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ՄԱՍ I. Ա. ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ 

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ 
 

1. Ընդհանուր դրույթներ 

Բոլոնիայի գործընթացին ինտեգրումը ենթադրում է տարբերակված 

աստիճաններով (բակալավրիատ, մագիստրատուրա, հետբուհական 

գիտակրթական) բարձրագույն կրթական համակարգ` նրա յուրաքանչյուր փուլում 

ավելի ճկուն, դասախոսի և ուսանողի ակադեմիական ազատություններին նպաստող 

ուսումնական գործընթացների կիրառմամբ: Մասնավորապես, ուսանողը 

հնարավորություն է ստանում ակտիվորեն մասնակցելու իր անհատական 

ուսումնական պլանի կազմմանը, հետևաբար և իր` որպես մասնագետի կայացմանը, 

իսկ դասախոսը` ընտրելու դասավանդման այնպիսի մեթոդներ և միջոցներ, որոնք 

ապահովում են ուսումնական գործընթացի բարձր որակ: 

Ուսումնական գործընթացում բարեփոխումների իրականացման համար 

կարևորվում է ակադեմիական կրեդիտների կուտակման ու փոխանցման և 

գիտելիքների գնահատման բազմագործոնային համակարգերի ներդրումը, որը 

ենթադրում է մի շարք փոփոխություններ ուսումնական գործընթացի 

կազմակերպման գործում` էապես նպաստելով ուսանողների ակադեմիական 

ազատությանը:  

1. Սույն կանոնակարգը հիմնվում է« Կրթության մասին և «Բարձրագույն և 

հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին ՀՀ օրենքների, ՀՀ 

կառավարության 27 դեկտեմբերի 2005թ. թիվ 2307-Ն «ՀՀ բարձրագույն կրթության 

համակարգում կրեդիտային համակարգի ներդրման մասինե որոշման, ՀՀ ԿԳ 

նախարարի 2007թ. հունիսի 9-ի թիվ 588-Ա/Ք հրամանով հաստատված «Բարձրագույն 

ուսումնական հաստատություններում ուսումնական գործընթացի կրեդիտային 

համակարգով կազմակերպման օրինակելի կարգերի, «Ուսումնական ծրագրերի 

(պլանների) կրեդիտային հենքով վերակառուցման և կրթական մոդուլներին 
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կրեդիտների հատկացման մեթոդական ուղեցույցերի և ՀՀ ԿԳՆ հրահանգչական 

նամակների վրա: 

2. Կանոնակարգի դրույթները գործողության մեջ են դրվում գիտխորհրդում 

հաստատման օրից և նույն ժամանակից ուժը կորցրած են ճանաչվում «ՎՊՀ-ի 

ուսանողների գիտելիքների ստուգման, ստուգարքների և քննությունների 

կազմակերպման, գնահատման և հաշվառման կանոնակարգերը` ընդունված ՎՊՀ 

գիտխորհրդում 29.10.2007թ և «ՎՊՀ-ում ակադեմիական կրեդիտների կուտակման և 

փոխանցման համակարգով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ուղեցույցե-

ը` ընդունված ՎՊՀ գիտխորհրդում 07.03.2008թ.: 

3. Սույն կանոնակարգում ներկայացված են նաև կրեդիտային համակարգում 

գործածվող առանձին տերմիններ, համակարգի բնութագրիչներ: 

 

2. Կրեդիտային համակարգի հիմնական հասկացությունները 

4. Համաեվրոպական ECTS կրեդիտային համակարգի հետևյալ սահմանումները և 

դրույթները ընդունված են Հայաստանի բարձրագույն կրթության համակարգում և 

գործում են ՎՊՀ-ի բակալավրի և մագիստրատուրայի կրթական ծրագրերում. 

 Բակալավրիատը բարձրագույն կրթության առաջին աստիճանն է, որը 

ներառում է 3-4 լրիվ ուսումնական տարիների ավարտուն դասընթացներ: ՎՊՀ-ում 

բակալավրիատի տևողությունը 4 ուսումնական տարի է: 

 Մագիստրատուրան բարձրագույն մասնագիտական կրթության երկրորդ 

աստիճանն է, որի տևողությունը 1-2 տարի է (ՎՊՀ-ում` 2 տարի), հեռակա ուսուցման 

համակարգում՝ 2,5 տարի: 

 Ասպիրանտուրան հետբուհական կրթության աստիճան է: Ասպիրանտուրայի 

տևողությունն առկա ուսուցման համակարգում 3 տարի է, հեռակա ուսուցման 

համակարգում` 4 տարի:  

 Ուսումնական տարին ուսանողի 40 շաբաթյա բոլոր տեսակի ուսումնական 

արդյունավետ աշխատանքների ժամանակն է, որից առնվազն 32 շաբաթը 

տրամադրվում է ուսումնական պարապմունքներին և իրականացվում է երկու 

կիսամյակներով` աշնանային և գարնանային: 

 Կարողությունը (կոմպետենցիան) գիտելիքի, ընկալման, ունակությունների և 

հմտությունների դինամիկ համակցություն է, որի ձևավորումը կրթական ծրագրի 

հիմնական նպատակն է: Այն կարող է լինել մասնագիտական ուսման տվյալ 

բնագավառի համար (առանձնահատուկ) և ընդհանուր (անկախ բնագավառից): 

 Կրթական արդյունքն այն է, ինչ պետք է գիտենա, հասկանա և (կամ) 

կարողանա անել ուսանողը ուսումնառության ավարտին: Կրթական արդյունքը 

զուգակցվում է համապատասխան գնահատման համակարգով, որը 

հնարավորություն է տալիս դատելու դասընթացով սահմանված կրթական արդյունքի 

ձեռքբերման մասին:  

 Կրթական (ուսումնական) մոդուլը ուսումնական ծրագրի ամենափոքր, 

համեմատաբար ինքնուրույն մասն է: Կրթական մոդուլի ուսուցման տևողությունը 

մեկ կիսամյակ է` դրանով սահմանափակված կրթական արդյունքների պարտադիր 

գնահատմամբ:  

 ECTS Կրեդիտը դասընթացը (կրթական մոդուլը) ավարտելու և դրա ելքային 

արդյունքները ձեռք բերելու համար ուսանողից պահանջվող ժամաքանակով 

արտահայտված ուսումնական բեռնվածքի չափման համընդունելի պայմանական 
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միավոր է, որը տրվում է ուսանողին նախանշված կրթական արդյունքների դրական 

գնահատումից հետո:  

  

3. ECTS կրեդիտի կարևորագույն հատկանիշները 

5. ECTS կրեդիտով սահմանվող ուսումնական բեռնվածքը ներառում է ուսանողի 

լսարանային, արտալսարանային և ինքնուրույն իրականացվող բոլոր տեսակի 

ուսումնական աշխատանքները, այդ թվում` մասնակցությունը 

դասախոսություններին, սեմինար և գործնական պարապմունքներին, լաբորատոր 

աշխատանքներին և պրակտիկաներին, կուրսային և ավարտական աշխատանքների 

կատարումը, քննություններին նախապատրաստվելը և դրանք հանձնելը, 

անհատական հետազոտությունը և այլն, 

6. կրեդիտը չափում է ուսանողի միայն ուսումնական բեռնվածքը և չի 

գնահատում դասընթացի կամ կրթական մոդուլի բարդության աստիճանը, 

կարևորությունը և մակարդակը կրթական ծրագրում կամ ուսանողի կողմից դրա 

յուրացման որակը (գնահատականը), 

7. կրեդիտը ուսանողին տրվում է միայն կրթական մոդուլով նախանշված ելքային 

կրթական արդյունքի գնահատման շեմային չափանիշները բավարարելուց հետո: 

Ուսանողը վաստակում է կրթական մոդուլին հատկացված կրեդիտների լրիվ 

քանակը` քննական արդյունքների (գնահատականների կամ գնահատման 

միավորների) հետ միասին, 

8. ECTS կրեդիտը չի չափում դասախոսի ուսումնական գործունեության 

(դասավանդման) աշխատածավալը: Այն չափում է ուսանողի ուսումնական 

աշխատանքի (ուսումնառության) ծավալը, 

9. կրեդիտը չի փոխարինում ուսանողի՝ թվանշաններով գնահատմանը, իսկ 

ուսանողի վաստակած կրեդիտների քանակը չի որոշվում նրա ստացած 

թվանշաններով (գնահատման միավորներով), 

10. կրեդիտը չի արտահայտում ուսանողի ստացած գիտելիքի որակը, այն 

չափվում է գնահատականներով: 

 

4. Կրեդիտային համակարգի կարևոր հատկանիշները 

11. Կրեդիտային համակարգը ուսումնական գործընթացի կազմակերպման, 

ակադեմիական կրեդիտների միջոցով ուսումնառության արդյունքների հաշվառման 

(արժևորման), կուտակման և փոխանցման համակարգ է, որտեղ ուսանողին 

համապատասխան որակավորումը շնորհվում է կրթական ծրագրով սահմանված 

կրեդիտների անհրաժեշտ քանակի և բովանդակության ձեռքբերումից հետո: 

12. Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման ECTS համակարգը միասնական 

համաեվրոպական կրեդիտային համակարգ է, որում ուսանողի մեկ ուսումնական 

տարվա լրիվ ուսումնական աշխատածավալը չափվում է 60 ECTS կրեդիտով: 

   Այն նախատեսված է Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքում 

ուսանողների ձեռք բերած կրթական արդյունքների չափման, պաշտոնական 

ճանաչման և բուհից բուհ փոխանցումը դյուրացնելու համար: 

13. ECTS համակարգի կարևորագույն հատկանիշներն են. 

 կիսամյակը, ուսումնական տարին կամ ուսումնառության լրիվ ծրագիրը 

հաջողությամբ ավարտելու համար ուսանողը պետք է վաստակի կրթական ծրագրով 

սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ քանակը, 
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 կրեդիտներ հատկացվում են կրթական ծրագրի` գնահատման ենթակա բոլոր 

բաղկացուցիչներին` դասընթացներին, կրթական մոդուլներին, պրակտիկաներին, 

կուրսային և ավարտական աշխատանքներին և այլն, 

 կրթական ծրագիրը և դրա առանձին բաղկացուցիչները բնութագրող բոլոր 

պայմանները` ծրագրի նպատակը և ավարտական պահանջները, դասընթացների 

ելքային կրթական արդյունքները և հատկացված կրեդիտները, ուսումնառության, 

դասավանդման և գնահատման մեթոդները և այլն, հրապարակվում են նախապես և 

հասանելի են դրանցից օգտվողներին (ուսանողներին և դասախոսներին): 

 

5. Կրեդիտային համակարգի հիմնական գործառույթները 

Կրեդիտային համակարգի հիմնական գործառույթները երկուսն են` 

ա) կրեդիտների փոխանցում. 

այս գործառույթը ենթադրում է ուսումնական ծրագրի (պլանի) բոլոր 

դասընթացների և կրթական մոդուլների աշխատածավալների արտահայտում 

կրեդիտների օգնությամբ, ինչը հնարավոր է դարձնում կրեդիտներով չափված 

կրթական արդյունքի փոխանցումը ծրագրերի և բուհերի միջև, 

բ) կրեդիտների կուտակում. 

այս գործառույթի իրականացումը ենթադրում է կրթական կրեդիտների 

աստիճանական կուտակման գործընթացի առկայություն, ինչն իրականացվում է 

ուսանողի անհատական ուսումնական ծրագրի օգնությամբ, 

Նշված գործառույթները բնութագրվում են մի շարք հատկանիշներով և ուղեկցվում 

համապատասխան ընթացակարգերով: 

14. Կրեդիտների փոխանցման գործառույթի հիմնական հատկանիշներն են. 

  գործում են մոդուլացված ուսումնական ծրագրեր, որոնց բոլոր 

բաղադրամասերի (դասընթացներ, կրթական մոդուլներ, կուրսային և ավարտական 

աշխատանքներ, պրակտիկաներ և այլն) աշխատածավալները տրված են ուսանողի 

լրիվ ուսումնական բեռնվածությունը (լսարանային, արտալսարանային և 

ինքնուրույն աշխատանք) արտահայտող ECTS կրեդիտներով, 

  կրեդիտներով արտահայտված կրթական արդյունքների փոխադարձ 

ճանաչման և որոշակի թվով կրեդիտների` ծրագրից ծրագիր փոխանցման 

(տեղափոխման) հնարավորություն նույն բուհի ներսում կամ բուհերի միջև` 

ընդունող բուհի ծրագրերին համապատասխան:  

15. Կրեդիտների կուտակման գործառույթի հիմնական հատկանիշներն են. 

 պարտադիր և ընտրովի դասընթացներից բաղկացած ուսումնական ծրագրեր, 

որոնցից յուրաքանչյուրի յուրացման հաջորդականությունը սահմանվում է 

դասընթացների նախապայմաններով, 

 ուսանողի կողմից դասընթացների ընտրության և դրանցում ընդգրկվելու 

համար գրանցման ընթացակարգերի առկայություն, 

 ուսանողների ուսումնառության անհատական ծրագրերի առկայություն, 

 դասընթացի համար մեկից ավելի ուսումնական հոսքերի առկայության 

դեպքում ուսանողի կողմից դրանց ընտրության հնարավորություն` ելնելով 

դասընթացի կայացման ժամանակացույցից և (կամ) դասախոսին 

նախապատվություն տալուց, 

 ուսանողի կողմից ուսումնառության ինտենսիվության, հետևաբար նաև 

ուսումնառության ծրագրի տևողության կարգավորման հնարավորություն: 
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6. Ուսանողի ուսումնական բեռնվածությունը և կրթական ծրագրերի 

աշխատածավալը 

16. ՎՊՀ-ում բակալավրի, մագիստրոսի և հետազոտողի կրթական 

աստիճաններում ուսանողի ուսումնական կիսամյակի բեռնվածությունը 

սահմանվում է 30 կրեդիտային միավոր (10% թույլատրելի շեղումով), ուսումնական 

տարվա բեռնվածությունը` 60 կրեդիտային միավոր (տարեկան ուսումնական 

բեռնվա-ծությունը` 1800 ակադեմիական ժամ): 

17. Ուսանողի շաբաթական ուսումնական լրիվ բեռնվածության առավելագույն 

չափը 45 ժամ է, որը համարժեք է 1,5 կրեդիտային միավորին:  

18. ՎՊՀ-ում ուսումնական գործընթացը կազմակերպվում է աշնանային և 

գարնանային կիսամյակներով: Ուսումնական կիսամյակների տևողությունը կազմում 

է 20 շաբաթ, որի ընթացքում իրականացվում են տեսական ուսուցումը, ընթացիկ 

ստուգումները, ստուգարքներն ու քննությունները, ուսումնական, արտադրական և 

հետազոտական (մագիստրատու¬րայում) պրակտիկաները, բակալավրի 

ավարտական աշխատանքի և մագիստրո¬սական թեզի շարադրման ու 

պաշտպանության աշխատանքները, ինչպես նաև պետական որակավորման 

քննությունները: 

19. Բակալավրի կրթական ծրագրի ուսումնական լրիվ աշխատածավալը կազմում 

է 240 կրեդիտային միավոր: 

20. Մագիստրոսի կրթական ծրագրի ուսումնական լրիվ աշխատածավալը 

կազմում է 120 կրեդիտային միավոր: 

21. Ուսման բարձր առաջադիմություն ունեցող ուսանողը սահմանված կարգով 

կարող է ստանձնել լրացուցիչ բեռնվածություն: 

 

7. Դասընթացները և կրթական մոդուլները 

22. Ուսումնական ծրագրում (պլանում) ներառված դասընթացները կամ կրթական 

մոդուլները ներկայացվում են հատկացված կրեդիտների հետ միասին£ 

23. Մեծածավալ դասընթացներն անհրաժեշտության դեպքում բաժանվում են 1 

կիսամյակ տևողությամբ առանձին կրթական մոդուլների£ 

24. Դասընթացները (կրթական մոդուլները) ըստ յուրացման բնույթի բաժանվում 

են 2 հիմնական խմբի` 

ա) պարտադիր դասընթացներ, որոնց յուրացումն ամրագրված է որոշակի 

կիսամյակներում, 

բ) կամընտրական դասընթացներ, որոնց յուրացման կիսամյակը ամրագրված է 

մագիստրոսական ծրագրում, և ուսանողը դրանք ընտրում է առաջարկվող ցանկից: 

 

8. Կրեդիտների հատկացումը 

25. Կրթական ծրագրի առանձին մոդուլներին կրեդիտների հատկացումը ելնում է 

մոդուլով սահմանված կրթական արդյունքին հասնելու համար միջին 

առաջադիմության ուսանողից պահանջվող անհրաժեշտ աշխատաժամանակի 

իրատեսական կանխատեսումից: 

26. Կրթական արդյունքի դրական գնահատման դեպքում մոդուլին հատկացված 

կրեդիտները շնորհվում են ամբողջությամբ:  

27. Կրթական մոդուլին հատկացվող կրեդիտների համար նախընտրելի է 

սահմանել ամբողջական թվերով արժեքներ: 



 7 

28. Դասընթացին (կրթական մոդուլին) հատկացվող կրեդիտների թվի և 

լսարանային (կոնտակտային) ժամերի միջև չկա միարժեք կապ: Լսարանային 

ժամերի թիվը կախված է պարապմունք¬ների ձևից (դասախոսություն, սեմինար, 

գործնական կամ լաբորատոր պարապմունք և այլն), դասավանդման, 

ուսումնառության և գնահատման մեթոդներից և այլն: 

29. ՎՊՀ-ում ընդունվում է կրթական մոդուլին հատկացված կրեդիտային 

միավորների լսարանային և արտալսարանային աշխատածավալների հետևյալ 

մոտավոր հարաբերակցությունը. 

Բակալավրիատում` 

 2 կրեդիտային միավորին համապատասխանում է շաբաթական 2 ժամ 

դասախոսություն և 2 ժամ ինքնուրույն աշխատանք,  

 1.5 կրեդիտային միավորին համապատասխանում է շաբաթական 2 ժամ 

գործնական (սեմինար) և 1 ժամ ինքնուրույն աշխատանք,  

 2 կրեդիտային միավորին համապատասխանում է շաբաթական 3 ժամ 

լաբորատոր աշխատանք և 1 ժամ ինքնուրույն աշխատանք,  

Մագիստրատուրայում`  

 3 կրեդիտային միավորին համապատասխանում է շաբաթական 2 ժամ 

դասախոսություն և 4 ժամ ինքնուրույն աշխատանք,  

 2 կրեդիտային միավորին համապատասխանում է շաբաթական 2 ժամ 

գործնական (սեմինար) և 2 ժամ ինքնուրույն աշխատանք,  

 2 կրեդիտային միավորին համապատասխանում է շաբաթական 2 ժամ 

լաբորատոր աշխատանք և 2 ժամ ինքնուրույն աշխատանք: 

 Ընթացիկ և հանրագումարային ստուգումների համար.  

 Քննությանը պատրաստվելու համար առարկայի շաբաթական յուրաքանչյուր 

ժամ դասախոսության դիմաց հատկացվում է 0,5 կրեդիտային միավոր: 

 Այն մասնագիտական առարկաներին, որոնց դասավանդումը հիմնականում 

իրականացվում է գործնական կամ լաբորատոր պարապմունքների ձևով և 

նախատեսվում է քննություն, քննությանը պատրաստվելու համար շաբաթական 

յուրաքանչյուր ժամի դիմաց հատկացվում է 0,125 կրեդիտային միավոր:  

 Տեսական մասից ստուգարքով ավարտվող առարկայի ստուգարքին 

պատրաստվելու համար առարկայի շաբաթական յուրաքանչյուր ժամ 

դասախոսության դիմաց հատկացվում է 0,25 կրեդիտային միավոր : 

30. Պրակտիկաների յուրաքանչյուր շաբաթվան և պաշտպանությանը տրվում է 1,5 

կրեդիտային միավոր:  

31. Կուրսային աշխատանքի (մագիստրատուրայում նաև ռեֆերատի ու 

զեկուցման) կատարումը և պաշտպանու¬թյունը գնահատվում է 3 կրեդիտային 

միավորով: 

32. Բակալավրիատի 4-րդ տարվա յուրաքանչյուր կիսամյակում բակալավրի 

ավարտական թեզի աշխատանքների կատարման համար տրվում է 2 կրեդիտային 

միավոր, շարադրմանը և պաշտպանությանը` 3 կրեդիտային միավոր (2 շաբաթ):  

33. Մագիստրոսական ատենախոսության թեմայով հետազոտական աշխատանք 

կատարելու համար նախատեսվում է 15 կրեդիտային միավոր (ըստ կիսամյակների` 

0,3,6,6), իսկ թեզի շարադրման և պաշտպանության համար` 12 կրեդիտային միավոր:  

34. Մագիստրոսական ծրագրի ղեկավարի գիտական սեմինարի համար 

հատկացվում է 12 կրեդիտային միավոր (3-ական միավոր յուրաքանչյուր կիսամյակի 

համար): 
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35. Պետական ավարտական յուրաքանչյուր քննության նախապատրաստվելու և 

հանձնելու համար տրվում է 3 կրեդիտային միավոր (2 շաբաթ): 

36. Մարմնակրթության համար կրեդիտային միավորներ չեն նախատեսվում: 

 

9. Ուսումնական ծրագրերը, դասընթացները (կրթական մոդուլները) և ավարտական 

պահանջները 

37. Բակալավրի կրթական ծրագիրը ներառում է մինչև վեց հիմնական կրթամաս` 

ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական (ՀՍՏ), ընդհանուր 

մաթեմատի¬կական և բնագիտական (ԸՄԲ), ընդհանուր մասնագիտական (ԸՄԴ) և 

հատուկ մասնագիտացման դասընթացներ (ՀՄԴ), ինչպես նաև կրթական այլ 

բաղադրիչներ (ԱԲ):  

38. Մագիստրատուրայի ուսումնական ծրագիրը ներառում է երեք կրթամաս` 

ընդհանուր մասնագիտական առարկաներ(ԸՄԱ), մասնագիտական պարտադիր 

դասընթացներ (ՄԴ), կրթական այլ բաղադրիչներ (ԱԲ) և գիտահետազոտական 

աշխատանք (ԳԱ) :  

39. Կրթական ծրագրում ներառված կրթական մոդուլները ունեն իրենց դասիչները 

և ներկայացվում են հատկացված կրեդիտներով ու լսարանային 

ծանրաբեռնվածությունով: Նշվում են նաև առարկայի դասավանդման կիսամյակը և 

նախապայմանները: 

40. Մեծածավալ դասընթացները բաժանվում են մեկ կիսամյակ տևողությամբ 

առանձին կրթական մոդուլների: Դասընթացների մոդուլացումը կատարվում է` 

ելնելով նվազագույնը կիսամյակների ընթացքում դասընթացն ավարտելու 

սկզբունքից: 

41. Դասընթացներն իրենց բնույթով բաժանվում են երեք հիմնական խմբերի` 

ա) պարտադիր դասընթացներ - բարձրագույն կրթության կրթական 

չափորոշիչներով սահմանված կրթական ծրագրի հիմնական դասընթացներ, որոնք 

դասավանդվում են պարտադիր և խիստ որոշակի հերթականությամբ` համաձայն 

տվյալ ուղղության մասնագետների պատրաստմանը ներկայացվող պահանջներին:  

բ) կամընտրական դասընթացներ - պետական չափորոշիչներից բխող և 

ֆակուլտետների կողմից առաջարկվող դասընթացներ, որոնք ընտրում է ուսանողը 

առաջարկվող ցանկից, իսկ դրանց անցկացման հաջորդականությունը կարող է լինել 

ինչպես ամրագրված, այնպես էլ ազատ:  

  Ծրագրում նշվում է նաև դասընթացների յուրաքանչյուր կրթամասին 

հատկացված կրեդիտային միավորների գումարը:  

42. Բակալավրի որակավորման աստիճան ստանալու համար ՎՊՀ 

ուսանողը պետք է հաջողությամբ լրացնի 240 կրեդիտ ուսումնական բեռնվածություն 

(ներառյալ կուրսային աշխատանքները և պրակտիկաները), որոնց համար 

հաշվարկված հանրագումարային միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ) պետք է 

կազմի առնվազն 58` ներառյալ 3 կրեդիտ արժեքով մասնագիտական ամփոփիչ 

քննությունը:  

43. Մագիստրոսի որակավորման աստիճան ստանալու համար ՎՊՀ 

ուսանողը պետք է հաջողությամբ լրացնի 120 կրեդիտ ուսումնական բեռնվածություն, 

որի համար հաշվարկված հանրագումարային միջին որակական գնահատականը 

(ՄՈԳ) պետք է կազմի առնվազն 58` ներառյալ մագիստրոսական ատենախոսության 

թեմայով գիտահետազոտական աշխատանքը (կուրսային, ռեֆերատ, էսսե, հոդված) և 

մագիստրոսական թեզի գնահատումը և պաշտպանությունը:  
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10. Բակալավրի կրթական ծրագիրը և ավարտական պահանջները 
10.1. Ուսումնական ծրագիրը 

Բակալավրի ուսումնական ծրագիրը ներառում է 5 հիմնական կրթամաս` 

ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական (ՀՍՏ), ընդհանուր 

մաթեմատիկական և բնագիտական (ԸՄԲ), ընդհանուր մասնագիտական (ԸՄԴ) և 

հատուկ մասնագիտական դասընթացներ (ՀՄԴ), ինչպես նաև այլ բաղադրիչներ (ԱԲ): 

Ծրագրում ընդգրկված յուրաքանչյուր դասընթաց ունի իր դասիչը: Ծրագրում նշվում 

է դասընթացների յուրաքանչյուր խմբին հատկացված կրեդիտային միավորների 

գումարը, ինչպես նաև դասընթացի յուրաքանչյուր մոդուլին հատկացված 

կրեդիտային միավորը: Նշվում է նաև առարկայի դասավանդման կիսամյակը և 

նախապայմանները: 

Ուսումնական ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը հետևյալն է. 

 

Կրթամաս  Կրեդիտներ Դասընթաց-

մոդուլների 

քանակը 
1.Ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-

տնտեսագիտական դասընթացներ  
36 13 

1.1.Պարտադիր 20 7 

1.2.Կամընտրական դասընթացներ 16 6 

2.Ընդհանուր մաթեմատիկական և 

բնագիտական դասընթացներ 
34 11 

2.1.Պարտադիր 32 9 

2.2.Կամընտրական դասընթացներ 2 2 

3.Ընդհանուր մասնագիտական 

դասընթացներ  
135 43 

3.1.Պարտադիր 110 27 

3.2.Կամընտրական դասընթացներ 25 16 

4.Հատուկ մասնագիտական առարկաներ  12 4 

5.Կրթական այլ մոդուլներ 23 5 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 240 76 

 

10.1.1. Ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական կրթամաս 

Բակալավրի ուսումնական ծրագրի ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-

տնտեսագիտական (ՀՍՏ) կրթամասը կազմված է կրթական մոդուլների երկու 

փաթեթից` պարտադիր և կամընտրական, որոնք նպատակաուղղված են 

բարձրագույն կրթության ընդհանուր տեսական հենքի ձևավորմանը: 

 

ՀՍՏ պարտադիր դասընթացներ 

ՀՍՏ պարտադիր դասընթացների ցանկը ներառում է ամրագրված 

բովանդակային կառուցվածքով և կրեդիտներով հաշվարկված հետևյալ մոդուլ-

դասընթացները. 

Մոդուլ-դասընթաց Կրեդիտ Ժամ (դ/ս/գ/լ/ի)1 Կիսամյակ 
Գնահատման 

ձևը 

Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1 2 60(10 /14/0 /0/36) 1 ստուգարք 
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Հայոց պատմության իմնահարցեր-2 2 60(10 14/0/0/36) 2 ստուգարք 

Հայոց լեզու և գրականություն-1 2 60(0/0/28/0/32) 1 ստուգարք 

Հայոց լեզու և գրականություն-2 2  60(0/0/28/0/32) 2 ստուգարք 

 Ռուսաց լեզու - 1 4 120(0/0/56/0/64) 1 ստուգարք 

Ռուսաց լեզու - 2 4 120(0/0/56/0/64) 2 ստուգարք 

Փիլիսոփայության հիմնահարցեր 4 120(24/20/0/0/76) 4  քննություն 

Մարմնակրթություն     
1) դ-դասախոսություն, ս-սեմինար, գ-գործնական պարապմունք, լ-լաբորատոր աշխատանք, ի-ինքնուրույն 

 

ՀՍՏ կամընտրական դասընթացներ 

  ՀՍՏ կամընտրական դասընթացների ցանկը առաջարկվում է ֆակուլտետի 

խորհրդի կողմից, որոնցից ուսանողը հնարավորություն ունի ընտրելու երեքը: ՀՍՏ 

կամընտրական դասընթացների ցանկը պարունակում է հետևյալ մոդուլները. 

 
Մոդուլ-դասընթաց Կրեդիտ Ժամ (դ/ս/գ/լ/ի) Կիսամյակ Գնահատման ձևը 

Օտար լեզու – 1 /անգլերեն/ 

4 
 

120(0/0/56/0/64) 1 
ստուգարք 

 
Օտար լեզու – 1 /գերմաներեն/ 

Օտար լեզու – 1/ ֆրանսերեն/ 

Օտար լեզու – 2/անգլերեն/ 

4 120(0/0/56/0/64) 2 ստուգարք Օտար լեզու – 2 /գերմաներեն/ 

Օտար լեզու – 2 /ֆրանսերեն/ 

Օտար լեզու – 3 /անգլերեն/ 

4 120(0/0/56/0/64) 3 ստուգարք Օտար լեզու-3 /գերմաներեն/ 

Օտար լեզու -3 / ֆրանսերեն/ 

Քաղաքագիտություն  

2 60(10/14/0/0/36) 4 ստուգարք 
Տրամաբանություն 

Տնտեսագիտություն 

Իրավագիտություն 

Սոցիոլոգիա  
2 60(10/14/0/ /36) 3 ստուգարք 

Մշակութաբանություն 

 

 

10.1.2. Ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագիտական կրթամաս 

    Բակալավրի ուսումնական ծրագրի ընդհանուր մաթեմատիկական և 

բնագիտական (ԸՄԲ) կրթամասը նույնպես կազմված է կրթական մոդուլների երկու 

փաթեթից` պարտադիր և կամընտրական:  

ԸՄԲ պարտադիր դասընթացներ 

  Պարտադիր դասընթացների ցանկը ներառում է ամրագրված բովանդակային 

կառուցվածքով և կրեդիտներով հաշվարկված հետևյալ մոդուլները. 
 

Մոդուլ-դասընթաց Կրեդիտ Ժամ (դ/ս/գ/լ/ի) Կիսամյակ Գնահատման ձևը 

Բարձրագույն մաթեմատիկա 4 120(24/0/24/72) 1 քնություն 

Համակարգչից օգտվելու 
հմտություններ 

2 60(8/0/20/0/32) 1 ստուգարք 

Ֆիզիկա 4 120(20/0/10/10/80) 2 քննություն 

Ընդհանուր և անօրգանական 
քիմիա 

4 120(24/0/0/24/72) 1 քննություն 

Ընդհանուր և անօրգանական 
քիմիա 

3 120(22/0/0/22/76) 2 քննություն 
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Անալիտիկ քիմիա 3 90(14/0/0/28/48) 3 ստուգարք 

Օրգանական քիմիա 6 180(38/0/0/40/102) 3 քննություն 

Ֆիզիկական և կոլոիդային 
քիմիա 

3 90(20/0/0/22/48) 3 քննություն 

Քաղպաշտպանություն և 
արտակարգ իրավիճակների 
հիմնահարցեր 

2 60(16/0/8/0/36) 5 ստուգարք 

 

ԸՄԲ կամընտրական դասընթացներ 

 
Մոդուլ-դասընթաց Կրեդիտ Ժամ (դ/ս/գ/լ/ի) Կիսամյակ Գնահատ-

ման ձևը 

Բժշկագիտ. հիմ. և առողջութ. պահպ.  
2 60(10/0/14/36) 5 ստուգարք Արտակարգ իրավիճ. բնակչութ. 

առաջին բուժօգնութ. 
 

10.1.3. Ընդհանուր մասնագիտական դասընթացներ 

«Կենսաբանությունե մասնագիտության բակալավրի ուսումնառության 

կրթական ծրագրի ԸՄԴ կրթամասը բաղկացած է կրթական մոդուլների երկու 

փաթեթից` ընդհանուր մասնագիտական պարտադիր մասերից և կամընտրական 

առարկաներից:  

 

 ԸՄԴ /պարտադիր դասընթացներ/ 

ԸՄԴ պարտադիր դասընթացների ցանկը ներառում է ամրագրված 

բովանդակային կառուցվածքով և կրեդիտներով հաշվարկված հետևյալ մոդուլները. 

 
Մոդուլ-դասընթաց Կրեդիտ Լսարանային 

ժամ (դ/ս/գ/լ/ի) 

Կիսամյակ Գնահատ-

ման ձևը 

Հոգեբանություն 2 60(24/0/8/0/28) 5 ստուգարք 

Մանկավարժություն 2 60(24/0/8/0/28) 5 ստուգարք 

Բուսաբանություն  4 120(24/0/0/24/72) 1 քննություն 

Բուսաբանություն  4 120(24/0/0/24/72) 2 քննություն 

Բույսերի սիստեմատիկա 5 150(28/0/0/26/94) 3 քննություն 

Բույսերի սիստեմատիկա 4 120(26/0/0/26/68) 4 քննություն 

Կենդանաբանություն /անողն./ 4 120(24/0/0/24/72) 1 ստուգարք 

Կենդանաբանություն /անողն./ 4 120(24/0/0/24/72) 2 քննություն 

Կենդանաբանություն /ողնաշ./ 4 120(24/0/0/24/72) 3 ստուգարք 

Կենդանաբանություն /ողնաշ./ 4 120(26/0/0/26/78) 4 քննություն 

Մանրէաբանություն և 

վիրուսաբանություն  
3 90(20/0/0/22/48) 5 ստուգարք 

Բույսերի ֆիզիոլոգիա  4 120(26/0/0/26/68) 4 քննություն 

Բույսերի ֆիզիոլոգիա  5 150(32/0/0/32/86) 5 քննություն 

Մարդու և կենդ. ֆիզիոլոգիա  5 150(32/0/10/32/78) 6 քննություն 

Մարդու և կենդ. ֆիզիոլոգիա  4 120(30/0/0/30/60) 7 քննություն 

Բջջի կենսաբանություն  3 90(20/0/0/22/48) 3 քննություն 

Հյուսվածաբանություն 

սաղմնաբանության հիմունքներով 
5 150 (30/0/0/30/90) 4 քննություն 

Կենսաբանական քիմիա  4 120(28/0/0/28/64) 5 քննություն 

Մոլեկուլյար կենսաբանություն  5 150(30/14/14/0/92) 6 քննություն 

Գենետիկա և սելեկցիայի հիմունքներ 5 150(30/20/20/0/80) 6 քննություն 
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Էվոլյուցիոն տեսություն  5 150(30/14/0/14/92) 8 քննություն 

Կենդանի համակարգ. կազմավ. 

մակարդակները 
3 90(16/0/0/14/60) 5 ստուգարք 

Էկոլոգիա և բնապահպանություն 5 150(30/24/0/24/72) 6 քննություն 

Մարդու կազմաբանություն  5 150(26/12/0/20/68) 4 քննություն 

Մարդու կազմաբանություն  4 120(28/0/0/28/64) 5 քննություն, 

Կենսաաշխարհագրություն  4 120(28/12/0/14/68) 8 ստուգարք 

 

 

Ընտրովի դասընթացներ 

ԸՄԴ բլոկի կամընտրական դասընթացների ցանկը ներառում է կրեդիտներով 

հաշվարկված հետևյալ մոդուլները. 

 

Մոդուլ-դասընթաց 
Կրեդի

տ 

Լսարանային ժամ 

(դ/ս/գ/լ/ի) 

Կիսամյակ Գնահատ-

ման ձևը 

Էկոգենետիկա 
3 90(30/14/0/8/8/60) 7 ստուգարք 

Մշակաբույսերի սելեկցիա 

Հիդրոկենսաբանություն 2 

 
60 (20/10/0/10/20) 6 ստուգարք 

Իմունոլոգիա 

Բույսերի էկոլոգիա 3 

 
90/14/0/8/8/60) 7 ստուգարք 

Կենդանիների էկոլոգիա 

Ագրոէկոլոգիա 
4 

 
120 (14/10/0/10/86) 7 ստուգարք Բարձրագույն նյարդային 

գործունեության ֆիզիոլոգիա 

Հայաստանի դեղաբույսեր 
2 60 (22/12/0/12/14) 8 ստուգարք 

Ծաղկաբուծություն 

Սնկաբանություն 
3 90 (20/10/0/10/50) 7 ստուգարք 

Բուսաբուծություն 

Ֆիտոպաթոլոգիա 
3 90 (20/16/0/16/36) 6 ստուգարք 

Անասնաբուծություն 

Էվոլյուցիոն ֆիզիոլոգիա 
4 120(14/10/0/10/86) 7 ստուգարք 

Էկոլոգիական մոնիտորինգ 

 

«Կենսաբանությունե մասնագիտության բակալավրի ուսումնառության կրթական 

ծրագրի ՀՄԴ կրթամասը պայմանավորված է շրջանավարտի «կենսաբանության 

բակալավր, ուսուցիչե որակավորումով: 

10.1.4.Հատուկ մասնագիտական առարկաներ 

ՀՄԴ պարտադիր դասընթացների ցանկը ներառում է կենսաբանական բնույթի 

ամրագրված բովանդակային կառուցվածքով և կրեդիտներով հաշվարկված հետևյալ 

մոդուլները. 

 

Մոդուլ-դասընթաց 
Կրեդիտ Լսարանային ժամ 

(դ/ս/գ/լ/ի) 

Կիսամյակ Գնահատման 

ձևը 

Կենսաֆիզիկա 3 90 (24/12/0/12/52) 8 ստուգարք 

Կենսատեխնոլոգիաներ 4 120 (38/10/10/0/70) 7 ստուգարք 

Կենսաբանության դասավանդման 

մեթոդիկա 
3 90 (24/12/0/12/52) 6 ստուգարք 

Խնդիրների լուծման պրակտիկում  3 90 (6/28/0/0/56) 5 ստուգարք 

  

10.1.5. Այլ բաղադրիչներ 
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Կրթական ծրագրի այս բաժինն ընդգրկում է ամրագրված կրեդիտային արժեքներով 

հետևյալ ոչ դասընթացային կրթական մոդուլները. 

 
Այլ բաղադրիչներ Կրեդիտ Կիսամյակ  Գնահատման 

ձևը 

Կուրսային աշխատանք  6 6, 7  

ՈՒսումնական պրակտիկա  6 2, 4  

Մանկավարժական պրակտիկա  6 7  

Ավարտական ամփոփիչ քննություններ 3 8  

 

Բ. Գիտելիքների ստուգման և գնահատման համակարգը 
I. Ընդհանուր դրույթներ 

1. Բոլոնիայի գործընթացին ինտեգրումը ենթադրում է տարբերակված 

աստիճաններով (բակալավրիատ, մագիստրատուրա, հետբուհական 

գիտակրթական) բարձրագույն կրթական համակարգ` նրա յուրաքանչյուր փուլում 

ավելի ճկուն, դասախոսի և ուսանողի ակադեմիական ազատություններին նպաստող 

ուսումնական գործընթացների կիրառմամբ: Մասնավորապես, ուսանողը 

հնարավորություն է ստանում ակտիվորեն մասնակցելու իր անհատական 

ուսումնական պլանի կազմմանը, հետևաբար և իր` որպես մասնագետի կայացմանը, 

իսկ դասախոսը` ընտրելու դասավանդման այնպիսի մեթոդներ և միջոցներ, որոնք 

ապահովում են ուսումնական գործընթացի բարձր որակ: 

Ուսումնական գործընթացում բարեփոխումների իրականացման համար 

կարևորվում է ակադեմիական կրեդիտների կուտակման ու փոխանցման և 

գիտելիքների գնահատման բազմագործոնային համակարգերի ներդրումը, որոնք 

ենթադրում են մի շարք փոփոխություններ ուսումնական գործընթացի 

կազմակերպման գործում` էապես նպաստելով ուսանողների ակադեմիական 

ազատությանը: 

2. Սույն կանոնակարգը հիմնվում է «Կրթության մասինե և «Բարձրագույն և 

հետբուհական մասնագիտական կրթության մասինե ՀՀ օրենքների, ՀՀ 

կառավարության 27 դեկտեմբերի 2005թ. թիվ 2307-Ն «ՀՀ բարձրագույն կրթության 

համակարգում կրեդիտային համակարգի ներդրման մասինե որոշման, ՀՀ ԿԳ 

նախարարի 2007թ. հունիսի 9-ի թիվ 588-Ա/Ք հրամանով հաստատված «Բարձրագույն 

ուսումնական հաստատու¬թյուն¬ներ¬ում ուսումնական գործընթացի կրեդիտային 

համակարգով կազմակերպման օրինակելի կարգե-ի, «Ուսումնական ծրագրերի 

(պլանների) կրեդիտային հենքով վերակառուցման և կրթական մոդուլներին 

կրեդիտների հատկացման մեթոդական ուղեցույցե-ի և ՀՀ ԿԳՆ հրահանգչական 

նամակների վրա: 

3. Կանոնակարգի դրույթները գործողության մեջ են դրվում գիտխորհրդում 

հաստատման օրից և նույն ժամանակից ուժը կորցրած է ճանաչվում «Ակադեմիական 

կրեդիտների կուտակման և փոխանցման համակարգով ուսումնական գործընթացի 

կազմակերպման և ուսանողների գիտելիքների ստուգման, գնահատման ու 

հաշվառման կանոնակարգեը (ընդունված գիտխորհրդում 29.10.2007թ.) : 

 

II. Գիտելիքների ստուգման և գնահատման համակարգը 

4. Համակարգի հիմնադրույթները. 
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 ՎՊՀ–ում գործում է բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և 

ասպիրանտուրայի ուսանողների գիտելիքների պարբերական ստուգման և 

գնահատ¬-ման բազմագործոնային համակարգ, որի կիրարկման հիմնական 

նպատակներն են` 

ա) ուսումնական կիսամյակի ընթացքում գիտելիքների անընդհատ ստուգման և 

գնահատման օգնությամբ կազմակերպել ուսումնառության համաչափ 

աշխատանքային գործընթաց, խթանել ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքը և 

բարելավել դասահաճախումները, 

 բ) անհատական առաջադրանքների, ընթացիկ և հանրագումարային 

ստուգումների (ստուգարքների և քննությունների), ուսումնական գործընթացի այլ 

բաղադրիչների հաշվառման օգնությամբ ապահովել ուսանողի գիտելիքների և 

կարողությունների արդյունարար գնահատման արժանահա¬վատությունն ու 

օբյեկտիվությունը: 

5. Ստուգարքներին և քննություններին ուսանողի պատ¬րաստվածության 

մակարդակին ներկայացվող պահանջները պետք է ապահովեն գիտելիքների 

համակողմանի ստուգումը, ապագա մասնագետի մասնագիտական հմտությունների 

և կարողությունների գնահատումը` համաձայն մասնագիտական համապատասխան 

կրթական չափորոշիչի:  

6. Հանրագումարային ստուգումները (քննությունները և ստուգարքները) 

նպատակ ունեն գնահատելու տվյալ կիսամյակում ուսանողի ստացած տեսական և 

գործնական գիտելիքները, դրանց կայունությունը, ստեղծագործական 

մտածողության զարգացումը, ինքնուրույն աշխատանքի հմտությունների 

ձեռքբերումը, ստացած գիտելիքների համադրումը և դրանց կիրառումը գործնական 

խնդիրների լուծման ժամանակ: 

7. Ընթացիկ ստուգումը կիսամյակի ընթացքում դասընթացի ուսումնասիրված 

բաժինների յուրացման մակարդակի ստուգման և գնահատման ձև է, որի կիրառումը` 

ա) նպաստում է առարկայից առավել կայուն գիտելիքների տիրապետմանը՝ 

կիսամյակի ընթացքում ուսանողի անընդհատ և համաչափ աշխատանքի միջոցով,  

բ) դյուրացնում է հմտությունների և կարողությունների ձեռքբերման գործընթացը` 

հնարավորություն ընձեռելով ուսանողին դասընթացը հանձնելու մաս առ մաս,  

գ) բարձրացնում է ուսանողի ուսումնական կարգապահությունը: 

8. Յուրաքանչյուր կիսամյակում ընթացիկ ստուգումների, ստուգարքների և 

քննությունների անցկացման ժամկետները որոշվում են ըստ ուսումնական 

գործընթացի ժամանակացույցի: 

9. Ընթացիկ և հանրագումարային ստուգումների կազմակերպման, անցկացման 

և ամփոփման, ինչպես նաև ուսանողների վարկանիշ¬ների հաշվառման 

աշխատանքները կատարվում են համապատաս¬խան դեկանատների կողմից և 

ամփոփվում ուսումնական վարչությունում: 

10. Գիտելիքների ստուգումը և գնահատումը իրականացվում են հետևյալ 

բաղադրիչներով` 

ա) ուսումնական գործընթացին ուսանողի մասնակցության աստիճանի 

գնահատում դասահաճախումների հաշվառման միջոցով, 

բ) գործնական (սեմինար) և լաբորատոր աշխատանքներին ուսանողի 

մասնակցության, պարապմունքների ընթացքում նրա ակտիվության և 

հմտությունների հաշվառում և գնահատում,  
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գ) ինքնուրույն կատարվող աշխատանքների (անհատական առաջադրանքների) 

հաշվառում և գնահատում, 

դ) կրթական մոդուլի ենթաբաժինների և ծրագրով նախատեսված այլ 

առաջադրանքների կատարման և յուրացման ընթացիկ ստուգում և գնահատում 

կիսամյակի ընթացքում (ընթացիկ և հանրագումարային քննություններ կամ 

ստուգարքներ), 

ե) ստուգման արդյունքների ինտեգրում` դասընթացին ուսանողի մասնակցության 

աստիճանի, անհատական առաջադրանքների, գործնական (սեմինար) և լաբորատոր 

աշխատանքներին ուսանողի ակտիվության, հմտությունների և կարողությունների 

գնահատման, ընթացիկ և հանրագումարային գնահատումների հիման վրա 

դասընթացի (կրթական մոդուլի) արդյունարար գնահատականի ձևավորում:  

 

III. Գնահատման մեթոդաբանությունը 

11. Ելնելով մասնագիտության ուսումնական պլանով նախատեսված 

դասընթացների բնույթից, աշխատածավալից, պարապմունքի ձևից, դասավանդման 

մեթոդներից և հաշվի առնելով դասընթացի կարևորությունը ուսանողի 

մասնագիտական կարողությունների և հմտությունների ձևավորման գործում` 

դասընթացներն ըստ անփոփիչ ստուգման կազմակերպման ձևի բաժանվում են 2 

խմբի` 

 ա) քննությամբ ավարտվող դասընթացներ, 

 բ) ստուգարքով ավարտվող դասընթացներ:  

Տվյալ մասնագիտության դասընթացներից ուսանողների գիտելիքների, 

մասնագիտական կարողությունների և հմտությունների ստուգման ձևերը 

ամրագրվում են մասնագիտության ուսումնամեթոդական փաթեթում: 

12. Քննություններով ավարտվող առարկաների ցանկը որոշում է տվյալ 

ֆակուլտետի գիտամանկավարժական խորհուրդը: 

13. Քննությամբ ավարտվող դասընթացը քննաշրջանի ընթացքում անցկացվող 

հանրագու¬մա¬րային քննության (այսուհետ` Հանրագումարային քննություն) հետ 

մեկտեղ նախատեսում է 2 ընթացիկ քննություն(ըստ աշխատանքային պլանի): 

Ընթացիկ քննությունը կամ նրա մի մասը, որպես կանոն, անցկացվում է գրավոր 

(ուսանողների կամ տվյալ առարկայի դասախոսի հիմնավորված առաջարկությամբ և 

ֆակուլտետի ուսումնամեթոդական խորհրդի որոշմամբ կարող է անցկացվել նաև 

գրավոր-բանավոր ձևով): 

 Սահմանվում են ընթացիկ քննության առաջադրանքի հետևյալ ձևերը՝ 

հարցաշար, թեսթ, ստուգողական աշխատանք, վերջիններիս զուգակցում կամ 

ստեղծագործական աշխատանք:  

 Ընթացիկ գրավոր քննության առաջադրանքի առնվազն 8 միավորով 

գնահատվող հատվածը, որպես կանոն, կազմվում է թեսթային առաջադրանքի 

տեսքով:  

 Հանրագումարային քննության ձևը (գրավոր, բանավոր կամ գրավոր - 

բանավոր) դասընթացը կազմակերպող ամբիոնի առաջարկությամբ հաստատում է 

ֆակուլտետի ուսումնամեթոդական խորհուրդը յուրաքանչյուր տարվա փետրվար 

ամսին հաջորդ ուսումնական տարվա համար: 

14. Ստուգարքով եզրափակվող դասընթացն ավարտ¬վում է կիսամյակի 

ընթացքում ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանը որոշող 2-4 ընթացիկ 
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ստուգումների և մյուս բաղադրիչների գնահատումների արդյունք¬ներով ամփոփվող 

ստուգարքով: 

15. Ընթացիկ ստուգումներն անցկացվում են կարճ հարցումների, փոքրածավալ 

գրավոր/ստուգողական աշխատանքների և նման կարգի այլ հանձնարարությունների 

կատարողականի ստուգման միջոցով: Ընթացիկ ստուգման ձևն (գրավոր, բանավոր 

կամ գրավոր - բանավոր) դասընթացը կազմակերպող ամբիոնի առաջարկությամբ 

հաստատում է ֆակուլտետի ուսումնամեթոդական խորհուրդը յուրաքանչյուր 

տարվա փետրվար ամսին հաջորդ ուսումնական տարվա համար: 

16. Ուսումնական պլանով նախատեսված լաբորատոր աշխատանքների 

արդյունքների ամփոփման ու ներկայացման ձևը հաստատվում է համապատասխան 

ամբիոնում: Ուսանողները լաբորատոր աշխատանքները կատարում են տվյալ 

դասընթացը վարող դասախոսի անմիջական ղեկավարությամբ և հսկողությամբ:  

17. Քննությամբ ավարտվող դասընթացից (կրթական մոդուլից) ուսանողի 

ստացած արդյունարար (կիսամյակային) գնահատականը/միավորը (Գքնն.) 

ձևավորվում է ըստ հետևյալ բաղադրամասերի` 

17.1. Դասընթացի լսարանային պարապմունքներին ուսանողի 

մասնակցության աստիճանից` Գ1 : 

17.1.1. Լսարանային պարապմունքներին լիարժեք մասնակցության դեպքում 

ուսանողը վաստակում է՝ 5 միավոր - դասախոսություններին հաճախելու համար, 

իսկ 15 միավոր - գործնական (սեմինար, լաբորատոր) աշխատանքներին հաճախելու 

համար(հավելված 1): 

17.1.2. Լսարանային պարապմունքներին հաճախումները որոշվում են 

համաձայն հետևյալ հաշվարկի. 

  ՀՄ=Դ+Գ, 

  որտեղ՝  

  ՀՄ-հաճախումներին հատկացվող միավորը 

  Դ-դասախոսությունների մասնակցությանը միավորը  

  Գ-գործնական (սեմինար, լաբորատոր) պարապմունքների 

մասնակցությանը միավորը 

17.1.3. Լսարանային պարապմունքներին 50% և ցածր հաճախումների դեպքում 

մասնակցու-թյան համար միավոր չի հատկացվում (տեղեկագրում գրվում է զրո):  

17.1.4. Դասընթացի լսարանային պարապմունքների հաճախումների համար 

հատկացվող միավորը որոշվում է ըստ հաճախումների քանակի և համարժեք 

տոկոսի (հավելված 1): 

17.1.5. Լսարանային պարապմունքներին և պրակտի¬¬կաներին ուսանողների 

հաճախումները դասամատյանում գրանցում է դասախոսը կամ խմբի (կուրսի) 

ավագը այդ աշխատանքները վարող դասախոսի (պրակտիկայի ղեկավարի) 

հսկողությամբ: Յուրաքանչյուր շաբաթվա վերջում խմբի խորհրդատուն ամփոփում է 

հաճախումների արդյունքները դասամատյանում:  

17.1.6. Տվյալ առարկայի դասընթացից անհարգելի բացակայությունների և 

(կամ) ցածր առաջադիմության դեպքում ուսանողը յուրաքանչյուր ամսվա վերջում 

ակադեմիական խորհրդատուի կամ դեկանի կողմից ստանում է նախազգուշացում, 

ինչն ուսանողի ստորագրությամբ գրանցվում է հաշվառման մատյանում: 

17.1.7. Տվյալ ամսվա ընթացքում համապատասխան փաստաթղթով 

վավերացված հարգելի բացակայություններ ունեցող ուսանողների համար 

դեկանատի գրավոր թույլտվությամբ ամբիոնը կազմակերպում է չկատարած 
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լաբորատոր աշխատանքների անցկացում և գործնական (սեմինար) աշխատանքների 

խորհրդատվություն: Այդ դասաժամերին ուսանողների մասնակցության դրական 

արդյունքների դեպքում բացթողումները համարվում են լրացված:  

17.1.8. Կիսամյակում դասընթացի լսարանային պարապմունքների 

մասնակցությանը համապատասխան միավորը գրանցվում է ամփոփիչ գնահատման 

տեղեկագրում: 

17.2. Ինքնուրույն կատարվող աշխատանքների (անհատական 

առաջադրանքների) գնահատումից` Գ2, որին հատկացվում է 10 միավոր:  

17.2.1. Ինքնուրույն աշխատանքի ձևերից են՝ ռեֆերատը, անհատական տնային 

առաջադրանքները, հանձնարարված մասնագիտական գրականության 

մշակումները, արտալսարանային ընթերցանությունը, թեմատիկ զեկուցումների 

նախապատրաստումը և այլն : 

17.2.2. Կիսամյակի ընթացքում յուրաքանչյուր դասընթացից կարող են 

հանձնարարվել առնվազն 2 անհատական առաջադրանքներ:  

17.2.3. Եթե ինքնուրույն աշխատանքը (անհա¬տական առաջադրանքը) 

նշանակված ժամա¬նա¬կա¬հատվածում կատարված է առնվազն կիսով չափ և 

ուսանողը կարողանում է այն ներկայացնել, ապա աշխատանքը գնահատ¬վում է 

դրական (8-20 միավոր):  

17.2.4. Բոլոր առաջադրանքների դրական գնահատականների միջինի դեպքում 

(8-20 միավոր) ուսանողը ստա¬նում է ինքնուրույն աշխատանքի համար 

նախատեսված 10 միավորը: Հակառակ դեպքում ուսանողն ինքնուրույն աշխատանքի 

համար միավոր չի վաստակում (տեղեկագրում գրվում է զրո):  

17.2.5. Ինքնուրույն աշխատանքի (անհատական առաջադրանքների) 

գնահատականները նշանակվում են մատյանում և տեղեկագրում: 

17.3. Գործնական և/կամ սեմինար ու լաբորատոր աշխատանքների 

անցկացմանն ուսանողի մասնակցությունից և պարապմունքների ընթացքում նրա 

ակտիվությունից (Գ3), որը գնահատվում է 20 միավորով: 

17.3.1. Նշված պարապմունքները կրթական գործընթացի կարևորագույն 

տարրերից են, որոնց անցկացմանը ուսանողի մասնակցու¬թյունը և ակտիվությունը 

գնահատ¬վում է դասախոսի կողմից և արձանագրվում է դասամատյանում:  

17.3.2. Կիսամյակում դասընթացի գործնական (սեմինար) ու լաբորատոր 

աշխատանք¬ներին ուսանողների մասնակցության և ակտիվության գնահատման 

արդյունքների միջինը գրանցվում է ամփոփիչ գնահատման տեղեկագրում:  

17.3.3. Դրական (8 և ավելի) գնահատականների միջինի դեպքում ամփոփիչ 

գնահատման տեղեկագրում ուսանողին տրվում է 20 միավոր, իսկ 8-ից ցածր 

արդյունքի դեպքում միավոր չի հատկացվում (տեղեկագրում գրվում է զրո): 

17.4. Ուսուցանվող նյութի` ուսանողի կողմից տեսության յուրացման 

աստիճանի ստուգման նպատակով անցկացվող 2 ընթացիկ դրական (8 և բարձր) 

գնահատված քննությունների միջին գնահատականի կամ քննության ընթացքում այդ 

միջինի բարձրացված արդյունքից (Գ4): 

17.4.1. ընթացիկ քննությունների դրական գնահատականների միջինը հաշվի է 

առնվում, եթե ուսանողի գործնական (սեմինար, լաբորատոր) աշխատանքները 

գնահատված են դրական:  

17.4.2. Տվյալ դասընթացի ընթացիկ քննություն(ներ)ից 8-ից ցածր միավոր 

ստացած կամ ընթացիկ քննությանը չներկայացած ուսանողը հնարավորություն է 
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ստանում այն (վերա)հանձնելու հանրագումարային քննության օրվան նախորդող 

աշխատանքային օրվա ընթացքում:  

17.4.3. Բանավոր քննության թույլատրվում են այն ուսանողները, որոնք 

գրաֆիկով նշանակված ժամկետներում դրական գնահատական¬ներով հանձնել են 

տվյալ դասընթացի ընթացիկ քննությունները և ակնկալում են դրական գնահատված 

մասերի համապատասխան գնահատականի բարձրացում (հանրագումարային 

քննության նախորդ օրը ընթացիկ քննություն(ներ)ը հանձնած ուսանողը 

հանրագումարային քննության չի թույլատրվում): 

17.4.4. Քննությունները գնահատվում են առավելագույնը 20 միավորով: 

Վերջնական գնահատման ժամանակ քննությունների գնահատականը կլորացվում է: 

17.4.5. Ընթացիկ և հանրագումարային քննությունների արդյունքները 

գրանցվում են քննությունների տեղեկագրում: 

17.5. Ուսանողի` գիտելիքների կիրառության գործնական հմտություններից 

(Գ5), որը գնահատ¬վում է 1-10 միավորներով, եթե ուսանողը հանձնել է քննությունն 

ու գործնական (սեմինար, լաբորատոր) աշխատանքները գնահատվել են 11-20 

միավորներով, դրական և ինքնուրույն կատարվող աշխատանքները (անհատական 

առաջադրանքները) գնահատվել են դրական (կախված դասընթացի բնույթից` 

ամբիոնի որոշմամբ, առաջնայինը կարող է լինել ինքնուրույն կատարվող 

աշխատանքների 11-20 միավորը): 

17.5.1. 10-ից բարձր գնահատականի դեպքում գործնական կարողությունների 

համար տրվում է 10-ը գերազանցող միավորներին հավասար միավոր:  

17.6. Տվյալ դասընթացի (կրթական մոդուլի) ուսուցման արդյունքում 

ուսանողի ձեռք բերած կարողությունների գնահատումից (Գ6), որին հատկացվում է 

առավելագույնը 20 միավոր:  

17.6.1. Ուսանողի ձեռք բերած կարողությունները գնահատ¬վում են 8-20 

միավորներով/քննության միավորին համարժեք/, եթե ուսանողը հանձնել է 

քննությունն ու գործնական (սեմինար, լաբորատոր) աշխատանք¬¬ները գնահատվել 

են դրական և ինքնուրույն կատարվող աշխատանք¬ները (անհատական 

առաջադրանք¬ները) գնահատվել են դրական:  

18. Դասընթացի (կրթական մոդուլի) հանրագումարային միավորը 

(գնահատականը) հաշվարկվում է որպես գնահատման առանձին բաղադրամասերով 

վաստակած միավորների գումար` 

  Գքնն = Գ1+ Գ2 + Գ3 + Գ4+ Գ5 + Գ6  

19. Ստուգարքով ավարտվող դասընթացից (կրթական մոդուլից) ուսանողի 

ստացած հանրագումարային/կիսամյակային միավորը (գնահատականը) (Գստ.) 

ձևավորվում է կիսամյակի ընթացքում` ըստ հետևյալ բաղադրամասերի`  

19.1. դասընթացի լսարանային պարապմունքներին ուսանողի 

մասնակցության աստիճանից` Գ1, որը լիարժեք իրականացնելու դեպքում ուսանողը 

վաստակում է 20 միավոր ( տես 14.ա կետը ):  

19.2. ինքնուրույն կատարվող աշխատանքների (անհատական 

առաջադրանքների) գնահատումից` Գ2, որին հատկացվում է 10 միավոր (տես 14.բ 

կետը : 

19.3. գործնական (սեմինար) և լաբորատոր աշխատանքներին ուսանողի 

մասնակցու¬թյունից և ակտիվությունից (Գ3), որին տրվում է 20 միավոր (տես 14.գ 

կետը):  
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19.4. ուսանողի կողմից ուսուցանվող նյութի յուրացման աստիճանի 

ստուգման, ձեռքբերված գործնական հմտությունների ու կարողությունների 

գնահատման նպատակով անցկացվող 2-4 ընթացիկ ստուգումների դրական 

գնահատականների (8 և բարձր) արդյունքների միջին գնահատականից (Գ4): 

  19.4.1. Ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 20 

բալանոց համակարգով:Ստուգման արդյունքները գրանցվում են ստուգարքների 

տեղեկագրում: 

19.5. Տվյալ դասընթացի (կրթական մոդուլի) ուսուցման ընթացքում ուսանողի 

ձեռքբերած հմտությունների (Գ5) և կարողությունների (Գ6) գնահատումից: Այս 

դեպքում նորից հմտություններն ու կարողությունները արժևորվում են տեսական և 

գործնական գիտելիքների դրական գնահատման դեպքում (տես 14. ե և զ կետերը): 

20. Դասընթացի (կրթական մոդուլի) ընդհանուր միավորը (գնահատականը) 

հաշվարկվում է որպես գնահատման առանձին բաղադրամասերով վաստակած 

միավորների գումար` 

  Գստ. = Գ1 +Գ2+ Գ3+ Գ4+ Գ5 +Գ6 

21. Ընթացիկ քննություններից կամ ստուգումներից չառաջադիմող ուսանողների 

հետ ամբիոնները պարտավոր են անցկացնել լրացուցիչ և(կամ) անհատական 

պարապմունքներ` ըստ ժամանակացույցի:  

22. Կուրսային աշխատանքի կազմակերպումը, գնահատումը կարգավորվում է 

«ՎՊՀ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով կուրսային աշխատանքների 

կազմակերպման, կատարման և գնահատման կարգերով: 

23. Պրակտիկան գնահատվում է քննության ձևով` 100 միավորանոց սանդղակով՝ 

ըստ մասնագիտական կրթական ծրագրի կողմից սահմանված չափանիշների: 

Ուսումնական կամ արտադրական պրակտիկաների կազմակերպումը, գնահատումը 

կարգավորվում է «Պրակտիկայի կազմակերպման կանոնակարգե -ով:  

24. Ամփոփիչ ատեստավորումն իրականացվում է համաձայն «Հայաստանի 

Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում 

շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման անցկացման մասինե կարգի 

(հաստատված ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2011 թ. հոկտեմբերի 31-ի N 

1197-Ն հրամանով): 

 

IV. Կիրարկման ընթացակարգը 

25. Ընթացիկ և հանրագումարային ստուգումների ենթակա ուսումնական նյութի 

բովանդակությունը, ստուգումների ձևերը, հարցաշարերը, թեսթային կամ այլ 

առաջադրանքները և ստուգումների անցկացման ժամանակացույցը, ինչպես նաև 

գնահատման մեթոդներն ու չափանիշներն ուսանողներին տրամադրվում են 

նախապես (կիսամյակի առաջին 2 շաբաթվա ընթացքում): Գրավոր ստուգման 

տարբերակում յուրաքանչյուր հարցի համար պետք է նշվի գնահատման 

առավելագույն միավորը, իսկ առաջադրանքի ծավալը համապատասխանի 

հատկացվող ժամանակահատվածին (ընթացիկ քննության համար` առնվազն 120 

րոպե): Ընթացիկ քննության հարցատոմսը պետք է պարունակի առնվազն 8-

միավորանոց թեստային առաջադրանք: 

26. Ընթացիկ քննությունների ու ստուգումների, ստուգարքների ու քննությունների 

ժամանակացույցերը կազմվում են ֆակուլտետներում, ներկայացվում ուսումնական 

վարչություն և հաստատվում ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորի 

կողմից:  
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27. Արգելվում է առանց ռեկտորատի թույլտվության և ուսանողների 

համաձայնության քննության վաղաժամկետ ընդունումը կամ հետաձգումը: 

28. Ընթացիկ քննություններն անցկացվում են ըստ հաստատված 

ժամանակացույցի: 

29. Ընթացիկ քննության օրերին ուսանողներն ազատվում են այդ օրվա դասերից:  

30. Ստուգարքով ավարտվող առարկայի ընթացիկ ստուգումներն անցկացվում են 

ստուգումների թվով համամասնորեն բաժանված ժամանականահատվածներում: 

Ընթացիկ ստուգումն անցկացվում է տվյալ առարկան դասավանդող դասախոսի 

կողմից` դասացուցակով առարկային հատկացված ժամերին (ուսանողը դասերից չի 

ազատվում): 

31. Ընթացիկ քննության կամ ստուգման քննարկումն անցկացվում է դասերից 

հետո` անհատական աշխատանքների համար նախատեսված ժամերի շրջանակում` 

առարկան դասավանդող դասախոսի կամ ամբիոնի որոշմամբ` նույն առարկան 

դասավանդող այլ դասախոսի կողմից` ստուգմանը հաջորդող աշխատանքային 

երկու օրվա ընթացքում: 

32. Գրավոր ստուգման արդյունքները վերջնական ամփոփումից հետո գրանցվում 

են համապատասխան տեղեկագրում (արդյունքները փակցվում են ի տես բոլորի): 

33. Հետագա մեկ օրվա ընթացքում ուսանողն իրավունք ունի որոշակի հարց(եր)ի 

գնահատումը բողոքարկելու նպատակով գրավոր դիմելու դեկանին, որը 

համապատասխան ամբիոնի վարիչի հետ կազմակերպում է բողոքի քննարկումը 

երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:  

34. Քննարկման արդյունքի մասին կազմվում է արձանագրություն, որը կցվում է 

տեղեկագրին: 

35. Ընթացիկ կամ հանրագումարային ստուգմանը (ստուգարքին, քննությանը) 

դասախոսի բացակայության դեպքում ստուգումն իրականացվում է դեկանի գրավոր 

կարգադրությամբ՛ ըստ ամբիոնի վարիչի առաջարկի (այլ դասախոսի կամ 

հանձնաժողով):  

36. Ընթացիկ ստուգումից բացակայության դեպքում լրացուցիչ ստուգում չի 

կազմակերպվում և տեղեկագրում գրանցվում է «չներկայացածե: Ուսանողը այն 

վերահանձնում է ստուգարքների համար նախատեսված շաբաթվա ընթացքում: 

 

V. Ստուգարքների ամփոփումը 

37. Ստուգարքներն ամփոփվում են յուրաքանչյուր «կիսամյակի ուսումնական 

պարապմունքների վերջին շաբաթվա ընթացքում: 

38. Ուսումնական պարապմունքների նախավերջին շաբաթվա ընթացքում 

իրականացվում է բաց թողնված դասերի լրացում: Նախավերջին շաբաթում, ըստ 

հաստատված ժամանակցույցի, լրացվում են բաց թողած լաբորատոր, գործնական 

սեմինար պարապմունքները : 

39. Եթե ուսանողը հանձնել է բոլոր ընթացիկ ստուգումները և ունի 58 կամ ավելի 

միավոր, ապա տվյալ առարկայի ստուգարքը համարվում է հանձնված:  

40. 0-57 միավորների դեպքում ուսանողը գնահատվում է «Չստուգվածե: 

 

VI. Քննությունների անցկացումը 

41. Քննություններն անցկացվում են կիսամյակային քննաշրջան¬ներում` 19-20-րդ 

շաբաթներում՝ ըստ հաստատված ժամանակցույցի: 
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42. Քննությունների անցկացման ժամանակացույցը` ուսանողական խմբերի 

առաջադրմամբ, կազմվում է դեկանատներում, ներկայացվում ուսումնական 

վարչություն և հաստատվում ուսումնագիտական աշխատանքների գծով 

պրոռեկտորի կողմից քննաշրջանը սկսվելուց մեկ ամիս առաջ: 

43. Քննություններն անցկացվում են հարցատոմսերով, թեստերով, որոնք 

հաստատվում են ամբիոնի նիստում քննաշրջանից մեկ ամիս առաջ:  

44. Քննությունները կարող են կազմակերպվել համակարգչային տեխնիկայի 

միջոցով:  

45. Քննության ընթացքում տվյալ դասընթացից խնդիրներ կամ այլ գործնական 

առաջադրանքներ տալու դեպքում դասախոսը պարտավոր է ուսանողներին 

ապահովել խնդրագրքերով, առաջադրանքների կատարման համար անհրաժեշտ 

մեթոդական և տեղեկատու ձեռնարկներով: 

46. Կրթական յուրաքանչյուր մոդուլ գնահատվում է առանձին, և հարցատոմսերն 

ընդգրկում են միայն տվյալ կիսամյակում դասավանդված թեմաները: 

47. Բանավոր քննության ընթացքում ստացած գնահատականին ուսանողի 

անհամաձայնության դեպքում ուսանողը քննասենյակում հայտարարում է, որ 

համաձայն չէ իր գնահատականին և անմիջապես այդ մասին գրավոր դիմում է 

դեկանին, որն էլ համապատասխան ամբիոնի վարիչի (անհրաժեշտության դեպքում 

նաև քննությունները վերահսկող հանձնաժողովի ներկայացուցչի) հետ 

կազմակերպում է քննության քննարկումը, որի մասին կազմվում է 

համապատասխան արձանագրություն՝ գնահատականը փոփոխելու կամ նույնը 

թողնելու վերաբերյալ:  

48. Տվյալ առարկայից դրական գնահատական ( 58 և ավելի միավորներ) ունեցող 

ուսանողը կարող է չմասնա¬կցել այդ առարկայի քննությանը` պահպանելով իր 

գնահատականը կամ մասնակցելով քննությանը` բարձրացնել դրական 

գնահատականը, որը ենթակա չէ իջեցման: 

49. Քննության (ստուգարքի) վերջում քննվող երեք ուսանողները քննասենյակից 

դուրս են գալիս վերջին ուսանողի պատասխանից հետո:  

50. Ուսումնական վարչության և դեկանի կողմից հաստատված տեղեկագիրը 

դեկանը տրամադրում է դասախոսին ստուգման օրը: Տեղեկագրի մեջ դեկանի կողմից 

կարող են կատարվել հետևյալ գրառումները. 

51. «Քննության չի թույլատրվածե (թանաքով), այն ուսանողների անվան դիմաց, 

որոնք քննաշրջանին կամ տվյալ առարկայի քննությանը (ստուգարքին) մասնակցելու 

թույլտվություն չունեն, 

52. բազմագործոնային համակարգով դրական գնահատված քննության (կամ 

ստուգարքի) գնահատականի նիշը և «Փոխանցվում էե գրառումը (թանաքով), եթե 

ուսանողը տվյալ կրթական մոդուլից ունի դրական գնահատական (այլ բուհից 

տեղափոխություն, ուսանողական իրավունքի վերականգնում և այլն) և չի 

ցանկանում մասնակցել այդ քննությանը (ստուգարքին), ինչի մասին նա նախօրոք 

գրավոր տեղեկացնում է դեկանին: 

53. Քննության ներկայանալիս ուսանողը պարտավոր է դասախոսին ներկայացնել 

ստուգման գրքույկը: Դասախոսը քննական տեղեկագրում գրանցում է ուսանողի 

ստուգման գրքույկի համարը, հարցատոմսի համարը, ուսանողի պատասխանից 

հետո` բարձրաձայն հայտնում գնահատականը, որից հետո գրանցում է 

տեղեկագրում, դրական գնահատականը նաև ստուգման գրքույկում: Կարգի 

խախտման դեպքում դասախոսը ենթակա է նկատողության: 
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54. Ամփոփված քննական տեղեկագիրը դեկանատ է ներկայացվում քննության 

ավարտից անմիջապես հետո:  

55. Բանավոր քննությունը կազմակերպվում է մեկ օրվա ընթացքում մեկ 

ենթախմբի համար: 

 

VII. Գնահատման սանդղակը և նշագրումը 

56. ՎՊՀ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման համար 

կիրառվում է գնահատականների 100 միավորանոց սանդղակը, որը ներկայացված է 

հավելված 2-ում:  

57. Այն դասընթացներին, որոնցից ուսանողը վաստակել է 58-ից ցածր 

արդյունարար միավոր կամ գնահատվել է «չստուգվածե, կրեդիտներ չեն 

հատկացվում և ստուգարքային գրքույկում նշում չի կատարվում: 

58. Գնահատումը կատարվում է ըստ տվյալ դասընթացի գնահատման 

սահմանված չափանիշների. 

 18-20 միավորները համարվում են դրական գնահատական  

 7 միավորները համարվում են բացասական (չի նշվում ուսանողի ստուգման 

գրքույկում): 

59. Քննության ժամանակ կամ գրավոր աշխատանքի կատարման ընթացքում 

ուսանողի անազնվությունը հայտնաբերելիս (ծածկաթերթիկից կամ այլ արգելված 

աղբյուրից օգտվելու դեպքում) (տե՛ս «Ակադեմիական ազնվության կարգեը) այդ 

ուսանողի քննությունը (գրավոր աշխատանքը) դադարեցվում է և տեղեկագրում 

գրանցվում է 0 (զրո): 

 

VIII. Ուսանողի ակադեմիական տեղեկագիրը 

60. Ուսանողի ուսումնական գործունեության արդյունքներն ու առաջադիմության 

ցուցանիշներն ուսման որոշակի ժամանակահատվածի կամ ողջ շրջանի ընթացքում 

վավերագրելու համար դեկանատը յուրաքանչյուր ուսանողի համար, նրա ընդունման 

պահից սկսած, վարում են ակադեմիական տեղեկագիր, որտեղ յուրաքանչյուր 

քննաշրջանից հետո գրանցվում են ուսանողի ուսումնասիրած դասընթացները և 

կրթական մոդուլները, վաստակած կրեդիտները և ստացած հանրագումարային 

գնահատականներն ըստ կրթական մոդուլների և կիսամյակների: Տեղեկագիրն 

արտացոլում է ուսանողի կատարած ուսումնական աշխատանքի ծավալը և 

կրթական ձեռքբերումների որակը (հավելված 3): 

61. Ուսանողի վաստակած կրեդիտները վավերագրվում և կուտակվում են նրա 

ակադեմիական տեղեկագրում և մնում ուժի մեջ նրա ուսումնառության ողջ 

ընթացքում` անկախ ուսումնառության ընդհատումից կամ ուսումնական ծրագրի 

հետագա հնարավոր փոփոխություններից: 

62. Ուսանողի ուսման առաջադիմության ընդհանրացված արդյունքները 

ներկայացնելու համար ակադեմիական տեղեկագրում կիսամյակային 

արդյունքներից հետո նշվում են տվյալ կիսամյակի և մինչև ուսման տվյալ 

ժամանակահատվածն ուսանողի առաջադիմությունն ամբողջացնող ամփոփիչ 

տվյալները, որոնք ներառում են հետևյալ 4 քանակական ցուցանիշները` 

  ծրագրային (գումարային) կրեդիտների (ԾԿ) քանակը 

  գնահատված կրեդիտների (ԳԿ) քանակը 

  վարկանիշային միավորները (ՎՄ)  

  միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ):  
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63. Ծրագրային (գումարային) կրեդիտը (ԾԿ) կրթական ծրագրի ավարտական 

պահանջները բավարարելու նպատակով ուսանողի վաստակած բոլոր կրեդիտների 

գումարն է: 

64. Գնահատված կրեդիտը (ԳԿ) այն դասընթացների կրեդիտների գումարն է, 

որոնք գնահատված են. 

ԳԿ = ∑ (Կրեդիտ) 

65. Վարկանիշային միավորը (ՎՄ) բոլոր գնահատված կրեդիտների և դրանց 

համապատասխանող ECTS գնահատականների արտադրյալների գումարն է.  

 ՎՄ = ∑ (Կրեդիտ x ԹԳ), 

   որտեղ ԹԳ-ն տվյալ ուսումնական մոդուլից ստացված արդյունարար 

ECTS թվային գնահատականն է: Օրինակ, եթե 5 կրեդիտով դասընթացը գնահատվել է 

72 միավոր, ապա տվյալ դասընթացից վարկանիշային միավորը հավասար է 5 

կրեդիտ x 72 = 360` 500 հնարավորից: 

    Միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ) կրեդիտներով չափված 

գնահատականների միջինն է, որը հաշվարկվում է վարկանիշային միավորները 

գնահատված կրեդիտների գումարի վրա բաժանելով (արդյունքը կլորացվում է 0,01 

ճշտությամբ).  

 ՄՈԳ = ՎՄ/( ∑▒ԳԿ) 

66. Հաշվառվում և ակադեմիական տեղեկագրում գրանցվում են կիսամյակային 

(հաշվարկված տվյալ կիսամյակի համար) և արդյունարար (հաշվարկված ուսման 

տվյալ շրջանի համար) վարկանիշային միավորները և ՄՈԳ-երը: 

67. Ուսանողի հիմնավորված պահանջի դեպքում բուհը պարտավոր է, համաձայն 

բուհում գործող կարգի, տրամադրել նրա ակադեմիական տեղեկագիրը ավարտված 

ուսումնառության կամ ուսումնական ծրագրի չավարտված մասի համար:  

68. Ուսանողը համարվում է առաջադիմող, եթե հավաքել է տվյալ կիսամյակի 

համար ուսումնական ծրագրով սահմանված բոլոր դասընթացների անհրաժեշտ 

կրեդիտները (30 կրեդիտ՝ մեկ կիսամյակի համար): 

69. 30 կրեդիտ չհավաքած ուսանողին հնարավորություն է տրվում ուղղելու 

թերացումներն ու բացթողումները և ձեռք բերելու սահմանված կրեդիտները գործող 

կարգի համաձայն: 

 

X. Դասընթացի վերահանձնումը և կրկնումը 

70. Դրական գնահատված դասընթացի քննության(ստուգման) կրկնում 

(վերահանձնում) չի թույլատրվում: 

71. Ստուգմանը, ստուգարքին կամ քննությանը չներկայանալը համարվում է 

հարգելի՝ քննության օրը և դրան հաջորդող երկու աշխատանքային օրերի ընթացքում 

Համալսարանի ընդհանուր բաժնում գրանցված բժշկական տեղեկանքի կամ 

բացակայությունը հիմնավորող այլ փաստաթղթի առկայության դեպքում: 

72. Սահմանված ժամկետներում ընթացիկ ստուգումներն ու քննությունն 

անհարգելի պատճառով չհանձնած կամ արդյունարար նվազագույն 58 միավորը 

չհավաքած (գտնվում է 0-57 միջակայքում) ուսանողներն իրավունք ունեն դրանք 

լրացնելու և հանձնելու համաձայն գործող կարգի, ընդ որում՝ այս շրջանում ստացած 

դրական գնահատականներով ուսանողը չի կարող մասնակցել նպաստների և 

ուսանողական կրթաթոշակի հատկացման համար անցկացվող մրցույթին:  
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73. Յուրաքանչյուր առարկայի քննության կամ ստուգարքի ակադեմիական 

պարտքը թույլատրվում է վերահանձնել միայն երկու անգամ: Պարտքերի մարման 

համար սահմանվում է երկու շրջան՝ ըստ ժամանակացույցի: 

74. Պրակտիկային մասնակցած, բայց չորակավորված ուսանողների համար 

դեկանը պրակտիկայի պարտքերի մարման համար հաստատում է ժամանակացույց: 

75. Հաջողությամբ հանձնված դասընթացների կրեդիտները կուտակվում են 

ուսանողի ակադեմիական տեղեկագրում և մնում ուժի մեջ` անկախ կիսամյակում 

ցածր առաջադիմությամբ կամ այլ պատճառներով պայմանավորված ուսման 

ընդհատման հանգամանքից: 

 

 

XI. Քննաշրջանի արդյունքների ամփոփումը 

76. Քննաշրջանի արդյունքների ամփոփումը կատարվում է դեկանատներում և 

ուսումնական վարչությունում:  

77. Այն ուսանողները, որոնք հաջողությամբ կատարել են ուսումնական տարվա 

պլանով նախատեսված բոլոր առաջադրանքները, դեկանի ներկայացմամբ և 

ռեկտորի հրամանով փոխադրվում են հաջորդ կուրս: 

78. Կիսամյակում գերազանցիկ է համարվում այն ուսանողը, որը տվյալ 

կիսամյակում ստուգարքային և քննական առարկաներից, կուրսային 

աշխատանքներից (նախագծերից), պրակտիկաներից հավաքել է 86-100 միավորներ 

(«գերազանցե գնահատականներ ):  

79. Քննաշրջանի արդյունքները ուսումնասիրվում և քննարկվում են ամբիոնների, 

ֆակուլտետի ուսումնամեթոդական խորհրդի, ռեկտորատի և Համալսարանի 

գիտխորհրդի նիստերում:  

 

XIII. Կրեդիտների փոխանցումը 

80. Ակադեմիական կրեդիտների կուտակումը և փոխանցումը կատարվում է 

համաձայն «Ակադեմիական կրեդիտների կուտակման և փոխանցման համակարգով 

ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կանոնակարգիե: 

 

XIV. Քննությունների և ստուգարքների անցկացման հսկողությունը 

81. Քննությունների և ստուգարքների անցկացման նկատմամբ հսկողությունն 

իրականացվում է ամբիոնի վարիչի, դեկանատի, ուսումնական վարչության և 

քննությունները վերահսկող հանձնաժողովի կողմից: 

82. Քննությունները վերահսկող հանձնաժողովը ստեղծվում է ռեկտորի հրամանով 

և հաշվետու է ռեկտորին ու ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորին:  

83. Քննությունները վերահսկող հանձնաժողովը իրավասու է դեկանի գիտությամբ 

ստուգելու ֆակուլտետում անցկացվող բոլոր տեսակի քննություններն ու 

ստուգարքները, նրանց համապատասխանությունը սույն կանոնակարգին և լսելու 

ուսանող(ներ)ի պատասխան(ներ)ը: 

84. Քննության կամ ստուգարքի ընթացքի, դասախոսի կամ ուսանողի 

պարտականությունների կամ իրավունքների որևէ խախտում նկատելու դեպքում 

հանձնաժողովի անդամներն իրավասու են միջամտելու և (դեկանի օգնությամբ) 

կանխելու նկատված խախտումը:  

85. Ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում հանձնաժողովի անդամներն 

իրավասու են, անմիջապես գրավոր տեղյակ պահելով բուհի ռեկտորին կան 
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ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորին, դեկանից պահանջելու 

քննության կամ ստուգարքի դադարեցում: Քննության (ստուգարքի) շարունակման 

կամ դադարեցման և նոր քննության (ստուգարքի) անցկացման մասին որոշումը 

կայացվում է Համալսարանի ղեկավարության և դեկանի կողմից: 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված 1 

Դասընթացի լսարանային պարապմունքներին ուսանողի մասնակցության hամար 

հատկացվող միավորները և համարժեք տոկոսները 
Մասնակցության աստիճանը 

մասնակցության աստիճանը % 

 Հատկացվող միավորը 

Դասախոսություն  Գործնական (սեմինար, 

լաբորատոր) աշխատանք 

96-100 5 15 

91-95 5 15 

86-90 4 14 

81-85 4 14 

76-80 3 13 

71-75 3 13 

66-70 2 12 

61-65 2 12 

56-60 1 11 

51-55 1 11 

0-50 0 0 

 

Հավելված 2 

Ուսումնառության արդյունքների գգնահատման 100 -միավորանոց սանդղակ 

Գնահատականը ըստ 5- 

բալանոց համակարգի 

Գնահատականը ըստ 

100- բալանոց 

համակարգի 

Գնահատականը ըստ 

ECTS համակարգի  

«գերազանցե (5) 96-100 A+ 

«գերազանցե (5) 91-95 A 

«գերազանցե (5) 86-90 A- 

«լավե (4) 81-85 B+ 

«լավե (4) 76-80 B 

« լավե (4) 71-75 B- 

«բավարարե (3) 67-70 C+ 

«բավարարե (3) 62-66 C 

«բավարարե (3) 58-61 C- 

«անբավարարե  0-57 D 

«ստուգվածե 58-100 S 

«չստուգվածե 0-57 U 
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Գ. Ուսումնական խորհրդատուների ծառայությունը 
1. Կրեդիտային համակարգով սովորող ուսանողներին ուսման գործընթացում 

օժանդակելու նպատակով ֆակուլտետը կազմակերպում է ուսումնական 

խորհրդատուների ծառայություն, որում ընդգրկում են մասնագիտության 

ուսումնական ծրագրերին քաջատեղյակ մասնագետներ: 

2. Ուսումնական խորհրդատուն իրականացնում է խորհրդատվական 

ծառայություններ մեկ կամ մի քանի հարակից մասնագիտությունների գծով և հսկում 

իրեն կցված ուսանողների ուսումնական առաջընթացը նրանց ուսումնառության ողջ 

ընթացքում:  

3. Խորհրդատուն ներկայացնում է ուսանողների ուսումնական շահերը, 

ուսումնական գործընթացի հետ կապված տարաբնույթ հարցերի շուրջ նրանց համար 

պարբերաբար կազմակերպում խմբային և անհատական խորհրդատվություններ: 

 

Դ. Ուսանողի իրավունքներն ու պարտականությունները 
  1.  Ուսանողը պարտավոր է` 
 ծանոթանալ կրեդիտային համակարգով ուսուցման սույն կարգին և խստորեն 

հետևել դրա պահանջներին, 

 կատարել ուսումնական դասընթացների և քննությունների համար 

սահմանված պահանջները, 

 կանոնավոր հաճախել իր ուսումնառության ծրագրում ընդգրկված բոլոր 

դասընթացներին, 

 Ուսանողն իրավունք ունի` 

 ընտրելու տվյալ մասնագիտության (մասնագիտացման) ուսուցման համար 

ՎՊՄԻ կողմից առաջադրվող կամընտրական դասընթացներ` ուսումնական ծրագրի 

պահանջներին համապատասխան, 

 միջբուհական փոխանակման և/կամ ակադեմիական շարժունության 

ծրագրերի շրջանակներում ուսումնառության որոշակի շրջան (կիսամյակ, ուստարի) 

ուսումնառելու այլ բուհում (ներառյալ` օտարերկրյա), 

 փոխադրվելու մեկ այլ բուհ (ներառյալ` օտարերկրյա)` համաձայն ՀՀ 

Կառավարության սահմանած կարգի, 

 հիմնավորված կերպով դիմելու և ստանալու իր ակադեմիական տեղեկագիրը` 

ավարտված ուսումնառության կամ ուսումնական ծրագրի չավարտված մասի 

համար, 

 բակալավրի աստիճանը և համապատասխան որակավորումը հաստատող 

պաշտոնական փաստաթղթերի (դիպլոմի) հետ միասին անվճար ստանալու 

համաեվրոպական նմուշի դիպլոմի հավելված (հայերեն և անգլերեն)` համաձայն ՀՀ 

Կառավարության համապատասխան որոշման: 

 

15. ՎՊՀ-ի ուսումնական օրացույցը  

 

2016-17 ուստարվա 1-ին կիսամյակի ժամանակացույց 

Առկա ուսուցման համակարգ 

Բակալավրի կրթական ծրագիր 

Գործընթացը 
ժամկետը 

1-3-րդ կուրսեր 4-րդ կուրսեր 
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Ուումնական պարապմունքներ 

 /ներառյալ պրակտիկան/ 

Սեպտեմբերի 1-ից 

դեկտեմբերի 28-ը 

Սեպտեմբերի 1-ից 

դեկտեմբերի 14 

Ընթացիկ քննություններ 

1-ին փուլ 
հոկտեմբերի 13-26  

/7-8-րդ շաբաթ/ 
6-րդ շաբաթ 

2-րդ փուլ 

դեկտեմբերի  

8-21 

/15-16-րդ շաբաթ/ 

12-րդ շաբաթ 

Ստուգարքներ դեկտեմբերի 22-28 դեկտեմբերի 8-14 

Քննություններ հունվարի 5-25-ը դեկտեմբերի 15-29 

Պարտքերի մարման առաջին շրջան 

Պարտքերի մարման երկրորդ շրջան 

փետրվարի 13-17-ը 

փետրվարի 20-24-ը 

փետրվարի 13-17-ը 

փետրվարի 20-24-ը 

2-րդ կիսամյակի ուսումնական 

պարապմունքները 
փետրվարի 9-ից հունվարի 12-ից 

Ուսման վարձի վճարում Ըստ պայմանագրում /համաձայնագրում/ նշված 

ժամկետի 

Զեղչերի դիմումների ներկայացում /«ՎՊՀ-

ի ուսանողական նպաստների, պետական 

և ներբուհական կրթաթոշակների 

հատկացման» 

կանոնակարգը տեղակայված է բուհի 

կայքում /vsu.am/ 

Պետության կողմից կատարվող մասնակի 

փոխհատուցման համար դիմումները ներկայացնել 

օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 9-ը 

Բուհի կողմից կատարվող մասնակի փոխհատուցման 

համար դիմումները ներկայացնել օգոստոսի 17-ից 

սեպտեմբերի14 

 
Հեռակա ուսուցման համակարգ 

Բակալավրի կրթական ծրագիր 

Գործընթաց Առաջին կիսամյակ 

Տեսական դասընթաց հունվարի 5-ից փետրվարի 7 

Քննաշրջան մարտի 29-ից ապրիլի 25 

Պարտքերի մարման առաջին շրջան 

Պարտքերի մարման երկրորդ շրջան 

մայիսի 15-19 
հունիսի 5-9 

Ուսման վարձի վճարում Ըստ պայմանագրում /համաձայնագրում/ նշված ժամ 

ժամկետի 

Զեղչերի դիմումների ներկայացում /« ՎՊՀ-ի 

ուսանողական նպաստների, պետական և 

ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման» 

կանոնակարգը տեղակայված է բուհի կայքում 

/vsu.am/ 

Պետության կողմից կատարվող մասնակի 

փոխհատուցման համար դիմումները ներկայացնել 

օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 9-ը 

Բուհի կողմից կատարվող մասնակի 

փոխհատուցման համար դիմումները ներկայացնել 

դեկտեմբերի 17-ից հունվարի 19-ը 

 
 2016-17 ուս. տարվա 2-րդ կիսամյակի ժամանակացույց 

Առկա ուսուցման համակարգ 

Բակալավրի կրթական ծրագիր 

Գործընթացը 
ժամկետը 

1-3-րդ կուրսեր 4-րդ կուրսեր 

Ուումնական պարապմունքներ 

 /ներառյալ պրակտիկան* / 
փետրվարի 9-հունիսի 7 հունվարի 12 –մայիսի 16 

Ընթացիկ 

քննություններ 

1-ին փուլ մարտի 23-ապրիլի 5 

/7-8-րդ շաբաթ/*** 
--------------------- 

2-րդ փուլ մայիսի 18-31 

/15-16-րդ շաբաթ/*** 
--------------------- 

Ստուգարքներ** հունիսի 1-7 

ստուգարքները կազմակերպվում 

են ուսումնական 

պարապմունքների վերջին 

շաբաթում 
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Քննություններ հունիսի 8-28 մայիսի 4-17 

Պարտքերի մարում 

 

1-ին փուլ սեպտեմբերի 7-14 մայիսի 18,19,22 

2-րդ փուլ սեպտեմբերի 21-27 մայիսի 23,24 

Զեղչերի դիմումների նեկայացում հունվարի 26-փետրվարի 20 

Վարձավճարների մուծում Ըստ պայմանագրում /համաձայնագրում/ նշված ժամկետի 

Ավարտական որակավորման 

քննություն 
--------------------- մայիսի 25-հունիսի 7 

* ըստ ուսումնական պլանի 

** ստուգարքները կազմակերպվում են տվյալ առարկայի վերջին պարապմունքից հետո` դասերից հետո 

***ընթացիկ քննությունների կիսամյակային տևողությունը չի գերազանցում 1 շաբաթը 

 
Հեռակա ուսուցման համակարգ 

Բակալավրի կրթական ծրագիր 

 

Գործընթաց Առաջին կիսամյակ 

Տեսական դասընթաց հունվարի 5-ից փետրվարի 7 

Քննաշրջան մարտի 29-ից ապրիլի 25 

Պարտքերի մարման առաջին շրջան 

Պարտքերի մարման երկրորդ շրջան 

մայիսի 15-19 
հունիսի 5-9 

Ուսման վարձի վճարում 
Ըստ պայմանագրում /համաձայնագրում/ նշված 

ժամ ժամկետի 

Զեղչերի դիմումների ներկայացում /« ՎՊՀ-ի 

ուսանողական նպաստների, պետական և 

ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման» 

կանոնակարգը տեղակայված է բուհի կայքում 

/vsu.am/ 

Պետության կողմից կատարվող մասնակի 

փոխհատուցման համար դիմումները 

ներկայացնել օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 9-ը 

Բուհի կողմից կատարվող մասնակի 

փոխհատուցման համար դիմումները 

ներկայացնել դեկտեմբերի 17-ից հունվարի 19-ը 

 

 

Մաս II. ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ 
 

 1. Տեղեկագրքի նպատակը 

 Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է կենսաբանաքիմիական 

ֆակուլտետում իրականացվող բակալավրի կրթական ծրագրերի վերաբերյալ 

տեղեկատվությունը ուսանողներին, դասախոսական ու վարչական կազմին, ինչպես 

նաև լայն հանրությանը մատչելի դարձնելու համար և պարունակում է ամփոփ 

տեղեկատվություն ինչպես առանձին մասնագիտությունների ուսումնական 

ծրագրերի, այպես էլ դրանց բաղադրիչ դասընթացների և ուսումնական մոդուլների 

վերաբերյալ: Այն ներառում է. 

- կրթական ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը` շնորհվող որակավորումը, 

ծրագրի նպատակները և նախանշված ելքային կրթական արդյունքները, ծրագրի 

բովանդակային կազմը և կրեդիտների կառուցվածքը, ավարտական պահանջները և 

ատեստավորման ձևերը, պրակտիկաների վերաբերյալ տեղեկատվությունը և այլն, 

- առանձին դասընթացների և ուսումնական մոդուլների հակիրճ նկարագիրը` 

դասընթացի անվանումը և նույնացման թվանիշը, ուսուցման կիսամյակը, 

դասընթացին հատկացված կրեդիտները (ներառյալ շաբաթական լսարանային 

ժամաքանակներն ըստ պարապմունքի ձևերի), դասընթացի խնդիրները` 

արտահայտված ելքային կրթական արդյունքներով և սպասվող մասնագիտական 
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և/կամ փոխանցելի կարողություններով, դասընթացի հակիրճ բովանդակությունը, 

ուսուցման և գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները: 
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2. 020200«Կենսաբանություն ե մասնագիտության տեղեկագիրք 
2.1. Ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական կրթամաս 

ՀՍՏ պարտադիր դասընթացներ / 
 

Հ/Լ-1007 Հայոց լեզու և գրականություն-1 /2 կրեդիտ 
Շաբաթական 2 ժամ լսարանային 

60 ժամ` 28 ժամ գործնական, 32 ժամ ինքնուրույն 

1–ին կիսամյակ, ստուգարք 

 Նպատակը  

Դասընթացի նպատակն է ապահովել ուսանողի համապատասխան գիտելիքները 

հայոց լեզվի և գրականության ոլորտում  

Կրթական արդյունքները.  

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է. 

1 կարողանան կատարել մշակումներ հարնձնարարված թեմաների շուրջ, 

2 հարստացնեն բառապաշարը, 

3 կարողանան կատարել հնչյունաբանական, բառակազմական, ձևաբանական և 

շարահյուսական վերլուծություններ, 

4 ճիշտ ձևակերպել գործնական գրությունները: 

Բովանդակությունը. 

Թեմա-1. Հայոց լեզվի կազմավորումը և զարգացման փուլերը: Հայ գրերի գյուտը և 

նրա քաղաքական, պատմական, մշակութային նշանակությունը: 

Թեմա-2. Հնդեվրոպական լեզվաընտանիք: Հայերենը որպես նրա առանձին ճյուղ: 

Հայերենի կետադրությունը: Կետադրական նշաններ: 

Թեմա-3. Ժամանակակից գրական հայերենի կազմավորումը: Զարգացման փուլերը: 

Արևելահայ և արևմտահայ գրական լեզուներ: Դրանց համադրական բնութագիրը:  

Թեմա-4. Գրական, ազգային, պետական, խոսակցական, մեռած լեզուներ, ժարգոններ, 

բարբառներ: Բնիկ հայերեն բառեր: Փոխառություններ: 

Թեմա-5. Հայերենի բառակազմության միջոցները (ածանցում, բառաբարդում, 

հապավում): Հնաբանություններ, օտարաբանություններ, նորաբանություններ:  

Թեմա-6. Իմաստաբանություն: Բառերի տեսակներն ըստ ձևաիմաստային դաշտերի 

(հոմանիշ, հականիշ, համանուն): Հայերենի դարձվածքները: 

Թեմա-7. Ձևաբանություն: Հայերենի խոսքի մասերը: Դասակարգման հիմունքները: 

Թեքվող խոսքի մասեր: 

Թեմա-8. Չթեքվող խոսքի մասեր: 

Թեմա-9. Շարահյուսություն: Նախադասության տեսակներն ըստ կազմության: 

Թեմա-10. Նախադասության գլխավոր և երկրորդական անդամներ: 

Թեմա-11. Լեզու և ոճ: Ոճի տեսակները: 

Թեմա-12. Լեզվի պատկերավորման միջոցները: Նրանց դերը խոսքի գեղեցկության, 

հուզականության գործում: 

Թեմա-13. Ստուգաբանություն: Անուն, ազգանուն, կեղծանուն: 

Թեմա-14. Ձեռագրեր, գրիչներ: Մատենադարան: Հայկական տպագրություն: 

Միջնադարյան Հայաստանի համալսարանները: 

Թեմա-15. Հայկական տոմար: Հայկական դիցաբանություն: Հայ ժողովրդական տոներ:  

Թեմա-16. Հայերենագիտություն: Հայերենագիտության երախտավորներ: Սփյուռք, 

սփյուռքահայ կրթօջախներ:  
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Գ/Բ-1141 Հայոց լեզու և գրականություն-2 /2 կրեդիտ / 
Շաբաթական 2 ժամ լսարանային 

60 ժամ` 28 ժամ գործնական, 32 ժամ ինքնուրույն 

2-րդ կիսամյակ ,ստուգարք 

 Նպատակը  

Դասընթացի նպատակն է ապահովել ուսանողի գիտելիքները հայոց լեզվի և 

գրականության ոլորտում  

Կրթական արդյունքները.  

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է. 

1 կարողանան կատարել մշակումներ հարնձնարարված թեմաների շուրջ, 

2 հարստացնեն բառապաշարը, 

3 կարողանան կատարել հնչյունաբանական, բառակազմական, ձևաբանական և 

շարահյուսական վերլուծություններ, 

4 ճիշտ ձևակերպել գործնական գրությունները: 

Բովանդակությունը. 

Թեմա-1 Գրերի ստեղծումը, Մեսրոպ Մաշտոց: 

Թեմա-2 5-րդ դարի հայ պատմիչները: 

Թեմա-3 Հայ գրականությունը 10-18-րդ դարերում: 

Թեմա-4 Հայ գրականությունը 19-րդ դարի առաջին կեսին: 

Թեմա-5 Հայ գրականությունը 19-րդ դարի 50-60-ական թվականներին: 

Թեմա-6 Հայ գրականությունը 19-րդ դարի 70-80-ական թվականներին: 

Թեմա-7 Հայ գրականությունը 19-րդ դարի 90-ական թվականներին: 

Թեմա-8 Հայ գրականությունը 20-րդ դարի սկզբին: 

 

ՌԼ/Բ - 0081 Ռուսաց լեզու -1 /4 կրեդիտ/ 
Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք 

/ 120 ժամ, 56 ժամ գործնական, 64 ժամ ինքնուրույն / 

1-ին կիսամյակ, ստուգարք 

Նպատակը. 
Դասընթացը նպատակ ունի ձևավորել ռուսերենի իմացության այնպիսի մակարդակ, 

որը կապահովի ուսանողների ռուսերենով հաղորդակցվելու, երկխոսություն 

ծավալելու ունակությունները:  

Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կկարողանա. 

1. ռուսերենով ճիշտ կառուցել իր բանավոր խոսքը. 

2. ծավալել երկխոսություն ինչպես նեղ մասնագիտական, այնպես էլ այլ 

ոլորտներում. 

3. կիրառել ռուսաց լեզվի քերականական կառուցվածքը. 

4. վերլուծել, մեկնաբանել և վերարտադրել մասնագիտական և այլ բնույթի 

(գեղարվեստական և ճանաչողական) տեքստեր: 

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1. Խաղաղության մշակույթ: ՀՀ ներքին և արտաքին քաղաքականությունը: 

Տեսական նյութ. Հնչյունաբանություն: Ռուսաց լեզվի հնչյունական համակարգը; 

ռուսերենի շեշտ; բանավոր և գրավոր խոսքի հնչերանգը:  
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Թեմա 2. Ռուսաց լեզուն որպես ՄԱԿ-ի աշխատանքային լեզուներից մեկը: 

Քերականական նյութ. Գոյականի քերականական սեռը: Ընդհանուր քերականական 

սեռի բառեր: Որոշչի համաձայնեցումը գոյականի հետ: Քերականական կառույցների 

կազմում:  

Թեմա 3. Մարդ: Դիմանկար: Բնավորություն: Ընտանիք: Քերականական նյութ. 

Որոշչի համաձայնեցումը գոյականի հետ: Քերականական կառույցների կազմում:  

Գոյականների հոլովները:  

Թեմա 4. Տուն, բնակարան, քաղաք, որում ես ապրում եմ: Քերականական նյութ. 

Գոյականի թիվը: Եզակի թիվ, հոգնակի թիվ: Անեզական և անհոգնական 

գոյականներ: 

Թեմա 5. Կրթություն: Կրթության համակարգը Հայաստանում: Քերականական նյութ. 

Ածական անուն: Որակական, հարաբերական և ստացական ածականներ: Ածականի 

համեմատական աստիճանները: Ամբողջական և կրճատ ձևերը: Նրանց 

կիրառությունը կապակցություններում և նախադասություններում: Քերականական 

կառույցների կազմում:  

Թեմա 6. Երիտասարդությունը 21 դարում: Քերականական նյութ. Թվական անուն: 

Թվականի տեսակները, ուղղագրությունը, կապակցությունները և շարահյուսական 

դերը: Քերականական կառույցների կազմում:  

Թեմա 7. Աշխատանքի նշանակությունը մարդու կյանքում: Քերականական 

նյութ.Դերանուն: Դերանունների տեսակները: Քերականական կառույցների կազմում:  

 

Ռ Լ/Բ- 0081 Ռ ուսա ց լեզու- 2 /4 կրեդիտ / 
Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք 

/ 120 ժամ, 56 ժամ գործնական, 64 ժամ ինքնուրույն / 

2-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

Նպատակը. 
Դասընթացը նպատակ ունի ուսանողի մոտ ձևավորելու ռուսերեն լեզվի այնպիսի 

մակարդակ, որը կապահովի տվյալ լեզվով հաղորդակցումը, սեփական տեսակետը 

արտահայտելու և երկխոսություն ծավալելու նրա ունակությունը մասնագիտական և 

այլ ոլորտներում: 

Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կյուրացնի ռուսաց լեզվի ուղղագրության հիմնական սկզբունքները և կանոնները. 

2. կտիրապետի տվյալ մասնագիտության տերմինային համակարգին. 

3. կտիրապետի մասնագիտական տեքստի քերականական 

առանձնահատկություններին, կարգերին և շարահյուսական կառուցոածքներին. 

4. կկարողանա սեղմ ձևով ներկայացնել այս կամ այն մասնագիտական տեքստը, 

առանձնացնել նրանում պարունակվող հիմնական միտքը, նշել առանցքային բառերը 

(եզրույթները), ընդգծել տվյալ հոդվածում պարունակվող գիտական նորույթը: 

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1. Գիտություն և տեխնիկա: Քերականական նյութ: Բայ: Բայի 

եղանակավորում: Սահմանական, ըղձական և հրամայական եղանակները: 

Քերականական կառույցների կազմում:  
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Թեմա 2. Մշակույթ և արվեստ: Քերականական նյութ: Բայ: Բայի եղանակավորում: 

Սահմանական, ըղձական և հրամայական եղանակները: Քերականական 

կառույցների կազմում:  

Թեմա 3. Առողջություն: Հանգիստ: Սպորտ: Ժամանց: Քերականական նյութ: Բայ: 

Բայի եղանակավորում: Սահմանական, ըղձական և հրամայական եղանակները: 

Քերականական կառույցների կազմում:  

Թեմա 4. Բնություն: Բնապահպանություն: Էկոլոգիա: Քերականական նյութ: Դերբայ: 

Դերբայների տեսակնեռը: Ժամանակի պարագա և տեղի պարագա: Կառավարման 

սկզբունքով կառուցված պարագայական կապակցություններ: Քերականական 

կառույցների կազմում:  

Թեմա 5. ԶԼՄ-ներ և դրանց դերը ռւսաց լեզվի ուսուցման գործում: Քերականական 

նյութ: Դերբայ: Դերբայների տեսակնեռը: Քերականական կառույցների կազմում: 

Շարահյուսություն: Պարզ և բարդ նախադասություններ: 

Թեմա 6. Հայրենիք: Մեր հանրապետությունը: Կենսաձևը Հայաստանում: 

Շարահյուսություն: Պարզ և բարդ նախադասություններ: Կետադրություն: 

 

Փ /բ-0478 Փ իլիսոփայության հիմնահարցեր /4 կրեդիտ / 
Շաբաթական 3 ժամ 

/ 120 ժամ, 24 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ սեմինար, 76 ժամ ինքնուրույն / 

4-րդ կիսամյակ ստուգարք 

 Նպատակը  

 - Ուսանողներին զինել գիտելիքներով փիլիսոփայության և նրա խնդիրների մասին: 

 - Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական գիտելիքների պաշարը: 

 - Ուսանողներին գաղափար տալ մարդու էության, բնության և հասարակության 

օրենքների և օրինաչափությունների մասին: 

 - Օգնել ուսանողներին` տեսական գիտելիքները օգտագործել գործնականում: 

 - Հիմք ստեղծել հասարակական մյուս գիտությունների հետագա 

ուսումնասիրության համար: 

Կրթական արդյունքները.  

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կիմանա  

1. տարբեր դարաշրջանների փիլիսոփայական տեսությունների մասին  

2. անձի և հասարակության մասին  

3. կկարողանա կատարել մշակույթի և քաղաքակրթության մասին վերլուծություններ 

4.իմացության և գիտական իմացության, ճանաչողության և իրականության 

ուսումնասիրության մասին 

5. մարդու և հասարակության ծագումը և պրոբլեմները 

6. ժամանակակից գլոբալ խնդիրները 

7. մշակույթի և արժեքաբանության խնդիրները 

8. հասարակության սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական կառուցվածքը: 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1. Փիլիսոփայությունը որպես գիտություն 

Թեմա 2. Փիլիսոփայության զարգացման պատմական էտապները -  

Թեմա 3. Մատերիա և կեցություն 

Թեմա 4. Հոգևորի (գիտակցության) պրոբլեմը փիլիսոփայության մեջ  

Թեմա 5. Զարգացման հիմնախնդիրները  
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Թեմա 6. Իմացության տեսություն 

Թեմա 7.Գիտական իմացության յուրահատկությունը  

Թեմա 8. Սոցիալական փիլիսոփայություն 

Թեմա 9.Հասարակության սոցիալ - տնտեսական համակարգը  

Թեմա 10.Հասարակության քաղաքական համակարգը  

Թեմա 11.Մարդու հիմնախնդիրը փիլիսոփայության մեջ 

Թեմա 12.Հասարակական գիտակցություն  

Թեմա 13.Արժեքաբանության փիլիսոփայություն  

 

Պ /բ-0443 Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1 /2 կրեդիտ / 
Շաբաթական 2 ժամ 

/ 60 ժամ. 10 ժամ դասախոսություն, 14 ժամ սեմինար, 36 ժամ ինքնուրույն / 

1-ին կիսամյակ ստուգարք 

 Նպատակը  

 Դասընթացի նպատակն է ապահովել ուսանողի գիտելիքները հայ ժողովրդի 

պատմության վերաբերյալ:  

 Կրթական արդյունքները.  

 Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը 

 1. կիմանա հայ ժողովրդի պատմությունը  

 2. կծանոթանա հայկական մշակույթին  

 3. կծանոթանա եկեղեցիներին  

Բովանդակությունը  

 Թեմա 1. Հայոց ժողովրդի պարբերացումը: 

Թեմա 2. Հնդեվրոպական նախահայրենիք: 

Թեմա 3. Հայկական հին և միջնադարյան պետականությունների պատմություն:  

Թեմա 4. Հայոց եկեղեցին: 

Թեմա 5. Հայկական մշակույթը: Հայ ազգային ազատագրակա շարժումները: 

Հայաստանի երեք հանրապետությունները:  

 

Պ /բ-0444 Հայոց պատմության հիմնահարցեր -2 /2 կրեդիտ / 
Շաբաթական 2 ժամ 

60 ժամ. 10 ժամ դասախոսություն, 14 ժամ սեմինար, 36 ժամ ինքնուրույն 

2 -րդ կիսամյակ ստուգարք 

 Նպատակը 

 Ուսանողներին ծանոթացնել Հայաստանում Քրիստոնեության ընդունման և 

տարածման պատմությանը, 

Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական գիտելիքները, 

Ներկայացնել Հայ Առաքելական Եկեղեցու գործունեությունը հիմնադրաման 

օրվանից մինչև մեր օրերը, 

Ձեռք բերած գիտելիքներն և ունակությունները կիրառել պրակտիկ գործունեության 

մեջ, 

Նախապատրաստել պատմական հետագա ուսումնասիրություններին: 

 Կրթական արդյունքները.  

 Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է. 

 կարողանա ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 
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 տիրապետի հայ եկեղեցու դավանաբանական հարցերին և քույր եկեղեցիների 

հետ նրա առնչություններին, 

 կարողանա հայ եկեղեցու նախկին պատմության օրինակներով կատարեն 

ինքնուրույն եզրահանգումներ: 

Բովանդակությունը 

Թեմա 1. Վաղ քրիստոնեությունը: 

Թեմա 2 Քրիստոնեության մուտքը Հայաստան:  

Թեմա 3. Քրիստոնեությունը Հայաստանում II-III դարերում: 

Թեմա 4. Քրիստոնեության պետականացումը Հայաստանում  

Թեմա 5. Եկեղեցու հայացումը: Ոսկեդար:  

Թեմա 6. Հայ Առաքելական եկեղեցին VII-IX դարերում:  

Թեմա 7.  Հայոց եկեղեցին Բագրատունյաց շրջանում:  

Թեմա 8. Հայ Առաքելական եկեղեցին Կիլիկյան շրջանում: 

Թեմա 9. Հայ Առաքելական եկեղեցին XV-XVIII դարերում:  

Թեմա 10 .Հայ Առաքելական եկեղեցին XIX- XX դարերում: 

  

 Կամընտրական դասընթացներ 
 

ՕԼ/Բ 0121 Օտար լեզու (Անգլերեն) -1 (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական 4 ժամ (56 ժամ գործնական պարապմունք, ինքն . աշխ 64) 

1-ին կիսամյակ, ստուգարք 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է զարգացնել ուսանողների լեզվական գիտելիքները և 

հաղորդակցական կարողությունները լեզվախոսքային բոլոր ոլորտներում 

(ունկնդրել, կարդալ, խոսել, գրել): 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կհարստացնի ակտիվ և ներզոր բառապաշարը. 

2. կսովորի անգլերեն լեզվի քերականության հատուկ բարդություն ունեցող 

երևույթները. 

3. ձեռք կբերի անգլերեն լեզվով բանավոր և գրավոր խոսք կառուցելու հմտություններ: 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1. Արտասանություն, ուղղախոսություն. անգլերեն լեզվի հնչյունական 

համակարգի ընդհանուր բնութագիրը, հնչյունների և հնչույթների արտասանական 

առանձնահատկությունները, նախադասության հնչերանգը: 

Թեմա 2. Բառապաշար, բառակազմություն. հիմնական բառակազմական միջոցներ 

(ածանցում, բառաբարդում, փոխակարգում): 

Թեմա 3. Քերականություն. խոսքի մասերի քերականական կարգերը, 

նախադասության շարադասությունը (ուղիղ և շրջուն): 

Թեմա 4. Առաջարկվող թեմաներ. ընտանիք, ընտանեկան հարաբերություններ և 

ավանդույթներ, իմ հետաքրքրությունները, ճանապարհոր-դություն, երազանքներ, իմ 

ապագա մասնագիտությունը, շրջակա միջավայր և նրա պահպանումը և այլն: 
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ՕԼ/Բ0121 Օտար լեզու (Անգլերեն) - 2 (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական 4 ժամ (56 ժամ գործնական պարապմունք, ինքնուրույն աշխ.64) 

2-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է զարգացնել ուսանողների լեզվական գիտելիքները և 

հաղորդակցական կարողությունները լեզվախոսքային բոլոր ոլորտներում՝ 

ուսումնասիրվող թեմաների շրջանակներում: 

Կրթական արդյունքները. 

Դասրնթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա համակարգել նախորդ փուլում յուրացրած քերականական 

նյութը՝ հիմնվելով հաղորդակցական սկզբունքի վրա. 

2. կունենա օտար լեզվով բանավոր և գրավոր խոսք կառուցելու հմտություններ. 

3. կկարողանա ընկալել լսած/կարդացած նյութի հիմնական բովանդակությունը, 

տարանջատել հիմնական տեղեկատվությունը երկրորդականից: 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1. Ուղղախոսություն, ուղղագրություն. անգլերենի արտասանական 

առանձնահատկությունները, տարբեր տիպի նախադասությունների հնչերանգն ու 

խոսքի առոգանությունր, ուղղագրական հիմնական կանոնները: 

Թեմա 2. Բառապաշար, բառակազմություն. վերարտադրողական և ընկալողական 

բառապաշարի ընդլայնում: 

Թեմա 3. Քերականություն. նախորդ փուլում յուրացրած քերականական նյութի 

(անվանողական և բայական կարգերի) համակարգում հաղորդակցական սկզբունքի 

հիման վրա: 

Թեմա 4. Հանրամշակութային գիտելիքներ անգլախոս երկրների մշակույթի և 

լեզվակիր ժողովուրդների հասարակական կյանքի մասին: 

  

ՕԼ/Բ0121 Օտար լեզու (Անգլերեն) - 3 (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական 4 ժամ (56 ժամ գործնական պարապմունք. Ինքն. Աշխ 64) 

3-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին զինել հիմնարար գիտելիքներովանգլերեն 

լեզվի քերականության ձևաբանության և շարահյուսության բաժինների և բանավոր 

խոսքի հիմունքների մասին: 

Կրթական արդյունքները. 

Դասրնթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա համակարգել քերականական նյութը՝ հիմնվելով 

հաղորդակցական սկզբունքի վրա. 

2. կունենա օտար լեզվով բանավոր և գրավոր խոսք կառուցելու հմտություններ. 

3. կկարողանա ընկալել լսած/կարդացած նյութի հիմնական բովանդակությունը, 

տարանջատել հիմնական տեղեկատվությունը երկրորդականից: 

Բովանդակությունը 

Թեմա 1 Մակբայների համեմատության աստիճանը, Ածականների համեմատության 

աստիճանը: 

Թեմա 2 Անգլերեն լեզվի ժամանակաձևերի ուսումնասիրություն, Ներկա և անցյալ 

վաղակատար ժամանակաձևեր:  
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Թեմա 3 Միացյալ թագավորություն, աշխարհագրական բառապաշար, լրացուցիչ 

տեղեկություններ Մեծ Բրիտանիայի Միացյալ Թագավորության մասին:  

Թեմա 4 Հոդերի կիրառությունը հատուկ անունների հետ, գոյականական ածանցներ 

 
Տ /բ-1251 Տնտեսագիտություն / 2 կրեդիտ / 

Շաբաթական 2 ժամ 60 ժամ / 10 ժամ դասախոսություն, 14ժամ սեմինար, 36 ժամ 

ինքնուրույն/ 

4-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել տնտեսագիտության 

մեթոդաբանության, շուկայական տնտեսությյան բովանդակության, 

սեփականատիրական հարաբերությունների, միկրոտնտեսական և 

մակրոտնտեսական զարգացման օրինաչափությունների, պետական բյուջեի ու 

պետության տնտեսական քաղաքականության արդյունավետության բարձրացման 

մասին պատկերացումներ:  

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է. 

1. յուրացնի տնտեսագիտության հիմունքները,  

2. պատկերացում կունենա շուկայական տնտեսության բնույթի, 

կատեգորիաների, զարգացման հիմնական օրինաչափությունների մասին: 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1 Տնտեսագիտության տեսության ծագումն ու զարգացումը: Ուսումնասիրման 

առարկան և մեթոդները:  

Թեմա 2 Արտադրության բնութագիրը:  

Թեմա 3 Շուկայական էկոնոմիկայի տեսության հիմունքներ: Արժեքի տեսություններ:  

Թեմա 4 Շուկայական հարաբերությունների էությունը, կառուցվածքն ու 

ֆունկցիաները:  

Թեմա 5 Տնտեսական համակարգի ինքնակառավարումը: Շուկայական 

հավասարակշռվածություն:  

Թեմա 6 Ֆիրման շուկայական հարաբերությունների համակարգում:  

Թեմա 7 Ձեռնարկատիրական կապիտալի ձևավորումը:  

Թեմա 8 Ծախքերի էությունը: Արտադրություն և ծախքեր:  

Թեմա 9 Շահույթ և շահութաբերություն: Տնտեսական շահույթ, ձեռնարկատիրական 

եկամուտ, աշխատավարձ:  

Թեմա 10 Ագրո-արդյունաբերական համալիր: Ռենտայի տեսություն:  

Թեմա 11.Մակրոտնտեսական քաղաքականության նպատակներն ու հասնելու 

ուղիները:  

Թեմա 12.Կուտակում, սպառում և խնայողություններ:  

Թեմա 13 Տնտեսական աճ: Տնտեսական զարգացման փուլայնությունը:  

Թեմա 14 Աշխատանք, զբաղվածություն և գործազրկություն Մարդկային կապիտալի 

տեսությունը:  

Թեմա 15 Դրամա-վարկային համակարգի էությունը: Արժեզրկում:  

Թեմա 16 Ֆինանսական համակարգ և ֆինանսական քաղաքականություն:  

Թեմա 17 Պետության սոցիալ-տնտեսական քաղաքականությունը:  

Թեմա 18 Համաշխարհային տնտեսությունը և զարգացման օրինաչափությունները:  
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Թեմա 19 Միջազգային արժույթային և ֆինանսական համակարգեր: 

 

Փ/բ-0476 Քաղաքագիտություն /2 կրեդիտ/ 
Շաբաթական 2ժամ 

60 ժամ / 10 ժամ դասախոսություն, 14 ժամ սեմինար, 36 ժամ ինքնուրույն / 

4-րդ կիսամյակ ստուգարք 

Նպատակը.  

 Քաղաքագիտություն առարկայի դասընթացը նպատակ ունի ուսանողին տալ 

գիտելիքներ հասարակության քաղաքական կյանքի վերաբերյալ, այն ուսանողին 

հնարավորություն է տալիս պատկերացում կազմելու քաղաքական համակարգի, նրա 

էության ու բնույթի մասին, պետության կառավարման բնույթի, քաղաքական 

կազմակերպությունների գործունեության վերաբերյալ օգնում է կապ հաստատելու 

տնտեսության և քաղաքականության միջև: 

Կրթական արդյունքները. 

Քաղաքագիտություն առարկայի վերաբերյալ համապարփակ գիտլիքներ, կարողանա 

համեմատել հասարագիտական մյուս գիտությունների հետ, հստակեցնել 

դասընթացի տեղն ու դերը հասարակագիտական գիտությունների շրջանակում: 

Հստակորեն պատկերացում կազմելու քաղաքականության, նրա էության ու 

կառուցվածքի վերաբերյալ, կատարելու վերլուծություններ, համեմատություններ 

քաղաքագիտության բոլոր հարցերի վերաբերյալ 

 Մասնագիտական գիտելիքը նորացնելու և փոխանցելու 

 Նոր գաղափարներ առաջ քաշելու 

 Թիմում աշխատելու ունակություն 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1. Քաղաքագիտության ուսումնասիրության առարկան, մեթոդները 

Թեմա 2. Քաղաքականության սուբյեկտները 

Թեմա 3. Հասարակության իրավաքաղաքական համակարգ 

Թեմա 4. Պետությունը որպես քաղաքական համակարգի գլխավոր իֆստիտուտ 

Թեմա 5. Պետության կառավարման հիմնական մոդելները 

Թեմա 6. Քաղաքական իշխանություն 

Թեմա 7. Քաղաքական կազմակերպությունների բնութագիրը 

Թեմա 8. Քաղաքական գործընթաց 

Թեմա 9. Քաղաքական կոնֆլիկտ 

Թեմա 10. Քաղաքական մշակույթ 

Թեմա 11. Քաղաքական լիդերություն 

 

Փ /բ-0479 Իրավագիտություն /2 կրեդիտ / 
Շաբաթական 2ժամ 

60 ժամ / 10 ժամ դասախոսություն, 14 ժամ սեմինար, 36 ժամ ինքնուրույն / 

4-րդ կիսամյակ ստուգարք 

Նպատակը. 

1. Ուսանողներին զինել գիտելիքներով իրավունքի, հատկապես մարդու 

իրավունքների, դրանց ներպետական և միջազգային պաշտպանության վերաբերյալ: 

2. Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական,իրավագիտական 

գիտելիքները. 
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3. Ուսանողներին ծանոթացնել ՀՀ օրենսդրության հետ: 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է. 

 պետք է տիրապետեն դասընթացի թեմաներին 

 կարողանան ճիշտ գնահատել մարդու՝ որպես ժամանակակից իրավական 

պետություններում հռչակված բարձրագույն արժեքի դերն ու տեղը պետական 

կառույցների համակարգում, ճիշտ պատկերացում կազմեն քաղաքական 

իշխանության վերաբերյալ, ծանոթանան իրավունքի համակարգում ընդգրկված 

ճյուղերի հետ:  

Բովանդակությունը. 

Թեմա-1. Պետության և իրավունքի առաջացումը:. Պետության և իրավունքի 

առաջացման ու զարգացման մասին հիմնական տեսությունները: Պետության 

առաջացման պատճառները: Հիմնական հատկանիշները: Պետությունը որպես 

քաղաքական համակարգի հատուկ տարր:  

Թեմա 2. Պետության էությունը, գործառույթները: Պետության ձև հասկացությունը: 

Թեմա 3. Իրավունքը սոցիալական նորմերի համակարգում: Իրավունքի 

հատկանիշներն ու սահմանումը: Իրավունքի աղբյուրները կամ ձևերը. իրավունքը 

ժամանակակից ըմբռնմամբ:  

Թեմա 4. Իրավահարաբերություններ հասկացությունը և նրա հիմնական 

հատկանիշները. իրավահարաբերության կառուցվածքը: Իրավաբանական փաստեր:  

Թեմա 5. Իրավագիտակցության հասկացությունը և տեսակները: 

Իրավագիտակցության կառուցվածքը:  

Թեմա 6. Օրինականության և իրավակարգի հարաբերակցությունը: 

Օրինականությունն իբրև սկզբունք:  

 Թեմա 7. Իրավունքի համակարգ հասկացությունը: Իրավունքի համակարգի 

կառուցվածքային տարրերը: Իրավունքի ճյուղերը:  

Թեմա 8. Սահմանադրական իրավունքի առարկան ու աղբյուրները: 

Սահմանադրական իրավունքի առարկան: Սահմանադրական իրավունքի նորմերը և 

դրանց առանձնահատկությունները: Սահմանադրաիրավական հարաբերություններ: 

Թեմա 9. Սահմանադրական կարգի հասկացությունը: Ժողովրդաիշխանության 

իրականացման ձևերը: ՀՀ օրենսդրությունը մարդու իրավունքների 

պաշտպանության մասին: 

Թեմա 10. Ընտանեական իրավունք. հասկացությունը և հիմնական սկզբունքները: 

Թեմա 11. Քրեական իրավունք. հասկացությունը և հիմնական ինստիտուտները:  

Թեմա 12. Բնապահպանական իրավունք հասկացությունը, համակարգը, 

աղբյուրները: 

 Թեմա 13. Մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային հիմնահարցերը: 

 

Փ/բ-0481 Մշակութաբանություն /2 կրեդիտ / 
Շաբաթական 2ժամ 

60 ժամ / 10 ժամ դասախոսություն, 14 ժամ սեմինար, 36 ժամ ինքնուրույն / 

3-րդ կիսամյակ ստուգարք 

Նպատակը. 

ա) Ուսանողին զինել գիտելիքներով մշակութաբանության և նրա խնդիրների մասին: 

բ) Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական գիտելիքների պաշարը: 
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գ) Ուսանողին գաղափար տալ մշակույթների զարգացման, օրինաչափությունների, 

տիպերի, միջմշակութային հաղորդակցման խնդիրների վերաբերյալ: 

դ) Օգնել ուսանողներին տեսական գիտելիքները օգտագործել պրակտիկայում: 

ե) Հիմք ստեղծել մշակույթի հետ կապված այլ գիտությունների ուսումնասիրման 

համար: 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է. 

ա) կարողանա ձեռք բերած տեսական գիտելիքները օգտագործել գործնականում: 

բ) տիրապետեն մշակութաբանության, հետազոտման մեթոդներին: 

գ) կարողանա ըմբռնել մշակույթի ընդհանուր բնույթը: 

դ) կարողանա որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ: 

ե) կարողանա տարբերակել մշակութաբանության տարբեր ուսմունքների 

առանձնահատկություններ 

 Բովանդակությունը. 

Թեմա 1 Մշակութաբանության առարկայի ընդգրկման շրջանակները -  

Թեմա 2 Մշակույթի մակարդակները  

Թեմա 3 Զանգվածային և էլիտար մշակույթ  

Թեմա 4 Հոգևոր գործունեության մշակութային ձևերը  

Թեմա 5 Մշակույթ, բնություն, հասարակություն  

Թեմա 6 Աշխարհի մշակութային պատկերի հերթափոխումը 

Թեմա 7 Մշակույթների համակարգման ձևերը և եղանակները  

Թեմա 8 Մշակույթների կազմաբանությունը  

Թեմա 9 Մշակույթների տիպաբանություն  

Թեմա 10 Միջմշակութային հաղորդակցման խնդիրները  

Թեմա 11 Մշակույթների դինամիկան  

Թեմա 12 Մարդը մշակույթում: 

Թեմա 13 ժամանակակից գլոբալ խնդիրները XX դարավերջի մշակույթում 

 

Հ/բ- 0332 Սոցիոլոգիա / 2 կրեդիտ / 
Շաբաթական 2ժամ 

60 ժամ / 10 ժամ դասախոսություն, 14 ժամ սեմինար, 36 ժամ ինքնուրույն / 

3-րդ կիսամյակ ստուգարք 

Նպատակը.  

Ուսանողների մոտ գիտելիքներ ձևավորել սոցիոլոգիայի պատմական 

անհրաժեշտության, հասարակության համար ունեցած դերի, սոցիոլոգիական 

աշխարհայացքի բազմազանության և բազմաձևության մասին 

Բովանդակությունը 

Թեմա 1. Սոցիոլոգիան իբրև գիտություն 

1. Սոցիոլոգիայի ձևավորման նախադրյալները: 

2.Սոցիոլոգիական գիտելիքի կառուցվածքը: 

3.Սոցիոլոգիայի ուսումնասիրման օբյեկտը, առարկան, մեթոդները, ֆունկցիաները: 

4.Սոցիոլոգիական հետազոտության մեթոդները: 

5.Սոցիոլոգիան հասարակական գիտությունների համակարգում:  

 Թեմա 2. Հասարակություն  
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1.Հասարակության պատմական ձևեր և տիպաբանական հիմքեր: 

2.Հասարակության զարգացումը մեկնաբանող մոտեցումներ: 

2.1.Հասարակությունն իբրև համակարգ: 

Թեմա 3. Մշակույթ 

1.<<Մշակույթ>> հասկացությունը, տարրերը, տեսակները: 

2.Սոցիոմշակութային փոփոխություններ: 

Թեմա 4. Սոցիալականացում  

1. Ընդհանուր հասկացություն, տեսակներ: 

2. Առաջնային սոցիալականացումը մեկնաբանող մոտեցումներ: 

3. Սոցիալականացման հիմնական ագենտները: 

4. Շեղվող վարք:  

Թեմա 5. Հասարակության սոցիալական կառուցվածքը 

1. Սոցիալական խմբեր և կազմակերպություններ: 

2. Սոցիալական ինստիտուտներ. ընտանիքի ինստիտուտը: 

Թեմա 6. Սոցիալական ստրատիֆիկացիա  

1. Սոցիալական անհավասարություն, սոցիալական մոբիլություն, 

ստրատիֆիկացիոն դիրքեր, միջին դաս: 

2. Ստրատիֆիկացիոն համակարգեր: 

3. Սոցիալական ստրատիֆիկացիան մեկնաբանող դասական մոտեցումներ: 

Կրթական արդյունքները. 

Դ ասընթացի ուսանողը պետք է իմանա 

1.Տեսական գիտելիքներ 

 Սոցիոլոգիայի առաջացման պատմական անհրաժեշտության, վերջինիս 

ուսումնասիրման օբյեկտի, առարկայի, ֆունկցիաների, հիմնական խնդիրների, 

սոցիոլոգիական գիտելիքի բազմամակարդակ կառուցվածքի վերաբերյալ, 

 Հասարակության պատմական տիպերի, զարգացման օրինաչափությունների, 

հիմնական ընդհանրությունների եւ տարբերությունների, համակարգային 

մոտեցման, հասարակության՝ իբրեւ համակարգի՝ բազմամակարդակ 

կառուցվածքում գործառնող եւ փոխկախված տարրերի (անհատը՝ սոցիալական 

գործողություն կատարելու տեսանկյունից, խմբեր, կազմակերպություններ, 

ինստիտուտներ) վերաբերյալ, 

 Հասարակության վերահսկողության մեխանիզմների, դրանց 

փոխպայմանավորվածության վերաբերյալ, 

 Հասարակության ստրատիֆիկացիոն կառուցվածքի(շերտավորման), այն 

մեկնաբանող մոտեցումների, հիմնական շերտերի բնութագրի, մոբիլության, 

վերջինիս տեսակների, ըստ մոբիլության «բացե եւ «փակե հասարակությունների 

մեկնաբանման վերաբերյալ, գլոբալացման, վերջինս մեկնաբանող մոտեցումների եւ 

հիմնական տեսությունների (իմպերիալիզմ (Հոբսոն), կախվածության տեսություն 
(Ֆրանկ), համաշխարհային համակարգի տեսություն (Վալերշտայն), ցանցային 
տեսություն (Կաստելս) ), հռոմեական ակումբի, գլոբալ եւ գլոբալացնող ռիսկերի, 

ռիսկի հասարակության գաղափարի, գլոբալացման հիմնական գործիքների, 

աշխատուժի, տեխնոլոգիաների, կապիտալի հոսքերի, Մալթուսականության, 

Համահնչյունայնացման խնդրի, համաշխարհային հասարակության աճող 

բարդացման վերաբերյալ: 
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 Կիրառական սոցիոլոգիայի զարգացման պատմության, սոցիոլոգիական 

հետազոտության նախապատրաստման, անցկացման մշակման, ընդհանրացման 

ձեւերի, հետազոտության հիմնական մեթոդների վերաբերյալ: 

Բուն մասնագիտական գործնական կարողություներ 

 Վերլուծելու, սինթեզելու, 

 Կազմակերպելու, պլանավորելու, 

 Քննադատության, ինքնաքննադատության, 

 Տեղեկատվության կառավարման, 

 Նոր տեղեկատվությունը համապատասխան համատեքստում ընկալելու, 

մեկնաբանելու 

 Բազմաձեւության, բազմամշակութայնության ընդունման, 

 Նոր գաղափարներ առաջադրելու 

 Յուրացված գիտելիքը տրամաբանորեն եւ հետեւողականորեն ներկայացնելու, 

 Առարկայի մեթոդները եւ տեխնոլոգիաները ճիշտ օգտագործելու, 

 Տվյալ առարկայական ոլորտում հետազոտությունների արդյունքները 

գնահատելու կարողություններ: 

 

Ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագիտական դասընթացներ 
 

ՄԱ/բ-0582 Բարձրագույն մաթեմատիկա /4 կրեդիտ/ 
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն 2 ժամ գործնական 

120 ժամ /24 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ գործնական, 72 ժամ ինքնուրույն/ 

1--ին կիսամյակ, քննություն 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ շարքերի 

տեսությունից, դիֆերենցիալ հավասարումներից, հավանականությունների 

տեսությունից, վիճակագրությունից: 

 Կրթական արդյունքները. 

 Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. ծանոթ կլինի շարքերի տեսության կիրառություններին, պարզագույն դիֆերենցիալ 

հավասարումներին, հավանականությունների տեսությանը, վիճակագրությանը.  

2. կկարողանա կիրառել դիֆերենցիալ հավասարումների տեսությունը 

կենսաբանության խնդիրներում, կատարել փորձնական արդյունքների 

վիճակագրական վերլուծություն: 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1. Վերլուծական երկրաչափության և գծային հանրահաշվի տարրեր: 

Թեմա 2. Մեկ փոփոխականի ֆունկցիայի դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշիվ:  

 

ԻՏՄՄ/բ 1371 Համակարգչից օգտվելու հմտություններ, 2 կրեդիտ 
Շաբաթական 2 ժամ /8 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ գործնական, 32 ժամ 

ինքնուրույն/ 

1-ին կիսամյակ, ստուգարք 

Ինֆորմատիկա՚ առարկայի ուսուցման նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել 

գիտելիքներ համակարգչային տեխնիկայի ժամանակակից միջոցների, ներքին 
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կառուցվածքի, նրա առանձին հարմարանքների, ծրագրային միջոցների և դրանք 

իրենց մասնագիտական բնագավառում կիրառելու կարողություն: 

Կրթական արդյունքները 

1. կտիրապետի համակարգչի կառուցվածքին և աշխատանքի սկզբունքներին 

2. կտիրապետի օպերացիոն համակարգի հետ աշխատանքի սկզբունքներին 

3. կտիրապետի տեքստային փաստաթղթերի կառուցման հմտություններին 

4. կտիրապետի աղյուսակային պրոցեսորի հետ աշխատանքի հմտություններին 

Բովանդակությունը 

Թեմա 1 Անհատական համակարգիչների կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքները: 

Պրոցեսոր: Հիշողության կազմակերպման եղանակները անհատական 

քոմփյութերում: Անհատական համակարգիչների կառուցվածքային սխեման և 

նրանում կիրառվող ճարտարապետական լուծումները: Անհատական 

համակարգիչների հիմնական հարմարանքները: Պրոցեսոր, ներածման և 

արտածման, հիշողության հարմարանքներ: 

Թեմա 2 Աշխատանք Windows7 օպերացիոն համակարգի հետ: Windows ՕՀ-ի 

աշխատանքի ինտերֆեյսը: Աշխատանք ստանդարտ ծրագրերի հետ: Ֆայլային 

համակարգ. ֆայլերի պատճենահանում, տեղափոխում, հեռացում, փնտրում, 

վերանվանում: Ֆայլերի և թղթապանակների հատկությունները:  

Թեմա 3 MS Office 2007 ծրագրային փաթեթ: Աշխատանք MS Word տեքստային 

պրոցեսորի հետ: Էջի պարամետրերի տեղակայումը: Տեքստի մուտքագրման և 

ֆորմատավորման կանոնները: Աշխատանք աղյուսակների հետ: Գործիքաշար: 

Էջավորման կանոնները:  

Թեմա 4 Աշխատանք MS Excel աղյուսակային պրոցեսորի հետ: Ոչ բարդ 

հաշվարկների կատարում: Բանաձևերի տեղակայման հմտություններ: 

Ֆունկցիաները Excel-ում: Գրաֆիկների, դիագրամների կառուցում: Ինֆորմացիայի 

տեսակավորման և զտման կանոնները:  

 

Ֆ/բ-1400 Ֆիզիկա /4 կրեդիտ / 
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական կամ լաբորատոր, 

120 ժամ /20 ժամ դասախոսություն, 10ժամ գործնական, 10 ժամ լաբորատոր, 80 ժամ 

ինքնուրույն/ 2-րդ կիսամյակ ,քննություն 

 Նպատակը  

Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել. 

 Տալ գիտելիքներ ֆիզիկական երևույթների և օրենքների մասին: 

 Նպաստել ինքնուրույն պարզագույն հետազոտություններ անցկացնելու 

կարողությունների ձևավորմանը: 

 Նպաստել ֆիզիկայի տարբեր բաժինների միջև խորը կապերի ընկալմանը: 

 Նպաստել ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի միջառարկայական կապերի 

ընկալմանը: 

 Կրթական արդյունքները.  

 Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է սովորի  

 տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից ինքնուրույն, նոր գիտելիքներ ձեռք 

բերելու հմտություններ: 

 տվյալ բնագավառում տեսական և փորձարարական խնդիրներ լուծելու 

հմտություններ 
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 Բովանդակությունը  

Թեմա 1. Ներածություն:  

Թեմա 2. Մեխանիկա:  

Թեմա 3. Կինեմատիկա:  

Թեմա 4. Նյութական կետի դինամիկան:  

Թեմա 5. Աշխատանք և էներգիա:  

Թեմա 6. Պինդ մարմնի շարժումը:  

Թեմա 7. Հեղուկների և գազերի շարժումը:  

Թեմա 8. Մեխանիկական տատանումներ և ալիքներ: 

Թեմա 9. Մոլ-կինետիկ տեսություն Թերմոդինամիկական I և II սկզբունքները:  

Թեմա 10. Ռեալ գազեր: Պինդ մարմնի կառուցվածքըԷլեկտրական դաշտ:  

Թեմա 11. Հաղորդիչները և դիէլեկտրիկները էլեկտրական դաշտում: Հաստատուն 

էլեկտրական դաշտ 

Թեմա 12.Մագնիսական դաշտ Էլեկտրոմագնիսական ինդուկցիա: Նյութի 

մագնիսականություն:Փոփոխական հոսանք: Էլեկտրամագնիսական դաշտ:  

Թեմա 13. Օպտիկա: Լույսի և հյութի փոխազդեցություն Լույսի ինտերֆերենցիա, 

դիֆրակցիա: Բևեռացում: 

 

Ք/բ-0750 Ընդհանուր և անօրգանական քիմիա / 4 կրեդիտ / 
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ լաբորատոր 

120 ժամ / 24 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ լաբորատոր, 72 ժամ ինքնուրույն / 

1-ին կիսամյակ, քննություն 

 Նպատակը  

 Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել. 

1 Ժամանակակից գիտության տեսանկյունից մեկնաբանել այն կապը, որը գոյություն 

ունի նյութերի կառուցվածքի և հատկությունների միջև: 

2 Մենդելևի պարբերական օրենքի հիման վրա բացահայտել տարրերի և նրանց 

միացությունների հատկությունները, քիմիական ռեակցիաների հետևանքով 

առաջացած նյութերի կազմն ու հատկությունները: 

3 Տարրերի և նրանց միացությունների հատկությունների ճանաչման ճանապարհով 

սինթեզել ժամանակակից տեխնիկայի պահանջներին համապատասխանող նյութեր: 

4 Համապատասխան հող ստեղծել քիմիական մյուս առարկաների 

(բյուրեղագիտություն,անալիտիկ, ֆիզիկական օրգանական քիմիայի և 

կենսաքիմիայի) ուսումնասիրման համար: 

 Կրթական արդյունքները. 

 Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է կարողանա  

կարողանան ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

1. ձեռք բերեն քիմիական սարքավորումների և նյութերի հետ վարվելու տարրական 

հմտություններ 

2. կարողանան պատրաստել լուծույթներ, տիրապետել նյութերի մաքրման 

եղանակներին:  

3. կարողանան որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ: 

 Բովանդակությունը Թեմա 1. Ներածություն: 
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Թեմա 2. Ատոմա-մոլեկուլային ուսմունք:քիմիայի հիմնական օրենքները: Ատոմի 

կառուցվածքը:  

Թեմա 3. Մենդելևի պարբերական օրենքը:  

Թեմա 4. Քիմիական կապ: Քիմիական ռեակցիայի էներգետիկան  

Թեմա 5. Քիմիական ռեակցիայի արագությունը և մեխանիզմը: Լուծույթներ:  

Թեմա 6. Էլեկտրոլիտիկ դիսոցման տեսությունը: Կոմպլեքս միացություններ:  

 

Ք/բ-0750 Ընդհանուր և անօրգանական քիմիա / 3 կրեդիտ / 
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ լաբորատոր 

120 ժամ /22 ժամ դասախոսություն, 22 ժամ լաբորատոր, 76 ժամ ինքնուրույն/ 

2-րդ կիսամյակ, քննություն 

 Նպատակը  

 Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել. 

1. Ժամանակակից գիտության տեսանկյունից մեկնաբանել այն կապը, որը գոյություն 

ունի նյութերի կառուցվածքի և հատկությունների միջև: 

2. Մենդելևի պարբերական օրենքի հիման վրա բացահայտել տարրերի և նրանց 

միացությունների հատկությունները, քիմիական ռեակցիաների հետևանքով 

առաջացած նյութերի կազմն ու հատկությունները: 

3. Տարրերի և նրանց միացությունների հատկությունների ճանաչման ճանապարհով 

սինթեզել ժամանակակից տեխնիկայի պահանջներին համապատասխանող նյութեր: 

4. Համապատասխան հող ստեղծել քիմիական մյուս առարկաների 

(բյուրեղագիտություն,անալիտիկ, ֆիզիկական օրգանական քիմիայի և 

կենսաքիմիայի) ուսումնասիրման համար: 

 Կրթական արդյունքները. 

 Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է կարողանա  

 կարողանան ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

ձեռք բերեն քիմիական սարքավորումների և նյութերի հետ վարվելու տարրական 

հմտություններ 

կարողանան պատրաստել լուծույթներ, տիրապետել նյութերի մաքրման 

եղանակներին:  

կարողանան որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ: 

 Բովանդակություն Թեմա 1. Օքսիդա-վերականգնման ռեակցիաներ: Էլեկտրոդային 

պրոցեսներ: Էլեկտրոլիզ: Ջրածին:  

Թեմա 2. VIIխմբի քիմիական տարրեր: VIխմբի քիմիական տարրեր:  

Թեմա 3. Vխմբի քիմիական տարրեր:  

Թեմա 4. Vխմբի քիմիական տարրեր:  

Թեմա 5. VIIIխմբի քիմիական տարրեր:  

Թեմա 6. Մետաղներ: 
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Ք/բ-1401 Անալիտիկ քիմիա / 3 կրեդիտ / 
Շաբաթական 2 ժամ լաբորատոր և 1 ժամ դասախոսություն 

90 ժամ / 14 ժամ դասախոսություն, 28 ժամ լաբորատոր, 48 ժամ ինքնուրույն / 

3-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

 Նպատակը  

 Ուսանողներին զինել գիտելիքներով քիմիական անալիզի տեսության ընդհանուր 

պրոբլեմների և գոյություն ունեցող և նոր ստեղծվող մեթոդների իմացությամբ: 

 Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական, քիմիայի հիմնական 

օրենքների և անալիզի ժամանակակից մեթոդների վերաբերյալ գիտելիքները: 

 Ուսանողներին ծանոթացնել և գաղափար տալ անալիտիկ քիմիայի դերի և 

նշանակության մասին գիտության և արտադրության ամենատարբեր 

բնագավառներում: 

 Կրթական արդյունքները. 

 Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է կարողանա.  

 1. ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կարողանա կիրառել գործնականում, 

 2. կարողանան տիրապետելանալիզի մեթոդներին, 

 3. կարողանան պատրաստել անհրաժեշտ լուծույթներ, 

 ինքնուրույն հետազոտել պինդ նյութը կամ լուծույթը: Խորացնել և ընդլայնել 

ուսանողների ընդհանուր տեսական, քիմիայի հիմնական օրենքների և անալիզի 

ժամանակակից մեթոդների վերաբերյալ գիտելիքները: 

Բովանդակությունը  

Թեմա 1. Որակական անալիզի առարկան, խնդիրները և մեթոդները: Մասսաների 

ներգործման օրենքը և հետերոգեն պրոցեսներ:  

Թեմա 2. Կոմպլեքսագոյացումը անալիտիկ քիմիայում: Կոլոիդ համակարգեր:  

Թեմա 3. Գրավիմետրիկ անալիզ: Տիտրիմետրիկ անալիզ:  

Թեմա 4. Մասսաների ներգործման օրենքը և հիդրոլիզի և ամֆոտերության 

պրոցեսները: Օքսիդա-վերականգնման պրոցեսներ: 

 

Ք/բ-1402 Օրգանական քիմիա / 6 կրեդիտ/ 
Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ լաբորատոր 

180 ժամ / 38 ժամ դասախոսություն, 40 ժամ լաբորատոր, 102 ժամ ինքնուրույն / 

3-րդ կիսամյակ քննություն 

 Նպատակը  

Ուսանողներին զինել գիտելիքներով ածխածնի միացությունների՝ ածխաջրածինների 

և նրանց ֆունկցիոնալ ածանցյալների քիմիայի, դրանց կառուցվածքի, 

հատկությունների, ստացման եղանակների, գործնական կիրառման 

հնարավորությունների վերաբերյալ: 

 Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական, քիմիական և 

մեթոդական գիտելիքները: 

 Ուսանողներին գաղափար տալ օրգանական միացությունների բազմազանության, 

իզոմերիայի, կառուցվածքային առանձնահատկությունների մասին: 

 Օրգանական քիմիայի բնագավառում ձեռք բերված գիտելիքները և 

ունակությունները կիրառել պրակտիկ գործունեության մեջ: 
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 Նախապատրաստել քիմիական գիտությունների ցիկլի առարկաների (օրգանական 

սինթեզ, կենսաքիմիա, կենսօրգանական քիմիա, ֆիզիկական քիմիա և այլն) հետագա 

ուսումնասիրություններին: 

 Կրթական արդյունքները.  

 Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է. 

 կարողանան ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

 կարողանան կատարել լաբորատոր փորձեր կատարել օրգանական 

միացությունների հետ, 

 կարողանան որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ: 

Բովանդակությունը 

Թեմա 1. Ներածություն: Հիմնական տեսական պատկերացումներն օրգանական 

քիմիայում:  

Թեմա 2. Սահմանային ածխաջրածիններ: 

Թեմա 3. Էթիլենային ածխաջրածիններ:  

Թեմա 4. Դիենային ածխաջրածիններ: 

Թեմա 5. Ացետիլենային ածխաջրածիններ:  

Թեմա 6. Ացիկլիկ ածխաջրածիններ:  

Թեմա 7. Արոմատիկ ածխաջրածիններ:  

Թեմա 8. Միատոմանի և բազմատոմ սպիրտներ: Միատոմանի և բազմատոմ 

ֆենոլներ:  

Թեմա 9. Պարզ և բարդ եթերներ: Ալդեհիդներ և կետոններ:  

Թեմա 10. Կարբոնաթթուներ և նրանց ածանցյալներ: Ճարպեր: Արոմատիկ թթուներ:  

Թեմա 11. Ալիֆատիկ և արոմատիկ ամիններ: Ածխաջրեր: Հետերոցիկլիկ 

միացություններ:  

Թեմա 12. Ամինաթթուներ և սպիտակուցներ: 

  

Ք/բ-1403 Ֆիզիկական և կոլոիդային քիմիա /3կրեդիտ/ 
Շաբաթական 2 ժամ դասախոս., 2ժամ լաբորատոր 

90 ժամ / 20 ժամ դասախոսություն, 22 ժամ լաբորատոր, 48 ժամ ինքնուրույն / 

3-րդ կիսամյակ քննություն 

 Նպատակը  

1. Ֆիզիկական քիմիայի խնդիրն է, որ ապագա ուսուցիչը ուսումնասիրելով 

ֆիզիկական քիմիան լրիվ չափով պատրաստ լինի միջնակարգ դպրոցի ծրագրով 

նախատեսված նյութերի շարադրմանը քիմիայի դասերին և վարելու ֆակուլտատիվ 

դասընթացները, որոնցում ընդգրկված են նաև ֆիզիկա-քիմիական բաժիններ: 

 2. Ուսանողները ձեռք բերեն հմտություն և ունակություն էլեկտրական և չափիչ 

սարքերի հետ աշխատելու, որոնք անհրաժեշտ են քիմիայի ուսուցչին քիմիական 

փորձեր դնելու, փորձերի արդյունքները մաթեմատիկորեն մշակելու և դրանք 

իմաստավորելու համար:  

 Կրթական արդյունքները. 

 Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է. 

 կարողանան ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

ձեռք բերեն հմտություն և ունակություն էլեկտրական և չափիչ սարքերի հետ 

աշխատելու 
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ծանոթանալու հետազոտման ժամանակակից ֆիզիկա-քիմիական մեթոդներին, 

կարողանան որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ: 

Բովանդակությունը  

Թեմա 1. Ներածություն:  

Թեմա 2. Քիմիական թերմոդինամիկա:  

Թեմա 3. Քիմիական հավասարակշռության թերմոդինամիկա:  

Թեմա 4. Ֆազային հավասարակշռություն:  

Թեմա 5. Ոչ էլեկտրոլիտների լուծույթներ:  

Թեմա 6. Էլեկտրոլիտների լուծույթներ:  

Թեմա 7. Մակերևույթային երևույթներ և ադսորբցիա:  

Թեմա 8. Քիմիական կինետիկա և կատալիզ:  

Թեմա 9. Ֆոտոքիմիական պրոցեսներ:  

Թեմա 10. Էլեկտրոքիմիա:  

 

ԸՖԴ/բ-0875 Քաղպաշտպանություն և արտակարգ իրավիճակների 

հիմնահարցեր /2 կրեդիտ / 
շաբաթական 2 ժամ, 60 ժամ / 16 ժամ դասախոսություն 8 ժամ գործնական, 36 ժամ 

ինքնուրյուն / 5-րդ կիսամյակ ստուգարք 

 Նպատակը. Վերջին տասնամյակների ընթացքում մարդը ստիպված է իր 

կենսագործունեությունը ծավալել այնպիսի իրավիճակներում, որոնք կարող են 

բնական, էկոլոգիական և տեխնածին վթարների, ինչպես նաև պատերազմների 

հետևանքով: Արտակարգ իրավիճակներում մարդու անվտանգ գործունեթության 

երաշխիքկարող են հանդիսանալ միայն նրա տեսական և պրակտիկ 

պատրաստվածությունը: Ուստի դասընթացի ժամանակ ուսանողին տալիս ենք այն 

գիտելջքները, որոնք կօգնեն բնական, աղետների, վթարների և հակառակորդի 

կողմից ժամանակակիցկիրառման հետևանքներից պաշտպանվելու ձևի և մեթոդների 

իմացությունը:  

 Կրթական արդյունքները.  

 Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է կարողանա.  

 տիրապետի անհատական և բժշկական պաշտպանության միջոցներիցօգտվելու 

կանոններին. 

 իրականացնել ուսուցումը դպրոցներում աղետների առաջացման պատճառների 

և հնարավոր հետևանքների վերացման մասին  

 գնահատել ստեղծված իրավիճակը համապատասխան ստացած 

մասնագիտության  

 կազմակերպել և իրականացնել փրկարարական աշխատանքները վնասման 

օջախներում 

5. կարողանալ դասավանդել ցածր դասարաններում «ԱԻ հիմնահարցեր «առարկան  

 Բովանդակությունը 

Թեմա 1. Արտակարգ իրավիճակներում և պատերազմի ժամանակ բնակչության 

պաշտպանության կառավարման պետական միասնական համակարգը, իրավական 

նորմատիվ բազան: 

Թեմա 2. Արտակարգ իրավիճակները, նրանց դասակարգումը, բնութագրերը, 

կանխարգելման և բնակչության պաշտպանության ուղիները: 
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Թեմա 3. Հարձակման ժամանակակից զանգվածային և սովորական միջոցները: 

Թեմա 4. Քիմիական վարակման օջախները և քիմիական իրադրության գնահատման 

մեթոդները: 

Թեմա 5. Ճառագայթային վարագման օջախները և ճառագայթային իրադրության 

գնահատումը: 

Թեմա 6. ԱԻ և պատերազմի ժամանակ բնակչության պաշտպանության հիմնական 

եղանակները, ձևերը և միջոցառումների կազմակերպումը: 

Թեմա 7. ԱԻ ռիսկի գնահատումը: Թեմա 8. ԱԻ և ՔՊ պլանների կազմման հարցերը: 

Թեմա 9. ԱԻ և ՔՊ պլանների կազմման հարցերը: 

Թեմա 10. ԱԻ օպերատիվ միջոցառումների կազմակերպումը: 

Թեմա 11. Հանրակրթական դպրոցական համակարգի խնդիրները բնակչության և 

քաղ.պաշտպանության բնագավառում: 

Թեմա 12. Բնակչության և քաղ.պաշտպանության հարցերով ուսուցման 

կազմակերպումը: 

Թեմա 13. Արտակարգ իրավիճակների և ռազմական դրությանը բնակչությանը 

բարոյա- հոգեբանական պատրաստման հարցերը: 

Թեմա14. Արտակարգ իրավիճակների և ռազմական դրության ժամանակ 

դպրոցական օբյեկտներում փրկարարական և անհետաձգելի վթարափրկարարական 

աշխատանքների կազմակերպումը: 

Թեմա15. Հանրակրթական դպրոցների 2-րդ, 5-րդ և 6-րդ դասարանների 

աշակերտների հետ «Քաղպաշտպանություն և արտակարգ իրավիճակների 

հիմնահարցեր«պարապմունքների անցկացման մեթոդիկան:  

 

Կամընտրական դասընթացներ 
 

Կ/բ-0876 Բժշկագիտության հիմունքներ և առողջության պահպանում /2 

կրեդիտ/ 
Շաբաթական 2 ժամ 

60 ժամ / 10 ժամ դասախոսություն 14 ժամ գործնական, 36 ժամ ինքնուրույն / 

5-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

 Նպատակը  

1. Ուսանողներին զինել այնպիսի գիտելիքներով, որոնք անհրաժեշտ են հիվանդին 

(տուժածին) առաջին օգնություն ցուցաբերելու համար, ինչպես նաև առողջ 

ապրելակերպիվերաբերյալ: 

2. Ուսանողներին տալ գիտելիքներ հիվանդի հետազոտության մեթոդների մասին, 

սիրտ-անոթային, շնչառական, մարսողական, միզասեռական, ներզատիչ 

համակարգերի առավել հաճախ հանդիպող հիվանդությունների և որոշ ինֆեկցիոն 

հիվանդությունների և ինֆեկցիայի կանխարգելման միջոցառումների, ինչպես նաև 

տարբեր վնասվածքների ու թունավորումների մասին: 

 3. Վերակենդանացման ու ցավազրկման մասին: 

4. Այն բժշկական հմտությունների վերաբերյալգործողությունների մասին, որոնք 

անհրաժեշտ են արտակարգ իրավիճակներում առաջին օգնություն ցուցաբերելու 

համար:  

 Կրթական արդյունքները.  

 Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք կարողանա.  
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 ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

 կարողանան ճանաչել և գնահատել արտակարգ իրավիճակներ, 

 ճիշտ և արագ գործել շտապ դեպքերում, ժամանակին ձեռնարկել հմուտ 

գործողություններ: 

Բովանդակությունը 

Թեմա 1. Օրգանիզմի հիմնական օրգան համակարգերի կառուցվածքը և 

ֆունկցիաները: Հասկացություն հիվանդության մասին:  

Հիվանդների քննության մեթոդները: Հիվանդի անհատական հիգիենան: Հիվանդի 

խնամքի նշանակությունը: 

Թեմա 2. Մարմնի ջերմության չափման եղանակները:  

Պուլսի չափումը: Օրգանիզմի ռեակցիան դեղամիջոցների կրկնակի օգտագործման 

դեպքում:  

Զարկերակային ճնշման չափումը: Դեղամիջոցների օգտագործման եղանակները: 

Թեմա 3. Սիրտ-անոթային համակարգի հիվանդություններ` ստենոկարդիա, 

սրտամկանի ինֆարկտ, հիպերտոնիկ հիվանդություն:  

Սուր սիրտ-անոթային անբավարարություն, ուշագնացություն, կոլլապս` մինչ 

բժշկական օգնությունը: Սիրտ-անոթային համակարգի հիվանդություններով 

հիվանդների խնամքը: 

Թեմա 4. Շնչառական համակարգի հիվանդություններ` բրոնխիտ, թոքաբորբ, 

պլևրիտ, բրոնխիալ ասթմա:  

Շնչառական համակարգի հիվանդություններով հիվանդների խնամքը: Շնչառության 

տեսակները: 

Թեմա 5. Մարսողական համակարգի հիվանդություններ` գաստրիտ, ստամոքսի և 

տասներկու մատնյա աղու խոցային հիվանդություն: Ստամոքսի լվացում, հոգնաներ: 

Թեմա 6. Հասկացություն արյան խմբերի և ռեզուս գործոնի մասին: 

Արյունահոսության տեսակները, դադարեցման եղանակները: Վնասվածքներ: Փակ 

վնասվածքներ` սալջարդ, հոդախախտ, առաջին օգնությունը: 

Բաց վնասվածքներ, առաջին օգնությունը:  

Թեմա 7. Միզասեռական համակարգի հիվանդություններ` ցիստիտ, նեֆրիտ, 

միզաքարային հիվանդություն:  

Միզասեռական համակարգի հիվանդությունով հիվանդի խնամքը: 

Թեմա 8. Ներզատական համակարգի հիվանդություններ` շաքարային դիաբետ, 

էնդեմիկ խպիպ: Արյան շրջանառության վրա ներգործող միջոցներ: 

Թեմա 9. Առաջին օգնությունը սուր փսիխոզի, հիստերիայի և էպիլեպսիայի նոպայի 

ժամանակ: ՄԻԱՎ / ՁԻԱՀ: Բուժքրոջ (եղբոր) պարտականությունները: Օձի և կարիճի 

խայթոցներ, առաջին օգնությունը:  

Կենցաղային թունավորումներ, առաջին օգնությունը: 

Թեմա 10. Գլխի, պարանոցի և ողնաշարի վնասվածքներ: 

Կրծքավանդակի վնասվածքներ, առաջին օգնությունը: 

Որովայնի և կոնքի խոռոչի վնասվածքներ, առաջին օգնությունը: 

Թեմա 11. Կոմբինացված և համակցված վնասվածքներ, առաջին օգնությունը:  

Վնասվածքային շոկ, հակաշոկային միջոցառումներ: Հականեխություն և 

աննեխություն: Վերքային ինֆեկցիա: Պայքարի միջոցները: Վիրակապություններ: 

Թեմա 12. Այրվածքներ: Առաջին օգնությունը այդ վնասվածքների ժամանակ: 

Ցրտահարում: Էլեկտրահարում: Ջրահեղցում: 

Թեմա 13. Վերակենդանացում և ցավազրկում:  
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Երկարատև ճնշման համախտանիշ, առաջին օգնությունը: Ոսկրերի կոտրվածքներ, 

առաջին օգնությունը: Հիվանդների և վիրավորների տեղափոխումը: 

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ 
 

Հ/բ-0333 Հոգեբանություն /2 կրեդիտ / 
Շաբաթական 2 ժամ 

60 ժամ /դասախոսություն` 24 ժամ, սեմինար` 8 ժամ սեմինար, 28 ժամ ինքնուրույն`/ 

5 –րդ կիսամյակ ստուգարք 

 Նպատակը  

 Դասընթացի նպատակն է.  

 Ուսանողներին զինել գիտելիքներով հոգեկանի մեխանիզմների և 

օրինաչափությունների, հոգեկանի կառուցվածքի, իմացական գործընթացների, 

մարդու անձի և անհատական հոգեբանական առանձնահատկությունների մասին: 

Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական, կիրառական և 

մեթոդական գիտելիքները: 

Ուսանողներին գաղափար տալ մարդու զարգացման հոգեկան 

օրինաչափությունների մասին: 

Հոգեբանության բնագավառում ձեռք բերած գիտելիքներն և ունակությունները 

կիրառել պրակտիկ գործունեության մեջ: 

Կրթական արդյունքները.  

 Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է. 

 1. կարողանան ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

2. տիրապետեն հոգեբանական հետազոտության մեթոդներին, 

3. կարողանան որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ: 

Բովանդակությունը  

Թեմա 1. Հոգեբանության առարկան, արդի խնդիրները, մեթոդները: Մարդու և 

կենդանիների հոգեկանի զարգացումը:  

Թեմա 2. Անձնավորություն:  

Թեմա 3. Միջանձնային հարաբերությունների հոգեբանություն:  

Թեմա 4. Գործունեության հոգեբանական բնութագիրը: 

Թեմա 5. Ուշադրություն: Հաղորդակցում և լեզու: 

Թեմա 6. Զգայություն: Ըմբռնում: Հիշողություն:  

Թեմա 7. Մտածողություն: Երևակայություն: 

Թեմա 8. Հույզեր և զգացմունքներ: Կամք: Խառնվածք:  

Թեմա 9. Բնավորություն: Ընդունակություններ: 

 

Մ/բ- 1101 Մանկավարժություն (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական 2 ժամ 

60 ժամ `24 ժամ դասախոսություն, 8 ժամսեմինար , 28 ժամ ինքնուրույն 

5-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

Նպատակը 

Դասընթացի նպատակն է ապագա ուսուցիչներին զինել մանկավարժական 

գիտելիքներով, ձևավորել որոշակի կարողություններ ու հմտություններ, ինչպես նաև 
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տալ պատկերացումներ մանկավարժական գործընթացի օրինաչափությունների, 

ուսուցման ու դաստիարակության սկզբունքների վերաբերյալ:  

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա վերլուծել մանկավարժական գործընթացը 

2. իր տեսական գիտելիքները կհամադրի առաջավոր մանկավարժական փորձի, 

համագործակցության, մանկավարժության դրական նվաճումների հետ: 

Բովանդակությունը 

Թեմա 1. Մանկավարժի մասնագիտության բնութագիրը: 

Թեմա 2. Մանկավարժության օբյեկտը, առարկան և խնդիրները: 

Թեմա 3. Անձնավորության դաստիարակությունը, զարգացումը և ձևավորումը:  

Թեմա 4. Դաստիարակության նպատակը և խնդիրները :  

Թեմա 5 Ուսուցման գործընթացի էությունը:  

Թեմա 6. Ուսուցման մեթոդները  

Թեմա 7. Գիտելիքների ստուգում և գնահատում:  

Թեմա 8. Դաստիարակության գործընթացի էությունը  

Թեմա 9. Դաստիարակության մեթոդները  

Թեմա 10. Սովորողների աշխարհայացքի ձևավորումը:  

Թեմա 11 Անձի դաստիարակությունը կոլեկտիվում:  

Թեմա 12. Դպրոցավարություն: Դպրոցի կառավարման հիմունքներ: 

 

Կ/բ-0919 Բուսաբանություն 1 / 4 կրեդիտ / 
Շաբաթական 4 ժամ 

120 ժամ / 24 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ լաբորատոր, 72 ժամ ինքնուրույն / 

1 –ին կիսամյակ քննություն 

 Դասընթացի նպատակն է. 

 Բույսերի ընդհանուր և առանձին օրգանների անատոմիական և կենսաբանական 

կառուցվածքը, բույսերը ճանաչելու առաջին նախապայմանն է, իսկ բույսերի 

ռացիոնալ օգտագործումը և պահպանումը պայմանավորված է բույսի իմացությամբ: 

Սրանք առարկայի գլխավոր նպատակն ու խնդիրներն են: Բույսերի անատոմիական 

և ձևաբանական ուսումնասիրությունները աճի հիմքն են, որոնք սպառվում են բույսի 

մեջ տեղ ունեցող կենս. քիմիական պրոցեսներում 

 Կրթական արդյունքները. 

 Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է.  

 1. կարողանան ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում 

 2. կարողանան որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ: 

 3. կարողանան բացատրել բույսերի առանձին օրգանների անատոմիական  

 կառուցվածքի և ֆունկցիայի միջև եղած կապը  

 4. ճանաչել շրջակա բույսերը  

Բովանդակությունը 

Թեմա 1. Բույսերի անատոմիա: Ներածություն,բուսաբանությունը. որպես 

գիտություն, կապը մյուս գիտությունների հետ: 

Թեմա 2. Բուսական բջիջ: Ուսմունք բջջի մասին: 

Թեմա 3. Բջջի թաղանթի անատոմ. բնութագիրը, քիմ. կառուցվածքը: 
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Թեմա 4. Ցիտոպլազմա, քիմ.բաղադրությունը, օրգանոիդները: 

Թեմա 5. Կորիզ, քիմ.բաղադրությունը, ֆունկցիաները: 

Թոմա 6. Բջջի բաժանումը, միտոզ, ամիտոզ: 

Թեմա 6. Վակուոլ, օսմոս, տուրգոր, նյութափոխանակություն, պլազմոլիզ:  

 Թեմա 7. Բույսերի մորֆոլոգիական էվոլյուցիան, ուղղությունները: Ֆոտոտրոֆ 

բույսերի էվոլյուցիան: 

Թեմա8. Հյուսվածքներ:  

 Թեմա 9. Հյուսվածքների ընդհանուր բնութագիրը, դասակարգումը: 

Թեմա 10. Մերիստեմ, առաջացնող հյուսվածքներ: 

Թեմա 11. Ծածկող հյուսվածք: 

Թեմա 12. Պահեստող հյուսվածք, օդափոխող սիստեմ, արտազատող մեխանիկական 

հյուսվածք:  

 

Կ/բ-0919.1 Բուսաբանություն 2 / 4 կրեդիտ / 
Շաբաթական 4 ժամ 

120 ժամ / 24 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ լաբորատոր, 72 ժամ ինքնուրույն / 

2-րդ կիսամյակ քննություն 

 Նպատակը.  

 Դասընթացի նպատակն է.  

 Բույսերի ընդհանուր և առանձին օրգանների անատոմիական և կենսաբանական 

կառուցվածքը, բույսերը ճանաչելու առաջին նախապայմանն է, իսկ բույսերի 

ռացիոնալ օգտագործումը և պահպանումը պայմանավորված է բույսի իմացությամբ:  

 Կրթական արդյունքները.  

 Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք Է.  

 1. կարողանան ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում 

 2. կարողանան որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ:  

 3. կարողանան բացատրել բույսերի առանձին օրգանների անատոմիական  

 կառուցվածքի և ֆունկցիայի միջև եղած կապը  

 4. ճանաչել շրջակա բույսերը  

Բովանդակությունը:  

Թեմա 1. Բույսերի վեգետատիվ օրգանները, արմատ, ցողուն, ընձյուղ, նրանց 

առաջացումը 

 Թեմա 2. Բույսերի մորֆոլոգիա: 

Թեմա 3. Ծաղիկ, կառուցվածքը, ֆունկցիան, փոշոտում, բեղմնավորում: Սերմ, 

պտուղ, դասակարգումը, դերը, բազմազանությունը, տարածումը  

Թեմա 4. Վերարտադրություն և բազմացում, վեգետատիվ և սեռական բազմացում, 

նրանց ցիկլերը: Բույսերի դասակարգումը, ցածրակարգ և բարձրակարգ բույսեր, 

նրանց ընդհանուր բնութագիրը: 

Թեմա 5. Բույսերի էկոլոգիա. խմբեր: Հասակային, սեզոնային փոփոխություններ: 

Թեմա 6. Բակտերիաներ, սնկեր, քարաքոսներ, ջրիմուռներ: 

Թեմա 7. Մամուռների, պտերանմանների, մերկասերմերի և ծածկասերմերի 

ընդհանուր բնութագիրը, ներկայացուցիչները:  

 

 



 54 

Կ/բ-0921 Բույսերի սիստեմատիկա /5 կրեդիտ/ 
150ժամ / 28 ժամ դասախոսություն, 26 ժամ լաբորատոր, ինքնուրույն աշխատանք` 96 

ժամ 3-րդ կիսամյակ , քննություն 

Շաբաթական 2ժամ դասախոսություն,2 ժամ լաբորատոր 

Նպատակը  

 Ուսանողների մոտ սնկերի և բույսերի թագավորությունների մասին ամբողջական 

պատկերացումների ձևավորում, թագավորությունների բաժինների ըստ տեսակային 

ծավալների և կազմավորման մակարդակների հարաբերակցության, ազգակցական 

կապերի բացահայտման կարողություն: 

Կրթական արդյունքները- ուսանողների մոտ բույսերի և սնկերի թագավորության 

բաժինների մասին գիտելիքների ձևավորում և ամրապնդում:  

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.  

-պատկերացում է կազմում, գիտելիքներ է ձեռք բերում և ամրապնդում բույսերի և 

սնկերի թագավորությունների բաժինների մասին: 

-պատկերացում է կազմում բույսերի և սնկերի թագավորությունների բաժինների 

միջև տարբերությունների մասին:  

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1. Բույսերի սիստեմատիկա առարկան, կապը կենսաբանական այլ 

գիտությունների մասին: 

Թեմա 2. Բարձրակարգ և ցածրակարգ բույսերի տարբերակիչ հատկությունները:  

Թեմա 3. Ջրիմուռների սիստեմատիկա: 

Թեմա 4. Սնկերի սիստեմատիկա:  

Թեմա 5. Քարաքոսերի սիստեմատիկա: 

 

Կ/բ-0921.1 Բույսերի սիստեմատիկա / 4 կրեդիտ / 
120ժամ, որից` 26 ժամ դասախոսություն, 26 ժամ լաբորատոր, 68 ժամ ինքնուրույն 

աշխատանք` 4-րդ կիսամյակ, քննություն 

Շաբաթական 2ժամ դասախոսություն, 2ժամ լաբորատոր 

Նպատակը` 
 Ուսանողների մոտ բարձրակարգ բույսերի մասին ամբողջական պատկերացումների 

ձևավորում, ըստ տեսակային ծավալների և կազմավորման մակարդակների 

հարաբերակցության, ազգակցական կապերի բացահայտման կարողություն: 
Կրթական արդյունքները-  

ուսանողների մոտ բույսերի բաժինների մասին գիտելիքների ձևավորում և 

ամրապնդում:  

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

-պատկերացում է կազմում, գիտելիքներ է ձեռք բերում և ամրապնդում բույսերի 

բաժինների մասին: 

-պատկերացում է կազմում բարձրակարգ բույսերի ընտանիքների միջև 

տարբերությունների մասին:  

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1. Մամռանմանների սիստեմատիկա: 

Թեմա 2. Ձիաձետերի սիստեմատիկա: 

Թեմա 3.Պտերանմանների սիստեմատիկա: 

Թեմա 4. Մերկասերմերի սիստեմատիկա: 
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Թեմա 5. Ծածկասերմերի սիստեմատիկա 

Թեմա 6.Ֆիտոցենոլոգիայի հիմունքներ:  

 

Կ/բ-0846 Կենդանաբանություն /անողնաշարավորներ / 4 կրեդիտ/ 
Շաբաթական 4 ժամ 

120 ժամ / 24 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ լաբորատոր, 72 ժամ ինքնուրույն / 

1-ին կիսամյակ ստուգարք 

 Նպատակը  

 Դասընթացի նպատակն է.  

1. Ուսանողին զինել գիտելիքներով անողնաշարավոր կենդանիների արտաքին և 

ներքին կառուցվածքի, նրանց տարբեր օրգան համակարգերի 

գործունեություն,դասակարգման, ծագման և բազմազանության, վարքային 

դրսևորումների,էվոլյուցիոն զարգացման օրինաչափությունների, էկոլոգիայի, մասին:  

2. Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական, կենսաբանական և 

մեթոդական գիտելիքները կենդանական աշխարհի էվոլյուցիայի մասին:  

3. Անողնաշարավորների կենդանաբանության բնագավառներում ձեռք բերած 

գիտելիքները և մեթոդները կիրառել պրակտիկ գործունեության մեջ: 

 Կրթական արդյունքները. 

 Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է.  

1. կարողանա ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

2. տիրապետի անողնաշարավորների կենդանաբանության հետազոտման 

մեթոդներին, 

3. կարողանա պատրաստել միկրո- և թաց պատրաստուկներ,կենդանաբանական 

հավաքածուներ, ունենա կենդանիներ հերձելու հմտություն, 

4. կարողանա գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ: 

Բովանդակությունը 

Թեմա 1. Ներածություն: 

Թեմա 2. Նախակենդանիների տիպի ընդհանուր բնութագիրը, հիմնական դասերի 

նկարագիրը /սարկոդավորներ, մտրակավորներ, սպորավորներ, 

կնիդոսպորիդիաներ, թարթիչավորներ/: 

Թեմա 3. Սպունգների տիպի ընդհանուր բնութագիրը: 

Թեմա 4. Աղեխորշավորների տիպի ընդհանուր բնութագիրը, հիմնական դասերի 

նկարագիրը / հիդրոիդներ, սցիֆոմեդուզաներ, կորալյան պոլիպներ/: 

Թեմա 5. Տապակ որդերի տիպի ընդհ. բնութագիրը, հիմնական դասերի նկարագիրը 

/թարթիչավոր որդեր, մոնոգենետիկ,դիգենետիկ ծծաններ, ժապավենաձև որդեր/: 

Թեմա 6. Կլոր որդերի տիպի ընդհանուր բնութագիրը, հիմնական դասերի 

նկարագիրը:  

 

Կ/բ 0846.1 Կենդանաբանություն /անողնաշարավորներ / 4 կրեդիտ/ 
Շաբաթական 4 ժամ 

120 ժամ / 24 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ լաբորատոր, 72 ժամ ինքնուրույն/ 

2-րդ կիսամյակ քննություն 

 Նպատակը  

 Դասընթացի նպատակն է  
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1. Ուսանողին զինել գիտելիքներով անողնաշարավոր կենդանիների արտաքին և 

ներքին կառուցվածքի, նրանց տարբեր օրգան համակարգերի գործունեություն, 

դասակարգման, ծագման և բազմազանության, վարքային դրսևորումների, 

էվոլյուցիոն զարգացման օրինաչափությունների, էկոլոգիայի, մասին:  

2. Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական, կենսաբանական և 

մեթոդական գիտելիքները կենդանական աշխարհի էվոլյուցիայի մասին:  

3. Անողնաշարավորների կենդանաբանության բնագավառներում ձեռք բերած 

գիտելիքները և մեթոդները կիրառել պրակտիկ գործունեության մեջ: 

Կրթական արդյունքները. 

 Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք Է.  

1. կարողանա ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

2. տիրապետի անողնաշարավորների կենդանաբանության հետազոտման 

մեթոդներին, 

3. կարողանա պատրաստել միկրո- և թաց պատրաստուկներ,կենդանաբանական 

հավաքածուներ, ունենա կենդանիներ հերձելու հմտություն, 

4. կարողանա գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ: 

Բովանդակությունը 

Թեմա 1. Օղակավոր որդերի տիպի ընդհանուր բնութագիրը: 

Թեմա 2. Փափկամարմինների տիպի ընդհանուր բնութագիրը, դասերի ընդհանուր 

բնութագիրը: 

Թեմա 3. Հոդվածոտանիների ընդհանուր բնութագիրը, դասակարգումը:  

Թեմա 4. Խռիկաշունչներ: Խեցգետնակերպերի դասի ընդհանուր բնութագիրը, 

դասակարգումը: 

Թեմա 5. Խելիցերավորների ենթատիպ: Սարդակերպեր, մերոստոմայիններ( 

ընդհանուր բնութագիրը, դասակարգումը): 

Թեմա 6. Տրախեաշունչներ: Միջատների դասի ընդհանուր բնութագիրը, բազմացման 

և զարգացման ձևերը, դասակարգումը: 

Թեմա 7. Բազմաոտանիների դասի ընդհանուր բնութագիրը, դասակարգումը: 

Թեմա 8. Օնիխոֆորների տիպ: 

Թեմա 9. Փշամորթների տիպ: 

Թեմա 10.Պոգոնոֆորների տիպ: 

 

Կ/բ 0846.2 Կենդանաբանություն /ողնաշարավորներ / 4 կրեդիտ/ 
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ լաբորատոր 

120 ժամ / 24 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ լաբորատոր, 72 ժամ ինքնուրույն / 

3-րդ կիսամյակ ստուգարք 

 Նպատակը  

 Դասընթացի նպատակն է  

1. Ուսանողին զինել գիտելիքներով ողնաշարավոր կենդանիների արտաքին և ներքին 

կառուցվածքի, նրանց տարբեր օրգան համակարգերի գործունեության, 

դասակարգման, ծագման և բազմազանության, վարքային դրսևորումների, 

էվոլյուցիոն զարգացման օրինաչափությունների, էկոլոգիայի մասին:  

2. Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական, կենսաբանական և 

մեթոդական գիտելիքները կենդանական աշխարհի էվոլյուցիայի մասին:  
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3. Ողնաշարավորների կենդանաբանության բնագավառներում ձեռք բերած 

գիտելիքները և մեթոդները կիրառել պրակտիկ գործունեության մեջ: 

 Կրթական արդյունքները. 

 Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է.  

1. կարողանա ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

2. տիրապետի անողնաշարավորների կենդանաբանության հետազոտման 

մեթոդներին, 

3. կարողանա պատրաստել միկրո- և թաց պատրաստուկներ, կենդանաբանական 

հավաքածուներ, ունենա կենդանիներ հերձելու հմտություն, 

4. կարողանա գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ: 

Բովանդակությունը 

Թեմա 1. Քորդավորների տիպի ընդհանուր բնութագիրը: 

Թեմա 2. Անգանգներ: Ընդհանուր բնութագիրը, դասակարգումը: 

Թեմա 3. Թրթուրաքորդավորների ընդհանուր բնութագիրը, ասցիդիաներ, սալպեր, 

ապենդիկուլարիաներ: 

Թեմա 4. Ողնաշարավորների ենթատիպի ընդհանուր բնութագիրը: 

Թեմա 5. Անծնոտայիններ` բոլորաբերանավորներ: 

Թեմա 6.Կռճիկային ձկներ, բնութագիրը, դասակարգումը: 

Թեմա 7. Ոսկրային ձկներ, բնութագիրը, դասակարգումը  

Թեմա 8. Ձկների ֆիլոգենեզը և էկոլոգիան: 

Թեմա 9. Երկկենցաղների ընդհանուր բնութագիրը, դասակարգումը: 

Թեմա 10. Երկկենցաղների ֆիլոգենեզը և էկոլոգիան:  

 

Կ/բ-0846.3 Կենդանաբանություն /ողնաշարավորներ /4 կրեդիտ/ 
Շաբաթական 4 ժամ 

120 ժամ / 26 ժամ դասախոսություն, 26 ժամ լաբորատոր, 72 ժամ ինքնուրույն / 

4-րդ կիսամյակ քննություն 

 Նպատակը  

 Դասընթացի նպատակն է  

1. Ուսանողին զինել գիտելիքներով ողնաշարավոր կենդանիների արտաքին և ներքին 

կառուցվածքի, նրանց տարբեր օրգան համակարգերի 

գործունեություն,դասակարգման, ծագման և բազմազանության, վարքային 

դրսևորումների,էվոլյուցիոն զարգացման օրինաչափությունների, էկոլոգիայի, մասին:  

2. Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական, կենսաբանական և 

մեթոդական գիտելիքները կենդանական աշխարհի էվոլյուցիայի մասին:  

3. Ողնաշարավորների կենդանաբանության բնագավառներում ձեռք բերած 

գիտելիքները և մեթոդները կիրառել պրակտիկ գործունեության մեջ: 

 Կրթական արդյունքները.  

 Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է.  

 կարողանա ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

 տիրապետի ողնաշարավորների կենդանաբանության հետազոտման 

մեթոդներին, 

 կարողանա պատրաստել կենդանաբանական հավաքածուներ, թաց 

պատրաստուկներ, ունենա կենդանիներ հերձելու հմտություն, 
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 կարողանա գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ: 

Բովանդակությունը  

Թեմա 1. Սողունների դասի ընդհանուր բնութագիրը, դասակարգումը: 

Թեմա 2. Կտցագլուխներ, թեփուկավորներ: 

Թեմա 3. Կոկորդիլոսներ, կրիաներ: 

Թեմա 4. Սողունների ֆիլոգենեզը և էկոլոգիան: 

Թեմա 5. Թռչունների ընդհանուր բնութագիրը, դասակարգումը: հարմարվածությունը 

թռիչքին: 

Թեմա 6. Թռչունների ներքին կառուցվածքը, հարմարվածությունը թռիչքին, 

բազմացումը: 

Թեմա 7. Թռչունների ֆիլոգենեզը և էկոլոգիան: 

Թեմա 8.Կաթնասունների առանձնահատկությունները, լայն տարածվածության 

պատճառները: 

Թեմա 9. Կաթնասունների դասակարգումը ( ձվածիններ, պարկավորներ, 

ընկերքավորներ): 

Թեմա 10. Կաթնասունների ֆիլոգենեզը և էկոլոգիան: 

 

Կ/բ-0920 ՄանրԷաբանություն և վիրուսաբանություն / 3 կրեդիտ / 
Շաբաթական 3 ժամ 

90 ժամ / 20 ժամ դասախոս., 22 ժամ լաբորատոր, 48 ինքնուրույն / 

5-րդ կիսամյակ `ստուգարք 

 Դասընթացի նպատակն է. 

Դասընթացի ուսումնասիրումը նպատակ ունի ուսանողներին գաղափար տալու 

պրոկարիոտների դասակարգման, կարգաբանական խմբերի, սննդառության և 

շնչառության առանձնահատկությունների մասին: Դասընթացը ամփոփվում է 

վիրուսների մասին թեմայով:  

 Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք  

 1.ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում. 

 2. տիրապետեն մանրեաբանության հետազոտման մեթոդներին. 

 3. կարողանան պատրաստել սննդային միջավայր. 

 4. կարողանան ըստ տեսքի տարբերակել մանրեները և այլն. 

Բովանդակությունը 

Թեմա 1. Ներածություն: 

Թեմա 2. Պրոկարիոտների ընդհանուր բնութագիրը:  

Թեմա 3-4. Էուկարիոտներ և պրոկարիոտ բջիջների տարբերությունները և 

նմանություները:  

Թեմա 5. Պրոկարիոտ բջջի գենետիկա:  

Թեմա 6. Պրոկարիոտ բջջի նյութափոխանակությունը.:  

Թեմա 7. Սննդառության տիպերը պրոկարիոտ բջջի մոտ:  

Թեմա 8. Ֆիզիկական և քիմիական գործոններ ազդեցությունը պրոկարիոտ բջջի վրա:  

Թեմա 9.Ախտածին սնկեր;  

Թեմա 10.Աղիքային բակտերիաների ընտանիք  

Թեմա 11.Օրգանիզմի նորմանլ միկրոֆլորա.  
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Թեմա 12. Վիրուսներ, ընդհանուր բնութագիրը:  

Թեմա 13-14. Վիրուսների տարածվածությունը, առավել հայտնի վիրուսների 

մորֆոլոգիան,բազմազման և զարգացման փուլերը  

Թեմա 15-16. Հողի, ջրի, օդի միկրոֆլորան: 

Թեմա 17-18. Միկրոբիոլոգիական անալիզներ, սննդային միջավայրի պատրաստում, 

դրանց ձևերը:  

 

Կ/բ-0924 Բույսերի ֆիզիոլոգիա / 4 կրեդիտ / 
Շաբաթական 3 ժամ 

120 ժամ / 26 ժամ դասախոսություն, 26 ժամ լաբորատոր, 68 ժամ ինքնուրույն/ 

4-րդ կիսամյակ քննություն 

 Նպատակը  

 Ուսանողներին զինել գիտելիքներով բուսական օրգանիզմներում տեղի ունեցող 

հիմնական ֆիզիոլոգիական պրոցեսների, դրանց մեխանիզմի և միջավայրի 

պայմաններից կախված ընդհանուր առանձնահատկությնների մասին: 

 Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների գիտելիքները բուսական բջջում և բուսական 

օրգանիզմում տեղի ունեցող նյութափոխանակության պրոցեսների 

առանձնահատկությունների մասին, նյութերի և ջրի մուտքի մասին, բուսական 

օրգանիզմի ջրային ռեժիմի մասին: Ուսանողներին գաղափար տալ ֆիզիոլոգիական 

պրոցեսների վրա միջավայրի պայմանների ազդեցության օրինաչափությունների 

մասին: 

Բույսերի ֆիզոլոգիայի վերաբերյալ գիտելիքներն ու ունակությունները կիրառել 

պրակտիկ գործունեության մեջ, ձևավորել կենդանի բույսերի հետ փորձառական 

աշխատանքներ կատարելու ունակություններ: 

Խորացնել կենսաբանական տարբեր գիտություններից ստացած գիտելիքները:  

Կրթական արդյունքները. 

 Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է. 

1.Գիտենա բուսական բջջի ֆիզիոլոգիայի, բուսական օրգանիզմում ընթացող 

ֆիզիոլոգիական պրոցեսների` ֆոտոսինթեզի, տրանսպիրացիայի, շնչառության, 

ֆոտոսինթեզի կենսաքիմաիական և կենսաֆիզիկական մեխանիզմների, բույսերի 

դիմացկունության ֆիզիոլոգիական մեխանիզմների մասին: 

2. Կարողանա ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

տիրապետի ֆիզիոլոգիական գործընթացների ուսւոմնասիրման մեթոդներին, 

կարողանալ կատարել ֆիզիոլոգիական գործընթացների ուսումնասիրման փորձեր, 

3.Տիրապետի մասնագիտական գիտելիքները խորացնելու և փոխանցելու, նոր 

գաղափարներ առաջ քաշելու, որակի մասին հոգացության հմտություններին: 

Բովանդակությունը  

Թեմա 1 Ներածություն: Բույսերի ֆիզիոլոգիայի առարկան, խնդիրները, 

ուսումնասիրման մեթոդները, կապը կենսաբանական այլ գիտությունների հետ:  

Թեմա 2. Բուսական բջջի ֆիզիոլոգիան: Բուսական բջջի կառուցվածքը, 

նյութափոխանակության առանձնահատկությունները  

Թեմա 3. Բույսերի ջրային ռեժիմը: 

Թեմա 4. Ֆոտոսինթեզ:  
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Կ/բ -0924.1 Բույսերի ֆիզիոլոգիա / 5 կրեդիտ / 
Շաբաթական 4 ժամ 

150 ժամ / 32 ժամ դասախոսություն, 32 ժամ լաբորատոր, 86 ժամ ինքնուրույն / 

5-րդ կիսամյակ քննություն 

 Նպատակը.  

 1 Ուսանողներին զինել գիտելիքներով բուսական օրգանիզմներում տեղի ունեցող 

հիմնական ֆիզիոլոգիական պրոցեսների, դրանց մեխանիզմի և միջավայրի 

պայմաններից կախված ընդհանուր առանձնահատկությնների մասին: Խորացնել և 

ընդլայնել ուսանողների գիտելիքները բուսական բջջում և բուսական օրգանիզմում 

տեղի ունեցող նյութափոխանակության պրոցեսների առանձնահատկությունների 

մասին, նյութերի և ջրի մուտքի մասին, բուսական օրգանիզմի ջրային ռեժիմի մասին: 

Ուսանողներին գաղափար տալ ֆիզիոլոգիական պրոցեսների վրա միջավայրի 

պայմանների ազդեցության օրինաչափությունների մասին: 

Բույսերի ֆիզոլոգիայի վերաբերյալ գիտելիքներն ու ունակությունները կիրառել 

պրակտիկ գործունեության մեջ, ձևավորել կենդանի բույսերի հետ փորձառական 

աշխատանքներ կատարելու ունակություններ: 

Խորացնել կենսաբանական տարբեր գիտություններից ստացած գիտելիքները:  

 Կրթական արդյունքները. 

 Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է. 

1.Գիտենա բուսական բջջի ֆիզիոլոգիայի, բուսական օրգանիզմում ընթացող 

ֆիզիոլոգիական պրոցեսների` ֆոտոսինթեզի, տրանսպիրացիայի, շնչառության, 

ֆոտոսինթեզի կենսաքիմաիական և կենսաֆիզիկական մեխանիզմների, բույսերի 

դիմացկունության ֆիզիոլոգիական մեխանիզմների մասին: 

2. Կարողանա ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

տիրապետի ֆիզիոլոգիական գործընթացների ուսւոմնասիրման մեթոդներին, 

կարողանալ կատարել ֆիզիոլոգիական գործընթացների ուսումնասիրման փորձեր, 

3.Տիրապետի մասնագիտական գիտելիքները խորացնելու և փոխանցելու, նոր 

գաղափարներ առաջ քաշելու, որակի մասին հոգացության հմտություններին: 

Բովանդակությունը  

Թեմա 1. Բույսերի արմատային սննդառությունը:  

Թեմա 2. Բույսերի շնչառություն:  

Թեմա 3. Բույսերի աճն ու զարգացումը:  

Թեմա 4. Բույսերի դիմացկունության ֆիզիոլոգիական հիմունքները:  

 

Կ/ բ 0815 Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա / 5 կրեդիտ / 
Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն , 2 ժամ լաբորատոր 

150ժամ /32 ժամ դասախոսություն, 10 ժամ գործնական, 32 ժամ լաբորատոր , 76 ժամ 

ինքնուրույն 

6-րդ կիսամյակ քննություն 

 Նպատակը  

 Դասընթացի նպատակն է .  

 Ուսանողներին զինել գիտելիքներով մարդու օրգանիզմի ֆունկցիոնալ 

առանձնահատկությունների մասին: 

 Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական, կենսաբանական 

մեթոդական գիտելիքները: 
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 Ուսանողներին գաղափար տալ մարդու օրգանիզմի ֆունկցիաների 

կարգավորման օրինաչափությունների մասին: 

 Մարդու ֆիզիոլոգիայի բնագավառում ձեռք բերած գիտելիքներն և 

ունակությունները կիրառել պրակտիկ գործունեության մեջ: 

 Կրթական արդյունքները .  

 Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է. 

1.  կարողանա ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում 

2. տիրապետի ֆիզիոլոգիական հետազոտության մեթոդներին 

3. կարողանա ինքնուրույն կատարել փորձեր և ֆիզիոլոգիական պրոցեսների 

գրանցումներ  

4. կարողանա որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ ինքնուրույն կատարել 

եզրահանգումներ 

Բովանդակությունը  

Թեմա 1. Ֆիզիոլոգիան որպես կենսաբանական գիտություն.:  

Թեմա 2. Դրդունակ հյուսվածքների ֆիզիոլոգիա, բջիջների գրգռականություն և 

դրդունակություն, հանգստի պոտենցիալ, գործողության պոտենցիալ. գործողության 

պոտենցիալի բաղկացուցիչ փուլերը: Էլեկտրադրդունակության փոփոխությունները 

դրդման ժամանակ:  

Թեմա 3. Նյարդաթելերի կառուցվածքա-գործառական բնութագիրը և դասակարգումը: 

Գրգռի հաջորդման հիմնական օրինաչափությունները նյարդաթելերում, գրգռի 

հաղորդման մեխանիզմը միելինապատ և միելինազուրկ նյարդաթելերում: 

Նյարդաթելով գրգռի հաղորդման արագությունը պայմանավորող գործոններ: Նյարդի 

հոգնածությունը:  

Թեմա 4. Նյարդամկանային սինապս, նրա կառուցվածքը, գրգռի հաղորդման 

մեխանիզմը սինապսներում:  

Թեմա 5. ԿՆՀ-ի ընդհանուր ֆիզիոլոգիա: Նեյրոնային տեսություն: Ողնուղեղի 

գործառույթային առանձնահատկությունները, ողնուղեղային ռեֆլեքսներ: Գլխուղեղի 

տարբեր բաժինների գործառույթային առանձնահատկությունները:  

Թեմա 6. Բարձրագույն նյարդային գործունեություն:  

Թեմա 7. Զգայական համակարգերի ֆիզիոլոգիա: Վերլուծիչների հիմնական 

գործառույթային առանձնահատկությունները, ընկալիչներ, նրանց դասակարգումը, 

զգայական ուղիներ: Տեսողական վերլուծիչ, լսողական.մարմնազգայական, 

հոտառության,համի վերլուծիչներ: 

 

Կ/բ 0815.1. Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա /4 կրեդիտ/ 
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն 2 ժամ լաբորատոր 

120 ժամ / 30 ժամ դասախոսություն, 30ժամ լաբորատոր, 60 ժամ ինքնուրույն/ 

7-րդ կիսամյակ քննություն 

 Նպատակը  

 Ուսանողներին զինել գիտելիքներով մարդու օրգանիզմի ֆունկցիաների 

մասին 

 Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական, կենսաբանական և 

մեթոդական գիտելիքները: 

 Ուսանողներին գաղափար տալ մարդու օրգանիզմի ֆունկցիաների 

կարգավորման օրինաչափությունների մասին: 
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 Մարդու ֆիզիոլոգիայի բնագավառում ձեռք բերած գիտելիքներն և 

ունակությունները կիրառել պրակտիկ գործունեության մեջ: 

 Կրթական արդյունքները .  

 Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է. 

1. կարողանա ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում  

2. տիրապետի ֆիզիոլոգիական հետազոտության մեթոդներին 

3. կարողանա ինքնուրույն կատարել փորձեր և ֆիզիոլոգիական պրոցեսների 

գրանցումներ  

4. կարողանա որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ ինքնուրույն կատարել 

եզրահանգումներ 

Բովանդակությունը 

 Թեմա 1. Ներզատիչ գեղձեր: Կարգավորման հորմոնային համակարգի ընդհանուր 

բնութագիրը, հորմոնների կառուցվածքը, նրանց ազդեցության մեխանիզմները: 

Ենթատեսաթումբ-մակուղեղային համալիր: Հիպոֆիզի ,կոնաձև գեղձի, 

վահանագեղձի, հարվահանագեղձերի, ուրցագեղձի, մակերիկամների, 

ենթաստամոքսային գեղձի, սեռական գեղձերի հորմոնները:  

Թեմա 2. Արյուն, արյան ֆունկցիաները, ծավալն ու բաղադրությունը: Արյան պլազմա, 

ձևավոր տարրեր, հեմոգլոբին, ԷՆԱ, արյան մակարդում, արյան խմբեր, ռեզուս 

գործոն: 

 Թեմա 3. Սիրտ անոթային համակարգի ֆիզիոլոգիա: Սրտամկանի բջիջների 

էլեկտրական ակտիվությունը, ավտոմատիզմ նրա բնույթը, սրտային ցիկլ: Անոթային 

համակարգի գործունեության ընդհանուր դրույթները:  

Թեմա 4 . Շնչառության, շնչառական ակտի կենսամեխանիկան, գազերի փոխադրումն 

արյան միջոցով: Շնչառության կարգավորումը: 

Թեմա 5. Մարսողական ուղու ֆունկցիաները: Մարսողության հիմնական տիպերը: 

Մարսողությունը բերանի խոռոչում, մարսողությունը ստամոքսում, մարսողությունը 

հաստ աղիքում:  

Թեմա 6. Արտաթորության ֆիզիոլոգիական մեխանիզմները: 

 

Կ/բ-0815.3 Տարիքային ֆիզիոլոգիա/4 կրեդիտ 
120 ժ.-Դասախոսություն – 24 ժամ, լաբորատոր – 22 ժամ,ինքնուրույն -74ժամ. 

8-րդ կիսամյակ, ստուգարք 
Նպատակը. Տարիքային կամ զարգացման ֆիզիոլոգիայի զարգացման հիմնական 

օրինաչափությունները: Մարդու օրանիզմի տարիքային զարգացման փուլերը: 

Օրգանիզմի ու օրգան համակարգերի տարիքային առանձնահատկությունները: 

Երեխաների տարիքային առանձնահատկությունների վերաբերյալ տեսական 

գիտելիքներին: Տարիքային ֆիզիոլոգիայի, հոգեբանական և մանկավարժական 

գիտությունների միջև կապի ձևավորման հարցերին, ապագա, ուսուցչական 

աշխատանքային գործունեությունը, որը կօժանդակի ճիշտ կազմակերպել ուսուցման 

պրոցեսը:  

Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

- ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

- տիրապետել տարիքային ֆիզիոլոգիայի ուսումնասիրման մեթոդներին, 
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- որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կարողանա կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ, 

- հանձնարարված գրականության և տեղեկատվական այլ աղբյուրների հիման 

վրա կազմել ռեֆերատներ և էլեկտրոնային պրեզենտացիաներ:  

Բովանդակությունը. 

 Թեմա 1. Ներածություն: Մարդու անհատական զարգացման հիմնական 

էտապները:Նախածննդյան փուլ:  

Թեմա 2. Հետծննդյան փուլ:Կենսաբանական տարիք բջջի կառուցվածքային և 

ֆունկցիոնալ տարիքային փոփոխությունները: Տարբեր բջիջների կյանքի 

տևողությունը:  

Թեմա 3. Նյարդային համակարգի ֆիզիոլոգիա, տարիքային 

առանձահատկությունները:Ռեֆլեկտոր աղեղի կառուցվածքագործառական բնույթը:  

Թեմա 4. Գլխուղեղի բաժինները, զարգացման տարիքային 

առանձնահատկությունները:  

Թեմա 5. Վերլուծիչների ֆիզիոլոգիա, տարիքային առանձնահատկությունները:  

Թեմա 6. Ներզատիչ գեղձեր, տարիքային առանձնահատկությունները:  

Թեմա 7 Սիրտ-անոթային համակարգի տարիքային առանձնահատկություներ:  

Թեմա 8. Արյունատար համակարգ , արյան ֆիզիոլոգիա, տարիքային 

առանձնահատկությունները:Արյան խմբեր:Ռեզուս գործոն  

Թեմա 9. Շնչառության ֆիզիոլոգիա, տարիքային առանձնահատկությունները:  

Թեմա 10. Մարսողական համակարգի ֆիզիոլոգիա, տարիքային 

առանձնահատկությունները:  

Թեմա 11. Արտազատության ֆիզիոլոգիա, տարիքային առանձնահատկությունները: 

  

Կ/բ-0925 Բջջի կենսաբանություն /3 կրեդիտ/ 
90ժամ` – 20ժամ դասախոսություն,– 22ժամ լաբորատոր, 48ժամ ինքնուրույն- 

3- րդ կիսամյակ, քննություն 

Նպատակը. 

Ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ բջջի` որպես տարրական և 

կառուցվածքային միավորի վերաբերյալ, բջջի ուլտրակառուցվածքային 

առանձնահատկությունների, բջջի անսեռ և սեռական բաժանման, միամեմբրան, 

երկմեմբրան և ոչ մեմբրանային կառուցվածք ունեցող օրգանոիդների կառուցվածքի և 

ֆունկցիաների, ԴՆԹ-ի և ՌՆԹ-ի կառուցվածքի, բջջի կենսական պրոցեսների 

վերաբերյալ: 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

- կտիրապետի բջջի ուսումնասիրման մեթոդներին, բջջի մանրադիտակային 

պատրաստուկներ պատրաստելուն, բջջաբանության հետազոտությունների 

մեթոդներին, 

- կկարողանա ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում և 

պատրաստել բջջաբանական մանրադիտակային պատրաստուկներ, 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1. Բջջի կենսաբանությունը որպես գիտություն բջջի կառուցվածքի և 

կենսագործունեության մասին, կապը այլ կենսաբանական գիտությունների հետ: 

Թեմա 2. Բջջի ուսումնասիրման մեթոդները:  
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Թեմա 3. Պրոկարիոտ և էուկարիոտ բջիջներ: Բուսական և կենդանական բջիջների 

համեմատությունը  

Թեմա 4. Ցիտոպլազմայի կառուցվածքը, քիմիական միջավայրը: Բջջաթաղանթի և 

պլազմատիկ մեմբրանի կառուցվածքը և ֆունկցիան: Ցիտոպլազմայի շարժումը: 

Թեմա 5. Բջջի օրգանոիդների խմբերն ըստ մեմբրանային կառուցվածքի: Բջջի 

քիմիական կառուցվածքը: Վիրուսներ, կառուցվածքը և տեսակները: 

Թեմա 6. Բջջի կորիզի կառուցվածքը, ձևերը: Կորիզի քիմիական կազմը: Քրոմոսոմի 

կառուցվածքը և տեսակները:  

Թեմա 7. Բջջային ցիկլը: Բջջի բաժանումը: Միտոզ: Ամիտոզ: Մեյոզ, փուլերը և 

նշանակությունը: 

Թեմա 8. Ցիտոպլազմայի օրգանոիդները: Պլաստիդներ և միտոքոնդրիումներ: 

Վակուոլներ: Բջջահյութ: Գոլջիի կոմպլեքս: Լիզոսոմներ: Դրանց կառուցվածքը և 

ֆունկցիաները: 

Թեմա 9. Էնդոպլազմային ցանց: Ռիբոսոմներ: Դրանց կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները: Բջջի շարժման օրգանոիդները: Մտրակների 

կառուցվածքը 

Թեմա 10. Բջիջների ծերացումը և մահը: Սեկրետոր բջիջներ, ֆունկցիան և 

կառուցվածքը: 

 

Կ/բ-0817 Հյուսվածաբանություն սաղմնաբանության հիմունքներով 

/ 5 կրեդիտ / 
Շաբաթական 4 ժամ 

150 ժամ / 30 ժամ դասախոսություն 30 ժամ լաբորատոր, 90 ժամ ինքնուրույն / 

4-րդ կիսամյակ քննություն 

 Առարկայի նպատակը. 

1. Ուսանողներին զինել գիտելիքներով քորդավորների և մարդու սաղմնային 

զարգացման, հյուսվածքների կառուցվածքային և գործառույթային 

առանձնահատկությունների մասին:  

 2. Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական, կենսաբանական և 

մեթոդական գիտելիքները: 

3. Ուսանողներին գաղափար տալ քորդավորների էմբրիոգենեզի հիմնական փուլերի 

մասին, ինչը կնպաստի մարդու սաղմնային զարգացման բարդ պրոցեսների ավելի 

լավ յուրացմանը, մանրամասն ուսումնասիրել սաղմնային թերթիկների 

առաջացումը, հյուսվածքների ծագումը, կառուցվածքը, գործառույթները և նրանց 

փոխազդեցություները միմյանց հետ: 

4.Սաղմնաբանության և հյուսվածաբանության բնագավառներում ձեռք բերած 

գիտելիքներն և մեթոդները կիրառել պրակտիկ գործունեության մեջ:  

5. Նախապատրաստել բժշկակենսաբանական գիտությունների առարկաների 

(անատոմիա, ֆիզիոլոգիա, բժշկագիտություն) և այլ հետագա 

ուսումնասիրություններին: 

 Կրթական արդյունքները.  

 Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք. 

 կարողանա ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

 տիրապետի սաղմնաբանության և հյուսվածաբանության հետազոտման 

մեթոդներին, 



 65 

 կարողանա պատրաստել հյուսվածաբանական պատրաստուկներ, 

 կարողանա գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ: 

Բովանդակությունը  

Թեմա 1. Ներածություն, սաղմնաբանությունը և հյուսվածաբանությունը որպես 

գիտություն: Օրգանիզմի անհատական և պատմական զարգացման կապը:  

Թեմա 2. Սեռական բջիջներ: Տարբեր կենդանիների ձվաբջիջների կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները կախված դեղնուցի քանակից:  

Թեմա 3. Բեղմնավորում. փուլերը, օվոպլազմային սեգրեգացիա, քորդավորների 

սաղմնային զարգացումը (տրոհում, գաստրուլյացիա, օրգանների առանցքային 

սաղմերի առաջացում): 

Թեմա 4. Արտասաղմնային օրգաններ / խորիոն, ընկերք/: Զարգացման կրիտիկական 

շրջանները:  

Թեմա 5. Մարդու ներարգանդային զարգացումը(բեղմնավորում, տրոհում, ներդրում, 

գաստրուլյացիա, սաղմի մասերի տարբերակումը): Մայր-պտուղ համակարգ:  

Թեմա 6. Էպիթելային հյուսվածքների ընդհ. բնութագիրը, դասակարգումը, 

կառուցվածքը: Ծածկույթային էպիթել:Գեղձային էպիթել:  

Թեմա 7. Արյուն և ավիշ: 

Թեմա 8. Շարակցական հյուսվածքներ:  

Թեմա 9. Մկանային հյուսվածքներ:  

Թեմա 10. Նյարդային հյուսվածք: Նեյրոններ: Նեյրոգլիա: 

Թեմա 11. Նեյրոնների և նյարդաթելերի ռեգեներացիան: Միջնեյրոնային 

սինապսներ:Սեկրետոր նեյրոններ 

Թեմա 12. Միելինապատ և միելինազուրկ նյարդաթելեր: Զգայական և շարժիչ 

նյարդային վերջավորություններ: Հասկացություն ռեֆլեկտոր աղեղների մասին: 

 

Ք/բ0751 Կենսաբանական քիմիա /4 կրեդիտ / 
Շաբաթական 4 ժամ 

120 ժամ / 28 ժամ դասախոսություն; 28 լաբորատոր , 64 ժամ ինքնուրույն / 

5-րդ կիսամյակ քննություն 

 Առարկայի նպատակը  

1. Ուսանողներին զինել գիտելիքներով կենդանի օրգանիզմների քիմիական կազմի և 

կենսագործունեության հիմքում ընկած նյութերի փոխանակության վերաբերյալ: 

2. Ուսանողներին մոտ ձևավորել օրգանիզմում մետաբոլիկ պրոցեսների 

միասնության հասկացությունը հիմնվելով կենդանի օրգանիզմների քիմիական 

կառուցվածքի և ֆիզիկո-քիմիական պրոցեսների վրա: 

3. Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական, կենսաբանական, 

քիմիական և մեթոդական գիտելիքները: 

4. Կենսաքիմիայի բնագավառում ձեռք բերած գիտելիքներն և ունակությունները 

կիրառել պրակտիկ գործունեության մեջ: 

5. Կենսաքիմիան հանդիսանում է ֆունդամենտալ գիտություն, որը տալիս է 

անհրաժեշտ գիտելիքներ բժշկակենսաբանական և այլ առարկաների 

(ֆիզիոլոգիա,կլինիկական կենսաքիմիա, մոլեկուկուլյար կենսաբանություն) 

ուսումնասիրությունների համար: 

 Կրթական արդյունքները.  
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 Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է. 

 1. Կարողանա ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում: 

 2. Ներկայացնել մակրոմոլեկուլների կառուցվածքը և նկարագրել նրանց 

կառուցվածքի և կենսաբանական ֆունկցիաների միջև փոխադարձ կապը: 

 3. Ներկայացնել կենդանի օրգանիզմներում նյութափոխանակությունը, մեծ 

ուշադրություն դարձնելով կենսաքիմիական պրոցեսների կարգավորմանը բջջային և 

մոլեկուլյար մակարդակով: Նկարագրել մարդու օրգանիզմում մետաբոլիզմի 

օղակների առանձնահատկությունները:  

 4. Լաբորատոր պարապմունքների ժամանակ կատարել կենսաբանական նմուշների 

անալիզ, տիրապետել ֆոտոէլեկտրոկալորիմետրի, սպեկտրոմետրի, pH-մետրի, 

էլեկտրոֆորեզի մեթոդներին: 

 5. Կարողանա որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ: 

Բովանդակությունը  

Թեմա 1. Ներածություն: Կենսաքիմիայի զարգաց-ման փուլերը:  

Թեմա 2. Սպիտակուցներ: Սպիտակուցների փոխանակում:  

Թեմա 3. Ֆերմենտներ:  

Թեմա 4. Նուկլեինաթթուներ:  

Թեմա 5. Վիտամիններ:  

Թեմա 6. Էներգիայի և նյութափոխա-նակության ընդհանուր հասկացողությունը:  

Թեմա 7. Կենսաբանական օքսիդացում:  

Թեմա 8. Ածխաջրերի փոխանակումը:  

Թեմա 9. Լիպիդների փոխանակումը:  

Թեմա 10. Հորմոններ:  

 

Կ/բ-0927 Մոլեկուլյար կենսաբանություն /5 կրեդիտ/ 
150 ժամ /30 ժամ դասախոս., 14 գործնական , –14 ժամ սեմինար .92 ժամ ինքն.աշխ. 

6-րդ կիսամյակ, քննություն 
Նպատակը. Բացահայտել բջիջներում ընթացող կենսաբանական գործընթացների 

օրինաչափությունները. գենետիկական տեղեկատվության պահպանման, 

վերարտադրման և փոխանցման մեխանիզմները, կենդանի օրգանիզմներին հատուկ 

կառուցվածքներն ու երևույթները՝ մոլեկուլային մակարդակներում:Կարողանա 

օգտագործել մոլեկուլային կենսաբանության տեսական գիտելիքները 

կենսաբանական տարբեր թեմաների՝ էվոլյուցիայի, կենսաբազմազանության, աճի, 

զարգացման, բազմացման, իմունիտետի և այլնի, պարզաբանման համար: Վերլուծել 

և բացահայտել մի շարք առանցքային թեմաների՝ մուտագենեզ,կանցերոգենեզ, 

ծերացում, պատճառահետևանքային կապերը: 

Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

 ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

 տիրապետի մոլեկուլային կենսաբանության ժամանակակից նվաճումների 

տեսական գիտելիքներին. բջջում ընթացող բարդ, նուրբ,բազմաբնույթ երևույթներ 

մոլեկուլային հիմքերի վերլուծություններին: 

  որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կարողանա կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ, 
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 հանձնարարված գրականության և տեղեկատվական այլ աղբյուրների հիման 

վրա կազմել ռեֆերատներ և էլեկտրոնային պրեզենտացիաներ:  

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1. Ներածություն:Մոլեկուլային կենսաբանությունը որպես գիտություն: 

Մոլեկուլային կենսաբանության ուսումնասիրության մեթոդները, կապը այլ 

կենսաբանական գիտությունների հետ: 

Թեմա2. Կորիզ: Կորիզի բաղադրիչները: Կորիզաթաղանթ և կորիզային մատրիքս: 

Թեմա3. Հիստոններ: Նուկլեոսոմներ: Մետաֆազային քրոմոսոմներ: Ոչ հիստոնային 

սպիտակուցներ: Կորիզակ: 

Թեմա4. ԴՆԹ-ի ռեպլիկացիա: ԴՆԹ-ի ռեպլիկացիայի տեղը բջջային ցիկլում: 

Թեմա 5. Միտոտիկ ցիկլ:Բջիջների տիպերը ըստ կիսվելու ունակության:ԴՆԹ-ի 

ռեպլիկացիայի ընդհանուր բնույթը և առանձնահատկությունները: 

Թեմա 6. ԴՆԹ-ի թելոմերային բաժինների ռեպլիկացիա: Թելոմերների աճը 

թելոմերազի օգնությամբ:  

Թեմա 7. Թելոմերներ և թելոմերազա: Կառուցվածքը և ֆունկցիան: Թելոմերազի 

տարածվածությունը օրգանիզմի նմ. բջիջներում և հյուսվածքներում: 

Թեմա 8. Թելոմերազը և ծերացումը: Ծերացման թելոմերային տեսություն: 

Թեմա 9. ԴնԹ-ի մեթիլացում:ԴՆԹ-ի ռեպարացիա:ԴնԹ-ի հնարավոր վնասվածքներ: 

Հիմքերի վնասվածներ: Շղթաների վնասվածքներ: ԴնԹ-ի ռեպարացիայի օրինակներ: 

Թեմա 10. Գեների էքսպրեսիա և տրանսկրիպցիան ֆակտորներ: 

Թեմա 11. Գենետիկական կոդի հիմնական հատկությունները: Գենետիկական կոդ:  

Թեմա 12. Կենսաբանական թաղանթներ Կենսաթաղանթների կառուցվածքային 

սկզբունքները և նրանց հիմնական հատկությունները: Թաղանթային լիպիդներ:  

Թեմա 13. Բջջի ներբջջային և միջբջջային կապեր: 

Թեմա 14  Բջջի կենսաբոլորաշրջան, ապոպտոզ և նեկրոզ:  

Թեմա 15. Մոլեկուլային կենսաբանության զարգացման հեռանկարները: 

 

Կ/բ-0928 Գենետիկա և սելեկցիայի հիմունքներ / 5 կրեդիտ / 
Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն, 2ժամ գործնական կամ սեմինար 

150 ժամ /30ժամ դասախոսություն, 20 ժամլաբորատոր , 20ժամ գործնական, 80 ժամ 

ինքնուրույն / 6-րդ կիսամյակ .քննություն 

Նպատակը.  

 Ուսանողներին ծանոթացնել կենդանի օրգանիզմների ժառանգականության և 

փոփոխականության հիմնական օրինաչափություններին: 

 Կրթական արդյունքները.  

 Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք. 

1. տիրապետի ժառանգականության փոփոխականության օրինաչափություններին  

2. տիրապետի բազմացման գենետիկային  

3. տիրապետի ժառանգման տիպերին  

Բովանդակությունը  

Թեմա 1. Ներածություն: 

Թեմա 2. Գենետիկան որպես գիտություն: Ժառանգական և մոդիֆիկացիոն 

փոփոխություններ:  

Թեմա 3. Ժառանգականության նյութական հիմունքները, սեռական և անսեռ 

բազմացման բջջաբանական հիմքը:  
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Թեմա 4. Հատկանիշների ժառանգման օրինաչափությունները և ժառանգականության 

սկզբունքները: Մենդելի օրենքները:  

Թեմա 5. Սեռի գենետիկա, շղթայական ժառանգականություն:  

Թեմա 6. Փոփոխականություն: Մոդիֆիկացիոն և մուտացիոն փոփոխականություն, 

նրա պատճառները, ուսումնասիրման մեթոդները:  

Թեմա 7. Գենոտիպ, ֆենոտիպ, ժառանգականության քիմիական հիմքը, գենի բնույթը:  

Թեմա 8. Օնտոգենեզի գենետիկական հիմքը:  

Թեմա 9. Պոպուլյացիաների գենետիկա և էվոլյուցիայի գենետիկական հիմքերը:  

Թեմա 10. Մ արդու և բժշկական գենետիկա:  

Թեմա 11. Սելեկցիայի գիտական հիմունքները: Սելեկցիան որպես գիտություն, 

պատմությունը: Սելեկցիայի մեթոդները: Բույսերի և կենդանիների սելեկցիայի 

նվաճումները:  

 

Կ/բ-0932 Էվոլյուցիոն տեսություն /5 կրեդիտ/ 
Շաբաթական` 3 ժամ 

150 ժամ, որից` 30 ժամ դասախոսություն, 14ժամ լաբորատոր, 14ժամ գործնական , 

92ժամ ինքնուրույն 

8-րդ կիսամյակ, քննություն 
Նպատակը. 
Ուսանողների մոտ ձևավորել ընդհանուր պատկերացումներ, Էվոլյուցիոն 

տեսությունե առարկայի վերաբերյալ, նրա դասավանդման, հիմնական բաժինների, 

կյանքի ծագման ժամանակակից պատկերոցումների, էվոլյուցիոն տեսության 

պատմության, զարգացման մասին: 

Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

- ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

- տիրապետել էվոլյուցիոն տեսության ուսումնասիրման մեթոդներին, 

- որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ ինքնուրույն եզրահանգումներ, 

- հանձնարարված գրականության հիման վրա կազմել ռեֆերատներ:  

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1. Ներածություն: Էվոլուցիան նրա հիմնական օրինաչափությունները: 

Բնագիտության մետաֆիզիկական ժամանակաշրջանը: Տրանսֆորմիզմի 

գաղափարների ծագումը: Լամարկի էվոլյուցիոն տեսությունը: Էվոլյուցիոն 

տեսության առաջացման պատմական նախադրյալները:  

Թեմա 2. Դարվինի էվոլյուցիոն ուսմունքի դրույթները: Փոփոխականություն և նրա 

պատճառները: Ժառանգականության էությունը և նրա ձևերը: Բնական ընտրության 

էությունը: Բնական ընտրությունը և համեմատական նպատակահարմարությունը: 

Արհեստական ընտրության ձևերը և նրա էությունը: Հատկանիշների տարամիտումը 

և համամիտումը որպես արհեստական ընտրության արդյունք: Արհեստական և 

բնական ընտրությունների նմանությունները և տարբերությունները:  

Թեմա 3. Գոյության պայքարի էությունը և ձևերը: Բույսերի խաչաձև փոշոտման հար-

մարանքների առաջացման ուղիները: Միջատներին որսալու հարմարանքների առա-

ջացումը միջատակեր բույսերի մոտ: Կենդանիների պաշտպանական գույների և 

ձևերի առաջացման ուղիները: Հակադարվինյան հոսանքների առաջացումը: 
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Անհատական և խմբային փոփոխականություն: Մոդիֆիկացիոն և մուտացիոն 

փոփոխականություն:  

Թեմա 4. Մուտացիաների և մոդիֆիկացիաների դերը էվոլուցիոն պրոցեսում: 

Օրգանիզմների փոփոխականությունը տարբեր գործոնների ազդեցության տակ: 

Կյանքի պրոցեսների ուսումնասիրումը օրգանիզմների կազմակերպվածության 

տարբեր աստիճաններում:  

Թեմա 5. Գենոտիպ և ֆենոտիպ: Կենսոլորտը և նրա սահմանները: Կենսացենոզ և 

կենսատիպ: Կյանքի ծագման վերաբերյալ իդեալիստական հայացքները: Երկրի վրա 

կյանքի ծագման Օպարինի տեսությունը:  

Թեմա 6. Վավիլովի ուսմունքը մշակաբույսերի ծագման կենտրոնների (օջախների) 

մասին: Տեսակի չափանիշները: Տեսակի կառուցվածքը: Ներտեսակային 

փոխհարաբերությունների ձևերը: Միկրոէվոլուցիա: Տեսակ, տեսակառաջացման 

պրոցեսը և ձևերը: Սևերցովի ֆիլէմբրիոգենեզի տեսությունը:  

Թեմա 7. Նեոտենիան և նրա նշանակությունը էվոլուցիոն պրոցեսում: Հոմոլոգ և 

անալոգ օրգաններ: Կենսաբանական առաջընթացի ուղիներ: Կենսաբանական 

պրոգրեսի տարբեր ուղիների միջև եղած կապը:  

Թեմա 8. Արոմորֆոզ և իդոադապտացիա: Կենսաբանական առաջադիմություն և հե-

տադիմություն: Մակրոէվոլյուցիան և նրա օրինաչափությունները:  

Թեմա 9. Էվոլյուցիոն տեսության գործնական և ընդհանուր գիտական 

նշանակությունը:  

Թեմա 10. Մարդու ծագումը: Մարդու սաղմնային զարգացման 

ուսումնասիրությունները: Մարդկային ռասսնաերը: 

 

Կ/բ1476. Կենդանի համակարգերի կազմավորման մակարդակները /3 

կրեդիտ/ 
Շաբաթական 2 ժամ 

90ժամ`16 ժամ դասախոսություն, 14 ժամ լաբորատոր, 60 ժամ ինքնուրույն 

5–րդ կիսամյակ ստուգարք, 

 Նպատակը 

 1 Ուսանողներին զինել գիտելիքներով կենսաբանական համակարգերի և 

համակարգի մասին: 

 2. Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների գիտելիքները կենսաբանական 

համակարգերի, կենդանի նյութի կազմավորման մակարդակների մասին 

 3. Ուսանողներին գաղափար տալ կենդանի և անկենդան նյութի մասին: 

 Կրթական արդյունքները. 

 Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է. 

1.Գիտենա կենսաբանական համակարգերի մասին, կենդանի և անկենդան նյութի 

մասին, տարբերակի հատկությունները, կյանքի կազմավորման մակարդակները, 

կյանքի ծագման վարկածները, կյանքի ծագման Օպարինի վարկածը, կյանքի ծագման 

փուլերը: 

2.Տիրապետի մասնագիտական գիտելիքները խորացնելու և փոխանցելու, 

տիրապետեն կենսաբանական համակարգերի հետազոտության մեթոդներին,թիմում 

աշխատելու հմտություններին:  

3. Կարողանա ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 
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կենսաբանական երևույթները դիտել համակարգված, օրինաչափ կապերի և 

ամբողջության մեջ: 

Բովանդակությունը  

Թեմա 1<<Կենդանի նյութի կազմավորման մակարդակները>> դասընթացի տեղը 

կենսաբանական առարկաների համակարգում, դերը կենսաբանական 

օրինաչափությունների ուսումնասիրման և համակարգման գործում: 

Հասկացողություն համակարգի, կենսաբանական համակարգի, կազմավորման 

մակարդակի մասին:  

Թեմա 2- Կենդանի և անկենդան նյութի համեմատությունը: Կենդանի համակարգերի 

հիմնական հատկությունները: 

Թեմա 3-Կյանքի ծագումը Երկրի վրա: Կյանքի ծագման վարկածները. կրեացիոնիզմի 

հայեցակարգը,կյանքի ինքանծնության, պանսպերմիայի, կյանքի հավերժության, 

Ա.Օպարինի վարկածները: Կենսաբանական էվոլյուցիայի սկզբնական փուլերը: 

Թեմա 4-Բջջի էվոլյուցիան. Էուկարիոտ բջիջների ծագման վարկածները. սիմբիոտիկ 

ծագում ևնախաբջջային ձևերի մեմբրանային համակարգից օրգանոդիների ծագում:  

Թեմա 5- Հասկացողություն կենդանի նյութի կազմավորման մակարդակի մասին: 

Օրգանական աշխարհի կազմավորման մակարդակները:  

Թեմա 6 - Մոլեկուլային-գենետիկական, բջջային, օրգան-հյուսվածքային, տեսակ-

պոպուլյացիոն, կենսերկրացենոզային, կենսոլորտային մկարդակներ. դրանց 

հիմնական առանձնահատկությունները, տարրական կառուցվածքային միավորը և 

տարրական երևույթը  

 

Կ/բ-0913 Էկոլոգիա և բնապահպանության հիմունքներ / 5 կրեդիտ/ 
Շաբաթական` 4 ժամ 

150 ժամ, որից ` 30ժամ դասախոսություն, 24ժամ գործնական, 24 ժամ լաբորատոր , 

72ժամ ինքնուրույն 6-րդ կիսամյակ, քննություն 

Նպատակը. 

Ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ բնության օրինաչափությունների, 

էկոլոգիական գործոնների, պոպուլյացիաների կառուցվածքի և հոմեոստազի 

մեխանիզմների հարմարվողական դերի մասին, կենսահամակեցությունների 

կառուցվածքի և թվակազմի կարգավորման մեխանիզմների մասին, ներտեսակային և 

միջտեսակային փոխհարաբերությունների վերաբերյալ: 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

- տիրապետի էկոլոգիայի ուսումնասիրման մեթոդներին, բնության 

օրինաչափությունների վերլուծությանը: 

- կարողանա յուրացնելով էկոլոգիական առանձնահատկությունները իրականացնել 

բնության պահպանության միջոցառումներ,  

- կարողանա Էկոլոգիայի վերաբերյալ տեսական գիտելիքներն ու ունակությունները 

կիրառել պրակտիկ գործունեության մեջ, 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1. Էկոլոգիայի առարկան, խնդիրները, զարգացման պատմությունը, 

բաժինները և ուսումնասիրման մեթոդները:Էկոլոգիական գործոններ: 

Սահմանափակող գործոն:  



 71 

Թեմա2.Լույսը որպես աբիոտիկ էկոլոգիական գործոն. Լուսապարբերականություն: 

Կենսաբանական ռիթմեր: 

Թեմա 3. Ջերմությունը որպես աբիոտիկ գործոն: Խոնավությունը որպես աբիոտիկ 

գործոն: Հողը և օդը որպես կյանքի միջավայր 

Թեմա 4. Կյանքի 4 հիմնական միջավայրերը 

Թեմա 5. Բիոտիկ կապեր: Ներտեսակային և միջտեսակային 

փոխհարաբերությունների ընդհանուր ձևերը: 

Թեմա 6. Գիշատիչ-զոհ, մակաբույծ-տեր փոխհարաբերությունը: 

Թեմա 7. Պոպուլյացիայի կառուցվածքը. սեռերի հարաբերությունը: Պոպուլյացիայի 

թվակազմի կարգավորումը: Պոպուլյացիայի տարիքային կառուցվածքը: 

Թեմա 8. Պոպուլյացիայի դինամիկան և կառուցվածքը բեղունությունը, 

մահացությունը և միգրացիան: Պոպուլյացիայի թվաքանակը և խտությունը: 

Պոպուլյացիայի հոմեոստազը 

Թեմա 9. Ստաբիլ, աճող և կրճատվող պոպուլյացիաներ: Հասկացողություն 

համակեցության մասին: Ստաբիլ և ոչ ստաբիլ համակեցություններ: 

Էկոհամակարգեր, հիմնական տիպերը: Սնման շղթաներ, տրոֆիկ մակարդակներ  

Թեմա 10. Էկոլոգիական սուկցեսիաներ: Առաջնային և երկրորդային կենսաբանական 

արդյունավետություն:  

Թեմա 11. Խմբի էֆեկտը: Հասկացողություն էկոլոգիական խորշի մասին: 

Հասկացություն կենսացենոզի մասին: Սահմանային էֆեկտ: Ջրային և ցամաքային 

կենսացենոզների տարբերությունը: 

 

Կ/բ-0819 Մարդու կազմաբանություն / 5 կրեդիտ / 
Շաբաթական 4 ժամ 

150 ժամ / 26 ժամ դասախոսություն, 12ժամ գործնական,20ժամ լաբորատոր, 98 ժամ 

ինքնուրույն /4-րդ կիսամյակ քննություն 

 Նպատակը  

1 Ուսանողներին զինել գիտելիքներով մարդու մարմնի ձևի, կառուցվածքի և 

զարգացման մասին: 

2 Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական, կենսաբանական և 

մեթոդական գիտելիքները: 

3 Ուսանողներին գաղափար տալ մարդու զարգացման օրինաչափությունների 

մասին: 

4 Մարդու անատոմիայի բնագավառում ձեռք բերած գիտելիքներն և 

ունակությունները կիրառել պրակտիկ գործունեության մեջ: 

5 Նախապատրաստել բժշկակենսաբանական գիտությունների ցիկլի առարկաների 

(մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա, բժշկագիտության հիմունքներ և առողջության 

պահպանում, բարձրագույն նյարդային գործունեության ֆիզիոլոգիա,իմունոլոգիա և 

այլն) հետագա ուսումնասիրություններին: 

Կրթական արդյունքները.  

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է. 

պետք է կարողանան ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում 

պետք է տիրապետեն անատոմիական հետազոտության մեթոդներին 

պետք է կարողանան պատրաստել անատոմիական պատրաստուկներ 
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պետք է կարողանան որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ ինքնուրույն կատարել 

եզրահանգումներ 

Բովանդակությունը  

Թեմա 1. Ներածություն: Անատոմիայի զարգացման պատմությունը: Անատոմիայի 

ուսումնասիր-ման մեթոդները: Մարդու օրգանիզմի զարգացումը: 

Թեմա 2. Ոսկրաբանություն: Ոսկրերի զարգացումը, աճը, բաղադրությունը, 

դասակարգումը: Կմախք, բաժինները:Ուսմունք ոսկրերի միացումների մասին՝ 

արթրոլոգիա:  

Թեմա 3. Մկանաբանույթուն: Մկանների ընդհանուր բնութագիրը: Մարդու մարմնի 

մկանները և նրանց ֆունկցիաները:  

 

Կ/բ-0819.1 Մարդու կազմաբանություն /4 կրեդիտ / 
Շաբաթական` 4 ժամ 

120 ժամ /28 ժամ դասախոսություն, 28 ժամ լաբորատոր, 64 ժամ ինքնուրույն / 

5-րդ կիսամյակ, քննություն 

 Նպատակը  

1 Ուսանողներին զինել գիտելիքներով մարդու մարմնի ձևի, կառուցվածքի և 

զարգացման մասին: 

2 Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական, կենսաբանական և 

մեթոդական գիտելիքները: 

3 Ուսանողներին գաղափար տալ մարդու զարգացման օրինաչափությունների 

մասին: 

4 Մարդու անատոմիայի բնագավառում ձեռք բերած գիտելիքներն և 

ունակությունները կիրառել պրակտիկ գործունեության մեջ: 

5 Նախապատրաստել բժշկակենսաբանական գիտությունների ցիկլի առարկաների 

առարկաների (մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա, բժշկագիտության հիմունքներ և 

առողջության պահպանում, բարձրագույն նյարդային գործունեության 

ֆիզիոլոգիա,իմունոլոգիա և այլն) հետագա ուսումնասիրություններին: 

 Կրթական արդյունքները.  

 Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է. 

 պետք է կարողանան ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում 

պետք է տիրապետեն անատոմիական հետազոտության մեթոդներին 

պետք է կարողանան պատրաստել անատոմիական պատրաստուկներ 

պետք է կարողանան որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ ինքնուրույն կատարել 

եզրահանգումներ: 

Բովանդակություն  

Թեմա 1. Մարսողության համակարգ:  

Թեմա 2. Շնչառության համակարգ:  

Թեմա 3. Միզային համակարգ:  

Թեմա 4. Սեռական համակարգ  

Թեմա 5. Սրտի անատոմիա:  

Թեմա 6. Անոթային համակարգ:  

Թեմա 7. Նյարդային համակարգ:  

Թեմա 8. Զգայական համակարգեր:  

Թեմա 9. Ներզատիչ գեղձեր:  
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Կ/բ1478 Կենսաաշխարհագրություն 4 կրեդիտ 
Շաբաթական ` 4 ժամ 

120ժամ, որից` 26 ժամ դասախոսոություն, 12 ժամ գործնական ,14ժամ լաբորատոր , 

68ժամ ինքնուրույն 8-րդ կիսամյակ ` ստուգարք 

Նպատակը 

Ցույց տալ մոլորակի օրգանական աշխարհի միասնությունը, բուսական և 

կենդանական աշխարհի փոխկապվածությունը, կախվածությունը ֆիզիկա- 

աշխարհագրական միջավայրից և մարդու ներգործությունից: պատկերացում տալ 

օրգանիզմների աշխարհագրական տարաբնակեցման մասին:  

Կրթական արդյունքները  

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է  

-իմանա հիմնական կենսաաշխարհագրական հասկացողությունները: 

-կենսոլորտում օրգանիզմների բազմազանությունը 

-բացահայտել էկոլոգիական գործոնների դերը բույսերի և կենդանիների արեալների 

ձևավորման գործում:  

- կենսաաշխարհագրական շրջանացման օրենքները և օրինաչափությունները: 

-երկրագնդի ֆլորիստական և ֆաունիստական ռեգիոնների բնութագիրը: 

-Համաշխարհային օվկիանոսի կենսաաշխարհագրական շրջանացումը: 

Բովանդակությունը 
Թեմա1. Ներածություն, Կենսաաշխարհագրությունը, որպես կենսաբանաակն և 

աշխարհագրական գիտություն: կապը բնագիտական հոսքի այլ գիտությունների 

հետ:Կենսաաշխարհագրական հետազոտությունների մեթոդներն ու սկզբունքները: 

 Թեմա 2. Կենսոլորտը որպես գլոբալ էկոհամակարգ: Նոոսֆերա: Մարդու դերը 

կենսոլորտում: 

Թեմա 3. Էկոլոգիական գործոնների դասակարգումը: Բույսերի կենսական ձևերը ըստ 

Կ.Ռաունկիերի: Կենդանիների կենսական ձևեհո ըստ Դ.Ն.Կաշկարովի: 

Հասկացողություն տեղախմբերի մասին:  

 Թեմա4 Ուսմունք բուսական համակեցությունների ձևավորման, կառուցվածքի 

մասին:Ֆիտոցենոզի դինամիկան և կայունությունը: 

 Թեմա5 Կենսացենոզը և նրա հատկությունները: Տեսակային կազմը: Դոմինանտները 

և էդիֆիկատորները: Վ.Ն.Սուկաչևի ուսմունքը կենսաերկրացենոզի մասին:  

 Թեմա6 Ուսմունք արեալի մասին:Արեալների տիպերը, կառուցվածքը, սահմանների 

դինամիկան: Էնդեիկներ և ռելիկտներ: Ն.Ի.Վավիլովի ուսմունքը մշակովի բույսերի 

ծագման կենտրոնների մասին: 

Թեմա7 Երկրի ցամաքի ֆլորիստական, ֆաունիստական և բիոտիկ ռեգիոնները: 

Բիոտիկ ռեգիոնների դասակարգումը և նրանց համակարգը: Ցամաքի բիոտիկ 

թագավորությունների բնութագիրը: 

 Թեմա8 Բիոմների հիմնական տիպերը: Զոնալ, ազոնալ, ինտրազոնալ, էքստրազոնալ 

համակեցությունները:  

Թեմա9 Տունդրայի, տայգայի, բարեխառն լայնությունների անտառների, 

տափաստանների, բարեխառն, մերձարևադարձային, արևադարձային 

լայնությունների անապատների մշտադալար անտառների բուսական ու 

կենդանական աշխարհը: 

Թեմա10 Օվկիանոսների, ծովերի, քաղցրահամ ջրերի կենսաաշխարհագրությունը: 
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 Թեմա11 Հայաստանի Հանրապետության բուսական և կենդանական աշխարհի 

առանձնահատկությունները:  

 

ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ 
 

Կ/բ 0956 Սնկաբանություն /3 կրեդիտ/ 
Շաբաթական 3 ժամ 

90ժամ` 20ժամ դասախոսություն, 10ժամ գործնական, 10ժամ լաբորատոր, 50ժամ 

Ինքնուրույն 7-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

Առարկայի նպատակն է  

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ գիտելիքներ սնկերի կարևորագույն 

ներկայացուցիչների զարգացման ցիկլի,կենսաբանական 

առանձնահատկությունների և նրանց գործնական 

նշանակության վերաբերյալ:  

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել և տալ ժամանակակից 

պատկերացումներ ստորակարգ բույսերի և սնկերի բազմազանության, մորֆո- 

անատոմիական կառուցվածքի, դասակարգման սկզբունքների հետ: 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա սնկերի կառուցվածքի, դասակարգման առանձնահատկությունները և 

ուսումնասիրության ժամանակակից մեթոդները, 

2. կիմանա սնկերի կարևորագույն ներկայացուցիչների կառուցվածքային 

առանձնահատկություննեը և զարգացման ցիկլերը 

3. կհասկանա սնկաբանության նշանակությունը և դերը բնության մեջ և մարդու 

կյանքում, 

4. կկարողանա բնության մեջ ճիշտ կողմնորոշվել, որոշել սնկերի տեսակները: 

Բովանդակություն 

Թեմա 1. Բուսական և կենդանական օրգանիզմների հատկությունները սնկերի մոտ: 

Սնկերի դասերի բաժանման սկզբունքները: Կառուցվածքը: Բազմացումը. Սնկերի 

նշանակությունը բնության և մարդու տնտեսական գործունեության մեջ: 

Թեմա 2. Դաս Խիտրիդիոմիցետներ:  

Թեմա 3. Դաս Օօմիցետներ:  

Թեմա 4. Դաս Զիգոմիցետներ: 

Թեմա 5. Դաս Ասկոմիցետներ (Պայուսակավոր սնկեր):  

Թեմա 6. Ենթադաս Հեմիասկոմիցետներ (Մերկապայուսակավերներ):  

Թեմա 7. Ենթադաս Էուասկոմիցետներ (իսկական պայուսակավորներ):  

Թեմա 8.  Պիրենոմիցետների կարգերի խումբ: Կարգ Էրիզիֆալայիններ 

(Ալրացողայիններ):  

Թեմա 9. Կարգերի խումբ Դիսկոմիցետներ:  

Թեմա 10. Դաս Բազիդիոմիցետներ:  

Թեմա 11. Ենթադաս Հոլոբազիդիոմիցետներ:  

Թեմա 12. Ենթադաս Տելիոբազիդիոմիցետներ:  

Թեմա 12. Դ ա ս Անկատար սնկեր (Դեյտերոմիցետներ):  

Թեմա 13. Սնկերի ծագումն ու էվոլյուցիան:  
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Կ/բ 0969 Ֆիտոպաթոլոգիա /3 կրեդիտ/ 
Շաբաթական 3 ժամ 

90ժամ`20ժամ դասախոսություն, 16 ժամ գործնական, 16ժամ լաբորատոր , 38ժամ 

Ինքնուրույն 6-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

Առարկայի նպատակն է  

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ գիտելիքներ սնկերի կարևորագույն 

ներկայացուցիչների զարգացման ցիկլի,կենսաբանական 

առանձնահատկությունների հետ:  

Ուսանողներին ծանոթացնել բույսերի առավել տարածված և վտանգավոր սնկային 

հիվանդությունների հետ:  

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

  Կիմանա բույսերի հիվանդությունների հարուցիչների մասին 

Կկարողանան տարբերել բույսերի սնկային հիվանդությունները, որոշել դրանք և 

նկարագրել:  

Բովանդակություն 

 Թեմա 1. Համառոտ ակնարկ ֆիտոպաթոլոգիայի զարգացման մասին:  

Թեմա 2. Հասկացություն բույսերի սնկային հիվանդությունների մասին:Վարակիչ և ոչ 

վարակիչ հիվանդություններ 

Թեմա 3. Բույսերի հիվանդության տիպերը 

Թեմա 4.Սնկերի վեգետատիվ մարմինը և նրա ձևափոխությունները: Սնկերի 

բազմացում: 

Թեմա 5. Սնկերի դասակարգում 

Թեմա 6.Դաս Խիտրիդիոմիցետներ: Դասի բնորոշ առանձնահատկությունները, 

հիվանդությունները: Կարտոֆիլի քաղցքեղ: 

Թեմա 7. Դաս Օօմիցետներ: Դասի բնորոշ առանձնահատկությունները, 

հիվանդությունները: Կարտոֆիլի ֆիտոֆտորա: Խաղողի միլդյու կամ կեղծ ալրացող: 

Թեմա 8. Դաս Ասկոմիցետներ: Դասի բնորոշ առանձնահատկությունները, 

հիվանդությունները: Սալորենու գրպանիկներ: Դեղձենու տերևների 

գանգրոտություն: Եղջրացավ:  

Թեմա 9. Դաս Բազիդիոմիցետներ: Դասի բնորոշ առանձնահատկությունները, 

հիվանդությունները: Մրիկային և ժանգային հիվանդություններ: 

Թեմա 10. Դաս Դեյտերոմիցետներ: Դասի բնորոշ առանձնահատկությունները, 

հիվանդությունները: Խնձորենու կամ տանձենու մոնոլիոզ կամ պտղային փտում: 

 

ԿԲ/1492 Ագրոէկոլոգիա -4 կրեդիտ 
Ընդհանուր120 ժամ, որից դասախոսություն 14 ժամ, գործնական 10 ժամ, լաբորատոր 

10 ժամ, ինքնուրույն 86 ժամ 7-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

Նպատակը. 

Դասընթացում դիտարկվում են Ագրոէկոլոգիա առարկան, որպես առանձին 

գիտություն, ագրոէկոլոգիայի զարգացման պատմությունը, ուսումնասիրման մեթոդ-

ները, հողային ռեսուրսների աղտոտվածությունը ծանր մետաղներով և այլ թունավոր 

նյութերով, դրանց որոշումը և մաքրման մեթոդները, հողային ռեսուրսները և նրա 

հատկությունները, աղտոտված ջրերի անմիջական ազդեցությունը հողերի որակի և 

բերքատվության վրա, հողերի աղտոտման հիմնական աղբյուրները և դրանց 
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հետևանքները բանջարբոստանային մշակաբույսերի բերքատվության, ինչպես նաև 

մարդու առողջության վրա: 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

- ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

- տիրապետել Ագրոէկոլոգիայի ուսումնասիրման մեթոդներին, 

- որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ ինքնուրույն եզրահանգումներ, 

հանձնարարված գրականության հիման վրա կազմել ռեֆերատներ: 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1, 2. Ներածություն: Ագրոէկոլոգիա առարկան որպես առանձին գիտություն, 

տեղը բնական գիտությունների շարքում: Ագրոէկոլոգիայի ուսումնասիրման 

մեթոդները և հիմնական հասկացությունները:  

Թեմա 3, 4. Շրջակա միջավայրի աղտոտումը և թափոնների հիմնախնդիրները: 

Շրջակա միջավայրի ազդեցությունը մշակաբույսերի և նրանց բերքատվության վրա: 

Մթնոլորտ, մթնոլորտային շրջապտույտ, մթնոլորտի աղտոտումը և պայքարի 

միջոցները: Կենսոլորտ: Ջրի յուրահատկությունները և ջրային էկոհամակարգ: 

Ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման, աղտոտման հիմնական 

աղբյուրները և պահպանության ուղիները: Էկոհամակարգերի բազմազանություն:  

Թեմա 5. Հողային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման և պահպանության 

ուղիները: ՀՀ հողային ռեսուրսները և նրանց օգտագործումը:  

Թեմա 6, 7. Հողային էրոզիա: Հողերի պահպանումն էրոզիայից: Հողերի պահպանում 

աղակալումից և ճահճացումից: Հողային ռեսուրսների աղտոտման աղբյուրները և 

պահպանության միջոցառումները: Կենսածին տարրերի պարունակությունը հողում: 

Հողերի Օրգանական և անօրգանական աղտոտվածություն, դրանց դեմ պայքարի 

միջոցները:  

Թեմա 8, 9. Հողօգտագործումը և էկոլոգիական ապահովվածությունը: Հողերի 

քայքայում: Հողերի դեգրադացիա: Հողերի աղտոտվածությունը ծանր մետաղներով:  

Թեմա 10. Նյութերի շրջապտույտը հողում: Հողերի աղտոտվածությունը 

ռադիոակտիվ նյութերով և դրանց ազդեցությունը մշակաբույսերի վրա: Բնական 

ռեսուրսներ, ընդհանուր բնութագիրը, հանքային ռեսուրսներ:  

Թեմա11. Հողային ռեսուրսների մոնիտորինգի զարգացման պատմությունը: Շրջակա 

միջավայրի մոնիտորինգի իրականացում, դրանց դասակարգումը: Հողային 

ռեսուրսների մոնիտորինգը ՀՀ-ում:  

Թեմա 12. Օրգանական նյութերի ներթափանցումը հողային միջավայր: Հողային 

միջավայրի կենսաբանական և բնապահպանական գնահատականը: Վայրի և ուտելի 

մշակաբույսեր: Հողային կադաստր: 

 

Կ/բ-0848 Իմունոլոգիա /2 կրեդիտ / 
Շաբաթական 2 ժամ 

60 ժամ / 20 ժամ դասախոսություն, 10ժամ գործնական, 10ժամ լաբորատոր , 20 ժամ 

ինքնուրույն / 7-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

 Նպատակը. 

 1. Ուսանողներին ծանոթացնել իմունային համակարգի կառուցվածքին, նրա 

նշանակությանը օրգանիզմի որակական հոմեոստազի ապահովման գործընթացում :  
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 2. Ուսանողներին ներկայացնել իմունային համակարգը իր բաղադրիչներով, 

իմունային ֆունկցիաները՝ նրանց իրականացման տարբեր մակարդակներում, նրանց 

կարգավորման մեխանիզմները: 

 3. Ծանոթացնել ուսանողներին իմունիտետի ախտաբանական փոփոխություններին 

և նրանց ախտորոշման մեթոդներին:  

 Կրթական արդյունքները. 

 Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է.  

1.Գիտենա իմունային համակարգի կառուցվածքը, նրա գործունեության և 

կարգավորման մեխանիզմները, կլինիկական իմունոլոգիայի հիմնահարցերը: 

 2. Կարողանա օգտագործել իմունոլոգիական գիտելիքները մարդու իմունային 

համակարգի վիճակը որոշ չափով գնահատելու, իմունաախտաբանական վիճակները 

հասկանալու համար, որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կարողանա կատարել 

ինքնուրույն եզրահանգումներ: 

3. Տիրապետի իմունոլոգիական գիտելիքները կենսաբանական գիտության այլ 

ճյուղերում կիրառելու հմտությանը: 

Բովանդակությունը  

Թեմա 1. Ներածություն:  

Թեմա 2. Իմունային համակարգի օրգանները:  

Թեմա 3. Իմունային համակարգի բջիջները: Իմունային համակարգի մոլեկուլները:  

Թեմա 4. Օրգանիզմի պաշտպանության ոչ յուրահատուկ գործոններ. ֆագոցիտոզ, 

բորբոքում, կոմպլեմենտի ակտիվացում, սուր փուլի սպիտակուցներ:  

Թեմա 5. T-բջիջների համակարգ և նրանց դերը իմունային պատասխանում:  

Թեմա 6. B-լիմֆոցիտների համակարգ, նրանց դերը իմունային պատասխանում:  

Թեմա 7. Իմունային պատասխան, ցիտոկիններ: Ալերգիա և իմունիտետ:  

Թեմա 8.Առաջնային իմունային անբավարարություն, երկրորդային իմունային 

անբավարարություն, ՄԻԱՎ, աուտոիմունային հիվանդություններ:  

Թեմա 9. Իմունային համակարգի դերը հակաուռուցքային պաշտպանության մեջ:  

Թեմա 10. Փոխպատվաստման իմունիտետ:  

 

Կ/բ-1427 Բարձրագույն նյարդային գործունեության ֆիզիոլոգիա/ 4 

կրեդիտ 
Շաբաթական 4 ժամ 

Ընդհանուր 120 ժամ, որից դասախոսություն 14 ժամ, գործնական 10 ժամ, լաբորատոր 

10 ժամ, ինքնուրույն 86 ժամ 8-րդ կիսամյակ ստուգարք 

 Նպատակը  

 Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների գիտելիքները ուղեղի գործունեության 

հիմնական սկզբունքների վերաբերյալ: 

 Ուսանողներին զինել գիտելիքներով գլխուղեղի բարձրագույն ֆունկցիաների 

մեխանիզմների, հոգեկան գործունեության հիմնական օրինաչափությունները 

մասին: 

 Ուսանողներին ծանոթացնել վարքի նյարդաֆիզիոլոգիայի ուսումնասիրման 

հիմնական մեթոդներին: 

 

 Կրթական արդյունքները.  

 Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է. 
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1.Գիտենա գլխուղեղի բարձրագույն ֆունկցիաների մեխանիզմները, նրանց 

հիմնական օրինաչափությունները: 

2.Կարողանա բարձրագույն նյարդային գործունեության ֆիզիոլոգիայի դասընթացին 

ձեռք բերած գիտելիքները և ունակությունները կիրառել պրակտիկ գործունեության 

մեջ, որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն եզրահանգումներ: 

3.Տիրապետի բարձրագույն նյարդային գործունեության /հոգեկանի/ հետազոտության 

մեթոդներին, բարձրագույն նյարդային գործունեության ֆիզիոլոգիայի գիտելիքները 

կենսաբանական գիտության այլ ճյուղերում կիրառելու հմտությանը : 

Բովանդակությունը  

Թեմա 1. Ներածություն:  

Թեմա 2. Բարձրագույն նյարդային գործունեության ֆիզիոլոգիայի ուսումնասիրման 

մեթոդները:  

Թեմա 3. Վարքագծային ակտի կառուցվածքը:  

Թեմա 4. Պայմանառեֆլեքսային գործունեության օրինաչափությունները: 

Պայմանական ռեֆլեքսների ձևավորման մեխանիզմները: Պայմանական ռեֆլեքսների 

արգելակման մեխանիզմները:  

Թեմա 5. Կենսաբանական դրդապատճառներ /մոտիվացիաներ/, նրանց 

նյարդաֆիզիոլոգիան:  

Թեմա 6. Հույզերի նյարդաֆիզիոլոգիական մեխանիզմները, հուզական սթրես:  

Թեմա 7. Հիշողության նյարդաֆիզիոլոգիան:  

Թեմա 8. Քուն, երազատեսություններ,նրանց նյարդակենսաբանությունը:  

Թեմա 9. Մարդու բարձրագույն նյարդային գործունեության 

առանձնահատկությունները:  

Թեմա 10. Մարդու բարձրագույն նյարդային գործունեության օնթոգենեզը:  

Թեմա 11. Բարձրագույն նյարդային գործունեության ախտահարումները:  

 

Կ/բ-0931 Հիդրոկենսաբանություն / 3 կրեդիտ/ 
60 ժամ / 20 ժամ դասախոսություն, 10ժամ գործնական, 10ժամ լաբորատոր , 20 ժամ 

ինքնուրույն / 6-րդ կիսամյակ, ստուգարք 
Նպատակը. 
Ուսանողներին զինել գիտելիքներով ջրակենսաբանության մասին: Խորացնել և 

ընդլայնել ուսանողների գիտելիքները ջրակենսաբանության պատմության, 

զարգացման, նրա առաջացման և ծագման մասին, նրանում բնակվող կենդանական և 

բուսական աշխրհների մասին: Ուսանողներին գաղափար տալ ջրակենսաբանության 

հիմնական բաժինների մասին: Ուսանողներին նախապատրաստել ջրակենսաբանու-

թյան հետ կապված կենսաբանական գիտությունների հետագա 

ուսումնասիրություններին: 

Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

- ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

- տիրապետել ջրակենսաբանության ուսումնասիրման մեթոդներին, 

- որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ ինքնուրույն եզրահանգումներ, 

- հանձնարարված գրականության հիման վրա կազմել ռեֆերատներ:  

Բովանդակությունը. 
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Թեմա 1. Ներածություն: Ջրակենսաբանություն առարկան, տեղը բնական 

գիտությունների շարքում: Ջրակենսաբանական հիմնական հասկացությունները: 

Ուսումնասիրության մեթոդները: Ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման 

և պահպանության ուղիները: Ջրի նշանակությունը բնության մեջ և մարդու կյանքում:  

Թեմա 2. Երկրագնդի ջրային ռեսուրսները: Հիդրոհամակարգեր: ՀՀ ջրային 

ռեսուրսները և նրանց ռացիոնալ օգտագործումը: ՀՀ ջրային հաշվեկշիռ: ՀՀ ջրային 

ռեսուրսների պահպանության իրավական հիմունքները:  

Թեմա 3. Ջրային ռեսուրսների աղտոտման աղբյուրները և պահպանության 

միջոցառումները: Հոսքաջրերի մաքրման մեթոդները: Ջրերի կենսածին 

աղտոտվածություն, դրանց էկոլոգիական և սանիտարահիգիենիկ հետևանքները:  

Թեմա 4. Սևանա լիճ, նրա հիմնախնդիրները: Սևանա լճի ֆլորան և ֆաունան:  

Թեմա 5. Գրունտ: Գրունտի դերը հատակային կենդանիների և բույսերի կյանքում: 

Գրունտի ֆիզիկո – քիմիական հատկությունները: Ջրում լուծված գազեր և 

օրգանական նյութեր:  

Թեմա 6. Կենսոլորտ: Հասկացություն կենսոլորտի մասին: Կենսոլորտի 

ուսումնասիրության մակարդակները: Էկոլոգիական ճգնաժամ: Էկոլոգիական 

անվտանգություն:  

Թեմա 7. Բիոտիկ և աբիոտիկ գործոններ: Էկոլոգիական վալենտականություն: 

Էկոլոգիական մինիմումի և մաքսիմումի օրենքներ:  

Թեմա 8. Լճեր: Լճերի գոտիականություն: Լճերի դասակարգումն ըստ ծագման: Լճերի 

կենսաբանական դասակարգում: Լճերի շարժում: Լճերի գրունտ, նրա տեսակները:  

Թեմա 9. Լճերի բնակչությունը: Բուսական և կենդանական աշխարհ: Մակրոֆիտներ: 

Ճահիճներ, դասակարգումը, կառուցվածքը, բաշխվածությունը Երկրի վրա: 

Ցածրադիր և բարձրադիր ճահիճներ: ճահիճների և ճահճուտների տարբերությունը: 

Ճահիճների բուսական և կենդանական աշխարհը: Գետեր: Գետերը որպես մակե-

րևութային հոսքաջրեր:  

Թեմա 10. Ջրամբարներ, դասակարգումը: Ջերմաստիճանը որպես էկոլոգիական 

կարևոր գործոն ջրամբարների համար: Լույսը որպես էկոլոգիական գործոն: Օրգա-

նիզմների խմբավորումները ջրամբարներում: Արհեստական ջրամբարներ:  

Թեմա 11. Տրոֆիկ (սննդային) շղթա: Ավտոտրոֆ և հետերոտրոֆ օրգանիզմներ: Էկոլո-

գիական բուրգի օրենք: Բիոգեոքիմիական ցիկլեր: Ազոտի և ֆոսֆորի շրջապտույտը 

ջրում: 

 

Կ/բ-1479 Բույսերի էկոլոգիա /3 կրեդիտ / 
Շաբաթական 2 ժամ 

90 ժամ, 14 ժամ դասախոսոություն, 8 ժամ գործնական,8 լաբորատոր, 60 ժամ 

ինքնուրույն: 7 կիսամյակ, ստուգարք 

Նպատակը  

 Ուսանողների մոտ պատկերացումների ձևավորում էկոլոգիական գործոնների 

ազդեցության հետևանքով բույսերի անատոմիական, ֆիզիոլոգիական, 

մորֆոլոգիական հարմարվածությունների մասին: 

Էկոլոգիայի ուսուցման գործընթացի իրականացում կրթական ծրագրին 

համապատասխան: համակարգչային տեխնոլոգիաների օգտագործում:  

Կրթական արդյունքները  

դասընթացի հաջող ավարտի դեպքում ուսանողները կիմանան  
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 - Բույսերի տարբեր էկոլոգիական խմբերի անատոմա-մորֆոլոգիական 

առանձնահատկությունները: 

- Իմանա հիմնական էկոլոգիական գործոնները և նրանց դասակարգումը: 

Դսընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. պետք է 
 - կարողանա գնահատել բուսական օրգանիզմի պատասխան ռեակցիան 

շրջապատող միջավայրի պայմանների փոփոխության դեպքում:  

 - Տարբեր գործոնների ազդեցությամբ ֆիզիոլոգիական գործընթացները: 

Բովանդակություն. 

Թեմա 1 Բույսերի էկոլոգիա առարկան, մեթոդները, խնդիրները 

 Թեմա 2 Էկոլոգիական գործոնների դասակարգումը և ազդեցությունը բույսի վրա: 

բույսի վրա էկոլոգիական գործոնի ներգործության սխեման: Բույսի ռեակցիան 

էկոլոգիական գործոնի ազդեցության նկատմամբ:  

 Թեմա 3 Սահմանափակող գործոնի գաաղափարը: Լիբիխի մինիմումի օրենքը: 

Թեմա 4 Բույսերի էկոլոգիական տիպերը ջերմաստիճանի նկատմամբ: Ջերմային 

ռեժիմի նկատմամբ բույսի անատոմա-մորֆոլոգիական հարմարվածությունը: 

Ջերմային պայմանների նկատմամբ բույսերի ֆիզիոլոգիական ադապտացիաները: 

Ցրտի ազդեցությունը բույսի վրա և նրանց սեզոնային հարարվածությունը: Բույսերի 

մոտ հանգստի տեսակները: 

Թեմա 5 Ջուրը որպես էկոլոգիական գործոն: Ջրային պայմանների նկատմամբ 

բույսերի էկոլոգա-ֆիզիոլոգիական ադապտացիաները: Ջուրը որպես գոյության 

միջավայր: 

Թեմա 6 Հողը որպես էկոլոգիական գործոն բույսի կյանքում: Բույսերի 

վերաբերմունքը հողի թթվայնության նկատմամբ: Բույսերի վերաբերմունքը հողի 

աղիության նկատմամբ: Ավազը որպես բույսի գոյության միջավայր, պսամոֆիտներ: 

Թեմա 7 Ազոտը որպես էկոլոգիական գործոն: Բույսերի վրա կալիումի, ֆոսֆորի 

ազդեցությունը: 

Թեմա 8 Անթրոպոգեն գործոնները և նրանց ազդեցությունը բույսերի վրա: 

Անթրոպոգեն գործոնների դասակարգումը:  

Թեմա 9 Բիոտիկ գործոնների ազդեցությունը բույսերի վրա: 

Թեմա 10 Ռադիացիայի նկատմմամբ բույսերի դիմացկունությունը: 

Թեմա 11 Լույսը, որպես էկոլոոգիական գործոն բույսի կյանքում: Բույսը և 

բուսածածկույթը որպես օպտիկական համակարգ: Լուսային ռեժիմի նկատմամբ 

բույսի անատոմա-մորֆոլոգիական հարմարվածությունը: Լուսային պայմանների 

նկատմամբ բույսերի ֆիզիոլոգիական ադապտացիաները: Բույսի ադապտացիան 

ստվերոտ պայմանների նկատմամբ: Լուսապարբերականություն: Տարբեր 

լուսապարբերական ռեակցիա ունեցող բույսերի խմբերը: 

Թեմա 12 Քաղաքի բուսականության առանձնահատկությունները:  

Թեմա 13 Մթնոլորտային աղտոտումների ազդեցությունը բույսերի վրա/ 

մորֆոլոգիական, անատոմիական, ֆիզիոլոգիական, ուլտրաստրուկտուրային 

փոփոխությունները: Մթնոլորտային աղտոտումների ազդեցության նկատմամբ 

տաքսոնոմիական խմբերի`մերկասերմեր, ծածկասերմեր, մամուռներ, քարաքոսեր 

առանձնահատկությունները: Գազակայունություն, Թթվածնի պակասի նկատմամբ 

բույսերի դիմացկունությունը:  

Թեմա 14 Բարձր լեռների բույսերի անատոմա-մորֆոլոգիական և ֆիզիոլոգիական 

հարմարվածությունը:  

Թեմա 15 Օրոգրաֆիկ պայմանների ազդեցությունը բույսերի վրա:  
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Թեմա 16 Ֆենոլոգիա: 

 

Կ/բ-0930 Հայաստանի դեղաբույսերը /3 կրեդիտ/ 
Շաբաթական` 2 ժամ 

60 ժամ, որից` 22 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ գործնական, 12ժամ լաբորատոր, 14 

ժամ ինքնուրույն 8-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

Առարկայի ուսումնական նպատակը 
1. Ուսանողներին ծանոթացնել առարկայի հիմնական հասկացություններին և 

օրենքներին  

2. Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական գիտելիքները 

բուսական ընտանիքների, դեղաբույսերի տեսակների մասին, նրանց պահպանման, 

հավաքման և կիրառման համար:  

3. Նախապատրաստել մասնագիտական հետագա գործունեության: 

Կրթական արդյունքները. 

-  ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական գիտելիքները բուսական 

ընտանիքների, դեղաբույսերի տեսակների մասին, նրանց պահպանման, հավաքման 

և կիրառման համար:  

- տալ գիտելիքներն ու ունակությունները կիրառել պրակտիկ գործունեության 

մեջ: 

- նախապատրաստել մասնագիտական հետագա գործունեության: 

Բովանդակությունը  

Թեմա 1. Ներածություն 

Թեմա 2. Հայաստանի բնական գոտիները 

Թեմա 3. Հայաստանի բուսականության առանձնահատկությունները  

Թեմա 4. Դեղաբույսերի դասակարգումը  

Թեմա 5. Կենսաբանական ակտիվ նյութերի պարունակությունը դեղաբույսերում 

Թեմա 6. Դեղաբույսերի քիմիական կազմը: Թունավոր դեղաբույսեր  

Թեմա 7. Դեղաբույսերի հավաքը, վերգետնյա և ստորգետնյա մասերի չորացման 

եղանակները 

Թեմա 8. Վարդազգիների ընտանիքի դեղաբույսերը 

Թեմա 9. Ընդավորների ընտանիքի դեղաբույսերը 

Թեմա 10. Վարդազգիների ընտանիքի դեղաբույսերը 

Թեմա 11. Խաչածաղկազգիների ընտանիքի դեղաբույսերը  

Թեմա 12. Խոլորձազգիների ընտանիքի դեղաբույսերը  

Թեմա 13. Շրթնածաղկազգիների ընտանիքի դեղաբույսերը 

Թեմա 14. Բարդածաղկազգիների ընտանիքին պատկանող դեղաբույսերը 

Թեմա 15. Շուշանազգիների ընտանիքի դեղաբույսերը 

Գործնական աշխատանք  

Թեմա 1 Սիրտ –անոթային համակարգը կարգավորող դեղաբույսեր 

Թեմա 2 Նյարդային համակարգը կարգավորող դեղաբույսեր՝եթերայուղատու բույսեր 

Թեմա 3 Դյուրամարս ածխաջրեր պաշարող դեղաբույսեր  

Թեմա 4 Ֆիտոհորմոններ պարունակող դեղաբույսեր:  

Թեմա 5Գրգռող ամինաթթուներ/գլուտամինաթթու, ասպարագինաթթու/ 

պարունակող դեղաբույսեր 
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Թեմա 6 Ֆերմենտներ կուտակող, մարսողությունը և սննդի յուրացումը լավացնող և 

բույսեր: 

Թեմա 7 Վիտամիններ, միկրոտարրեր, հակաօքսիդանտներ, օրգանական թթուներ 

կուտակող դեղաբույսեր: 

Թեմա 8 P-վիտամինաակտիվ ֆլավոնոիդների կուտակող, ընդհանուր ամրապնդող 

դեղաբույսեր: 

Թեմա 9 Աշխատունակությունը վերականգնող արոմատիկ բույսեր: 

 

Կ/բ- 1428 Կենդանիների էկոլոգիա /3 կրեդիտ/ 
Շաբաթական 4 ժամ 

90 ժամ, 14 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ գործնական, 8 ժամ լաբորատոր , 60 ժամ 

ինքնուրույն 8-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

Նպատակը. Բացահայտել տարբեր էկոհամակարգերի կենդանական աշխարհի 

ներկայացուցիչների յուրահատկություններն ու օրինաչափությունները, սննդային 

կապերը, կլիմայավարժեցման դրական և բացասական կողմերը, տեսակի դերը և 

տեղը տվյալ էկոհամակարգում և բազմաթիվ այլ հարցեր: Ձեռք բերած տեսական 

գիտելիքները կիրառել գործնականում, ինքնուրույն կատարել բոլոր գործնական 

աշխատանքները,որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ:  

Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

- ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

- տիրապետել կենդանիների էկոլոգիայի ուսումնասիրման մեթոդներին, 

- որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կարողանա կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ, 

- հանձնարարված գրականության և տեղեկատվական այլ աղբյուրների հիման 

վրա կազմել ռեֆերատներ և էլեկտրոնային պրեզենտացիաներ:  

Բովանդակությունը. 

 Թեմա 1. Ներածություն: Կենդանիների բնապահպանության 

հիմունքներ:Կենդանիների դերը բնության և մարդու կյանքում:Կենդանիների խմբերը 

ըստ սնման շղթայի:  

Թեմա 2. Տեսակ,պոպույլացիա: Տեսակի էկոլոգիական վալենտականություն: 

ՙՕգտակար՚ և ՙՎնասակար ՚ հասկացությունները բնության մեջ:  

Թեմա 3. Էկոլոգիական գործոններ:Անկենդան հիմնական գործոններ:  

Թեմա 4. Կենդանիների հարմարվելը միջավայրի ջերմաստիճանին: Ջուրը որպես 

կյանքի և գոյության հիմնական պայման: Լուսապարբերականություն:  

Թեմա 5. Կենդանի գործոններ: Կենդանի գործոնների հմնական խմբերը: 

Ներտեսակային փոխհարաբերություններ:Կենդանիների կենսակերպի հիմնական 

ձևերը:  

Թեմա 6. Մրցակցություն,գերիշխելու-ենթարկվելու ստորադասական համակարգ: 

Խմբի արդյունավետություն,թվաքանակի դինամիկա և ցուցչային աճ, բիոտիկ 

պոտենցիալ:  

Թեմա 7. Միջտեսակային փոխհարաբերություններ: Միջտեսակային ՙդրական՚ 

փոխազդեցություններ. մուտուալիզմ,կեմենսալիզմ, կոպերացիա:  
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Թեմա 8. Միջտեսակային ՙբացասական՚ փոխազդեցություններ. գիշատչություն, 

մակաբուծություն:  

Թեմա 9. Սնման շղթաներ:Էկոլոգիական բուրգի կանոն:  

Թեմա 10. Օրական,սեզոնային և տարեկան փոփոխություններ կենդանիների տարբեր 

դասերի կյանքում:  

Թեմա 11. Անթրոպոգեն գործոն: Մարդու տնտեսական գործունեության 

ազդեցությունը կենդանական աշխարհի վրա: ՙԿարմիր գիրք՚:  

Թեմա 12. Կենդանիների կլիմայավարժեցում և բնության հաշվեկշիռ: 

 Թեմա 13. Կենսացենոզ: Էկոհամակարգ:  

Թեմա 14. Կենդանիների պահպանության իրավական հիմունքներ:  

 

Կ/բ-0945 Անասնաբու ծություն / 3 կրեդիտ/ 
Շաբաթական 4 ժամ 

90 ժամ`– 20 ժամ դասախոսություն– 16 ժամ,գործնական,– 16 ժամ լաբորատոր , 38 

ժամ ինքնուրույն աշխատանք 6 –րդ կիսամյակ, ստուգարք 

Նպատակը.  

 Ուսանողների մոտ հետաքրքրություն առաջացնել գյուղատնտեսության 

նկատմամբ, 

  Ուսանողներին գաղափար տալ գյուղատնտեսության տարբեր 

մասնաճյուղերի մասին 

 Ուսումնասիրել գյուղատնտեսական կենդանիների բազմազանությունը և 

կենսաբանական առանձնահատկությունները 

 Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական, կենսաբանական 

մեթոդական գիտելիքները: 

 Ուսանողներին զինել անհրաժեշտ գիտելիքներով, կարողություններով 

,հմտություններով անասնաբուծության տարբեր բնագավառներում աշխատելու 

համար 

 Անասնաբուծությայն բնագավառում ձեռք բերած գիտելիքներն և 

ունակությունները կիրառել պրակտիկ գործունեության մեջ: 

 

Կրթական արդյունքները 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է. 

1. կարողանա ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

2. իմանա գյուղատնտեսական կենդանիների հիմնական ցեղերը, 

3. իմանա անասնաբուծության մեքենայացման հիմնական հարցերը,  

4. ունենա որոշակի գիտելիքներ գյուղատնտեսական կենդանիների 

կերակրման, կերերի պատրաստման տեխնոլոգիոյի, բուծման և պահելու վերաբերյալ 

5. իմանա անասնաբուծության մթերքների արտադրման տեխնոլոգիան և 

դրանց վերամշակման սկզբունքները 

Բովանդակությունը.  

Թեմա 1.Անասնաբուծության նշանակությունը, խնդիրները;  

Թեմա 2.Կենդանիների բուծման կենսաբանական հիմունթները: Գյոիղատնտեսական 

կենդանիների ծագումը: Կենդանիների կենսաբանական հատկությունները. 

ժառանգականություն, փոփոխականություն, պտղաբերություն, էքստերյեր, ինտերյեր 

և այլն:  
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Թեմա 3. Գյուղատնտեսական կենդանիների բուծման հիմունքները:  

Թեմա 4. Կենդանիների կերակրման կենսաբանական հիմունքները: 

Թեմա 5. Խոշոր եղջյուրավոր անասուններ:  

Թեմա 6. Կաթի ստացման տեխնոլոգիան:  

Թեմա 7. Խոշոր եղջյուրավոր անասունների աճեցումը և բտումը:  

Թեմա 8. Խոզաբուծություն:  

Թեմա 9. Ոչխարաբուծություն:  

Թեմա 10. Թռչնաբուծություն:  

Թեմա 11. Ճագարաբուծություն:  

Թեմա 12. Գազանաբուծություն:  

Թեմա 13. Լճակային ձկնաբուծություն:  

Թեմա 14. Զոոհիգիենայի հիմունքները: 

 

Հատուկ մասնագիտական առարկաներ 
Ֆ/բ-1400.1 ԿԵՆՍԱՖԻԶԻԿԱ /3 կրեդիտ / 

90 ժամ որից դասախոսություն - 24 ժամ, գործնական - 12 ժամ, լաբորատոր -12 ժամ, 

ինքնուրույն աշխատանք – 52 ժամ 

8 - րդ կիսամյակ , ստուգարք 

Նպատակը.  

 Ուսանողներին զինել գիտելիքներով ֆիզիկական այն պրոցեսների մասին, 

որոնք ընթանում են կազմավորման տարբեր մակարդակներում գտնվող 

կենսաբանական համակարգերում  

 Ուսանողներին գաղափար տալ կենդանի օրգանիզմների կազմավորման 

հիմքում ընկած ֆիզակակն մեխանիզմների ,և նրանց կենսագործունեության 

կենսաբանական առանձնահատկությունների կապերի մասին: 

 Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական, կենսաբանական 

մեթոդական գիտելիքները: 

 Կենսաֆիզիկայի բնագավառում ձեռք բերած գիտելիքներն և 

ունակությունները կիրառել պրակտիկ գործունեության մեջ: 

Կրթական արդյունքները 

 Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է. 

6. կարողանա ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

7. իմանա մարդու օրգաիզմում ընթացող պրոցեսների հիմքում ընկած 

հիմնական ֆիզիկական երևույթները և օրինաչափությունները 

8. տիրապետի կենսաֆիզիկայի հետազոտության մեթոդներին. օպտիկական, 

սպեկտրոսկոպիկ, էլեկտրոմետրիկ, միկրոէլեկտրոդային, նշված ատոմների և այլն, 

9. տիրապետի կենսաոֆիզիկայի ժամանակակից նվաճումերի տեսական 

գիտելիքներին . մոլեկուլյար, բարդ համակարգեի կենսաֆիզիկայի, 

ֆոտոկենսաբանական պրոցեսների, մաթեմատիկական մոդելավորման, 

նանոկենսաբանության և այլ բնագավառներում , 

10. կարողանա գիտական հարցերի վերաբերյալ ինքնուրույն կատարել 

եզրահանգումներ 

11. հանձնարարված գրականության և տեղեկատվական այլ աղբյուրների հիման 

վրա կազմել ռեֆերատներ և էլեկտրոնային պրեզենտացիաներ: 
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Բովանդակությունը.  

Թեմա1.Կենսաֆիզիկայի խնդիրները և մեթոդները: Կենսաֆիզիկայի տեղը 

բնագիտության մեջ: Ֆիզիկան և կենսաբանությունը: Կենդանի և անկենդան 

բնությունը:  

Թեմա 2. Կենսաֆիզիկայի քիմիական հիմքերը:  

Թեմա 3. Կենսապոլիմերների կառուցվածքի հետազոտման մեթոդները:  

Թեմա 4. Սպիտակուցների ֆիզիկա:  

Թեմա 5. Նուկլեինաթթուների ֆիզիկա: Մոլեկուլյար կենսաբանություն ը և ֆիզիկան: 

Նուկլեինաթթուների կառուցվածքը: 

Թեմա 6. Սպիտակուցի կենսասինթեզի ֆիզիկա: Գենետիկական կոդի պրոբլեմը: 

Սպիտակուցի կենսասիմթեզ: Մուտացիաներ:  

Թեմա 7. Կենսաբանական թաղանթների ֆիզիկա:Մեմբրանների կառուցվածքը:  

Թեմա 8. Նյարդային ազդակի ֆիզիկա:Նյարդային ազդակի տարածումը:  

Թեմա 9. Մեխանոքիմիական պրոցեսներ:  

Թեմա 10. Կենսաբանական զարգացման պրոբլեմները: Կյանքի ծագումը: 

Կենսաբանական էվոլյուցիա: Օնտոգենեզ Բարդացում և էվոլյուցիան: 

 

Ք/բ-1408. Կենսատեխնոլոգիաներ / 4 կրեդիտ / 
Շաբաթական 4 ժամ / 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական, / 

120 ժամ / դասախոսություն` 38 ժամ, գործնական` 10 ժամ, սեմինար` 10 ժամ, 

ինքնուրույն` 62 ժամ/ 7-րդ կիսամյակ ստուգարք 

 Նպատակը 

 1 Ուսանողներին զինել գիտելիքներով արտադրության մեջ կենսաբանական 

պրոցեսների պրակտիկ կիրառման մասին: 

2. Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական, կենսաբանական, 

քիմիական և մեթոդական գիտելիքները: 

3. Ուսանողներին գաղափար տալ բջիջների կուլտիվացման 

առանձնահատկությունների, կենսատեխնոլոգիական պրոցեսներ մասին: 

 Կրթական արդյունքները.  

 Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք. 

 կարողանան ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

 տիրապետեն հետազոտության մեթոդներին, 

 Ծանոթ լինեն վիտամինների, ամինաթթունրի, իմունոբիոլոգիական 

պրեպառատների ստացման արտադրությանը: 

 կարողանան որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ: 

Բովանդակությունը  

Թեմա 1. ԻՆժեներային էնզիմալոգիայի մեթոդները:  

Թեմա 2. Ամինաթթուների կենսատեխնոլոգիական արտադրությունը:  

Թեմա 3. Կենսատրանսֆորմացիա և քիմիա- էնզիմատիկ սինթեզ:  

Թեմա 4. Կենսատրանսֆորմացիա և քիմիա- էնզիմատիկ սինթեզ:  

Թեմա 5. Ամինաթթուների քիմիական սինթեզի եղանակները:  

Թեմա 6. Սպիտակուցի սեկրեցիայի մեխանիզմը:  

Թեմա 7. Ամինաթթուների թթվա- հիմնային հատկությունները:  
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Թեմա 8. Ամինաթթուների իզոէլեկտրիկ կետը և դիսոցման հաստատունների 

որոշումը:  

Թեմա 9 ֆերմենտների ակտիվության միավորները:  

Թեմա 10. Feed-Back ինհիբացում և ռեպրեսիա:  

Թեմա 11. Feed-Back ինհիբացում և ռեպրեսիա:  

Թեմա 12. Գենետիկական ինֆորմացիայի հաղորդումը, սպիտակուցի սինթեզը 

մատրիցային սինթեզի տեսակները:  

Թեմա 13. Սպլայսինգի մեխանիզմը: Ռեպլիկացիա, տրանսկրիպցիա, տրանսլյացիա:  

Թեմա 14. Տեսակարար օպտիկական պտույտ: Որոշման եղանակը ամինաթթուների 

համար: Սպիտակուցի մաքրման եղանակները: Գենային ինժեներիայի ընդհանուր 

բնութագիրը:  

Թեմա 15. Ռեկոմբինացիոն բիոտեխնոլոգիա: Օտարածին ԴՆԹ-ի ստացումը:  

Թեմա 16. Դնթ –ի ֆրագմենտի մտցնելը վեկտորական պլազմիդի մեջ: Վեկտորական 

պլազմիդի կառուցվածքը:  

Թեմա 17. Ռեկոմբինացիոն Դնթ-ի կլոնացումը: Գեների ամպլիֆիկացիան և 

էքսպրեսիան: Օրգանիզմների փոփոխականությունը և դերը բիոտեխնոլոգիայում: 

 

Կ/բ - 0926 Կենսաբանության դասավանդման մեթոդիկա / 3 կրեդիտ / 
90 ժամ / դասախոսություն` 30 ժամ, սեմինար` 16 ժամ, լաբորատոր` 16 ժամ, 

ինքնուրույն` 28 ժամ / 6-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

Նպատակը  

 Դասընթացի նպատակն է. 

Ծրագիրն ընդգրկում է նյութեր կենսաբանոթյան դասավանդման առարկայի 

վերաբերյալ, ավանդական և ժամանակակից մեթոդների օգտագործում, 

դասավանդման տեխնիկա, ուսուցչի պլան և ծրագիր կազմելու մեթոդիկա և այլն:  

 Կրթական արդյունքները.  

 Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է. 

1.ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառեն գործնականում. 

2.տիրապետեն դասավանդման մեթոդներին. 

3.կարողանան կազմակերպել դասապրոցեսը. 

4.կարողանան գնահատել և այլն. 

Բովանդակությունը  

 Թեմա 1. Ներածություն: ԿԴՄ-ի կապը այլ գիտությունների հետ, զարգացման 

պատմությունը: 

Թեմա 2. Կենսաբանության մեթոդիկայի զարգացման հիմնկան ուղությունները: 

Թեմա 3. Կենսաբանություն առարկայի հենքային բովանդակությունը:  

Թեմա 4. Ավանդական մեթոդներ,խոսքային մեթոդ, զրույց, տարատեսակները  

Թեմա 5 Էքսկուրսիաների անցկացումն ու կազմակերպումը:  

Թեմա 6. Ավանդական մեթոդներ, կիրառությունը և նշանակությունը. 

 Թեմա 7.Ժամանակակից մեթոդներ. Խիկ համակարգ, մեթոդական հնարներ.  

Թեմա 8.Ուսուցչի նախապատրաստվելը դասին: Օրացույցային և թեմատիկ պլաններ. 

Թեմա 9.Գնահատական և գնահատում: Սովորողների ինքնագնահատում:  

Թեմա 10.Դասախոսությունը որպես դասավանդման մեթոդ:  

Թեմա 11.Սովորողների տնային աշխատանքները կենսաբանությունից: 
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 Թեմա 12.Արտադասարանային աշխատանքները, որպես սովորողների 

կազմակերպման ձև: Թեմա 13.Հանրակրթական հիմնական դպրոցի ծրագրերը և 

չափորոշիչները:  

Թեմա 14.Կենսաբանություն առարկայի հիմնական ուսումնական ծրագրերը  

Թեմա:15. Մասնավոր դաերի մեթոդական մշակումներ Բուսաբանությունից և 

կենսաբանությունից:  

Թեմա:16. Մասնավոր դաերի մեթոդական մշակումներ կենդանաբանությունից:  

Թեմա:17. Մասնավոր դաերի մեթոդական մշակումներ մարդու անատոմիա և 

ֆիզիոլոգիայից: 

Թեմա 18. Մասնավոր դասերի մեթոդական մշակումներ ընդհանուր 

կենսաբանությունից և գենետիկայից: 

 

Կ/բ- 0936 Խնդիրների լուծման պրակտիկում /3 կրեդիտ/ 
Շաբաթական 0.50ժամ դասախոսություն, 3 ժամ գործնական 

90 ժամ / դասախոսություն` 4 ժամ, գործնական` 24 ժամ, ինքնուրույն`62ժամ / 

5 –րդ կիսամյակ ստուգարք 

 Նպատակը.  

 Ի մի բերել ուսանողների գիտելիքները կենսաբանական ընդհանուր 

օրինաչափությունների վերաբերյալ խնդիրների լուծման միջոցով  

 վերհիշել անցած կենսաբանական օրենքները, կատարել հաշվարկներ: Ակտիվացնել 

ուսանողների տրամաբանական մտածողությունը, մշակել վերլուծություն և 

համադրություն կատարելու ունակություն 

Կրթական արդյունքները. 

 Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք  

 1 կարողանան ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

 2 տիրապետի հետազոտության մեթոդներին, 

3.ստացված արդյունքները կարողանա վերլուծել, համադրել և կատարել 

եզրակացություն 

Բովանդակությունը  

Թեմա 1. Խնդիրների լուծում մարդու անատոմիայի դասընթացից / շնչառություն, 

սիրտ- անոթային համակարգ, արտաթորության համակարգ/  

Թեմա 2 Խնդիրների լուծում մոլեկուլյար կենսաբանությունից / նուկլեինաթուների 

կառուցվածք, ԴՆԹ- ի կրկնապատկում, սպիտակուցի կենսասինթեզ, 

տրանսկրիպցիա, տրանսլացիա / 

Թեմա 3. Խնդիրների լուծում էներգետիկ փոխանակություն թեմայից  

Թեմա 4. Խնդիրների լուծում ֆոտոսինթեզի վերաբերյալ  

Թեմա 5. Խնդիրների լուծում տրանսպիրացիայի վերաբերյալ 

Թեմա 6. Խնդիրներ լուծում միա, երկ և պոլիհիբրիդային խաչասերման վերաբերյալ  

Թեմա 7. Խնդիրների լուծում շղթայակցված ժառանգման վերաբերյալ, գենետիկական 

քարտեզների կազմում, սեռի հետ շղթայակցված ժառանգման վերաբերյալ:  

Թեմա 8. Խնդիրների լուծում / գեների փոխներգործություն, տոհմագրական 

սխեմաների կազմում /  

Թեմա 9. Խնդիրների լուծում փոփոխականության վերաբերյալ / պոլիպլոիդիա, 

մոդիֆիկացիոն փոփոխականություն /:  
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Կ/բ – 0905. Էկոգենետիկա -4 կրեդիտ 
120ժամ /Դասախոսություն – 22 ժամ, գործնական – 12ժամ, լաբորատոր – 12 ժամ, 

ինքնուրույն աշխատանք – 74ժամ 8-րդ կիսամյակ, ստուգարք 
Նպատակը. 
ՙԷկոգենետիկա՚ առարկայի դասընթացի դասավանդման հիմնական խնդիրն է 

ուսանողներին ծանոթացնել կենդանի օրգանիզմների և արտաքին միջավայրի 

փոխազդեցության գործում ժառանգականության և փոփոխականության խնդիրները: 

ՙԷկոգենետիկա՚ դասընթացի ծրագիրը նախատեսված է ՙբնապահպանություն և 

բնօգտագործում՚ մասնագիտության համար: Այն նախատեսում է որպես 

կամընտրական առարկա: Ծրագրի մեջ հաշվի են առնված ժամանակակից 

էկոլոգիական, բնապահպանական և բնօգտագործման գործում կենդանի 

օրգանիզմների գենոմի նշանակությունը, գենոմի փոփոխությունները տարբեր 

մակարդակներով բույսերի հարմարվածության էությունը արտաքին պայմանների 

տարբեր պայմաններին, մոդիֆիկացիոն փոփոխականության և մուտագենեզի դերը 

բնապահպանության և բնօգտագործման ու էկոլոգիայի գործում: Ծրագիրն ընդգրկում 

է թեմաներ, որոնց ուսուցանումը հենվում է ուսանողների միջառարկայական 

գիտելիքների վրա: Ծրագրում ընդգրկված են բնապահպանության, էկոլոգիայի 

առանձին բաժիններ, որոնք ողղակի կամ անուղղակի ազդում են կենդանի 

օրգանիզմների գենոմի վրա, առաջացնելով ժառանգական և ոչ ժառանգական 

փոփոխություններ, որնք պատճառ են դառնում բնական լանդշաֆտների 

դեգրադացիային, կենդանիների և բույսերի անհետացմանը: Խոցելի են կենդանի 

օրգանիզմների համար: 

Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

- ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

- տիրապետել էկոգենետիկայի ուսումնասիրման մեթոդներին, 

- որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ ինքնուրույն եզրահանգումներ, 

- հանձնարարված գրականության հիման վրա կազմել ռեֆերատներ: 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1. Էկոգենետիկայի դերը ազգաբնակչության մեջ բնապահպանական մշակույթ 

ձևավորելու հարցում: Էկոգենետիկան որպես գիտություն էկոլոգիական խնդիրների 

բացահայտման, ժառանգականության և փոփոխականության մասին:  

Թեմա 2. Էկոգենետիկայի ուսումնասիրման մեթոդները, պատմությունը և նրա տեղը 

բնապահպանության, բնօգտագործման և կենսաբանության մեջ: Էկոգենետիկայի 

հիմնական բաժինները, պրակտիկ նշանակությունը, ժամանակակից էկոգենետիկայի 

հեռանկարները: 

Թեմա 3,4,5. Ժառանգականության քիմիական հիմքը: Մենդելի օրենքները, 

հասկացություն գենի մասին, գեների փոխներգործությունը, կոմպլիմենտարություն, 

էպիստազ, պոլիմերիա, մոդիֆիկացիա, ալելային գեների փոխներգործությունը (լրիվ 

դոմինանտում, միջանկյալ ժառանգում կամ ոչ լրիվ դոմինանտում, անկախ 

ժառանգում) դրանց դերը բույսերի էվոլյուցիայում և բնության պահպանության 

գործում: Ոչ քրոմոսոմային ժառանգականություն: 

Թեմա 6,7. Փոփոխականության դերը բնապահպանության, բնօգտագործման և 

էկոլոգիական գործընթացներում: Փոփոխականության դասակարգումը:  



 89 

Թեմա 8. Հասկացություն ժառանգական` գենոտիպային (կոմբինատիվ և մուտացիոն) 

և ոչ ժառանգական (մոդիֆիկացիոն օնտոգենետիկական) փոփոխականության 

մասին: Նրանց դերը բնապահպանության գործում:  
Թեմա 9. Մոդիֆիկացիոն փոփոխականություն, հասկացություն ռեակցիայի նորմայի 

մասին, մոդիֆիկացիոն փոփոխականության գործակից: 

Թեմա 10. Մուտացիոն փոփոխականություն, մուտացիաների դասակարգման 

սկզբունքները, մուտացիաների դասակարգումն ըստ գենոտիպի փոփոխության, 

գենային, քրոմոսոմային, գենոմային և ցիտոպլազմատիկ:  

Թեմա 11. Պոլիպլոիդիա, տեսակները, ֆենոֆազային էֆեկտ: Ինդուկցված 

մուտացիաներ:  

Թեմա 12. Ուլտրամանուշակագույն, իոնացնող ճառագայթների դերը 

մուտացիաներում, ֆիզիկական գործուններ: Մուտագենեզի մոլեկուլյար 

մեխանիզմները: 

Թեմա 13. Մոլեկուլյար ժառանգականության ուսումնասիրությունը որպես 

ժամանակակից էկոգենետիկայի զարգացման էտապ: 

Թեմա 14. Էկոգենետիկայի դերը բնական լանդշաֆտների դեգրադացիայում: 

Կենդանի օրգանիզմների պահպանության գենետիկական հիմքը: Գենետիկան և 

մարդու առողջության պահպանումը: 

 

Կ/բ- 0949 Մշակաբույսերի սելեկցիա -4 կրեդիտ 
120ժամ /Դասախոսություն – 22 ժամ, գործնական – 12ժամ, լաբորատոր – 12 ժամ, 

ինքնուրույն աշխատանք – 74ժամ 7-րդ կիսամյակ, ստուգարք 
Նպատակը. 
Դասընթացում դիտարկվում են մշակաբույսերի սելեկցիա առարկան, որպես 

առանձին գիտություն, նրա զարգացման պատմությունը, ուսումնասիրման մեթոդնե-

րը, նոր սորտերի ստացումը և դրանց եղանակները, մշակաբույսերի 

աղտոտվածությունը ծանր մետաղներով և այլ թունավոր նյութերով, դրանց որոշումը 

և մաքրման մեթոդները, աղտոտված ջրի, հողի և օդի անմիջական ազդեցությունը 

մշակաբույսերի բերքատվության վրա: 

Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

- ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

- տիրապետել մշակաբույսերի սելեկցիայի ուսումնասիրման մեթոդներին, 

- որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ ինքնուրույն եզրահանգումներ, 

- հանձնարարված գրականության հիման վրա կազմել ռեֆերատներ: 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1. Ներածություն: Մշակաբույսերի սելեկցիա առարկան որպես գիտություն, 

տեղը և դերը բուսաբանության, գենետիկայի շարքում: 

Թեմա 2. Մշակաբույսերի սելեկցիայի ուսումնասիրման մեթոդները և հիմնական 

հասկացությունները: Սելեկցիայի համառոտ պատմությունը: 

Թեմա 3. Սորտի նշանակությունը մշակաբույսերի արտադրության բնագավառում: 

Սելեկցիայի դերը և նշանակությունը հողագործության մեջ: Սելեկցիայի կապը 

գենետիկայի և այլ գիտությունների հետ:  
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Թեմա 4. Սելեկցիոն աշխատանքի զարգացումը և նվաճումները: Պարզունակ 

սելեկցիա: Ժողովրդական սելեկցիա: Արդյունաբերական սելեկցիա: Գիտական 

սելեկցիա: 

Թեմա 5. Ցրտադիմացկունության սելեկցիա: Չորադիմացկունության սելեկցիա: 

Թեմա 6. Սորտը որպես գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ստացման ինտենսիվ 

տեխնոլոգիայի կենսաբանական հիմք: Ուսմունք սորտի և ելանյութի մասին բույսերի 

սելեկցիայում: Սորտի բնութագիրը: 

Թեմա 7. Ընտրություն, ընտրության մեթոդները: Սելեկցիոն նյութի գնահատման 

մեթոդները: 

Թեմա 8. Մշակաբույսերի սելեկցիայի հիմնական նվաճումները Հայաստանում: 

Թեմա 9. Աշնանացան ցորեն: Գարնանացան ցորեն: Բոստանաբանջարանոցային 

բույսեր: Ընդեղեններ: Յուղատու և եթերայուղատու մշակաբույսեր: Կերային 

մշակաբույսեր: 

Թեմա 10. Մշակաբույսերի դիմացկունությունը հիվանդությունների և վնասատուների 

դեմ: Մշակաբույսերի բարձր արդյունավետության սելեկցիա: 
 

Կ/բ 0849 Էվոլյուցիոն ֆիզիոլոգիա 4 կրեդիտ, 
120 ժամ / 14 ժամ դասախոսություն 10 ժամ գործնական, 10 ժամ լաբորատոր , 86 ժամ 

ինքնուրույն /7-րդ կիսամյակ ստուգարք 

 Առարկայի նպատակը .  
1. Ապագա մասնագետին զինել գիտելիքներով կենդանի օրգանիզմների ֆիզիոլոգիական 

ֆունկցիաների էվոլյուցիոն զարգացման և էվոլյուցիոն օրինաչափությունների վերաբերյալ 

2. Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական, կենսաբանական և 

մեթոդական գիտելիքները 

3. Տալ պատկերացում ֆիզիոլոգիական հետազոտությունների էվոլյուցիոն սկզբունքի 

վերաբերյալ /Ժ. Բ. Լամարկի, Է. Հեկկելի, Ա. Սևերցովի, Կ. Տիմիրյազևի, Լ. Օրբելու, Ա. 

Քարամյանի և ուրիշների գիտական հետազոտություններ/: 

 Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք . 
 կարողան վերլուծել էվոլյուցիոն գործընթացների հիմնական 

օրինաչաթությունները 

 տիրապետի կենդանի օրգանիզմների ֆիզիոլոգիական ֆունկցիաները էվոլյուցիոն 

զարգացման առանձնահատկություններին 

 պատկերացում ունենա էվոլյուցիոն ֆունկցիաների ձևավորման մասին, կախված 

արտաքին և ներքին միջավայրի գործոններից  

 կարողանա ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում 

Բովանդակություն.  

Թեմա 1. Ներածություն, առարկայի նպատակը և խնդիրները: 

Թեմա 2. Համեմատական էվոլյուցիա:  

Թեմա 3. Ֆունկցիոնալ էվոլյուցիա, կյանքի ծագման տեսություններ:  

Թեմա 4. Հասկածություն միկրո և մակրո էվոլյուցիաների մասին :  

Թեմա 5. Նյարդային համակարգի էվոլյուցիա:  

Թեմա 6. Զգայական համակարգերի էվոլյուցիա: 

Թեմա 7. Ներզատիչ համակարգի էվոլյուցիա:  

Թեմա 8. Հենաշարժիչ համակարգի էվոլյուցիան:  

Թեմա 9. Արյունատար համակարգի էվոլյուցիա:  

Թեմա 10. Շնչառության համակարգի էվոլյուցիա:  

Թեմա 11. Մարսողական համակարգի էվոլյուցիա:  

Թեմա 12. Արտաթորության համակարգի էվոլյուցիա:  
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Կ/Բ 1627- Ծաղկաբուծություն 2 կրեդիտ 

/կենսաբանություն մասնագիտություն, 9-րդ կիսամյակ 

60Ժամերի ընդհանուր քանակը-/ 22 ժամ դասախոսություն , 12 ժամ գործնական , 12 

լաբորատոր, 14 ժամ ինքնուրույն/ Ստուգարք- 

Նպատակը  

Ուսանողների մոտ բույսերի սելեկցիայի, կանաչապատման օրինաչափությունների , 

դեկորատիվ կանաչապատման ձևերի մասին ամբողջական պատկերացումների 

ձևավորում , ազգակցական կապերի բացահայտման կարողություն: 

Կրթական արդյունքները. 

 Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է. 

1.Գիտենա դեկորատիվ, սենյակային բույսերի ֆիզիոլոգիայի, բուսական 

օրգանիզմում ընթացող ֆիզիոլոգիական պրոցեսների` ֆոտոսինթեզի, 

տրանսպիրացիայի, շնչառության, ֆոտոսինթեզի կենսաքիմաիական և 

կենսաֆիզիկական մեխանիզմների, բույսերի դիմացկունության ֆիզիոլոգիական 

մեխանիզմների մասին: 

2. Կարողանա ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

տիրապետի կանաչապատման , լանդշաֆտային դիզայնի գործընթացների 

ուսւոմնասիրման մեթոդներին, կարողանալ կատարել ֆիզիոլոգիական 

գործընթացների ուսումնասիրման փորձեր, 

3.Տիրապետի մասնագիտական գիտելիքները խորացնելու և փոխանցելու, նոր 

գաղափարներ առաջ քաշելու, որակի մասին հոգացության հմտություններին: 

Կրթական արդյունքները- ուսանողների մոտ ծաղկաբուծության օրենքների, 

օրինաչափությունների մասին գիտելիքների ձևավորում և ամրապնդում:  

Ծաղկաբուծության վերաբերյալ գիտելիքներն ու ունակությունները կիրառել 

պրակտիկ գործունեության մեջ, ձևավորել բույսերի հետ փորձառական 

աշխատանքներ կատարելու ունակություններ: 

Խորացնել կենսաբանական տարբեր գիտություններից ստացած գիտելիքները:  

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.  

-պատկերացում է կազմում, գիտելիքներ է ձեռք բերում և ամրապնդում դեկորատիվ, 

սենյակային բույսերի , լանդշաֆտային դիզայնի օրենքների մասին: 

-պատկերացում է կազմում դեկորատիվ բույսերի համատեղելիության, նրանց միջև 

տարբերությունների մասին:  

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1. ծաղկաբուծությունը ՈՐՊԵՍ բուսաբուծության ճյուղ  

Թեմա 2. ծաղկող-դեկորատիվ բույսերի աճեցումը 

Թեմա 3. դեկորատիվ միամյաների աշխարհագրական ծագումը 

Թեմա 4. ծաղկող –դեկորատիվ բույսերի դասակարգումը 

Թեմա 5. Բաց գրունտի բույսեր  

Թեմա 6. Սոտային ծաղկող բույսերի առանձնահատկությունները  

Թեմա 7. Երկամյա բույսերի առանձնահատկությունները 

Թեմա 8. Դեկորատիվ բույսերի դասակարգման որոշակի էկոլոգիական գործոնների 

նկատմամբ` լույսի, ջերմության և այլն 

Թեմա 9. Ծաղկաբուծության մեջ աճի ռեգուլյատորների օգտագործումը 

Թեմա 10. Աճախթանիչների կիրառումը արմատառաջացման գործընթացՈՒՔ 
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Թեմա 11. Ռեգուլյատորների կիրառումը տնկիների և սածիլների տեղափոխության 

ժամանակ 

Թեմա 12. Աճի ռեգուլյատորների կիրառումը տնկիների և հասուն ծառերի 

տեղափոխության դեպքում 

Թեմա 13. Աճի ռեգուլյատորների /աճախթանիչների/ կիրառումը կտրոնների տնկման 

ժամանակ  

Թեմա 14. Ծաղկող բույսերի մշակման ագրոտեխնիկան և խնամքը 

Թեմա 15. Ծաղկող բույսերի ՊԱՐԱՖՋՈ ՋՐՋ ՖՏԱՏԱՔԲ  

Թեմա 16. Ծաղկող բույսերի պարարտացման համակարգը 

Թեմա 17. Հողի կրայնացում 

Թեմա 18. Ծաղկող կուլտուրաների պաշտպանությունը եղանակՋ անբարենպաստ 

պայմաններ ՈՒՔ 

Թեմա 19. Բաց և փակ գրունտի ծաղկող բույսերի բազմացումը 

Թեմա 20. Սերմնային բազմացում ; սերմերի հավաքը, չորացումը, պահեստավորումը; 

սերմերի ցանքը: 

 

Կ/Բ – 0952 - Էկոլոգիական մոնիտորինգ, 4 կրեդիտ 
120ժամ, որից դասախոսություն 14 ժամ, գործնական`10ժամ, լաբորատոր 10ժամ, 

ինքնուրույն` 86ժամ 7-րդ կիսամյակ ստուգարք 

Նպատակը. 

Ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ էկոլոգիական գործոնների, բնության 

օրինաչափությունների, երկրաբանական թաղանթների վրա մարդածին գործոնի 

ազդեցության, պոպուլյացիաների կառուցվածքի և հոմեոստազի մեխանիզմների 

հարմարվողական դերի մասին, կենսահամակեցությունների կառուցվածքի և 

թվակազմի կարգավորման մեխանիզմների մասին, ներտեսակային և միջտեսակային 

փոխհարաբերությունների վերաբերյալ: 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

- կտիրապետի էկոլոգիական մոնիթորինգի ուսումնասիրման մեթոդներին, բնության 

օրինաչափությունների վերլուծությանը: 

- կկարողանա յուրացնելով էկոլոգիական առանձնահատկությունները իրականացնել 

բնության պահպանության միջոցառումներ,  

- կկարողանա Էկոլոգիայի վերաբերյալ տեսական գիտելիքներն ու ունակությունները 

կիրառել պրակտիկ գործունեության մեջ, 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1. Էկոլոգիական մոնիթորինգ առարկան, խնդիրները, զարգացման 

պատմությունը, բաժինները և ուսումնասիրման մեթոդները:Էկոլոգիական 

գործոններ: Սահմանափակող գործոն:  

Թեմա2. Շրջապատող միջավայրի մոնիտորինգի տեսակները 

Թեմա 3. Կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը Ջերմությունը որպես աբիոտիկ 

գործոն: օդի, հողի խոնավության վրա ; Հողը և օդը որպես կյանքի միջավայր 

Թեմա 4. Կյանքի 4 հիմնական միջավայրերը և մարդու կողմից կատարած 

փոփոխությունները  

Թեմա 5. Շրջապատող միջավայրի մոնիտորինգի մակարդակները 
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 Թեմա 6. Հասկացություն շրջապատող միջավայրի աղտոտման մասին: 

Աղտոտությունների դասակարգումը և բնուտագիրը:  

Թեմա 7. Տեխնոգեն համակարգեր ; 

Թեմա 8. Պոպուլյացիայի հոմեոստազը 

Թեմա 9. Ստաբիլ, աճող և կրճատվող պոպուլյացիաներ: Հասկացողություն 

համակեցության մասին: Ստաբիլ և ոչ ստաբիլ համակեցություններ: 

Էկոհամակարգեր, հիմնական տիպերը: Սնման շղթաներ, տրոֆիկ մակարդակներ  

Թեմա 10.Էկոլոգիական, երկրորդային սուկցեսիաներ: Առաջնային և երկրորդային 

կենսաբանական արդյունավետություն:  

Թեմա 11. Մարդու և բնության պահպանության էկոլոգիական սկզբունքները 

Թեմա 12. Հասկացություն էկոլոգիական ռիսկի, ճգնաժամի մասին ;  

Թեմա 13. Հասկացություն էկոլոգիական ճգնաժամի , աղետի մասին 

 

Այլ բաղադրիչներ 

1Կուրսային աշխատանք (6 կրեդիտ) 
6-րդ, 7-րդ կիսամյակ, 

ՈՒսումնական պրակտիկա (3 կրեդիտ) 
2րդ կիսամյակ 

Ուսումնական պրակտիկա (3 կրեդիտ) 
4-րդ կիսամյակ 

Արտադրական պրակտիկա (6 կրեդիտ) 
7-րդ կիսամյակ, 

Ավարտական ամփոփիչ քննություններ (3 կրեդիտ) 
8-րդ կիսամյակ 

 


