳ 3 

ԼԳ 1, ԼԳ 4, 

ԼԳ 8 

ԷԱ 1, ԷԱ 2, 

ԷԱ 3 
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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.  

Շրջակա միջավայրի պահպանություն: Շրջակա միջավայրի 

պահպանության մեթոդաբանությունը և գիտական հիմունքները: 

Շրջակա միջավայրում էկոլոգիական լարվածության գործոնները: 

Շրջակա միջավայրի աղտոտումը և թափոնների հիմ-

նախնդիրները: Շրջակա միջավայրի ազդեցությունը մշակա-

բույսերի և նրանց բերքատվության վրա: Շրջակա միջավայրի 

պահպանության հիմնախնդիրները: Բնական պաշարները, դրանց 

դասակարգումը և պահպանումը: 

Շրջակա միջավայրի 

աղտոտում: 

 Շրջակա միջավայրի 

պահպանություն: 

Բնական պաշարներ: 

2 

գնահատվում է գործնական 

աշխատանքի կատարման 

կարողություններն ու հմտու-

թյունները, աշխատանքի 

հիմնավոր բանավոր և 

գրավոր վերլուծությունը 

ՊԳ 1, ՊԳ 2, 

ՊԳ 3, ՊԳ 5, 

ՊԳ 6 

ԼԳ 1, ԼԳ 3, 

ԼԳ 5, ԼԳ 6 

2.  

Հողային պաշարները և դրանց պահպանության խնդիրը: Հողի 

դերը, նշանակությունը և բաշխվածությունը: Հողածածկի դեգրա-

դացում: Հողային կադաստր: Հողերի պահպանության խնդիրները և 

իրավական հիմուքները: Հողային ռեսուրսների աղտոտման 

աղբյուրները և պահպանության միջոցառումները: Հողային էրո-

զիա: Հողերի պահպանումն էրոզիայից: Կենսահումուսի 

ագրոէկոլոգիական նշանակությունը: Հողային ռեսուրսների 

արդյունավետ օգտագործման և պահպանության ուղիները: 

Հողերի աղտոտում: 

Հողային ռեսուրսների 

պահպանություն: 

Հողային ռեսուրսների 

արդյունավետ 

օգտագործում: 

2 

գնահատվում է գործնական 

աշխատանքի կատարման 

կարողություններն ու հմտու-

թյունները, աշխատանքի 

հիմնավոր բանավոր և 

գրավոր վերլուծությունը 

ՊԳ 4, ՊԳ 7 

ԼԳ 1, ԼԳ 2, 

ԼԳ 3, ԼԳ 8 

3.  

Ագրոէկոհամակարգեր: Ագրոէկոլոգիայի ուսումնասիրման մե-

թոդները և հիմնական հասկացությունները: Ջրային ռեսուրսները, 

դրանց արդյունավետ օգտագործումը և պահպանության խնդիրը: 

Ջրային էկոհամակարգ: Ջրային ռեսուրսների բաշխվածություն: 

Ջրային ռեսուրսների աղտոտման հիմնական աղբյուրները և պահ-

պանության ուղիները: Հոսքաջրերի մաքրում: Սևանա լճի 

էկոլոգիական հիմնախնդիրը: Ջրային պաշարների 

պահպանության իրավական հիմունքները: Մաքուր ջրի 

հիմնախնդիրը: 

Ագրոէկոհամակարգեր: 

Ջրային էկոհամակարգ: 

Ջրային ռեսուրսների 

աղտոտում: 

Հոսքաջրերի մաքրում: 

Սևանա լճի էկոլոգիական 

հիմնախնդիր 

Մաքուր ջրի հիմնախնդիր 

2 

գնահատվում է գործնական 

աշխատանքի կատարման 

կարողություններն ու հմտու-

թյունները, աշխատանքի 

հիմնավոր բանավոր և 

գրավոր վերլուծությունը 

ՊԳ 1, ՊԳ 2, 

ՊԳ 7 

ԼԳ 2, ԼԳ 3, 

ԼԳ 5, ԼԳ 7, 

ԼԳ 8 
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4.  

Մթնոլորտային օդի աղտոտումը կանխելու հիմնական ուղիները: 

Օդի աղտոտման նորմավորումը: Մթնոլորտային օդի 

պահպանության իրավական հիմունքները: Կլիմայի համա-

մոլորակային փոփոխության հիմնախնդիրը: Ընդերքի պաշարների 

շահագործումը և շրջակա միջավայրի պահպանության հիմ-

նախնդիրները: Բնական միջավայրի աղտոտումը և մարդու 

առողջության հիմնախնդիրը: Քիմիական աղտոտիչները և 

թափոնների հիմնախնդիրը: Միջազգային համագործակցության 

դերը շրջակա միջավայրի պահպանության գործում: 

Մթնոլորտային օդի 

աղտոտում: 

Կլիմայի համա-

մոլորակային 

փոփոխության 

հիմնախնդիր: 

Բնական միջավայրի աղ-

տոտումը և մարդու 

առողջության հիմնախնդիր: 

Միջազգային համագոր-

ծակցության դերը շրջակա 

միջավայրի պահպա-

նության գործում 

2 

գնահատվում է գործնական 

աշխատանքի կատարման 

կարողություններն ու հմտու-

թյունները, աշխատանքի 

հիմնավոր բանավոր և 

գրավոր վերլուծությունը 

ՊԳ 3, ՊԳ 5, 

ՊԳ 7 

ԼԳ 2, ԼԳ 6, 

ԼԳ 7 

ԷԱ 1, ԷԱ 3 

5.  

Գյուղատնտեսության մեքենայացման էկոլոգիական հիմ-

նախնդիրները: Գյուղտեխնիկայի բացասական ազդեցությունը 

շրջակա միջավայրում: Գյուղտեխնիկայի բացասական 

ազդեցությունը շրջակա միջավայրում: Անասնապահության էկո-

լոգիական հիմնախնդիրները: Հանքային պարարտանյութերի և 

պեստիցիդների օգտագործման հետևանքները: Այլընտրանքային 

երկրագործության համակարգերը և դրանց էկոլոգիական նշա-

նակությունը: Էկոլոգիապես անվտանգ սննդի և գյու-

ղատնտեսական մթերքների արտադրության հիմնախնդիրները: 

Անտառմելիորացման և ագրոէկոհամակարգերի կայունության 

բարձրացման հիմնախնդիրները: Մոնիթորինգի նշանակություը 

շրջակա միջավայրի պահպանության գործում և ագրոէկոհամա-

կարգերում: Ագրոէկոլոգիական մոնիտորինգ: Հողային ռեսուրս-

ների մոնիտորինգը ՀՀ-ում: Հողային միջավայրի կենսաբանական 

և բնապահպանական վիճակի գնահատում: Համաշխարհային 

էկոլոգիական քաղաքականությունը և գյուղատնտեսության 

էկոլոգիացման հիմնախնդիրները: 

Գյուղատնտեսության 

մեքենայացման 

էկոլոգիական 

հիմնախնդիրներ: 

Գյուղտեխնիկայի 

բացասական 

ազդեցությունը շրջակա 

միջավայրում: 

Անտառմելիորացման և 

ագրոէկոհամակարգերի 

կայունության 

բարձրացման հիմ-

նախնդիրներ: 

Էկոլոգիական 

մոնիթորինգ: 

2 

գնահատվում է գործնական 

աշխատանքի կատարման 

կարողություններն ու հմտու-

թյունները, աշխատանքի 

հիմնավոր բանավոր և 

գրավոր վերլուծությունը 

ՊԳ 1, ՊԳ 3 

ԼԳ 1, ԼԳ 4, 

ԼԳ 8 

ԷԱ 1, ԷԱ 2, 

ԷԱ 3 
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12.3. Լաբորատոր աշխատանքների 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.  

Հողային պաշարները և դրանց պահպանության խնդիրը: Հողի 

դերը, նշանակությունը և բաշխվածությունը: Հողածածկի դեգրա-

դացում: Հողային կադաստր: Հողերի պահպանության խնդիրները 

և իրավական հիմուքները: Հողային ռեսուրսների աղտոտման 

աղբյուրները և պահպանության միջոցառումները: Հողային էրո-

զիա: Հողերի պահպանումն էրոզիայից: Կենսահումուսի 

ագրոէկոլոգիական նշանակությունը: Հողային ռեսուրսների 

արդյունավետ օգտագործման և պահպանության ուղիները: 

Հողերի աղտոտում: 

Հողային ռեսուրսների 

պահպանություն: 

Հողային ռեսուրսների 

արդյունավետ 

օգտագործում: 

2 

գնահատվում է լաբորատոր 

աշխատանքի կատարման 

կարողություններն ու հմտու-

թյունները, աշխատանքի 

հիմնավոր բանավոր և 

գրավոր վերլուծությունը 

ՊԳ 4, ՊԳ 7 

ԼԳ 1, ԼԳ 2, 

ԼԳ 3, ԼԳ 8 

2.  

Բուսական և կենդանական աշխարհի դերն ու նշանակությունը, 

պահպանության խնդիրները: Բուսական և կենդանական աշխար-

հի կրճատման պատճառները: ՀՀ անտառային պաշարները: 

Հողում ապրող կենդանի օրգանիզմների դերը ագրոէկո-

համակարգերի պահպանման գործում: Բույսերի պաշտպանու-

թյան քիմիական, կենսաբանական պայքարը և շրջակա միջա-

վայրը: Կենսաբազմազանությունը որպես էկոհամակարգերի կա-

յունության պահպանման կարևոր գործոն: Կանաչապատումը 

որպես բնապահպանական կարևոր միջոցառում: 

Կենսաբազմազանություն: 

Հողում ապրող կենդանի 

օրգանիզմներ 

Բուսական և կենդանական 

աշխարհ 

Կանաչապատում: 

2 

գնահատվում է լաբորատոր 

աշխատանքի կատարման 

կարողություններն ու հմտու-

թյունները, աշխատանքի 

հիմնավոր բանավոր և 

գրավոր վերլուծությունը 

ՊԳ 1, ՊԳ 2, 

ՊԳ 5 

ԼԳ 6, ԼԳ 7 

3.  

Ագրոէկոհամակարգեր: Ագրոէկոլոգիայի ուսումնասիրման մե-

թոդները և հիմնական հասկացությունները: Ջրային ռեսուրսները, 

դրանց արդյունավետ օգտագործումը և պահպանության խնդիրը: 

Ջրային էկոհամակարգ: Ջրային ռեսուրսների բաշխվածություն: 

Ջրային ռեսուրսների աղտոտման հիմնական աղբյուրները և 

պահպանության ուղիները: Հոսքաջրերի մաքրում: Սևանա լճի 

էկոլոգիական հիմնախնդիրը: Ջրային պաշարների 

պահպանության իրավական հիմունքները: Մաքուր ջրի հիմ-

նախնդիրը: 

Ագրոէկոհամակարգեր: 

Ջրային էկոհամակարգ: 

Ջրային ռեսուրսների 

աղտոտում: 

Հոսքաջրերի մաքրում: 

Սևանա լճի էկոլոգիական 

հիմնախնդիր 

Մաքուր ջրի հիմնախնդիր 

2 

գնահատվում է լաբորատոր 

աշխատանքի կատարման 

կարողություններն ու հմտու-

թյունները, աշխատանքի 

հիմնավոր բանավոր և 

գրավոր վերլուծությունը 

ՊԳ 1, ՊԳ 2, 

ՊԳ 7 

ԼԳ 2, ԼԳ 3, 

ԼԳ 5, ԼԳ 7, 

ԼԳ 8 
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4.  

Մթնոլորտային օդի աղտոտումը կանխելու հիմնական ուղիները: 

Օդի աղտոտման նորմավորումը: Մթնոլորտային օդի պահպա-

նության իրավական հիմունքները: Կլիմայի համամոլորակային 

փոփոխության հիմնախնդիրը: Ընդերքի պաշարների 

շահագործումը և շրջակա միջավայրի պահպանության հիմ-

նախնդիրները: Բնական միջավայրի աղտոտումը և մարդու առող-

ջության հիմնախնդիրը: Քիմիական աղտոտիչները և թափոնների 

հիմնախնդիրը: Միջազգային համագործակցության դերը շրջակա 

միջավայրի պահպանության գործում: 

Մթնոլորտային օդի աղտո-

տում: 

Կլիմայի համամոլորակա-

յին փոփոխության հիմ-

նախնդիր: 

Բնական միջավայրի աղ-

տոտումը և մարդու առող-

ջության հիմնախնդիր: 

Միջազգային համագոր-

ծակցության դերը շրջակա 

միջավայրի պահպա-

նության գործում 

2 

գնահատվում է լաբորատոր 

աշխատանքի կատարման 

կարողություններն ու հմտու-

թյունները, աշխատանքի 

հիմնավոր բանավոր և 

գրավոր վերլուծությունը 

ՊԳ 3, ՊԳ 5, 

ՊԳ 7 

ԼԳ 2, ԼԳ 6, 

ԼԳ 7 

ԷԱ 1, ԷԱ 3 

5.  

Գյուղատնտեսության մեքենայացման էկոլոգիական հիմ-

նախնդիրները: Գյուղտեխնիկայի բացասական ազդեցությունը 

շրջակա միջավայրում: Գյուղտեխնիկայի բացասական ազդեցու-

թյունը շրջակա միջավայրում: Անասնապահության էկոլոգիական 

հիմնախնդիրները: Հանքային պարարտանյութերի և պեստի-

ցիդների օգտագործման հետևանքները: Այլընտրանքային 

երկրագործության համակրգերը և դրանց էկոլոգիական նշանա-

կությունը: Էկոլոգիապես անվտանգ սննդի և գյուղատնտեսական 

մթերքների արտադրության հիմնախնդիրները: Անտառմելիորաց-

ման և ագրոէկոհամակարգերի կայունության բարձրացման հիմ-

նախնդիրները: Մոնիթորինգի նշանակություը շրջակա 

միջավայրի պահպանության գործում և ագրոէկո-

համակարգերում: Ագրոէկոլոգիական մոնիտորինգ: Հողային ռե-

սուրսների մոնիտորինգը ՀՀ-ում: Հողային միջավայրի 

կենսաբանական և բնապահպանական վիճակի գնահատում: 

Համաշխարհային էկոլոգիական քաղաքականությունը և գյու-

ղատնտեսության էկոլոգիացման հիմնախնդիրները: 

Գյուղատնտեսության 

մեքենայացման 

էկոլոգիական 

հիմնախնդիրներ: 

Գյուղտեխնիկայի 

բացասական 

ազդեցությունը շրջակա 

միջավայրում: 

Անտառմելիորացման և 

ագրոէկոհամակարգերի 

կայունության 

բարձրացման հիմ-

նախնդիրներ: 

Էկոլոգիական 

մոնիթորինգ: 

2 

գնահատվում է լաբորատոր 

աշխատանքի կատարման 

կարողություններն ու հմտու-

թյունները, աշխատանքի 

հիմնավոր բանավոր և 

գրավոր վերլուծությունը 

ՊԳ 1, ՊԳ 3 

ԼԳ 1, ԼԳ 4, 

ԼԳ 8 

ԷԱ 1, ԷԱ 2, 

ԷԱ 3 
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12.4. Ինքնուրույն աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ 
 

հ/հ Ինքնուրույն աշխատանքի թեմաները 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր  

Աշխատանքի  

տեսակը 

Ներկայացման 

ժամկետները 
Ստուգման ձևը Գրականություն 

1.  
Էկոլոգիական գործոններ և բնական 

միջավայր 

Էկոլոգիական 

գործոններ 

Զեկույց, թեմայի 

վերլուծություն 

Կիսամյակի 

ընթացքում 

Բանավոր, գրավոր և 

էլեկտրոնային ստուգում 

Նշված բոլոր 

գրական 

աղբյուրներից 

2.  
Շրջակա միջավայրի աղտոտումը և 

թափոնների հիմնախնդիրները: 

Շրջակա միջավայրի 

աղտոտում: 

Թափոններ 

Զեկույց, թեմայի 

վերլուծություն 

Կիսամյակի 

ընթացքում 

Բանավոր, գրավոր և 

էլեկտրոնային ստուգում 

Նշված բոլոր 

գրական 

աղբյուրներից 

3.  

Շրջակա միջավայրի ազդեցությունը 

մշակաբույսերի և նրանց 

բերքատվության վրա: 

Շրջակա միջավայրի 

ազդեցություն 

Զեկույց, թեմայի 

վերլուծություն 

Կիսամյակի 

ընթացքում 

Բանավոր, գրավոր և 

էլեկտրոնային ստուգում 

Նշված բոլոր 

գրական 

աղբյուրներից 

4.  

Շրջակա միջավայրի պահպանության 

հիմնախնդիրները անասնապահական 

ֆերմաներում և համալիրներում: 

Շրջակա միջավայրի 

պահպանության 

հիմնախնդիրներ 

Զեկույց, թեմայի 

վերլուծություն 

Կիսամյակի 

ընթացքում 

Բանավոր, գրավոր և 

էլեկտրոնային ստուգում 

Նշված բոլոր 

գրական 

աղբյուրներից 

5.  
Բնական պաշարները, դրանց 

դասակարգումը և պահպանումը: 

Բնական 

պաշարներ 

Զեկույց, թեմայի 

վերլուծություն 

Կիսամյակի 

ընթացքում 

Բանավոր, գրավոր և 

էլեկտրոնային ստուգում 

Նշված բոլոր 

գրական 

աղբյուրներից 

6.  
Հողային պաշարները և դրանց 

պահպանության խնդիրը: 

Հողային 

պաշարներ 

Զեկույց, թեմայի 

վերլուծություն 

Կիսամյակի 

ընթացքում 

Բանավոր, գրավոր և 

էլեկտրոնային ստուգում 

Նշված բոլոր 

գրական 

աղբյուրներից 

7.  Հողածածկի դեգրադացում: 
Հողերի 

դեգրադացում 

Զեկույց, թեմայի 

վերլուծություն 

Կիսամյակի 

ընթացքում 

Բանավոր, գրավոր և 

էլեկտրոնային ստուգում 

Նշված բոլոր 

գրական 

աղբյուրներից 

8.  
Հողային էրոզիա: Հողերի պահպանումն 

էրոզիայից: 
Հողային էրոզիա 

Զեկույց, թեմայի 

վերլուծություն 

Կիսամյակի 

ընթացքում 

Բանավոր, գրավոր և 

էլեկտրոնային ստուգում 

Նշված բոլոր 

գրական 

աղբյուրներից 

9.  

Հողային ռեսուրսների աղտոտման 

աղբյուրները և պահպանության 

միջոցառումները: 

Հողերի աղտոտում 
Զեկույց, թեմայի 

վերլուծություն 

Կիսամյակի 

ընթացքում 

Բանավոր, գրավոր և 

էլեկտրոնային ստուգում 

Նշված բոլոր 

գրական 

աղբյուրներից 

10.  

Հողերի աղտոտվածությունը ծանր 

մետաղներով և ռադիոակտիվ 

նյութերով, դրանց ազդեցությունը 

մշակաբույսերի վրա: 

Հողերի քիմիական և 

ռադիոակտիվ 

աղտոտում 

Զեկույց, թեմայի 

վերլուծություն 

Կիսամյակի 

ընթացքում 

Բանավոր, գրավոր և 

էլեկտրոնային ստուգում 

Նշված բոլոր 

գրական 

աղբյուրներից 
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11.  

Ագրոէկոհամակարգերի ռադիոակտիվ 

աղտոտումը և պահպանության 

միջոցառումները: 

Ագրոէկոհամակար-

գերի աղտոտում 

Զեկույց, թեմայի 

վերլուծություն 

Կիսամյակի 

ընթացքում 

Բանավոր, գրավոր և 

էլեկտրոնային ստուգում 

Նշված բոլոր 

գրական 

աղբյուրներից 

12.  
Կենսահումուսի ագրոէկոլոգիական 

նշանակությունը: 
Կենսահումուս 

Զեկույց, թեմայի 

վերլուծություն 

Կիսամյակի 

ընթացքում 

Բանավոր, գրավոր և 

էլեկտրոնային ստուգում 

Նշված բոլոր 

գրական 

աղբյուրներից 

13.  
Կենսաբազմազանության և բնական 

լանդշաֆտների պահպանությունը: 

Կենսաբազմա-

զանություն 

Զեկույց, թեմայի 

վերլուծություն 

Կիսամյակի 

ընթացքում 

Բանավոր, գրավոր և 

էլեկտրոնային ստուգում 

Նշված բոլոր 

գրական 

աղբյուրներից 

14.  

Կանաչապատումը որպես 

բնապահպանական կարևոր 

միջոցառում: 

Տարածքների 

կանաչապատում 

Զեկույց, թեմայի 

վերլուծություն 

Կիսամյակի 

ընթացքում 

Բանավոր, գրավոր և 

էլեկտրոնային ստուգում 

Նշված բոլոր 

գրական 

աղբյուրներից 

15.  

Ջրային ռեսուրսները, դրանց 

արդյունավետ օգտագործումը և 

պահպանության խնդիրը: 

Ջրային 

ռեսուրսների 

պահպանություն 

Զեկույց, թեմայի 

վերլուծություն 

Կիսամյակի 

ընթացքում 

Բանավոր, գրավոր և 

էլեկտրոնային ստուգում 

Նշված բոլոր 

գրական 

աղբյուրներից 

16.  
Սևանա լճի էկոլոգիական 

հիմնախնդիրը: 

Սևանա լճի 

հիմնախնդիր 

Զեկույց, թեմայի 

վերլուծություն 

Կիսամյակի 

ընթացքում 

Բանավոր, գրավոր և 

էլեկտրոնային ստուգում 

Նշված բոլոր 

գրական 

աղբյուրներից 

17.  
Կլիմայի համամոլորակային 

փոփոխության հիմնախնդիրը: 

Կլիմայի 

փոփոխություն 

Զեկույց, թեմայի 

վերլուծություն 

Կիսամյակի 

ընթացքում 

Բանավոր, գրավոր և 

էլեկտրոնային ստուգում 

Նշված բոլոր 

գրական 

աղբյուրներից 

18.  

Ընդերքի պաշարների շահագործումը և 

շրջակա միջավայրի պահպանության 

հիմնախնդիրները: 

Բնական 

պաշարներ 

Զեկույց, թեմայի 

վերլուծություն 

Կիսամյակի 

ընթացքում 

Բանավոր, գրավոր և 

էլեկտրոնային ստուգում 

Նշված բոլոր 

գրական 

աղբյուրներից 

19.  

Էկոլոգիապես անվտանգ սննդի և 

գյուղատնտեսական մթերքների 

արտադրության հիմնախնդիրները: 

Էկոլոգիապես 

անվտանգ սնունդ և 

գյուղատնտեսական 

մթերք 

Զեկույց, թեմայի 

վերլուծություն 

Կիսամյակի 

ընթացքում 

Բանավոր, գրավոր և 

էլեկտրոնային ստուգում 

Նշված բոլոր 

գրական 

աղբյուրներից 

20.  Ագրոէկոլոգիական մոնիտորինգ: 
Շրջակա միջավայրի 

մոնիտորինգ 

Զեկույց, թեմայի 

վերլուծություն 

Կիսամյակի 

ընթացքում 

Բանավոր, գրավոր և 

էլեկտրոնային ստուգում 

Նշված բոլոր 

գրական 

աղբյուրներից 

21.  

Հողային միջավայրի կենսաբանական և 

բնապահպանական վիճակի 

գնահատում: 

Հողերի որակի 

գնահատում 

Զեկույց, թեմայի 

վերլուծություն 

Կիսամյակի 

ընթացքում 

Բանավոր, գրավոր և 

էլեկտրոնային ստուգում 

Նշված բոլոր 

գրական 

աղբյուրներից 
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22.  

Համաշխարհային էկոլոգիական 

քաղաքականությունը և 

գյուղատնտեսության էկոլոգիացման 

հիմնախնդիրները: 

Էկոլոգիական 

քաղաքականություն 

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 

Սարքեր, սարքավորումներ Пчелка Р մինի լաբորատորիա 

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 գիտության զարգացման պատմությունը: 

2. Ագրոէկոլոգիան որպես էկոլոգիական առանձին գիտություն, դերը շրջակա միջավայրի 

պահպանության գործում: 

                                                           
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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3. Էկոլոգիական գործոններ և բնական միջավայր: 

4. Էկոլոգիական օրենքները, կանոնները, սկզբունքները: 

5. Հասկացություն պոպուլյացիաների, համակեցությունների և բիոցենոզի մասին: 

6. Կենսոլորտ: Կենսոլորտի և էկոհամակարգերի կայունության սահմանները: 

7. Շրջակա միջավայրի պահպանություն: 

8. Շրջակա միջավայրի պահպանության մեթոդաբանությունը և գիտական հիմունքները: 

9. Շրջակա միջավայրում էկոլոգիական լարվածության գործոնները: 

10. Շրջակա միջավայրի աղտոտումը և թափոնների հիմնախնդիրները: 

11. Շրջակա միջավայրի ազդեցությունը մշակաբույսերի և նրանց բերքատվության վրա: 

12. Շրջակա միջավայրի պահպանության հիմնախնդիրները անասնապահական ֆերմաներում և 

համալիրներում: 

13. Բնական պաշարները, դրանց դասակարգումը և պահպանումը: 

14. Հողային պաշարները և դրանց պահպանության խնդիրը: 

15. Հողի դերը, նշանակությունը և բաշխվածությունը: 

16. Հողածածկի դեգրադացում: 

17. Հողային կադաստր: 

18. Հողերի պահպանության խնդիրները և իրավական հիմուքները: 

19. Հողային ռեսուրսների աղտոտման աղբյուրները և պահպանության միջոցառումները: 

20. Հողերի աղտոտվածությունը ծանր մետաղներով և ռադիոակտիվ նյութերով, դրանց 

ազդեցությունը մշակաբույսերի վրա: 

21. Հողային էրոզիա: Հողերի պահպանումն էրոզիայից: 

22. Հողերի պահպանում աղակալումից և ճահճացումից: 

23. Կենսածին տարրերի պարունակությունը հողում: 

24. Հողերի օրգանական և անօրգանական աղտոտվածություն, պայքարի միջոցները: 

25. Ագրոէկոհամակարգերի ռադիոակտիվ աղտոտումը և պահպանության միջոցառումները: 

26. Կենսահումուսի ագրոէկոլոգիական նշանակությունը: 

27. Հողային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման և պահպանության ուղիները: 

28. Հողօգտագործումը և էկոլոգիական ապահովվածությունը: 

29. ՀՀ հողային ռեսուրսները և դրանց օգտագործումը: 

30. Բուսական և կենդանական աշխարհի դերն ու նշանակությունը, պահպանության խնդիրները: 

31. Բուսական և կենդանական աշխարհի կրճատման պատճառները: 

32. ՀՀ անտառային պաշարները: 

33. Հողում ապրող կենդանի օրգանիզմների դերը ագրոէկոհամակարգերի պահպանման գործում: 

34. Հողային մանրէների համակեցությունները և ածխածնի հոսքը համակարգերում: 

35. Մշակաբույս-մոլախոտ փոխներգործության էկոլոգիական վերահսկումը: 

36. Բույս-հոդվածոտանիների փոխներգործությունը ագրոէկոհամակարգերում: 

37. Վայրի և ուտելի մշակաբույսեր: 

38. Բույսերի պաշտպանության քիմիական, կենսաբանական պայքարը և շրջակա միջավայրը: 

39. Կենսաբազմազանությունը որպես էկոհամակարգերի կայունության պահպանման կարևոր 

գործոն: 

40. Կենսաբազմազանության և բնական լանդշաֆտների պահպանությունը: 

41. Կանաչապատումը որպես բնապահպանական կարևոր միջոցառում: 

42. Էկոհամակարգերի բազմազանություն: 

43. Գյուղատնտեսական էկոհամակարգեր (ագրոէկոհամակարգեր): 

44. Ագրոէկոհամակարգերի որոշիչ գործոնները, ռեսուրսները, գործընթացները և պահպանության 

ուղիները: 

45. Ագրոէկոհամակարգերը և լանդշաֆտների էկոլոգիական հասկացողությունը: 

46. Ագրոէկոլոգիայի ուսումնասիրման մեթոդները և հիմնական հասկացությունները: 

47. Ջրային ռեսուրսները, դրանց արդյունավետ օգտագործումը և պահպանության խնդիրը: 

48. Ջրի դերն ու նշանակությունը, բաշխվածությունը: 
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49. Ջրային էկոհամակարգ: 

50. Ջրային ռեսուրսների աղտոտման հիմնական աղբյուրները և պահպանության ուղիները: 

Հոսքաջրերի մաքրում: 

51. Ջրերի կենսածին աղտոտում: Ջրերի կենսածին աղտոտումը ագրարային արտդրության 

ինտենսիվացման պայմաններում: 

52. Սևանա լճի էկոլոգիական հիմնախնդիրը: 

53. Ջրային պաշարների պահպանության իրավական հիմունքները: 

54. Մաքուր ջրի հիմնախնդիրը: 

55. Մթնոլորտային օդը և դրա պահպանության խնդիրը: 

56. Մթնոլորտի նշանակությունը, կառուցվածքը, բաղադրակազմը: 

57. Մթնոլորտի աղտոտիչները, աղտոտման աղբյուրները և դրանց հետևանքները: 

58. Մթնոլորտային օդի աղտոտումը կանխելու հիմնական ուղիները: 

59. Օդի աղտոտման նորմավորումը: 

60. Մթնոլորտային օդի պահպանության իրավական հիմունքները: 

61. Կլիմայի համամոլորակային փոփոխության հիմնախնդիրը: 

62. Ընդերքի պաշարների շահագործումը և շրջակա միջավայրի պահպանության հիմնախնդիրները: 

63. Ընդերքի պաշարների արդյունավետ օգտագործման և պահպանման իրավական հիմունքները: 

64. Շրջակա միջավայրի պահպանության տնտեսական մեխանիզմը: 

65. Բնական միջավայրի աղտոտումը և մարդու առողջության հիմնախնդիրը: 

66. Ֆիզիկական գործոնները և մարդու առողջությունը: 

67. Քիմիական աղտոտիչները և թափոնների հիմնախնդիրը: 

68. Միջազգային համագործակցության դերը շրջակա միջավայրի պահպանության գործում: 

69. Գյուղատնտեսության մեքենայացման էկոլոգիական հիմնախնդիրները: 

70. Գյուղտեխնիկայի բացասական ազդեցությունը շրջակա միջավայրում: 

71. Հողերի ոռոգման և չորացման էկոլոգիական հիմնախնդիրները: 

72. Անասնապահության էկոլոգիական հիմնախնդիրները: 

73. Արոտավայրերի և անասնագլխաքանակի փոխհարաբերության խնդիրը: 

74. Անասնապահական ֆերմաների ու համալիրների էկոլոգիական խնդիրները: 

75. Կենսատեխնոլոգիաներն անասնապահական թափոնների վերամշակման գործում: 

76. Գյուղատնտեսության քիմիականցման էկոլոգիական հիմնախնդիրները: 

77. Հանքային պարարտանյութերի և պեստիցիդների օգտագործման հետևանքները: 

78. Այլընտրանքային երկրագործության համակրգերը և դրանց էկոլոգիական նշանակությունը: 

79. Էկոլոգիապես անվտանգ սննդի և գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության 

հիմնախնդիրները: 

80. Լավագույն կառուցվածքի ագրոլանդշաֆտների և կայուն ագրոէկոհամակարգերի ստեղծումը: 

81. Ագրոէկոհամակարգերի կազմավորման հիմնական սկզբունքները: 

82. Անտառմելիորացման և ագրոէկոհամակարգերի կայունության բարձրացման հիմնախնդիրները: 

83. Շրջակա միջավայրի ռադիոակտիվ աղտոտումը և աղտոտված հողատարածքներում 

երկրագործության վարման սկզբունքները: 

84. Ռադիոակտիվ աղտոտված հողերում երկրագործական մոտեցումները: 

85. Գյուղատնտեսության էկոլոգիացման հիմնախնդիրները և էկոլոգիական քաղաքականությունը: 

86. Մոնիթորինգի նշանակություը շրջակա միջավայրի պահպանության գործում և 

ագրոէկոհամակարգերում: 

87. Շրջակա միջավայրի մոնիտորինգի իրականացում, դասակարգումը: 

88. Հողային ռեսուրսների մոնիտորինգի զարգացման պատմությունը: 

89. Ագրոէկոլոգիական մոնիտորինգ: 

90. Հողային ռեսուրսների մոնիտորինգը ՀՀ-ում: 

91. Հողային միջավայրի կենսաբանական և բնապահպանական վիճակի գնահատում: 

92. Համաշխարհային էկոլոգիական քաղաքականությունը և գյուղատնտեսության էկոլոգիացման 

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

 Ընդգրկված թեմաները. 

 

1. Էկոլոգիական գործոններ և բնական միջավայր: 

2. Շրջակա միջավայրի պահպանություն: 

3. Բնական պաշարները, դրանց դասակարգումը և պահպանումը: 

4. Հողային ռեսուրսներ: 

5. Ագրոէկոհամակարգեր: 

 

 Ընդգրկված հարցեր. 

1. Էկոլոգիական գիտության զարգացման պատմությունը: 

2. Ագրոէկոլոգիան որպես էկոլոգիական առանձին գիտություն, դերը շրջակա միջավայրի 

պահպանության գործում: 

3. Էկոլոգիական գործոններ և բնական միջավայր: 

4. Էկոլոգիական օրենքները, կանոնները, սկզբունքները: 

5. Հասկացություն պոպուլյացիաների, համակեցությունների և բիոցենոզի մասին: 

6. Կենսոլորտ: Կենսոլորտի և էկոհամակարգերի կայունության սահմանները: 

7. Շրջակա միջավայրի պահպանություն: 

8. Շրջակա միջավայրի պահպանության մեթոդաբանությունը և գիտական հիմունքները: 

9. Շրջակա միջավայրում էկոլոգիական լարվածության գործոնները: 

10. Շրջակա միջավայրի աղտոտումը և թափոնների հիմնախնդիրները: 

11. Շրջակա միջավայրի ազդեցությունը մշակաբույսերի և նրանց բերքատվության վրա: 

12. Շրջակա միջավայրի պահպանության հիմնախնդիրները անասնապահական ֆերմաներում և 

համալիրներում: 

13. Բնական պաշարները, դրանց դասակարգումը և պահպանումը: 

14. Հողային պաշարները և դրանց պահպանության խնդիրը: 

15. Հողի դերը, նշանակությունը և բաշխվածությունը: 

16. Հողածածկի դեգրադացում: 

17. Հողային կադաստր: 

18. Հողերի պահպանության խնդիրները և իրավական հիմուքները: 

19. Հողային ռեսուրսների աղտոտման աղբյուրները և պահպանության միջոցառումները: 

20. Հողերի աղտոտվածությունը ծանր մետաղներով և ռադիոակտիվ նյութերով, դրանց 

ազդեցությունը մշակաբույսերի վրա: 

21. Հողային էրոզիա: Հողերի պահպանումն էրոզիայից: 

22. Հողերի պահպանում աղակալումից և ճահճացումից: 

23. Կենսածին տարրերի պարունակությունը հողում: 

24. Հողերի օրգանական և անօրգանական աղտոտվածություն, պայքարի միջոցները: 

25. Ագրոէկոհամակարգերի ռադիոակտիվ աղտոտումը և պահպանության միջոցառումները: 

26. Կենսահումուսի ագրոէկոլոգիական նշանակությունը: 

27. Հողային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման և պահպանության ուղիները: 

28. Հողօգտագործումը և էկոլոգիական ապահովվածությունը: 

29. ՀՀ հողային ռեսուրսները և դրանց օգտագործումը: 

30. Բուսական և կենդանական աշխարհի դերն ու նշանակությունը, պահպանության խնդիրները: 

31. Բուսական և կենդանական աշխարհի կրճատման պատճառները: 

32. ՀՀ անտառային պաշարները: 

33. Հողում ապրող կենդանի օրգանիզմների դերը ագրոէկոհամակարգերի պահպանման գործում: 

34. Հողային մանրէների համակեցությունները և ածխածնի հոսքը համակարգերում: 

35. Մշակաբույս-մոլախոտ փոխներգործության էկոլոգիական վերահսկումը: 
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36. Բույս-հոդվածոտանիների փոխներգործությունը ագրոէկոհամակարգերում: 

37. Վայրի և ուտելի մշակաբույսեր: 

38. Բույսերի պաշտպանության քիմիական, կենսաբանական պայքարը և շրջակա միջավայրը: 

39. Կենսաբազմազանությունը որպես էկոհամակարգերի կայունության պահպանման կարևոր 

գործոն: 

40. Կենսաբազմազանության և բնական լանդշաֆտների պահպանությունը: 

41. Կանաչապատումը որպես բնապահպանական կարևոր միջոցառում: 

42. Էկոհամակարգերի բազմազանություն: 

43. Գյուղատնտեսական էկոհամակարգեր (ագրոէկոհամակարգեր): 

44. Ագրոէկոհամակարգերի որոշիչ գործոնները, ռեսուրսները, գործընթացները և պահպանության 

ուղիները: 

45. Ագրոէկոհամակարգերը և լանդշաֆտների էկոլոգիական հասկացողությունը: 

46. Ագրոէկոլոգիայի ուսումնասիրման մեթոդները և հիմնական հասկացությունները: 

 

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

 Ընդգրկվող թեմաները. 

1. Ջրային ռեսուրսներ: 

2. Մաքուր ջրի հիմնախնդիրը: 

3. Մթնոլորտային օդը և դրա պահպանության խնդիրը: 

4. Կենսաբազմազանության և բնական լանդշաֆտների պահպանությունը: 

5. Կանաչապատումը որպես բնապահպանական կարևոր միջոցառում: 

6. Էկոհամակարգերի բազմազանություն: 

7. Գյուղատնտեսական էկոհամակարգեր (ագրոէկոհամակարգեր): 
 

 Ընդգրկված հարցեր. 

1. Ջրային ռեսուրսները, դրանց արդյունավետ օգտագործումը և պահպանության խնդիրը: 

2. Ջրի դերն ու նշանակությունը, բաշխվածությունը: 

3. Ջրային էկոհամակարգ: 

4. Ջրային ռեսուրսների աղտոտման հիմնական աղբյուրները և պահպանության ուղիները: 

Հոսքաջրերի մաքրում: 

5. Ջրերի կենսածին աղտոտում: Ջրերի կենսածին աղտոտումը ագրարային արտդրության 

ինտենսիվացման պայմաններում: 

6. Սևանա լճի էկոլոգիական հիմնախնդիրը: 

7. Ջրային պաշարների պահպանության իրավական հիմունքները: 

8. Մաքուր ջրի հիմնախնդիրը: 

9. Մթնոլորտային օդը և դրա պահպանության խնդիրը: 

10. Մթնոլորտի նշանակությունը, կառուցվածքը, բաղադրակազմը: 

11. Մթնոլորտի աղտոտիչները, աղտոտման աղբյուրները և դրանց հետևանքները: 

12. Մթնոլորտային օդի աղտոտումը կանխելու հիմնական ուղիները: 

13. Օդի աղտոտման նորմավորումը: 

14. Մթնոլորտային օդի պահպանության իրավական հիմունքները: 

15. Կլիմայի համամոլորակային փոփոխության հիմնախնդիրը: 

16. Ընդերքի պաշարների շահագործումը և շրջակա միջավայրի պահպանության 

հիմնախնդիրները: 

17. Ընդերքի պաշարների արդյունավետ օգտագործման և պահպանման իրավական հիմունքները: 

18. Շրջակա միջավայրի պահպանության տնտեսական մեխանիզմը: 

19. Բնական միջավայրի աղտոտումը և մարդու առողջության հիմնախնդիրը: 

20. Ֆիզիկական գործոնները և մարդու առողջությունը: 

21. Քիմիական աղտոտիչները և թափոնների հիմնախնդիրը: 
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22. Միջազգային համագործակցության դերը շրջակա միջավայրի պահպանության գործում: 

23. Գյուղատնտեսության մեքենայացման էկոլոգիական հիմնախնդիրները: 

24. Գյուղտեխնիկայի բացասական ազդեցությունը շրջակա միջավայրում: 

25. Հողերի ոռոգման և չորացման էկոլոգիական հիմնախնդիրները: 

26. Անասնապահության էկոլոգիական հիմնախնդիրները: 

27. Արոտավայրերի և անասնագլխաքանակի փոխհարաբերության խնդիրը: 

28. Անասնապահական ֆերմաների ու համալիրների էկոլոգիական խնդիրները: 

29. Կենսատեխնոլոգիաներն անասնապահական թափոնների վերամշակման գործում: 

30. Գյուղատնտեսության քիմիականցման էկոլոգիական հիմնախնդիրները: 

31. Հանքային պարարտանյութերի և պեստիցիդների օգտագործման հետևանքները: 

32. Այլընտրանքային երկրագործության համակրգերը և դրանց էկոլոգիական նշանակությունը: 

33. Էկոլոգիապես անվտանգ սննդի և գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության 

հիմնախնդիրները: 

34. Լավագույն կառուցվածքի ագրոլանդշաֆտների և կայուն ագրոէկոհամակարգերի ստեղծումը: 

35. Ագրոէկոհամակարգերի կազմավորման հիմնական սկզբունքները: 

36. Անտառմելիորացման և ագրոէկոհամակարգերի կայունության բարձրացման 

հիմնախնդիրները: 

37. Շրջակա միջավայրի ռադիոակտիվ աղտոտումը և աղտոտված հողատարածքներում 

երկրագործության վարման սկզբունքները: 

38. Ռադիոակտիվ աղտոտված հողերում երկրագործական մոտեցումները: 

39. Գյուղատնտեսության էկոլոգիացման հիմնախնդիրները և էկոլոգիական 

քաղաքականությունը: 

40. Մոնիթորինգի նշանակություը շրջակա միջավայրի պահպանության գործում և 

ագրոէկոհամակարգերում: 

41. Շրջակա միջավայրի մոնիտորինգի իրականացում, դասակարգումը: 

42. Հողային ռեսուրսների մոնիտորինգի զարգացման պատմությունը: 

43. Ագրոէկոլոգիական մոնիտորինգ: 

44. Հողային ռեսուրսների մոնիտորինգը ՀՀ-ում: 

45. Հողային միջավայրի կենսաբանական և բնապահպանական վիճակի գնահատում: 

46. Համաշխարհային էկոլոգիական քաղաքականությունը և գյուղատնտեսության էկոլոգիացման 

հիմնախնդիրները: 

 

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՝    011401.00.6 Մասնագիտական մանկավարժություն  

 /դասիչ, մասնագիտության լրիվ անվանումը/ 

Կրթական ծրագիր՝    011401.01.6 Կենսաբանություն  

 /դասիչ, կրթական ծրագրի լրիվ անվանումը/ 

Որակավորման աստիճան՝    Մանկավարժության բակալավր  

 /բակալավր, մագիստրատուրա/    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Վանաձոր 2022 
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Առկա ուսուցման համակարգ 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 
ՔԿ/բ-201. Ագրոէկոլոգիա 

Դասընթացին հատկացվող 

կրեդիտը  
2 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 
4-րդ տարի, 7-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը 

Լսարանային 34 

Դասախոսություն 14 

Սեմինար  

Լաբորատոր աշխատանք 10 

Գործնական աշխատանք 10 

Ինքնուրույն 26 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը 1. Ուսանողներին տալ գիտելիքներ ագրոէկոլոգիայի մասին: 
2. Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների գիտելիքները 

ագրոէկոլոգիայի պատմության, զարգացման, հողային 

ռեսուրսների հիմնական աղտոտման աղբյուրների և դրանց դեմ 

պայքարի միջոցառումների, հողային ռեսուրսների ռացիոնալ 

օգտագործման մասին: 
3. Ուսանողներին գաղափար տալ ագրոէկոլոգիայի հիմնական 

բաժինների մասին: 
4. Ուսանողներին նախապատրաստել ագրոէկոլոգիայի հետ 

կապված բնապահպանական գիտությունների հետագա 

ուսումնասիրություններին: 
Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

 ագրոէկոլոգիայի հետազոտման մեթոդները, 

 ագրոէկոլոգիայի առանձին բաժինների ուսումնասիրություն,  

 հողերի և մշակաբույսերի աղտոտման հիմնական 

աղբյուրները և նրանց դեմ պայքարի միջոցները,  

 ագրոէկոլոգիայի առանձին բաժինների պատմությունը, 

զարգացումը, ձևավորումը և կապը, 
 ագրոէկոլոգիայի առանձին բաժինները, 

օրինաչափությունները և նրանց կապը այլ գիտությունների 

հետ: 

Հմտություն 
 ագրոէկոլոգիայի ուսումնասիրման մեթոդներին, 

 Լաբորատոր-գործնական պարապմունքներ անցկացնելիս 

նորագույն մեթոդների ներդրմանը և կիրառմանը, 
 վերլուծություն կատարելու մեթոդական հմտություններին: 

Կարողունակություն 
 ստացած տեսական գիտելիքները կիրառել պրակտիկայում, 

 կիրառել ագրոէկոլոգիայի ուսումնասիրման մեթոդներին, 

 որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ ինքնուրույն 

եզրահանգումներ, 
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 թեմատիկ պլաններին համապատասխան տիրապետի 

գրականության մշակմանը, տալով քննադատական 

վերլուծություն: 
Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1. Էկոլոգիական գիտության զարգացման պատմությունը: Ագ-

րոէկոլոգիան որպես էկոլոգիական առանձին գիտություն, դերը շրջակա 

միջավայրի պահպանության գործում: Էկոլոգիական գործոններ և բնա-

կան միջավայր: Էկոլոգիական օրենքները, կանոնները, սկզբունքները: 

Հասկացություն պոպուլյացիաների, համակեցությունների և բիոցենոզի 

մասին: Կենսոլորտ: Կենսոլորտի և էկոհամակարգերի կայունության 

սահմանները:  

Թեմա 2. Շրջակա միջավայրի պահպանություն: Շրջակա միջավայրի 

պահպանության մեթոդաբանությունը և գիտական հիմունքները: Շրջա-

կա միջավայրում էկոլոգիական լարվածության գործոնները: Շրջակա 

միջավայրի աղտոտումը և թափոնների հիմնախնդիրները: Շրջակա 

միջավայրի ազդեցությունը մշակաբույսերի և նրանց բերքատվության 

վրա: Շրջակա միջավայրի պահպանության հիմնախնդիրները: Բնական 

պաշարները, դրանց դասակարգումը և պահպանումը:   

Թեմա 3. Հողային պաշարները և դրանց պահպանության խնդիրը: Հողի 

դերը, նշանակությունը և բաշխվածությունը: Հողածածկի դեգրադացում: 

Հողային կադաստր: Հողերի պահպանության խնդիրները և իրավական 

հիմուքները: Հողային ռեսուրսների աղտոտման աղբյուրները և պահ-

պանության միջոցառումները: Հողային էրոզիա: Հողերի պահպանումն 

էրոզիայից: Կենսահումուսի ագրոէկոլոգիական նշանակությունը: Հո-

ղային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման և պահպանության 

ուղիները: 

Թեմա 4. Բուսական և կենդանական աշխարհի դերն ու նշանակու-

թյունը, պահպանության խնդիրները: Բուսական և կենդանական աշ-

խարհի կրճատման պատճառները: ՀՀ անտառային պաշարները: Հո-

ղում ապրող կենդանի օրգանիզմների դերը ագրոէկոհամակարգերի 

պահպանման գործում: Բույսերի պաշտպանության քիմիական, կենսա-

բանական պայքարը և շրջակա միջավայրը: Կենսաբազմազանությունը 

որպես էկոհամակարգերի կայունության պահպանման կարևոր գործոն: 

Կանաչապատումը որպես բնապահպանական կարևոր միջոցառում: 

Թեմա 5. Ագրոէկոհամակարգեր: Ագրոէկոլոգիայի ուսումնասիրման 

մեթոդները և հիմնական հասկացությունները: Ջրային ռեսուրսները, 

դրանց արդյունավետ օգտագործումը և պահպանության խնդիրը: Ջրա-

յին էկոհամակարգ: Ջրային ռեսուրսների բաշխվածություն: Ջրային ռե-

սուրսների աղտոտման հիմնական աղբյուրները և պահպանության 

ուղիները: Հոսքաջրերի մաքրում: Սևանա լճի էկոլոգիական հիմ-

նախնդիրը: Ջրային պաշարների պահպանության իրավական 

հիմունքները: Մաքուր ջրի հիմնախնդիրը: 

Թեմա 6. Մթնոլորտային օդի աղտոտումը կանխելու հիմնական ուղի-

ները: Օդի աղտոտման նորմավորումը: Մթնոլորտային օդի պահպա-

նության իրավական հիմունքները: Կլիմայի համամոլորակային փո-

փոխության հիմնախնդիրը: Ընդերքի պաշարների շահագործումը և 

շրջակա միջավայրի պահպանության հիմնախնդիրները: Բնական մի-

ջավայրի աղտոտումը և մարդու առողջության հիմնախնդիրը: Քի-

միական աղտոտիչները և թափոնների հիմնախնդիրը: Միջազգային 

համագործակցության դերը շրջակա միջավայրի պահպանության 

գործում: 
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Թեմա 7. Գյուղատնտեսության մեքենայացման էկոլոգիական հիմ-

նախնդիրները: Գյուղտեխնիկայի բացասական ազդեցությունը շրջակա 

միջավայրում: Գյուղտեխնիկայի բացասական ազդեցությունը շրջակա 

միջավայրում: Անասնապահության էկոլոգիական հիմնախնդիրները: 

Հանքային պարարտանյութերի և պեստիցիդների օգտագործման հե-

տևանքները: Այլընտրանքային երկրագործության համակրգերը և 

դրանց էկոլոգիական նշանակությունը: Էկոլոգիապես անվտանգ սննդի 

և գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության հիմնախնդիրները: 

Անտառմելիորացման և ագրոէկոհամակարգերի կայունության բարձ-

րացման հիմնախնդիրները: Մոնիթորինգի նշանակություը շրջակա 

միջավայրի պահպանության գործում և ագրոէկոհամակարգերում: 

Ագրոէկոլոգիական մոնիտորինգ: Հողային ռեսուրսների մոնիտորինգը 

ՀՀ-ում: Հողային միջավայրի կենսաբանական և բնապահպանական վի-

ճակի գնահատում: Համաշխարհային էկոլոգիական քաղաքականու-

թյունը և գյուղատնտեսության էկոլոգիացման հիմնախնդիրները: 

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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https://vanadzor.am/vanadzor/uploads/2017/08/Vanadzor-LEAPs_arm.pdf
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6. Հարությունյան Վ.Ս. Էկոլոգիական անվտանգություն, 2018թ. 

7. Ս. Թամոյան, Լ. Սիմոնյան, Կլիմայակայուն խելամիտ 

գյուղատնտեսություն, 2021թ. 

8. Ս. Թամոյան Է. Գևորգյան Մ. Մարկոսյան Ս. Մաթևոսյան, 

Գյուղատնտեսական թափոնների կայուն կառավարում, 2021թ. 

 

Էլեկտրոնային աղբյուրներ 

1. ՀՀ Հողային օրենսգիրք 

2. Որոշում 11 նոյեմբերի 2021 թվականի N 1848-Ն 

3. ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարություն 

 

http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1361&lang=arm
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=157608
http://www.mnp.am/shrjaka-mijavayr/shrjaka-mijavayri-monitoring

