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ԲԱԺԻՆ I
ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԵՎ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ
ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ
ԿԱՐԳ

(Հաստատված է ԵՊՀ գիտական խորհրդի 2017 թ.
մայիսի 4-ի թիվ 7 նիստում)

1. Ընդհանուր դրույթներ
1.1. Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգը (այսուհետև` կարգ) սահմանում է Երևանի պետական համալսարանում (այսուհետև` ԵՊՀ) առկա և հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով
ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կանոնները։

1.2. Կարգը ներառում է ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ընթացակարգերը, գիտելիքների ստուգման և գնահատման համակարգը, ակադեմիական առաջադիմության չափանիշները և այլն։

1.3. Կարգը մշակվել է «Կրթության մասին» և «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքներին, ԵՊՀ կանոնադրությանը համապատասխան:

2. Ուսանողի ուսումնական բեռնվածությունը և կրթական ծրագրերի աշխատածավալը
2.1. ԵՊՀ-ում բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերում ուսանողի տարեկան ուսումնական բեռնվածությունը առկա ուսուցման համար սահմանվում է 1800 ժամ, որը համարժեք է 60
ECTS կրեդիտի, իսկ հեռակա ուսուցման համար` 1440 ժամ, որը համարժեք է 48 ECTS կրեդիտի։ 1 ECTS կրեդիտը համարժեք է ուսանողի 30 ժամ լրիվ (լսարանային, արտալսարանային և
ինքնուրույն) ուսումնական բեռնվածությանը: Ուսանողի շաբաթական ուսումնական լրիվ
բեռնվածության առավելագույն չափը 45 ժամ է, որը համարժեք է 1,5 ակադեմիական կրեդիտի։

2.2. Բակալավրի կրթական ծրագրի լրիվ աշխատածավալը 240 կրեդիտ է, իսկ մագիստրոսի կրթական ծրագրինը` 120 կրեդիտ։

2.3. Առկա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրի տևողությունը 4 տարի է (8 կիսամյակ), իսկ
մագիստրոսի կրթական ծրագրինը՝ 2 տարի (4 կիսամյակ): Ուսումնական կիսամյակի համար
սահմանվում է 20-շաբաթյա տևողություն, որը բաշխվում է հետևյալ հերթականությամբ. 8 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ, 1 շաբաթ ընթացիկ քննություններ, 7 շաբաթ լսարանային
պարապմունքներ, 1 շաբաթ ընթացիկ քննություններ ու ստուգարքներ և 3 շաբաթ եզրափակիչ
քննություններ:

2.4. Հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրի տևողությունը 5 տարի է (10 կիսամյակ):
Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 16-շաբաթյա տևողություն, որը բաշխվում է
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հետևյալ հերթականությամբ. 4 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ 1, 1 շաբաթ ինքնուրույն
աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ քննություններ, 3 շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ
ընթացիկ քննություններ և 4 շաբաթ եզրափակիչ քննություններ:

2.5. Հեռակա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրի տևողությունը 2,5 տարի է (5 կիսամյակ):
Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 16-շաբաթյա տևողություն, որը բաշխվում է
հետևյալ հերթականությամբ. 3 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ, 2 շաբաթ ինքնուրույն
աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ քննություններ, 3 շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ
ընթացիկ քննություններ և 4 շաբաթ եզրափակիչ քննություններ:

2.6. Մանկավարժի որակավորում ստանալու համար համապատասխան մասնագիտությունների
ուսանողները լրացուցիչ պետք է կուտակեն 30 կրեդիտ՝ համաձայն «Երևանի պետական համալսարանի բակալավրիատի շրջանավարտներին մանկավարժի որակավորում շնորհելու
կարգ»-ի:

2.7. Բակալավրի կրթական ծրագրի յուրաքանչյուր կիսամյակային քննաշրջանում նախատեսվում
է առավելագույնը 5 քննություն, բացառությամբ առաջին կիսամյակի, որտեղ քննությունների
թիվը չի գերազանցում 3-ը: Մագիստրոսի կրթական ծրագրում այդ քննությունների թիվը սահմանվում է ըստ օրինակելի ուսումնական պլանի:

2.8. Ավարտական աշխատանքը և մագիստրոսական թեզը գնահատվում են 20 միավորանոց սանդղակով՝ համաձայն ԵՊՀ-ում ավարտական աշխատանքի և մագիստրոսական թեզի պատրաստման և գնահատման կարգերի:

3. Գիտելիքների ստուգումը և գնահատումը
3.1. Համակարգի հիմնադրույթները
3.1.1. ԵՊՀ-ում գործում է ուսանողների գիտելիքների պարբերական ստուգման և գնահատման
բազմագործոն համակարգը, որի կիրարկման հիմնական նպատակներն են՝
ա) կազմակերպել ուսումնառության համաչափ գործընթաց և խթանել ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքը,
բ) ներմուծել հետադարձ կապի մեխանիզմներ` գնահատման արդյունքները դասախոսների և ուսանողների կողմից որպես դասավանդման և ուսումնառության շարունակական բարելավման միջոց օգտագործելու համար:
3.1.2. Գնահատումը ներառում է հետևյալ բաղադրամասերը.
ա) դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) ենթաբաժինների և ծրագրով նախատեսված
անհատական առաջադրանքների կատարման և յուրացման ընթացիկ ստուգում և գնահատում կիսամյակի ընթացքում (ընթացիկ քննություններ),
բ) ամբողջ դասընթացի կամ ուսումնական մոդուլի եզրափակիչ գնահատում քննաշրջանում, որը ենթադրում է դասընթացի կամ կրթական մոդուլի համար սահմանված կրթական վերջնարդյունքների ձեռքբերման մակարդակի գնահատում,
գ) ստուգման արդյունքների ինտեգրում` ընթացիկ և եզրափակիչ գնահատումների հիման վրա դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականի ձևավորում։
3.1.3. Ելնելով կրթական ծրագրի ուսումնական պլանով նախատեսված դասընթացների (ուսումնական մոդուլների) աշխատածավալից, պարապմունքի ձևից, դասավանդման մեթոդներից
և հաշվի առնելով դասընթացի կարևորության աստիճանը ուսանողի մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման մեջ՝ դասընթացներն ըստ գնահատման ձևի
Ֆակուլտետի գիտական խորհրդի որոշմամբ և ռեկտորի թույլտվությամբ լսարանային պարապմունքները,
տրված ժամաքանակների սահմաններում (լեզվական մասնագիտությունների գծով՝ նաև ժամաքանակի
ավելացմամբ), կարող են իրականացվել նաև այլ գրաֆիկով։
1
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բաժանվում են 4 խմբի՝
ա) եզրափակիչ գնահատումով,
բ) առանց եզրափակիչ գնահատման,
գ) առանց ընթացիկ գնահատման,
դ) ստուգարքային:
3.2. Դասընթացների գնահատումը
3.2.1. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի դեպքում, քննաշրջանի ընթացքում անցկացվող
եզրափակիչ քննությունից բացի, նախատեսվում է 2 ընթացիկ քննություն։

Ընթացիկ և եզրափակիչ քննություններն անցկացվում են գրավոր կամ բանավոր՝ ելնելով
դասընթացի դասավանդման և ուսումնառության ձևերից, ինչպես նաև ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքների բնույթից։ Քննությունների անցկացման ձևը (գրավոր կամ
բանավոր) նշվում է կրթական ծրագրի մասնագրում։
3.2.2. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացից (ուսումնական մոդուլից) ուսանողի ստացած
արդյունարար (կիսամյակային) գնահատականը /միավորը (Գ արդ. ) ձևավորվում է կիսամյակի ընթացքում՝ ըստ հետևյալ բաղադրամասերի՝
ա) ուսուցանվող նյութի` ուսանողի կողմից յուրացման աստիճանի ստուգման նպատակով անցկացվող 2 ընթացիկ քննությունների արդյունքներից (∑Ք ընթ. ), որոնցից յուրաքանչյուրին հատկացվում է առավելագույնը 5 միավոր,
բ) եզրափակիչ քննության արդյունքից (Ք եզր. ), որը կարող է գնահատվել առավելագույնը
10 միավոր։
Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը/միավորը հաշվարկվում է
որպես գնահատման առանձին բաղադրամասերով վաստակած միավորների գումար.
Գ արդ. = ∑Ք ընթ. + Ք եզր. :
Ըստ այդմ՝ եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի գնահատումն իրականացվում է համաձայն
Աղյուսակ 1-ի, որտեղ տրված են գնահատման առանձին բաղադրամասերի համար սահմանված
հնարավոր առավելագույն միավորները (բոլոր բաղադրամասերը գնահատվում են ամբողջ միավորներով 2).

Աղյուսակ 1.

Գնահատման բաղադրամասը
Առավելագույն միավորը

Ք ընթ.1
5

Ք ընթ.2
5

Ք եզր.
10

Գ արդ.
20

3.2.3. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացը գնահատվում է կիսամյակի ընթացքում
ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանը որոշող 2 ընթացիկ քննությունների արդյունքներով։
3.2.4. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացից (ուսումնական մոդուլից) ուսանողի ստացած արդյունարար (կիսամյակային) գնահատականը/միավորը (Գ արդ. ) ձևավորվում է կիսամյակի ընթացքում՝ ուսուցանվող նյութի` ուսանողի կողմից յուրացման աստիճանի
ստուգման նպատակով անցկացվող 2 ընթացիկ քննությունների արդյունքներից (∑Ք ընթ. ),
որոնցից յուրաքանչյուրին հատկացվում է առավելագույնը 10 միավոր:
Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը/միավորը հաշվարկվում է
որպես գնահատման` առանձին ընթացիկ քննություններից վաստակած միավորների գումար.
Գ արդ. = ∑Ք ընթ. :
Ըստ այդմ՝ առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի գնահատումն իրականացվում է համաձայն Աղյուսակ 2-ի, որտեղ տրված են գնահատման առանձին բաղադրամասերի համար սահմանված հնարավոր առավելագույն միավորները (բոլոր բաղադրամասերը գնահատվում են ամբողջ

Ընթացիկ քննության մեկ առաջադրանքի արժեքը առնվազն 1 միավոր է, իսկ գնահատման քայլը՝ 0,5:
Առաջադրանքների գնահատականները գումարվում են, և վերջնական արդյունքը ներկայացվում է ամբողջ
թվով:

2

5

միավորներով 3).

Աղյուսակ 2.
Գնահատման բաղադրամասը
Առավելագույն միավորը

Ք ընթ 1
10

Ք ընթ 2
10

Գ արդ.
20

Վերոնշյալը (Աղյուսակ 1 և Աղյուսակ 2) կիրառվում է նաև հեռակա ուսուցման համար:
3.2.5. Լաբորատոր աշխատանքի ձև ունեցող դասընթացի ընթացիկ քննությանը ուսանողի
մասնակցությունը թույլատրվում է նախորդող ժամանակահատվածում նախատեսված
լաբորատոր աշխատանքների առնվազն 60 % կատարողականի (փորձերի կատարում և
հանձնում) դեպքում։ Հակառակ դեպքում ուսանողին չի թույլատրվում մասնակցել ընթացիկ քննությանը, իսկ քննական տեղեկագրում նշանակվում է «0» միավոր։
3.2.6. Դասընթացը կարող է լինել եզրափակիչ գնահատումով միայն այն դեպքում, եթե կիսամյակում ունի առնվազն 60 ժամ լսարանային բեռնվածություն:
3.2.7. Առանց ընթացիկ գնահատման (միայն եզրափակիչ քննությամբ) և առանց եզրափակիչ

գնահատման կարող են լինել հիմնականում փոքրածավալ մասնագիտական դասընթացները:
3.2.8. Ստուգարքային կարող են լինել բակալավրիատի ընդհանուր կրթական կառուցամասի
դասընթացները, մագիստրատուրայի ընդհանուր դասընթացները, ինչպես նաև մագիստրատուրայի «Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները» մասնագիտական դասընթացը:

3.3. Գնահատման գործընթացի կազմակերպումը
3.3.1. Կիսամյակի առաջին 2 շաբաթվա ընթացքում դասախոսը ուսանողներին տեղեկացնում է
գիտելիքների ստուգման ձևերի, հարցաշարերի և ժամկետների, ինչպես նաև գնահատման մեթոդների ու չափանիշների մասին։
3.3.2. Ֆակուլտետները կազմում են քննաշրջանների ժամանակացույցները, որոնք հաստատում է ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորը։ Հաստատված ժամանակացույցի մեկ օրինակը հանձնվում է ուսումնամեթոդական վարչություն, իսկ ուսանողներին տեղեկացվում է նրանց համալսարանական էլեկտրոնային փոստի միջոցով:
3.3.3. Ընթացիկ քննություններն անցկացվում են՝ առկա ուսուցման դեպքում՝ ուսումնառության
կիսամյակի 9-րդ և 17-րդ շաբաթներում, իսկ հեռակա ուսուցման դեպքում՝ 6÷7-րդ և
11÷12-րդ շաբաթներում (այդ շաբաթներում դասեր չեն նախատեսվում):
3.3.4. Եզրափակիչ քննությունները առկա ուսուցման դեպքում անցկացվում են կիսամյակային
քննաշրջաններում` 18÷20-րդ շաբաթներում, իսկ հեռակա ուսուցման դեպքում՝ 13÷16-րդ
շաբաթներում:
3.3.5. Բանավոր քննության և ստուգարքի ավարտից հետո դասախոսը տեղեկագիրը սկանավորման համար նույն օրը ներկայացնում է դեկանատ, իսկ գրավոր քննության տեղեկագիրը դասախոսը սկանավորման համար դեկանատ է ներկայացնում տվյալ քննության
ավարտին հաջորդող 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում։
3.3.6. Ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների ու ստուգարքների գնահատականը հրապարակելու օրը ուսանողն իրավունք ունի այն բողոքարկելու գնահատումն իրականացրած
դասախոսին կամ քննական հանձնաժողովին, իսկ վերջինիս հետ անհամաձայնության
դեպքում` նույն օրը գրավոր դիմելու դասընթացը կազմակերպող ամբիոնի վարիչին, անհրաժեշտության դեպքում նաև ֆակուլտետի դեկանին:

3

Տե՛ս սույն կարգի 3.2.2. կետը:

6

3.3.7. Գրավոր քննությունները գրառվում են ուսանողներին տրամադրված սահմանված նմուշի տետրերում: Ուսանողը և դասախոսը պետք է պահպանեն քննական տետրում ներկայացված պահանջները։
3.3.8. Ստուգարքի/եզրափակիչ քննության տեղեկագրում ուսանողի անվան դիմաց յուրաքանչյուր նշում կատարվում է միայն ուսանողի ներկայությամբ (բացառությամբ «Չն»-ի): Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց(ներ)ի ընթացիկ քննությունները հանձնելուց հետո,
եթե ուսանողի արդյունարար միավորը 8 կամ բարձր է, ապա ուսանողն իրավունք ունի
տվյալ դասընթացի եզրափակիչ քննությանը, հետևաբար նաև լուծարքային շրջանին
չներկայանալ, և այդ դեպքում տեղեկագրի համապատասխան սյունակներում կատարվում է «Չն» նշումը, և պահպանվում է ուսանողի 8 կամ բարձր միավորը: Ստուգարքին/քննությանը չներկայանալու դեպքում կատարվում է «Չն» նշումը:
3.3.9. Քննաշրջանը կամ առանձին ստուգարքներ/ քննություններ ուսանողը համապատասխան հիմնավորմամբ ժամկետից շուտ կարող է հանձնել ուսումնական աշխատանքների
գծով պրոռեկտորի թույլտվությամբ:
3.3.10. Ընթացիկ քննությունները, ստուգարքները և եզրափակիչ քննությունները հեռավար ձևով
կազմակերպելը թույլատրվում է միայն ռեկտորի հրամանով:

3.4. Գնահատման սանդղակը
3.4.1. ԵՊՀ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման համար կիրառվում է
20 միավորանոց սանդղակը, որը ներկայացված է ստորև.

Աղյուսակ 3.
Գնահատման արդյունարար
միավորը

Գնահատականը

18-20

«Գերազանց»

13-17

«Լավ»

8-12

«Բավարար»

0-7

«Անբավարար»

3.5. Ուսանողի ակադեմիական տեղեկագիրը
3.5.1. Ուսանողի ուսումնական գործունեության արդյունքներն ու առաջադիմության ցուցանիշներն ուսման որոշակի ժամանակահատվածի կամ ողջ շրջանի ընթացքում գրանցելու
նպատակով յուրաքանչյուր ուսանողի համար լրացվում է ակադեմիական տեղեկագիր, որտեղ յուրաքանչյուր քննաշրջանից հետո գրանցվում են ուսանողի ուսումնասիրած դասընթացները և կրթական մոդուլները, վաստակած կրեդիտները և ստացած արդյունարար գնահատականներն ըստ կրթական մոդուլների և կիսամյակների։ Տեղեկագիրն արտացոլում է
ուսանողի կատարած ուսումնական աշխատանքի ծավալը և կրթական ձեռքբերումների որակը։
3.5.2. Ուսանողի վաստակած կրեդիտները նրա ուսումնառության ողջ շրջանում գրանցվում և
կուտակվում են ակադեմիական տեղեկագրում։
3.5.3. Ուսանողի ուսման առաջադիմության ընդհանրացված արդյունքները ներկայացնելու
համար ակադեմիական տեղեկագրում կիսամյակային արդյունքներից հետո նշվում են
տվյալ կիսամյակի և մինչև ուսման տվյալ ժամանակաhատվածը ուսանողի առաջադիմությունն ամբողջացնող ամփոփիչ տվյալները, որոնք ներառում են հետևյալ 4 քանակական ցուցանիշները`
− գումարային կրեդիտներ,
− գնահատված կրեդիտներ,
− վարկանիշային միավորներ,
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− միջին որակական գնահատական։
3.5.4. Գումարային կրեդիտը (Կ) կրթական ծրագրի ավարտական պահանջները բավարարելու
նպատակով ուսանողի վաստակած կրեդիտների գումարն է։
3.5.5. Գնահատված կրեդիտը (ԳԿ) գումարային կրեդիտի այն մասն է, որը գնահատված է
թվային միավորներով.
¶ Î = ∑ Îñ»¹Çï i

։

3.5.6. Վարկանիշային միավորը (ՎՄ) թվային միավորներով գնահատված դասընթացների (մոդուլների) կրեդիտների և դրանց արդյունարար գնահատականների արտադրյալների
գումարն է.
ìØ = ∑ Îñ»¹Çï i ×¶ ³ñ¹ i

,

որտեղ Գ արդi -ը տվյալ ուսումնական մոդուլից ստացված արդյունարար գնահատականն է:
Օրինակ, եթե ուսանողը 5, 4 և 6 կրեդիտանոց դասընթացներից ստացել է համապատասխանաբար 12, 16 և 19 միավոր, ապա դասընթացների այդ խմբից ուսանողի վարկանիշային միավորն
է`
ՎՄ = 5 x 12 + 4 x 16 + 6 x 19 = 238` 300 հնարավորից (5 x 20 + 4 x 20 + 6 x 20)։
3.5.7. Միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ) կրեդիտներով կշռված գնահատականների
միջինն է, որը հաշվարկվում է վարկանիշային միավորները գնահատված կրեդիտների
գումարի վրա բաժանելով (արդյունքը կլորացվում է 1/100-ի ճշտությամբ).
ìØ ։
Øà¶ =
¶Î

Օրինակ, նախորդ դեպքում դիտարկված դասընթացների խմբի համար հաշվարկված միջին որակական գնահատականը կլինի` ՄՈԳ = 238 = 15,87 ` 20 հնարավորից:
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3.5.8. Հաշվառվում և ակադեմիական տեղեկագրում գրանցվում են կիսամյակային (հաշվարկված առանձին կիսամյակի համար) և արդյունարար (հաշվարկված ուսման տվյալ շրջանի
համար) վարկանիշային միավորները և ՄՈԳ-երը։

4. Քննությունների վերահանձնումը և դասընթացի կրկնումը
4.1. Քննաշրջանի արդյունքներով դրական (8 և բարձր) միավոր ստացած ուսանողին տվյալ դասընթացը վերահանձնել չի թույլատրվում։

4.2. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի դեպքում ընթացիկ քննություններից որևէ մեկին չներկայացած ուսանողին չի թույլատրվում այն վերահանձնել:
(4.2 կետը փոփոխվել է ԵՊՀ գիտական խորհրդի 06.07.2017 թ. թիվ 8/4 որոշմամբ):

4.3. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի դեպքում ընթացիկ քննություններից որևէ մեկին
չներկայացած ուսանողը կարող է այն հանձնել լուծարքային շրջանում:
(4.3 կետը փոփոխվել է ԵՊՀ գիտական խորհրդի 06.07.2017 թ. թիվ 8/4 որոշմամբ):

4.4. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթացի քննությանը կամ ստուգարքային դասընթացի ստուգարքին չներկայացած ուսանողը կարող է այն հանձնել լուծարքային շրջանում:
(4.4 կետը փոփոխվել է ԵՊՀ գիտական խորհրդի 06.07.2017 թ. թիվ 8/4 որոշմամբ):

4.5. Ակադեմիական պարտքերի մարման կարգը սահմանվում է ԵՊՀ ռեկտորատի կողմից, և այդ
ընթացքում ստուգարքների և/կամ քննությունների վերահանձնումը կազմակերպվում է միայն
քննական հանձնաժողովներով, որոնք ձևավորվում են ռեկտորի հրամանով։

4.6. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի գնահատման արդյունարար դրական նվազագույն միավորի՝ 8-ի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում պետք
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է վերահանձնի եզրափակիչ քննությունը` վերջինիս համար սահմանված 10 միավորի ձեռքբերման հնարավորությամբ:

Օրինակ, եթե ուսանողը դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից վաստակել է համապատասխանաբար 1 և 3 միավոր, իսկ եզրափակիչ քննությունից` 3 միավոր, ապա այդ դասընթացի արդյունարար գնահատականը կլինի՝ Գ արդ .= 1 + 3 + 3 = 7, որը ցածր է նվազագույն (8 միավոր) շեմային պահանջից: Այս դեպքում պահպանվում են միայն ընթացիկներից
ստացած միավորները, այսինքն՝ 4, և պարտքերի մարման շրջանում ուսանողը վերահանձնում է
միայն եզրափակիչ քննությունը` սահմանված 10 միավորի ձեռքբերման հնարավորությամբ: Եթե ուսանողը պարտքերի մարման շրջանում չի հաղթահարում նվազագույն 8 միավորի շեմը, ապա տեղեկագրում նրա անվան դիմաց նշվում է նախորդ անբավարար միավորը, տվյալ օրինակի դեպքում՝ 7:

4.7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի գնահատման արդյունարար դրական նվազագույն միավորի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում
ընթացիկ քննությունները պետք է վերահանձնի առանձին-առանձին (իր ցանկությամբ՝ մեկը
կամ երկուսը) և կարող է վաստակել 8 և ավելի միավոր:

Օրինակ, եթե ուսանողը դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից վաստակել է համապատասխանաբար 2 և 3 միավոր, ապա այդ դասընթացի արդյունարար միավորը կլինի՝ Գ արդ. = 2 + 3 = 5, որը ցածր է նվազագույն (8 միավոր) շեմային պահանջից: Վերահանձնելով ընթացիկ քննություն(ներ)ը՝ ուսանողը կարող է վաստակել դրական նվազագույն 8 միավոր և ավելի: Եթե ուսանողը պարտքերի մարման շրջանում չի հաղթահարում դրական նվազագույն 8 միավորի շեմը, բայց բարձրացնում է գնահատականը, ապա տեղեկագրում նրա անվան դիմաց նշվում է նոր միավորը:

4.8. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթացի գնահատման արդյունարար դրական նվազագույն
միավորի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում պետք է
վերահանձնի ամբողջ դասընթացը և կարող է վաստակել 8 և ավելի միավոր:

4.9. Գնահատման վերոնշյալ կանոնները վերաբերում են նաև հեռակա ուսուցման համակարգին:
4.10. Բակալավրի կրթական ծրագրում ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանից հետո, եթե
առաջացած առարկայական պարտքերի կրեդիտների գումարը չի գերազանցում 12-ը, ապա
համաձայն սահմանված կարգի՝ ուսանողը (բացառությամբ պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքով ընդունվածների, ինչպես նաև Հայաստանի
Հանրապետության ՊՆ (կամ այլ ուժային կառույցների) պատվերով սովորող ուսանողների)
կարող է առարկայական պարտքերը մարել մինչև ավարտական ուսումնական տարվա սկիզբը` վերահանձնելով առարկաները ևս 2 անգամ:
(4.10 կետը փոփոխվել է ԵՊՀ գիտական խորհրդի 11.04.2019 թ. թիվ 9/8.2 որոշմամբ):

4.11. Ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանից հետո մագիստրոսի կրթական ծրագրում թույլատրվում է հանձնել մինչև 12 կրեդիտ առարկայական պարտք(եր)ը, եթե դասընթացի գնահատման արդյունարար միավորը 5-7 տիրույթում է, իսկ 4 և ցածր արդյունարար միավորի դեպքում ուսանողը հեռացվում է համալսարանից:

4.12. Քննաշրջանից և պարտքերի մարման յուրաքանչյուր շրջանից հետո ակադեմիական անբավարար առաջադիմություն ունեցող ուսանողների` համալսարանից հեռացման վերաբերյալ
որոշումը կայացվում է ըստ ԵՊՀ ռեկտորատի սահմանած չափանիշների:

4.13. Մագիստրոսի կրթական ծրագրում մագիստրոսական թեզի պատրաստման կատարողականը ատեստավորվում է համապատասխան ուսումնական ստորաբաժանման կողմից՝ համաձայն ԵՊՀ-ում մագիստրոսական թեզի պատրաստման և գնահատման կարգի պահանջների:

4.14. Մագիստրոսական թեզի ատեստավորումը չանցած ուսանողը հեռացվում է համալսարանից
ակադեմիական անբավարար առաջադիմության պատճառով: Հեռացված ուսանողը վերա9

կանգնումից հետո շարունակում է կատարել նախկինում հաստատված թեմայով մագիստրոսական թեզը:

5. Ուսանողի անձնական գործը և ուսումնական քարտը
5.1. Ուսանողի անձնական գործը նրա ողջ ուսումնառության ընթացքում դեկանատում պահվող
հիմնական փաստաթղթերից է:

5.2. Բակալավրիատի ուսանողի անձնական գործի համար հիմք են ծառայում դիմորդի կողմից ընդունող հանձնաժողովին հանձնված փաստաթղթերը՝ կրթության վկայականը (բնօրինակ), ընդունելության դիմում-հայտը, 3x4 չափսի լուսանկարները, կենտրոնացված և ներբուհական
քննությունների դեպքում՝ համապատասխան հիմքերը, ընդհանուր մրցույթից դուրս ընդունվածների համապատասխան փաստաթղթերը: Բացի այդ, ուսանողի անձնական գործում դեկանատը պետք է ներառի.
- համալսարանի և ուսանողի միջև կնքված պայմանագիրը, որը պետք է համարակալվի
ստուգման գրքույկի համարով,
- վճարովի համակարգում սովորող ուսանողի՝ բոլոր կիսամյակների ուսման վարձի վճարման կտրոնները,
- ուսանողին վերաբերող դիմումները, գրությունները և համալսարանական ու ֆակուլտետային բոլոր հրամանները,
- ընդունելության միասնական քննությունների արդյունքների մասին վկայականը, որը համալսարան ընդունված դիմորդը ներկայացնում է սեպտեմբերի առաջին շաբաթվա ընթացքում:

5.3. Մագիստրատուրայի ուսանողի անձնական գործի համար հիմք են ծառայում դիմորդի կողմից
ընդունող հանձնաժողովին հանձնված փաստաթղթերը՝ բակալավրի կամ դիպլոմավորված
մասնագետի դիպլոմի և դրա հավելվածի պատճենները, ընդունելության դիմում-հայտը, 3x4
չափսի լուսանկարները: Նշվածներից բացի՝ ուսանողի անձնական գործում դեկանատը պետք
է ներառի.
- համալսարանի և ուսանողի միջև կնքված պայմանագիրը, որը պետք է համարակալվի
ստուգման գրքույկի համարով,
- վճարովի համակարգում սովորող ուսանողի՝ բոլոր կիսամյակների ուսման վարձի վճարման կտրոնները,
- ուսանողին վերաբերող դիմումները, գրությունները և համալսարանական ու ֆակուլտետային բոլոր հրամանները:

5.4. Համալսարանն ավարտելուց հետո ուսանողի անձնական գործն ամբողջությամբ՝ ներառյալ
ստուգման գրքույկը, շրջանցիկ թերթիկը, դիպլոմի և դրա հավելվածի պատճենները և ավարտման հրամանը, հանձնվում է ԵՊՀ արխիվ:

5.5. Ուսանողի հետ պայմանագիրը կնքելուց հետո` մեկ ամսվա ընթացքում, ուսումնական էլեկտրոնային քարտում ֆակուլտետի դեկանատի կողմից մուտքագրվում են ուսանողի անձնական
տվյալները, նրան վերաբերող բոլոր հրամանները, և տեղադրվում է նրա լուսանկարը: Ուսանողի քննաշրջանի արդյունքները քննաշրջանից հետո ուղարկվում են ուսանողի համալսարանական էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

6. Դասընթացների տեղեկագիրքը
6.1. Համալսարանը յուրաքանչյուր ուստարվա համար հրապարակում է ԵՊՀ դասընթացների տեղեկագիրք, որը տեղադրվում է համալսարանի կայքէջում։
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6.2. Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է համալսարանում իրականացվող կրթական
ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ուսանողներին, դասախոսական ու վարչական
կազմին, ինչպես նաև լայն հանրությանը մատչելի դարձնելու համար և պարունակում է.
ա) առաջարկվող կրթական ծրագրերը, ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցը և «Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգը»,
բ) տեղեկություն կրթական ծրագրերի վերաբերյալ.
- ընդհանուր նկարագրությունը` շնորհվող որակավորումը, մուտքի շեմային պահանջները,
ծրագրի նպատակները և նախանշված կրթական վերջնարդյունքները, կրթությունը շարունակելու հնարավորությունները, ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը և բովանդակությունը,
քննական կանոնները և գնահատման կարգը, ամփոփիչ ատեստավորման ձևերը, պրակտիկաների վերաբերյալ տեղեկատվությունը և այլն,
-

առանձին դասընթացի նկարագրությունը` դասընթացի անվանումը և նույնացման թվանիշը, ուսուցման կիսամյակը, դասընթացին հատկացված կրեդիտները (ներառյալ շաբաթական լսարանային ժամաքանակներն ըստ պարապմունքի ձևերի), դասընթացի նպատակը և
կրթական վերջնարդյունքները` արտահայտված կրթական մասնագիտական և ընդհանրական գիտելիքներով, կարողություններով և հմտություններով, դասընթացի համառոտագիրը
(հակիրճ բովանդակությունը/թեմաները), դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները:

7.

Առցանց դասընթացի կազմակերպումը

7.1. ԵՊՀ կրթական ծրագրերում առանձին դասընթացներ ֆակուլտետի գիտական

խորհրդի որոշմամբ և ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորի արտոնությամբ կարող են կազմակերպվել առցանց եղանակով:
7.2. Առցանց և լսարանային եղանակներով իրականացվող դասընթացների բովան-

դակությունը, ինչպես նաև կրթական վերջնարդյունքները պետք է լինեն նույնը:
7.3. Առցանց եղանակով նախատեսվող դասընթացի նյութը պատրաստում է իրա-

կանացնող ամբիոնը և ներկայացնում ֆակուլտետի մեթոդական խորհրդին՝
երաշխավորություն ստանալու համար:
7.4. Առցանց ուսուցման էլեկտրոնային միջավայրի տեխնիկական ապահովումը և

վերահսկողությունն իրականացնում են ԵՊՀ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կրթական և հետազոտական (այսուհետև` ՏՏԿՀ) կենտրոնը և տեղեկատվական համակարգերի սպասարկման և զարգացման վարչությունը:
7.5. Յուրաքանչյուր կիսամյակի սկզբում առցանց դասընթացներ իրականացնող

ամբիոնը ՏՏԿՀ կենտրոնին ներկայացնում է դրանց անվանումները, դասախոսներին և ընդգրկված ուսանողներին, որի հիման վրա ՏՏԿՀ կենտրոնն ապահովում է առցանց միջավայր:
7.6. Առցանց դասընթացը վարող դասախոսը վերահսկում է ուսանողների մասնակ-

ցությունը, տրամադրում և շարունակաբար թարմացնում է էլեկտրոնային ուսումնական նյութերը, առցանց կապի մեջ է լինում ուսանողների հետ, կազմակերպում է քննարկումներ և սեմինարներ:
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7.7. Ուսանողները ստանում են տեխնիկական աջակցություն էլեկտրոնային փոս-

տով կամ էլեկտրոնային կապի այլ միջոցներով:
8.

Պրակտիկայի կազմակերպումը

8.1. Պրակտիկան ուսանողի մասնագիտական կրթության կարևոր և անբաժանելի

բաղադրիչներից է, որը նպատակաուղղված է ուսումնառության ընթացքում
ստացած գիտելիքների գործնական կիրառության հմտությունների զարգացմանը:
8.2. Բակալավրի կրթական ծրագրով սովորող ուսանողները, մասնագիտությամբ

պայմանավորված, կարող են անցնել հետևյալ պրակտիկաներից մի քանիսը՝
ուսումնական (ճանաչողական, դաշտային, էքսկուրսիոն, թանգարանային և
այլն), մասնագիտական (արտադրական, գիտահետազոտական, փորձարարական), մանկավարժական, իսկ մագիստրոսի կրթական ծրագրում ընդգրկված
ուսանողները` միայն մասնագիտական պրակտիկա:
8.3. Ուսումնական պրակտիկան կազմակերպվում է բակալավրիատի 1-ին և 2-րդ

կուրսերի ուսանողների համար, որի նպատակն է ամրապնդել և խորացնել ուսանողի ընդհանուր մասնագիտական գիտելիքները:
8.4. Մասնագիտական պրակտիկայի նպատակն է զարգացնել ուսանողների նեղ

մասնագիտական հմտությունները:
8.5. Պրակտիկայի տեսակը, տևողությունը և ժամկետները սահմանվում են համա-

պատասխան կրթական ծրագրով:
8.6. Պրակտիկան կազմակերպվում և վերահսկվում է ուսումնամեթոդական վար-

չության կողմից՝ պրակտիկայի ծրագրի և ժամանակացույցի համաձայն, համապատասխան մասնագիտական կրթական ծրագիրն իրականացնող ֆակուլտետի (ինստիտուտի, կենտրոնի) պրակտիկայի պատասխանատու(ներ)ի հետ
համատեղ:
8.7. Պրակտիկայի ամբողջ ընթացքն արձանագրվում է ուսանողի օրագրում: Պրակ-

տիկայի ավարտին այն իրականացնող հաստատության պատասխանատու
անձը օրագրում ներկայացնում է կարծիք և բնութագիր: Օրագիրը կցվում է ուսանողի անձնական գործին:
8.8. Մասնագիտությամբ աշխատող ուսանողը ազատվում է մասնագիտական

պրակտիկայից՝ աշխատանքի վայրից ներկայացնելով համապատասխան տեղեկանք:
8.9. Պրակտիկան գնահատվում է ստուգարքի ձևով: Պրակտիկայի ղեկավարը «Ս-

տուգված» նշում է այն դեպքում, եթե ուսանողը մասնակցել է պրակտիկային և
կատարել է առաջադրանքները:
9.

Կուրսային աշխատանքի պատրաստումը և գնահատումը

9.1. Կուրսային աշխատանքը նպատակաուղղված է դասընթացի կամ դասընթաց12

ների խմբի ուսումնասիրության արդյունքում ուսանողի ստացած գիտելիքների
կիրառության հմտությունների ձևավորմանը և զարգացմանը:
9.2. Կուրսային աշխատանքի թեման և ղեկավարին հաստատում է ամբիոնը կիսամյակի առաջին
երկու շաբաթվա ընթացքում և տեղեկացնում ուսանողներին:

9.3. Թեմայի հաստատումից հետո մեկշաբաթյա ժամկետում կուրսային աշխատանքի ղեկավարը
ուսանողի հետ կազմում է առաջադրանքը և նրան տրամադրում համապատասխան գրականության ցանկը:

9.4. Կուրսային աշխատանքի ղեկավարը կանոնավոր խորհրդատվությունների ժամանակացույցը
ներկայացնում է ամբիոն և տեղեկացնում ուսանողներին:

9.5. Ուսանողը ավարտած կուրսային աշխատանքը (տպագիր և էլեկտրոնային) ամբիոն է ներկայացնում պաշտպանությունից առնվազն 7 օր առաջ:

9.6. Կուրսային աշխատանքի պաշտպանությունն իրականացվում է առնվազն երկու դասախոսից
(որոնցից մեկը կուրսային աշխատանքի ղեկավարն է) կազմված հանձնաժողովում:

9.7. Պաշտպանության ժամանակ գրագողության հայտնաբերման դեպքում աշխատանքը գնահատվում է «անբավարար»:

9.8. Գնահատականի վերաբերյալ անհամաձայնության դեպքում ուսանողը նույն օրը գրավոր դիմում է ամբիոնի վարիչին:

10. Կամընտրական դասընթացների ընտրության ընթացակարգը
10.1. Բակալավրի կրթական ծրագրի կամընտրական դասընթացներ են նախա-

տեսվում ընդհանուր կրթական և մասնագիտական կառուցամասերում:
10.2. Ընդհանուր կրթական կառուցամասի կամընտրական դասընթացների ցան-

կից ուսանողն ընտրում է երկուսը:
10.3. Մագիստրոսի կրթական ծրագրի կամընտրական դասընթացները նախատես-

վում են մասնագիտացման դասընթացների կրթամասում, որոնցից ուսանողն
ընտրում է հինգը:
10.4. Կամընտրական դասընթացներին ուսանողները գրանցվում են ֆակուլտե-

տում, և արդյունքները սահմանված ժամկետում ներկայացվում են ուսումնամեթոդական վարչություն:
10.5. Կամընտրական դասընթացներին ուսանողների գրանցումը կատարվում է

նախորդող ուստարում՝ մինչև ապրիլի 1-ը: Սահմանված վերջնաժամկետից
հետո գրանցումներ չեն կատարվում:
10.6. Համալսարանը կարող է չեղարկել ցանկացած կամընտրական դասընթացի իրականացումը,
եթե դրանում ընդգրկված չեն բավարար թվով ուսանողներ` ըստ սահմանված նորմերի:

11. Կրթական ծրագրի ղեկավարը
11.1. Կրթական ծրագրի պատշաճ մշակման, իրականացման, մշտադիտարկման և

վերանայման նպատակով նախատեսված են կրթական ծրագրի ղեկավարի
գործառույթներ:
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11.2. Կրթական ծրագրի ղեկավարը կազմում է նոր կրթական ծրագրի մշակման

հայտ, որով հիմնավորում է ծրագրի ներդրման և հետագա իրականացման
անհրաժեշտությունն ու նպատակահարմարությունը:
11.3. Կրթական ծրագրի ղեկավարը ծրագիրը մշակող աշխատանքային խմբի հետ

ձևակերպում է ծրագրի նպատակներն ու վերջնարդյունքները՝ որակավորումների ազգային շրջանակի և աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան:
11.4. Կրթական ծրագրի ղեկավարը կազմակերպում է ծրագրի փաստաթղթային

փաթեթի մշակման գործընթացը, որին մասնակից է դարձնում նաև գործատուներին և արտաքին այլ շահակիցների:
11.5. Կրթական ծրագրի ղեկավարը ապահովում է ծրագրի հրապարակայնությունն

ու մասնագիտական կողմնորոշման աշխատանքները:
11.6. Կրթական ծրագրի ղեկավարը ֆակուլտետի (ինստիտուտի, կենտրոնի) ղեկա-

վարության հետ միասին կրթական ծրագիրը նախապատրաստում է հավատարմագրման:
11.7. Կրթական ծրագրի ղեկավարը չի կարող ղեկավարել նույն կրթական մակար-

դակի մեկից ավելի կրթական ծրագրեր:
12. Ուսումնական խորհրդատուն (կուրատորը)
12.1. Առաջին կուրսի ուսանողներին ուսումնառության ընթացքում օժանդակելու նպատակով
նշանակվում են ուսումնական խորհրդատուներ, որոնք ֆակուլտետի փորձառու դասախոսներ են։

12.2. Ուսումնական խորհրդատուների թիվը սահմանում է ֆակուլտետը` 30 ուսանողի համար նախատեսելով մեկ խորհրդատու:

12.3. Ուսումնական խորհրդատուն ուսանողներին ծանոթացնում է իրենց իրավունքներին և պարտականություններին, համալսարանում գործող և առաջին հերթին ուսանողներին առնչվող
կանոնակարգերին և կարգերին (ԵՊՀ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով
ուսումնական գործընթացի կազմակերպման, ԵՊՀ ներքին կարգապահական, ԵՊՀ ուսանողական նպաստների, պետական և ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման և այլն), ուսանողի ուղեցույցին, գրադարանից օգտվելու կանոններին և այլն:

12.4. Ուսումնական խորհրդատուն ծանոթանում է ուսանողների սոցիալ-կենցաղային պայմաններին, վերահսկում նրանց ուսումնական առաջընթացը, օգնում նրանց՝ հաղթահարելու ուսման
ընթացքում ծագած դժվարությունները, ուսումնական գործընթացի հետ կապված տարաբնույթ հարցերի շուրջ նրանց համար կազմակերպում խորհրդատվություններ:

12.5. Յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա ավարտին ֆակուլտետի գիտական խորհուրդը լսում և
գնահատում է ուսումնական խորհրդատուների հաշվետվությունները:

13. Ուսանողի իրավունքներն ու պարտականությունները
13.1. Ուսանողն իրավունք ունի`
-

սահմանված կարգով ցանկացած կրթական մակարդակում ընդհատելու կամ շարունակելու մասնագիտական կրթությունը,

-

սահմանված կարգով վերականգնելու ընդհատած ուսանողական իրավունքները ԵՊՀ-ում,
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-

մասնակցելու ուսուցման որակն ապահովող գործառույթներին և գնահատելու պրոֆեսո-

-

բացի ընտրած մասնագիտության ուսումնական դասընթացներից՝ յուրացնելու ուսումնա-

րադասախոսական կազմի գործունեության արդյունավետությունը,
կան ցանկացած այլ դասընթաց (արտածրագրային), որը դասավանդվում է ԵՊՀ-ում՝ ըստ
սահմանված կարգի,
-

հիմնական մասնագիտական ուսուցումը համատեղելու երկրորդ մասնագիտական (զու-

-

օգտվելու ԵՊՀ գրադարանից, լաբորատորիաներից, տեղեկատվական պահոցներից, ու-

գահեռ) ուսուցման հետ և ստանալու երկրորդ որակավորման աստիճան,
սումնական, գիտական, բուժական, մարզական, առողջարանային, ուսումնաարտադրական և այլ ստորաբաժանումների ծառայություններից,
-

ըստ նախասիրությունների՝ մասնակցելու ԵՊՀ-ում անցկացվող ուսանողական գիտահետազոտական աշխատանքներին, սեմինարներին և գիտաժողովներին,

-

լիազորված մարմնի սահմանած կարգով, անհրաժեշտության դեպքում, ստանալու ակադեմիական արձակուրդ՝ մինչև մեկ տարի ժամկետով, բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ
սահմանված դեպքերի,

-

սահմանված կարգով փոխադրվելու մեկ այլ բուհ (ներառյալ՝ օտարերկրյա պետությունների բուհերը) կամ փոխելու մասնագիտությունը,

-

միջբուհական փոխանակման և/կամ ակադեմիական շարժունության ծրագրերի շրջանակներում ուսումնառության որոշակի շրջան (կիսամյակ, ուստարի) ուսումնառելու այլ բուհում (ներառյալ` օտարերկրյա),

-

ստանալու իր ակադեմիական տեղեկագիրը` ուսումնառության տվյալ կամ ամբողջ ժամանակահատվածի համար,

-

ավարտական փաստաթղթի (դիպլոմի) հետ միասին անվճար ստանալու համաեվրոպական նմուշի երկլեզու դիպլոմի հավելվածը:

13.2. Ուսանողը պարտավոր է`
-

ծանոթանալ սույն կարգին և հետևել դրա պահանջներին,

-

կատարել դասընթացների և քննությունների համար սահմանված պահանջները,

-

հաճախել իր կրթական ծրագրում ընդգրկված բոլոր դասընթացներին,

-

սահմանված ժամկետներում կատարել բոլոր ուսումնական առաջադրանքները,

-

վճարովի հիմունքներով կրթություն ստանալու դեպքում ժամանակին վճարել ուսման
վարձավճարը,

-

հոգատար վերաբերվել ԵՊՀ գույքին,

-

կատարել սույն կարգով, ԵՊՀ կանոնադրությամբ և ԵՊՀ ներքին իրավական այլ ակտերով
սահմանված ուսանողի պարտականությունները:
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II ԲԱԺԻՆ
ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Մաս I.
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ
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Կենսաբանության ֆակուլտետը բակալավրի կրթական ծրագրով կազմակերպում է ուսուցում` հետևյալ մասնագիտությունների գծով.
1. «Կենսաբանություն»
2. «Կենսաքիմիա»
3. «Կենսաֆիզիկա և կենսաինֆորմատիկա»

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
___________________Կենսաբանության______________ ֆակուլտետ
նշել ֆակուլտետը

_________________Կենսաբանություն_______________________________
նշել ծրագրի անվանումը

ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
1. Ծրագրի անվանումը և
մասնագիտության թվանիշը

Կենսաբանություն

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Կենսաբանության բակալավր

5. Ծրագրի մեկնարկիուսումնական
տարին

2019-2023

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7.Ուսուցման ձևը

առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ծրագրի դիմորդը պետք է ունենա միջնակարգ, նախնական մաuնագիտական կամ
միջին մասնագիտական կրթության վկայական։
Ընդունելությունը կատարվում է ըստ ՀՀ կառավարության հաստատած ՀՀ
պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ
ընդունելության (ըստ բակալավրի կրթական ծրագրի) կարգի (26 ապրիլի 2012
թվականի N 597 –Ն)։
Ընդունելությանքննություններիցանկը՝
կենսաբանություն, ֆիզիկակամքիմիա, հայոցլեզու
9. Ծրագրի նպատակները
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Ծրագիրը նպատակ ունի.
1. Ուսանողներին
տրամադրելուգիտելիքներկենդանիօրգանիզմներիկազմավորվածությանտարբե
րմակարդակներիկենսաբանականհամակարգերի, նրանցկենսագործունեության,
էվոլյուցիայիպրոցեսների,
բնապահպանական,
կենսաբանականևկենսաբժշկագիտականտեխնոլոգիաներիվերաբերյալ:
2.

Զարգացնելու
ուսանողների
կարողությունները՝
կենսաբազմազանությանպահպանման,
տնտեսականևբժշկագիտականնպատակներովդրանցռացիոնալօգտագործմանմ
իջոցառումներիրականացնելուուղղությամբ:
3. Օժանդակելու
ուսանողներին
կատարելուհիմնարարևկիրառականբնույթիկենսաբանականգիտականհետազո
տություններլաբորատորևդաշտայինպայմաններումևներդնելդրանցարդյունքներ
ըարտադրությանմեջ:
10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1. ներկայացնելու ընդհանուր մշակույթին և հասարակայնացման զարգացմանը
նպաստող փիլիսոփայության, հոգեբանության, հայոց պատմության,
տնտեսագիտության,
իրավագիտության,
քաղաքագիտության,
մշակութաբանության,
կրոնների
պատմության
հիմնահարցերը
և
հիմնախնդիրները,
Ա2. պարզաբանելու մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի հիմնական հասկացությունները,
ինֆորմացիայի հավաքման, պահպանման և մշակման համակարգչային մեթոդները:
Ա3. բացատրելու ընդհանուր մասնագիտական առարկաների յուրացման համար
անհրաժեշտ քիմիայի տարբեր բաժինների` ընդհանուր, անօրգանական,
վերլուծական, օրգանական քիմիայի հիմնադրույթները,
Ա4. մեկնաբանելու կենդանի էակների բոլոր թագավորություններում ընդգրկված
օրգանիզմների ձևաբանության, ֆիզիոլոգիայի, ինքնավերարտադրման,
հիմնական տաքսոնների ներկայացուցիչների աշխարհագրական տարածվածության և էկոլոգիական առանձնահատկությունները,
Ա5.
բացատրելու
բջիջների
կառուցվածքի,
նյութափոխանակության,
վերարտադրման
և
տարբերակման
օրինաչափությունները,
ձևաբանականևկենսաքիմիականառանձնահատկությունները,
օրգանիզմների բնական ռեզիստենտության գործոնների, ադապտիվ իմունիտետի ռեակցիաներն ապահովող բջջային և մոլեկուլային մեխանիզմները,
Ա6. լուսաբանելու կենդանի նյութի կազմավորվածության մոլեկուլային, բջջային,
օրգանիզմային և պոպուլյացիոն մակարդակների վրա նրա հիմնարար
հատկությունների`
ժառանգականության
և
փոփոխականության
դրսևորումները, գենի կառուցվածքի, գենետիկական վերլուծության
սկզբունքների և մեթոդների, մուտագենեզի և բնական ու մարդածին
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գործոնների մուտագեն ազդեցության, գենային ճարտարագիտության
սկզբունքները և կենսատեխնոլոգիայում դրանցկիրառումը,
Ա7. ներկայացնելու մարդու կենսագործունեության հոգեֆիզիոլոգիական և
կենսաբանական հիմքերը, ֆիզիոլոգիական պրոցեսների մոլեկուլային
մեխանիզմները, նյութափոխանակության կարգավորման սկզբունքները,
ֆունկցիաների կայացման համեմատական ֆիզիոլոգիական ասպեկտները,
բուսական բջջի ֆիզիոլոգիայի հիմնական գծերը, ֆոտոսինթեզի, շնչառության,
ջրափոխանակության,
բույսերի
աճման
և
զարգացման,
անբարենպաստ պայմանների նկատմամբ բույսերի դիմացկունության
մեխանիզմները,
Ա8. լուսաբանելու կենսաբանական բազմազանության դերը` որպես կենդանի
համակարգերի և ամբողջությամբ վերցված` կենսոլորտի կայունության
առաջատար գործոնի, տարբեր մակարդակների վերօրգանիզմային
համակարգերի ձևավորման, գործառության սկզբունքները, տարբեր
մակարդակների կենսաբանական համակարգերի հոմեոստազն ապահովող,
օրգանիզմի և միջավայրի միջև
փոխադարձ կապերն ապահովող
մեխանիզմները:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1. իրականացնելու գիտահետազոտական գործունեություն, գիտական նյութի
հավաքագրում,
փորձերի
մասնագիտական,
դաշտային
հետազոտություններ, փորձարարական և դաշտային հետազոտությունների
արդյունքների նախնական մշակում,
Բ2. մեկնաբանելու և քննադատորեն վերլուծելու հենքային մասնագիտական
տեղեկատվությունը,
Բ3.իրականացնելու գիտաարտադրական գործունեություն, ներդնելու գիտական
հետազոտությունների արդյունքները արտադրության մեջ,
Բ4. ծավալելու կազմակերպչական գործունեություն բնության պահպանության և
ռացիոնալ բնօգտագործման բնագավառում, գնահատելու մարդածին
ազդեցության դերը շրջակա միջավայրի վրա:
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Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1. ծավալելու ինքնուրույն և թիմային աշխատանք,
Գ2.ցուցաբերելու
ընկալունակություն
մասնագիտական
գործունեության
բնագավառում նորամուծությունների նկատմամբ,
Գ3.պատրաստելու
զեկուցումներ,
ներկայացնելու
հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր,
Գ4. մայրենի և որևէ օտար լեզվով տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և
հստակ կառուցելու բանավոր և գրավոր խոսքը,
Գ5. կիրառելու գիտելիքները արտակարգ իրավիճակներում բնակչությանը
առաջին բժշկական օգնությունցուցաբերելու համար:

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է
12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
13. Գնահատման ձևերը
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
Ստուգարք
14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
Պրակտիկաները կազմակերպվում են պրակտիկայի ղեկավարի հետ համատեղ
կազմված և հաստատված ծրագրով։ Ուսումանական պրակտիկաները անց են
կացվում ԵՊՀ “Մարմարիկ” բազայում, որտեղ… Մասնագիտական պրակտիկան և
կարող է իրականացվել ինչպես ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետում կատարվող
գիտական թեմաների և նախագծերի շրջանակներում, “Կենաբանության”
գիտահետազոտական ինստիտուտում, այնպես էլ ՀՀ ԳԱԱ բուսաբանության,
կենդանաբանության
և
հիդրոէկոլոգիայի,
ֆիզիոլոգիայի,
մոլեկուլային
կենսաբանության, կենսատեխնոլոգիայի կենսաքիմիայի ինստիտուտներում,
ինչպես նաև կենսաբանության ոլորտում գործող այլ ձեռնարկություններում:
15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ ռեսուրսները.
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1. ժամանակակից սարքավորումներով և ծրագրային միջոցներով ապահովված
լաբորատորիաներ,
2. գրականության էլեկտրոնային ռեսուրսներ:
16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրայինկողմնորոշիչները, որոնք
օգտագործվել ենծրագիրը մշակելիս
Բարձրագույն մասնագիտական կրթության պետական կրթական չափորոշիչ 020200
“Կենսաբանունություն” մասնագիտությամբ:
ՀՀ կառավարության 2016 թ. հուլիսի 7-ի N 714-Ն որոշումը ՀՀ որակավորումների
ազգային շրջանակը հաստատելու մասին:
ԵՊՀ կրթական ծրագրերի մշակման ղեկավար ձեռնարկ, 2012 թ.:
ԵՊՀ կրթական ծրագրի մասնագրի լրացման ուղեցույց, 2016 թ.:
«ՀՀ պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ
ընդունելության (ըստ բակալավրի կրթական ծրագրի) կարգ», ՀՀ կառավարության
որոշում ( 26 ապրիլի 2012 թվականի N 597 –Ն)։
17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
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____________ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ __ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ________________________

նշել ծրագրի անվանումը

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Բ.Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Ա1 Ընդհանուր
մշակույթին
և
հասարակայնացման Բ1
Գիտահետազոտական գործունեության, գիտական նյութի
զարգացմանը նպաստող փիլիսոփայության, հոգեբանուհավաքագրման, փորձերի մասնագիտական, դաշտային
թյան,
հայոց
պատմության,
տնտեսագիտության,
հետազոտությունների, փորձարարական և դաշտային
իրավագիտության, քաղաքագիտության, մշակութաբանուհետազոտությունների արդյունքների նախնական մշաթյան, կրոնների պատմության հիմնահարցերի և
կման իրականացում:
հիմնախնդիրների ներկայացում:
Ա2 Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի հիմնական հասկացություն- Բ2
Հենքային մասնագիտական տեղեկատվության մեկնաբաների, ինֆորմացիայի հավաքման, պահպանման և
նում և քննադատորեն վերլուծում:
մշակման համակարգչային մեթոդների պարզաբանում:
Ա3

Ա4

Ա5

Ընդհանուր մասնագիտական առարկաների յուրացման Բ3
համար անհրաժեշտ քիմիայի տարբեր բաժինների` ընդհանուր, անօրգանական, վերլուծական, օրգանական
քիմիայի հիմնադրույթների բացատրում:
Կենդանի
էակների
բոլոր
թագավորություններում Բ4
ընդգրկված օրգանիզմների ձևաբանության, ֆիզիոլոգիայի,
ինքնավերարտադրման,
հիմնական
տաքսոնների
ներկայացուցիչների աշխարհագրական տարածվածության
և
էկոլոգիական
առանձնահատկությունների
մեկնաբանում:
Բջիջների կառուցվածքի, նյութափոխանակության, վեր- Բ5
արտադրման և տարբերակման օրինաչափությունների,
ձևաբանական և կենսաքիմիական առանձնահատկությունների, օրգանիզմների բնական ռեզիստենտության
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Գիտաարտադրական գործունեության, գիտական հետազոտությունների արդյունքները արտադրության մեջ ներդնելու իրականացում:
Բնության պահպանության և ռացիոնալ բնօգտագործման
բնագավառում
կազմակերպչական
գործունեություն
ծավալումևշրջակա
միջավայրի
վրա
մարդածին
ազդեցության դերի գնահատում:

Ա6

Ա7

Ա8

գործոնների, ադապտիվ
իմունիտետի ռեակցիաներն
ապահովող բջջային և մոլեկուլային մեխանիզմների
բացատրում:
Կենդանի նյութի
կազմավորվածության մոլեկուլային, Բ6
բջջային, օրգանիզմային և պոպուլյացիոն մակարդակների
վրա նրա հիմնարար հատկությունների` ժառանգականության և փոփոխականության դրսևորումների, գենի կառուցվածքի, գենետիկական վերլուծության սկզբունքների և
մեթոդների, մուտագենեզի և բնական ու մարդածին
գործոնների մուտագեն ազդեցության, գենային ճարտարագիտության սկզբունքների և կենսատեխնոլոգիայում
դրանց կիրառման լուսաբանում:
Մարդու կենսագործունեության հոգեֆիզիոլոգիական և Բ7
կենսաբանական հիմքերի, ֆիզիոլոգիական պրոցեսների
մոլեկուլային մեխանիզմների, նյութափոխանակության
կարգավորման սկզբունքների, ֆունկցիաների կայացման
համեմատական
ֆիզիոլոգիական
ասպեկտների,
բուսական բջջի ֆիզիոլոգիայի հիմնական գծերի,
ֆոտոսինթեզի,
շնչառության,
ջրափոխանակության,
բույսերի աճման և զարգացման, անբարենպաստ պայմանների
նկատմամբ
բույսերի
դիմացկունության
մեխանիզմների ներկայացում:
Կենսաբանական
բազմազանության
դերի`
որպես Բ8
կենդանի համակարգերի և ամբողջությամբ վերցված`
կենսոլորտի կայունության առաջատար գործոնի, տարբեր
մակարդակների
վերօրգանիզմային
համակարգերի
ձևավորման, գործառության սկզբունքների, տարբեր
մակարդակների կենսաբանական համակարգերի հոմեո23

ստազն ապահովող, օրգանիզմի և միջավայրի միջև
փոխադարձ
կապերն
ապահովող
մեխանիզմների
լուսաբանում:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1 Ինքնուրույն և թիմային աշխատանքի ծավալում:
Գ4

Գ2

Մասնագիտական գործունեության բնագավառում նորա- Գ5
մուծությունների
նկատմամբ
ընկալունակության
ցուցաբերում:

Գ3

Զեկուցումների պատրաստում, հետազոտությունների
արդյունքների ներկայացում, գիտական բանավեճերի
վարում:
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Մայրենի և որևէ օտար լեզվով տրամաբանորեն ճիշտ,
փաստարկված և հստակ բանավոր և գրավոր խոսքի
կառուցում:
Արտակարգ իրավիճակներում բնակչությանը առաջին
բժշկական օգնություն ցուցաբերելու համար գիտելիքների
կիրառում:

Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Մոդուլի
թվանիշը

Ա1

Ա
2

Ա3

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա Ա Ա6 Ա Ա Բ Բ Բ3 Բ Գ Գ2
4 5
7 8 1 2
4 1

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ

1401/Բ01 +

Գ
4
+

Հայոց պատմության հիմնահարցեր

1106Բ02/ +

+

Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն/-1

1602/Բ14 +

+

Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն/-2

1604/Բ15 +

+

Ռուսերեն-1

1704/Բ03 +

+

Ռուսերեն-2

1704/Բ08 +

+

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման
հիմունքներ

2301/Բ04

Քաղ. պաշտպան. և արտակարգ իրավիճ. բնակչ.
առաջին բուժօգնություն

0002/Բ16

Իրավունքի հիմունքներ

1901/Բ10 +

Փիլիսոփայության հիմունքներ

1302/Բ12 +

Ֆիզդաստիարակություն

0001/Բ05

Տնտեսագիտության հիմունքներ

1007/Բ17 +

Գործարարության հիմունքներ

1005/Բ17 +

Քաղաքագիտության հիմունքներ

1202/Բ17 +

Իրավունքի հիմունքներ

1907/Բ10 +

+

Գ3

+
+

+
+

+
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Գ5

Մշակութաբանության հիմունքներ

1107/Բ17 +

Կրոնագիտության հիմունքներ

2101/Բ17 +

Բարոյագիտության հիմունքներ

1302/Բ17 +

Սոցիոլոգիայի հիմունքներ

2203/Բ17 +

Տրամաբանության հիմունքներ

1311/Բ17 +

+

Հոգեբանության հիմունքներ

1306/Բ17 +

+

Մարդու կազմաբանություն

0706/Բ18

+

Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ

0708/Բ19

+

Սնկեր և ստորակարգ բույսեր

0703/Բ20

+

Անօրգանական քիմիա

0608/Բ21

Մաթեմատիկա-1

0102/Բ22

+

+

+

Ֆիզիկա-1

0407/Բ23

+

+

+

Անողնաշարների կենդանաբանություն

0704/Բ24

Վերլուծական քիմիա

0608/Բ25

Մաթեմատիկա-2

0102/Բ26

+

Ֆիզիկա-2

0704/Բ27

+

Բույսերի անտոմիա և ձևաբանություն

0703/Բ29

+

Բջջի կենսաբանություն

0707/Բ28

+

+

+

Էվոլյուցիոն գենետիկա

0707/Բ30

+

+

+

Օրգանական քիմիա

0603/Բ31

+

+
+

+

+
+

+
+

+

+

+

+
+

+
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+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

Բարձրակարգ բույսերի կարգաբանություն

0703/Բ32

Ֆիզիկական քիմիա

0604/Բ33

Ողնաշարավորների կենդանաբանություն

0704/Բ34

+

Հյուսվածքաբանություն և անհատական
զարգացման կենսաբանություն

0706/Բ35

+

Կենսաքիմիայի հիմունքներ-1

0709/Բ36

Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների
հետ աշխատանք

0701/Բ46

Մոլեկուլային գենետիկա և գենոմիկա

0707/Բ53

+

Կենսաքիմիայի հիմունքներ-2

0709/Բ37

+

Իմունաբանություն

0704/Բ38

+

Էկոլոգիա և ռացիոնալ բնօգտագործում-1

0708/Բ39

Կենսաֆիզիկա-1

0701/Բ42

+

+

+

Մոլեկուլային կենսաբանություն հիմունքներ

0709/Բ47

+

+

+

Էկոլոգիա և ռացիոնալ բնօգտագործում-2

0708/Բ43

+

Մանրէաբանություն և վիրուսաբանություն-1

0709/Բ41

+

+

+

Մանրէաբանություն և վիրուսաբանություն-2

0709/Բ45

+

+

+

Կենսաֆիզիկա-2

0701/Բ48

Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա-1

0706/Բ40

Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա-2

0706/Բ44

Բույսերի ֆիզիոլոգիա և զարգացում

0709/Բ49

+

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

էպիգենետիկա

0707/Բ50

+

Ռադիոկենսաբանություն

0706/Բ51

+

Կենսատեխնոլոգիայի ներածություն

0709/Բ52

+

Հայաստանի բուսականություն

0703/Բ54

+

+

+

Բուսական ռեսուրսներ և
երկրաբուսաբանություն

0703/Բ55

+

+

+

Սնկային հիվանդություններ

0703/Բ56

+

Էկոթունաբանություն

0708/Բ58

Հիդրոէկոլոգիա

0708/Բ59

+

էկոլոգիական մոնիթորինգ

0708/Բ57

+

Կենդանիների էկոլոգիա և պահպանություն

0704/Բ66

+

Կենդանիների համեմատական անատոմիա

0704/Բ68

+

Առողջագիտության հիմունքներ

0706/Բ70

+

Արյունաբանության հիմաունքներ

0706/Բ69

+

+

Նեյրոկենսաբանւթյուն

0706/Բ71

+

+

Օնկոգենետիկա

0707/Բ60

+

+

Գենետիկական թունաբանություն

0707/Բ63

+

+

Մարդու գենետիկայի հիմունքներ

0707/Բ62

+

+

Կենսաանվտանգության հիմունքներ

0708/Բ64

Էկոլոգիական գենոմիկա

0708/Բ65

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+
+
+
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+

+

+

+
+

+

+
+

+
+

Գեների և հյուսվածքների բանկեր

0708/Բ61

Կուրսային աշխատանք-1

0000/Բ74

Կուրսային աշխատանք-2

0000/Բ75

Մասնագիտական պրակտիկա

0000/Բ76

Ուսումնական պրակտիկա-1

0704/Բ72

+

+

+

+

Ուսոմնական պրակտիկա-2

0703/Բ73

+

+

+

+

Ավարտական աշխատանք

0000/Բ77

+

+

+

+

+

+

+
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
__________________Կենսաբանության_________________ ֆակուլտետ

նշել ֆակուլտետը

_______________________Կենսաբանություն______________________
նշել ծրագրի անվանումը
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ
1.1401/Բ01

2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-1

4. 2 ժամ/շաբ.

5. գործ.՝ 30 ժամ

3. 2 ECTS
կրեդիտ

6.1-ին՝ աշնանային,
7.Ստուգարքային
8.Դասընթացի նպատակն է՝
• Ներկայացնել լեզվի առանձին բաժինների առանձնահատկությունները,
• Ծանոթացնել լեզվական նորմի չափանիշներին,
• Նկարագրել լեզվական մակարդակներում տեղի ունեցող տեղաշարժերն ու փոփոխությունները։
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1. Ճանաչել լեզվական մակարդակների յուրահատկությունները,
2. սահմանել լեզվի հիմնական գործառույթներն ու դրանց նպատակները,
3. ընտրել լեզվական ճիշտ ձևերը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ,
5. հիմնավորել լեզվական այս կամ այն միավորի ընտրությունը:

գ. ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ(եթե այդպիսիք կան)՝
6. Սովորեցնել լեզվական նորմային համապատասխան լեզվական ձևերը:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
1. Գ1. Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
2. Գ3 Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
1. Դասախոսություն,
2. Գործնական աշխատանք,
3. սլայդի ցուցադրում,
4. ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ::
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12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
1. Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝ բանավոր
ներկայացման հիման վրա:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ուղղախոսական, հնչյունափոխական, տառադարձման յուրահատկությունները:
Բառապաշարային
փոփոխություններն
ու
զարգացումները:
Ձևաբանական
և
շարահյուսական համակարգերի առանձնահատկությունները:
14.Հիմնական գրականության ցանկը
1. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ,
Եր., 2016:
2. Եզեկյան Լ., Հայոց լեզու,, Երևան, 2007:

1.1401/Բ06

2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 2

4. 2 ժամ/շաբ.

5. գործ.` 30 ժամ

3.2 ECTS
կրեդիտ

6.2-րդ` գարնանային
7.Ստուգարքային
8.Դասընթացի նպատակն է՝
• Ներկայացնել լեզվի և խոսքի փոխհարաբերության խնդիրները,
• Ծանոթացնել խոսքի հիմնական արժանիքներին,
• Նկարագրել բանավոր և գրավոր խոսքի կառուցվածքային յուրահատկությունները։
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ճանաչել խոսքի մշակույթի վերաբերյալ տեսությունները, սահմանել լեզվի ու խոսքի
հատկանիշները,
2. ընտրել խոսքային իրավիճակին համապատասխան լեզվական միավորներ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. Գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ,
4. հիմնավորել տեքստերի գործառական պատկանելությունը,
5.

կառուցել գործառական տարաբնույթ տեքստեր (ըստ խոսքային իրավիճակի):

գ. ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ(եթե այդպիսիք կան)՝
6. Կառուցել ճիշտ և գրագետ խոսք, սովորեցնել խոսքային վարվեցողության հիմնական
առանձնահատկությունները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
1. Գ1. Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
2. Գ3 Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
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գիտական բանավեճեր:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
1. Դասախոսություն,
2. գործնական աշխատանք,
3. սլայդի ցուցադրում,
4. ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
1.Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝ բանավոր
ներկայացման հիման վրա:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գրավոր և բանավոր խոսքի առանձնահատկությունները: Խոսքի արժանիքները (ճշտություն,
ճշգրտություն, սեղմություն և այլն):Խոսքային վարվեցողություն: Գործառական ոճեր:
14.Հիմնական գրականության ցանկը
1. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր.,
2016:
2. Եզեկյան Լ., Ոճագիտություն, Երևան, 2003:
3. Մելքոնյան Ս., Ակնարկներ հայոց լեզվի ոճաբանության, Երևան, 1984:
4. Պողոսյան Պ., Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքներ, 2 հատորով, Երևան, 1990,
1991:

1. 1106/Բ02

2. Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ
5. դաս.` 30 ժամ
6. 1-ին՝ աշնանային
7. Ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1.
Հայոց հին ու միջին դարերի պատմության առանցքային հարցերի վերաբերյալ
ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ տրամադրելը և բազմակողմանիորեն
զարգացած, կենսունակ ազգային գիտակցություն ունեցող քաղաքացիների
դաստիարակմանը նպաստելը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն`
• Ներկայացնելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի
հիմնահարցերը,
• քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության հին և
միջին դարերի պարբերափուլերի հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ
կարծիքները,
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• բացատրելու հայոց պետականության ձևավորման և զարգացման ընթացքն ու
առանձնահատկությունները հին և միջին դարերում՝ արժևորելով և իր
քաղաքացիական գիտակցության մեջ արմատավորելով հայոց պետականության՝
պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների նշանակությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ`
• Տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները,
• Կիրառելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի
կարևորագույն հիմնահարցերի վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները
հասարակական դիսկուրսում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ(եթե այդպիսիք կան)՝
• Նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի (ընտանիքի, ընկերների և այլոց)
գիտակցության մեջ հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված
ավանդույթների արժևորմանն ու արմատավորմանը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Գ5. Դրսևորել պետական մտածողություն և ազգային գիտակցություն ունեցող
քաղաքացու որակներ ու կողմնորոշվել հայոց պատմության հիմնահարցերում:
Օժանդակել օրինականության ապահովմանը, ցուցաբերել ակտիվություն, հարգել
օրենքը և իրավական պետության արժեքներ ունենալ բարոյաիրավական պատշաճ
գիտակցություն, պատասխանատվության զգացում։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. սեմինար,
3. քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝
բանավոր ներկայացման հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հայկական լեռնաշխարհ. աշխարհագրական դիրքը, տարածքը և բնական
պայմանները: Հայ ժողովրդի ծագման հիմնահարցը և վաղ պետական
կազմավորումները Հայկական լեռնաշխարհում: Վանի թագավորությունը (Ք.ա. IX-VII
դդ.): Հայաստանը Երվանդունիների հարստության օրոք (Ք.ա. VI-III դդ.): Մեծ Հայքի
թագավորությունը Արտաշեսյան (Ք.ա. 189-1 թթ.) և Արշակունյաց (66-428 թթ.)
հարստությունների օրոք: Հայոց մշակույթի Ոսկեդարը: Հայաստանը նախարարական
համակարգի ներքո (428-885 թթ.): Հայոց թագավորությունը Բագրատունյաց
հարստության (885-1045 թթ.) օրոք: Կիլիկիայի հայկական պետությունը (1080-1375 թթ.):
Քոչվորական ցեղերի արշավանքները Հայաստան: Հայ-վրացական զինակցությունը և
Զաքարյանների իշխանությունը: Հայաստանը ուշ միջնադարում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյան և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Հր.
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Սիմոնյանի, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012:
2. Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, Հայ ժողովրդի
պատմություն (սկզբից մինչև XVIII դարի վերջը), խմբ.՝ Ս. Մելիք-Բախշյանի,
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1975:
3. Հայոց պատմություն, հ. II, գ. II, խմբ.՝ Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀ
ԳԱԱ պատմ. ինստ., «Զանգակ-97» հրատ., 2014:
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2.

Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.՝ 30 ժամ
6. 2-րդ՝ գարնանային
7. ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
2. Հայոց նոր ու նորագույն դարերի պատմության առանցքային հարցերի վերաբերյալ
ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ տրամադրելը և բազմակողմանիորեն
զարգացած, կենսունակ ազգային գիտակցություն ունեցող քաղաքացիների
դաստիարակմանը նպաստելը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ներկայացնելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն
հարցերը,
2. քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության նոր
և նորագույն շրջանի հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները,
3. բացատրելու հայոց պետականության վերականգնման համար մղվող
ազատագրական պայքարի ձևավորման և զարգացման ընթացքն ու
առանձնահատկությունները,
4. վերլուծելու
նորագույն
ժամանակաշրջանում
հայոց
պետականության
վերականգնումն ու զարգացումը՝ վերարժևորելով և իր գիտակցության մեջ
արմատավորելով հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված
ավանդույթների նշանակությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. Տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ
պնդումները,
6. կիրառելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն
հիմնահարցերի վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները հասարակական
դիսկուրսում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. Նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի գիտակցության մեջ ազգային34

ազատագրական պայքարի և հայոց պետականության՝ պատմականորեն
ձևավորված ավանդույթների արժևորման արմատավորմանը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Գ5. Դրսևորել պետական մտածողություն և ազգային գիտակցություն ունեցող
քաղաքացու որակներ ու կողմնորոշվել հայոց պատմության հիմնահարցերում:
Օժանդակել օրինականության ապահովմանը, ցուցաբերել ակտիվություն, հարգել
օրենքը և իրավական պետության արժեքներ ունենալ բարոյաիրավական պատշաճ
գիտակցություն, պատասխանատվության զգացում։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. սեմինար,
3. քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝
բանավոր ներկայացման հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հայ ազատագրական շարժումը XVI դ. կեսերից մինչև XVIII դ.: Ազատագրական
պայքարը Սյունիքում և Սյունիքում 1722-1730 թթ.: Ռուս-թուրքական և ռուսպարսկական պատերազմները և Հայաստանը XIX դ. առաջին երեսնամյակում:
Հայկական հարցի միջազգայնացումը: Հայ քաղաքական կուսակցությունների
առաջացումը և հայ ազատագրական շարժումը XIX դ. վերջին – XX դ. սկզբին: Հայոց
ցեղասպանությունը:
Մայիսյան
հերոսամարտերը:
Հայաստանի
Առաջին
Հանրապետությունը (1918-1920 թթ.): Խորհրդային Հայաստանը (1920-1991 թթ.): Հայերի
մասնակցությունը Երկրորդ աշխարհամարտին: Արցախյան շարժումը (1988-1991 թթ.)
և պատերազմը (1991-1994 թթ.): Հայաստանի Երրորդ Հանրապետությունը (1991
թվականից):
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյան և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Հր.
Սիմոնյանի, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012:
2. Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, Հայ ժողովրդի
պատմություն (սկզբից մինչև XVIII դարի վերջը), խմբ.՝ Ս. Մելիք-Բախշյանի,
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1975:
3. Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ.
ինստ., «Զանգակ-97» հրատ., հ. III, գ. I, 2010, հ. III, գ. II, 2015, հ. IV, գ. I, 2010, հ. IV,
գ. II, 2016:
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2. Անգլերեն-1

4. 4 ժամ/շաբ.
6. 1-ին՝ աշնանային
8. Դասընթացի նպատակն է՝

3. 4 ECTS
կրեդիտ
5. գործ.՝ 60 ժամ
7. ստուգարքային
35

1. Ընդհանուր անգլերենի (General English) հիմնական լեզվական հմտությունների
զարգացում,
2. Մասնագիտական անգլերենի (Professional English) հիմունքների ներմուծում,
3. Հիմնական մասնագիտական բառապաշարի, այնուհետև մասնագիտական
տերմինների ներմուծում և ուսուցում,
4. Մասնագիտական ընթերցանության տիրույթում գլխավոր և աջակցող մտքերի
տարբերակում և թարգմանություն
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա . մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1. Բացատրել անգլերենի քերականության հիմունքները և ճիշտ
կիրառելքերականական կառույցները ,
2. ներկայացնլ մասնագիտական բառային ֆոնդի հիմնական հասկացությունները,
բ . գործնական մասնագիտական կարողություններ.
3. Կիրառել գրավոր խոսքի հիմնական հմտությունները,
4. հաղորդակցվել ընդհանուր և մասնագիտական թեմաներով՝ կիրառելով բանավոր
խոսքի հիմնական հմտությունները,
գ .ընդհանրական /փոխանցելի/ կարողությունները (եթե այդպիսիք կան).
5. Օգտվել մասնագիտությանն առնչվող տեղեկատվական աղբյուրներից ,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.Գ1. Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
2.Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. Գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք,
4. ինքնուրույն աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝
բանավոր ներկայացման հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Անգլերենի քերականական կառույցները: Ընդհանուր բառապաշարի զարգացում:
Մասնագիտական անգլերենի հիմնական բառապաշարը: Մասնագիտական անգլերեն
լեզվով գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների ներմուծում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ. /ստորև տրված է օրինակը՝/
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1. Mkhitaryan Ye. “Basic English for University Student” Yerevan 2008
2. Mkrtchyan Ch., Mnatsakanyan L., Mirimanyan S.“Ecology for students” Yerevan 2007
3. Soars J and L. “New Headway” Elementary 3rd edition, 2003
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2. Անգլերեն-2

3.4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 / շաբ.
5. գործ.՝ 60 ժամ
6. 2-րդ՝ գարնանային
7. ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Լեզվական իրազեկության զարգացում՝ գիտելիքներ և կարողություններ
բառապաշարի, շարահյուսության, ինչպես նաև օտար լեզվիորպես համակարգի այլ
առանձնահատկությունների մասին,
2. Հաղորդակցական գործընթացների և խոսքային գործունեության մեջ ուսանողների
ներգրավման մակարդակի բարձրացում,
3. Մասնագիտական բառապաշարի ուսուցման կարողությունների և հմտությունների
զարգացում,
4. Մասնագիտական տեքստերի ընկալման կարողությունների զարգացում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ընկալել, հասկանալ, մեկնաբանել մասնագիտական տեքստերի
բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
2. տիրապետել մասնագիտական և ընդհանուր բառապաշարի հենքային շերտերին՝
դրանց ճշգրիտ գործածության նպատակադրմամբ,
3. ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում անգլերեն լեզվով ինքնուրույն
աշխատանք կատարելու սկզբունքների իմացություն

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.
5.
6.

Իրականացնել գրավոր և բանավոր մասնագիտական տեքստերի ընթերցում,
վերարտադրում և թարգմանություն,
ձևավորել և ներկայացնել բանավոր կապակցված խոսք՝ ուսումնասիրվող
մասնագիտական թեմաների վերաբերյալ,
արտահայտել և հիմնավորել կարծիք՝ երկխոսության մեջ մտնելով
համակուրսեցիների հետ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7.

Արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ
ինտերնետային) տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և
ներկայացնելու նպատակով
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.Գ1. Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
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2.Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. Գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք,
4. ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝
բանավոր ներկայացման հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Մասնագիտական լեզվի բառապաշարարի առանձնահատկություններ: Անգլերենով
մասնագիտական
գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների վերլուծություն
դասախոսության ընթացքում նյութի կարևոր առանցքային կետերի գրառում: Տարբեր
աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվության առանձին մասերի համադրում և
շարադրում: Գրավոր տեքստերի վերաձևակերպում մասնագիտական բառապաշարի
օգտագործմամբ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ. /ստորև տրված է օրինակը՝/
1. Apresyan M. , Bagiryan D.«A new Glimpse into Science» Yerevan 2015
2. Bruce Alberts, Dennis Bray, Julian Lewis “ Molecular Biology of the Cell” 1983
3. Karol Kozak “Large Scale Data Handing in Biology” 1st edition 2010

1. 1604/Բ 14
4. 4 ժամ/շաբ.

2. Գերմաներեն-1

3. 4-ECTS
կրեդիտ
5. գործ.՝ 60 ժամ

6. 1-ին ՝ աշնանային
7. ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Տալ նախնական գիտելիքներ գերմաներեն լեզվի հնչյունաբանության,
քերականության և բառագիտության բնագավառներում,
2. Ստեղծել անհրաժեշտ հիմք տվյալ լեզվի ուսումնասիրության հաջորդ փուլերի
համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Իմանալ արտասանական նորմերը և հնչաբանական յուրահատկությունները,
2. պատկերացում կազմել ուսուցման տվյալ փուլում նախատեսված բառապաշարի
մասին,
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3. ունենալ անհրաժեշտ գիտելիքներ գերմաներենի ելակետային քերականական
կառույցների մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

4. Ճիշտ արտաբերել գերմաներենի առանձին հնչյունները և դրանց արտասանական
տարբերակները,
5. հասկանալ և խոսքում գործադրել այս փուլի համար անհրաժեշտ բառապաշարը,
6. ձեռք բերած քերականական գիտելիքների հիման վրա կառուցել
նախադասություններ և կիրառել դրանք խոսքում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. Ընկալել և մեկնաբանել գերմաներենի արտասանական յուրահատկությունները,
8. կազմել գերմաներենին բնորոշ բառային կաղապարներ,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.Գ1. Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
2.Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Գործնական պարապմունք,
2. ինքնուրույն աշխատանք,
3. խմբային աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝
բանավոր ներկայացման հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գերմաներենի արտասանական նորմերը: Արտասանություն և գրություն:
Հնչյունաբանական տառադարձություն: Գերմաներենի ձայնավորական և
բաղաձայնական համակարգերը:
Քերականական կարգեր, դրանց արտահայտման միջոցները գերմաներենում:
Գոյականի, ածականի և բայի ձևաբանական ու քերականական նշանակությունները:
Գոյականի հոլովման տիպերը: Հոլովների նշանակությունը և գործածությունը:
Ածականի համեմատության աստիճանները: Համեմատության աստիճանների կարգ:
Բայի ձևաբանական տիպերը: Լիիմաստ և սպասարկու բայեր: Նախդիրների
գործառույթը նախադասության մեջ:Պարզ նախադասություն, դրա շարադասությունը:
Ուղիղ և շրջուն շարադասություն, դրանց առանձնահատկությունները:
Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է հետևյալ թեմաները՝ «Ընտանիք», «Իմ
մասնագիտությունը», «Համալսարան», «Իմ հանգստյան օրը», «Ճանապարհորդություն»,
«Գերմանիա»:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.

Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 1, Berlin, 1982.
Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004.
Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017.
G. Helbig, J. Buscha, Deutsche Grammatik für Ausländer, Leipzig, 2001.
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2. Գերմաներեն-2

3. 4-ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործ.՝ 60 ժամ

6. 2-րդ ՝ գարնանային

7. ստուգարքային

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Ուսանողների մոտ զարգացնել ուսուցման նախորդ փուլում ձեռք բերած
գիտելիքները գերմաներենի ձևաբանության և քերականության բնագավառներում,
2. Ընդլայնել թեմատիկ բառապաշարը, ակտիվացնել այդ բառապաշարը և
քերականական գիտելիքները` համապատասխան երկխոսությունների և
տեքստերի վերարտադրման նպատակով,
3. Ամբողջացնել բակալավրիատի ընդհանուր կրթական մակարդակում ուսանողների
գիտելիքները գերմաներեն լեզվից:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Պատկերացում կազմել գերմաներենի ձևաբանական և քերականական ընդարձակ
կաղապարների մասին,
2. ընդլայնել կոնկրետ թեմատիկ բառապաշարը,
3. պատկերացում կազմել երկխոսությունների կառուցվածքի և տեքստերի
վերարտադրության ու փոխադրման սկզբունքների մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. ճիշտ կազմել գերմաներենին բնորոշ ձևաբանական և քերականական
կաղապարները,
5. համապատասխան ձևով գործադրել ձեռք բերած թեմատիկ բառապաշարը,
6. կազմել երկխոսություններ, գրել փոխադրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. Վերլուծել գերմաներենի կառուցվածքային կաղապարներն ու հարացույցային
ձևերը,
8. գործնականում կիրառել թեմատիկ բառապաշարը,
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9. մեկնաբանել գերմաներենում խոսքի ձևավորման յուրահատկությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.Գ1. Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
2.Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Գործնական պարապմունք,
2. Ինքնուրույն աշխատանք,
3. Խմբային աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝ բանավոր
ներկայացման հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գոյականի նշանակությունը և շարահյուսական գործառույթները: Հոգնակի թվի
կազմության հիմնական տիպերը: Անհոգնական և անեզական գոյականներ:
Գոյականների հոլովման համակարգը և գերմաներենի հոլովների կիրառական
նշանակությունները:
Բայերի
ձևաբանական
և
իմաստաքերականական
դասակարգումը: Անցողական և անանցողական երկսեռ բայեր: Բայի քերականական
կարգերը: Սահմանական եղանակի ակտիվ և ներգործական սեռերի բոլոր
ժամանակների կազմությունն ու գործառույթը: Ժամանակաձևերի բացարձակ և
հարաբերական գործառույթը: Ստորոգյալի համաձայնեցումը ենթակայի հետ:
Հրամայական եղանակի ձևերը և նրանց քերականական հոմանիշները: Երկանդամ,
եռանդամ և միանդամ կրավորական կառույցները: Թեմատիկ բառապաշարն
ընդգրկում է «Գերմանիայի մեծ քաղաքները», «Ընկերական շրջապատում»,
«Տնտեսություն և քաղաքականություն», «Իմ զբաղմունքը», «Իմ ուսումը», «Հայաստանի
պատմությունից», «Համագործակցություն» և այլն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 2, Berlin, 1992.
2. Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004.
3. Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017.
4. Dreyer-Schmidt, Lehr-und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Ismaning, 2002.

1. 1608/Բ14

2. Ֆրանսերեն- 1

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործ.՝ 60 ժամ

6.1-ին՝ աշնանային

7. ստուգարքային
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8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Զարգացնել ծրագրային թեմատիկայի սահմաններում բառային և քերականական
հմտություններ
2. Ձևավորել մասնագիտական թեմաների շուրջ մենախոսական և երկխոսական
կարողություններ
3. Ձևավորել մասնագիտական տեքստերի բանավոր և գրավոր թարգմանության
կարողություններ
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1.
Մատնանշելու մասնագիտական տեքստերի լեզվաոճական
առանձնահատկությունները,
2.
տարրորոշելու մասնագիտական տերմինները համատասխան տեքստերում,
3.
սահմանելու մասնագիտական տեքստերի թարգմանության դժվարությունները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.
մեկնաբանելու մասնագիտական տեքստերի բառաքերականական
դժվարությունները,
5.
մենախոսելու մասնագիտական թեմաների շուրջ,
6.
թարգմանելու (գրավոր-բանավոր) մասնագիտական տեքստեր:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7.
թարգմանելու հմտություններ,
8.
բառարաններից օգտվելու կարողություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.Գ1. Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
2.Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
2.

Գործնական պարապմունք
հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն
հետազոտություն, խմբային աշխատանք
3. դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝
բանավոր ներկայացման հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից
Présentations et usages.La famille – les âges de la vie. Le temps qui passe. Le physique –
l’apparence
Les activités quotidiennes.
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
a. Djoulhakian M., Méliksétian R., Mouradian A., Manuel de francais, Erévan, 2013.
b. Claire M., Vite et bien 2, niveau B1, Paris, CLE internationale, 2009.
c. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, Paris, CLE
internationale, 2009.
d. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, niveau
intermédiaire, CLE internationale, Paris 2009.

1. 1608/Բ15
4. 4 ժամ/շաբ.

2. Ֆրանսերեն- 2

3. 4 ECTS
կրեդիտ
5. գործ.՝ 60 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային
7. ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Զարգացնել մասնագիտական թեմաների շուրջ մենախոսական և երկխոսական
կարողությունները
2. Ձևավորել մասնագիտական տեքստերի գրավոր թարգմանության հմտություններ
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. Տարորոշելու մասնագիտական տեքստերի լեզվաոճական ցուցիչները,
2. տարբերակելու մասնագիտական տեքստերի համընդհանուր և տերմինային
բառաշերտերը,
3. բացատրելու մասնագիտական տեքստերի թարգմանության դժվարությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Մենախոսելու և երկխոսել մասնագիտական թեմաների շուրջ,
5. թարգմանելու (գրավոր և բանավոր) մասնագիտական տեքստեր,
6. բանավիճելու մասնագիտական թեմաների շուրջ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.Գ1. Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
2.Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
Գործնական պարապմունք
2.
Հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն
հետազոտություն, խմբային աշխատանք
3.
Դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.
Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝
բանավոր ներկայացման հիման վրա:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Les professions – les métiers. La technologie. La communication. L’argent- la banque. Le
caractère et la personnalité.
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Djoulhakian M., Méliksétian R., Mouradian A., Manuel de francais, Erévan, 2013.
2. Claire M., Vite et bien 2, niveau B1, Paris, CLE internationale, 2009.
3. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, Paris, CLE
internationale, 2009.
4. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, niveau
intermédiaire, CLE internationale, Paris 2009.

1. 1704/ Բ 03
4. 4 ժամ/շաբ.

2. Ռուսերեն - 1

3. 4 ECTS
կրեդիտ
5. գործ.՝ 60 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային
7. ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Ընդլայնել բանավոր խոսքի բառապաշարը,
2. Զարգացնել գրավոր խոսքի հմտությունները,
3. Ծանոթացնել հիմնական շարահյուսական կառուցվածքներին,
4. Ծանոթացնել գիտական ոճի առանձնահատկություններին,
5. Ապահովել մասնագիտական լեզվի հիմնական բառապաշարի և տերմինների
ընկալումը,
6. Ապահովել մասնագիտական տեքստի ընկալումը և վերարտադրումը,
7. Զարգացնել գրական և մասնագիտական տեքստերի թարգմանության
հմտությունները,
8. Ծանոթացնել ամփոփագրեր և ռեֆերատներ կազմելու հմտություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.
4.
5.

Ցուցաբերել բառապաշարի հստակ իմացություն,
կարդալ և վերարտադրել գրական և մասնագիտական տեքստը,
մեկնաբանել մասնագիտական տերմինները,
տիրապետել պահանջվող քերականական կանոններին,
գտնել տեքստի գլխավոր իմաստը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
6.
7.
8.
9.

Կազմել երկխոսություններ առաջարկված թեմայով,
կրճատել/ընդլայնել տեքստը,
պատասխանել հարցերին,
կազմել բառակապակցություններ, օգտագործելով համապատասխան
շարահյուսական կառուցվածքները:
44

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
10. Տվյալ թեմայով տեղեկատվության որոնում տեղեկատվական աղբյուրների
ընդլայնւմ
թեմայի շուրջ մտքերի փոխանակում
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.Գ1. Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
2.Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Գործնական պարապմունքներ,
2. ինքնուրույն աշխատանք,
3. թիմային աշխատանք,
4.
բանավոր ներկայացում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.

Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝
բանավոր ներկայացման հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Քերականության

հիմնական

Գիտական

ոճաբանական

ոճի

կառուցվածքները:

Գիտական

հարցերը:

Խոսքի

մշակույթի

հիմնախնդիրները:

առանձնահատկությունները:

ոճի

ձևաբանական

Շարահյուսական

առանձնահատկությունները:

Մասնագիտական տերմինաբանության առանձնահատկությունները:
14. Հիմնականգրականությանցանկ.
1. Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов.
Харьков: ХНУ, 2005.
2. Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку.
Грамматика. Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015.
3. Лексический минимум для студентов-иностранцев естественных и технических
специальностей (Балыгина Т.М., Василишина Т.И., Леонова Э.Н., Пугачев И.А.). М.:
РУДН, 2010.

1. 1704/ Բ 08

2. Ռուսերեն - 2

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործ.՝ 60 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային

7. ստուգարքային
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8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Զարգացնել մասնագիտական թեմաների քննարկման և բանավեճի
կարողությունները,
2. Ապահովել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի գերազանց իմացություն,
3. Ընդլայնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարը նոր տերմինների ընդգրկմամբ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

Ցուցաբերել մասնագիտական բառապաշարի հստակ իմացություն,
ցուցաբերել միջազգային չափորոշիչներով սահմանված В1 մակարդակին
համապատասխանող ռուսաց լեզվի իմացություն,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.
4.
5.

Կազմել մասնագիտական թեմայով զեկույցներ,
տիրապետել մասնագիտական լայնածավալ տեղեկատվությանը,
կատարել միջազգային չափանիշների B1 մակարդակին համապատասխանող
թեստային աշխատանք:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. Օգտագործել ձեռք բերած հաղորդակցման և լեզվական հմտությունները,
7. օգտագործել ձեռք բերած իմացությունները մասնագիտական ոլորտում:
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.Գ1. Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
2.Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Գործնական պարապմունքներ
2. ինքնուրույն աշխատանք
3. թիմային աշխատանք
4. բանավոր ներկայացում/զեկույց/
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝
բանավոր ներկայացման հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Շարահյուսական կառուցվածքներ: Սուբյեկտիվ գնահատման արտահայտման
միջոցներ
Պարզ և բարդ նախադասություններ: Կապեր և կապական բառեր: Գիտական ոճի
ժանրերը և դրանց շարադրման սկզբունքները: Մասնագիտական լեզվին բնորոշ
ոճաբանական սկզբունքները: Մասնագիտական տերմինաբանության
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առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов.
Харьков: ХНУ, 2005.
Андрюшина Н.П., Жорова А.П., Макова М.Н. Тренировочные тесты по русскому
языку как иностранному. М., 2008-2010.
Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку.
Грамматика. Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015.
Карапетян Н.Г., Королева Л.Б., Черненко Н.М.. Учебные задания по русскому языку.
Обучение дискуссионному общению. Для студентов-иностранцев. М.: РУДН, 2010.
Кирейцева А.Н., Селиверстова Е.И., Химик В.В. Сборник тестовых заданий по
русскому языку для иностранцев: Грамматика. Лексика. СПБ, 1998.

1. 2301/Բ04

2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման
հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. գործ.՝ 30 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային

7. ստուգարքային

3. 2 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի հիմնական նպատակն է՝
• Ուսանողներին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ համակարգիչների, դրանց
տեխնիկական, ծրագրային և ինֆորմացիոն ապահովման մասին
• Ստեղծել անհրաժեշտ հիմքեր համակարգչի օգնությամբ մասնագիտության մեջ
գործնական հետազոտություններ ու վերլուծություններ կատարելու համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
•
•
•

Աշխատել տեքստի, գրաֆիկական օբյեկտների, աղյուսակների հետ,
կատարել հաշվարկներ, կազմել դիագրամներ և գրաֆիկներ,
ինքնուրույն կատարել իր թղթավարությունը (կուրսային և ավարտական
աշխատանքներ, հաշվարկների կատարում, զեկուցումների համար սլայդների
պատրաստում և այլն)։

10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.Գ1. Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
2.Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
•
Դասերն անցկացվում են համակարգչի միջոցով, հանձնարարվում են խնդիրներ
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•

և ինքնուրույն առաջադրանքներ:
Ուսուցողական նյութերը և ինքնուրույն աշխատանքի առաջադրանքները
տրամադրվում են ուսանողներին էլէկտրոնային տեսքով՝ փոխանցվում են
էլեկտրոնային կրիչով կամ ուղարկում էլ. փոստին:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ստուգարքն անցկացվում է համակարգչի միջոցով՝ ուսանողի ամփոփիչ
աշխատանքի հիման վրա։ Առաջադրանքներն հիմնված են դասընթացի ընթացքում
անցած թեմաների վրա։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բաժին 1 - Համակարգչի կառուցվածքը և աշխատանքի հիմնական սկզբունքները։
Բաժին 2 - Windows օպերացիոն համակարգի գրաֆիկական ինտերֆեյսի հետ
աշխատելու հիմնական սկզբունքները: Բաժին 3 - Տեքստային փաստաթղթերի
ստեղծման և մշակման տեխնոլոգիաներ: Բաժին 4 - Հաշվարկներ էլեկտրոնային
աղյուսակներում,
դիագրամներ,
գրաֆիկներ։
Բաժին 5 - Ներկայացման մուլտիմեդիա տեխնոլոգիաներ՝ ստեղծում և ցուցադրում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
 Katherine Murray, First Look Microsoft Office 2010, Microsoft Press, 2010
 Ю. Стоцкий, А. Васильев, И.Телина, Microsoft Office 2010, Питер, 2010
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2. Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ 3. 4 ECTS
իրավիճակներում
բնակչության
առաջին կրեդիտ
բուժօգնություն

4.

4 ժամ/շաբ.

5.

6.

2-րդ՝ գարնանային

7.

դաս.՝ 30 ժամ/գործ.՝ 30 ժամ
ստուգարքային

8. Դասընթացի նպատակն է՝

1. Սովորողների մոտ ձևավորել ԱԻ-ների մասին պատկերացում, ԱԻ-ներում
գործելու հմտություններ, փրկարարական աշխատանքների կազմակերպման
վերաբերյալ հմտություններ և տարաբնույթ պատահարների ժամանակ
հնարավոր վնասվածքների և այլ ախտահարումների դեպքում առաջին
բուժօգնության ցուցաբերման անհրաժեշտ կարողություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.Պատկերացնել տարաբնույթ ԱԻ-ների հետևանքով ստեղծված իրավիճակը և
դրան դիմակայելու ուղիները,
2. ներկայացնել տեղեկատվություն ԱԻ-ում և պատերազմի ժամանակ պետության
կողմից իրականացվող միջոցառումների մասին՝ ուղղված բնակչության
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պաշտպանությանը,
3.քննարկել ՀՀ-ում հավանական ԱԻ-ներից բխող ռիսկի գնահատման մեթոդները,
4.գնահատել տուժածի վիճակը (առաջնային և երկրորդային զննում), վնասվածքի
տեսակն ու ծանրությունը և տիրապետել առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելու
հիմնահարցերին,
5.տիրապետել համաճարակային իրավիճակներում վարակի տարածման
հնարավոր ուղիներին ու պաշտպանության ձևերին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

6. Կիրառել անհրաժեշտ հմտություններ, տարաբնույթ ԱԻ-ներում նախընտրելի
վարքագիծ դրսևորելու ուղղությամբ,
7. ցուցաբերել առաջին բուժօգնություն տարաբնույթ վնասվածքների և
ախտահարումների
դեպքերում,
8. օգտագործել ձեռք բերված կարողություները ԱԻ և պատերազմի ժամանակ
պետության կողմից իրականացվող միջոցառումների ընթացքում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
9. Կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում,
10. աշխատել թիմում և լուծել բարդ խնդիրներ,
11. վերլուծել իրավիճակը և կատարել անհրաժեշտ գործողություններ իր և շրջապատի
համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
• Ա9. Կիմանա իոնիզացնող և ոչ իոնիզացնող ճառագայթների տեսակներն ու ձևերը,
կենսաբանական համակարգերի հետ դրանց փոխազդեցության մեխանիզմները,
ծանոթ կլինի հետճառագայթային փոփոխությունների լայն սպեկտրին, որոնք
առաջանում են կենսահամակարգերում, կտիրապետի բժշկական կենսաֆիզիկայի
հիմունքներին:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
• Դասախոսություն, մեթոդական և գործնական պարապմունք:
• անհատական և ինքնուրույն աշխատանքներ:
• թեմատիկ ուսումնական խաղեր, ուսումնական տեսաֆիլմերի ցուցադրում:
• ուսումնամեթոդական վարժանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝
բանավոր ներկայացման հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Արտակարգ իրավիճակներ ու պատահարներ: Քաղաքացիական պաշտպանություն:
ԱԻ-ում բնակչության առաջին բուժօգնություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Մարկարյան Ռ.Վ., Ջանջուղազյան Ն.Ա., Օհանջանյան Մ.Մ.,Հարությունյան Ա.Ա.,
Հարությունյան Վ.Ս., Բաղդասարյան Լ.Լ., Հասրաթյան Ռ.Ց., Վարդանյան Ջ.Հ.
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2.
3.

4.
5.

«Քաղպաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր», Երևանի
համալս. հրատ., 2006, 238 էջ:
Հեղինակների կոլլեկտիվ, «Մինչբժշկական օգնությունը բնակչությանը արտակարգ
իրավիճակներում», ուսումնական ձեռնարիկ, Երևանի համալս. հրատ., 2007, 224 էջ:
Կ.Ա.Մանասյան, «Սիրտ-թոքային վերակենդանացման մինչբժշկական մեթոդների
ուսուցումը» (ուսումնամեթոդական աշխատանք), Եր., Երևանի համալս. հրատ.,
2007, 44 էջ:
Մ.Խ.Ադամյան, «Փոխադրական անշարժացում», ուսումնամեթոդական աշխատանք,
Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2011, 36 էջ:
Ս.Ա.Մանուկյան, Գ.Հ.Ճաղարյան «Արտակարգ իրավիճակների և քաղաքացիական
պաշտպանության հիմնահարցեր», ուսումնական ձեռնարկ, Եր., Երևանի համալս.
հրատ., 2017
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2.

Իրավունքի հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.
6. 3-րդ՝աշնանային

5. դաս.՝ 30 ժամ
7. ստուգարքային

3. 2 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Սովորեցնել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտների իրավականօրենսդրական կարգավորման հիմունքները, մշակել ստացած իրավական
գիտելիքները գործնականում կիրառելու հմտություններ, ինչպես նաև ձևավորել
իրավական աշխարհայացք ու մշակույթ։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Բնութագրել /բացատրել/ պետաիրավական հիմնական հասկացությունները,
իրավունքի արդի ձևերը, իրավական կարգավորման կառուցակարգը, իրավունքի
համակարգի հիմնական ճյուղերը, դրանց կարգավորման հիմնական աղբյուրները,
2. տարբերել օրինականություն, իրավաչափ և իրավախախտ վարքագիծ, իրավական
պատասխանատվություն հասկացությունները,
3. բացատրել իրավունքի հիմնական ճյուղերի կարևոր հասկացությունները,
կարգավորման առարկան, հիմնադրույթները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Համեմատել և տարբերակել պետաիրավական հիմնական հասկացությունները,
իրավունքի աղբյուրները, դրանց աստճանակարգությունը,
5. իրականացնել իրավական և սեփական իրավունքների պաշտպանության
գործողություններ։
6. դրսևորել իրավական աշխարհայացք և իրավական մշակույթ:
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գ. ընդհանրական կարողություններ
7. Ինքնուրույն ուսումնասիրել իրավական կարգավորման աղբյուրները,
8. օգտվել իրավական տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ
ռեսուրսներ, օրենսգրքեր, օրենքներ),

9. օժանդակել օրինականության ապահովմանը, ցուցաբերել ակտիվություն, հարգել

օրենքը և իրավական պետության արժեքները, ունենալ բարոյաիրավական պատշաճ
գիտակցություն, պատասխանատվության զգացում։
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.Գ5. Դրսևորել պետական մտածողություն և ազգային գիտակցություն ունեցող
քաղաքացու որակներ ու կողմնորոշվել հայոց պատմության հիմնահարցերում:
Օժանդակել օրինականության ապահովմանը, ցուցաբերել ակտիվություն, հարգել
օրենքը և իրավական պետության արժեքներ ունենալ բարոյաիրավական պատշաճ
գիտակցություն, պատասխանատվության զգացում։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. Գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա
5. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
6. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
1. Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝
բանավոր ներկայացման հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հասարակություն
և
պետություն:
Իրավունք:
Իրավական
կարգավորման
կառուցակարգը և իրավունքի կենսագործումը։ Իրավունքի ձևերը: Իրավունքի
համակարգը:
Օրինականություն,
իրավաչափ
վարքագիծ,
իրավախախտում:
Կոռուպցիայի դեմ պայքարի իրավական հիմնահարցերը: Սահմանադրական
իրավունք: Դատական իշխանություն և դատական համակարգ: Քաղաքացիական
իրավունք: Աշխատանքային իրավունք: Ընտանեկան իրավունք: Էկոլոգիական
իրավունք: Քրեական իրավունք: Դատավարական իրավունք: Միջազգային իրավունք։
14 Հիմնական գրականության ցանկը.
1. ՀՀ Սահմանադրություն, 2015 թ. խմբագրությամբ:
2. ՀՀ քաղաքացիական, քրեական, ընտանեկան, աշխատանքային, քրեական և
քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքերը:
3. Հասարակագիտություն, դասագիրք 9-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ.,
Վաղարշյան Ա. և այլոք, Եր., Տիգրան Մեծ, 2014:
4. Հասարակագիտություն, դասագիրք 11-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ.,
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Վաղարշյան Ա. և այլոք, Եր., Տիգրան Մեծ, 2015:
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2. Փիլիսոփայության հիմունքներ

4. 4 ժամ/շաբ.
6. 4-րդ՝ գարնանային

3. 4 ECTS
կրեդիտ

5. դաս.՝ 30 ժամ/գործ.՝ 30 ժամ
7. ստուգարքային

8. Դասընթացի նպատակն է՝
3. Ուսումնասիրել
փիլիսոփայական
մշակույթի
առանձնահատկությունները
փիլիսոփայության դերը մարդ-աշխարհ փոխհարաբերություններում,
4. Վերլուծել աշխարհի փիլիսոփայական պատկերը,
5. Ներկայացնել փիլիսոփայական հիմանական հայեցակարգերի գիտական
աշխարհայացքային հիմնախնդիրները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

և

ու

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.

Տիրապետել փիլիսոփայության գիտական - մեթոդաբանական, աշխարհայացքային
և արժեքաբանական գործառույթները,
հասկանալ ճշմարտության և մոլորության, գիտելիքի և հավատի, ռացիոնալի և
իռացիոնալի սահմանազատման սկզբունքները,
ճանաչել քաղաքակրթական զարգացումների օրինաչափություննեն ու միտումները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.
5.
6.
7.

Պարզաբանել բնական և հասարակական գիտությունների գործառույթները,
տարբերակել քաղաքակրթական հայեցակարգերն ու դրանց հարացույցերը,
գնահատել փակ և բաց համակարգերի զարգացման առանձնահատկությունները,
վերլուծել հասարակության բնութենական և սոցիոմշակութային հիմունքները :

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8. Կատարել սոցիալ-փիլիսոփայական ընդհանրացումներ և կիրառել համապատասխան
մեթոդներ
9. իմաստավորել աշխարհի գիտական պատկերը և մարդու կոչումն ու կյանքի իմաստը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր:
2. Գ4. Առաջադրել գիտական հետազոտության խնդիրներ՝ գիտատեխնիկական
ինֆորմացիայի որոնման և սեփական արդյունքների վերլուծման հիման վրա:
Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, տեքստի մեկնաբանում
2.տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն
3.առաջադրանքներ և տարբեր մոդելների համեմատական վերլուծություն
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
• Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝
բանավոր ներկայացման հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Աշխարհայացք: Կեցություն: Իմացաբանության, մարդաբանության, մեթոդաբանության
մասին հարցեր: Պատրաստվածություն հայ հոգետիպի տեսանկյունից:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Բալայան Ա., Փիլիսոփայություն. դասախոսությունների համառոտագրեր, Եր. 2016
2. Введение в философию, под ред. Фролов И.Т., М. 2012
3. Канке, В. А. Основы философии, М., 2014.
4. Губин, В. Д. Философия, М., 2013.
5. Бучило Н. Ф., Философия, М., 2013.

1. 1007/Բ 17

2. Տնտեսագիտության հիմունքներ

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.՝ 30 ժամ
6. 3-րդ՝ աշնանային
7. ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Ուսանողներին հաղորդել համապատասխան գիտելիքներ տնտեսական
երևույթների բովանդակության դրանց մեկանաբանության, ժամանակակից
տնտեսական համակարգերում առկա տնտեսական մեխանիզմների գործողության,
դրանց իրավատնտեսական կարգավորման մասին: Այդ գիտելիքները կօժանդակեն
ուսանողներին՝ իրական կյանքում արդյունավետ տնտեսական որոշումների
կայացման համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Բացահայտել տնտեսական համակարգերի կենսագործունեությունը, լուսաբանել
հասարակության տնտեսական նպատակները և հիմնական
2. տնտեսագիտական հասկացությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

3. Շուկայական տնտեսության պայմաններում և տարբեր տնտեսական
իրավիճակներում
4. արդյունավետ հիմնավորված որոշումների ընդունմանը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5.Յուրաքանչյուր
մասնագիտական
ոլորտում
(ըստ
ֆակուլտետների,
մասնագիտությունների) որոշումների ընդունման տնտեսական հիմնավորմանը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
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Գ2. Գնահատել, կառավարել և վերահսկել մասնագիտական գործունեության օբյեկտների մշակման և հետազոտման գործընթացների որակը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ, առաջադրանքներ,
2. դասախոսության ժամանակ առանձնացվող և ուսանողներին առավել
կողմնորոշող` իրական կյանքից բերված տարբեր օրինակների ներկայացում և
պարզաբանում,
3.ինտերակտիվ (փոխներգործուն) ուսուցման ապահովման համար
ուսանողների հետ տնտեսական քաղաքականության տարբեր ոլորտներին առնչվող
առավել կարևոր հիմնախնդիրների պարզաբանում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.

Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝
բանավոր ներկայացման հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
Տնտեսագիտության առարկան և խնդիրները: Հասարակության տնտեսական
հիմնահարցերը: Տնտեսական համակարգերը: Պահանջարկ և առաջարկ: Շուկայական
հավասարակշռությունը:
Սպառողի վարքի մեկանաբանությունը: Արտադրության ծախքերը ,գնագոյացումը և
շուկայական տարբեր կառուցվածքները: Մակրոտնտեսական ցուցանիշները:
Տնտեսական անկայունությունը: Գնաճն ու գործազրկությունը: Փողը, բանկային
համակարգը, դրամավարկային քաղաքականություն: Պետական բյուջեն, եկամտային և
ծախսային մասերը: Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը: Տնտեսական
զարգացման խնդիրները:շ
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Ջեյմս Դ. Գոռթնի, Ռիչարդ Լ. Ստրոուպ, Տնտեսագիտություն.Մասնավոր և

հասարակական ընտրություն, Երևան, ԵրՊԺՏԻի ,,Տնտեսագետ,, հրատարակություն, 1999:
2.

Հ. Լ. Սարգսյան, Հ. Գ. Մարգարյան, Տնտեսագիտության տեսություն,

ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2017թ.:
3. Լևոն Խաչատրյան, Լևոն Մարգարյան, Անուշ Խանդամիրյան, Տնտեսագիտության
հիմունքներ, Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ (ոչ տնտեսագիտական
ֆակուլտետների համար), Երևան, Լիմուշ հրատարակչություն, 2014:
4. Стэнли Л. Брю, Кэмпбелл Р. Макконнелл, Экономикс. Краткий курс, Москва, Издво ,,Инфра-М,, , 2015:
5. www.armstat.am
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6. www.gov.am

1. 1005/Բ17

2. Գործարարության հիմունքներ

3. 2 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.՝ 30 ժամ
6. 3-րդ` աշնանային
7. ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Տրամադրել գործարարության էության և դրսևորման առանձնահատկությունների,
ինչպես նաև գործարարության զարգացման հիմնախնդիրների վերաբերյալ
գիտելիքներ և իմացություն,
2. Ուսուցանել գործարարության տեսա-մեթոդական հենքերը, ինչպես նաև
գործարարության կազմակերպման տեսա-գործնական հիմունքներն անհրաժեշտ
հմտությունները,
3. Տրամադրել բիզնես պլանների մշակման և այլ կարևոր կարողություններ, որոնք
կարող են օգտակար լինել շրջանավարտի մասնագիտական կարիերայի
ընթացքում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Սահմանել գործարարության էությունը և հիմնական հասկացությունները,
գործարարության առանձնահատկությունները և մոդելային բնորոշիչները,
գործարարության փուլային զարգացման բնորոշիչները և
առանձնահատկությունները,
2. ներկայացնել գործարարության տեսա-մեթոդական հենքերը, ինչպես նաև
գործարարության կազմակերպման տեսա-գործնական հիմունքնեըը,
3. լուսաբանել գործարարության կազմակերպման ձևերը, կառավարման
սկզբունքները և մոտեցումները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

4. Վերլուծել և տարբերակել գործարարության համակարգերն ու տիպերը, գտ
բիզնեսի զարգացման համարժեք մոտեցումները, ընտրել գործարարութ
կազմակերպման ու կառավարման տեսա-գործնական հիմքերը և դրանց կիրարկմ
ձևերը,
5. գնահատել ՀՀ-ում գործարար միջավայրը, ներկայացնել գործարարութ
զարգացման հնարավորությունները և խնդիրներն ու ռիսկերը, կանխատե
գործարարության զարգացման հնարավորություններն ու հեռանկարները,
6. օգտվել բիզնես-պլանների մշակման գործիքներից, օգտվել Պորտերի մրցակցա
հինգ ուժերի և SWOT վերլուծական գործիքներից և կատարել բիզնես նախա
արդյունավետության և նպատակահարմարության գնահատում, կատարել բիզ
հաշվարկներ, գնահատել հնարավոր ֆինանսավորման աղբյուրները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
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7. Օգտվել տեղեկատվական-վերլուծական տարատեսակ աղբյուրներից
(ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ,
հաշվետվություններ, միջազգային կազմակերպությունների տարեկան զեկույցներ,
կատարել անհրաժեշտ վերլուծություններ և այլն,
8. իրականացնել գործարարության խաղարկային ներկայացումներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Գ1. Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
2.Գ2. Գնահատել, կառավարել և վերահսկել մասնագիտական գործունեության
օբյեկտների մշակման և հետազոտման գործընթացների որակը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
2.

Դասախոսություններ
ինքնուրույն աշխատանք՝ որպես դասընթացի նյութի խորացման միջոց և
դասախոսության նյութերի յուրացման ակտիվ մեթոդ.

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.

Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝
բանավոր ներկայացման հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Գործարարության էությունը և ձեռներեցության տեսության զարգացման փուլային
բնորոշիչները: Ձեռներեցական որոշումների կայացման գործընթացը. ձեռներեցական
հաշվարկներ:Ֆինանսավորման աղբյուրները և ձևերը: Ձեռներեցի գործունեության
համընդհանուր բնույթը և տրամաբանությունը: Ձեռներեցի գործողությունների
տրամաբանությունը և ձեռներեցական գործընթացը: Ձեռներեցության տեսակները և
դրանց չափորոշիչները: Ձեռներեցության ձևերը և տիպերը, մասնավորապես: Բիզնեսի
ռազմավարական զարգացումը և բիզնես ռազմավարությունը
Բիզնեսի ռազմավարական պլանավորումը. էությունը, սկզբունքները և
գործառույթները:
Բիզնեսի ռազմավարական կառավարումը. էությունը և իրագործման փուլային
առանձնահատկությունները: Ռազմավարական պլանավորումը և կառավարումը.
փոխազդեցությունը և մոտեցումները: Ձեռներեցական գործունեության
կազմակերպումը. բիզնես պլան:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
• Бекетова О.Н, В.И.Найденков, Бизнес-план, Уч.пособие для вузов, Теория и
практика, М., 2009, 288с.
• Буров В.Ю. “Основы предпринимательства” Уч.пособие Чита, 2011. – 441 с.
• Организация предпринимательской деятельности: Учебник /А.Н.Асаул.–СПб.:
АНО ИПЭВ, 2009, 336с.
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• Питер Ф.Друкер, Бизнес и инновации, пер. с англ.-М: “И.Д.Вильямс”,2009, 432с.
• Попков В. П., Евстафьева Е. В. “Организация предпринимательской деятельности”.
Схемы и таблицы, СПб., 2007, 352 с.
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2. Քաղաքագիտության հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.՝ 30 ժամ

6.3-րդ՝ աշնանային

7. ստուգարքային

3. 4 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքագիտության ձևավորման տեսական և գաղափարական ակունքներին,
2. Ուսանողներին ծանոթացնել հիմնական կատեգորիաների ու քաղաքագիտության
ուսումնասիրության առարկայական տիրույթին,
3. Ուսանողների մոտ ձևավորել քաղաքական իրականության վերլուծության գործնական հմտություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ըմբռնել քաղաքագիտական հիմնական հասկացություններն ու
սահմանումները, դրանց իմաստն ու նշանակությունը,
2. պատկերացնել քաղաքագիտության տեսական և կիրառական նշանակություն
ունեցող հիմնահարցերի էությունը,
3. ընկալել քաղաքագիտական բովանդակության օտարալեզու մասնագիտական
տեքստերը և կատարել թարգմանություններ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

4. Կատարել բավարար քաղաքագիտական վերլուծություններ,
5. կողմնորոշվել գործնական քաղաքականության առանձնահատկությունների
մեկնաբանման հարցերում,
6. մատնանշել դեմոկրատիայի, քաղաքական մշակույթի, քաղաքական
սոցիոլոգիայի հիմնահարցերը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
7. Օգտվել մասնագիտական գրականությունից,
8. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
• Գ5. Դրսևորել պետական մտածողություն և ազգային գիտակցություն ունեցող
քաղաքացու որակներ ու կողմնորոշվել հայոց պատմության հիմնահարցերում:
Օժանդակել օրինականության ապահովմանը, ցուցաբերել ակտիվություն,
հարգել օրենքը և իրավական պետության արժեքներ ունենալ:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ,

այդ

թվում

երկխոսության

բաղադրամասերի

ընդգրկմամբ:
2. Գիտական աշխատանքների քննարկումներ՝ փոխներգործող (ինտերակտիվ)
բանավեճերի առաջադրմամբ:
3. Ինքնուրույն աշխատանք՝ ընդգրկելով նախատեսված վերլուծական նյութերը:
4. Արտալսարանային հաղորդակցություն դասախոսի հետ՝ քննարկումների
համատեղ պատրաստում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.

Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝
բանավոր ներկայացման հիման վրա:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Քաղաքագիտության ձևավորումը որպես գիտություն: Քաղաքագիտության օբյեկտը և
առարկան: Քաղաքականության ծագումը և էությունը։ Քաղաքական իշխանության
էությունը, կառուցվածքը և լեգիտիմությունը։ Հասարակության քաղաքական
համակարգը։ Պետությունը որպես քաղաքական համակարգի գլխավոր ինստիտուտ։
Քաղաքական կուսակցություններ և կուսակցական համակարգեր։ Քաղաքական
գործընթացներ: Ընտրություններ և ընտրական համակարգեր: Քաղաքական
գաղափարախոսություններ: Քաղաքական էլիտա և լիդերություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.

Дегтерев А.А., Основы политической теории, М.: Высш. шк., 1998, 239 с.
Гаджиев К.С. Политическая философия. М., 1999.
Мухаев Р.Т.Теория политики. М.:ЮНИТИ,2005.
Соловьев, А.И. Политология: политическая теория, политические технологии :
Учебник для студентов вузов . – М.: Аспект Пресс, 2006.
5. Òåîðèÿ ïîëèòèêè: Ó÷åáíîå ïîñîáèå / Ïîä ðåä. Á.À. Èñàåâà. – ÑÏá.: Ïèòåð, 2008.- 464
ñ. – (Ñåðèÿ “Ó÷åáíîå ïîñîáèå”).
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3. 2 ECTS
1. 1107/Բ17

2. Մշակութաբանության հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.՝ 30 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային

7. ստուգարքային

կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Ուսանողներին ծանոթացնել մշակույթ ֆենոմենի բնութագրերին և մշակութը
հետազոտող գիտակարգերին:
2. Ուսանողների մոտ ձևավորել ընդհանուր, ինչպես նաև իրենց մասնագիտության
հետ առնչվող մշակույթի ոլորտների ու գործընթացերի մասին կայուն գիտելիքներ:
3. Ուսանողների մոտ գիտելիքներ ձևավորել հայ և համաշխարհային մշակույթների և
ներկա մշակութային գործընթացների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
• Վերարտադրել «մշակույթ» հասկացության ամենատարածված սահմանումները,
մշակույթի առաջացման և զարգացման տեսությունները,
• ներկայացնել մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, մշակույթի ծագման և
զարգացման հիմնական օրինաչափությունները,
• նկարագրել մշակութաբանության շրջանակներում ուսումնասիրվող հիմնական
ոլորտները,
• քննարկել համաշխարհային և հայ մշակույթների պատմական զարգացումների
օրինաչափությունները,
• ճանաչել ժամանակակից մշակութային գործընթացները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
• Բացահայտել մշակութային երևույթների բաղադրիչներն ու դրսևորումները,
պատճառներն ու պայմանները,
• ճանաչել և իրարից զանազանել համաշախարհային մշակութային գործընթացի
պատմական և լոկալ դրսևորումները,
• տարանջատել մերօրյա մշակութային երևույթները և գործընթացները։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
Վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ,
ստեղծագործաբար կիրառել մշակույթի մասին ստացած գիտելիքները
մշակույթի տարբեր ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
•
•

1. Գ5. Դրսևորել պետական մտածողություն և ազգային գիտակցություն ունեցող
քաղաքացու որակներ ու կողմնորոշվել հայոց պատմության հիմնահարցերում:
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Օժանդակել օրինականության ապահովմանը, ցուցաբերել ակտիվություն, հարգել
օրենքը և իրավական պետության արժեքներ ունենալ բարոյաիրավական պատշաճ
գիտակցություն, պատասխանատվության զգացում։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. գործնական պարապմունք,
3. դիդակտիկ նյութերի մատուցում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.

Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝
բանավոր ներկայացման հիման վրա:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Մշակութաբանության ուսումնասիրման օբյեկտը, առարկան և խնդիրները: «Մշակույթ»
հասկացության սահմանումները, մշակույթի բնույթի, ծագման և զարգացման
վերաբերյալ տեսությունները: Մշակույթն ուսումնասիրող գիտակարգերը: Մշակույթի
կառուցվածքը, բաղադրիչները, գործառույթները և մեխանիզմները: Մշակութային
գործընթացներ: Մշակութային նորմեր, պրակտիկաներ և մշակութային կապիտալ
հասկացությունները: Մշակութային ավանդույթը և նորույթը, ադապտացման,
ինտեգրման
և
ձուլման
հասկացությունները:
Մշակույթը
«անհատ»,
«հասարակություն», «էթնոս», «քաղաքակրթություն» կատեգորիաների համատեքստում:
Մշակույթը և սոցիալական կառուցվածքը: Համաշխարհային մշակույթի պատմական
զարգացումները. մոտեցումներ, հարցադրումներ, օրինաչափություններ: Հայ
մշակույթի
պատմական
զարգացումները.
մոտեցումներ,
հարցադրումներ,
օրինաչափություններ: Ժամանակակից մշակութային գործընթացները և գլոբալացման
խնդիրը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

Գուրևիչ Պ. Մշակութաբանություն, Ե., 2002:
Арутюнов С. А., Рыжакова С. И. Культурная антропология, М., 2004:
Кравченко А. И. Культурология, М., 2003.
Розин В.М. Культурология. М., 1998.
Armenian Folk Arts, Culture and Identity. Bloomington and Indianapolis, Indiana
Univ. Press, 2001.

1. 2101/Բ17

2. Կրոնագիտության հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.
6. 3-րդ՝ աշնանային

3. 2 կրեդիտ

5. դաս.՝ 30 ժամ
7. ստուգարքային

8. Դասընթացի նպատակն է՝
6. Տալ ընդհանուր համակարգված գիտելիքներ կրոնի, դրա պատմական դրսևորումների
առաջացման, ձևավորման և զարգացման, հասարակակական և հոգևոր կյանքում
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դերակատարության մասին, ծանոթացնել,
7. Տալ ընդհանուր գիտելիքներ աշխարհում գոյություն ունեցող կրոնների, դրանց
դասակարգման սկզբունքների, օրինաչափությունների, առանձնահատկությունների,
Հայոց եկեղեցու հիմնական առանձնահատկությունների վերաբերյալ,
8. Ծանոթանալ
ժամանակակից
ավանդական
և
ոչ
ավանդական
կրոնների
աշխարհայացքային
և
դավանաբանական
հիմնարար
սկզբունքներին
և
պաշտամունքային առանձնահատկություններին,
9. դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները] Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ
կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ներկայացնելու կրոնի սահմանումը և կառուցվածքը, տեղն ու դերը հասարակության
մեջ,
2. նկարագրելու ժամանակակից կրոնների և կրոնի պատմական ձևերի ձևավորման ու
զարգացման պատմությունը, ազգային և համաշխարհային կրոնների բնութագիրը,
գլխավոր առանձնահատկություններն ու հիմնական գծերը, ոչ ավանդական կրոնների
առանձնահատկությունները և դասակարգումը,
3. լուսաբանելու
Հայոց
եկեղեցու
պատմությունը,
դավանաբանական
առանձնահատկությունները և ՀՀ արդի կրոնական իրավիճակը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.
5.
6.

հասկանալու և վերլուծելու կրոնական ու կրոնագիտական գրականությունը,
դասակարգելու կրոնի բազմազան և տարատեսակ դրսևորումները, խմբավորելու և
համեմատելու տարբեր կրոններ,
բացահայտելու և վերլուծելու ժամանակակից կրոնների աշխարհայացքային,
ծիսապաշտամունքային, դավանաբանական առանձնահատկությունները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7.
Կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում,
8.
վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.
1.Գ5. Դրսևորել պետական մտածողություն և ազգային գիտակցություն ունեցող քաղաքացու
որակներ ու կողմնորոշվել հայոց պատմության հիմնահարցերում: Օժանդակել
օրինականության ապահովմանը, ցուցաբերել ակտիվություն, հարգել օրենքը և իրավական
պետության արժեքներ
ունենալ բարոյաիրավական պատշաճ գիտակցություն,
պատասխանատվության զգացում։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում
քննարկում հանձնարարված թեմաների շուրջ:
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները և մասնակցում
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քննարկումներին:
3. ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն
հետազոտություն որոշակի թեմաներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝ բանավոր
ներկայացման հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կրոնագիտությունն իբրև գիտություն: «Կրոնագիտության հիմունքներ» դասընթացի
կառուցվածքը, բովանդակությունը, հիմնական հասկացությունների և կատեգորիաների համակարգը։ «Կրոն» հասկացությունը, կառուցվածքը, գործառույթները, Կրոնի տիպաբանությունը և պատմական ձևերի դասակարգման սկզբունքները։ Կրոնի վաղ ձևերը: Նախնադարյան (վաղ) հավատալիքներ. Դիցաբանություն և կրոն: Բազմաստվածություն և
միաստվածություն։ Հայոց դիցաբանություն: Ազգային և համաշխարհային կրոնների
սահմանումն ու համառոտ բնութագիրը: Ժամանակակից ազգային կրոններ: Կրոնը
ժամանակակից աշխարհում: Հնդկաստանի ազգային կրոնները (հինդուրիզմ, ջայնիզմ,
սիկհիզմ), Չինաստանի և ճապոնիայի ազգային կրոնները, (դաոսականություն,
կոնֆուցիականություն, սինտո), Հուդայականության էությունը և բնութագրիչ առանձնահատկությունները։ Բուդդայականության առաջացումը և զարգացումը, դավանաբանական և
ծիսապաշտամունքային
առանձնահատկությունները,
հիմնական
ուղղությունները:
Քրիստոնեության առաջացումը և զարգացումը: Քրիստոնեության դավանաբանական և
ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները: Ուղղափառություն. Կաթոլիկություն.
Բողոքականություն, բողոքական ավանդական և ոչ ավանդական հարանվանություններ,
Հայոց եկեղեցու դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները:
Իսլամի առաջացումը և զարգացումը, դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային
առանձնահատկությունները,
հիմնական
ուղղությունները:
Հայաստանի
Հանրապետությունում կրոնական իրավիճակի ընդհանուր բնութագիրը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Քրիստոնյա Հայաստան։ Հանրագիտարան, Երևան, Հայկ. հանրագիտ., 2002։
2. История религии (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) Т. 1-2. М., 2007.
3. Лебедев В. Ю. Религиоведение; учебник для бакалавров, М. 2013.
4. Основы религиоведения (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) М., 2005.
5. Религиоведение, (учеб. Под общ. Ред. М. М. Шахнович), СПб, 2012.
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2. Բարոյագիտության հիմունքներ

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.` 30 ժամ

6. 3-րդ` աշնանային

7. ստուգարքային

8. Դասընթացի նպատակն է՝
9. Վերլուծել ժամանակակից քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական
հիմնախնդիրները,
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10. Կանխատեսել բարոյական շարժառիթներ ունեցող ճգնաժամային երևույթները և դրանց
հետևանքները,
11. Ծանոթանալ սիրո, ընտանիքի, կյանքի իմաստի, կրոնի, իրավունքի բարոյական
հիմնահարցերին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Տիրապետել բարոյական հարաբերությունների հիմունքներին և տիպաբանությանը,
2. ծանոթանալ սիրո մետաֆիզիկայի, ընտանիքի պլանավորման և սիրո հոգեվերլուծության
հիմնախնդիրներին:
3. տիրապետել բարոյական կոնֆլիկտների լուծման և հաղթահարման տեխնոլոգիաներին,
ինչպես նաև սոցիալական կյանքի, բիզնես էթիկայի և քաղաքական էթիկայի
հիմունքներին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Հասկանալ բարոյական ընտրության և կյանքի իմաստի ձևավորման մեխանիզմները:
5. ընտրել բարոյական կոնֆլիկտների հաղթահարման արդյունավետ մոդելներ:
6. գնահատել բարոյականության դերը կյանքի կազմակերպման ու կանոնակարգման
գործում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը,
8. վերլուծել արդի քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական տեսանկյունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր:
2. Գ4. Առաջադրել գիտական հետազոտության խնդիրներ՝ գիտատեխնիկական
ինֆորմացիայի որոնման և սեփական արդյունքների վերլուծման հիման վրա:
Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, տեքստի մեկնաբանում,
2.տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն,
3.առաջադրանքներ և տարբեր մոդելների համեմատական վերլուծություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝ բանավոր
ներկայացման հիման վրա:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բարոյականության էությունը և կառուցվածքը: Բարոյական հարաբերությունների էությունը:
Կրոնական էթիկա: Բիոէթիկա: Քաղաքական էթիկա: Սիրո մետաֆիզիկա:Կյանքի իմաստը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Апресян Ю. Этика. М., 2004.
2. Бодрийяр Ж. Забыть Фуко. СПБ, 2011.
3. Матвеев П. Религиозная этика. М., 2014.
4. Фромм Э. Искусство любить. М., 2008.
5. Щвейцер А. Культура и этика. М., 2010.
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2. Սոցիոլոգիայի հիմունքներ

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.՝ 30 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային

7. ստուգարքային

8. Դասընթացի նպատակն է
1. Ուսանողներին փոխանցել գիտելիքներ սոցիոլոգիական գիտելիքի կառուցվածքի և
հետազոտական

մեթոդների

ուսումնասիրության

վերաբերյալ՝

առարկայի

և

ծանոթացնելով

սոցիոլոգիական

սոցիոլոգիայի
աշխարհայացքի

առանձնահատկություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Տարբերակելու սոցիոլոգիայի որպես գիտության կառուցվածքային մակարդակները,
2. ներկայացնելու սոցիոլոգիայի` որպես գիտության կայացման նախադրյալները,
գիտությունների համակարգում սոցիոլոգիայի տեղն ու դերը, սոցիոլոգիայի
աշխարհայացքային և էթիկական առանձնահատկությունները, ուսումնասիրության
առարկան,
3. նկարագրելու հիմնական սոցիոլոգիական մոտեցումները, մշակույթի տարրերը,
ինչպես նաև հասարակության մեջ տեղի ունեցող մի շարք սոցիալական
գործընթացներ ու հրատապ սոցիալական հիմնախնդիրներ,
4. նկարագրելու

սոցիալական

գործողության

և

հասարակության

սոցիալական

կառուցվածքի փոխկապվածությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. Օգտվելով սոցիոլոգիական հասկացութային գործիքակազմից` մեկնաբանելու
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հասարակական գործընթացներն ու հիմնախնդիրները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.
2.

Գ3.
Պատրաստել
զեկուցումներ,
ներկայացնել
հետազոտությունների
արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր:
Գ4. Առաջադրել գիտական հետազոտության խնդիրներ՝ գիտատեխնիկական
ինֆորմացիայի որոնման և սեփական արդյունքների վերլուծման հիման վրա:
Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ,
2.Լսարանում ուսանողների թե´ պասիվ ունկնդրում, թե´ մասնակցություն
քննարկումներին,
3. Գրականության արտալսարանային ընթերցում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.

Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝
բանավոր ներկայացման հիման վրա:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Սոցիոլոգիան

որպես

գիտություն.

կայացման

առանձնահատկությունները:Սոցիոլոգիայի օբյեկտն ու առարկան. մոտեցումներ և
տեսական

պարադիգմաներ:Սոցիոլոգիան

գիտությունների

համակարգում:

Սոցիոլոգիական աշխարհայացք և սոցիոլոգիական էթիկա:
Սոցիոլոգիական գիտելիքի կառուցվածքը: Ի՞նչ է հետազոտությունը, որո՞նք են
հետազոտության տեսակները, ո՞վ է հետազոտողը: Մշակույթ, մշակույթի տարրեր:
Հասարակությունը
Հասարակության

որպես

սոցիոլոգիայի

սոցիալական

ուսումնասիրության

կառուցվածքը.

սոցիալական

առարկա:

ինստիտուտներ:

Սոցիալական խմբեր և կազմակերպություններ: Հասարակություն և անձ. սոցիալական
փոխազդեցություն

և

սոցիալականացում:

Շեղվող

վարք

և

սոցիալական

վերահսկողություն: Սոցիալական անհավասարություն. շերտավորում և մոբիլություն:
Ազգաբնակչություն, ուրբանիզացիա և միգրացիա: Սոցիալական փոփոխություններ,
գործընթացներ և շարժումներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Гидденс Э. “Социология”// 2-е изд., полн. перераб. и доп., М.: Эдиториал УРСС, 2005.
2. Миллс Ч. Р. “Социологическое воображение”// Пер. с англ. О. А. Оберемко. Под

общей редакцией и с предисловием Г. С. Батыгина. - М.: Изда-тельский Дом NOTA
BENE, 2001, 264 с.
3. Штомпка П. “Социология. Анализ современного общества” М.: Логос, 2005, 664 с.
4. Macionis J.J. “Sociology”// USA: Pearson Education, Inc., 14th ed., 2012.
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2. Տրամաբանության հիմունքներ

3. 2 կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.՝ 30 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային

7. ստուգարքային

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Տրամաբանության դասընթացի հիմնական հասկացությունների և օրենքների ու
սկզբունքների իմացությունը, որն ունի ինչպես ընդհանուր կրթական, այնպես էլ
իմացաբանական ու մեթոդաբանական նշանակություն:
2. ՈՒսանողը ոչ միայն բացահայտում և կատարելագործում է իր տրամաբանական
կարողությունները, այլև ձեռք է բերում գիտելիքներ, որոնք նպաստում են
մասնագիտական առարկաների տեսությունների հիմնական հասկացությունների ու
կառուցվածքի յուրացմանը, հետազոտական հմտությունների ձևավորմանը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Հասկանալ մտքի կառուցվածքը,
2. իմանալ տրամաբանական կանոնների և օրենքների մասին, որոնք կշռադատության
ընթացքում ապահովում են մեր մտքի կանոնավորությունը ու
հետևողականությունը, ճշմարիտ եզրակացությունների ստացումը և գիտական
գիտելիքների հիմնավորվածությունը,
3. հասկանալ տրամաբանական գիտելիքի էությունը և գործառնական
տեսանկյունները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Հասկանալ

տրամաբանության

գործառույթների

ճանաչողական

անհրաժեշտությունը

և

մեթոդաբանական

գիտատեսական

և

գործնական

ուսումնասիրությունների ժամանակ,
5. ճիշտ կատարել և գնահատել հասկացությունների հետ կապված տրամաբանական
գործողությունները,
6. իրականացնել

դատողությունների

և

անհրաժեշտ

մտահանգումների

տրամաբանական վերլուծություն և գնահատում:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. Կարողանալ դրսևորել տրամաբանական մտածողության անհրաժեշտ մշակույթ`
պահպանելով

կանոնավոր

մտածողության

որոշակիության,

անհակասականության, հիմնավորվածության և հետևողականության
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հիմնարար

սկզբունքների ու դրանցից բխող մասնավոր նորմերի պահանջները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր:
2. Գ4. Առաջադրել գիտական հետազոտության խնդիրներ՝ գիտատեխնիկական
ինֆորմացիայի որոնման և սեփական արդյունքների վերլուծման հիման վրա:
Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. Քննարկում,
3. Անհատական աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.

Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝
բանավոր ներկայացման հիման վրա:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Տրամաբանության
սկզբունքը:

Միտք

առարկան
և

լեզու:

և

նշանակությունը:

Հասկացություն:

Բազմատրամաբանության

Հասկացության

ծավալն

ու

բովանդակությունը: Հասկացության տեսակները: Տրամաբանական գործողություններ
հասկացությունների հետ: Հասկացության ծավալի բաժանման էությունը, տեսակներն
ու կանոնները: Սահմանման էությունը, տեսակներն ու կանոնները: Դասակարգման
էությունը տեսակներն ու կանոնները: Դատողության էությունը և կազմը: Պարզ և բարդ
դատողություններ, դրանց տեսակները: Տրամաբանական մտածողության հիմնական
օրենքները.

որոշակիության,

հիմնավորվածության

անհակասականության,

պահանջները:

Անհրաժեշտ

հետևողականության
մտահանգումներ,

և

դրանց

տեսակները և կոնոնները. պայմանական, բաժանանարար, լեմատիկ և անմիջական
մտահանգումներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գևորգյան Հ.Ա., Բաղդասարյան Վ.Խ.,Տրամաբանություն: Եր. , 2015:
2. Кириллов В.И., Орлов Г.А.,Фокина Н.И., Упражнения по логике. Учебное пособие.
М.,2005.
3. Ивлев Ю.В., Логика. Учебник. 3-е издание. М., 2005.
4. Ивин А.А., Практическая логика. Учебное пособие. М.,2002.
5. А.Гетманова. Логика. 9-ое изд., Moсква, 2006.
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2. Հոգեբանության հիմունքներ

4. 2 ժամ/ շաբ.
6. 3-րդ՝ աշնանային
8. Դասընթացի նպատակն է`

5. դաս.՝ 30 ժամ
7 ստուգարքային
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3. 2 ECTS
կրեդիտ

1.

Մարդու հոգեկանի ծագման և զարգացման, կառուցվածքի առանցքային
մեխանիզմների, օրինաչափությունների և առանձնահատկությունների
ուսումնասիրումը,
2. Ժամանակակից հոգեբանության ուղղություններին, դրանց կիրառման ոլորտներին
ծանոթացումը,
3. Հոգեբանական կրթվածության և մշակույթի զարգացումը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
• Ձևակերպել բարձրագույն հոգեկան գործառույթների ձևավորման, զարգացման և
դրսևորման մեխանիզմները և օրինաչափությունները,
• սահմանել անձի կենսագործունեության հոգեկան հիմքերը,
• սահմանել անձի կառուցվածքը, անձի հոգեբանական տեսությունների հիմնական
ուղղությունները, մոտիվացիայի տեսությունները,
• ներկայացնել միջանձնային հարաբերությունների և միջանձնային ընկալման ու
հաղորդակցման հոգեբանական հիմքերը,
• ներկայացնել փոքր և մեծ խմբերի սոցիալ-հոգեբանական բնութագիրը, դրանց հետ
աշխատելու հիմնական սկզբունքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
•

•

•

Օգտագործել հոգեբանական գիտելիքները գիտահետազոտական և պրակտիկ
աշխատանքներում,
կազմակերպել և ծրագրավորել ուսումնական և մասնագիատական
գործունեությունը հաշվի առնելով անհատատիպաբանական և անձնային
առանձնահատկությունները,
կիրառել հոգեբանական կարողությունները միջանձնային շփման և
փոխազդեցության ժամանակ:

•

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
•

Տիրապետել գիտական գրականության հետ աշխատելու հմտություններին

•

կիրառել տեղեկության բանավոր և գրավոր ներկայացնելու հմտությունները,

•

օգտագործել անձի խնդրային դաշտը նկարագրող հասկացութային ապարատի
իմացությունը:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Գ4. Առաջադրել գիտական հետազոտության խնդիրներ՝ գիտատեխնիկական
ինֆորմացիայի որոնման և սեփական արդյունքների վերլուծման հիման վրա:
Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
Սեմինար պարապմունք,
2.
քննարկում,
3.
պրակտիկ աշխատանքներ,
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4.

հետազոտական աշխատանքների իրականացում և դրա ներկայացում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝
բանավոր ներկայացման հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հոգեբանության զարգացման համառոտ պատմությունը, փուլերը: Ժամանակակից
հոգեբանության ուղղությունները: Հոգեբանական հետազոտության մեթոդները և
մեթոդիկաները: Հոգեբանության բնագիտական հիմքերը: Հոգեբանության սոցիալական
հիմքերը: Հոգեկանի կառուցվածքը՝ հոգեկան հատկություններ, վիճակներ,
գործընթացներ: Անձի կառուցվածքը: Անձի տեսությունները: Մոտիվացիայի
տեսությունները: Միջանձնային ընկալում, միջանձնային հարաբերությունների
հոգեբանություն: Հաղորդակցում: Գործարար հաղորդակցման հոգեբանական
մոտեցումները: Մեծ և փոքր խմբերի սոցիալ-հոգեբանական
առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Նալչադյան Ա. Ընդհանուր հոգեբանության հիմունքներ Գիրք 1., Եր., Լույս. 1991,
512 էջ
2. Հոգեբանություն. դեմքեր, փաստեր / Ուսումնական ձեռնարկ., համահեղ., Եր. ԵՊՀ
հրատ. 2010, 204 էջ
3. Немов Р. С., Психология. Книга 3. М.: ВЛАДОС ИМПЭ им. А. С. Грибоедова, 2002.
4. Психология личности. Хрестоматия в 2-х т./ Под. Ред. Д.Я. Райгородского. – Самара:
“Бахрар-М”, 2002
5. Introduction to
Psychology// https://ocw.mit.edu/ans7870/9/9.00SC/MIT9_00SCF11_text.pdf
1. 0608/Բ21

2. Անօրգանական քիմիա

3. 4
ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. 30ժ. դաս./30ժ. լաբ.
6. 1-ին աշնանային
7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1.ձևավորել քիմիական գիտության տեսական և փորձնական հիմնահարցերի մասին
հիմնարար պատկերացումներ՝համապատասխան քիմիայի ժամանակակից
մակարդակին
2.ուսուցանել տարրերի ստացման եղանակները և կիրառման բնագավառները
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
•
սահմանելու քիմիայի հիմնարար օրենքները, տարրերի տարածվածությունը
բնության մեջ, ստացման եղանակները և հատկությունները
•

Ներկայացնելու առանձին տարրերի, հատկապես ոչ մետաղների կիրառման
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ոլորտները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
•
իրականացնելու ինքնուրույն աշխատանքներ լաբորատորիաներում
որակական հեետազոտության բնագավառում
•
Գործնականում իրականացնելու տարրերի հայտնաբերման
համապատասխան աշխատանքներ, ինչպես նաև ուսումնասիրել նրանց
կենսաբանական և բժշկական կիրառությունները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
• կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում կիրառելով
կենսաբանության բնագավառում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. բացատրելու ընդհանուր մասնագիտական առարկաների յուրացման համար
անհրաժեշտ քիմիայի տարբեր բաժինների` ընդհանուր, անօրգանական, վերլուծական,
օրգանական քիմիայի հիմնադրույթները,
Բ1.
իրականացնելու գիտահետազոտական գործունեություն, գիտական նյութի
հավաքագրում, փորձերի մասնագիտական, դաշտային հետազոտություններ, փորձարարական և դաշտային հետազոտությունների արդյունքների նախնական մշակում,
Բ4. ծավալելու կազմակերպչական գործունեություն բնության պահպանության և
ռացիոնալ բնօգտագործման բնագավառում, գնահատելու մարդածին ազդեցության
դերը շրջակա միջավայրի վրա:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2.առցանց ուսուցում, համակարգիչ և պրոեկտոր
3.ցուցադրական նյութեր, փորձերի կատարման միջոցով
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի դեպքում՝
1. 1-ին ընթացիկ քննություն, անցկացվում է գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով։
2.

2-րդ ընթացիկ քննություն, անցկացվում է գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով։

Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Քիմիայի քանակաչափական օրենքները, ատոմի կառուցվածքը: Տարրերի
պարբերական օրենքը, տարրերի հատկությունների պարբերական
օրինաչափությունները:
Թեվա 2՝ Քիմիական կապ:
Թեմա 3՝ Քիմիական թերմոդինամիակյի հիմնական հասկացություննրը:
Թեմա 4՝ Հավասարակշռական գործընթացներ:
Թեմա 5՝ Լուծույթներ:
Թեմա 6՝ Կոմպլեքս միացություններ:
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Թեմա 7՝ 7-րդ խմբի գլխավոր և երկրորդային ենթախմբի տարրերը:
Թեմա 8՝ 6-րդ խմբի գլխավոր ենթախմբի տարերրը:
Թեմա 9՝ 5-րդ խմբի գլխավոր ենթախմբի տարրերը:
Թեմա 10՝ 3-րդ խմբի գլխավոր ենթախմբի տարրերը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
4. Գլինկա Ն.Լ. «Ընդհանուր քիմիա» 1988թ.
5. Նեկրասով Բ.Վ. «Ընդհանուր քիմ. հիմունքները» 1987թ.
6. Գրիգորյան Ս.Կ. «Ընդհանուր քիմիա» 2002թ.
7. Անօրգանական քիմիայի գործնական աշխատանքների ձեռնարկ 1976թ.
8. Третьяков Ю.Д. Мартыненко Л.И., Григорьев А.Н., Цивадзе.А.Ю. Неорганическая
химия, М.Химия, 2007, т 1-3
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4. 5 ժամ/շաբ.

2. Սնկեր և ստորակարգ բույսեր
5. 35 ժամ դաս. / 40 ժամ լաբ.

6. 1-ին աշնանային

3. 5 կրեդիտ

7. Եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է
1.ծանոթացնել ուսանողներին ստորակարգ բույսերի,սնկանման օրգանիզմներիև
սնկերի դասակարգմանսկզբունքներիհետ,
2.բացահայտել
մորֆոլոգիական,
էկո
լոգիական
և
կենսաբանական
առանձնահատկությունները, հաստատել
առավել տիպիկ ներկայացուցիչների
նմանությունները և տարբերությունները
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
•
•
•

ծանոթանալուտարբերկարգաբանականխմբերիկարևորագույններկայացուցիչների հետ,
լուսաբանելու դրանցօգտակարևվնասակարազդեցությունները,
կողմնորոշվելու ստորակարգ բույսերիևսնկայինօրգանիզմներիբազմազանությանմեջ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
•
•
•
•

ճանաչելու Հայաստանում տարածված սնկերի, ջրիմուռների և քարաքոսերի
կարևորագույն ներկայացուցիչներին,
հասկանալու ստորակարգ բույսերի, սնկանման օրգանիզմների և սնկերի
սննդային արժեքը, դրանց դերը բնութան մեջ,
կիրառելու արդյունաբերության, բժշկության և գյուղատնտեսության տարբեր
բնագավառներում,
իրականացնելու հետազոտական աշխատանքներ սնկերի և ստորակարգ
բույսերի ուսումնասիրման ուղղությամբ,
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գ. ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ (եթեայդպիսիքկան)
•
•

համակարգելու պաթոգեն սնկերի տվյալների էլեկտրոնային բազաներ,
օգտագործելու ստացված գիտելիքները մասնագիտական գործունեության
ընթացքում:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. մեկնաբանելու կենդանի էակների բոլոր թագավորություններում ընդգրկված
օրգանիզմների ձևաբանության, ֆիզիոլոգիայի, ինքնավերարտադրման,
հիմնական տաքսոնների ներկայացուցիչների աշխարհագրական տարածվածության և էկոլոգիական առանձնահատկությունները,
Ա5.
բացատրելու
բջիջների
կառուցվածքի,
նյութափոխանակության,
վերարտադրման և տարբերակման օրինաչափությունները, ձևաբանական և
կենսաքիմիական առանձնահատկությունները, օրգանիզմների բնական ռեզիստենտության գործոնների, ադապտիվ իմունիտետի ռեակցիաներն ապահովող
բջջային և մոլեկուլային մեխանիզմները,
Բ2. մեկնաբանելու և քննադատորեն վերլուծելու հենքային մասնագիտական
տեղեկատվությունը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ,
2. լաբորատոր պարապմունքներ,
3. թեստային աշխատանք
4. դիդակտիկնյութերիօգտագործում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի դեպքում՝
1. 1-ին ընթացիկ քննություն, անցկացվում է գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով։
2.

2-րդ ընթացիկ քննություն, անցկացվում է գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով։
Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Ժամանակակից պատկերացումները օրգանական աշխարհի դասակարգման
մասին:Ջրիմուռներըորպեսջրայինմիջավայրումբնակվողստորակարգֆոտոավտոտրոֆ
օրգանիզմներիէկոլոգիականխումբ:
Թեմա 2. Թալոմիմորֆոլոգիականտիպերը,
բջջի,մտրակների
կառուցվածքը:
Անսեռ
և
սեռականբազմացում:
Հոմոտալիկևհետերոտալիկջրիմուռներ:
Ջրիմուռներիդասակարգմանսկզբունքները:Թեմա 3. Կապտականաչ ջրիմուռները
որպես պրոկարիոտ օրգանիզմներ: Բաժնին բնորոշ առանձնահատկությունները:
Թեմա 4. Էուկարիոտ ջրիմուռների բաժինները: Կանաչ ջրիմուռների բնորոշ
առանձնահատկությունները: Կանաչ ջրիմուռները որպես ֆիզիոլոգիական և
կենսաքիմիական հետազոտությունների օբյեկտ:Թեմա 5. Տարրամտրակավոր
ջրիմուռներ:
Թեմա
6.
Դիատոմային
ջրիմուռների
կառուցվածքային
առանձնահատկությունները, շարժումն իրականացնող օրանները, բազմացումը: Թեմա
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7. Գորշ ջրիմուռների թալոմի
կառուցվածքային տիպերը: Սերունդների
հաջորդականությունը: Ծովային միկրո- և մակրոօրգանիզմների կիրառումը
սննդարդյունաբերության, բժշկության մեջ: Թեմա 8. Կարմիր ջրիմուռներ: Թեմա 9.
Սնկերի
բնութագիրը: Սնկամարմնի կառուցվածքը: Միցելիումը և դրա
ձևափոխությունները: Սնկերի հետերոտրոֆ սննդառությունը, դասակարգման
սկզբունքները:
Թեմա
10.Սնկանման
օրգանիզմների
բնորոշ
առանձնահատկությունները, բջջաթաղանթի քիմիզմը: Թեմա 11. Խիտրիդիոմիցետները
որպես բարձրակարգ բույսերի հիվանդությունների հարուցիչներ: Թեմա 12.
Զիգոմիցետների առանձնահատկությունները կապված ցամաքային ապրելակերպի
անցման հետ: Թեմա 13. Պայուսակավոր սնկերի բնորոշ առանձնահատկությունները,
դասակարգման սկզբունքները, կարևորագույն ներկայացուցիչները: Թեմա 14.
Բազիդիոմիցետների ընդհանուր բնութագիրը, էկոլոգիան: Պտղամարմինների
կառուցվածքը, էվոլյուցիան: Կարևոր ներկայացուցիչները: Գլխարկավոր սնկերի
արհեստական աճեցում: Թեմա 15. Քարաքոսերի ընդհանուր բնութագիրը,
մորֆոլոգիական և անատոմիական կառուցվածքը, բազմացումը, էկոլոգիական
խմբերը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Благовещенская Е.Ю. Фитопатогенные микромицеты. М. 2015, 240 с.
2. Ботаника: Курс альгологии и микологии. Под ред. Ю. Т. Дьякова. М.Изд. МГУ,
2007, 559 с.
3. Гарибова Л.В., Лекомцева С.Н. Основы микологии: Морфология и систематика
грибов и грибоподобных организмов. М. 2005. 220 с.
4. Дьяков Ю.Т., Еланский С.Н. Общая фитопатология. М. Изд. Юрайт, 2016, 230 с.
5. Переведенцева Л.Г. Микология: грибы и грибоподобные организмы. Пермь, 2009,
199 с.
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2. Մարդու կազմաբանություն

3. 5 կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

5. 4 ժամ/շաբ.

5. 30 ժա դաս./30ժամ լաբ.

6. 1-ին աշնանային
8.Դասընթացինպատակնէ՝

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Ուսանողներին անհրաժեշտ գիտելիքներ տալ մարդու օրգանիզմի և
օրգանհամակարգերի կառուցվածքի մասին, բացատրել օրգանների և օրգան-համակարգերի
ձևավորման օրինաչափությունները ժամանակակից ֆունկցիոնալ անատոմիայի
տեսանկյունից:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու մարդուօրգանիզմի, նրա առանձին օրգանների, օրգան73

համակարգերի կառուցվածքիառանձնահատկությունները,
2. նկարագրելու օրգաններիտեղագրությունը,
3. մեկնաբանելու տարբեր օրգանների և օրգան- համակարգերի փոխառնչությունը
միմյանց հետ,
4. ճանաչելու անատոմիայի կապը հարակից մի շարք գիտությունների`
մասնավորապես ֆիզիոլոգիայի հետ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

5. օգտագործելու կազմաբանական ատլասները և գործածել անատոմիական
եզրույթները
6. տարբերակելու, զննելու անատոմիական մոդելները և պատրաստուկները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
7. կիրառելու ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կենսաբանական տարբեր
ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա4. մեկնաբանելու կենդանի էակների բոլոր թագավորություններում ընդգրկված
օրգանիզմների ձևաբանության, ֆիզիոլոգիայի, ինքնավերարտադրման,
հիմնական տաքսոնների ներկայացուցիչների աշխարհագրական տարածվածության և էկոլոգիական առանձնահատկությունները,
Ա6. լուսաբանելու կենդանի նյութի կազմավորվածության մոլեկուլային, բջջային,
օրգանիզմային և պոպուլյացիոն մակարդակների վրա նրա հիմնարար
հատկությունների`
ժառանգականության
և
փոփոխականության
դրսևորումները,
գենի
կառուցվածքի,
գենետիկական
վերլուծության
սկզբունքների և մեթոդների, մուտագենեզի և բնական ու մարդածին
գործոնների մուտագեն ազդեցության, գենային ճարտարագիտության
սկզբունքները և կենսատեխնոլոգիայում դրանց կիրառումը,
Բ2. մեկնաբանելու և քննադատորեն վերլուծելու հենքային մասնագիտական
տեղեկատվությունը,
Գ3.
պատրաստելու
զեկուցումներ,
ներկայացնելու
հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր,
Գ6. կիրառելու գիտելիքները արտակարգ իրավիճակներում բնակչությանը առաջին
բժշկական օգնություն ցուցաբերելու համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Լաբորատոր պարապմունքներ ( աշխատանք կազմաբանական ատլասներով,
մոդելներով և պատրաստուկներով)
3. Սեմինար պարապմունքներ
4. Ուսումնական տեսաերիզների ցուցադրում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի դեպքում՝
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1. 1-ին ընթացիկ քննություն, անցկացվում է գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով։
2.

2-րդ ընթացիկ քննություն, անցկացվում է գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով։

Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Մարդու անատոմիան՝ որպես գիտություն, ուսումնասիրության մեթոդներըև
խնդիրները: Հենաշարժական համակարգի կազմաբանություն: Սիրտ-անոթային
համակարգի կազմաբանություն: Շնչառական համակարգի կազմաբանություն:
Նյարդաբանություն: Մարսողական համակարգի կազմաբանություն: Միզասեռական
համակարգի կազմաբանություն: Զգայարանների կազմաբանություն: Ներզատիչ
գեղձեր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Բորզյակ Է.Ի., Դոբրովոլսկայա Ե.Ա., Ռևազով Վ.Ս., Սապին Մ.Ռ. Մարդու
անատոմիա: Դասագիրք բժշկական ինստիտուտների ուսանողների համար,
Երևան, Լույս, 1992թ.
2. Սարաֆյան Ա.Ա., Քյալյան Գ.Պ. - Մարդու անատոմիա: Երևան, 1995, էջ 230-233, 256:
3. Синельников Р.Д. - Атлас анатомии человека, учебник, том 3, Москва, 2000гг.
4. Сапин М.Р., Швецов Э.В. - Анатомия человека, Москва, ''Феникс'', 2008г.
5. Human Anatomy and Physiology// 5th edition. Elaine N. Marieb, 2001. Pearson Education,
Inc., publishing as Benjamin Cummings
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2. Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 3 ժամ/շաբ.

23 ժամ դաս./22 ժամ լաբ.

6. 1-ին աշնանային
8. Դասընթացի նպատակն է՝

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

Ձևավորել աշխարհայացք և գիտելիք էկոլոգիայի` որպես գիտության,
բնապահպանության, բնական համակարգերի գործունեության հիմունքների,
համաշխարհային և Հայաստանի բնապահպանական խնդիրների մասին, ձևավորել
հիմնարար գիտելիքներ բնություն–հասարակություն համակարգում էկոլոգիայի
հիմնախնդիրների և բնության հետ հասարակության համահունչ զարգացման մասին
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. թվարկելու էկոլոգիայի` որպես գիտության ձևավորման պատմության, և
առանձնահատկությունները,
2. ներկայացնելու էկոհամակարգի, կենսացենոզի և նոոսֆերայի ուսմունքներըլ,
3. լուսաբանելու բնական և անթրոպոգեն էկոհամակարգերի զարգացման ընդհանուր
սկզբունքները և օրինաչափությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. օգտվելու ՀՀ կլիմայի փոփոխության մասին , կենսաբազմազանության մասին,
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անապատացման դեմ պայքարի ազգային զեկույցներից,
2. մասնագիտական առանձնահատկություններից ելնելով կիրառելու
բնապահպանական և էկոլոգիական գիտելիքները հասարակության կայուն
զարգացման տարբեր ծրագրերում,
3. վերլուծություններ կատարելու էկոլոգիական վիճակի մասին և անել
համապատասխան եզրակացություններ,
4. լուսաբանելու աշխարհում և Հայաստանում օդային, հողային և ջրային ռեսուրսների
հիմնական էկոլոգիական խնդիրները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1. վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ,
2. իրականացնելու տրամաբանական և վերլուծական աշխատանքներ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. մեկնաբանելու կենդանի էակների բոլոր թագավորություններում ընդգրկված
օրգանիզմների ձևաբանության, ֆիզիոլոգիայի, ինքնավերարտադրման, հիմնական
տաքսոնների
ներկայացուցիչների
աշխարհագրական
տարածվածության
և
էկոլոգիական առանձնահատկությունները,
Ա8. լուսաբանելու կենսաբանական բազմազանության դերը` որպես կենդանի
համակարգերի և ամբողջությամբ վերցված` կենսոլորտի կայունության առաջատար
գործոնի, տարբեր մակարդակների վերօրգանիզմային համակարգերի ձևավորման,
գործառության
սկզբունքները,
տարբեր
մակարդակների
կենսաբանական
համակարգերի հոմեոստազն ապահովող, օրգանիզմի և միջավայրի միջև փոխադարձ
կապերն ապահովող մեխանիզմները:
Բ1. իրականացնելու գիտահետազոտական գործունեություն, գիտական նյութի
հավաքագրում, փորձերի մասնագիտական, դաշտային հետազոտություններ, փորձարարական և դաշտային հետազոտությունների արդյունքների նախնական մշակում,
Բ4. ծավալելու կազմակերպչական գործունեություն բնության պահպանության և
ռացիոնալ բնօգտագործման բնագավառում, գնահատելու մարդածին ազդեցության
դերը շրջակա միջավայրի վրա:,
Գ1.

ծավալելու ինքնուրույն և թիմային աշխատանք,

Գ5. կիրառելու գիտելիքները արտակարգ իրավիճակներում բնակչությանը առաջին
բժշկական օգնություն ցուցաբերելու համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
.
դասախոսություններ,
2. լաբորատոր աշխատանքներ հողի, ջրի, սննդի քիմիական բաղադրության,
քիմիական և ֆիզիկական հատկությունների ուսումնասիրման, ինչպես նաև
էկոլոգիական անվտանգության վերաբերյալ
3. քննարկումներ, դեպքերի վերլուծություն և այլ ինտերակտիվ մեթոդներ,
4. խմբային հանձնարարություններ, ներկայացումներ (պրեզենտացիաներ):
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 10 միավոր: Որպես կանոն`յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
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առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր ստուգում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր ստուգում: Միավորների քայլը 0,5 է:
Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներածություն:
Էկոլոգիայիհամառոտպատմություն,
կառուցվածքը,
առարկանևօբյեկտը:
Օրգանիզմների գոյության միջավայրը և պայմաններին հարմարվելը:Կյանքի
գոյատևման հիմնական միջավայրերը:Պոպուլյացիաների
էկոլոգիա: Կենսացենոզներ: Էկոհամակարգեր: Նյութերի շրջանառությունը
էկոհամակարգերում: էկոհամակարգերի ինքնազարգացում: Կենսոլորտ: Մարդու
փոխազդեցությունը բնության հետ:Մթնոլորտի պահպանությունը: Երկրի կլիմայի
փոփոխության և անապատացման հիմնախնդիրները: Ջրային պաշարների
պահպանությունը: Հողային պաշարների պահպանությունը: Երկրի կենսաբանական
բազմազանությունը:
Շրջակա միջավայրը և մարդու առողջությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հովհաննիսյան Ն., Մելիքյան Ա., Դանիելյան Ա. «Ագրոկենսաբազմազանություն»,
Երևան: «ԹԱՍԿ» ՍՊԸ, 2014, 136 էջ:
2. Գրիդել Տ.Ե., Ալլենբի Բ.Ր. Տնտեսական էկոլոգիա, 2012թ:
3. Գրիգորյան Կ.Վ., Եսայան Ա.Հ., Ժամհարյան Հ.Գ., Խոյեցյան Ա.Վ., Մովսեսյան Հ.Ս.,
Փիրումյան Գ.Պ., «Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ»:
Ուսումնական ձեռնարկ, Զանգակ-97, Երևան, 2010, 224 Էջ:
4. Ռ.Հ. Եդոյան, Ժ.Հ Հովակիմյան, «Բնապահպանության դասավանդման մեթոդիկայի
և լաբորատոր-գործնական պարապմունքների ձեռնարկ», Երևան, Իրավունք, 2010թ.,
222 էջ:
5. Լ.Ս. Մելքումյան, Մ.Հ. Գալստյան, «Բնապահպանության հիմունքներ», Երևան,
2010թ., 311 էջ:
6. Գրիգորյան Կ.Վ., ԵսայանԱ.Հ., ՏերՄինասքահանաՄարտիրոսյան,
«ԲնապահպանությունևԱստվածաբանություն», Վաղարշապատ, 2007, 215 էջ:
7.
Էկոլոգիականկառավարմանհամակարգ: ISO 14000միջազգային ստանդարտ,
2004թ.

1. 0102/Բ22

2.

Մաթեմատիկա-1

3. 2ECTS
կրեդիտ

4.
2 ժամ/շաբ.
5. 15 ժամ դաս./ 15 ժամ գործն.
6. 2-րդ գարնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ուսանողներին ծանոթացնել վերլուծական երկրաչափության և գծային
հանրահաշվի հիմունքներին;
2. տեսության արդի մեթոդների յուրացումը;
3. ներկայացնել գծային հավասարումների համակարգի լուծման ալգորիթմներ,
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4. ծանոթացնել վեկտորների, մատրիցների և որոշիչների հետ կատարվող
գործողություններին,
5. ծանոթացնել ուղղի, հարթության, դասական կորերի և մակերևույթների
հավասարումներին,
6. ծանոթացնել ներկայացվող տեսության ընդհանրացումներին և
կիրառություններին։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ներկայացնելու վերլուծական երկրաչափության՝ հարթ և տարածական կորերի,
մակերևույթների հատկությունները, վեկտորական հանրահաշվի մեթոդները;
2. Ներկայացնելու գծային հանրահաշվի՝ գծային համակարգերի, մատրիցների
տեսության գաղափարները;

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

3. Կիրառելու կոորդինատների մեթոդը, հարթության վրա և տարածության մեջ
վերլուծական երկրաչափության մեթոդները;
4. Հաշվելու որոշիչներ, կատարելու գործողություններ մատրիցների հետ, լուծել
գծային հավասարումների համակարգեր;
5. Օգտագործելու մաթեմատիկական մեթոդներ կենսաբանական և այլ հարակից
բնագավառներում խնդիրներ լուծելու համար։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

Յուրացված մեթոդների կիրառումը այլ տեսություններում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. պարզաբանելու մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի հիմնական հասկացությունները,
ինֆորմացիայի հավաքման, պահպանման և մշակման համակարգչային մեթոդները:
1.

Բ1. իրականացնելու գիտահետազոտական գործունեություն, գիտական նյութի
հավաքագրում, փորձերի մասնագիտական, դաշտային հետազոտություններ,
փորձարարական
և
դաշտային
հետազոտությունների
արդյունքների
նախնական մշակում,
Բ3. իրականացնելու գիտաարտադրական գործունեություն, ներդնելու գիտական
հետազոտությունների արդյունքները արտադրության մեջ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն աշխատանք,
3. գործնական պարապմունքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց՝
1. Քննությունը՝ բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում հարց, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Վերլուծական երկրաչափությունը հարթության վրա և տարածության մեջ;
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2.
3.
4.
5.

վեկտորական հաշվի տարրեր,
ուղղի, հարթության, կորերի հավասարումներ։
գծային հանրահաշվի տարրերը։
գծային հավասարումների համակարգեր, մատրիցներ և որոշիչներ։

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Լ․Գալստյան, Բարձրագույնմաթեմատիկա, Մաս 1,2 , ԵՊՀհրատ․, 2017
2. Գ. Ա. Միքայելյան, Զ. Ս. Միքայելյան,
Մաթեմատիկականմեթոդներբնագիտությանմեջ, Երևան, 2011
3. Ն․Ս․ Պիսկունով, Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշիվներ, ԲՏՈւՀ-ների համար,
հ․ 1,2, Լույս, Երևան, 1979
4. Ա․Ֆ․ Բերմանտ, Ի․Գ․Արամանովիչ, Մաթեմատիկական անալիզի համառոտ
դասընթաց
տեխնիկական ԲՈւՀ-երի համար, Լույս, Երևան, 1969
5. В.С. Шипачев, Высшаяматематика: учебник, 6-еизд., Высшаяшкола, М. 2003

1. 0410/Բ23

2. Ֆիզիկա -1

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 3ժամ/շաբ.
5..23 ժամ դաս/ 22 ժամ լաբ.
6. 2-րդ գարնանային
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողներին հաղորդել գիտելիքներ կինեմատիկայի և դինամիկայի, մեխանիկայի
պահպանման օրենքների, պինդ մարմնի, հեղուկների մեխանիկայի, ինչպես նաև՝ ոչ
իներցիալ համակարգերի և հարաբերականության հատուկ տեսության վերաբերյալ
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու կինեմատիկայի և դինամիկայի հիմունքները, մեխանիկայի
պահպանման օրենքները, բացատրելու ոչ իներցիալ համակարգերի
առանձնահատկությունները, հարաբերականության տեսության դրույթները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
օգտագործելու ստացած գիտելիքները կոնկրետ բնույթ կրող հարցերի
վերլուծության, խնդիրների լուծման համար,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1. Օգտագործելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներ (ինտերնետ
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ),
2. գնահատելու և ընդհանրացնելու հետազոտությունների ժամանակ ստացված
արդյունքները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
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Ա2. պարզաբանելու մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի հիմնական հասկացությունները,
ինֆորմացիայի հավաքման, պահպանման և մշակման համակարգչային մեթոդները:
Բ1. իրականացնելու գիտահետազոտական գործունեություն, գիտական նյութի
հավաքագրում, փորձերի մասնագիտական, դաշտային հետազոտություններ,
փորձարարական
և
դաշտային
հետազոտությունների
արդյունքների
նախնական մշակում,
Բ3. իրականացնելու գիտաարտադրական գործունեություն, ներդնելու գիտական
հետազոտությունների արդյունքները արտադրության մեջ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. լաբորատոր պարապմունք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Նյութական կետի կինեմատիկան և դինամիկան։
2. Պահպանման օրենքները։
3. Պինդ մարմնի մեխանիկան։
4. Հեղուկների և գազերի մեխանիկան:
5. Մոլեկուլյար կինետիկ տեսությունը:
6. Ջերմադինամիկայի առաջին սկզբմունքը։
7. Վիճակագրական բաշխում։
8. Ջերմադինամիկայի երկրորդ սկզբմունքը։
Ռեալ գազեր։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Սավելև Ի. Վ. Ընդհանուր ֆիզիկայի դասընթաց հ.1 “Լույս” Երևան 1982.
2. Савельев И. В. Курс физики․ том 1 Москва 2016.
3. H. C. Ohanian, J.T. Markert. Physics for Engineers and Scientists. Vol. 1, 2007 by W.W.
Norton & Company, Inc., New York-London.
4. Նինոյան Ժ. Հ, Բադալյան Է.Ս., Խաչատրյան Ժ.Բ. Մեխանիկայի ֆիզիկական
հիմունքներ, լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ, Երևան 2005:
5. Գաբրիելյան Ռ.Ց., Բադալյան Դ. Հ., Բադալյան Գ.Գ. Մոլեկուլային ֆիզիկա,
լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ, Երևան 2011:
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1. 0704/Բ24

2. Անողնաշարավորների կենդանաբանություն

3. 7 ECTS
կրեդիտ

4. 6 ժամ/շաբ.

5. 45 ժամ դաս./45 ժամ լաբ.

6. 2-րդ գարնանային

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել անողնաշար կենդանիների
կառուցվածքի, զարգացման, ֆիզիոլոգիայի, էկոլոգիայի, վարքագծիառանձնահատկություններիհետ: Պարզաբանել ձևաբանական և ֆիզիոլոգիական այն
փոփոխությունները, որոնք էվոլյուցիայի ընթացքում տեղի են ունենում նրանց
օրգան համակարգերում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. գիտակցելու անողնաշար կենդանիների անատոմո-ձևաբանական
առանձնահատկությունները, կարգաբանության հիմունքները,
2. լուսաբանելու տարբեր դասերին պատկանող կենդանիների,
կենսաբանոթւյան, էկոլոգիայի, նյութափոխանակության, բազմացման,
վարքի առանձնահատկությունները կապված զարգացման աստիճանից:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. ճանաչելու ողնաշարավոր կենդանիների դասերը ըստ կառուցվածքի,
բնակատեղի բազմացման և զարգացման փուլերի
4. վերլուծելու էվոլյուցին գործընթացները և մեխանիզմները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. օգտագործելու մասնագիտական գործունեության ընթացքում իրադրական
տարբեր հարցեր լուծելու համար ստացած գիտելիքները,
6. իրականացնելու հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական և
փորձագիտական ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4.

մեկնաբանելու կենդանի էակների բոլոր թագավորություններում
ընդգրկված օրգանիզմների ձևաբանության, ֆիզիոլոգիայի, ինքնավերարտադրման,
հիմնական
տաքսոնների
ներկայացուցիչների
աշխարհագրական տարածվածության և էկոլոգիական առանձնահատկությունները,
Ա5.
բացատրելու
բջիջների
կառուցվածքի,
նյութափոխանակության,
վերարտադրման և տարբերակման օրինաչափությունները, ձևաբանական
և կենսաքիմիական առանձնահատկությունները, օրգանիզմների բնական
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ռեզիստենտության գործոնների, ադապտիվ իմունիտետի ռեակցիաներն
ապահովող բջջային և մոլեկուլային մեխանիզմները,
Բ2. մեկնաբանելու և քննադատորեն վերլուծելու հենքային մասնագիտական
տեղեկատվությունը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. Լաբորատոր աշխատանքներ
3. Սեմինարներ
4. Իրավիճակային խնդիրների քննարկում
5. Առաջադրանքների կատարման ստուգում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1 Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
1.

1-ին ընթացիկ քննությունը. գրավոր`5 հարցից բաղկացած քննական հարցատոմսեր,
յուրաքանչյուրը 1 միավոր, առավելագույնը 5 միավոր: Միավորների քայլը`0.5:

2.

2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր` 5 հարցից բաղկացած քննական հարցատոմսեր,
յուրաքանչյուրը 1 միավոր, առավելագույնը 5 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:

3.

Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 5 հարցից բաղկացած քննական հարցատոմսեր,
յուրաքանչյուրը 2 միավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Անողնաշար
կենդանիների
զարգաման
պատմությունը:
Կենդանիների
համաչափությունը: Կենդանիների թագավորություն և նրա կարգաբանությունը: 1.
Միաբջջավորների ենթաթագավորություն. Բազմազանությունը, կառուցվածքային
և ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները: Սնման և բազմացման
առանձնահատկությունները: Կենսականշրջանները: Տիպերի, ենթատիպերի,
դասերի,
կարգերի
և
նրանց
ներկայացուցիչների
կառուցվածքը,
կենսաշրջաննուկենսակերպը:
Մակաբույծձևեր:
2.Բազմաբջջավորներ,
նրանցծագումը:
Ճառագայթային
համաչափություն.
սպունգներ,
աղեխորշավորներ,
սանրակիրներ,
նրանցձևաբանությունը,
կենսաշրջանը,
տարածվածությունը:
Երկկողմ
համաչափ
կենդանիներ.
հելմինթներ՝պարենքիմատոզ, առաջնախոռոչային, երկրորդախոռոչային: Օրգանհամակարգերի կառուցվածքը, կենսաշրջանը: Մակաբույծ և ազատապրողորդեր:
Հոդվածոտանիների
տիպի
առանձնահատկությունները:
Խռիկաշունչների,
խելիցեռավորների և տրախեաշունչների ներկայացուցիչների ձևաբանությունը,
զարգացումը և բազմացումը, նրանց գործնական նշանակությունը և
կենսաբազմազանությունը: Փափկամարմիններ. փորոտանիների, թերթախռիկավորներիևգլխոտանիներիներկայացուցիչներիօրգան-համակարգերի
համեմատական
էվոլյուցիան,
նրանց
ներկայացուցիչների
գործնական
նշանակությունը: Փշամորթները՝որպեսերկրորդաբերանայինջրայինկենդանիներ:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных, 2004г.
2. Шалапенок Е.С. Практиум по зоологии беспозвоночных, Исд. “Белорусский Дом
пичати”, Минск, 2002 г.
3. Догель В. А. Зоология беспозвоночных. М., “Высшая школа”, 559 стр., 1975.
4. Матвеев Б.С. Зоология беспозвоночных. Изд М. 1966.
5. Фролова Е.Н. Практикум по зоологии беспозвоночных, Москва, “Просвещение”,
1985

1. 0410/Բ27

2. Ֆիզիկա -2

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5.30 ժամ դաս/30 ժամ լաբ.
6. 3-րդ՝ գարնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողներին գիտելիքներ հաղորդել գազերի կինետիկ տեսության,
ջերմադինամիկայի ակզբունքների, վիճակագրական ֆիզիկայի հիմունքների,
ջերմոդինամիկական պրոցեսների, ռեալ գազերի, Վան-դեր-Վալսի հավասարման,
ինչպես նաև՝ էլեկտրական դաշտի և Էլեկտրական հոսանքի հատկությունների
վերաբերյալ։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
2. Նկարագրելու գազերի կինետիկ տեսության, ջերմադինամիկայի ակզբունքները,
վիճակագրական ֆիզիկայի հիմունքները, ջերմոդինամիկական պրոցեսները
3. Բացատրելու Վան-դեր-Վալսյան փոխազդեցությունների դերը կենսաբանական
համակարգերում,
4. Ներկայացնելու էլեկտրական դաշտի և էլեկտրական հոսանքի
հատկությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

5. Կառուցել էլեկտրական սխեմաներ, լուծել գործնական խնդիրներ էլեկտրական
դաշտի և հոսանքի հատկությունների հիման վրա

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6.

Օգտագործելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներ (ինտերնետ
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ),
7. գնահատելու և ընդհանրացնելու հետազոտությունների ժամանակ ստացված
արդյունքները
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. պարզաբանելու մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի հիմնական հասկացությունները,
ինֆորմացիայի հավաքման, պահպանման և մշակման համակարգչային մեթոդները:
Բ1. իրականացնելու գիտահետազոտական գործունեություն, գիտական նյութի
հավաքագրում, փորձերի մասնագիտական, դաշտային հետազոտություններ,
փորձարարական
և
դաշտային
հետազոտությունների
արդյունքների
նախնական մշակում,
Բ3. իրականացնելու գիտաարտադրական գործունեություն, ներդնելու գիտական
հետազոտությունների արդյունքները արտադրության մեջ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. լաբորատոր պարապմունք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
4.

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
1-ին ընթացիկ քննությունը. գրավոր`5 հարցից բաղկացած քննական հարցատոմսեր,
յուրաքանչյուրը 1 միավոր, առավելագույնը 5 միավոր: Միավորների քայլը`0.5:

5.

2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր` 5 հարցից բաղկացած քննական հարցատոմսեր,
յուրաքանչյուրը 1 միավոր, առավելագույնը 5 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:

6.

Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 5 հարցից բաղկացած քննական հարցատոմսեր,
յուրաքանչյուրը 2 միավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
9. Էլեկտրական դաշտը վակուումում։
10. Էլեկտրական դաշտը դիէլեկտրիկներում։ Էլեկտրական դաշտի էներգիան։
11. Հաստատուն էլեկտրական հոսանք։
12. Մագնիսական դաշտը վակուումում և միջավայրում ։ Մագնիսական դաշտի
ազդեցությունը լիցքերի և հոսանքների վրա։
13. Էլեկտրամագնիսկան մակածում: Մաքսվելի հավասարումների համակարգը:
14. Երկրաչափական օպտիկա։
15. Լույսի ինտերֆերենցը և դիֆրակցիան։
16. Լուսի բևեռացումը և դիսպերսիան։
17. Ջերմային ճառագայթում։ Ֆոտոններ։
18. Ատոմի Բորի տեսություն։ Ատոմների քվանտամեխանիկական տեսություն։
Ատոմի միջուկ։ Ռադիոակտիվություն։ Տարրական մասնիկներ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
6. Սավելև Ի. Վ. Ընդհանուր ֆիզիկայի դասընթաց հ.1,2 “Լույս” Երևան 1982.
7. Савельев И. В. Курс физики․ том 1,2 Москва 2016.
8. H. C. Ohanian, J.T. Markert. Physics for Engineers and Scientists. Vol. 1,2 2007 by W.W.
Norton & Company, Inc., New York-London.
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9. Գաբրիելյան Ռ.Ց., Բադալյան Դ. Հ., Բադալյան Գ.Գ. Մոլեկուլային ֆիզիկա,
լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ, Երևան 2011:
10. Գաբրիելյան Ռ.Ց., Մինասյանց Մ. Խ., Խաչատրյան Ժ. Բ. Էլեկտրականություն,
լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ, Երևան 2011:

1.0102/Բ26

2. Մաթեմատիկա-2

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. 30 ժամ դաս / 30 ժամ գործն.
6. 3-րդ՝ աշնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
12. ուսանողներին ծանոթացնել մաթեմատիկական անալիզի և դիֆերենցիալ
հավասարումների հիմունքներին;
13. տեսության արդի մեթոդների յուրացումը;
14. ծանոթացնել ներկայացվող տեսության ընդհանրացումներին և
կիրառություններին։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
•
•

Ներկայացնելու դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման հիմնական
մեթոդները;
Ներկայացնելու մաթեմատիկական անալիզի հիմնական գաղափարներ՝
հաջորդականության և ֆունկցիայի սահմանների, անընդհատ ֆունկցիաների,
ածանցյալի հիմնական հասկացությունները, գաղափարները և
հատկությունները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
•
•
•

Հաշվելու հաջորդականության և ֆունկցիայի սահմաններ, ֆունկցիայի
ածանցյալ, ինտեգրալ, հետազոտելու ֆունկցիայի վարքը;
Լուծելու դիֆերենցիալ հավասարումների որոշ տեսակներ;
Օգտագործելու մաթեմատիկական մեթոդներ կենսաբանական և այլ
հարակից բնագավառներում խնդիրներ լուծելու համար։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1. Յուրացված մեթոդների կիրառումը այլ տեսություններում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. պարզաբանելու մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի հիմնական հասկացությունները,
ինֆորմացիայի հավաքման, պահպանման և մշակման համակարգչային մեթոդները:
Բ1. իրականացնելու գիտահետազոտական գործունեություն, գիտական նյութի
հավաքագրում, փորձերի մասնագիտական, դաշտային հետազոտություններ,
փորձարարական
և
դաշտային
հետազոտությունների
արդյունքների
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նախնական մշակում,
Բ3. իրականացնելու գիտաարտադրական գործունեություն, ներդնելու գիտական
հետազոտությունների արդյունքները արտադրության մեջ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն աշխատանք,
3. գործնական պարապմունքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը. գրավոր`5 հարցից բաղկացած քննական հարցատոմսեր,
յուրաքանչյուրը 1 միավոր, առավելագույնը 5 միավոր: Միավորների քայլը`0.5:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր` 5 հարցից բաղկացած քննական հարցատոմսեր,
յուրաքանչյուրը 1 միավոր, առավելագույնը 5 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:
3.Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 5 հարցից բաղկացած քննական հարցատոմսեր,
յուրաքանչյուրը 2 միավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ֆունկցիա: Անընդհատություն։
2. Մեկ փոփոխականի ֆունկցիայի դիֆերենցիալ հաշիվ։
3. Մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաներ։
4. Ինտեգրալ հաշիվ։
5. Դիֆերենցիալ հավասարումներ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Լ․Գալստյան, Բարձրագույնմաթեմատիկա, Մաս 1,2 , ԵՊՀհրատ․, 2017
2. Գ. Ա. Միքայելյան, Զ. Ս. Միքայելյան,
Մաթեմատիկականմեթոդներբնագիտությանմեջ, Երևան, 2011
3. Ն․Ս․ Պիսկունով, Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշիվներ, ԲՏՈւՀ-ների համար, հ
․ 1,2, Լույս, Երևան, 1979
4. Ա․Ֆ․ Բերմանտ, Ի․Գ․Արամանովիչ, Մաթեմատիկական անալիզի համառոտ
դասընթաց
տեխնիկական ԲՈւՀ-երի համար, Լույս, Երևան, 1969
5. В.С. Шипачев, Высшаяматематика: учебник, 6-еизд., Высшаяшкола, М. 2003

1. 0608/Բ25
4.

2. Վերլուծական քիմիա

3 ժամ/շաբ.

6. 1-ին՝ աշնանային

3. 3 ECTS կրեդիտ

5. 23 ժամ դաս./ 22 ժամ լաբ.
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
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8. Դասընթացի նպատակն է՝
15. ուսանողներին ուսուցանել վերլուծական քիմիայի առակայի որական և
քանակական մասնաբաժինների հիմնական տեսական գիտելիքները
16. ուսուցանել կատիոնների և անիոնների հայտնաբերման գործնական
հմտությունները
17. պարզել վերլուծության համար ներկայացված փորձանմուշների որակական
բաղադրությունը
18. կախված փորձանմուշի որակական բաղադրությունից, առաջարկել բաղադրիչների
և կատարել դրանց քանակական որոշումը ծավալաչափական եղանակով:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. մեկնաբանելու որոկական անալիզի հիմնական սկզբունքները, կատիոնների և
անիոնների անալիտիկական խմբերի բաժանելու օրինաչափությունները
2. վերլուժելու քիմիական անալիզում կիրառվող հավասարակշռությունների
քանակական հաստատունների իմաստը և կարողանալու դրանք գրագետ
օգտագործել
3. կարողանալու կատարել քանակական որոշումներ անալիզի համապատասխան
եղանակներով

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Կատարելու փորձեր և լուծելու համապատասխան խնդիրներ
5. մշակելու փորձարարական աշխատանքների տվյալները և կատարելու
համապատասխան եզրակացություններ
6. օգտվելու գիտական և ուսումնական քիմիական գրականությունից

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում
8. աշխատելլու կոլեկտիվ և լուծելու ծագող խնդիրները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. բացատրելու ընդհանուր մասնագիտական առարկաների յուրացման համար
անհրաժեշտ քիմիայի տարբեր բաժինների` ընդհանուր, անօրգանական,
վերլուծական, օրգանական քիմիայի հիմնադրույթները,
Բ1.

իրականացնելու գիտահետազոտական գործունեություն, գիտական նյութի
հավաքագրում, փորձերի մասնագիտական, դաշտային հետազոտություններ,
փորձարարական
և
դաշտային
հետազոտությունների
արդյունքների
նախնական մշակում,

Բ4. ծավալելու կազմակերպչական գործունեություն բնության պահպանության և
ռացիոնալ բնօգտագործման բնագավառում, գնահատելու մարդածին
ազդեցության դերը շրջակա միջավայրի վրա:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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1. դասախոսություն
2. առցանց ուսուցում, տեսողական միջոցներ ՝ համակարգիչ, պրոեկտոր
3. ցուցադրական նյութեր
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց՝
1. Քննությունը՝ բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում հարց, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Վերլուծական քիմիայի հիմնական բաժինները՝ որակակն և քանակական անալիզ:
2. Որակական անալիզի խնդիրները: Կատիոնների և անիոնների դասակարգունը ըստ
անալիտիկական խմբերի:
3. Հոմոգեն հավասարակշռություն:Հվասարակշռության հաստատուն:
4. Թթվա-հիմնային հավասարակշռություններ: Թթուների և հիմքերի ժամանակից
տեսությունները:
5. Հետերոգեն հավասակշռություն: Լուծելիության արտադրյալ (ԼԱ): Դժվարալուծ
միացույան լուծելիության կախումը տարբեր գործոններից:
6.Կոմպլեքսագոյացման հավասարակշռություն: Կայունության և անկայունության
հաստատուններ:
7. Օքսիդա-վերականգնման հավասարակշռություն: Ստանդարտ վերօքս պոտենցիալ,
Ներնստի հավասարումը:
8. Քանակական անալիզի եղանակների դասակարգումը:
9. Չեզոքացման եղանակի տիտման կորերի կառուցումը, ինդիկատորների գույնի
անցման տիրույթը:
10. Պերմանգանատաչափության և յոդաչափության տեսական հիմունքները:
11. Կոմպլեքսոնաչափություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ա.Գ.Քանքանյան. Որակական քիմիական անալիզի տեսական հիմունքները.
Երևան, ԵՊՀ, 1979:
2. Ծ.Ն.Ալեկսեև. Որակական քիմիական կիսամիկրաանալիզի դասընթաց.
3. В.Д.Пономарев. Аналитическая химия.ч.1, М.,Высшая школа , 1982.
4. Ю.Ю.Лурье. Справочник по аналитической химии. М., Химия, 1989.
5. В.П.Васильев. Аналитическая химия. В 2 ч. – М.: Высшая школа, 1989.
6. А.Т.Пилипенко, И.В.Пятницкий. Аналитическая химия. Т.1.- М: Химия, 1990.
1. 0703/Բ29

2. Բույսերի անատոմիա և ձևաբանություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ
5. 30 ժամ դասախոս. / 15 ժամ լաբորատոր

4. 3 ժամ/շաբ.
6. 3-րդ՝ աշնանային

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
դասընթաց

8.Դասընթացի նպատակն է.
ուսանողներին

ծանոթացնել

բարձրակարգբույսերիտեսական
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և

կիրառական

հիմնախնդիրների, ընդհանուրբնութագրի, բույսերիներքին և արտաքին կառուցվածքի
ձևավորմանօրինաչափությունների
մասին,
ներկայացնելբույսերիէկոլոգիականխմբերը,
վեգետատիվօրգաններիմետամորֆոզները, բույսերի բազմացումը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. գիտակցելու բուսական բջջի, հյուսվածքների, վեգետատիվ և գեներատիվ
օրգանների, որպես բույսի բջջային, հյուսվածքային և
օրգանիզմային
մակարդակների դերը,
2. լուսաբանելու հյուսվածքային և
օրգանիզմային մակարդակների
միջև
պատճառային
կապերի
նշանակությունը,
բույսերի
բազմացման
առանձնահատկությունները,
3. ներկայացնելու հյուսվածքների, վեգետատիվ և գեներատիվ օրգանների
կառուցվածքների ձևաբանական առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

4. ճանաչելու հյուսվածքները և դրանց բաղադրիչ տարրերը մանրադիտակի
օգնությամբ,
5. կողմնորոշվելուբուսականօրգանիզմներիբազմազանությանմեջ,
6. վերլուծելու բույսերի օրգանների մետամորֆոզների պատճառները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. օգտագործելու ստացված գիտելիքները մասնագիտական գործունեության
ընթացքում,
8. մշակելու և վերլուծելու դաշտային հետազոտությունների արդյունքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. մեկնաբանելու կենդանի էակների բոլոր թագավորություններում ընդգրկված
օրգանիզմների ձևաբանության, ֆիզիոլոգիայի, ինքնավերարտադրման, հիմնական
տաքսոնների ներկայացուցիչների աշխարհագրական տարածվածու թյան և
էկոլոգիական առանձնահատկությունները,
Բ4. ծավալելու կազմակերպչական գործունեություն բնության պահպանության և
ռացիոնալ բնօգտագործման բնագավառում, գնահատելու մարդածին ազդեցության
դերը շրջակա միջավայրի վրա:
Գ5. կիրառելու գիտելիքները արտակարգ իրավիճակներում բնակչությանը առաջին
բժշկական օգնություն ցուցաբերելու համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. Լաբորատոր աշխատանքներ
3. Բանավոր հարցումներ
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4. Դիդակտիկ նյութեր
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝թեստային աշխատանք 10 միավոր
առավելագույն արժեքով:
2-րդ ընթացիկ քննությունըգրավոր է՝թեստային աշխատանք 10 միավոր առավելագույն
արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա1`Բարձրակարգբույսերիընդհանուրբնութագիրը,
կենսաբանականնշանակությունըմարդուկյանքում:Թեմա2`Բարձրակարգ
բույսերի
ծագումը,
մորֆոլոգիական
դիֆերենցումը,
թելոմայինտեսություն:Թեմա
3`Բույսերիներքին կառուցվածքը: Բուսական բջիջ, առանձնահատկությունները: Թեմա
4`
Հյուսվածքներ,
դասակարգում:
Թեմա
5`Արմատի,
տերևի,
ցողունիմորֆոանատոմիականառանձնահատկությունները:Թեմա 6` Ռաունկիերի
դասակարգումը: Թեմա 7` Բարձրակարգ բույսերիբազմացումը: Թեմա 8` Սերունդների
հաջորդականությունը սպորավոր և սերմնավոր բույսերի մոտ:Թեմա 9` Ծաղիկ,
ծաղկաբույլեր:
Թեմա
10`
Պտուղներ,
սերմեր,
դրանց
կենսաբանական
նշանակությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Барабанов Е.И., Зайчикова С.Г. Ботаника. Учебник. М. «ГЕОТАР-Медиа», 2013, 519 с.
2. Лотова Л.И. Ботаника (морфология и анатомия высших растений).Учебник. М.
«КомКнига», 2015, 512 с.
3. Сауткина Т.А., Поликсенова В.Д. Морфология растений: курс лекций. В 2 ч. Мн.
БГУ, 1 том - 2004, 115 с., 2-ой том - 2005, 69 с.
4. Серебрякова Т.И., Воронин Н.С. и др. Ботаника с основами фитоценологии: анатомия
и морфология растений. Учеб. для вузов. М. «Академкнига», 2006, 546 с.
5. Паршина Е.И. Ботаника (анатомия, морфология и систематика растений).Учебное
пособие, Сыктывкар, СЛИ, 2014, 76 с.

1. 0707/Բ28
4. 3 ժամ/շաբ.
6. 3-րդ՝ աշնանային

2. Բջջի կենսաբանություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ
5. 30 ժամ դաս./15 ժամ լաբ.
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ձևավորելու պատկերացում բջիջների կարուցվածքի և ֆունկցիաների մասին,
• ծանոթացնելու բջջում կատարվող պրոցեսնեին, բջիջների փոխազդեցության
մեխանիզմներին,
• նկարագրելու բջջում էներգիայի փոխակերպումների գործընթացները:
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. քննարկելու բջջի կենսաբանության հիմնահարցերը և ժամանակակից
նվաճումները,
2. ճանաչելու բջջի ուսումնասիրման հիմնական օբյեկտները և մեթոդները,
3. բացատրելու բջջում կատարվող մոլեկուլային գործընթացները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. իրականացնելու բջիջների կուլտիվացում,
5. գործնականում իրականացնելու բջջային կուլտուրաների հետ
հետազոտություններ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. օգտագործելու ժամանակակից տեխնիկան և լաբորատոր սարքավորումները,
7. իրականացնելու հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական և
կլինիկական ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. մեկնաբանելու կենդանի էակների բոլոր թագավորություններում ընդգրկված
օրգանիզմների ձևաբանության, ֆիզիոլոգիայի, ինքնավերարտադրման,
հիմնական տաքսոնների ներկայացուցիչների աշխարհագրական տարածվածության և էկոլոգիական առանձնահատկությունները,
Ա5.
բացատրելու
բջիջների
կառուցվածքի,
նյութափոխանակության,
վերարտադրման և տարբերակման օրինաչափությունները, ձևաբանական և
կենսաքիմիական առանձնահատկությունները, օրգանիզմների բնական ռեզիստենտության գործոնների, ադապտիվ իմունիտետի ռեակցիաներն ապահովող
բջջային և մոլեկուլային մեխանիզմները,
Ա7. ներկայացնելու մարդու կենսագործունեության հոգեֆիզիոլոգիական և
կենսաբանական հիմքերը, ֆիզիոլոգիական պրոցեսների մոլեկուլային
մեխանիզմները, նյութափոխանակության կարգավորման սկզբունքները,
ֆունկցիաների կայացման համեմատական ֆիզիոլոգիական ասպեկտները,
բուսական բջջի ֆիզիոլոգիայի հիմնական գծերը, ֆոտոսինթեզի, շնչառության,
ջրափոխանակության, բույսերի աճման և զարգացման, անբարենպաստ պայմանների նկատմամբ բույսերի դիմացկունության մեխանիզմները,
Բ2. մեկնաբանելու և քննադատորեն վերլուծելու հենքային մասնագիտական
տեղեկատվությունը,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ,
2. Լաբորատոր աշխատանքներ,
3. Աուդիո- և տեսանյութերի ցուցադրումներ,
4. Սեմինարներ:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանցեզրափակիչգնահատմանդասընթաց
1-ին ընթացիկ քննություն : Գրավոր ստուգում՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 10 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր: Միավորների
քայլը ՝ 0.5:
2-րդ ընթացիկ քննություն: Բանավոր ստուգում՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝2 միավոր: Միավորների
քայլը ՝ 0.5:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Էուկարիոտների և պրոկարիոտների բջիջների կառուցվածքի հիմնական
առանձնահատկությունները: Բջջային պոպուլյացիաներ:
2. Բջջաթաղանթի մոլեկուլային կառուցվածքը և գործառական միավորները:
Թաղանթների նշանակությունը բջջի գործունեության համար: Նյութերի
փոխադրումը: Թաղանթի խճանկարային մոդելը:
3. Բջջի օրգանոիդները: Միտոքոնդրիումներ, պլաստիդներ, ԷՊՑ, Գոլջիի համալիր,
լիզոսոմներ և այլն: Օրգանոիդները և վեզիկուլյար փոխադրումը: Էնդոցիտոզ,
էկզոցիտոզ, պինոցիտոզ և այլն:
4. Միտոքոնդրիումները որպես բջջի էներգետիկ կայաններ:
5. Բջջակմախք: Միկրոխողովակներ, միջանկյալ ֆիլամենտներ:
6. Բջջակորիզ: Բջջի ժառանգական նյութ և դրա մոլեկուլային կառուցվածքը:
7. Բջջային ցիկլ և բջջի բաժանում: Միտոզ, մեյոզ, ամիտոզ, բինար բաժանում:
8. Բջջի մահվան ձևերը: Ապոպտոզ, նեկրոզ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Альбертс Б., Джонсон А. и др.- Молекулярная биология клетки. Изд. Москва Ижевск,2013, в 3-хтомах.
2. БыковВ.Л. - Цитологияиобщаягистология., Санкт-Петербург, 2001.
3. Джеральд М. Фаллер, Деннис Шилдс. Молекулярная биология клетки.
Изд.БИНОМ, 2017.
4. ЧенцовЮ.С., - Общаяцитология. Изд. МГУ, 1995.
5. ՀովհաննիսյանԳ.,ԳևորգյանԱ.- Մարդումոլեկուլայինբջջագենետիկա., ԵՊՀիհրատարակչություն, Երևան, 2007.
6. http://www.molbiolcell.org/content/suppl/2013/12/11/24.24.3775.DC1/2013Abstracts.p
df
7. http://www2.nsysu.edu.tw/wzhlab/cell%20biology%20PDF/ch03%20protein%20struct
ure%20and%20function.pdf

1. 0707/Բ30

2. Էվոլյուցիոն գենետիկա

4. 2 ժամ/շաբ.
6. 3-րդ՝ աշնանային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1.ուսանողների մոտ ձևավորելո

3.2ECTS կրեդիտ

5. 30 ժամ դաս.
7. Առանց ընթացիկ գնահաման դասընթաց
ւէվոլյուցիոն գաղափարների և ուսմունքների
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առաջացմանու զարգացման մասին պատշաճ մասնագիտական պատկերացումներ,
2.բացատրելու էվոլյուցիոն գործընթացի գենետիկական գործոնները և առանձին
ուշադրություն դարձնելու մուտացիաների տեսակների վրա,
3.վերարտադրելու ժամանակակից մարդու կապն իր նախնիների հետ՝ հիմնվելով
միտոքոնդրիալ մուտացիաների և Y քրոմոսոմի կառուցվածքի վրա:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. թվարկելու կարևորագույնէվոլյուցիոն գործոնները,
2. վերարտադրելու և անվանելու այն մուտացիաների տեսակները, որոնք որոշիչ են
հանդիսանում էվոլյուցիայի գործընթացի համար,
3. քննարկելու նուկլեինաթթուների և սպիտակուցների ծագման առաջնայնությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. համադրելու
գենետիկական
մեթոդներն
էվոլյուցիոն
հարցերը
պարզաբանելու համար,
5. քննարկելու տարբեր օրգանիզմների գենոմները և քրոմոսոմները,
6. գնահատելու էվոլյուցիոն հիմնական աքսիոմները և դրանց գենետիկական
հիմքերը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

7. օգտագործելու ստացված գիտելիքները հետագա մասնագիտական
գործունեության ընթացքում գործնական հարցեր լուծելու համար.
8. իրականացնելու հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական և կլինիկական
ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. մեկնաբանելու կենդանի էակների բոլոր թագավորություններում ընդգրկված
օրգանիզմների ձևաբանության, ֆիզիոլոգիայի, ինքնավերարտադրման, հիմնական
տաքսոնների
ներկայացուցիչների
աշխարհագրական
տարածվածության
և
էկոլոգիական առանձնահատկությունները,
Ա5. բացատրելու բջիջների կառուցվածքի, նյութափոխանակության, վերարտադրման և
տարբերակման
օրինաչափությունները,
ձևաբանական
և
կենսաքիմիական
առանձնահատկությունները, օրգանիզմների բնական ռեզիստենտության գործոնների,
ադապտիվ
իմունիտետի ռեակցիաներն ապահովող բջջային և մոլեկուլային
մեխանիզմները,
Ա7. ներկայացնելու մարդու կենսագործունեության հոգեֆիզիոլոգիական և
կենսաբանական հիմքերը, ֆիզիոլոգիական պրոցեսների մոլեկուլային մեխանիզմները,
նյութափոխանակության կարգավորման սկզբունքները, ֆունկցիաների կայացման
համեմատական ֆիզիոլոգիական ասպեկտները, բուսական բջջի ֆիզիոլոգիայի
հիմնական գծերը, ֆոտոսինթեզի, շնչառության, ջրափոխանակության, բույսերի
աճման և զարգացման, անբարենպաստ պայմանների նկատմամբ բույսերի դիմացկունության մեխանիզմները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
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2. սեմինարներ,
3. աուդիո- և տեսանյութերի ցուցադրումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. Բանավոր քննություն`
առավալգույնը 20 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Էվոլյուցիոն տեսության գաղափարների զարգացումը հնադարից մինչ
ժամանակակից սինթետիկ տեսության ստեղծումը:
2. Էվոլյուցիոն գործընթացի հիմնական գործոնները՝ մեկուսացում, պոպուլյացիոն
ալիքներ, մուտացիոն փոփոխություններ, բնական ընտրություն:
3. Պատկերացում «կոնվարիանտ ռեդուպլիկացիա» հասկացության մասին:
4. Մուտացիոն փոփոխությունների տարբեր տեսակները և դրանց առաջացման
պատճառները:
5. Տեսակների առաջացումը ժամանակակից մոլեկուլային գենետիկայի տեսանկյունից:
6. Էվոլյուցիայի ընթացքը ժամանկակից պայմաններում:
7. Գեների դրեյֆը:
8. Տեսակների առաջացման տոհմնապետի սկզբունքի վարկածը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
• A.J.F. Griffiths, J.H. Miller, D.T. Suzuki, R.C. Lewontin, W.M. Gelbart – An introduction
to genetic analysis – New York – 1999 – p. 860.
• Tom Strachan and Andrew P. Read - Human molecular genetics - Bios scientific
publishers – 2004 – p. 674.
• Инге-Вечтомов С.Г. – Генетика и основании селекции. М., 1989.
• Клаг У., Каммингс М. - Основы генетики. М., 2007, c.894.
• ЯблоковА.Б., ЮсудовА.Г. – Эволюционноеучение.,М., 1981.
• ԲեգլարյանՆ.Պ. - Էվոլյուցիոնտեսություն, Երևան, 1988.
• ՀարությունյանՌ. Մ. – Հայժողովրդիմարդաբանությանևէկոլոգիականգենետիկա:
Երևան, 1996:
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2. Օրգանական քիմիա

4. 5 ժամ/շաբ.
6. 3-րդ՝ աշնանային

3. 5 ECTS
կրեդիտ
5. 45ժամ դաս./ 30ժամ լաբ.
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8.
Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողին ծանոթացնել “Օրգանական քիմիա” առարկայի դերին և նշանակությանը
կենսաքիմիա ուսումնասիրող ուսանողների պատրաստման գործում: Պարզաբանել
առարկայի դերը
տարաբնույթ քիմիական և կենսաքիմիական պրոցեսների
ուսումնասիրման, նրանց մեխանիզմների պարզաբանման ոլորտում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. քննարկելու

օրգանական

միացությունների
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հիմնական

դասերը,

նրանց

ստացման եղանակները և հատկությունները:
2. ներկայացնելու կիրառվող ռեագենտների առանձնահատկությունները:
3. իրականացնելուստացված գիտելիքները
օրգանական սինթեզի տարբեր
ոլորտներում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

4. ներկայացնելուպարզագույն սինթեզներ
5. վերծանելու համեմատաբար պարզ միացությունների կարուցվածքը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

6.Վերլուծելու փաստերը և անել համապատասխան եզրահանգումներ:
7. Աշխատելու թիմում և լուծել առաջադրված պրոբլեմները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. բացատրելու ընդհանուր մասնագիտական առարկաների յուրացման համար
անհրաժեշտ քիմիայի տարբեր բաժինների` ընդհանուր, անօրգանական,
վերլուծական, օրգանական քիմիայի հիմնադրույթները,
Բ1.

իրականացնելու գիտահետազոտական գործունեություն, գիտական նյութի
հավաքագրում, փորձերի մասնագիտական, դաշտային հետազոտություններ,
փորձարարական
և
դաշտային
հետազոտությունների
արդյունքների
նախնական մշակում,

Բ4. ծավալելու կազմակերպչական գործունեություն բնության պահպանության և
ռացիոնալ բնօգտագործման բնագավառում, գնահատելու մարդածին
ազդեցության դերը շրջակա միջավայրի վրա:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ, ցուցադրություններ և պասիվ ունկնդրում,
2. Առաջադրված պրոբլեմների լուծման եղանակների ընտրություն և քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն – կազմակերպվում է բանավոր, հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 1-ական միավոր:
Գնահատման քայլը` 0.5միավոր:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն - կազմակերպվում է գրավոր, հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 1-ական միավոր:
Գնահատման քայլը` 0.5միավոր:
3. Եզրափակիչ քննություն - բանավոր քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 5
հարց, յուրաքանչյուրը 2 միավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Գնահատման
քայլը՝ 0.5 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ընդհանուր ծանոթություն առարկայի, օրգանական միացությունների անվանակարգման և իզոմերիայի հետ: Ալկաններ, ցիկլոալկաններ, ալկեններ, ալկիններ,
ալկադիեններ (կառուցվածք, ստացման եղանակներ, հատկություններ):Արոմատիկ
ածխաջրածիններ (արոմատիկություն, կառուցվածքային առանձնահատկություններ,
ստացման եղանակներ, հատկությունները): Հալոգենածանցյալներ (հագեցած,
չհագեցած), ստացման եղանակներ, հատկությունները:Սպիրտներ (մեկատոմանի,
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բազմատոմանի), ֆենոլներ (կառուցվածք, ստացման եղանակներ, հատկություններ):
Ալդեհիդներ, կետոններ (հագեցած, չհագեցած):Միահիմն և երկհիմն
հագեցած
կարբոնաթթուներ:Միահիմն և երկհիմն
չհագեցած կարբոնաթթուներ:Ճարպեր և
լիպիդներ:Օքսի- և օքսոթթուներ, օպտիկական իզոմերիա:Շաքարներ:Ալիֆատիկ և
արոմատիկ ամիններ (դասակարգումը, ստացման եղանակները, հատկությունները),
նիտրոմիացություններ:Ամինոթթուներ (դասակարգումը, ստացման եղանակները,
հատկությունները), սպիտակուցներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Моррисон Р., Р. Бойд. Органическая химия, “Мир”, Москва, 2002.
2. Несмеянов А.Н., Н.А. Несмеянов. Начала органической химии, тт.1 и 2, “Химия”,
Москва, 1999.
3. Реутов О.А., А.Л.Курц, К.П.Будин, Органическая химия в 4-х частях, Москва, Бином
2004
4. Травень В.Ф., Органическая химия, тт.1 и 2, ИКЦ “Академкнига”, Москва, 2005.
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2. Բարձրակարգ բույսերի կարգաբանություն

3. 5 ECTS
կրեդիտ

4. 5 ժամ/շաբ.

5. 38 ժամ դաս. / 37 ժամ լաբ.

6. 4-րդ գարնանային

7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ժամանակակից
պատկերացումներ բարձրակարգ բույսերի կարգաբանության,
բարձրակարգսպորավորևսերմնավորբույսերիառանձնահատկությունների մասին;
ձևավորել պատկերացումներ բնության մեջ և մարդու կյանքում բարձրակարգ
սպորավոր և սերմնավոր բույսերի դերի և նշանակության վերաբերյալ, ինչպես նաև
բուսական ռեսուրսների օգտագործման և պահպանման համար առաջարկվող
գիտական եղանակների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. զարգացնելումասնագիտականճիշտպատկերացումներբուսաբանության,
բարձրակարգբույսերիկարգաբանությանժամանակակիցխնդիրներիվերաբերյալ,
2. հասկանալու ծաղկավոր բույսերի դերը և նշանակությունը բնության մեջ և
մարդու կյանքում,
3. ճանաչելու և որոշելու Հայաստանում հանդիպող և առավել տարածված բույսերի
ներկայացուցիչները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. տիրապետելու բույսերի որոշման և դասակարգման ժամանակակից
մեթոդներին և դրանք կիրառելու տեսակների նույնականացման ժամանակ,
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5. մշակելու և վերլուծելու դաշտային հետազոտությունների արդյունքները,
6. տիրապետելու բույսերի հավաքի, չորացման և պահպանման ժամանակակից
մեթոդներին:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7.

համակարգելու բարձրակարգ բույսերիտվյալներիէլեկտրոնայինբազա,

8. օգտագործելուստացվածգիտելիքներըմասնագիտականգործունեությանընթացք
ում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. մեկնաբանելու կենդանի էակների բոլոր թագավորություններում ընդգրկված
օրգանիզմների ձևաբանության, ֆիզիոլոգիայի, ինքնավերարտադրման, հիմնական
տաքսոնների
ներկայացուցիչների
աշխարհագրական
տարածվածության
և
էկոլոգիական առանձնահատկությունները,
Բ4. ծավալելու կազմակերպչական գործունեություն բնության պահպանության և
ռացիոնալ բնօգտագործման բնագավառում, գնահատելու մարդածին ազդեցության
դերը շրջակա միջավայրի վրա:
Գ5. կիրառելու գիտելիքները արտակարգ իրավիճակներում բնակչությանը առաջին
բժշկական օգնություն ցուցաբերելու համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. Լաբորատոր աշխատանքներ
3. Բանավոր հարցումներ
4. Դիդակտիկ նյութեր
5. էլեկտրոնային որոշիչներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
1.1-ին ընթացիկ քննությունը. գրավոր`5 հարցից բաղկացած քննական հարցատոմսեր,
յուրաքանչյուրը 1 միավոր, առավելագույնը 5 միավոր: Միավորների քայլը`0.5:
2.2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր` 5 հարցից բաղկացած քննական հարցատոմսեր,
յուրաքանչյուրը 1 միավոր, առավելագույնը 5 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:
3.Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 5 հարցից բաղկացած քննական հարցատոմսեր,
յուրաքանչյուրը 2 միավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Կարգաբանությունըորպեսբուսաբանության գիտությանհիմք:Հասկացություն
սպորավոր և սերմնավոր արքեգոնիալ և ծաղկավոր բույսերի մասին: Թեմա 2.
Բարձրակարգսպորավորբույսերիդասակարգումը: Թեմա 3. Էվոլյուցիայի միկրոֆիլ
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ուղղության ներկայացուցիչները: Թեմա 4. Էվոլյուցիայի մակրոֆիլ ուղղության
սպորավոր բույսերի ներկայացուցիչները: Թեմա 5.
Սերմնավորբույսերիդասակարգումը: Մերկասերմեր: Թեմա 6. Ծաղկավոր բույսեր:
Ընդհանուր բնութագիր և դասակարգում: Կարևորագույն ընտանիքներ և հիմնական
ներկայացուցիչներ: Թեմա 7. ՀՀ-ում տարածված ուտելի և դեղաբույսերի քիմիական
առանձնահատկությունները և կիրառումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
•

•
•
•
•

Ավագյան Ք.Գ., Պողոսյան Ա.Վ., Նանագյուլյան Ս.Գ., Կարապետյան Ն.Հ.
Բարձրակարգ բույսերի դասակարգումը (սպորավոր բույսեր և մերկասերմեր): Եր.: ԵՊՀ –ի հրատ., 2009, 36 էջ:
Барабанов Е.И., Зайчикова С.Г. Ботаника. Учебник. М. «ГЕОТАР-Медиа», 2013,
519 с.
Еленевский А.Г., Соловьева М.П., Тихомиров В.Н. Ботаника. Систематика высших,
или наземных, растений. Учебник. М. «Академия», 2006, 464 с.
Серебрякова Т.И., Воронин Н.С. и др. Ботаника с основами фитоценологии:
анатомия и морфология растений. Учеб. для вузов. М. «Академкнига», 2006, 546 с.
Флора Армении. Под редакцией Тахтаджяна А. Л. - тт. 1-11. - 1954-2011.

1. 0604/Բ33

2. Ֆիզիկական քիմիա

4. 3 ժամ/շաբ.
6. 4-րդ՝ գարնանային

3. 3 ECTS
կրեդիտ
5.23 ժամ դաս./ 22ժամ լաբ.
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողների մոտ ձևավորել ֆիզիկական քիմիայի տեսական մոտեցումների,
կենսաբանական համակարգերում յուրահատուկ քիմիական փոխազդեցությունների
հետազոտման ֆիզիկական մեթոդների տեսական և փորձարարական տեխնիկայի
վերաբերյալ պատշաճ մասնագիտական գիտելիքներ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու քիմիական թերմոդինամիկայի հիմնական օրենքները, դրանցից
բխող հետևությունները և կիրառման հնարավորությունները,
1. նկարագրելու
ոչ
էլեկտրոլիտների
և
էլեկտրոլիտների
լուծույթների
հատկությունները, էլեկտրաքիմիայի կիրառական ասպարեզները,
1. մեկնաբանելու քիմիական և
կենսաքիմիականռեակցիաներիկինետիկայիևկատալիզիտեսական hիմունքները
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառելու քիմիական թերմոդինամիկայի և կինետիկայի հիմնադրույթները,
դրանցից բխող հետևությունները և հնարավորությունները կենսաքիմիական
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ռեակցիաների մեխանիզմի պարզաբանման և դրա վրա ազդող գործոնների
կարգավորման համար
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
2. մշակելու քիմիական ռեակցիայի արագության, կարգի, ակտիվացման էներգիայի,
ինչպես նաև թերմոդինամիկական պարամետրերի (ներքին էներգիա, Գիբսի
էներգիա) փորձնական տվյալները` ելնելով ֆիզիկական քիմիայի տեսական
մոտեցումներից:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. բացատրելու ընդհանուր մասնագիտական առարկաների յուրացման համար
անհրաժեշտ քիմիայի տարբեր բաժինների` ընդհանուր, անօրգանական,
վերլուծական, օրգանական քիմիայի հիմնադրույթները,
Բ1.

իրականացնելու գիտահետազոտական գործունեություն, գիտական նյութի
հավաքագրում, փորձերի մասնագիտական, դաշտային հետազոտություններ,
փորձարարական և դաշտային հետազոտությունների արդյունքների նախնական
մշակում,
Բ4.
ծավալելու կազմակերպչական գործունեություն բնության պահպանության և
ռացիոնալ բնօգտագործման բնագավառում, գնահատելու մարդածին ազդեցության
դերը շրջակա միջավայրի վրա:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.Դասախոսություններ,
2. Գործնական աշխատանքներ,
3. Սեմինարներ, քննարկումներ,
4.Լաբորատոր աշխատանքներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
1.1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2.2-րդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գազային հիմնական օրենքները: Իդեալական և գազ ռեալ գազեր, վիճակի
հավասարումները: Քիմիական թերմոդինամիկայի հիմնական հասկացությունները:
Թերմոդինամիկայի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ օրենքները, նրանց կիրառումն ու
հետևությունները: Գիբսի և Հելմհոլցի էներգիաները: Քիմիական պոտենցիալ: Ֆազային
հավասարակշռություն,
Կլաուզիուս-Կլապեյրոնի
հավասարումը:
Քիմիական
հավասարակշռություն:
Հավասարակշռության
հաստատունի
կախվածությունը
ջերմաստիճանից: Ֆազային դիագրամներ: Լուծույթներ. կոլիգատիվ հատկությունները:
Օսմոտիկ ճնշում: Պարցիալ մոլային մեծություններ: Էլեկտրոլիտների լուծույթների
հատկությունները: Էլեկտրահաղորդականություն: Էլեկտրաքիմիա: Գալվանական
էլեմենտի թերմոդինամիկան, Ներստի հավասարումը: Մեմբրանային պոտենցիալ,
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ակտիվ տրանսպորտ: Քիմիական կինետիկայի հիմնադրույթները: Ռեակցիայի
արագության չափման էքսպերիմենտալ մեթոդները: Պարզ ռեակցիաների կինետիկա:
Ռեակցիայի կարգի և արագության հաստատունների որոշման մեթոդներ:
Ակտիվացման էներգիա: Կատալիզ: Ֆերմենտատիվ ռեակցիաների կինետիկա:
Միխայելիս-Մենտենի հավասարումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. R. Chang, Physical Chemistry for Chemical and Biological Sciences, 3rd ed., USA,
University Science Books, 2000, 1018p.
2. K.J. Laidler, J.H. Meiser, B.C. Sanctuary, Physical Chemistry, New York: Houghtan
Mifflin Company, 4th ed, 2003.
3. В.В. Еремин, С.И. Каргов и др., Задачи по физической химии, Учебное пособие,
Москва: Экзамен, 2005, 320 с.
4. И. Пригожин, Д. Кандепуди, Современная термодинамика, Москва: Мир, 2002, 461
с.
5. Շ.Ա. Մարգարյան, Ա.Գ. Խաչատրյան, Փորձարարականֆիզիկականքիմիա,
ԵՊՀհրատ, 2009, 188 էջ:

1. 0706/Բ35
4. 5 ժամ/շաբ.
6. 4-րդ գարնանային

2. Հյուսվածքաբանություն և անհատական
զարգացման կենսաբանություն
5. 38 ժամ դաս/37 ժամ լաբ.

3. 5 ECTS
կրեդիտ

7. Եզրափակիչ գնահումով դասընթաց

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել
հյուսվածքաբանության
տեսական
և
կիրառական
հիմնախնդիրների,
պատկերացում
կազմել
մարդուևողնաշարավորկենդանիների
հյուսվածքային
և
բջջային
կազմավորվածությանօրինաչափությունների
և
մեխանիզմների,
զարգացման
կենսաբանության տեսական և կիրառական հիմնախնդիրների մասին` կենդանիների և
մարդու անհատական զարգացման պրոցեսների էվոլյուցիոն բարդացման, սաղմնային
զարգացման և օրգանոգենեզի օրինաչափությունների և մեխանիզմների մասին
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. գիտակցելու հյուսվածքի, որպես օրգանիզմի կազմավորվածության որոշակի
մակարդակի և որպես ուրույն համակարգի տեղը և դերը
2. լուսաբանելու օրգանային, հյուսվածքային և բջջային կառույցների միջև
պատճառային և ենթակայական կապերի նշանակությունը,
3. ներկայացնելու կենդանիների և մարդու անհատական զարգացման բոլոր
փուլերում ձևագոյացման օրինաչափությունները և դրանց իրականացման
մեխանիզմները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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4. ճանաչելու մանրադիտակի տակ հյուսվածքները և նրանց բաղադրիչ տարրերը,
5. վերլուծելու հյուսվածքներում առաջացած փոփոխությունների մեխանիզմները,
6. ճանաչելու մանրադիտակի տակ կենդանիների սաղմնային զարգացման որոշակի
փուլերը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

7. օգտագործելու մասնագիտական գործունեության ընթացքում իրադրական
տարբեր հարցեր լուծելու համար ստացած գիտելիքները,
8. իրականացնելու հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական և կլինիկական
ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. մեկնաբանելու կենդանի էակների բոլոր թագավորություններում ընդգրկված
օրգանիզմների
ձևաբանության,
ֆիզիոլոգիայի,
ինքնավերարտադրման,
հիմնական տաքսոնների ներկայացուցիչների աշխարհագրական տարածվածության և էկոլոգիական առանձնահատկությունները,
Ա7. ներկայացնելու մարդու կենսագործունեության հոգեֆիզիոլոգիական և
կենսաբանական հիմքերը, ֆիզիոլոգիական պրոցեսների մոլեկուլային
մեխանիզմները,
նյութափոխանակության
կարգավորման
սկզբունքները,
ֆունկցիաների կայացման համեմատական ֆիզիոլոգիական ասպեկտները,
բուսական բջջի ֆիզիոլոգիայի հիմնական գծերը, ֆոտոսինթեզի, շնչառության,
ջրափոխանակության, բույսերի աճման և զարգացման, անբարենպաստ պայմանների նկատմամբ բույսերի դիմացկունության մեխանիզմները,
Բ2.

մեկնաբանելու և քննադատորեն
տեղեկատվությունը,

վերլուծելու

հենքային

մասնագիտական

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. Լաբորատոր աշխատանքներ
3. Գործնական աշխատանքներ
4. Սեմինարներ
5. Իրավիճակային խնդիրների քննարկում
6. Առաջադրանքների կատարման ստուգում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
1.
1-ին ընթացիկ քննությունը. գրավոր`5 հարցից բաղկացած քննական հարցատոմսեր,
յուրաքանչյուրը 1 միավոր, առավելագույնը 5 միավոր: Միավորների քայլը`0.5:
2.

2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր` 5 հարցից բաղկացած քննական հարցատոմսեր,
յուրաքանչյուրը 1 միավոր, առավելագույնը 5 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:

Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 5 հարցից բաղկացած քննական հարցատոմսեր,
յուրաքանչյուրը 2 միավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հյուսվածքների կառուցվածքա-գործառական տարրերը: Հյուսվածքների էվոլյուցիայի և
հիստոգենեզի
հիմնական
ուղենիշները,
հյուսվածքների
բջջա-դիֆերոնային
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կազմավորվածությունը:
Էպիթելային
հյուսվածքներ.
Բջիջների
ձևաբանական
առանձնահատկությունները, միացման ձևերը: Կենդանիների տարբեր խմբերի
ծածկույթային էպիթելների բջջայիկազմը և գործառույթները: Գեղձայինէպիթել:
Շարակցական հյուսվածքներ: Արյուն, ավիշ, արյունաստեղծում: Արյունաստեղծ
հյուսվածքներ: Բուն շարակցական հյուսվածքների կազմավորվածությունը և
գործառույթները:
Կմախքային
հյուսվածքներ:
Մկանային
հյուսվածքներ:
Ողնաշարավորների միջաձիգ-զոլավոր մկանային հյուսվածքի կառուցվածքագործառական կազմավորվածությունը: Ողնաշարավորների – անողնաշարների հարթ
մկանային հյուսվածքները: Նյարդային հյուսվածք: Նեյրոնները և նեյրոգլիան:
Նյարթաթելեր, սինապսներ և նյարդայի ծայրապարատներ:
Պրոգենեզ, գամետոգենեզի մոլեկուլային-կենսաբանական և բջջաբանական էությունը:
Բեղմնավորման բջջագենետիկակական, սաղմնաբանական և ֆիզիոլոգիական
էությունը
և
ընթացքը:
Տրոհման
տիպերը,
տրոհման
փորձարարական
հետազոտությունը: Ռեգուլացում և դետերմինացում: Կլոնավորում: Գաստրուլացում,
սաղմնաթերթեր:
Նեյրուլացում:
Տարբեր
ողնաշարավորների
արտասաղմնայինօրգանները: Սաղմնային ինդուկցիա: Տարբեր ողնաշարավորների
օրգանների համակարգերի զարգացումը, դրա ձևաբանությունը և պատճառային
մեծանիզմները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. ՋիվանյանԿ.Ա., ԿարապետյանԱ.Ֆ.Հյուսվածաբանություն: Մասառաջին: ԵՊՀ, 2012
2. Быков В.Л. Цитология и общая гистология. Санкт-Петербург, Сотис, 2004 .
3. Р.К.Данилов, А.А. Клишов, Т.Г. Боровая. Гистология. Санкт-Пе-тербург. ЭЛБИ-СПБ,
2004.
4. Белоусов Л.В. Основы общей эмбриологии. МГУ, 2005
5. Валькович Э.И. Общая и медицинская эмбриология. Санкт-Петербург. Фолиант, 2003
6. Данилов Р.К., Боровая Т.Г. Общая и медицинская эмбриология. Санкт-Петербург,
СпецЛит, 2003
7. Петренко Л.К. Эмбриология человека. Санкт-Петербург. Фолиант, 2005
1. 0704/Բ34

2. Ողնաշարավորների կենդանաբանություն

4. 8 ժամ/շաբ.

3. 8 ECTS
կրեդիտ
5. 60 ժամ դաս./60 ժամ լաբ.

6. 4-րդ գարնանային

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ողնաշարավոր կենդանիների
կառուցվածքի,
զարգացման,
ֆիզիոլոգիայի,
էկոլոգիայի,
վարքագծի
առանձնահատկությունների հետ, ինչպես նաև քորդավորների բոլոր դասերի
գործնականնշանակությունը:
Պարզաբանել ձևաբանական և ֆիզիոլոգիական այն փոփոխությունները, որոնք
էվոլյուցիայի ըմթացքում տեղի են ունենում նրանց օրգան համակարգերում:
Ուսանողները կծանոթանան ողնաշարավորների հետազոտման ոչ միայն դասական այլ
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նաև ժամանակակից մեթոդների հետ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
7. Գիտակցելու ողնաշարավոր կենդանիների անատոմո-ձևաբանական
առանձնահատկությունները, կարգաբանաության հիմունքները,
8. լուսաբանելու տարբեր դասերին պատկանող կենդանիների, կենսաբանոթւյան,
էկոլոգիայի, նյութափոխանակության, բազմացման, վարքի
առանձնահատկությունները կապված զարգացման աստիճանից:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
9. ճանաչելու ողնաշարավոր կենդանիների դասերը ըստ կառուցվածքի,
բնակատեղի բազմացման և զարգացման փուլերի
10. վերլուծելու էվոլյուցին գործընթացները և մեխանիզմները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
11. օգտագործելու մասնագիտական գործունեության ընթացքում իրադրական
տարբեր հարցեր լուծելու համար ստացած գիտելիքները,
12. իրականացնելու հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական և
փորձագիտական ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. մեկնաբանելու կենդանի էակների բոլոր թագավորություններում ընդգրկված
օրգանիզմների
ձևաբանության,
ֆիզիոլոգիայի,
ինքնավերարտադրման,
հիմնական տաքսոնների ներկայացուցիչների աշխարհագրական տարածվածության և էկոլոգիական առանձնահատկությունները,
Ա5. բացատրելու բջիջների կառուցվածքի, նյութափոխանակության, վերարտադրման
և տարբերակման օրինաչափությունները, ձևաբանական և կենսաքիմիական
առանձնահատկությունները, օրգանիզմների բնական ռեզիստենտության
գործոնների, ադապտիվ իմունիտետի ռեակցիաներն ապահովող բջջային և
մոլեկուլային մեխանիզմները,
Բ2. մեկնաբանելու և քննադատորեն վերլուծելու հենքային մասնագիտական
տեղեկատվությունը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
7. Դասախոսություններ
8. Լաբորատոր աշխատանքներ
9. Սեմինարներ
10. Իրավիճակային խնդիրների քննարկում
11. Առաջադրանքների կատարման ստուգում
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը. գրավոր`5

հարցից բաղկացած քննական հարցատոմսեր,

յուրաքանչյուրը 1 միավոր, առավելագույնը 5 միավոր: Միավորների քայլը`0.5:
2.

2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր` 5 հարցից բաղկացած քննական հարցատոմսեր,
յուրաքանչյուրը 1 միավոր, առավելագույնը 5 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:

Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 5 հարցից բաղկացած քննական հարցատոմսեր,
յուրաքանչյուրը 2 միավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Քորդավորների
տիպի
բնութագիրը,
Ենթատիպ
Անգանգեր(Acrania),թրթուրաքորդայավորներկամթաղանթայիններ(Tunicata),Ձկների(Pis
ces),
վերնադասիդասերիբնութագիրը,
բազմազանությունը,
տարածվածությունը,
կենսակերպն ու նշանակությունը: Ոսկրային ձկների ադապտացիաները: Ձկների
էվոլյուցիան, վարքը,
տնտեսական նշանակությունն ու պաշտպանությունը:
բնութագիրը,
բազմազանությունը,
Երկկենցաղների
դասի(Amphibia)
տարածվածությունը
և
կենսակերպը:
Պոչավոր
երկկենցաղների
ներքին
կառուցվածքային առանձնահակությունները: Երկկենցաղների վարքը, ֆիզիոլոգիական
առանաձնահատկությունները և նրանց նշանակությունն ու պահպանությունը:
Ողնաշարավոր կենդանիների ցամաք դուրս գալը, երկեկնցաղների էվոլյուցիան:
Անամնիաներ և ամնիոտներ: Սողունների դասի (Reptilia) բնութագիրը, էկոլոգիաֆիզիոլոգիական
առանձնահատկությունները,
վարքը,
բազմազանությունը,
տարածվածությունը կենսակերպն ու պաշտպանությունը: Սողունների էվոլյուցիան:
Թռչունների
դասի
(Aves),
բնութագիրը,
էկոլոգիա-ֆիզիոլոգիական
առանձնահատկությունները,
վարքը, բազմազանությունը, տարածվածությունը
կենսակերպն ու պաշտպանությունը:
Թռչունների էվոլյուցիան: Թռչունների
տնտեսական նշանակություն ու պաշտպանությունը: Կաթնասունների դասի (Mammalia)
բնութագիրը,
վարքը, բազմազանությունը, տարածվածությունը կենսակերպն ու
պաշտպանությունը: Կաթնասունների նշանակություն ու պաշտպանությունը:
Կաթնասունների էվոլյուցիան:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Зоология позвоночных, Дзержинский Ф.Я., Васильев Б.Д., Малахов В.В., 2013.
2. Наумов Н.К., Карташев Н- Зоология животных-1,2 том – 1979
3. Константинов, В.М. Зоология позвоночных: Учебник для ВУЗов. 7-е издание / В.М.
Константинов, С.П. Наумов, С.П. Шаталова. – М.: Академия, 2011. – 448 с.
Լրացուցիչ գրակակնություն
4. Блохин, Г.И. Зоокультура позвоночных: Учебное пособие. – М.: Изд-во РГАУ–МСХА,
2012. – 171 с.
5. Карташев, Н.Н. Практикум по зоологии позвоночных. 3-е издание / Н.Н. Карташев,
В.Е. Соколов, И.А. Шилов. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 383 с.
6. Кидов, А.А. Ресурсы земноводных: Учебное пособие. – М.: Изд-во РГАУ–МСХА,
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2012. – 218 с.
7. Кидов, А.А. Ресурсы рыб: Учебное пособие. – М.: Изд-во РГАУ–МСХА, 2012. – 164 с.
8. Arakelyan M.S., Danielyan F.D. et al Herpetofauna of Armenia and Nagorno- Karabakh.
2011, p 149
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2. Կենսաքիմիայի հիմունքներ - 1

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. 30 ժամ դաս.
6. 4-րդ գարնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացինպատակն է՝
19. Ուսանողներին բացատրել կենդանի բջիջների հիմնական բաղադրամասերի՝
սպիտակուցների կառուցվածքի հիմնականառանձնահատկությունները,
դասակարգումը, ֆունկցիաների կապը կառուցվածքայի
նառանձնահատկությունների հետ,
20. Մեկնաբանել ֆերմենտների դերը, կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ
առանձնահատկությունները
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Թվարկելու սպիտակուցների կառուցվածքի մեջ մտնող ամինաթթուները,
ներկայացնելու նրանց կառուցվածքը,
2. ձևակերպելու սպիտակուցների կառուցվածքային մակարդակները,
դասակարգելու սպիտակուցները
3. լուսաբանելու ֆերմենտների կառուցվածքային և ֆունկցիոնա
լառանձնահատկությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. թվարկելու և տարբերակելու հյուսվածքներից սպիտակուցների անջատման
մեթոդները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. աշխատելու գրականության հետ, կատարելու ընդհանրացումներ, քննարկելու
սպիտակուցների քիմիական կառուցվածքի և նրանց կենսաբանական
հատկությունների միջև եղած կապերը
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. մեկնաբանելու կենդանի էակների բոլոր թագավորություններում ընդգրկված
օրգանիզմների ձևաբանության, ֆիզիոլոգիայի, ինքնավերարտադրման,
հիմնական տաքսոնների ներկայացուցիչների աշխարհագրական տարածվածության և էկոլոգիական առանձնահատկությունները,
Ա5.
բացատրելու
բջիջների
կառուցվածքի,
նյութափոխանակության,
վերարտադրման և տարբերակման օրինաչափությունները, ձևաբանական և
կենսաքիմիական առանձնահատկությունները, օրգանիզմների բնական ռեզիստենտության գործոնների, ադապտիվ իմունիտետի ռեակցիաներն ապահովող
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բջջային և մոլեկուլային մեխանիզմները,
Բ2. մեկնաբանելու և քննադատորեն վերլուծելու հենքային մասնագիտական
տեղեկատվությունը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ դասընթացի հիմնական տեսական դրույթների վերաբերյալ,
տեխնիկական տարբեր միջոցների օգտագործմամբ մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի
և գործունեության մեխանիզմների ցուցադրություն, քննարկումներ, բանավեճեր,
ընտրված թեմաներով զեկուցումներ ուսանողների կողմից,
2.ինքնուրույն տեսական և գործնական աշխատանք՝ ստացած գիտելիքներն
ամրապնդելու և խորացնելունպատակով՝ օգտագործելովառաջարկվածհիմնական և
լրացուցիչգրականաղբյուրներ, համացանցիաղբյուրները:
12. . Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց.
Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում
է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Պրոտեինոգեն և ոչպրոտեինոգեն, փոխարինելի և ոչ փոխարինելի ամինաթթուներ:
Ամինաթթուների թթվահիմնային հատկությունները, ստերեոիզոմերիան, օպտիկական
ակտիվությունը: Սպիտակուցների կառուցվածքային մակարդակները:
Սպիտակուցների դասակարգումը: Ֆերմենտներ: Ֆերմենտատիվ կատալիզի
առանձնահատկությունները:
14. Հիմնականգրականությանցանկ.
1. Кнорре Д.Г., Годовикова Т.С., Мызина С.Д., Федорова О.С.
Биоорганическаяхимия, Новосибирскскийгосударственыйуниверситет, 2011,
480стр.
2. Северин Е.С., Биологическаяхимия, 5-ое издание, 2014, Мед.
Информационноеагентство, Москва, 709стр.
3. Boyer R.F. Biochemistry laboratory: modern theory and techniques, 2012, Pearson
Education Inc., 2012, 362p.
4. Nelson, D.L., Cox, M.M., Lehninger Principles of Biochemistry, 2013, Freeman and
Comp., 1198p
5. Վերջինտարիներիամփոփիչհոդվածներ՝ “Critical Reviews”. “Current Opinions”,
“Biochim. Biophys. Acta”, “Nature” և ”Science” հանդեսներում
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2.Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների հետ
3. 2 ECTS
աշխատանք
կրեդիտ
4.2 ժամ/շաբ.
5. 15 ժամ դաս./, 15ժամ գործ.
6. 7-րդ՝ աշնանային
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Ուսանողներին ներկայացնել փորձարարական կենսաբանության տարրական
հիմքերը, բացատրել քանակական տվյալների մշակման անհրաժեշտությունն ու
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նշանակությունը
2. ծանոթացնել
ժամանակակից
կենսաբանական
հետազոտություններում
կիրառվող փորձարարական տվյալների մշակման ընթացքում կիրառվող
վիճակագրական ցուցանիշների հաշվարկի կարգի և եղանակների հետ
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ներկայացնելու կենսաբանական երևույթների և խնդիրների կենսամետրիական
վերլուծության սկզբունքներն ու եղանակները
2. Համապատասխան
մաթեմատիկական
վերլուծությունների
միջոցով
գնահատելու կենսաբանական երևույթների և գործընթացների միջև գործող
բազմաթիվ կապերն ու փոխհարաբերությունները
3. Որոշելու հետազոտվող ցուցանիշի ճշգրիտ քանակական
պատահական շեղումները տարբերել օրինաչափ գործընթացից

բնութագիրը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Լուծելու հաշվարկային խնդիրներ
2. Ընտրելու փորձարարական տվյալների մշակման առավել արդյունավետ

մեթոդներ
3. Կատարելու օբյեկտիվ եզրակացություններ հիմնվելով փորձարարական

տվյալների վիճակագրական մշակման արդյուքների վրա:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Հաշվարկելու և նախագծել հետազոտական աշխատանքների համար
անհրաժեշտ օբյեկտների և կրկնությունների թվաքանակը,
2. Համապատասխան հաշվարկների միջոցով գնահատելու փորձի ընթացքում
ստուգվող գործընթացի հավաստիությունը
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2. պարզաբանելու մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի հիմնական հասկացությունները,
ինֆորմացիայի հավաքման, պահպանման և մշակման համակարգչային մեթոդները:
Բ2. մեկնաբանելու և քննադատորեն վերլուծելու հենքային մասնագիտական
տեղեկատվությունը,
Բ3.

իրականացնելու գիտաարտադրական գործունեություն, ներդնելու գիտական
հետազոտությունների արդյունքները արտադրության մեջ,

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. կարդալ դասախոսություն
2. կազմակերպել գործնական աշխատանքներ
3. լուծել հաշվարկային խնդիրներ
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4. կատարել հաշվարկներ կիրառելով համակարգչային ծրագրեր
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը

պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Քանակական կենսաբանության սկզբունքները, կենսամետրիական հետազոտության
փուլերը: Ընտրություն և նրա վիճակագրական բնութագիրը: Հատկանիշները
բնութագրող մեծություններ: Ստանդարտ շեղում և փոփոխականության այլ
ցուցանիշներ: Վիճակագրական գնահատում: Նորմալբաշխմանհատկությունները:
Վստահելիմիջակայք: Փորձիճշգրտությանորոշում Վիճակագրական հիպոթեզների
ստուգում: T Ստյուդենտի չափանիշ, Т Ուայթի չափանիշ: Q Ռոզենբաումի չափանիշ:
Նորարական մոդելավորում EXCEL միջավայրում: Տվյալների հարստացման խնդիրը
(ստատիկ մոդելներ) Գործընթացների ուսումնասիրության խնդիրը (դինամիկ
մոդելներ):
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ивантер Э.В., Коросов А.В. Элементарная биометрия : Изд-во ПетрГУ, 2013. — 110
с
2. Муравья, Л. Н. Хуобонен, М. Э. БиометрияСборник задач Издательство ПетрГУ,
2015, 35 с
3. Яковлев В.Б., Яковлева О.А. Биометрическая обработка экспериментальных
данных Учебное пособие. — М.: LennexCorp, 2014. — 173 с
4. Jung K. Statistical Analysis in Proteomics. Humana Press, 2015. — 314 p
5. S J Welham, S A Gezan, S J Clark, A Mead Statistical Methods in Biology: Design and
Analysis of Experiments and Regression. CRC press, 2015, 592 p

1. 0707/Բ36

2. Մոլեկուլային գենետիկա և գենոմիկա

3. 8 ECTS
կրեդիտ
5. 53 ժամ դաս./52 ժամ լաբ.
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

4. 7 ժամ/շաբ.
6. 5-րդ աշնանային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ծանոթացնելմոլեկուլայինգենետիկայիևգենոմիկայիժամանակակիցհիմն
ախնդիրներիևմեթոդներիհետ,
2. հաղորդել մասնագիտական գիտելիքներ գենոմային ծրագրերի,
կառուցվածքային, ֆունկցիոնալ և համեմատական գենոմիկայի
նվաճումների մասին,
3. ստեղծել պատկերացում ֆարմակոգենոմիկայի, տոքիկոգենոմիկայի,
էկոլոգիական, բժշկական, էվոլյուցիոն գենետիկայի նվաճումների
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մասին:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.

նկարագրելու ժառանգականության մոլեկուլային մեխանիզմները,
լուսաբանելու գեների կառուցվածքի և գործունեության
օրինաչափությունները,
մատնանշելու գենետիկական տեղեկատվության դրսևորումը կարգավորող
էպիգենետիկական գործոնները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.
5.

կատարելու գենետիկական և բջջագենետիկական վերլուծություն,
կիրառելու գենետիկայի և գենոմիկայի նվաճումները կենսաբանության և
բժշկության ոլորտներում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6.

իրականացնելու հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական և
կլինիկական ոլորտներում,

7.

օգտագործելու մասնագիտական գործունեության ընթացքում իրադրական
տարբեր հարցեր լուծելու համար ստացած գիտելիքները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5.
բացատրելու
բջիջների
կառուցվածքի,
նյութափոխանակության,
վերարտադրման և տարբերակման օրինաչափությունները, ձևաբանական և
կենսաքիմիական առանձնահատկությունները, օրգանիզմների բնական ռեզիստենտության գործոնների, ադապտիվ իմունիտետի ռեակցիաներն ապահովող
բջջային և մոլեկուլային մեխանիզմները,
Բ2. մեկնաբանելու և քննադատորեն վերլուծելու հենքային մասնագիտական
տեղեկատվությունը,
Գ2.
ցուցաբերելու
ընկալունակություն
մասնագիտական
գործունեության
բնագավառում նորամուծությունների նկատմամբ,
Գ3.
պատրաստելու
զեկուցումներ,
ներկայացնելու
հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. Լաբորատոր աշխատանքներ
3. Գործնական աշխատանքներ
4. Սեմինարներ
5. Գործնական պարապմունքներ աուդիո- և տեսանյութերի կիրառմամբ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը. գրավոր`5 հարցից բաղկացած քննական հարցատոմսեր,
յուրաքանչյուրը 1 միավոր, առավելագույնը 5 միավոր: Միավորների քայլը`0.5:
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2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր` 5 հարցից բաղկացած քննական հարցատոմսեր,
յուրաքանչյուրը 1 միավոր, առավելագույնը 5 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:

3. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 5 հարցից բաղկացած քննական հարցատոմսեր,
յուրաքանչյուրը 2 միավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Գենետիկայի զարգացման պատմություն:
2. Ժամանակակից պատկերացումներ գեների կառուցվածքի և գործունեության
մասին:
3. Գենետիկական տեղեկատվության պահպանման և դրսևորման մոլեկւլային
մեխանիզմները
4. Ժամանակակից պատկերացումներ գենոմների կառուցվածքի և գործունեության
մասին:
5. «Մարդու գենոմ» ծրագիր:
6. Գենոմիկա, տրանսկրիպտոմիկա և պրոտեոմիկա:
7. Համեմատական գենոմիկա:
8. Մուտագենեզի և ռեպարացիայի մոլեկուլային մեխանիզմներ:
9. ֆարմակոգենոմիկա, տոքիկոգենոմիկա, էկոլոգիական, բժշկական, էվոլյուցիոն
գենետիկա:
10. Հայժողովրդիգենետիկա
11. Հայաստանի էկոլոգիական գենետիկա
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Редактирование генов и геномов. Под ред. Закияна С.М. и др. Новосибирск, 2016.
2.
Жимулев И.Ф.Общая и молекулярная генетика, Издательство: Новосибирск, 2013
3.
Геномика-медицине. Под ред. Иванова В.И. и Киселева Л.Л., М., ИКЦ, 2005.
4.
Васильев Г.В. Геномика. Вавиловский журнал генетики и селекции, 2014, том 18,
№ 1, 158-165.
5.
Вельков В.В.Многомерная биология XXI века и клиническая лабораторная
диагностика. ЛАБОРАТОРНАЯ МЕДИЦИНА (Журнал Российской Ассоциации
медицинской лабораторной диагностики) №9/2008, 13-18
6.
Инге-Вечтомов С.Г. – Генетика с основами селекции., Санкт-Петербург, изд. Н-Л,
2010.
7.
ШевченкоВ.А.,ТопорнинаН.А., СтволинскаяН.С.– Генетикачеловека.,
Практикумдлявузов, Москва, Владос, 2001.
8.
ՀարությունյանՌ.Մ., ՔոչարՆ.Հ. –
Հայժողովրդիմարդաբանությանևէկոլոգիականգենետիկա: Երևան, 1996.
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1. 0709/Բ37

2.Կենսաքիմիայի հիմունքներ - 2

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 6 ժամ/շաբ.
5. 45 ժամ դաս/, 45 ժամ լաբ.
6. 5-րդ աշնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1.Ուսանողներին բացատրել ածխաջրերի, լիպիդների, վիտամինների, հորմոնների
կառուցվածքի և ֆունկցիաների առանձնահատկությունները, նրանց դերը
օրգանիզմում ընթացող կենսաքիմիական գործընթացներում,
2.Բացատրել ածխաջրերի, ազոտ պարունակող միացությունների և լիպիդների
փոխանակության սկզբունքները և ուղիները,
3.Բացատրել միացությունների տարբեր խմբերի նյութափոխանակության ուղիների
փոխադարձ կապը
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
•

•

Ներկայացնելու ճարպերի, ածխաջրերի, վիտամինների,
հորմոններիքիմիականկառուցվածքը, ֆունկցիաները,
դասակարգմանսկզբունքները,
Վերարտադրելու սպիտակուցների, ածխաջրատների և
լիպիդներիփոխանակությանուղիները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
•

•

Կատարելու ածխաջրերի, լիպիդների, սպիտակուցների և
ամինաթթուներիորոշման, անջատման և մաքրման,
փոխանակությանհետազոտություններ
Ինքնուրույնիրականացնելու ֆերմենտներիմաքրման և
ակտիվությանորոշմանաշխատանքներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. վերարտադրելու ածխաջրերի, ճարպերի, լիպիդների և
ազոտպարունակողմիացություններիփոխանակությանուսումնասիրմանասպարեզո
ւմկենսաքիմիայիխնդիրները,
իրականացնելինքնուրույնգիտականհետազոտություններկենսաքիմիայիբնագավառ
ում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. մեկնաբանելու կենդանի էակների բոլոր թագավորություններում ընդգրկված
օրգանիզմների ձևաբանության, ֆիզիոլոգիայի, ինքնավերարտադրման, հիմնական
տաքսոնների
ներկայացուցիչների
աշխարհագրական
տարածվածության
և
էկոլոգիական առանձնահատկությունները,
Ա5. բացատրելու բջիջների կառուցվածքի, նյութափոխանակության, վերարտադրման և
տարբերակման
օրինաչափությունները,
ձևաբանական
և
կենսաքիմիական
առանձնահատկությունները, օրգանիզմների բնական ռեզիստենտության գործոնների,
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ադապտիվ
իմունիտետի ռեակցիաներն ապահովող բջջային և մոլեկուլային
մեխանիզմները,
Բ2. մեկնաբանելու և քննադատորեն վերլուծելու հենքային մասնագիտական
տեղեկատվությունը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ դասընթացի հիմնական տեսական դրույթների վերաբերյալ,
տեխնիկական տարբեր միջոցների օգտագործմամբ մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի
և գործունեության մեխանիզմների ցուցադրություն, քննարկումներ, բանավեճեր,
ընտրված թեմաներով զեկուցումներ ուսանողների կողմից
2.լաբորատոր գիտահետազոտական աշխատանք՝ սպիտակուցների և
նուկլեինաթթուների ֆիզիկաքիմիական հատկությունների ուսումնասիրման
ուղղությամբ՝ օգտագործելով ուսումնամեթոդական գրականություն,
3.ինքնուրույն տեսական և գործնական աշխատանք՝ ստացած գիտելիքներն
ամրապնդելու և խորացնելու նպատակով՝ օգտագործելովառաջարկվածհիմնական և
լրացուցիչ գրական աղբյուրներ, համացանցիաղբյուրները
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը. գրավոր`5 հարցից բաղկացած քննական հարցատոմսեր,
յուրաքանչյուրը 1 միավոր, առավելագույնը 5 միավոր: Միավորների քայլը`0.5:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր` 5 հարցից բաղկացած քննական հարցատոմսեր,
յուրաքանչյուրը 1 միավոր, առավելագույնը 5 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:

3. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 5 հարցից բաղկացած քննական հարցատոմսեր,
յուրաքանչյուրը 2 միավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:: Գնահատման քայլը՝
0.5 միավոր;
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ածխաջրերիքիմիականկառուցվածքը,հատկությունները, դասակարգումը: Լիպիդների
կառուցվածքայինառանձնահատկությունները:
Լիպիդներիդասակարգումը:
Նյութափոխանակությանկարգավորմանմեջ վիտամինների և հորմոնների դերը:
Կենսաբանականօքսիդացում:Ածխաջրերիմարսողությունը
և
ներծծումը:
Ածխաջրերիփոխանակությանհիմնականուղիները:
Լիպիդներիմարսողությունը,ներծծումը և տարածումնօրգանիզմում: Ճարպաթթուների
β-օքսիդացումը:Ճարպաթթուներիկենսասինթեզը:Սպիտակուցներիմարսողությունը և
արգասիքներիներծծումը: Սպիտակուցիփտում: Ամինաթթուներիդեզամինացումը,
տրանսամինացումը,
դեկարբօքսիլացումը:
Տրանսդեզամինացում:
Սպիտակուցներիփոխանակությանկարգավորումը:
14. Հիմնականգրականությանցանկ.
1. Кнорре Д.Г., Годовикова Т.С., Мызина С.Д., Федорова О.С. Биоорганическаяхимия,
Новосибирскскийгосударственыйуниверситет, 2011, 480стр.
2. Северин Е.С., Биологическаяхимия, 5-ое издание, 2014, Мед.
Информационноеагентство, Москва, 709стр.
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3. Boyer R.F. Biochemistry laboratory: modern theory and techniques, 2012, Pearson
Education Inc., 2012, 362p.
4. Nelson, D.L., Cox, M.M., Lehninger Principles of Biochemistry, 2013, Freeman and
Comp., 1198p
5. Վերջինտարիներիամփոփիչհոդվածներ՝ “Critical Reviews”. “Current Opinions”,
“Biochim. Biophys. Acta”, “Nature” և ”Science” հանդեսներում

1. 0706/Բ38

2. Իմունաբանություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 3 ժամ/շաբ.

5. 30 ժամ դաս./15 ժամ լաբ.

6. 5-րդ՝ աշնանային

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
դասընթաց

8.Դասընթացի նպատակն է
ուսանողների մոտ ձևավորել հիմնարար գիտելիքներ իմունիտետի, որպես բազմաբջիջ
օրգանիզմների պաշտպանական հատկության նշանակության, մոլեկուլային և բջջային
իմունոլոգիայի հիմնախնդիրների, մեթոդոլոգիայի, իմունիտետի դրսևորումների և
դրանց խանգարումների մասին
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Գիտակցելու օրգանիզմների բնական ռեզիստենտության և ձեռք բերովի
իմունիտետի նշանակությունը, որպես տեսակի առանձնյակների գենետիկական
ամբողջականությունն ապահովողան հրաժեշտ գործոնի,
2. Սահմանելու իմունիտետի համակարգի օրգանային, բջջային և մոլեկուլային
կազմավորվածության առանձնահատկությունները, բջջային և հումորալ
իմունային ռեակցիաների օրինաչափություններ,
3. Բացատրելու ձեռքբերովի իմունիտետի ձևավորման բոլոր հիմնական
մեխանիզմները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

4. Կիրառելու ընդհանուր և մասնավոր իմունաբանության արդիական խնդիրների
և մոտեցումների վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքման և մշակման
համակարգչային մեթոդները,
5. կիրառելու իմունահիտոքիմիական մեթոդները կլինիկական
հետազոտություններում,
6. բացատրելու բազմաբջիջ օրգանիզմների հոմեոստազի պահպանման մեջ
իմունիտետի համակարգի դերը և հիմնավորել նրա նշանակությունը
կենդանիների առաջընթաց էվոլյուցիայի համար:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

7. օգտագործելու մասնագիտական գործունեության ընթացքում իրադրական
տարբեր հարցեր լուծելու համար ստացած գիտելիքները,
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8. իրականացնելու հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական և
կլինիկական ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5.
բացատրելու
բջիջների
կառուցվածքի,
նյութափոխանակության,
վերարտադրման և տարբերակման օրինաչափությունները, ձևաբանական և
կենսաքիմիական առանձնահատկությունները, օրգանիզմների բնական ռեզիստենտության գործոնների, ադապտիվ իմունիտետի ռեակցիաներն ապահովող
բջջային և մոլեկուլային մեխանիզմները,
Ա7. ներկայացնելու մարդու կենսագործունեության հոգեֆիզիոլոգիական և
կենսաբանական հիմքերը, ֆիզիոլոգիական պրոցեսների մոլեկուլային
մեխանիզմները, նյութափոխանակության կարգավորման սկզբունքները,
ֆունկցիաների կայացման համեմատական ֆիզիոլոգիական ասպեկտները,
բուսական բջջի ֆիզիոլոգիայի հիմնական գծերը, ֆոտոսինթեզի, շնչառության,
ջրափոխանակության, բույսերի աճման և զարգացման, անբարենպաստ պայմանների նկատմամբ բույսերի դիմացկունության մեխանիզմները,
Բ2. մեկնաբանելու և քննադատորեն վերլուծելու հենքային մասնագիտական
տեղեկատվությունը,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Դասախոսություններ
Լաբորատոր աշխատանքներ
Գործնական աշխատանքներ
Սեմինարներ
Իրավիճակային խնդիրների քննարկում
Առաջադրանքների կատարման ստուգում

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ ստուգում – կազմակերպվում է գրավոր, հարցատոմսը պարունակում
է 5 հարց, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 2միավոր: Պատասխանը
գնահատելիս հաշվի է առնվում, թե ուսանողն ինչ չափով է շարադրել հարցի
պատասխանը, հաշվի է առնվում հանձնարարված գրականությունից ուսանողի
կողմից լրացուցիչ փաստարկների ներկայացման հանգամանքը: Գնահատմանքայլը՝
0.5 միավոր:
2-րդ ընթացիկ ստուգում - կազմակերպվում է բանավոր, հարցատոմսը
պարունակում է 5հարց, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 1 միավոր:
Պատասխանը գնահատելիս հաշվի է առնվում, թե ուսանողն ինչ չափով է շարադրել
հարցի պատասխանը, հաշվի է առնվում հանձնարարված գրականությունից ուսանողի
կողմից լրացուցիչ փաստարկների ներկայացման հանգամանքը: Գնահատման քայլը՝
0.5 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Իմունիտետի բնորոշումը, իմունոլոգիայի առարկան, ընդհանուր և մասնավոր
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հիմնախնդիրները: Կլոնային- սելեկցիոն տեսությունը: Բնական իմունիտետի
ֆիզիկական, ֆիզիոլոգիական, բջջային գործոնները; Բորբոքում: Իմունիտետի
համակարգի կենտրոնական և ծայրամասային օրգանները և բջիջները: Հակածիններ:
Իմունոգենությունը պայմանավորող գործոնները: Հապտեններ: Իմունոգլոբուլիններ,
դրանց հետերոգենությունը; Իմունոգլոբուլինների իզոտիպերը, դրանց մոլեկուլային
կառուցվածքի և գործառույթների առանձնահատկություները: Իմունոգլոբուլիների
գեների սոմատիկ վերահամակցումը: Լիմֆոցիտների հակածին զանազանող
ռեցեպտորները, դրանց բազմազանության ստեղծման մեխանիզմները: Հյուսվածքային
համատեղելիության գլխավոր համալիրը: Լիմֆոցիտների զարգացումը, դրանց
դրական և բացասական սելեկցիան: Բջջային իմունիտետի ռեակցիաները:
լիմֆոցիտների ակտիվացման մոլեկուլային մեխանիզմները: Հակածին ներկայացնող
տարբեր բջիջների դերը: Տրանսպլանտացիոն իմունիտետ: Իմունիտետը ուռուցքների
դեմ:
Հումորալ
իմունային
պատասխան:
լիմֆոցիտների
ակտիվացումը,
իմունոգլոբուլինների գործառույթները: Իմունային հիշողություն, իմունոլոգիական
տոլերանտություն: Իմունիտետի անցանկալի հետևանքները: Գերզգայնության
ռեակցիաներ, աուտոիմունիտետ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ջիվանյան Կ.Ա. Իմունաբանություն Երևան, 2015, 208 էջ
2. Галактионов В.Г. Иммунология. Изд-во МГУ. 2006.
3. Галактионов В.Г. Механизмы иммунитета в графической форме.Изд-во “Высшая
школа”. Москва.2000.
4. Хаитов Р.М., Игнатьева Г.И., Сидорович И.Г. Иммунология. Москва, Медицина, 2000.
5. Ярилин А.А. Иммунология. Изд-во Высшая школа. Москва. 2010.

1. 0708/ Բ39
4. 4 ժամ/շաբ.

2. Էկոլոգիա և ռացիոնալ բնօգտագործում -1

3. 4 ECTS
կրեդիտ

5. 30 ժամ դաս./30ժամ լաբ.

6. 5-րդ՝ աշնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիք բնական
ռեսուրսների, դրանց դասակարգման սկզբունքների, կայուն բնօգտագործման
գաղափարին և ռեսուրսների կառավարման հիմնական սկզբունքնրեի մասին, ներկա
բնապահպանական խնդիրների համատեքստում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ձևակերպելու կենսառեսուրսների և դրանց դասակարգման հիմնական
սկզբունքները,
2. Ներկայացնելու գլոբալ էկոլոգիական խնդիրների և կենսառեսուրսների
սպառման,
կայուն զարգացման և էկոլոգիական կառավարման սկզբունքները,
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3. Լուսաբանելու ջրային, հանքային ռեսուրսների և կենսաբազմազանության՝
որպես բնական ռեսուրսի, կայուն կառավարման սկզբունքները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

4. կազմելու կենսառեսուրսների գնահատման ծրագրեր,
5. վերլուծելու կենսառեսուրսների
կառավարման արդյունավետությունը և
կատարել համապատասխան առաջարկներ,
6. գնահատելու տարածքային էկոոլոգիական խնդիրները և առաջարկելու դրանց
լուծման արդյունավետ եղանակներ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. կատարելու ինքնուրույն, տրամաբանական և վերլուծական աշխատանքներ:

Ա4. մեկնաբանելու կենդանի էակների բոլոր թագավորություններում ընդգրկված
օրգանիզմների ձևաբանության, ֆիզիոլոգիայի, ինքնավերարտադրման,
հիմնական տաքսոնների ներկայացուցիչների աշխարհագրական տարածվածության և էկոլոգիական առանձնահատկությունները,
Ա8. լուսաբանելու կենսաբանական բազմազանության դերը` որպես կենդանի
համակարգերի և ամբողջությամբ վերցված` կենսոլորտի կայունության
առաջատար
գործոնի,
տարբեր
մակարդակների
վերօրգանիզմային
համակարգերի
ձևավորման,
գործառության
սկզբունքները,
տարբեր
մակարդակների կենսաբանական համակարգերի հոմեոստազն ապահովող,
օրգանիզմի և միջավայրի միջև
փոխադարձ կապերն ապահովող
մեխանիզմները:
Բ2. մեկնաբանելու և քննադատորեն վերլուծելու հենքային մասնագիտական
տեղեկատվությունը,
Բ4. ծավալելու կազմակերպչական գործունեություն բնության պահպանության և
ռացիոնալ բնօգտագործման բնագավառում, գնահատելու մարդածին
ազդեցության դերը շրջակա միջավայրի վրա:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
.
դասախոսություններ,
6. լաբորատոր աշխատանքներ հողի, ջրային և ռեսուրսների վիճակի գնահատման,
այն է` դրանց քիմիական բաղադրության, քիմիական և ֆիզիկական
հատկությունների ուսումնասիրման, ինչպես նաև էկոլոգիական անվտանգության
վերաբերյալ,
7.
քննարկումներ, դեպքերի վերլուծություն և այլ ինտերակտիվ մեթոդներ,
.
խմբային հանձնարարություններ, ներկայացումներ (պրեզենտացիաներ):
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր
առավելագույն արժեքով:
Հարցումը պարունակում է թեստային առաջադարանքներ /2 միավոր/,
տրամաբանական հարցեր /2 միավոր/ և մեկ հարց լաբորատոր աշխատանքից /1
միավոր/: Գումարային գնահատականը 5 միավոր: ներկայացմամբ:
Միավորների քայլը 0, 1 է:
Եզրափակիչ քննություն.
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր, մնացած 5
միավորը ուսանողը վաստակում է համապատասխան նախապես հանձնարարված
թեմայի վերաբերյալ կարճ հաղորդագրության ներկայացմամբ:
Միավորների քայլը 0,5 է:
12. սընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բնական ռեսուրսներ և դրանց դասակարգումը: Գլոբալ էկոլոգիական և կայուն
զարգացում:
Ջրային
ռեսուրսներ:
Հողային
և
հանքային
ռեսուրսներ:
Նյութերիերկրաբանականևկենսաբանականշրջապտույտը:
Էկոհոմակարգերը
և
կենսաբազմազանությունը որպես կենսառեսուրս: Կենսառեսուրսների ռացիոնալ
օգտագործման և կառավարման սկզբունքները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. I.V Murali Krishna Valli Manickam. Environmental Management, ButterworthHeinemann, 2017, 664 pages
2. Abiud Kaswamila, . Sustainable Natural Resources, InTech, 2012, 178 pp
3. Daniel D. Chiras is the author of 'Natural Resource Conservation: Management for a
Sustainable Future (10th Edition)', published 2009
4. Էկոլոգիականկառավարմանհամակարգ: ISO 14000միջազգային ստանդարտ,
2004թ.
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1.0709/Բ47

2. Մոլեկուլային կենսաբանության հիմունքներ

4. 3 ժամ/շաբ.
6. 7-րդ`աշնանային
8. Դասընթացի նպատակն է՝

3. 3 ECTS
կրեդիտ

5. 30 ժամ. դաս./15 ժամ լաբ.
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

1. ուսանողներին ծանոթացնել մոլեկուլյար կենսաբանության հիմունքներին և
առարկայի ժամանակակից ասպեկտներին, նուկլեինաթթուների և
սպիտակուցների կառուցվածքին և ֆունկցիաներին,
2. բացատրել ժառանգական ինֆորմացիայի վերարտադրման և փոխանցման
սկզբունքները և մեխանիզմները, ծանոթացնել պրոկարիոտների և
էուկարիոտներիգենոմի և գեների կառուցվածքների հետ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու դասական և ժամանակակից մոլեկուլային կենսաբանության
տեսական հիմնախնդիրները,
2. բացատրելու ռեպլիկացիայի, տրանսկրիպցիայի, տրանսլյացիայի և հակադարձ
տրանսկրիպցիայի գործընթացները և նրանց կարգավորման մեխանիզմները,
3. սահմանելու վիրուսների, պրոկարիոտների և էուկարիոտների գենոմի
կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գործնականում իրականացնելու ԴՆԹ-իանջատում տարբեր հյուսվածքներից,
կատարելու նրա որոշ ֆիզիկաքիմիական հատկությունների ուսումնասիրում,
2. համեմատելու էվոլյուցիոն զարգացման տարբեր աստիճանի վրա գտնվող
օրգանիզմներից
անջատված
ԴՆԹ-ի
բաղադրությունը
և
ֆիզիկաքիմիականհատկությունները, համեմատելու տարբեր օրգանիզմների
գենոմի
կառուցվածքային
առանձնահատկությունները՝
կապված
նրանց
գործունեության առանձնահատկությունների հետ
3. կիրառելու հետազոտության ժամանակակից մեթոդներ և դրանց հիման վրա
հաշվարկելու սպիտակուցների մոլեկուլային զանգվածը, կոնցենտրացիան

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. կիրառելու մոլեկուլային կենսաբանության տեսական, մեթոդական դրույթները
բջջային արդյունաբերության զարգացման բնագավառում,
2. քննարկելու ստացած գիտելիքները, կազմակերպելու բանավեճեր մոլեկուլային
կենսաբանության հիմնադրույթների և զարգացմանհ նարավոր ուղիների շուրջ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
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Ա5. բացատրելու բջիջների կառուցվածքի, նյութափոխանակության, վերարտադրման
և տարբերակման օրինաչափությունները, ձևաբանական և կենսաքիմիական
առանձնահատկությունները,
օրգանիզմների
բնական
ռեզիստենտության
գործոնների, ադապտիվ
իմունիտետի ռեակցիաներն ապահովող բջջային և
մոլեկուլային մեխանիզմները,
Ա7. ներկայացնելու մարդու կենսագործունեության հոգեֆիզիոլոգիական և
կենսաբանական հիմքերը, ֆիզիոլոգիական պրոցեսների մոլեկուլային մեխանիզմները, նյութափոխանակության կարգավորման սկզբունքները, ֆունկցիաների կայացման համեմատական ֆիզիոլոգիական ասպեկտները, բուսական բջջի ֆիզիոլոգիայի
հիմնական գծերը, ֆոտոսինթեզի, շնչառության, ջրափոխանակության, բույսերի
աճման և զարգացման, անբարենպաստ պայմանների նկատմամբ բույսերի
դիմացկունության մեխանիզմները,
Բ2. մեկնաբանելու և քննադատորեն վերլուծելու հենքային մասնագիտական
տեղեկատվությունը,
Գ2.
ցուցաբերելու
ընկալունակություն
մասնագիտական
գործունեության
բնագավառում
նորամուծությունների
նկատմամբ,բնագավառում
նորամուծությունների նկատմամբ,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. դասախոսություններ դասընթացի հիմնական դրույթների վերաբերյալ,
քննարկումներ, բանավեճեր, ընտրված թեմաներով զեկուցումներ ուսանողների
կողմից
2.լաբորատորաշխատանք՝ սպիտակուցների և նուկլեինաթթուների
ֆիզիկաքիմիական հատկությունների ուսւոմնասիրման ուղղությամբ
1. 3.ինքնուրույն տեսական և գործնական աշխատանք՝ ստացած գիտելիքներն
ամրապնդելու և խորացնելու նպատակով,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց՝
1. Քննությունը՝ բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում հարց, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Մոլեկուլային կենսաբանության առարկան, խնդիրները, զարգացմանփուլերը,
հեռանկարները:
Նուկլեինաթթուների
կառուցվածքը,
բաղադրամասերը,
տարածականկառուցվածքը, ԴՆԹ-ի երկշղթապարույրի կառուցվածքը, B, A, Z ձևերը:
Գերպարուրաված ԴՆԹ, տոպոիզոմերազներ և նրանց ազդման մեխանիզմները:
Սպիտակուցների կառուցվածքի կապը նրանց կենսաբանական ֆունկցիաների հետ:
Պրոկարիոտ և էուկարիոտ բջիջների գենոմների և գեներիկառուցվածքը:
Հասկացությունօպերոնիմասին:
Ռեպլիկացիայի,
տրանսկրիպցիայի
և
տրանսլյացիայիփուլերը, կարգավորումը: ՌՆԹ-ի պրոցեսինգը և սպլայսինգը:
Հակադարձ տրանսկրիպցիա:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Северин С.Е. Биологическая химия, 2016, Издательство ГЭОТАР-Медиа, 624стр.
2. Ригден Д. Дж. Структура и функционирование белков, Изд. Ленанд, Едиториал
УРСС, 2014, 424стр.
3. Льюин Б. Гены, 2012, М., Изд. БИНОМ, 896стр.
4. МушкамбаровН.,Кузнецов С. Молекулярнаябиология. Введение в
молекулярнуюцитологию и гистологию. Учебноепособие, 2016, 616 стр.
5. Спирин А.С. Молекулярная биология: рибосомы и биосинтез белка, 2011,
Изд.центр “Академия”, 496с.
Weaver F.R. Molecular Biology, 5th edition, Mcgraw Hill Higher Education, 2011, 914p
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3.

Էկոլոգիա և ռացիոնալ բնօգտագործում-2

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. 30 ժամ դաս./30 ժամ լաբ.

6. 6-րդ գարնանային

7.Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին ծանոթացնել կենսաբազմազանության,
որպես կենսաբանական ռեսուրսի, էկոհամակարգերի և ագրոէկոհամակարգերի
կառուցվածքի և գործունեության ժամանակակից առանձնահատկությունններին:
Կենսաբզամզանության վիճակի գնահատման, սպառնացող վտանգների դուրս բերման
և պահպանության սկզբունքներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Լուսաբանելու կենսաբազմազանության և ագրոկենսաբզամզանության, որպես
կենսաբանական ռեսուրսների առանձնահատկությունները,
2. ներկայացնելուկենսաբազմազանության տարբեր մակարդակներին և դրանց
ուսումնասիրության եղանակաները
3. նկարագրելու կենսաբազմազանության կայուն օգտագործման տեսական
մոտեցումները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
վերլուծելու
էկոհամակարգերի
կառավարմանը
և
դրանց
արտադրողականությանն առնչվող հիմնահարցերը,
2.
վերլուծելու էկոհամակարգերի կայուն օգտագործման հնարավորությունները,
3.
կատարելու ագրոկենսաբազմազանության վիճակի գնահատում և մոնիթորինգ,
5. մշակելու կենսաբազմազանության պահպանության տարբեր եղանակներ,
6. կիրառելու
բնապահպանական
և
էկոլոգիական
գիտելիքները
1.

120

բնապահպանական և ռացիոնալ բնօգտագործման տարբեր ոլորտներում

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
3. վերլուծելու
փաստեր և կատարելու հետևություններ, կատարելու
տրամաբանական և վերլուծական աշխատանքներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. մեկնաբանելու կենդանի էակների բոլոր թագավորություններում ընդգրկված
օրգանիզմների ձևաբանության, ֆիզիոլոգիայի, ինքնավերարտադրման,
հիմնական տաքսոնների ներկայացուցիչների աշխարհագրական տարածվածության և էկոլոգիական առանձնահատկությունները,
Ա7. ներկայացնելու մարդու կենսագործունեության հոգեֆիզիոլոգիական և
կենսաբանական հիմքերը, ֆիզիոլոգիական պրոցեսների մոլեկուլային
մեխանիզմները, նյութափոխանակության կարգավորման սկզբունքները,
ֆունկցիաների կայացման համեմատական ֆիզիոլոգիական ասպեկտները,
բուսական բջջի ֆիզիոլոգիայի հիմնական գծերը, ֆոտոսինթեզի, շնչառության,
ջրափոխանակության, բույսերի աճման և զարգացման, անբարենպաստ պայմանների նկատմամբ բույսերի դիմացկունության մեխանիզմները,
Բ4. ծավալելու կազմակերպչական գործունեություն բնության պահպանության և
ռացիոնալ բնօգտագործման բնագավառում, գնահատելու մարդածին
ազդեցության դերը շրջակա միջավայրի վրա,
Գ2.
ցուցաբերելու
ընկալունակություն
մասնագիտական
գործունեության
բնագավառում նորամուծությունների նկատմամբ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
2. դասախոսություններ,
3. լաբորատոր աշխատանքներ կենսաբազմազանության վիճակի գնահատման
ժամանակակից և պահպանության վերաբերյալ
.
3. քննարկումներ, դեպքերի վերլուծություն և այլ ինտերակտիվ մեթոդներ,
.
4. խմբային հանձնարարություններ, ներկայացումներ (պրեզենտացիաներ):
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր
առավելագույն արժեքով:
Հարցումը պարունակում է թեստային առաջադարանքներ /2 միավոր/,
տրամաբանական հարցեր /2 միավոր/ և մեկ հարց լաբորատոր աշխատանքից /1
միավոր/: Գումարային գնահատականը 5 միավոր: Միավորների քայլը 0, 1 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր, մնացած 5 միավորը
ուսանողը վաստակում է համապատասխան նախապես հանձնարարված թեմային
վերաբերյալ կարճ հաղորդագրության ներկայացմամբ:
Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կենսաբազմազանություն և ագրոկենսաբազմազանություն: Դրանց դասակարգումը և
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նշանակությունը:
Գենետիկական
ռեսուրսների
կառավարում:
Ագրոկենսաբազմազանության
տվյալների
բազա:
Էկոհամակարգերի
արտադրողականության
կարգավորման
սկզբունքները:
Ագրոանտառային
էկոհամակարգերի կայուն զարգացումը: Կենսադեգրադացիա և ռեսուրսների
վերականգնում:
Կենսազանգվածի
արտադրություն:
Կենսաբազմազանության
պահպանության
եղանակները: Գենետիկական մարկերներ և պոպուլյացիոն
գենետիկա: Պահպանվող տարածքների կառավարում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հովհաննիսյան Ն., Մելիքյան Ա., Դանիելյան Ա. «Ագրոկենսաբազմազանություն»,
Երևան: «ԹԱՍԿ» ՍՊԸ, 2014, 136 էջ.
2. Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы природопользования. Academia, 2010. - 240 с.
3. Емельянов А.Г.: Основы природопользования.- М.: Академия. 2011
4. CBD. 2011. What is Agricultural Biodiversity? Convention on Biological
Diversity,Montreal. Available online (accessed 17 October
2011): www.cbd.int/agro/whatis.shtml .2.
5. FAO. 2007. The State of the World’s Animal Genetic Resources for Food and
Agriculture.Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.3.
6. FAO. 2010. The Second Report on the State of the World’s Plant Genetic Resources
forFood and Agriculture. Food and Agriculture Organization of the United Nations,
Rome.Available online (accessed 17 October 2011): www.fao.org/agriculture/crops/corethemes/theme/seeds-pgr/sow/sow2/en .4.
7. Gepts P., Famula T. R., Bettinger R. L., Brush S. B., Damania A. B., McGuire P. E.,
QualsetC. O., editors. 2012 (forthcoming). Biodiversity in Agriculture: Domestication,
Evolution,and Sustainability. Cambridge University Press, Cambridge, UK.5.
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2. Մանրէաբանություն և վիրուսաբանություն-1

3. 4 կրեդիտ

4.4 ժամ/շաբ.

5. 30 ժամ դաս./ 30 ժամ լաբ.

6. 5-րդ՝ աշնանային

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
դասընթաց

8. Դասընթացինպատակնէ
Ուսանողի մոտ ձևավորել մանրէների կառուցվածքային և գործառական
առանձնահատկությունների, նյութափոխանակության և նրա կարգավորման,
ժառանգականության
և
փոփոխականության,
բազմացման
և
աճի,
նրանցբազմազանության և դասակարգման,
էկոլոգիայի, մանրէաբանական
կենսատեխնոլոգիաների մասին պատշաճ գիտելիքներ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ներկայացնելու մանրէների և վիրուսների կարգաբանության, հիմնական

բնութագրերը, առաձնահատկությունները և ներկայացուցիչները,
2. Լուսաբանելու մանրէների և վիրուսների բազմազանությունը, բնության մեջ և
մարդու կյանքում մանրէների և վիրուսների դերը

բ.գործնականմասնագիտականկարողություններ
1. մատնանշելու և տարբերակելու մանրէներին
2. վերլուծելումանրէաբանական և
վիրուսաբանականհետազոտություններիպարզագույնմեթոդները,
մանրէազերծումը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. իրականացնելու աշխատանքներ
մանրէաբանականլաբորատորիաներումևսննդամթերքներիարտադրություններ
ում,
2. վերլուծելու փորձնական արդյունքները և համակողմանի վերլուծությամբ
ներկայացնելու տեսական նյութը, վարելու մասնագիտական բանավեճեր
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. մեկնաբանելու կենդանի էակների բոլոր թագավորություններում ընդգրկված
օրգանիզմների ձևաբանության, ֆիզիոլոգիայի, ինքնավերարտադրման,
հիմնական տաքսոնների ներկայացուցիչների աշխարհագրական տարածվածության և էկոլոգիական առանձնահատկությունները,
Ա5.
բացատրելու
բջիջների
կառուցվածքի,
նյութափոխանակության,
վերարտադրման և տարբերակման օրինաչափությունները, ձևաբանական և
կենսաքիմիական առանձնահատկությունները, օրգանիզմների բնական ռեզիստենտության գործոնների, ադապտիվ իմունիտետի ռեակցիաներն ապահովող
բջջային և մոլեկուլային մեխանիզմները,
Գ2.
ցուցաբերելու
ընկալունակություն
մասնագիտական
գործունեության
բնագավառում նորամուծությունների նկատմամբ,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
• Դասախոսություններ (ավանդական և ինտերակտիվ, դրվագների ցուցադրմամբ և
քննարկմամբ, հարցեր և պատասխաններ, զրույց)
• Լաբորատոր պարապմունքներ (բակտերիաների պատրաստուկներ, քիմիական
նյութերի, այդ թվում՝թթուների և հիմքերի, ինչպես նաև սարքերի և սարքավորումների
օգտագործմամբ, փորձերի արդյունքների մշակմամբ)
• Ուսուցանող ձևեր և մեթոդներ (բաց հարցերով քննարկում. Ինքնագնահատում և
փոխադարձ գնահատում, ռեֆերատ/էսսեների և նախագծերի պատրաստում,
անհատական և խմբակային առաջադրանքներ) և միավորային գնահատում (բանավոր
ևգ րավոր հարցում, հայտորոշիչ թեստեր)
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• Ինքնուրույն
աշխատանքներ
(գրականության
մշակում,
զեկուցումների
պատրաստում և քննարկում)
• Անհատական խորհրդատվություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին և 2-րդ ընթացիկ քննություննները գրավորեն, յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1.Մանրէաբանության և վիրուսաբանության առարկան, խնդիրները,
մեթոդներըևզարգացմանպատմությանակնարկը: Հայաստանի մանրէները։ Թեմա
2.Մանրէների բջջիձևը և չափը, կառուցվածքը, քիմիական կազմը և հիմնական
նյութափոխանակությունը, բազմացումը: Հակաբիոտիկներ։ Թեմա 3.Մանրէների աճը։
Ածխածնի և ազոտի աղբյուրները մանրէների համար: Մանրէազերծում։ Խմելու ջրի
կենսաանվտանգությունը։
Թեմա
4.Մանրէների
կարգաբանությունը:
Թեմա
5.Մանրէների
միջև
և
մանրէներիում
ակրոօրգանիզմների
միջև
փոխհարաբերությանձևերը: Մանրէները տարբեր էկոլոգիական համակարգերում։
Մանրէների մասնակցությունը ջրի, ածխածնի, ազոտի, ծծմբի շրջանառության
գործընթացներում:
Թեմա
6.Մանրէների
դերը
գյուղատնտեսության,
արդյունաբերության և բժշկությանմեջ: Մանրէաբանական կենսատեխնոլոգիաներ։
Լաբորատոր աշխատանքներ.

Հիմնական գրականության ցանկը
1. ԹռչունյանԱ.Հ., ՓանոսյանՀ.Հ., ԲազուկյանԻ.Լ., ՄարգարյանԱ.Ա., ՊոպովՅու.Գ.

Մանրէաբանությանլաբորատորաշխատանքներ: Ուսումնամեթոդականձեռնարկ,
Երևան, ԵՊՀհրատարակչություն, 2013, 316 էջ:
2. Ленгелер Й., Древс Г, Шлегел Г. Современная микробиология: Прокариоты. В 2 т. Изд.
Мир. 2005.
3. Нетрусов А.И. Введение в биотехнологию Академия. М., 2015.
4. Нетрусов А.И., Котова И.Б. Микробиология: Теория и практика . В 2-х т. Учебн. М.:
Юрайт, 2017.
5. Пиневич А.В. Микробиология. Биология прокариотов: Учебник. В 3 т., СПб.: Изд-во
С. - Петерб. ун-та.2007.
6. Пиневич А.В., Сироткин А.К., Гаврилова О.В., Потехин А.АВ. Вирусология. Учебн.,
СП(б).:Изд-воС. - Петерб. ун-та. 2012. 432 с.
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2. Մանրէաբանություն և վիրուսաբանություն-2

3. 4 կրեդիտ

4.4 ժամ/շաբ.

5. 30 ժամ դաս./ 30 ժամ լաբ.

6. 6-րդ՝ գարնանային

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացինպատակնէ
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Ուսանողի մոտ ձևավորել մանրէների կառուցվածքային և գործառական
առանձնահատկությունների, նյութափոխանակության և նրա կարգավորման,
ժառանգականության
և
փոփոխականության,
բազմացման
և
աճի,
նրանցբազմազանության և դասակարգման,
էկոլոգիայի, մանրէաբանական
կենսատեխնոլոգիաների մասին պատշաճ գիտելիքներ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
3. Ներկայացնելու մանրէների և վիրուսների կարգաբանության, հիմնական
բնութագրերը, առաձնահատկությունները և ներկայացուցիչները,
4. Լուսաբանելու մանրէների և վիրուսների բազմազանությունը, բնության մեջ և
մարդու կյանքում մանրէների և վիրուսների դերը

բ.գործնականմասնագիտականկարողություններ
1. մատնանշելու և տարբերակելու մանրէներին
2. վերլուծելումանրէաբանական և
վիրուսաբանականհետազոտություններիպարզագույնմեթոդները,
մանրէազերծումը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. իրականացնելու աշխատանքներ
մանրէաբանականլաբորատորիաներումևսննդամթերքներիարտադրություններ
ում,
2. վերլուծելու փորձնական արդյունքները և համակողմանի վերլուծությամբ
ներկայացնելու տեսական նյութը, վարելու մասնագիտական բանավեճեր
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. մեկնաբանելու կենդանի էակների բոլոր թագավորություններում ընդգրկված
օրգանիզմների ձևաբանության, ֆիզիոլոգիայի, ինքնավերարտադրման,
հիմնական տաքսոնների ներկայացուցիչների աշխարհագրական տարածվածության և էկոլոգիական առանձնահատկությունները,
Ա5.
բացատրելու
բջիջների
կառուցվածքի,
նյութափոխանակության,
վերարտադրման և տարբերակման օրինաչափությունները, ձևաբանական և
կենսաքիմիական առանձնահատկությունները, օրգանիզմների բնական ռեզիստենտության գործոնների, ադապտիվ իմունիտետի ռեակցիաներն ապահովող
բջջային և մոլեկուլային մեխանիզմները,
Գ2.
ցուցաբերելու
ընկալունակություն
մասնագիտական
գործունեության
բնագավառում նորամուծությունների նկատմամբ,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
• Դասախոսություններ (ավանդական և ինտերակտիվ, դրվագների ցուցադրմամբ և
քննարկմամբ, հարցեր և պատասխաններ, զրույց)
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• Լաբորատոր պարապմունքներ (բակտերիաների պատրաստուկներ, քիմիական
նյութերի, այդ թվում՝թթուների և հիմքերի, ինչպես նաև սարքերի և սարքավորումների
օգտագործմամբ, փորձերի արդյունքների մշակմամբ)
• Ուսուցանող ձևեր և մեթոդներ (բաց հարցերով քննարկում. Ինքնագնահատում և
փոխադարձ գնահատում, ռեֆերատ/էսսեների և նախագծերի պատրաստում,
անհատական և խմբակային առաջադրանքներ) և միավորային գնահատում (բանավոր
ևգ րավոր հարցում, հայտորոշիչ թեստեր)
• Ինքնուրույն
աշխատանքներ
(գրականության
մշակում,
զեկուցումների
պատրաստում և քննարկում)
• Անհատական խորհրդատվություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին և 2-րդ ընթացիկ քննություննները գրավորեն, յուրաքանչյուրը՝ 5
միավորառավելագույնարժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց,
յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2. Եզրափակիչ քննություն. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակումէ 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2
միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Ախտածին մանրէներ։ Մանրէային հիվանդութունների կանխարգելումը։
Հակաբիոտիկների նկատմամբ դիմացկուն մանրէները։ Թեմա 2. Վիրուսների կազմի,
կառուցվածքի
և
ձևի
առանձնահատկությունները։
Վիրուսների
հիմնականհատկությունները: Թեմա 3. Վիրուսների աճը։ Թեմա 4. Վիրուսների
բազմազանությունը
և
դասակարգումը։
Բակտերիաֆագեր։
Կենդանական
ևբուսականվիրուսներ: Վիրոիդներ։ Թեմա 11. Վիրուսների փոխազդեցությունը տեր
բջիջների հետ՝ վերարտադրական ցիկլ։ Քաղցկեղածին վիրուսներ։ Վիրուսների դեմ
պայքարի միջոցառումները։
Լաբորատոր աշխատանքներ.

Հիմնական գրականության ցանկը
7. ԹռչունյանԱ.Հ., ՓանոսյանՀ.Հ., ԲազուկյանԻ.Լ., ՄարգարյանԱ.Ա., ՊոպովՅու.Գ.

Մանրէաբանությանլաբորատորաշխատանքներ: Ուսումնամեթոդականձեռնարկ,
Երևան, ԵՊՀհրատարակչություն, 2013, 316 էջ:
8. Ленгелер Й., Древс Г, Шлегел Г. Современная микробиология: Прокариоты. В 2 т. Изд.
Мир. 2005.
9. Нетрусов А.И. Введение в биотехнологию Академия. М., 2015.
10. Нетрусов А.И., Котова И.Б. Микробиология: Теория и практика . В 2-х т. Учебн. М.:
Юрайт, 2017.
11. Пиневич А.В. Микробиология. Биология прокариотов: Учебник. В 3 т., СПб.: Изд-во
С. - Петерб. ун-та.2007.
12. Пиневич А.В., Сироткин А.К., Гаврилова О.В., Потехин А.АВ. Вирусология. Учебн.,
СП(б).:Изд-воС. - Петерб. ун-та. 2012. 432 с.
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1. 0701/Բ48

2. Կենսաֆիզիկա-2

3. 3 կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

4. 3 ժամ/շաբ.

5. 23 ժամ դաս./ 22 ժամ լաբ.

6. 7-րդ՝ աշնանային

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացինպատակն է՝
3. Ուսանողների մոտ պատկերացում ձևավորել բջջային թաղանթների, ինչպես նաև
իոնացնող ճառագայթման կենսաբանական ազդեցության մասին;
4. Պարզաբանել բջջաթաղանթների կառուցվածքը, իոնացնող ճառագայթահարման
չափաբաժինները;
5. Քննարկել կենսաբանական համակարգերի վրա իոնացնող ճառագայթների
ազդեցության մեխանիզմները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Սահմանելու բջջային թաղանթների կազմի և կառուցվածքի վերաբերյալ,
2. Բացատրելու իոնացնող ճառագայթների բնույթի, ազդեցության
չափաբաժինների վերաբերյալ;

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. Ուսումնասիրելու կենսաբանական համակարգերը բջջային մակարդակում;
4. Բացատրելու իոնացում հրահրող ճառագայթահարման
առանձնահատկությունները
5. վերլուծելու գործնական աշխատանքի արդյունքում ստացված տվյալները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. օգտագործելու ստացած գիտելիքները մասնագիտական գործունեության
ընթացքում իրադրական տարբեր հարցեր լուծելու համար,
7. իրականացնելու հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական և
կլինիկական ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5.

բացատրելու
բջիջների
կառուցվածքի,
նյութափոխանակության,
վերարտադրման և տարբերակման օրինաչափությունները, ձևաբանական և
կենսաքիմիական առանձնահատկությունները, օրգանիզմների բնական ռեզիստենտության գործոնների, ադապտիվ իմունիտետի ռեակցիաներն ապահովող
բջջային և մոլեկուլային մեխանիզմները,
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Ա7.

ներկայացնելու մարդու կենսագործունեության հոգեֆիզիոլոգիական և
կենսաբանական հիմքերը, ֆիզիոլոգիական պրոցեսների մոլեկուլային
մեխանիզմները, նյութափոխանակության կարգավորման սկզբունքները,
ֆունկցիաների կայացման համեմատական ֆիզիոլոգիական ասպեկտները,
բուսական բջջի ֆիզիոլոգիայի հիմնական գծերը, ֆոտոսինթեզի, շնչառության,
ջրափոխանակության, բույսերի աճման և զարգացման, անբարենպաստ պայմանների նկատմամբ բույսերի դիմացկունության մեխանիզմները,

Բ1.

իրականացնելու գիտահետազոտական գործունեություն, գիտական նյութի
հավաքագրում, փորձերի մասնագիտական, դաշտային հետազոտություններ,
փորձարարական
և
դաշտային
հետազոտությունների
արդյունքների
նախնական մշակում:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. Լաբորատորաշխատանքներ
3. Սեմինարներ
4. Առաջադրանքների կատարման ստուգումշ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն : Գրավոր ստուգում՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը ՝ 0.5:
2-րդ ընթացիկ քննություն: Գրավոր ստուգում՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը ՝ 0.5:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Իոնացնող
ճառագայթների
կենսաբանական
ազդեցությունը:
Իոնացնող
ճառագայթների բնույթը և չափաբաժինները:
Իոնացնող ճառագայթների
ազդեցությունը նուկլեինաթթուների, սպիտակուցների, լիպիդներիվրա: Իոնացնող
ճառագայթների ազդեցությունը կենդանի օրգանիզմների վրա: Բջիջների ուղղակի և
անուղղակի ճառագայթահարման էֆեկտները: Ճառագայթման էներգիայի գծային
փոխանցումը և հարաբերական կենսաբանական արդյունավետությունը: Բջջային
թաղանթների մոլեկուլային կազմավորումը: Բջջային թաղանթների լիպիդները և
սպիտակուցները:
14. Հիմնականգրականությանցանկ.
1. Костюк П.Г., Гродзинский Д.М. и др. Биофизика. “Высшаяшкола”, Киев, 1988.
2. Антонов В. Ф., Черных А. М. и др.- Биофизика,М. : Владос,2-е изд., исп. и доп., 2003,
288 с.
3. Болдырев А. А., Кяйвяряйнен Е. И., Илюхина В. А.- Биомембранология,
Петрозаводск, Изд-во Кар. НЦ Кар., 2006, 226 с.
4. Рубин А. Б.- Биофизика. Биофизика клеточных процессов, т.2, 3-е изд. Исп. и доп.,
М.: 2004, 540 с.
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2. Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա-1

3. 4 կրեդիտ
ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. 30 ժամ դաս./30 ժամ լաբ.

6. 5-րդ՝ աշնանային

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8.Դասընթացի նպատակն է՝
•

ուսանողների մոտ մասնագիտական պատկերացում ձևավորել ֆիզիոլոգիայի
որպես գիտության մասին, ֆիզիոլոգիական հիմնական հասկացությունների
վերաբերյալ, բացատրել ամբողջական օրգանիզմի գործնեության սկզբունքները,
ընդլայնել ուսանողների պատկերացումները օրգանիզմի կարգավորման
մեխանիզմների մասին:

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. պարզաբանելու տարբեր օրգան համակարգերի գործնեության և կարգավորման
մեխանիզմների սկզբունքները
2. նկարագրելու նյարդային համակարգի գործնեությունը և կարգավորման
մեխանիզմների առանձնահատկությունները
3. լուսաբանելու դրդունակ հյուսվածքների ֆիզիոլոգիական հիմնադրույթները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.տարբերակելու ֆիզիոլոգիայում կիրառվող ուսումնասիրման մեթոդները
2. պարզաբանելու դրդունակ հյուսվածքների գործնեության տարատեսակները
3. որոշելու արյան, սիրտանոթային, շնչառական համակարգերի գործնեության
որոշակի ցուցանիշներ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.կիրառելու ստացված գիտելիքները ֆիզիոլոգիական հետազոտությունների
բնագավառում
2. գործածելու ֆիզիոլոգիական հետազոտությունների մեթոդները
գիտահետազոտական աշխատանքներում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա4. մեկնաբանելու կենդանի էակների բոլոր թագավորություններում ընդգրկված
օրգանիզմների ձևաբանության, ֆիզիոլոգիայի, ինքնավերարտադրման, հիմնական
տաքսոնների
ներկայացուցիչների
աշխարհագրական
տարածվածության
և
էկոլոգիական առանձնահատկությունները,
Ա5. բացատրելու բջիջների կառուցվածքի, նյութափոխանակության, վերարտադրման և
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տարբերակման
օրինաչափությունները,
ձևաբանական
և
կենսաքիմիական
առանձնահատկությունները, օրգանիզմների բնական ռեզիստենտության գործոնների,
ադապտիվ
իմունիտետի ռեակցիաներն ապահովող բջջային և մոլեկուլային
մեխանիզմները,
Ա7. ներկայացնելու մարդու կենսագործունեության հոգեֆիզիոլոգիական և
կենսաբանական հիմքերը, ֆիզիոլոգիական պրոցեսների մոլեկուլային մեխանիզմները,
նյութափոխանակության կարգավորման սկզբունքները, ֆունկցիաների կայացման
համեմատական ֆիզիոլոգիական ասպեկտները, բուսական բջջի ֆիզիոլոգիայի
հիմնական գծերը, ֆոտոսինթեզի, շնչառության, ջրափոխանակության, բույսերի
աճման և զարգացման, անբարենպաստ պայմանների նկատմամբ բույսերի դիմացկունության մեխանիզմները,
Բ1.
իրականացնելու գիտահետազոտական գործունեություն, գիտական նյութի
հավաքագրում, փորձերի մասնագիտական, դաշտային հետազոտություններ, փորձարարական և դաշտային հետազոտությունների արդյունքների նախնական մշակում,
Գ2.
ցուցաբերելու
ընկալունակություն
մասնագիտական
գործունեության
բնագավառում նորամուծությունների նկատմամբ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2.լաբարատոր պարապմունքներ
3.սեմինար պարապմունքներ
4.մասնագիտական տեսաերիզների ցուցադրում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Բանավոր եզրափակիչ քննություն՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ֆիզիոլոգիան որպես գիտություն և դրա ուսումնասիրման մեթոդները:
2. Դրդունակ հյուսվածքներ և նրանց գործունեության առանջնահատկությունները.
Հանգստի պոտենցիալ, առաջացման իոնային մեխանիզմը: Գործողության
պոտենցիալ և առաջացման իոնային մեխանիզմը:
Դրդելիության փոփոխությունները դրդման ժամանակ:
Դրդունակ հյուսվածքների գրգռման օրենքները:
3. Մկանային հյուսվածքի ֆիզիոլոգիա.
Մկանաթելերի սահման տեսությունը:
Մկանաթելի և մկանի կծկման մեխանիզմը:
Պրկանքային կծկում:
Շարժողական միավորներ:
Մկանի հոգնածություն:
Հարթ մկանային հյուսվածքի ֆիզիոլոգիա:
4. Նյարդաթելի և նյարդի ֆիզիոլոգիա:
Նյարդաթելերի հատկությունները:
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Դրդման հաղորդման օրինաչափությունները նյարդերով:
Նյարդացողունի դրդումը և նյարդաթելերի դասակարգումը:
Պարաբիոզ, առաջացման մեխանիզմը:
5. Սինապսների ֆիզիոլոգիա:
Սինապսների հատկությունները, դասակարգումը:
Սինապսային հաղորդման մեխանիզմը:
6. Կենտրոնական նյարդային համակարգի ընդհանուր ֆիզիոլոգիա:
Նյարդային կենտրոնների հատկությունները
Արգելակման գործընթացները կենտրոնական նյարդային համակարգում
Արգելակման տեսակները:
Կենտրոնական նյարդային համակարգի համաջայնեցնող գործունեությունը:
7. Ֆիզիոլոգիական գործառույթների հումորալ կարգավորումը:
14. Հիմնականգրականությանցանկ
1. Մինասյան Ս. Մ. և համահեղ. Մարդուֆիզիոլոգիա: Երևան, Զանգակ-97, 2011,
665էջ
2. Агаджанян Н. А. и др. Основы физиологии человека. Учебник в 2-х томах,
2007. 1часть-443с., 2часть-364с.
3. Леках В. А. Ключ к пониманию физиологии, Учебное пособие, М.: Едиторнал
УРСС, 2002. 360с.
4. Филимонов В. И. Физиология человека. Учебник, К.:Медицина, 2009. 816с.
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2. Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա-2

3. 4 կրեդիտ
ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

6. 30 ժամ դաս./30 ժամ լաբ.

6. 6-րդ՝ գարնանային

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է
ուսանողների մոտ մասնագիտական պատկերացում ձևավորել ֆիզիոլոգիայի որպես
գիտության մասին, ֆիզիոլոգիական հիմնական հասկացությունների վերաբերյալ,
բացատրել ամբողջական օրգանիզմի գործնեության սկզբունքները, ընդլայնել
ուսանողների պատկերացումները օրգանիզմի կարգավորման մեխանիզմների մասին:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
4. պարզաբանելու տարբեր օրգան համակարգերի գործնեության և կարգավորման
մեխանիզմների սկզբունքները
5. նկարագրելու նյարդային համակարգի գործնեությունը և կարգավորման
մեխանիզմների առանձնահատկությունները
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6. լուսաբանելու դրդունակ հյուսվածքների ֆիզիոլոգիական հիմնադրույթները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.տարբերակելու ֆիզիոլոգիայում կիրառվող ուսումնասիրման մեթոդները
2. պարզաբանելու դրդունակ հյուսվածքների գործնեության տարատեսակները
3. որոշելու արյան, սիրտանոթային, շնչառական համակարգերի գործնեության
որոշակի ցուցանիշներ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.կիրառելու ստացված գիտելիքները ֆիզիոլոգիական հետազոտությունների
բնագավառում
2. գործածելու ֆիզիոլոգիական հետազոտությունների մեթոդները
գիտահետազոտական աշխատանքներում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա4. մեկնաբանելու կենդանի էակների բոլոր թագավորություններում ընդգրկված
օրգանիզմների ձևաբանության, ֆիզիոլոգիայի, ինքնավերարտադրման, հիմնական
տաքսոնների
ներկայացուցիչների
աշխարհագրական
տարածվածության
և
էկոլոգիական առանձնահատկությունները,
Ա5. բացատրելու բջիջների կառուցվածքի, նյութափոխանակության, վերարտադրման և
տարբերակման
օրինաչափությունները,
ձևաբանական
և
կենսաքիմիական
առանձնահատկությունները, օրգանիզմների բնական ռեզիստենտության գործոնների,
ադապտիվ
իմունիտետի ռեակցիաներն ապահովող բջջային և մոլեկուլային
մեխանիզմները,
Ա7. ներկայացնելու մարդու կենսագործունեության հոգեֆիզիոլոգիական և
կենսաբանական հիմքերը, ֆիզիոլոգիական պրոցեսների մոլեկուլային մեխանիզմները,
նյութափոխանակության կարգավորման սկզբունքները, ֆունկցիաների կայացման
համեմատական ֆիզիոլոգիական ասպեկտները, բուսական բջջի ֆիզիոլոգիայի
հիմնական գծերը, ֆոտոսինթեզի, շնչառության, ջրափոխանակության, բույսերի
աճման և զարգացման, անբարենպաստ պայմանների նկատմամբ բույսերի դիմացկունության մեխանիզմները,
Բ1.
իրականացնելու գիտահետազոտական գործունեություն, գիտական նյութի
հավաքագրում, փորձերի մասնագիտական, դաշտային հետազոտություններ, փորձարարական և դաշտային հետազոտությունների արդյունքների նախնական մշակում,
Գ2.
ցուցաբերելու
ընկալունակություն
մասնագիտական
գործունեության
բնագավառում նորամուծությունների նկատմամբ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2.լաբարատոր պարապմունքներ
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3.սեմինար պարապմունքներ
4.մասնագիտական տեսաերիզների ցուցադրում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Բանավոր եզրափակիչ քննություն՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Արյան համակարգ: Արյան պլազմա, արյան ձևավոր տարրեր: Էրիթրոցիտների,
լեյկոցիտների, թրոմբոցիտների կառուցվածքագործառական բնութագիր: Արյան
մակարդում: Արյան մակարդում: Արյան խմբեր: Ռեզուս գործոն:
Սիրտ-անոթային համակարգ: Սրտի կառուծվածքը, հաղորդչական համակարգը,
ֆիզիոլոգիական հատկությունները: Սրտային բոլորաշրջան, ծավալներ: Սրտի
գործունեության կարգավորումը: Անոթային համակարգի ֆիզիոլոգիա:
Շնչառության ֆիզիոլոգիա: Շնչառության գործընթացի բնութագիրը և փուլերը:
Շնչառության կարգավորում:
Մարսողության ֆիզիոլոգիա Մարսողական համակարգի
ֆունկցիաները և
արյունամատակարարումը: Մարսողությունը բերանի խոռոչում, ստամոքսի, բարակ
աղիներում, հաստ աղիք: Ներծծում:
Արտազատություն:
Երիկամների
կառուցվածքագործառական
բնութագիրը:
Միզագոյացման մեխանիզմը:
Վերլուծիչների ֆիզիոլոգիա: Վերլուծիչների դասակարգումը, կառուցվածքի ընդհանուր
սկզբունքները, հիմնական ֆունկցիաները:
14. Հիմնականգրականությանցանկ
1. Մինասյան Ս. Մ. և համահեղ. Մարդուֆիզիոլոգիա: Երևան, Զանգակ-97, 2011,
665էջ
2. Агаджанян Н. А. и др. Основы физиологии человека. Учебник в 2-х томах, 2007.
1часть-443с., 2часть-364с.
3. Леках В. А. Ключ к пониманию физиологии, Учебное пособие, М.: Едиторнал
УРСС, 2002. 360с.
4. Филимонов В. И. Физиология человека. Учебник, К.:Медицина, 2009. 816с.

1. 1 0709/Բ32

2. Բույսերի ֆիզիոլոգիա և զարգացում

3. 5 ECTS
կրեդիտ

4. 5 ժամ/շաբ.
5. 45 ժամ դաս./ 30 ժամ լաբ.
6. 7-րդ՝ աշնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացինպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել՝
6. հիմնարար գիտելիքներ բուսական բջջի և ամբողջական օրգանիզմի
կառուցվածքային և գործառույթային առանձնահատկությունների վերաբերյալ,
7. բույսում
ընթացող
կենսական
գործընթացները
իրականացնող
նյութափոխանակության համակարգերի գործունեության վերաբերյալ պատշաճ
մասնագիտական պատկերացումներ
133

8. բույսերի աճի
և
զարգացման
կարգավորմանմասին
մասնագիտական
պատկերացում, ինչպես նաև բույսերի արդյունավետության բարձրացման
հիմնախնդիրների և
ֆիզիոլոգիական հետազոտությունների մեթոդների
վերաբերյալ պատշաճ մասնագիտական պատկերացում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
2. ներկայացնելու բույսերում ընթացող ֆոտոսինթեզի և շնչառության
գործընթացների հիմքում ընկած օրինաչափությունները,
3. վերարտադրելու բույսերի ջրափոխանակության և հանքային սննդառության
գործառույթային առանձնահատկություններն ու դերը, ինչպես նաև ջրի և
հանքային տարրերի ներթափանցման և տեղափոխման մեխանիզմները,
4. նկարագրելու բույսերի հորմոնային նյութերը, աճի, զարգացման և սթրեսային
պայմաններում հորմոնների դերը,հորմոնային կարգավորման մեխանիզմները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. կատարելու տարբեր կենսաբանական նմուշների կենսաքիմիական,
մոլեկուլակենսաբանական վերլուծություններ,
6. կիրառելու հորմոնները և բույսի աճի այլ խթանիչները բույսերի
արդյունավետությունը բարձրացնելու համար,
7. գնահատել, մեկնաբանել և վերլուծել առաջադրված խնդրի լուծման արդյունքում
ստացված փորձնական արդյունքները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8. տիրապետելուբույսերի ֆիզիոլոգիական և կենսատեխնոլոգիական
հետազոտությունների հիմնական մեթոդներին
9. վերլուծելու փորձնական արդյունքները և ներկայացնել տեսական նյութը, վարել
մասնագիտական բանավեճեր
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. բացատրելու բջիջների կառուցվածքի, նյութափոխանակության, վերարտադրման
և տարբերակման օրինաչափությունները, ձևաբանական և կենսաքիմիական
առանձնահատկությունները, օրգանիզմների բնական ռեզիստենտության գործոնների,
ադապտիվ
իմունիտետի ռեակցիաներն ապահովող բջջային և մոլեկուլային
մեխանիզմները,
Ա7. ներկայացնելու մարդու կենսագործունեության հոգեֆիզիոլոգիական և
կենսաբանական հիմքերը, ֆիզիոլոգիական պրոցեսների մոլեկուլային մեխանիզմները, նյութափոխանակության կարգավորման սկզբունքները, ֆունկցիաների կայացման
համեմատական ֆիզիոլոգիական ասպեկտները, բուսական բջջի ֆիզիոլոգիայի
հիմնական գծերը, ֆոտոսինթեզի, շնչառության, ջրափոխանակության, բույսերի
աճման և զարգացման, անբարենպաստ պայմանների նկատմամբ բույսերի դիմացկունության մեխանիզմները,
Ա8. լուսաբանելու կենսաբանական բազմազանության դերը` որպես կենդանի
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համակարգերի և ամբողջությամբ վերցված` կենսոլորտի կայունության առաջատար
գործոնի, տարբեր մակարդակների վերօրգանիզմային համակարգերի ձևավորման,
գործառության
սկզբունքները,
տարբեր
մակարդակների
կենսաբանական
համակարգերի հոմեոստազն ապահովող, օրգանիզմի և միջավայրի միջև փոխադարձ
կապերն ապահովող մեխանիզմները:
Բ2. մեկնաբանելու և
տեղեկատվությունը,

քննադատորեն

վերլուծելու

հենքային

մասնագիտական

Բ3. իրականացնելու գիտաարտադրական գործունեություն, ներդնելու գիտական
հետազոտությունների արդյունքները արտադրության մեջ
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. ուսուցանող (բաց հարցերով քննարկում.ինքնագնահատում և փոխադարձ
գնահատում, ռեֆերատ/էսսեների և նախագծերի պատրաստում, անհատական և
խմբակային առաջադրանքներ) և միավորային գնահատում (բանավոր և գրավոր
հարցում, հայտորոշիչ թեստեր)
2.ինքնուրույն աշխատանքների և դրվագների ցուցադրմամբ զեկուցում-սեմինարների
հանձնարարում
3.ներմուծական և ավանդական դասախոսություններ, քննարկումներ տեղում,
ինտերակտիվ զրույց
4.աջակցվող ինքնուրույն ուսում, անհատական հետազոտության և զարգացման
աջակցում
5.անհատական խորհրդատվություն, ինքնուրույն ուսման ավելի ընդլայնված, խոր
վերլուծության և աջակցության հնարավորության տրամադրում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Բանավոր եզրափակիչ քննություն՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Առարկան,
խնդիրները,
կապը
կենսաբանության
այլ
ճյուղերի
հետ:
Կոմպլեքսավորումը որպես կենդանի մատերիայի կազմավորման հիմնական
սզկբունքը: Ինքնահավաքման սկզբունքը և վերմոլեկուլային համալիրների
առաջացումը:
Բուսական
բջջի
օրգանոիդների
գործառույթային
առանձնահատկությունները:
Ֆոտոսինթեզի
ֆիզիոլոգիան,
գործընթացի
առանձնահատկությունները և փուլերը: Պլաստիդների տիպերը, բիոգենեզը,
կառուցվածքային և գործառույթային առանձնահատկությունները: Ֆոտոսինթեզող
օրգանիզմների
գունակները,
քիմիական
բնույթը
և
գործառույթային
առանձնահատկությունները։
Ֆոտոսինթեզի լուսային փուլի ռեակցիաները:
Ռեակցիոն կենտրոնների գունակների դոնոր-ակցեպտորային համակարգերը:
էլեկտրոնների փոխանցման և էներգիայի վերափոխման ուղիները: Ածխաթթու գազի
յուրացման ուղիները: Ֆոտոշնչառության ֆիզիոլոգիան: Ֆոտոսինթեզի էկոլոգիան:
Բույսերում շնչառության հիմնական սուբստրատները, շնչառության և խմորման
գենետիկական կապը, գլիկոլիզը որպես շնչառութան առաջին փուլ: Եռկարբոնատային
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բոլորաշրջանում վերականգնված էկվիվալենտների, ԱԵՖ-ի և ածխաթթու գազի
առաջացումը: Միտոքոնդրիումներում էլեկտրոնների տեղափոխումն ու ԱԵՖ –ի
սինթեզը: Այլընտրանքային օքսիդազը բույսերի միտոքոնդրիումներում: Շնչառության
էկոլոգիան: Ջրի դերը բույսերի կենսագործունեությունում: Ջրի տեղափոխման վերին և
ստորին ծայրային շարժիչ, հերձանցքային և կուտիկուլային տրանսպիրացիա:
Բույսերի հանքային սննդառությունը, մակրո և միկրո- տարրերի նշանակությունը
բույսերի կյանքում: Իոնների ներթափանցման և տեղափոխման գործընթացը: Բույսերի
աճի և զարգացման առանձնահատկությունները: Բուսական հորմոններ, դրանց
ընդհանուր առանձնահատկությունները, ազդման մեխանիզմը և դերը բույսերի աճի և
զարգացման գործընթացում: Բույսերումերկրորդային մեսինջերային համակարգի
գործունեության մեխանիզմը:Հորմոնները և բույսի աճի այլ խթանիչները բույսերի
արդյունավետությունը բարձրացնելու միջոց:
14. Հիմնականգրականությանցանկ.
1. ՊետրոսյանՄ․, ԱզարյանԿ․, ԹռչունյանԱ․Բույսերիֆիզիոլոգիա,
Լաբորատորաշխատանքներիուսումնամեթոդականձեռնարկ, Երևան, 2013, 125
էջ․
2. "Физиология растений", Под ред. Ермакова И.П., М., "Академия", 2007. 640с.
3. Якушкина Н.И., Бахтенко Е.Ю., Физиология растений, М., ВЛАДОС, 2005. 463с.
4. Taiz L., Zeiger E., Moller L.M., Murphy A. Plant Physiology and Development, Sixth
Edition, Oxford University press, 2017. http://6e.plantphys.net/index.html
5. Michael McGoodwinThe Physiology Of Higher Plants․ Winter/Spring 2008, 138 p.
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2. Էպիգենետիկա

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5.30 ժամ դաս.
6. 7-րդ՝ աշնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. հաղորդելմասնագիտականգիտելիքներ
գեների
էքսպրեսիայի
կարգավորման մասին, էպիգենետիկական կոդի և էպիգենետիկական
ժառանգականության մասին,
2. ծանոթացնելկենդանի
համակարգերի
ֆունկցիոնալության
մեջ
էպիգենետիկական
պրոցեսների
դերի
հետ
և
բժշկության
մեջ
էպիգենետիկայի նվաճումների կիրառությանը:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելուգեներիէքսպրեսիայիկարգավորմանհիմնականմեխանիզմները,
2. հիմնավորելուկենսաբանական պրոցեսների կապը գենային ակտիվության
փոփոխության հետ,
3. թվարկելու էպիգենետիկական բնութագրիչները նորմայում և պաթոլոգիաների
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ժամանակ,

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. գործնականումկիրառելուտարբերհյուսվածքներումևմարդուօնտոգենեզիտ
արբերփուլերումգենայինակտիվությանկարգավորմանմեխանիզմներիմասինգ
իտելիքները,
2. օգտագործելումիկրոՌՆԹ-ի,
ԴՆԹիևհիստոններիմոդիֆիկացիաներիտվյալներըհիմնականկենսաբանականպրո
ցեսներըհասկանալուհամար,
3. օգտագործելուէպիգենեիկայիմեթոդներըտարբերասպարեզներումհետազո
տություններիրականացնելուհամար,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
4. ստեղծագործաբար կիրառելու գիտելիքներն առկա խնդիրների լուծման համար,
5. օգտագործելու ժամանակակից սարքավորումները հետազոտությունների
իրականացման համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. բացատրելու բջիջների կառուցվածքի, նյութափոխանակության, վերարտադրման
և տարբերակման օրինաչափությունները, ձևաբանական և կենսաքիմիական
առանձնահատկությունները,
օրգանիզմների
բնական
ռեզիստենտության
գործոնների, ադապտիվ
իմունիտետի ռեակցիաներն ապահովող բջջային և
մոլեկուլային մեխանիզմները,
Ա6. լուսաբանելու կենդանի նյութի կազմավորվածության մոլեկուլային, բջջային,
օրգանիզմային և պոպուլյացիոն մակարդակների վրա նրա հիմնարար
հատկությունների` ժառանգականության և փոփոխականության դրսևորումները,
գենի կառուցվածքի, գենետիկական վերլուծության սկզբունքների և մեթոդների,
մուտագենեզի և բնական ու մարդածին գործոնների մուտագեն ազդեցության,
գենային ճարտարագիտության սկզբունքները և կենսատեխնոլոգիայում դրանց
կիրառումը,
Բ2. մեկնաբանելու և քննադատորեն վերլուծելու հենքային մասնագիտական
տեղեկատվությունը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. Սեմինարներ
3. Գործնական պարապմունքներ աուդիո- և տեսանյութերի կիրառմամբ
4. Ինտերնետում գենետիկական տվյալների բազայի կիրառում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց.
Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է
5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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•

•
•
•
•
•

Էպիգենետիկական կարգավորման մեխանիզմները՝ ԴՆԹ-ի մեթիլացում,
հիստոնների էնզիմային փոփոխություններ, չկոդավորող ՌՆԹ-ի գեների
էքսպրեսիայի կարգավորում,
Х-քրոմոսոմի ինակտիվացիան կաթնասունների մոտ,
Իմպրինտինգ,
Ծերացման էպիգենետիկական մեխանիզմները,
Մարդու հիվանդությունների էպիգենետիկական ասպեկտները,
Բնային բջիջների էպիգենետիկական պրոֆիլը,

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
• Под ред. Закияна СМ, Власовой ВВ, Дементьевой ЕВ. Эпигенетика. Новосибирск.
Издательство Сибирского отделения Российской Академии Наук. 2012.
• Новосадова Е.В., Гривенников И.А. Индуцированные плюрипотентные
стволовые клетки: от получения до применения в биохимических и
биомедицинских исследованиях. Успехи биологической химии, т. 54, 2014, с. 3–
383.
• Hydbring P, Badalian-Very G. Clinical applications of microRNAs. Version 3.
F1000Res. 2013 Jun;2:136. doi: 10.12688/f1000research.2-136.v3. eCollection 2013 Jun
6. Review.
• Вайсерман А. М., Войтенко В. П., Мехова Л. В. Эпигенетическая эпидемиология
возраст-зависимых заболеваний. онтогенез, 2011, том 42, № 1, с. 1–21
• Бойко Н.В., Голиков А.Ю., Тарасов В.А., Матишов Д.Г. Роль микрорнк в
регуляции активности генов у эукариот. ВЕСТНИК ЮЖНОГО НАУЧНОГО
ЦЕНТРА РАН Том 7, № 3, 2011, стр. 69–78.
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2. Ռադիոկենսաբանություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ
5. 30 ժամ դաս./15 ժամ լաբ.

4. 3 ժամ/շաբ.
6. 7-րդ՝ աշնանային

7. Առանց ընթացիկ գնահատման
դասընթաց
8. Դասընթացինպատակն է ուսանողների մոտպատկերացումձևավորելմարդկանց և
կենդանիներիվրաիոնացնողճառագայթներիկենսաբանականազդեցությանառանձնա
հատկությունների,
օրգանային
և
օրգանիզմայինռադիոզգայունության,
ճառագայթայինվնասվածքներիկանխարգելման և բուժմանհարցերիվերաբերյալ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. հասկանալու օրգանիզմի ֆիզիոլոգիական գործառույթների վրա իոնացնող
ճառագայթների ազդեցության վտանգը,
2. նկարագրելու իոնացնող ճառագայթների ուղղակի և անուղղակի ազդեցության
մեխանիզմները, կենդանիների և բույսերի անհատական ռադիոզգայունությունը ,
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3. մեկնաբանելու ճառագայթային ախտահարումների ժամանակ էկզոգեն և էնդոգեն
վարակները,
ճառագայթահարված
օրգանիզմների
իմունակենսաբանական
ռեակտիվությունը, ինչպես նաև մարդու ճառագայթային ախտահարումները և բուժիչ
նպատակներով իոնացնող ճառագայթների ռադիոկենսաբանական հիմունքները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. տարբերակելու ռենտգենյան և գամմա- սարքավորումները, լիցքավորված
մասնիկների արագացուցիչները
2. ուսումնասիրելու դոզաչափական սարքավորումները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

3. կիրառելու տեսական գիտելիքները բժշկական և կենսաբանական տարբեր
ոլորտներում

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա5. բացատրելու բջիջների կառուցվածքի, նյութափոխանակության, վերարտադրման և
տարբերակման
օրինաչափությունները,
ձևաբանական
և
կենսաքիմիական
առանձնահատկությունները, օրգանիզմների բնական ռեզիստենտության գործոնների,
ադապտիվ
իմունիտետի ռեակցիաներն ապահովող բջջային և մոլեկուլային
մեխանիզմները,
Բ2. մեկնաբանելու և
տեղեկատվությունը,

քննադատորեն

վերլուծելու

հենքային

մասնագիտական

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Լաբորատոր պարապմունքներ
3. Սեմինար պարապմունքներ
4. Ռեֆերատների քննարկում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Հանրագումարայինքննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 4 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:
Իոնացնող ճառագայթների ազդեցության ֆիզիկական հիմունքները: Իոնացնող
ճառագայթների ուղղակի և անուղղակի ազդեցությունը:Իոնացնող ճառագայթների
կենսաբանական ազդեցությունը:Իոնացնող ճառագայթների ազդեցությունն օրգանիզմի
վրա: Ճառագայթահարված օրգանիզմների վարակը և իմունիտետը:Ռադիոակտիվ
նյութերի թունաբանությունը:Մարդու ճառագայթահարված օրգանիզմների վարակը և
իմունիտետը:Մարդու ճառագայթային ախտահարումները:Իոնացնող ճառագայթների
ազդեցությունը
սաղմի
և
պտղի
վրա:Օրգանիզմի
հակաճառագայթային
կենսաբանական
պաշտպանությունը:Բուժիչ
նպատակներով
իոնացնող
ճառագայթների
կիրառման
ռադիոկենսաբանական
հիմունքները:Իոնացնող
ճառագայթների կենսաբանական ազդեցության կիրառությունը: Ճառագայթային
անվտանգության հիմունքները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
 ՏերտերյանԵ. Ե. Ռադիոկենսաբանություն: Երևան 2000.
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 ՄինասյանՍ.Մ., ՍարգսյանՆ.Վ. Ռադիոկենսաբանություն: ԵՊՀ. 2005. 198 էջ.
3. Василенко И.Я. Токсикология продуктов ядерного деления. М.: Высшая щкола,
1999.
4. Куценко С.А. Военная токсикология, радиобиология и медицинская защита.
Фолиант, 2004.
5. Ярмоненко С.П., Вайнсона А.А. Радиобиология человека и животных.
Высшаяшкола. 2004.
1․ 0709/Բ52

2. Կենսատեխնոլոգիայի ներածություն

3.3 ECTS
կրեդիտ

4. 3 ժամ/շաբ.
5. 23 ժամ դաս./ 22 ժամ լաբ.
6. 7-րդ՝ աշնանային
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներիին հաղորդել հիմնարար գիտելիքներ
 կենսատեխնոլոգիա և արտադրական մանրէաբանություն գիտությունների,
 կենսատեխնոլոգիական օբյեկտների ստացման, աճեցման, նպատականյութի
մաքրման մեթոդների,
 ավանդական և ժամանակակից կենսատեխնոլոգիաներով սննդամթերքների,
դեղապատրաստուկների, նոր ցեղատեսակների, կենսաէներգիայի ստացման
առանձնահատկությունների վերաբերյալ։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու կենսատեխնոլոգիական արտադրության ստեղծման և գործառության
սկզբունքները
2. վերարտադրելու արտադրիչի բարելավման, նպատականյութի ընտրության,
դրոշմանշման և մաքրման մեթոդները
3. գնահատելու շտամ արտադրիչների աճեցման ժամանակ առաջացող հիմնական
խնդիրները և դրանց լուծման մոտեցումները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. ընտրելու կենսատեխնոլոգիական արտադրության ճիշտ ռազմավարություն
5. պատենտավորելու նորարարությունները արտադրական շղթայում
6. գործնականում կիրառեուլ արտադրիչների աճեցման տարբեր մեթոդներ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. լաբորատոր, պիլոտային և արտադրական ծավալների յուրահատկույունների
մասին ունեցած գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների հարաճուն
համադրությամբ կկարողանա հիմնել կենսատեխնոլոգիական նոր նպատականյութի
արտադրություն և հավաստագրել այն:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. բացատրելու բջիջների կառուցվածքի, նյութափոխանակության, վերարտադրման
և տարբերակման օրինաչափությունները, ձևաբանական և կենսաքիմիական
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առանձնահատկությունները, օրգանիզմների բնական ռեզիստենտության գործոնների,
ադապտիվ
իմունիտետի ռեակցիաներն ապահովող բջջային և մոլեկուլային
մեխանիզմները,
Բ2. մեկնաբանելու և
տեղեկատվությունը:

քննադատորեն

վերլուծելու

հենքային

մասնագիտական

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Ինտերակտիվ և դասական ոճի դասախոսություններ՝ հարց պատասխան մեթոդի
կիրառմամբ:
2. Տեսաֆիլմերի դիտում:
3. Ինքնուրույն, զույգերով և խմբակային հանձնարարականների կատարում
լաբորատոր պարապմունքների ընթացքում:
4. Սեմինարների ընթացքում անհասկանալի և բարդ հիմնահարցերի քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
2-րդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներածություն.կենսատեխնոլոգիա առարկայի պատմությունը, ճյուղերը և կապը այլ
գիտությունների
հետ:
Արտադրիչների
որոնում
և
մեկուսացում:
Կենսատեխնոլոգիական արտադրություններում կիրառվող մանրէների աճեցման
եղանակները՝ կախութային կուրտուրաներ, պնդաֆազային և գազաֆազային աճեցում:
Ֆերմենտյորների կառուցվածքը և աերոբ, անաերոբ մանրէների աճեցման
առանձնահատկությունները:
Իմոբիլիզացված
բջիջների
և
ֆերմենտների
կիրառությունը կենսատեխնոլոգիայում: Ծայրահեղ պայմաններում բնակվող
կուլտուրաների առանձնահատկությունները և դրանց կենսատեխնոլոգիական
ներուժը: Կենդանական, բուսական և միջատային բջջային կուլտուրաներ. ստացում,
տրանսֆորմացում,
բջջային
և
հյուսվածքային
ճարտարագիտություն,
միկրոբազմացում: Օրգանական թթուների, ամինաթթուների, տարբեր լուծիչների,
մակերեսային ակտիվ նյութերի, կենսապոլիմերների ֆերմենտների արտադրություն:
Մոնոկլանալ
հակամարմիններ,
պրոբիոտիկներ,
պրեբիոտիկներ:
Կենդանի
օրգանիզմների պատենտավորում կենսատեխնոլոգիական արտադրությում կիրառման
նպատակով:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Нетрусов А.И. “Введение в биотехнологию” Академия, 2015, 288 с.
2. Безбородов А.М. “Микробиологический синтез” Пб.: Проспект Науки, 2011
3. Б. Глик, Дж. Пастернак. “Молекулярная биотехнология” М., Изд-во “Мир”, 2002, 590
с.
4. Нетрусов А.И. “Практикум по микробиологии” М., “Академия”, 2005.
5. Oliver Brandenberg, Zephaniah Dhlamini, Alessandra Sensi, Kakoli Ghosh, Andrea
Sonnino “Introduction to Molecular Biology and Genetic Engineering”, Food and
Agriculture Organization of the United Nations Rome, 2011, 146p.
6. “Ферментационные аппараты для процессов микробиологического синтеза”. Под/ред
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Винарова А.Ю., М.:ДеЛи Принт, 2005.
7. www.biotechnolog.ru
1.0703/Բ56

2. Սնկային հիվանդություններ

3. 5 կրեդիտ

4. 3 ժամ/շաբ.
5. 45 ժամ դաս.
6. 5-րդ՝ աշնանային
7. Եզրափակիչ քննությամբ դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ բույսերի,
կենդանիների և մարդկանց սնկային հիվանդությունների հարուցիչների տեսակային
կազմի և առանձնահատկությունների վերաբերյալ, ծանոթացնել դրանց ախտահարող
հատկությունների, զարգացմանը և տարածմանը նպաստող պայմանների հետ, տալ
տեղեկություններ հիվանդությունների դեմ համապատասխան պայքարի միջոցների
վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. տիրապետելու բույսերի, կենդանիների և մարդկանց
սնկայինհիվանդություններիախտորոշմանմեթոդներին,
2. հասկանալուբույսերի, կենդանիների և մարդկանց սնկային հիվանդությունների դեմ
պայքարի միջոցների անհրաժեշտությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. նույնականացնելու բույսերի, մարդկանց և կենդանիների սնկային
հիվանդություններառաջացնողհարուցիչները,
4. առաջարկելու հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցներ, հաշվի առնելով
պաթոգենի զարգացման ցիկլը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5.

համակարգելու պաթոգեն սնկերիտվյալներիէլեկտրոնայինբազաներ,

6. օգտագործելուստացվածգիտելիքներըմասնագիտականգործունեությանընթացքում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. մեկնաբանելու կենդանի էակների բոլոր թագավորություններում ընդգրկված
օրգանիզմների ձևաբանության, ֆիզիոլոգիայի, ինքնավերարտադրման, հիմնական
տաքսոնների
ներկայացուցիչների
աշխարհագրական
տարածվածության
և
էկոլոգիական առանձնահատկությունները,
Ա5. բացատրելու բջիջների կառուցվածքի, նյութափոխանակության, վերարտադրման և
տարբերակման
օրինաչափությունները,
ձևաբանական
և
կենսաքիմիական
առանձնահատկությունները, օրգանիզմների բնական ռեզիստենտության գործոնների,
ադապտիվ
իմունիտետի ռեակցիաներն ապահովող բջջային և մոլեկուլային
մեխանիզմները,
Բ1.

իրականացնելու գիտահետազոտական գործունեություն,
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գիտական նյութի

հավաքագրում, փորձերի մասնագիտական, դաշտային հետազոտություններ, փորձարարական և դաշտային հետազոտությունների արդյունքների նախնական մշակում,
Գ5. կիրառելու գիտելիքները արտակարգ իրավիճակներում բնակչությանը առաջին
բժշկական օգնություն ցուցաբերելու համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2.լաբորատոր պարապմունքներ
3.դիդակտիկ նյութեր
4.էլեկտրոնային որոշիչներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ թեստային աշխատանք 5 միավոր առավելագույն
արժեքով:
2-րդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Ֆիտոպաթոլոգիայի հիմնական խնդիրները: Բույսերի սնկային
հիվանդությունների էությունը և դրսևորումը: Թեմա 2`Բույսերի հիվանդությունների
ախտանիշները: Թեմա 3`Սնկային հիվանդությունների դասակարգման սկզբունքները:
Թեմա 4` Ինֆեկցիոն և ոչինֆեկցիոն հիվանդություններ: Թեմա 5` Սնկային
հիվանդություններ հարուցող պոտենցիալ պաթոգեն միկրոմիցետներ: Թեմա
6`Բժշկական
սնկաբանության
առարկան
և
խնդիրները:
Միկոտիկ
հիվանդություններով ախտահարման հիմնական պատճառները: Թեմա 7`Մարդու
համար պաթոգեն սնկերի կենսաբանական առանձնահատկությունները: Թեմա
8`Միկոզներ: Թեմա 9`Միկոտոքսիկոզներ:Թեմա 10` Դեղասնկեր, նշանակությունը:
Թեմա 11` Արհեստական աճեցվող սնկերի հիվանդություններ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
ԱբրահամյանՋ.Հ., ՆանագյուլյանՍ.Գ., ԱմիրյանԱ.Ա. Ֆիտոպաթոլոգիա: Եր.,
2004, 66 էջ:
2.
ԱվագյանԳ.Վ. Ֆիտոպաթոլոգիա (անտառայինտնտեսություն): Եր., ՀՊԱՀ, 2017,
254 էջ.
3.
Белякова Г.А., Дьяков Ю.Т., Тарасов К.Л. Водоросли и грибы. Учебник для студ.
высш. учеб. заведений / Ботаника: в 4 т. М. Издательский центр «Академия». 2006. Т. 1.
320 с. Т. 2. 320 с.
4.
Дьяков Ю.Т., Еланский С.Н. Общая фитопатология. М. Изд. Юрайт, 2016, 230 с.
5.
Mueller G.M., Bills G.F., Foster M.S. Biodiversity of fungi. - London: Elsevier Academic
press. 2004. 777 p.
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2.

Հայաստանի բուսականություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. 30 ժամ՝ դաս.

6. 6-րդ՝ գարնանային

7. առանց ընթացիկ քննության
դասընթաց

8.Դասընթացի նպատակն է
ուսանողների մոտ ձևավորել հիմնարար գիտելիքներ Հայաստանի բուսականության
ընդհանուր բնութագրի, բուսական ծածկի բազմազանության և
առանձնահատկությունների, հետազոտման մեթոդների, ռացիոնալ օգտագործման և
պահպանման մասին
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու բույսերի բազմազանության ուսումնասիրվածությունը
Հայաստանում,
2. բացատրելու ՀՀ բուսական ծածկի հիմնական պատմական փուլերը, ֆլորայի
տաքսոնոմիկ բազմազանության փոփոխության ժամանակակից պատճառները,
3. վերլուծելու Հայաստանի բուսականության լանդշաֆտային գոտիների
ձևավորման պատճառները, ճանաչելու և դասակարգելու Հայաստանի
բուսականության տիպերն ըստ գոտիականության:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

4. կիրառելուֆլորայի և բուսականության ուսումնասիրության տարբեր մեթոդներն
ինքնուրույն դաշտային և լաբորատոր հետազոտությունների իրականացման
ժամանակ,
5. բացատրելու երկրագնդի,
մասնավորապեսՀայաստանիբուսականությանբաշխմանևտարածման,բուսաբա
նականշրջանցմանհիմնականսկզբունքները,
6. կողմնորոշվելու Հայասստանի ֆլորիստիկ բազմազանության մեջ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

7. օգտագործելու մասնագիտական գործունեության ընթացքում իրադրական
տարբեր հարցեր լուծելու համար ստացած գիտելիքները,
8. կիրառելու տարածաշրջանի ֆլորայի և բուսականության բազմազանության և
առանձնահատկությունների մասին գիտելիքներն ընդհանուր կենսաբանական և
բուսաբանության մասնագիտական ուղղությունների ուսումնասիրությունների,
ուսումնական պրակտիկաների անցկացման ժամանակ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. մեկնաբանելու կենդանի էակների բոլոր թագավորություններում ընդգրկված
օրգանիզմների ձևաբանության, ֆիզիոլոգիայի, ինքնավերարտադրման, հիմնական
տաքսոնների
ներկայացուցիչների
աշխարհագրական
տարածվածության
և
էկոլոգիական առանձնահատկությունները,
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Բ1. իրականացնելու գիտահետազոտական գործունեություն, գիտական նյութի
հավաքագրում, փորձերի մասնագիտական, դաշտային հետազոտություններ, փորձարարական և դաշտային հետազոտությունների արդյունքների նախնական մշակում,
Բ4. ծավալելու կազմակերպչական գործունեություն բնության պահպանության և
ռացիոնալ բնօգտագործման բնագավառում, գնահատելու մարդածին ազդեցության
դերը շրջակա միջավայրի վրա:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. սեմինարներ
3. դիդակտիկ նյութերի օգտագործում
4. առաջադրանքների կատարման ստուգում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ քննության դասընթացը
Քննությունը բանավորէ՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5հարց, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Հայաստանի բուսականության ընդհանուր բնութագիրը: Հայաստանի
բուսականության ուսումնասիրողները: Թեմա 2` Ուսմունք արեալների, ֆլորաների և
ֆլորիստական մարզերի մասին: Թեմա 3`
Երկրագնդի ֆլորիստական
թագավորությունները և ՀՀ ֆլորիստիկ շրջանները: Թեմա 4` Անապատային և
կիսաանապատային բուսականություն: Թեմա 5` Տափաստաններ, մարգագետնատափաստաններ: Թեմա 6` Անտառներ: Թեմա 7` Մերձալպյան և ալպյան
մարգագետիններ: Թեմա 8`Բուսականության ազոնալ տիպեր: Թեմա 9` ՀՀ ֆլորայի
էնդեմիկներ, հազվագյուտ և անհետացող տեսակներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. ԲալոյանՍ. Հայաստանիալպիականբուսականծածկույթը: Եր, Գասպրինտ, 2005,
224 էջ:
2. «Կենսաբանական բազմազանության մասին» Կոնվենցիա, հինգերորդ ազգային
զեկույց, Երևան 2014, 126 էջ:
3. ՀՀ բույսերի Կարմիր գիրք (բարձրակարգ բույսեր և սնկեր): 2-րդ հրատ.
/Թամանյան Կ., Արևշատյան Ի., Գաբրիելյան Է. և ուրիշներ: Խմբ. Թամանյան Կ. և
ուրիշներ/, Երևան, 2010, 592 էջ:
4. Таманян К.Г., Файвуш Г.М. К вопросу о флористическом районировании
Армении // Фл., растит., раст. рес. Армении, вып. 17, Ереван, 2009, с. 73-78.
5. Файвуш Г.М, Алексанян А.С. Местообитания Армении. Ереван, 2016, 360 с.
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2. Բուսական ռեսուրսներ և երկրաբուսաբանություն

4. 3 ժամ/շաբ.
6. 6-րդ՝ գարնանային

3. 4 ECTS
կրեդիտ

5.45 ժամ՝ դաս.
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել պատկերացումներ բուսական
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ռեսուրսների դասակարգման և նշանակության մասին, լուսաբանել դրանց
երկարաժամկետ ռացիոնալ օգտագործման, պահպանման և վերարտադրման
կարևորությունը, հաշվի առնել կենսապաշարների վերարտադրության բնական
հնարավորությունները և դրա ապահովման անհրաժեշտ նախապայմանները;
ծանոթացնել ուսանողին երկրաբուսաբանության խնդիրներին, տալ հասկացություն
ցենոպոպուլյացիաների և ֆիտոցենոզների կազմի և կառուցվածքի մասին, ձևավորել
պատկերացումներ ֆիտոցենոզների փոփոխության և սուկցեսիաների մասին;
ստացված գիտելիքները ճիշտ կիրառել հետագա գործնեությունում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. բացատրելու օգտակար բույսերի կարևորագույն ներկայացուցիչների
կենսաքիմիական առանձնահատկությունները,
2. ճանաչելու և որոշելու Հայաստանում տարածված ուտելի և դեղատու բույսերի
կարևորագույն ներկայացուցիչներին,
3. ուսումնասիրելու ֆիտոցենոզների կազմը և կառուցվածքը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. բացահայտելու բույսերի օգտակար առանձնահատկությունները,
5. ճանաչելու առավել տարածված տնտեսական արժեք ունեցող բույսերի
ներկայացուցիչները,
6. հասկանալու ֆիտոցենոզների փոփոխության և սուկցեսիաների
օրինաչափությունները,
7. բացահայտելու ֆիտոցենոզի դոմինանտն ու էդիֆիկատոր տեսակները և որոշելու
բուսականության ձևը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8. ռացիոնալ օգտագործելու բուսական ռեսուրսները և բնական ֆիտոցենոզները,
9. պահպանելու և վերարտադրելու ինչպես օգտակար բույսերի
ցենոպոպուլյացիաները, այնպես էլ բնական ֆիտոցենոզները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. մեկնաբանելու կենդանի էակների բոլոր թագավորություններում ընդգրկված
օրգանիզմների ձևաբանության, ֆիզիոլոգիայի, ինքնավերարտադրման,
հիմնական տաքսոնների ներկայացուցիչների աշխարհագրական տարածվածության և էկոլոգիական առանձնահատկությունները,
Բ1.

իրականացնելու գիտահետազոտական գործունեություն, գիտական նյութի
հավաքագրում, փորձերի մասնագիտական, դաշտային հետազոտություններ,
փորձարարական
և
դաշտային
հետազոտությունների
արդյունքների
նախնական մշակում,

Բ4. ծավալելու կազմակերպչական գործունեություն բնության պահպանության և
ռացիոնալ բնօգտագործման բնագավառում, գնահատելու մարդածին
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ազդեցության դերը շրջակա միջավայրի վրա:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. Լաբորատոր աշխատանքներ
3. Բանավոր հարցումներ
4. Դիդակտիկ նյութեր
5. էլեկտրոնային որոշիչներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝թեստային աշխատանք 10 միավոր
առավելագույն արժեքով:
2-րդ ընթացիկ քննությունըգրավոր է՝թեստային աշխատանք 10 միավոր առավելագույն
արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Հասկացություն բուսական ռեսուրսների մասին: Բուսական ռեսուրսների
2` Կենսաբանական և շահագործվող
դասակարգման մոտեցումները: Թեմա
պաշարներ: Բուսական ռեսուրսների հավաքի կանոնները և ծավալը: Թեմա 3`
Բույսերի կենսաբանորեն ակտիվ նյութեր: Թեմա 4` Դեղաբույսերի, ուտելի և թունավոր
տեսակների ներկայացուցիչներ:Տեխնիկական բույսեր: Կերաբույսեր, մեղրատու և
դեկորատիվ բույսեր, դրանց բնապահպանական, էսթետիկ և էկոլոգիական
նշանակությունը: Գիտական և մշակութային արժեք ունեցող բույսեր, դրանց
պահպանման հարցերը: Թեմա 5` Դեղաբույսերի և ուտելի բույսերի որակական
ռեակցիաներ:
Թեմա
6`
Երկրաբուսաբանություն`
ներածություն:
Թեմա
7`Ֆիտոցենոզներ, դրանց կազմը: Թեմա 8`Ֆիտոցենոզների կառուցվածքը,
փոփոխությունը և դասակարգումը: Թեմա 9`Ցենոպոպուլյացիաների կազմը,
կառուցվածքը, ձևերը և կապը ֆիտոցենոզի հետ: Թեմա 10`Ֆիտոցենոտիպեր և դրանց
դասակարգումը:
Թեմա
11`Խոտային
ֆիտոցենոզի
երկրաբուսաբանական
ուսումնասիրություն: Թեմա 12`Անտառային ֆիտոցենոզի երկրաբուսաբանական
ուսումնասիրություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Զաքարյան Ա., Հայրապետյան Ռ. Բուսական դեղերի ազգային մատյան. Երևան,
2001.
2. ԾատուրյանԹ., ԳևորգյանՄ. Հայաստանիուտելիվայրիբույսերը. Երևան, 2007.
3. ԹասլախչյանՄ.Գ. Երկրաբուսաբանությունէկոլոգիայիհիմունքներով, Երևան,
2004.
4. Государственная фармакопея РФ, 13-ое издание. Том III., Москва, 2015. http://www.fptl.ru/biblioteka/farmakopei.html
5. Неронов В.В. Полевая практика по геоботанике // Ботаника. N 27-28, 2003.
1. 0708/Բ59
4. 2 ժամ/շաբ.

2. Հիդրոէկոլոգիա

3. 3 ECTS
կրեդիտ
5. 30 ժամ /դաս.
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6. 7-րդ՝ աշնանային

7. Առանց ընթացիկ քննության դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ծանոթացնել
ուսանողներին

ջրային

ռեսուրսների

ուսումնասիրման,

դասակարգման և գնահատման ժամանակակից մեթոդներին: Գնահատել տարբեր
հիդրոլոգիական

ռեժիմ

ունեցող

ջրային

համակարգերի

առանձնահատկությունները և օրինաչափությունները,
2. բացատրել ջրային ռեսուրսների էկոլոգիական խնդիրները և դրանց հաղթահարման
ուղիները:
Ջրային ռեսուրսների մոնիթորինգի և կառավարման հիմնական
սկզբունքները, քայլերը և տրամաբանությունը, ջրային ռեսուրսների կառավարման
ինստիտուցիոնալ հիմունքները՝ ջրային օրենսգիրք, ջրի ազգային ծրագիր, ջրի
շրջանակային դիրեկտիվը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. պարզաբանելու ջրային ռեսուրսների արդի խնդիրները,
2. լուսաբանելու ջրային ռեսուրսների կայուն կառավարման մոդելները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. ներկայացնելու էկոլոգիական գնահատական տալ ջրային էկոհամակարգերի
իրավիճակը,
4. աշխատելու մանրադիտակով,
5.

իրականացնելու նմուշառում և նյութերի հետազոտում լաբորատոր
պայմաններում

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) օգտագործել

ձեռք բերված
6. կիրառելու գիտելիքները նախագծերի և տարբեր խնդիրների լուծման համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. մեկնաբանելու կենդանի էակների բոլոր թագավորություններում ընդգրկված
օրգանիզմների ձևաբանության, ֆիզիոլոգիայի, ինքնավերարտադրման, հիմնական
տաքսոնների
ներկայացուցիչների
աշխարհագրական
տարածվածության
և
էկոլոգիական առանձնահատկությունները,
Բ4. ծավալելու կազմակերպչական գործունեություն բնության պահպանության և
ռացիոնալ բնօգտագործման բնագավառում, գնահատելու մարդածին ազդեցության
դերը շրջակա միջավայրի վրա:
Գ2.
ցուցաբերելու
ընկալունակություն
մասնագիտական
գործունեության
բնագավառում նորամուծությունների նկատմամբ,
Գ5. կիրառելու գիտելիքները արտակարգ իրավիճակներում բնակչությանը առաջին
բժշկական օգնություն ցուցաբերելու համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. խմբերով աշխատանք,
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3. քննարկումներ, թեմաների ինքնուրույն բացատրություններ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունը անցկացվում է բանավոր: Քննատոմսը կազմված է չորս հարցից, որոնցից
յուրաքանչյուրը գնահատվում է 5 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ջրային
ռեսուրսների
դերը
կենսոլորտում:
Ջրային
ռեսուրսների
արդի
խնդիրները:Ջրային
ռեսուրսների
հիդրոլոգիական,
ֆիզիկական,
քիմիական,
կենսաբանական
առանձնահատկությունները:Էկոլոգիական
դասակարգման
սկզբունքները:Հիդրոբիոնտների էկոլոգիական խմբերը, ջրային ռեսուրսների
վերականգման և կառավարման մեխանիզմները, ջրային ռեսուրսների օրենսդրական
հիմքերը:Էվտրոֆիկացումը, աղտոտումը, ջրօգտագործումը կլիմայական
գլոբալ
փոփոխությունների պայմաններում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Матишов Г.Г. и др. Биотестирование и прогноз изменчивости водных экосистем при
антропогенном загрязнении, 2003г.
2. Федорова А.И. Практикум по экологии и охране окружающей среды,2003г.
3. Руководство по гидроэкологическому мониторингу, 2006г.
4. Экология озера Севан в период повышения его уровня. Результаты исследований
Российско-Армянской биологической экспедиции по гидроэкологическому
обследованию озера Севан (2005-2009гг.), Махачкала: Наука ДНЦ, 2010. 348 с.
5. Озеро Севан. Экологическое состояние в период изменения уровня воды под редакцией
А.В. Крылова. Ярославль, 2016г, 328 с.
6. ՀովհաննիսյանՌ.Հ., ՄիրզոյանՍ.Ա. Սևանալճիհիմնահարցերը, 2005թ. :

1.0708/Բ58
4. 3 ժամ/շաբ.

2. Էկոթունաբանություն

3. 4 ECTS
կրեդիտ

5. 45 ժամ դաս.

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ձևավորել գիտելիքներ և հմտություններ
էկոտոքսիկանտների հիմնական դասերի և էկոթունաբանության հիմքում ընկած
կարևորագույն սկզբունքների վերաբերյալ:
6. 7-րդ՝ աշնանային
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. գնահատելու կենդանի համակարգերի վրա տարբեր բնույթի հիմնական վնասակար
գործոնների ազդեցության, կենսոլորտում դրանց պահպանման, վերափոխման և
թունազերծման մեխանիզմները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
2. կիրառելու ինտեգրացված համակարգային մոտեցում էկոթունաբանության բարդ
և բազմաստիճան խնդիրների լուծման ժամանակ,
3. նախագծելու հետազոտություններ տարբեր բնույթի աղտոտիչների ազդեցությունը
գնահատելու և կանխորոշելու նպատակով:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

4. ստացած տեսական գիտելիքները կիրառելու պրակտիկ գործունեության մեջ,
աշխատելու խմբում, կատարել խմբային քննարկումնր և վերլուծություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ2. մեկնաբանելու և քննադատորեն վերլուծելու հենքային մասնագիտական
տեղեկատվությունը,
Բ4. ծավալելու կազմակերպչական գործունեություն բնության պահպանության և
ռացիոնալ բնօգտագործման բնագավառում, գնահատելու մարդածին ազդեցության
դերը շրջակա միջավայրի վրա:
Գ5. կիրառելու գիտելիքները արտակարգ իրավիճակներում բնակչությանը առաջին
բժշկական օգնություն ցուցաբերելու համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. քննարկումներ, դեպքերի վերլուծություն և այլ ինտերակտիվ մեթոդներ,
խմբային հանձնարարություններ, ներկայացումներ (պրեզենտացիաներ):
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում
էառավելագույնը 10 միավոր: Որպես կանոն յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր փոքրածավալ աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Շրջակա միջավայրի աղտոտիչները և դրանց ճակատագիրը էկոհամակարգերում:
Աղտոտիչների ազդեցությունները առանձին օրգանիզմների վրա: Աղտոտիչների
ազդեցությունները պոպուլյացիաների և համակեցությունների վրա: Աղտոտիչների
կենսաբանական կուտակումը սնման շղթաներում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Исидоров В.А. Введение в xимическую экотоксикологию.Xимиздат, 141с., 1999.
2. Фелленберг Г. Загрязнение природной среды. Введение в экологическую xимию. М.:
Мир, 232с., 1997.
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3. Альберт А. Избирательная токсичность, Т.1 и 2, М.: Медицина, 430с. и 432с., 1989.
4. Colborn T., Dumanoski D. and Myers J.P. Our Stolen Future. London: Abacus, 306p., 1999.
5. Walker C.H., Hopkin S.P., Sibly R.M. and Peakall D.B. Principles of Ecotoxicology, 3rd edn.,

CRC Press, 344p., 2005.
1. 0708/Բ57
2. Էկոլոգիական մոնիթորինգ
3. 4 ECTS կրեդիտ
4. 3 ժամ/շաբ.
5. 45 ժամ դաս.
6. 6-րդ՝ գարնանային
7. Եզրափակիչ գանահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողներին ծանոթացնել շրջակա միջավայրի քիմիայիև էկոլոգիական
մոնիթորինգի ժամանակակից խնդիրներին և ուսումնասիրման մեթոդներին,
աղտոտիչների
տարբեր
տիպերին
և
դրանց
դասակարգմանը,
ինդիկատորայինօրգանիզմների
օգտագործմանը,
տարբեր
միջավայրերում
մոնիթորինգի կազմակերպման սկզբունքներին և ժամանակացույցին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու շրջակա միջավայրի որակի գնահատման հիմնական սկզբունքները

և մեթոդները,
2. լուսաբանելու շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի համակարգում հեռակա
վերահսկողության և ԵՏՀ-ներիկիրառմանհնարավորությունները,
3. ներկայացնելու շրջակամիջավայրիվրաազդեցությանգնահատման (ՇՄԱԳ)
սկզբունքներըևմեթոդները,
4. լուսաբանելուՀայաստանի Հանրապետությունում ՇՄԱԳ-ի իրականացման
գործընթացը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

• իրականացնելուշրջակամիջավայրիորակիգնահատումտարբերմեթոդներով,
• կիրառելուշրջակամիջավայրիվրաազդեցությանգնահատմանհիմնականսկզբունքնե
րըորոշակիիրավիճակիհամար,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1. կատարելուևներկայացնելուինքնուրույնուխմբակայինգիտականաշխատանք,
2. կատարելուտրամաբանականևվերլուծականաշխատանքներ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. մեկնաբանելու կենդանի էակների բոլոր թագավորություններում ընդգրկված
օրգանիզմների ձևաբանության, ֆիզիոլոգիայի, ինքնավերարտադրման, հիմնական
տաքսոնների
ներկայացուցիչների
աշխարհագրական
տարածվածության
և
էկոլոգիական առանձնահատկությունները,
Բ4. ծավալելու կազմակերպչական գործունեություն բնության պահպանության և
ռացիոնալ բնօգտագործման բնագավառում, գնահատելու մարդածին ազդեցության
դերը շրջակա միջավայրի վրա:
Գ2.
ցուցաբերելու
ընկալունակություն
մասնագիտական
գործունեության
բնագավառում նորամուծությունների նկատմամբ,
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Գ5. կիրառելու գիտելիքները արտակարգ իրավիճակներում բնակչությանը առաջին
բժշկական օգնություն ցուցաբերելու համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. լաբորատոր աշխատանքներ,
3. քննարկումներ, դեպքերի վերլուծություն և այլ ինտերակտիվ մեթոդներ,
4. խմբային հանձնարարություններ, ներկայացումներ (պրեզենտացիաներ):
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի գրավոր
աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր հարցման գնահատման հիման վրա,
յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցումը պարունակում է 5
հարց, յուրաքանչյուրը`1 միավոր:
2. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բնական ծագում ունեցող աղտոտիչ նյութեր: Անտրոպոգեն ծագում ունեցող աղտոտիչ
նյութեր:Շրջակա միջավայրի որակի գնահատում և մոնիթորինգ: Հեռակա
վերահսկողության կիրառումը շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի համակարգում:
Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր (ԱՏՀ): Շրջակա միջավայրի վրա
ազդեցության գնահատում (ՇՄԱԳ):
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. ՀՀ «Շրջակամիջավայրիվրաազդեցությանփորձաքննությանմասինօրենք»։
2. Колесников С.И. Экологические основы природопользования. Москва, 2008, 301 с.
3. Попов Н.С., Якунина И.В. Методы и приборы контроля окружающей среды.
Экологический мониторинг, Тамбов , 2009.
4. Ashikhmina T. Ecological monitoring, Moscow, 2005.
5. Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context.
Economic Commission for Europe – UN, Geneva, 1994, 49 p.
6. http://www.gcmonitor.org, http://www.svtc.org/sust_water/cscb/index.html
7. http://www.texascenter.org/almanac/Land/PESTICIDESP4.HTML

1. 0704/Բ59

2. Հիդրոկենսաբանություն

4. 3 ժամ/շաբ.
6. 6-րդ՝ գարնանային

3. 4 ECTS
կրեդիտ

5. 45ժամ դաս.
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
դասընթաց
8.Դասընթացի
նպատակն
է
ուսանողների
մոտ
ձևավորել
պատկերացումհիդրոբիոնտներիկենսագործունեությանէկոլոգիականհիմունքներիևգոյ
ությանպայմաններիմասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Գիտակցելո ւհիդրոբիոնտների գոյության պայմանների, տեսակային կազմի,
կենսական ձևերի և կենսագործունեության էկոլոգիական
առանձնահատկությունները,
2. բացատրելուհիդրոբիոնտների պոպուլյացիաների, ջրային կենսացենոզների և
էկոհամակարգերի յուրահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

3. կիրառելու ստացված գիտելիքները մասնագիտական գիտահետազոտական և
փորձագիտական աշխատանքներում ,
4. բացատրելու ջրավազանի տեսակային կազմի, ջրի բաղադրության
ուսումնասիրություններ, կազմել սնման շղթաներ:
5. գնահատել մարդածին գործոնների ազդեցությամբ ջրային օբյեկտներում տեղի
ունեցող փոփոխությունները և դրանց միտումները, տալ վերջիններիս
էկոլոգիական փորձաքննության գնահատականը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

6. օգտագործելու մասնագիտական գործունեության ընթացքում իրադրական
տարբեր հարցեր լուծելու համար ստացած գիտելիքները,
7. իրականացնելու հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական և
փորձագիտական ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. մեկնաբանելու կենդանի էակների բոլոր թագավորություններում ընդգրկված
օրգանիզմների ձևաբանության, ֆիզիոլոգիայի, ինքնավերարտադրման,
հիմնական տաքսոնների ներկայացուցիչների աշխարհագրական տարածվածության և էկոլոգիական առանձնահատկությունները,
Բ1.

իրականացնելու գիտահետազոտական գործունեություն, գիտական նյութի
հավաքագրում, փորձերի մասնագիտական, դաշտային հետազոտություններ,
փորձարարական
և
դաշտային
հետազոտությունների
արդյունքների
նախնական մշակում,

Գ5. կիրառելու գիտելիքները արտակարգ իրավիճակներում բնակչությանը առաջին
բժշկական օգնություն ցուցաբերելու համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. Սեմինարներ
3. Իրավիճակային խնդիրների քննարկում
4. Առաջադրանքների կատարման ստուգում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2-րդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է ՝5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հիդրոկենսաբանության առարկան, խնդիրները և ուսումնասիրության մեթոդները:
Հիդրոբիոնտների գոյության ֆիզիկաքիմիական պայմանները: Ջրամբարները և դրանց
բնակիչները: Հիդրոբիոնտների կենսական ձևերը, սնուցումը, ջրա-աղային
փոխանակությունը, շնչառությունը, աճը, զարգացումը և էներգետիկան:
Հիդրոբիոնտների պոպուլյացիաները, դրանց դինամիկան և վերարտադրությունը:
Ջրային էկոհամակարգերը, դրանց ռացիոնալ օգտագործման էկոլոգիական
հիմունքները, արդյունավետությունը: Մաքուր ջրի էկոլոգիական հիմնախնդիրները և
ջրային էկոհամակարգերի պահպանությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. ºÕÇ³½³ñÛ³Ý ¾.Ø.,ºÕÇ³½³ñÛ³Ý ê.ê., ÒÏÝ»ñ. ºäÐ, 2002Ã.
2. Константинов А.С. Общая гидробиология.М., 1986.
3. Попов П. А. Введение в гидробиологию. Экология водных микроорганизмов. Уч.
пособие. НГУ, 1998.
4. Попов П. А., Попова Н. А. Введение в гидробиологию. Рыбы. Уч. Пособие. НГУ,
1997.
5. Попов П. А., Попова Н. А. Гидробионты и их эволюция. Уч. пособие. НГУ, 2000.

1. 0704/Բ66

2. Կենդանիների էկոլոգիա և պահպանություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5.30 ժամ դաս.

6. 6-րդ՝ գարնանային

7. Առանց ընթացիկ գնահատման
դասընթաց

8.Դասընթացի նպատակն է
ՈՒսանողներին ծանոթացնել կենդանինեի էկոլոգիայի և պահպանության
հիմնահարցերին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. գիտակցելու ինչ խնդիրներ է ուսումնասիրում կենդանիների էկոլոգիան, որ
գործոններն են լուրջ ացդեցություն ունենում կենդանիների վրա, ինչպես նաև
մարդածինգործոնիազդեցությանդերըկենդանիներիթվաքանակիփոփոխմանվրա,
2. լուսաբանելու,
ինչպեսպահպանելԿարմիրգրքումգրանցվածևոչնչացմանեզրինկանգնածկենդանիների
ն,
3. ներկայացնելու,
որկենդանիներնենգտնվումվտանգվածվիճակումերկրագնդիտարբերաշխարհամասեր
ումևմերհանրապետությունում, որոնքենհամարվումէնդեմտեսակներ:
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. ճանաչելու ՀՀ-ումտարածվածէնդեմտեսակներին, ինչպեսնաևմիջազգայինևՀՀիԿենդանիներիԿարմիրգրքումգրանցված կենդանիներին,
5. հասկանալուկենդանիներիէկոլոգիայիհիմնականխնդիրները,
վտանգմանեզրինկանգնածկենդանիներիարդիվիճակը,
նրանցպահպանությանխնդիրները, վերականգնմանուղիներնուեղանակները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. օգտագործելու իրմասնագիտականգործունեությանընթացքում

7. իրականացնելու հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական և
փորձագիտական ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. մեկնաբանելու կենդանի էակների բոլոր թագավորություններում ընդգրկված
օրգանիզմների ձևաբանության, ֆիզիոլոգիայի, ինքնավերարտադրման, հիմնական
տաքսոնների
ներկայացուցիչների
աշխարհագրական
տարածվածության
և
էկոլոգիական առանձնահատկությունները,
Բ1.
իրականացնելու գիտահետազոտական գործունեություն, գիտական նյութի
հավաքագրում, փորձերի մասնագիտական, դաշտային հետազոտություններ, փորձարարական և դաշտային հետազոտությունների արդյունքների նախնական մշակում,
Գ5. կիրառելու գիտելիքները արտակարգ իրավիճակներում բնակչությանը առաջին
բժշկական օգնություն ցուցաբերելու համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. Սեմինարներ
3. Իրավիճակային խնդիրների քննարկում
4. Առաջադրանքների կատարման ստուգում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց.
Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5
հարց, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կենդանիների էկոլոգիայի հիմնական խնդիրները: Տաքսոն և տաքսոնոմիա:
Էկոլոգիական
գործոններ:
Պոպուլյացիաններ:
Պոպուլյացիայի
խտությունը,
թվաքանակը, գեներիդրեյֆը, հասակը: Պոպուլյացիաներում ընթացող կենսական
փոխհարաբերությունները: Սիմբիոզիտիպերը: Կենդանիներ կենսաբանական ցիկլերը:
Կենսոլորտ, նրաբաղադրամասերը: Կենդանիների անհետացնան պատճառները:
Մարդու ազդեցությունը կենդաական աշխարհի վրա: Տարբեր աշխարհամասերում
անհետացած
ևվտանգված
կենդանիները:
ՀՀ
հանրապետությանանհետացածևվտանգվածկենդանիները:
Կենդանիների
պահպանության և վտանգված կենդանիների վերարտադրության հիմունքները:
Արգելոցների, արգելավայրերի, ազգային պարկերի դերը կենդանիներ պահպանության
համար: Կենդանիների պահպանության համաշխարհայի ծրագիրը:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Íàóìîâ Í.- Ýêîëîãèÿ æèâîòíûõ- 1983
2. Îäóì Þ- Îñíîâû ýêîëîãèè æèâîòíûõ-1989
3. Biodiversity of Armenia. First National Report, Ministry of Nature Protection, UNDP. –
Yerevan. – 1999. - 128 p.
4. Convention on Biological Diversity. 4th National Report. – Yerevan. - 2009. – 94 p.
5. The Red Book of Animals of the republic Armenia. - Yerevan: Zangak. - 2010. - 368 p.
6. The Red Book of Plants and fungi of the republic Armenia. - Yerevan: Zangak. – 2010. 598 p.

1. 0704/Բ68

2.Կենդանիների համեմատական անատոմիա

3. 5 ECTS
կրեդիտ

4. 3 ժամ/շաբ.

5. 45 ժամ դաս.

6. . 6-րդ՝ գարնանային

7. Առանց ընթացիկ քննության
դասընթաց

8.Դասընթացի նպատակն է
ուսանողների ծանոթացնել ողնաշարավոր կենդանիների կառուցվածքի, զարգացման ,
էվոլոյուցիոն առանձնահատկլությունների հետ:
Պարզաբանել ձևաբանական և ֆիզիոլոգիական այն փոփոխությունները, որոնք
էվոլյուցիայի ընթացքում տեղի են ունենում նրանց օրգան համակարգերում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. գիտակցելու անողնաշար կենդանիների անատոմո-ձևաբանական
առանձնահատկությունները, կարգաբանության հիմունքները,
2. լուսաբանելու տարբեր դասերին պատկանող կենդանիների, կենսաբանոթւյան,
էկոլոգիայի, նյութափոխանակության, բազմացման, վարքի
առանձնահատկությունները կապված զարգացման աստիճանից:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. ճանաչելու ողնաշարավոր կենդանիների դասերը ըստ կառուցվածքի,
բնակատեղի բազմացման և զարգացման փուլերի
4. վերլուծելու էվոլյուցին գործընթացները և մեխանիզմները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. օգտագործելու մասնագիտական գործունեության ընթացքում իրադրական
տարբեր հարցեր լուծելու համար ստացած գիտելիքները,
6. իրականացնելու հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական և
փորձագիտական ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. մեկնաբանելու կենդանի էակների բոլոր թագավորություններում ընդգրկված
օրգանիզմների ձևաբանության, ֆիզիոլոգիայի, ինքնավերարտադրման, հիմնական
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տաքսոնների
ներկայացուցիչների
աշխարհագրական
տարածվածության
և
էկոլոգիական առանձնահատկությունները,
Ա5. բացատրելու բջիջների կառուցվածքի, նյութափոխանակության, վերարտադրման և
տարբերակման
օրինաչափությունները,
ձևաբանական
և
կենսաքիմիական
առանձնահատկությունները, օրգանիզմների բնական ռեզիստենտության գործոնների,
ադապտիվ
իմունիտետի ռեակցիաներն ապահովող բջջային և մոլեկուլային
մեխանիզմները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. Լաբորատոր աշխատանքներ
3. Գործնական աշխատանքներ
4. Սեմինարներ
5. Իրավիճակային խնդիրների քննարկում
6. Առաջադրանքների կատարման ստուգում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ քննության դասընթաց
Քննությունը բանավորէ՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5հարց, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ողնաշարավոր կենդանիների ներքին կմախքի էվոլյուցիոնզարգացմանփուլերը:
Զույգևկենտլողակների, լծակայինտիպիվերջույթների, գանգիկմախքիէվոլյուցիան:
Մկանային , նյարդային , շնչառականմարյունատար, արտաթորությանմ,
սեռականհամակարգերի համեմատական էվոլյուցիան և զարգացման
առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Дзержинский Ф.Я. Сравнительная анатомия позвоночных животных, Москва,
2005, 303 стр.
2.
Наумов Н.К., Карташев Н- Зоология животных-1,2 том – 1979
3.
Константинов В.М., Шаталов Ц.П. –Сравнительная анатомия позвоночных
животных-2005
4.
Шмальгаузен И.И. – Сравнительная анатомия позвоночных живовтных –1964 и
1998
5.
Наумов Н.К., Карташев Н- Зоология животных-1,2 том – 1979

1. 0706/Բ70

2.Առողջագիտության հիմունքներ

3.4 կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

4. 3 ժամ/շաբ.

5. 45 ժամ դաս.

6. 7-րդ՝ աշնանային

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
դասընթաց
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8.Դասընթացինպատակն է՝ ուսանողների մոտ մասնագիտական պատկերացում
ձևավորել
առողջագիտության
բնութագրի
,
դասակարգմանվերաբերյալ,
բացատրելառողջությանմարմնական
և
հոգեբանականհիմունքները,
ընդլայնե
լուսանողների պատկերացումները հիվանդությունների և դրանց կանխարգելման
միջոցների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.բացատրելու առողջության հոգեբանական հիմունքները
2. պարզաբանելու շրջակա միջավայրի գործոնների ազդեցությունը առողջության վրա
3. հիմնավորելու վնասակար սովորույթների կործանարար ազդեցությունը
առողջության վրա

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. իրականացնելու գործնականում առողջության ամրապնդման տարբեր մեթոդներ
2. մշակելու կենսագործնեության ռացիոնալ կազմակերպման ձևերը
3. կիրառելու ռացիոնալ սնման և անձնական հիգիենայի հիմնական կանոնները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
4. գործածելու ստացված գիտելիքները առողջագիտության բնագավառում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. մեկնաբանելու կենդանի էակների բոլոր թագավորություններում ընդգրկված
օրգանիզմների ձևաբանության, ֆիզիոլոգիայի, ինքնավերարտադրման, հիմնական
տաքսոնների
ներկայացուցիչների
աշխարհագրական
տարածվածության
և
էկոլոգիական առանձնահատկությունները,
Ա5. բացատրելու բջիջների կառուցվածքի, նյութափոխանակության, վերարտադրման և
տարբերակման
օրինաչափությունները,
ձևաբանական
և
կենսաքիմիական
առանձնահատկությունները, օրգանիզմների բնական ռեզիստենտության գործոնների,
ադապտիվ
իմունիտետի ռեակցիաներն ապահովող բջջային և մոլեկուլային
մեխանիզմները,
Բ4. ծավալելու կազմակերպչական գործունեություն բնության պահպանության և
ռացիոնալ բնօգտագործման բնագավառում, գնահատելու մարդածին ազդեցության
դերը շրջակա միջավայրի վրա:
Գ5. կիրառելու գիտելիքները արտակարգ իրավիճակներում բնակչությանը առաջին
բժշկական օգնություն ցուցաբերելու համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2.լաբարատոր պարապմունքներ
3.սեմինար պարապմունքներ
4.մասնագիտական տեսաերիզների ցուցադրում
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
2-րդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Առողջագիտության հիմնական հասկացությունները: Առողջության հոգեբանական
հիմունքները: Շրջակա միջավայրի գործոնների ազդեցությունն առողջության վրա:
Շարժողական ակտիվությունը և առողջությունը: Վնասակար սովորույթների
կործանարար ազդեցությունն առողջության վրա: Սնման հիգիենան և սննդի
ընդունման կուլտուրան: Համակարգիչը, բջջային հեռախոսը և մարդու առողջությունը:
Ծերաբանություն:
14. Հիմնականգրականությանցանկ.
1.
Մինասյան Ս. Մ.,Ադամյան Ծ. Ի. Առողջագիտություն, ԵՊՀ հրատար. 2008,
373էջ.
2. Бойцехович Б. А. Общесвенное здоровье и здравоохранение, Феникс, 2007, 128с.
3. Вайнер Э. Н. Валеология. Учебник для вузов. М: Флинта: Наука, 2001, 416с.
4. Назарова Е. Н., Жилов Ю. Д. Здаровый образ жизни и его состовляющие, Академия,
2007, 256с.
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4.2 ժամ/շաբ.

2. Նեյրոկենսաբանություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

5. 30 ժամ դաս.

6. 7-րդ՝ աշնանային

7. Առանց ընթացիկ գնահատման
դասընթաց
Դասընթացինպատակնէ ուսանողներին ծանոթացնել նեյրոկենսաբանության արդի
խնդիրներին և ուսումնասիրությանմեթոդներին, զգայական համակարգերի
գործունեության առանձնահատկություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. հասկանալու զգայական համակարգերի կառուցվածքի ընդհանուր սկզբունքները և
հիմնական գործառույթները,
2. տարբերակելու զգայական համակարգերի զարգացման տարիքային
առանձնահատկությունները:
3. ներկայացնելու վերլուծիչների ծայրամասային, հաղորդող և կենտրոնական
բաժինների կառուցվածքագործառական բնութագիրը համեմատական ֆիզիոլոգիայի
տեսանկյունից:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
• վերլուծելու զգայական համակարգում առաջացած փոփոխությունների

մեխանիզմները,
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• հայտնաբերելու մաշկի հպման և ջերմային կետերը, որոշելու տեսողության

սրությունը:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. օգտագործելու մասնագիտական գործունեության ընթացքում ձեռք
բերածգիտելիքները տարբեր հարցեր լուծելու համար,
2. իրականացնելու հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա5. բացատրելու բջիջների կառուցվածքի, նյութափոխանակության, վերարտադրման և
տարբերակման
օրինաչափությունները,
ձևաբանական
և
կենսաքիմիական
առանձնահատկությունները, օրգանիզմների բնական ռեզիստենտության գործոնների,
ադապտիվ
իմունիտետի ռեակցիաներն ապահովող բջջային և մոլեկուլային
մեխանիզմները,
Գ2.
ցուցաբերելու
ընկալունակություն
մասնագիտական
գործունեության
բնագավառում նորամուծությունների նկատմամբ,
Գ5. կիրառելու գիտելիքները արտակարգ իրավիճակներում բնակչությանը առաջին
բժշկական օգնություն ցուցաբերելու համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. Ինքնուրույնաշխատանքներ
3. Սեմինարներ
4. Առաջադրանքներիկատարմանստուգում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Նեյրոկենսաբանության առարկան, ուսումնասիրության մեթոդները, բջջային
հիմունքները: Թաղանթների միացումները: Սինապսային հպումների տարբերակումը:
Զգայական համակարգեր: Ընկալիչներ: Զգայական ընկալում: Տեսողական վերլուծիչ:
Ֆոտոքիմիական ռեակցիաները ցանցաթաղանթում: Լսողական վերլուծիչ: Ձայնի
ուժգնության ծածկագրում: Էխոլոկացիա: Անդաստակային վերլուծիչ: Անդաստակային
համակարգի զգայունությունը: Ցավային վերլուծիչ: Օրգանիզմի
հակացավաընկալչական համակարգը: Շարժողական վերլուծիչ: Մարմնազգայական
վերլուծիչ: Քիմիաընկալչական զգայական համակարգեր:
14. Հիմնականգրականությանցանկ.
1. ՄինասյանՍ.Մ. Վերլուծիչներիֆիզիոլոգիա, ուսումնականձեռնարկ. Եր. ԵՊՀ.,Հրատ.
2004, 195էջ.
2.Смирнов В.М. Физиология человека, 2002
3.Шульговский В.В. Физиолигия высшей нервной деятельности с основами
нейробиологии. М. 2008, 464 с.
4. Шульговский В.В. Основы нейрофизиологии. М. 2008
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5. Николс. Дж. Г., Мартин А.Р., Валлос Б.Дж., Фуск П. А. От нейрона к мозгу. М. 2008.
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2. Արյունաբանության հիմունքներ

3.5ECTS
կրեդիտ

4. 3ժամ/շաբ.

5. 45 ժամ դաս.

6. 6-րդ՝ գարնանային

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8.Դասընթացինպատակն է՝
ուսանողների մոտ ձևավորել որոշակի պատկերացումը նդհանուր արյունաբանության
հիմունքների մասին, սահմանել ծայրամասայինարյան և ոսկրածուծի որակական
կազմն ու կառուցվածքը, ծանոթացնել արյունաբանության տեսական և կիրառական
հիմնախնդիրներին, օրինաչափություններին և դրանց մեխանիզմներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.ներկայացնելու արյունաստեղծ օրգանների և ոսկրածուծի հենքի կառուցվածքագործառական առանձնահատկությունները;
2. մեկնաբանելու արյունաստեղծման նյարդահումորալ կարգավորման
մեխանիզմները;
3. պարզաբանելու բնականոն արյունաստեղծման վրա ազդող գործոնների դերն ու
նշանակությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.տարբերակելու ծայրամասային արյան ձևաբանական կազմը;
2. ուսումնասիրելու տարբեր գործոնների ազդեցությունը արյունաստեղծման
բնականոն գործունեության վրա;
3. վերլուծելու արյունաստեղծման գործընթացի խանգարումները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
4.տիրապետելու արյան լաբորատոր հետազոտության պարզագույն մեթոդներին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա4. մեկնաբանելու կենդանի էակների բոլոր թագավորություններում ընդգրկված
օրգանիզմների ձևաբանության, ֆիզիոլոգիայի, ինքնավերարտադրման, հիմնական
տաքսոնների
ներկայացուցիչների
աշխարհագրական
տարածվածության
և
էկոլոգիական առանձնահատկությունները,
Գ2.
ցուցաբերելու
ընկալունակություն
մասնագիտական
գործունեության
բնագավառում նորամուծությունների նկատմամբ,
Գ5. կիրառելու գիտելիքները արտակարգ իրավիճակներում բնակչությանը առաջին
բժշկական օգնություն ցուցաբերելու համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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1. դասախոսության համադրումը ինքնուրույն աշխատանքի հետ;
2. լաբորատոր աշխատանքներ;
3. գործնական պարապմունքներ աուդիո- և տեսանյութերով;
4. թեմատիկ սեմինարներ և դեբադներ;
5.ռեֆերատների պատրաստում;
6.համացանցում տեղադրված արյունաբանության թեմաների տվյալների բազայի
կիրառում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ոսկրածուծի բջջային կազմը:Արյան ձևավոր տարրերի կառուցվածքագործառական
բնութագիրը:Արյունաստեղծում:Սաղմնային
արյունաստեղծում:Արյունաստեղծ
օրգաններ:
Արյունաստեղծման
կարգավորման
նյարդահումորալ
մեխանիզմները:Ծայրամասային
արյան
հետազոտման
ժամանակակից
մեթոդներ:Ցիտոկիններ:Սակավարյունություն:Լեյկոզներ, դասակարգումը, արյան և
ոսկրածուծի
պատկերը:Թրոմբոցիտային
արյունականգի
ախտաբանություն:Սակավարյունություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
• Ադամյան Ծ.Ի., Մինասյան Ս.Մ., Գևորգյան Է.Ս. Արյունաբանություն. Երևան
2011.
• Руководство по гематологии. Под. Ред. А.И. Воробьева. 4-е изд. М. 2007.
• Chris S.R., Hatton, Nevin C. Hughes-Jones Deborah Hay David Kelling Heamatology
leature Notes The Edition 2013 by John Wity and Sonslid; UK
1. 0707/Բ60

2. Օնկոգենետիկա

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս. 30 ժամ
6. 6-րդ գարնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ներկայացնել օնկոգենետիկայի արդի հիմնախնդիրները և դրանց լուծման
հետազոտական մեթոդները,
2. նկարագրել քաղցկեղային բջիջների առաջացման գենետիկական մեխանիզմները,
3. ընդհանրացնել քաղցկեղի ախտորոշման և բուժման նոր մոտեցումների մասին
մասնագիտական պատկերացումները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. գիտակցելու օնկոգենետիկայի հիմնական գաղափարները,
2. ձևակերպելու մտքեր չարորակ և բարորակ ուռուցքները տարբերակելու
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համար,
3. դասակարգելու կանցերոգեն գործոնները՝ նկարագրելով դրանց վտանգը
մարդու համար,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.
5.

վերլուծելու ուռուցքների ներքին կառուցվածքի մասին տվյալները,
քննարկելու օնկոգեների վերաբերյալ տեղեկությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. իրականացնելու հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական և
կլինիկական ոլորտներում,
7. օգտագործելու ստացված գիտելիքները հետագա մասնագիտական
գործունեության ընթացքում գործնական հարցեր լուծելու համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. բացատրելու բջիջների կառուցվածքի, նյութափոխանակության, վերարտադրման
և տարբերակման օրինաչափությունները, ձևաբանական և կենսաքիմիական
առանձնահատկությունները, օրգանիզմների բնական ռեզիստենտության գործոնների,
ադապտիվ
իմունիտետի ռեակցիաներն ապահովող բջջային և մոլեկուլային
մեխանիզմները,
Ա6. լուսաբանելու կենդանի նյութի կազմավորվածության մոլեկուլային, բջջային,
օրգանիզմային
և
պոպուլյացիոն
մակարդակների
վրա
նրա
հիմնարար
հատկությունների` ժառանգականության և փոփոխականության դրսևորումները, գենի
կառուցվածքի, գենետիկական վերլուծության սկզբունքների և մեթոդների,
մուտագենեզի և բնական ու մարդածին գործոնների մուտագեն ազդեցության, գենային
ճարտարագիտության սկզբունքները և կենսատեխնոլոգիայում դրանց կիրառումը,
Գ2.
ցուցաբերելու
ընկալունակություն
մասնագիտական
գործունեության
բնագավառում նորամուծությունների նկատմամբ,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինարներ,
3. աուդիո- և տեսանյութերի ցուցադրումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1 Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց.
Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5
հարց, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Չարորակ և բարորակ քաղցկեղային բջիջների հիմնական նկարագրությունները:
2. Ինվազիան և մետաստազավորումը որպես չարորակ բջիջների հատկություն:
3. Ուռուցքաբանության ուսումնասիրության տարբեր մոտեցումներ:
4. Օնկոգեներ և դրանց դերն ուռուցքների առաջացման գործընթացում:
5. Հակաօնկոգեներ կամ գեն-սուպրեսորներ:
6. Հակաօնկոգեների մուտացիայի արդյունքում առաջացած քաղցկեղի որոշ
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տեսակներ:
7. Կանցերոգեն գործոնները և դրանց դասակարգումը:
8. Քաղցկեղի առաջացման վիրուսային վարկածը:
9. Խալոնների տեսություն:
10. Բջիջների կազմի փոփոխությունը քաղցկեղի ժամանակ:
11. Քաղցկեղի բուժման նորագույն մոտեցումներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Strachan T., Read A.P. - Human molecular genetics - Bios scientific publishers – 2004
– p. 674.
2. Sverre Heim, Felix Mitelman –Cancer Cytogenetics ,Wiley-Liss, NY,1995.
3. Бочков Н.П. Клиническая генетика – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2002, 457 с.
4. Геномика-медицине. Под ред. Иванова В.И. и Киселева Л.Л., М,.ИКЦ, 2005.
5. Примроуз С., Тваймен Р.-Геномика. Роль в медицине., М.,БИНОМ. ,2008.
6. Руководство по гематологии., под ред. Воробьева А.И.,- Москва, “Ньюдиамед”,
т.1, 2002.

1. 0707/Բ62

2. Մարդու գենետիկայի հիմունքներ

3. 5 ECTS
կրեդիտ

4. 3 ժամ/շաբ.
5. դաս. 45 ժամ
6. 6-րդ՝ գարնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ուսանողներին ներկայացնել մարդու գենետիկայի առարկայի զարգացման
հիմնական փուլերը,
2. ձևավորել պատկերացումներ մարդու գենոմի կառուցվածքի մասին,
3. նկարագրել մարդու գենետիկայում օգտագործվող մեթոդները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. որոշելուտարբերժառանգական
հիվանդությունների
հանդիպման
հաճախականությունը,
2. վերարտադրելու տեղեկություններ մարդու պոպուլյացիոն գենետիկայի և
էթնոգենետիկայի հիմնադրույթների մասին,
3. ընտրելու գենետիկական մեթոդներ մարդու գենետիկայի ասպարեզում խնդիրներ
լուծելու նպատակով,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. վերլուծելու տեղեկություններ քրոմոսոմային խաթարումների մասին,
5. ամփոփելու ժառանգական հիվանդությունների ծագման մասին տեղեկութունները,
6. եզրահանգումներ անելու
մոտեցումների մասին:

ժառանգական հիվանդությունների կանխարգլման
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. գործնականում իրականացնելու ակադեմիական և կլինիկական ոլորտներում
հետազոտական աշխատանքներ,
8. օգտագործելու ստացած գիտելիքները մասնագիտական գործունեության ընթացքում
իրադրական տարբեր հարցեր լուծելու նպատակով:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. բացատրելու բջիջների կառուցվածքի, նյութափոխանակության, վերարտադրման
և տարբերակման օրինաչափությունները, ձևաբանական և կենսաքիմիական
առանձնահատկությունները, օրգանիզմների բնական ռեզիստենտության գործոնների,
ադապտիվ
իմունիտետի ռեակցիաներն ապահովող բջջային և մոլեկուլային
մեխանիզմները,
Ա6. լուսաբանելու կենդանի նյութի կազմավորվածության մոլեկուլային, բջջային,
օրգանիզմային
և
պոպուլյացիոն
մակարդակների
վրա
նրա
հիմնարար
հատկությունների` ժառանգականության և փոփոխականության դրսևորումները, գենի
կառուցվածքի, գենետիկական վերլուծության սկզբունքների և մեթոդների,
մուտագենեզի և բնական ու մարդածին գործոնների մուտագեն ազդեցության, գենային
ճարտարագիտության սկզբունքները և կենսատեխնոլոգիայում դրանց կիրառումը,
Բ2. մեկնաբանելու և
տեղեկատվությունը,

քննադատորեն

վերլուծելու

հենքային

մասնագիտական

Բ4. ծավալելու կազմակերպչական գործունեություն բնության պահպանության և
ռացիոնալ բնօգտագործման բնագավառում, գնահատելու մարդածին ազդեցության
դերը շրջակա միջավայրի վրա,
Գ2.
ցուցաբերելու
ընկալունակություն
մասնագիտական
բնագավառում նորամուծությունների նկատմամբ,

գործունեության

Գ5. կիրառելու գիտելիքները արտակարգ իրավիճակներում բնակչությանը առաջին
բժշկական օգնություն ցուցաբերելու համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. լաբորատորաշխատանքներ
3. սեմինարներ
4. ցուցադրումներ
5. առաջադրանքներիկատարմանստուգում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1 Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց.
Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Մարդու գենետիկայում կիրառվող դասական և ժամանակակից մեթոդները:
2. Նորմայում և պաթոլոգիայում հատկանիշների ժառանգման տեսակները:
3. Մարդու քրոմոսոմների հավաքը:
4. Սեռի ձևավորում (տեղեկություններ X և Y քրոմոսոմների մասին):
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5. Քրոմոսոմային հիվանդությունների դասակարգումը և դրանց դերը որոշակի
ժառանգական հիվանդությունների առաջացման գործընթացում:
6. Աուտոսոմ քրոմոսոմների անեուպլոիդիա և դրա հետ կապված ժառանգական
հիվանդություններ:
7. Սեռական քրոմոսոմների անեուպլոիդիա և դրա պատճառով հարուցվող
հիվանդություններ:
8. Ծերունաբանության հիմունքները և տեսությունները:
9. Վաղ ծերացման հիվանդություններ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Бочков Н.П. - Медицинская генетика., М., 2001, с.188.
2. Бочков Н.П. -Клиническая генетика, М., ГЭОТАР-МЕД, с.2002, 457.
3. Горбунова В.Н., Баранов В.С. – Введение в молекулярную диагностику и
генотерапию наследственных заболеваний., 1977 , Санкт-Петербург, с.286.
4. Приходченко Н.Н., Шкурат Т.П. – Основы генетики человека., Ростов-на-Дону,
1997, с. 336.
5. Шевченко В.А., Топорнина Н.А., Стволинская Н.С.– Генетика человека.,
Практикум для вузов, Москва, Владос, 2001.
6. Զալինյան Գ., Կիրակոսյան Ա.-Մարդու գենետիկայի մեթոդներ, ԵՊՀ հրատ.,
2014, 116 էջ:

1. 0707/Բ63

Գենետիկական թունաբանություն

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 3 ժամ/շաբ.

5.45 ժամ դաս.

6. 6-րդ՝ գարնանային

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. հաղորդել մասնագիտական գիտելիքներ արտաքին միջավայրի քիմիական,
ֆիզիկական և կենսաբանական գործոնների գենաթունային ակտիվության
մասին,
2. ծանոթացնել գենաթունային գործոնների ակտիվության գնահատման
հիմնական մեթոդները և օբյեկտների հետ:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելուշրջակա միջավայրի գործոնների ազդեցությամբ սոմատիկ և
սեռական բջիջներում մուտացիաների, այդ թվում` էպիգենետիկական
փոփոխությունների առաջացման ռիսկը,
2. լուսաբանելուգենաթունաբանությանբնագավառում կիրառվող թեստհամակարգեր և չափորոշիչները,
3. մարդու մոտ գենաթունային ռիսկի գնահատման արանձնահատկությունները,
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բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. գործնականում կիրառելու գենաթունաբանական թեստերի համալիրը,
5. օգտագործելու գենաթունաբանական տվյալների էլեկտրոնային
տեղեկադարաններ,
6. օգտագործելու քրոմոսոմային խաթարումների, միկրոկորիզներիև ԴՆԹկոմետ մեթոդներըգենաթունաբանական վերլուծության ասպարեզում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7.

օգտագործելու ժամանակակից սարքավորումները հետազոտությունների
իրականացման համար,

8.

իրականացնելու հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական և կլինիկական
ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. բացատրելու բջիջների կառուցվածքի, նյութափոխանակության, վերարտադրման և
տարբերակման
օրինաչափությունները,
ձևաբանական
և
կենսաքիմիական
առանձնահատկությունները, օրգանիզմների բնական ռեզիստենտության գործոնների,
ադապտիվ
իմունիտետի ռեակցիաներն ապահովող բջջային և մոլեկուլային
մեխանիզմները,
Ա6. լուսաբանելու կենդանի նյութի կազմավորվածության մոլեկուլային, բջջային,
օրգանիզմային
և
պոպուլյացիոն
մակարդակների
վրա
նրա
հիմնարար
հատկությունների` ժառանգականության և փոփոխականության դրսևորումները, գենի
կառուցվածքի, գենետիկական վերլուծության սկզբունքների և մեթոդների,
մուտագենեզի և բնական ու մարդածին գործոնների մուտագեն ազդեցության, գենային
ճարտարագիտության սկզբունքները և կենսատեխնոլոգիայում դրանց կիրառումը,
Բ4. ծավալելու կազմակերպչական գործունեություն բնության պահպանության և
ռացիոնալ բնօգտագործման բնագավառում, գնահատելու մարդածին ազդեցության
դերը շրջակա միջավայրի վրա:,
Գ5. կիրառելու գիտելիքները արտակարգ իրավիճակներում բնակչությանը առաջին
բժշկական օգնություն ցուցաբերելու համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. Սեմինարներ
3. Գործնական պարապմունքներ աուդիո- և տեսանյութերի կիրառմամբ
4. Ինտերնետումգենետիկականտվյալներիբազայիկիրառում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝10միավորառավելագույնարժեքով:
Հարցատոմսըպարունակումէ 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2միավոր: Միավորներիքայլը
0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննությունըգրավորէ՝10միավորառավելագույնարժեքով:
Հարցատոմսըպարունակումէ 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2միավոր: Միավորներիքայլը
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0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Գենաթունաբանության զարգացման պատմությունը
2. Գենաթունայնության գնահատման սկզբունքները
3. Մարդու մոտ գենաթունային ռիսկի գնահատման դժվարությունները
4. Գենաթունաբանականթեստերիհամալիր
5. Գենաթունաբանական գնահատման պարտադիր թեստեր
6. Գենաթունայնության գնահատման հավելյալ թեստեր
7. Գենաթունայնության գնահատման հավելյալ թեստ-համակարգեր
8. Մուտագենների կենսափոխարկում
9. Քիմիական մուտագեններ (ուղղակի և անուղղակի մուտագեններ,
էպիմուտագեններ)
10. Ֆիզիկական մուտագեններ (իոնացնող և ոչ իոնացնող ճառագայթում)
11. Կենսաբանական մուտագեններ
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Հովհաննիսյան Գ. Գ. Գենետիկական թունաբանության հիմունքներ. Երևանի
համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2016.
2.
Հարությունյան Ռ.Մ. Գենետիկական թունաբանություն. Խնդիրները և
մեթոդները: Գիտության աշխարհում. 2007, 36-41.
3.
Дурнев А.Д., Лапицкая А.С. Генотоксикология соединений растительного
происхождения. Экологическая генетика. 2012, 10(3): 41-52.
4.
Снегин Э.А. Введение в генотоксикологию. Белгород. ЛитКараВан. 2009, 176 с.
5.
Никитина Е.В., Решетник О.А. Биобезопасность пищевых продуктов: Учебное
пособие. Казан. гос. технол. ун-т. - Казань, 2006, 92 с.
1. 0708/Բ64

2. Կենսաանվտանգության հիմունքներ

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 3 ժամ/շաբ.

5. 45 ժամ դաս.

6. 7-րդ՝ աշնանային

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ծանոթացնել ուսանողներին կենսաբանական անվտանգության
գաղափարին`գիտական, էկոլոգիական, սոցիալ-տնտեսական և իրավական
տեսանկյուններից: Տեսական և գործնական գիտելիքներ հաղորդել կենսաբանական
անվտանգության, բույսերի գենետիկական ռեսուրսների պահպանման և կայուն
օգտագործման ռազմավարության և մոտեցումների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. լուսաբանելու բուսական ռեսուրսների դասակարգման սկզբունքները,
2. պարզաբանելու բուսական ռեսուրսների դերի և մարդու կյանքի բոլոր
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բնագավառներում դրանց նշանակությունը,
3. ներկայացնելու գենային ճարտարագիտության հիմնական եղանակները,
4. գնահատելու գենետիկորեն ձևափոխված բուսյերի և էկոհամակարգերի վրա
դրանց ունեցած ազդեցությունը,
5. գնահատելուգենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների էկոլոգիական, սննդի
անվտանգության և գյուղատնտեսական ռիսկերը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

6. գործնականում մշակելու էկոհամակարգերում գենետիկորեն ձևափոխված
օրգանիզմների ռիկսերի գնահատման և մոնիթորինգի պլան,
7. իրականացնելու սննդում և կերում գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների
քանակական և որակական հայտնաբերում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

8. դրսևորելու իրեն թիմային աշխատանքում,
9. վերլուծելու առկախնդիրներըևառաջարկելդրանցլուծմանեղանակներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա8. լուսաբանելու կենսաբանական բազմազանության դերը` որպես կենդանի
համակարգերի և ամբողջությամբ վերցված` կենսոլորտի կայունության առաջատար
գործոնի, տարբեր մակարդակների վերօրգանիզմային համակարգերի ձևավորման,
գործառության սկզբունքները, տարբեր մակարդակների կենսաբանական
համակարգերի հոմեոստազն ապահովող, օրգանիզմի և միջավայրի միջև փոխադարձ
կապերն ապահովող մեխանիզմները,
Բ2. մեկնաբանելու և
տեղեկատվությունը,

քննադատորեն

վերլուծելու

հենքային

մասնագիտական

Բ4. ծավալելու կազմակերպչական գործունեություն բնության պահպանության և
ռացիոնալ բնօգտագործման բնագավառում, գնահատելու մարդածին ազդեցության
դերը շրջակա միջավայրի վրա:
Գ5. կիրառելու գիտելիքները արտակարգ իրավիճակներում բնակչությանը առաջին
բժշկական օգնություն ցուցաբերելու համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. կարճ քննարկումներ,
3. անհատական և խմբային հանձնարարություններ,
4. ինքնուրույն աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 10 միավոր: Որպես կանոն`յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր ստուգում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր ստուգում: Միավորների քայլը 0,5 է:
Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բույսերի գենետիկական ռեսուրսներ և դրանց նշանակությունը:
Գենետիկորեն
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ձևափոխված օրգանիզմների ստացման եղանակները: ԳՄՕ-ների ազդեցությունը
էկոհամակարգերի հավասարակշռության վրա և պոտենցիալ ռիկսերը:ԳՄՕ-ների
պոտենցիալ ռիկսերի գնահատում և մենեջմենտ: ԳՄՕ-ների ռիսկի գնահատման
մեթոդները, ռիսկի ալգորիթմներ և կոնցեպտուալ մոդելներ: Գենետիկական էրոզիա և
դրա
գնահատման
եղականկները:Բույսերի
գենետիկական
ռեսուրսների,
ագրոկենսաբազմազանության պահպանություն: Կենսատեխնոլոգիայի կիրառումը
բույսերի
կենսաբազմազանության
ուսումնասիրության
և
պահպանության
համար:Կենսաբազմազանությանը, կենսաբանականանվտանգության և բույսերի
գենետիկական ռեսուրսներին վերաբերվող միջազգային կոնվենցիաները և
համաձայնագրերը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
• Current status and options for crop biotechnologies in developing countries, 2010, FAO,
Rome, 65pp. GM food safety assessment, 2009, FAO, Rome, 203 pp.Foods derived from
modern biotechnology, Second edition, 2009, WHO and FAO, Rome,85 pp.
• Mackenzie, Ruth, Burhenne-Guilmin, Françoise, La Viña, Antonio G.M. and Werksman,
Jacob D. in cooperation with Ascencio, Alfonso, Kinderlerer, Julian, Kummer, Katharina
and Tapper, Richard (2003). An Explanatory Guide to the Cartagena Protocol on
Biosafety. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. 295pp.
• Guidance document of the scientific panel on genetically modified organisms for the risk
assessment of genetically modified microorganisms and their derived products intended
for food and feed use, 2006, EFSA, Italy, 121 pp.

1. 0708/Բ61

2. Գեների և հյուսվածքների բանկեր

3. 5 ECTS
կրեդիտ

4. 3 ժամ/շաբ.

5. դաս. 45 ժամ

6. 6-րդ՝ գարնանային

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց.

8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ
կենսաբազմազանության պահպանության տարբեր եղանակների մասին և
մասնավորապես սերմերի և հյուսվածքային գենետիկական բանկերի ստեղծման,
դրանց առանձնահատկությունների և նշանակության վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ներկայացնելու կենսաբազմազանության in situ, ex situ, on farmպահպանության
եղանակների, դրանց առավելությունների և թերությունները,
2. Լուսաբանելու սերմերի, հյուսվածքների և գեների բանկերի մասին,
համաշխարհային խոշոր բանկերը և դրանց նշանակությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

3. աշխատելու որպես գենետիկական բանկերի համակարգող,
4. գործնականում իրականացնելու տեսակի պահպանության առավել
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արդյունավետ եղանակների ընտրություն,
5. իրականացնելուսերմերի և հյուսվածքների պահպանության նախագծում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

6. ստեղծագործաբար կիրառել ունեցած գիտելիքները առկա խնդիրների լուծման
համար,
7. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. բացատրելու բջիջների կառուցվածքի, նյութափոխանակության, վերարտադրման
և տարբերակման օրինաչափությունները, ձևաբանական և կենսաքիմիական
առանձնահատկությունները, օրգանիզմների բնական ռեզիստենտության գործոնների,
ադապտիվ
իմունիտետի ռեակցիաներն ապահովող բջջային և մոլեկուլային
մեխանիզմները,
Ա6. լուսաբանելու կենդանի նյութի կազմավորվածության մոլեկուլային, բջջային,
օրգանիզմային
և
պոպուլյացիոն
մակարդակների
վրա
նրա
հիմնարար
հատկությունների` ժառանգականության և փոփոխականության դրսևորումները, գենի
կառուցվածքի, գենետիկական վերլուծության սկզբունքների և մեթոդների,
մուտագենեզի և բնական ու մարդածին գործոնների մուտագեն ազդեցության, գենային
ճարտարագիտության սկզբունքները և կենսատեխնոլոգիայում դրանց կիրառումը,
Ա8. լուսաբանելու կենսաբանական բազմազանության դերը` որպես կենդանի
համակարգերի և ամբողջությամբ վերցված` կենսոլորտի կայունության առաջատար
գործոնի, տարբեր մակարդակների վերօրգանիզմային համակարգերի ձևավորման,
գործառության սկզբունքները, տարբեր մակարդակների կենսաբանական
համակարգերի հոմեոստազն ապահովող, օրգանիզմի և միջավայրի միջև փոխադարձ
կապերն ապահովող մեխանիզմները,
Բ2. մեկնաբանելու և
տեղեկատվությունը,

քննադատորեն

վերլուծելու

հենքային

մասնագիտական

Բ3.իրականացնելու գիտաարտադրական գործունեություն, ներդնելու գիտական
հետազոտությունների արդյունքները արտադրության մեջ,
Գ2.
ցուցաբերելու
ընկալունակություն
մասնագիտական
գործունեության
բնագավառում նորամուծությունների նկատմամբ,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասավանդման ձևեր
1. դասախոսություններ:
Ուսումնառության ձևեր
2. ինքնուրույն աշխատանք, գրականության ընթերցում,
3. գենետիկական բանկերի ստեղծման միջազգային պահանջների հիման վրա
թիմային նախագծերի պատրաստում և ներկայացում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց.
Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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Կենսաբազմազանության in situ, ex situ, on farmպահպանության եղանակաները և
դրանց առանձնահատկությունները: Կենսաբազմազանության պահպանությունը
կենսատեխնոլոգիական եղանակներով: Գենետիկական բանկեր, սերմերի բանկեր և
հյուսվածքային բանկեր: Օրթոդոքս և ռեկալցիտրանտ բույսեր: Պահպանության
եղանակի ընտրության սկզբունքները: Համաշխարհային նշանակության սերմերի
բանկեր: Սերմերի և հյուսվածքային բանկերի կառավարում: Միջազգային
չափանիշներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
• Biotechnology for the 21st Century: New Horizons. 1995 Report from Biotechnology
research subcommittee, committee on Fundamental Science, National Science and
Technology Council DIANE Publishing Company, Washington, USA Available in
•

•
•
•

books.google.com.

U.S. Congress, Office of Technology Assessment (1995). "Biologically based
technologies for pest control" (PDF). OTA-ENV-636 (US Government Printing Office,
Washington, DC). http://www.princeton.edu/~ota/disk1/1995/9506/9506.
L.Barsanti, P. Gualtieri. Algae. Anatomy, Biochemistry, and Biotechnology. 2006.
CRC Press. USA, 320pp.
В.А. Черников, P.M. Алексахин, А.В. Голубев и др. Агроэкология/Под
ред. В.А. Черникова, АИ. Чекереса. - М: Колос, 2000.- 536 с.
M. Jeffries. Biodiversity and conservation. 2006, Routledge, UK, 225pp.
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1. 0708/Բ65

2. Էկոլոգիական գենոմիկա

4. 2 ժամ/շաբ.

3. 3 ECTS
կրեդիտ

5. դաս. 30 ժամ

6. 7-րդ՝ աշնանային

7. Առանց ընթացիկ գնահատման
դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին ծանոթացնել էկոլոգիական
գենոմիկայի հիմունքներին և էկոլոգիայում ու բնապահպանության ոլորտներում
գենետիկայի և մոլեկուլային կենսաբանության մեթոդների կիրառությանը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնելու էկոլոգիական գենոմիկայի հիմնադրույթները,
2. լուսաբանելու բնական պոպուլյացիաների գենետիկական

բազմազանությունը,
3. պարզաբանելու էկոլոգիական գենետիկայի և կենսաբազմազանության
պահպանության միջև կապի մասին,
4. ներկայացնելու էկոլոգիական գենետիկայի՝ շրջակա միջավայրի
վերականգնման համար կիրառությունը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կիրառելու մոլեկուլային գենետիկայի մենթոդներ կենսաբազամզանության
վիճակի գնահատման համար,
2. վերլուծելու գենետիկական տվյալները պոպուլյացիաների
բազմազանության գնահատման վերաբերյալ և կատարել
եզրակացություններ,
3. կատարելու էկոհամակարգային ֆունկցիաների և մանրէների գենոմային
բազմազանության վերաբերյալ տվյալների կորելացիոն վերլուծություններ,
4. կիրառելու գենետիկական բազմազանության տվյալները
Էկոհամակարգերի վիճակի մոնիթորինգում,
5. գնահատելու տեսակների և պոպուլյացիաների հարմարվողականության
աստիճանը ըստ գենետիկական տվյալների:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1. դրսևորելու իրեն թիմային աշխատանքի ընթացքում,
2. վերլուծելուառկախնդիրներըևառաջարկելդրանցլուծմանեղանակներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. լուսաբանելու կենդանի նյութի կազմավորվածության մոլեկուլային, բջջային,
օրգանիզմային և պոպուլյացիոն մակարդակների վրա նրա հիմնարար
հատկությունների` ժառանգականության և փոփոխականության դրսևորումները,
գենի կառուցվածքի, գենետիկական վերլուծության սկզբունքների և մեթոդների,
մուտագենեզի և բնական ու մարդածին գործոնների մուտագեն ազդեցության,
գենային ճարտարագիտության սկզբունքները և կենսատեխնոլոգիայում դրանց
կիրառումը,
Ա8. լուսաբանելու կենսաբանական բազմազանության դերը` որպես կենդանի
համակարգերի և ամբողջությամբ վերցված` կենսոլորտի կայունության
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առաջատար գործոնի, տարբեր մակարդակների վերօրգանիզմային համակարգերի
ձևավորման, գործառության սկզբունքները, տարբեր մակարդակների կենսաբանական համակարգերի հոմեոստազն ապահովող, օրգանիզմի և միջավայրի միջև
փոխադարձ կապերն ապահովող մեխանիզմները,
Բ2. մեկնաբանելու և քննադատորեն վերլուծելու հենքային մասնագիտական
տեղեկատվությունը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
Դասավանդման ձևեր.
1. դասախոսություններ,
2. խմբային հանձնարարություններ, ներկայացումներ (պրեզենտացիաներ),
3. ինքնուրույն աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց.
1.Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գենոմիկան էկոլոգիայում: Էուկարիոտների և պրոկարիոտների գենոմներ: ԴՆԹ
շթրիխգաղտնագրում և ԴՆԹ մատնադրոշմներ: Գենետիկական բազմազանություն
և
էկոհամակարգերի
ֆունկցիաներ:
Մանրէների
գենոմիկա
և
կենսաերկրաքիմիական ցիկլեր:
Էկոհամակարգերի ֆունկցիաների վերականգնումը էկոլոգիական գենոմիկաայի
տվյալների հիման վրա: Սթրեսների նկատմամբ կայունության գենոմիկա:
Ինտեգրատիվ գենոմիկա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Nico M. van Straalen, Dick Roelofs. Introduction to Ecological Genomics. Oxford
University press, 2006, 299 pages.
2. Introduction to Biotechnology, William J.Thieman, Michael A.Palladino, Second
Edition. 2009, 408 pgs.
3. Lome T. Kirby. DMA Fingerprinting. An Introduction. 199. Oxford University
Press, Inc., UK.
4. Wymore, A. S., A. T. Keeley, K. M. Yturralde, M. L. Schroer, C. R. Propper and T.
G. Whitham. 2011. Genes to ecosystems: exploring the frontiers of ecology with
one of the smallest biological units. New Phytol. 2011 Jul;191(1):19-36
5. Allendorf, F. W., P. A. Hohenlohe and G. Luikart. 2010. Genomics and the future
of conservation genetics. Nat. Rev. Genet. 11(10): 697-709.
1. Bohmann, K., A. Evans, M. Thomas, P. Gilbert, G. R. Carvalho, S. Creer, M. Knapp,
D. W. Yu. and M. de Bruyn. 2014. Environmental DNA for wildlife biology and
biodiversity monitoring. Trends in Ecol. Evol. 26(6): 358-367.
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ

ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ

ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
1. Ծրագրի անվանումը և
մասնագիտության թվանիշը

“Կենսաքիմիա” մասնագիտության
051201.00.6

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան՝ ԵՊՀ

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Կենսաբանության բակալավր

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական
տարին

2019/2023

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ծրագրի դիմորդը պետք է ունենա միջնակարգ, նախնական մաuնագիտական կամ
միջին մասնագիտական կրթության վկայական։
Ընդունելությունը կատարվում է ըստ ՀՀ կառավարության հաստատած
Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական
հաստատությունների ընդունելության կարգի
ՀՀ կառավարության որոշում ( 26 ապրիլի 2012 թվականի N 597 –Ն)։
Ընդունելության քննությունների ցանկը՝
կենսաբանություն, ֆիզիկա կամ քիմիա, հայոց լեզու

9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է՝պատրաստել “Կենսաքիմիա և կենսատեխնոլոգիա”
մասնագիտության
բնագավառներում
հիմնարար
գիտելիքներով
և
հմտություններով օժտված մասնագետներ, որոնք ունակ կլինեն.
9. նախագծել կենդանի օրգանիզմների կենսաբազմազանությունը պահպանող
միջոցառումների համալիր ծրագրեր, մշակել և վարել նրանց հավաքածուները,
իրականացնել շրջակա միջավայրում, արտադրության մեջ և տարբեր
էկոլոգիական համակարգերում մանրէների նմուշահանում, պրոկարիոտների
կարգաբանական տարբեր խմբերին պատկանող մանրէների ցեղային և
175

տեսակային նույնականացում,
10. իրականացնել կենսաքիմիական, կենսատեխնոլոգիական, մանրէաբանական,
բջջագենետիկական մեթոդների և օբյեկտների ընտրություն, դրանց
պահպանում, աճեցում, մշակել մանրէների և բույսերի կենսագործունեության
արգասիքները
կենսատեխնոլոգիական
արտադրության,
բժշկության,
դեղագործության բնագավառներում օգտագործելու ծրագրեր,
11. վերլուծել և համակարգել կենդանիների օրգանների հյուսվածքային և բջջային
կազմավորվածության առանձնահատկությունները, միասնական կապի մեջ
քննարկել բջջի բաղադրամասերի կառուցվածքը և նյութափոխանակությունը,
սթրեսային վիճակներում մարդու օրգանիզմում դրսևորվող գործառական
խանգարումները,
12. իրականացնել փորձարարական տվյալների համակարգչային վիճակագրական
վերլուծություն,
կենսաքիմիայի
և
կենսատեխնոլոգիայի
ոլորտներում
ձևակերպել և լուծել գիտահետազոտական, գիտամանկավարժական և
գիտատեխնոլոգիական գործունեության ընթացքում ծագած խնդիրներ:
10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1․ Ներկայացնելու վերլուծական երկրաչափության, մաթեմատիկական անալիզի և
դիֆերենցիալ
օպտիկայի

հավասարումների,
հիմնական

վիճակագրական ֆիզիկայի հիմունքները,

օրենքներին

առնչվող

կարևորագույն

փորձերը,

մեկնաբանելու քիմիական և կենսաքիմիական ռեակցիաների կինետիկայի և
կատալիզի տեսական

hիմունքները, ներկայացնելու անօրգանական քիմիայի,

կենսաբանության և դեղագործության միջև տեսական և փորձնական կապը:
2․ Տիրապետելու հայոց լեզվին և մասնագիտական երկու օտար լեզուների,
ներկայացնելու ՀՀ Սահմանադրության, հայ ժողովրդի և եկեղեցու պատմության
քաղաքագիտության,
հիմնահարցերը,

տնտեսագիտության,

փիլիսոփայության,

հոգեբանության

ծանոթ լինելու համաշխարհային մշակույթին, վարվելաձևի

կուլտուրային, առողջ կենսակերպին, դրսևորելու արտակարգ իրավիճակներում
բնակչությանն առաջին բժշկական օգնություն ցուցաբերելու ունակություններ։
3

Ներկայացնելու

պրոկարիոտների

նյութափոխանակության,

և

էկոլոգիական

էուկարիոտների
և

ձևաբանության,

կենսատեխնոլոգիական,

կարգաբանության, նույնականացման առանձնահատկությունները, նկարագրելու
միկրոօրգանիզմներում ընթացող խմորման, ֆոտոֆիզիկական և ֆոտոքիմիական,
կենսաէներգետիկական գործընթացները, կենսաթաղանթների կառուցվածքային
առանձնահատկությունները, նրանցով նյութերի տեղափոխման գործընթացները:
4․ Բացատրելու մարդու ֆիզիոլոգիական ֆունկցիաները, գիտակցելու մոլեկուլային
և էվոլյուցիոն գենետիկայի տեղը և դերը կենսաբանության մեջ, պարզաբանելու
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հիվանդածին

վիճակների

կարգավորման

հիմքում

խանգարումները,

առանձնահատկությունները։

ընկած

կենսաքիմիական

նկարագրելու

Օգտագործելու

պրոցեսների

իմունային

համակարգի

բնապահպանության

ոլորտում

կիրառվող արդի կենսատեխնոլոգիական մեթոդները:
5․

Ներկայացնելու

բջջի

ֆիզիոլոգիայի

հիմնահարցերը,

Հայաստանում

կենսատեխնոլոգիական արտադրության զարգացման, մեթոդների ընտրության
կիրառման

ուղղությունները:

էկոհամակարգերում,

Որոշելու

քիմիական

մանրէների

տարրերի

դերը

տարբեր

կենսաերկրաքիմիական

շրջանառության մեջ, ներկայացնելու բույսերի և կենդանիների ֆիզիոլոգիական,
կենսաքիմիական, աճի, զարգացման, նյութափոխանակության գործընթացների
հիմքում ընկած օրինաչափությունները, տարբեր սթրեսային պայմաններում աճի և
զարգացման

կարգավորման

վերականգնելու
ժամանակակից

մեխանիզմների

ուղիները։
տեսական

սկզբունքները,

Ներկայացնելու
հիմնահարցերը,

վնասվածքները

կենսաֆիզիկական
լուծման

քիմիայի

տրամաբանությունը

և

իրականացման եղանակները:
6․

Մատնանշելու

կենդանի

առանձնահատկությունները,
նուկլեինաթթուների
բացատրելու

նյութի

սպիտակուցների,

կառուցվածքը,

ֆերմենտների,

նյութափոխանակության

բաղադրության
ածխաջրերի,

ֆիզիկաքիմիական

վիտամինների
գործընթացներում,

և

հիմնական
ճարպերի,

հատկությունները,
հորմոնների

դերը

նյութափոխանակության

կարգավորման մեխանիզմները և փոխկապվածությունը։ Մատնանշելու օրգանական
աշխարհի միասնական ծագումը և էվոլյուցիան, նկարագրելու Երկիր մոլորակի
կենսաբազմազանությունը, օրգանիզմների և նրանց կենսամիջավայրերի միջև
փոխազդեցությունը։
7․ Հիմնավորելու գենի կառուցվածքը, գենետիկական վերլուծության մուտագենեզի
գենային ու բջջային ճարտարագիտության սկզբունքները, կենսատեխնոլոգիայում
դրա

օգտագործման

հնարավորությունները։

Նկարագրելու

կենսաբանական

ճանաչման, մատրիցային մոլեկուլային սինթեզների և կենդանի համակարգերի
թերմոդինամիկական առանձնահատկությունները, կենսաէներգետիկայի և բջջի
կենսաբանության հիմնադրույթները:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. Կիրառելու

մաթեմատիկական և ֆիզիկայի մեթոդները

բնագավառներում

խնդիրներ

թերմոդինամիկայի

և

կենսաբանական

լուծելու համար։ Կիրառելու քիմիական

կինետիկայի

հիմնադրույթները

կենսաքիմիական

ռեակցիաների մեխանիզմի պարզաբանման և նրանց վրա ազդող գործոնների
կարգավորման համար, կատարելու վերլուծություններ՝ կապված քիմիայի և
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ֆարմացիայի

միջև

առարկայական

կապի

հետԱշխատել

դեղերի

արտադրության և որակի վերահսկման լաբորատորիաներում` կիրառելով
օրգանական

կենսաակտիվ

միացությունների

սինթեզի,

անալիզի

և

կառուցվածքային նույնականացման մոտեցումները:
2. Վարելու

հետազոտական

գործունեության

աշխատանք,

բնագավառում

ցուցաբերելու

նորամուծությունների

մասնագիտական
ընկալունակություն:

Տիրապետելու տվյալների մշակման երկուսից ոչ պակաս համակարգերի,
համակարգչային և բազմաօգտագործման տեղային ցանցային համակարգերին,
ինչպես նաև կատարելու տեղեկատվության որոնում տվյալների ցանցային
բազաներում (www), օգտվելու էլեկտրոնային փոստից, տվյալների բազաների
փաթեթից:
3. Լուսային

մանրադիտակմամբ

օրգանիզմների

հյուսվածքների

տարբերակելու

բջիջներում,

զանազանելու

մանրէները,

մանրադիտակային

առաջացող

հետազոտությունների

պատրաստուկները,

տարբեր

ախտաբանական փոփոխությունները, կիրառելու
ժամանակակից

տարբեր

ձևաբանական

-

դաշտային և լաբորատոր

մեթոդները,

օգտագործելու

պրոկարիոտների նույնականացման որոշիչները և GeneBank-երում առկա
տվյալների բազաները և համակարգչային ծրագրերը։ Օգտագործել մանրէների
նյութափոխանակության
կանխատեսելու

և

արգասիքները

մոդելավորելու

տարբեր

բջջի

արտադրություններում,

նյութափոխանակային

հոսքերը,

էներգետիկ հաշվեկշիռը։
4. Կատարելու արյունաստեղծ համակարգերի հետազոտություններ, որոշելու
ֆերմենտների ակտիվությունը և այն կիրառելու որպես էկոհամակարգերի
բաղադրիչների

աղտոտվածության

աստիճանի

որոշման

ախտորոշիչ

ցուցանիշ, ինչպես նաև՝ որպես մակրոմոլեկուլների ճառագայթային վնասման
ցուցանիշ,

իրականացնելու

ախտաբանական
կենսաքիմիայի

կենսաբանական

հետազոտություններ,
բնագավառում:

Լուծել

նյութի

լուծել

պատրաստուկների

խնդիրներ

հաշվարկային

բժշկական

խնդիրներ,

ընտրել

փորձարարական տվյալների մշակման առավել արդյունավետ մեթոդներ:
5. Կիրառելու

գենետիկական,

բջջաբանական,

ֆիզիոլոգիական

և

մոլեկուլակենսաբանական, կենսաքիմիական, կենսաֆիզիկական, բույսերի աճի
և

նյութափոխանակության

փոփոխության

ուսումնասիրման,

բույսերի

միկրոկլոնային բազմացման, մանրէների շտամների մեկուսացման, մանրէների
և

բույսերի

տրանսֆորմացման,

մեթոդներ։

Համեմատելու

էներգիայի

առաջացման հնարավորությունները աերոբ և անաերոբ միկրոօրգանիզմներում:
Մշակելու

ծրագրեր

արգասիքները

բույսերի

երկրորդային

կենսատեխնոլոգիական
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նյութափոխանակության

արտադրության,

բժշկության,

դեղագործության բնագավառներում օգտագործելու համար։ Գործնականում
որոշելու

տարբեր

էկոհամակարգերում

մանրէների

համակեցությունների

կառուցվածքը։ Գնահատելու և վերլուծելու առաջադրված խնդրի լուծման
արդյունքում ստացված փորձնական արդյունքները։
6. Կիրառել ժամանակակից քիմիական և կենսաքիմիական հետազոտությունների
մեթոդներ, գնահատել նյութափոխանակային գործընթացների կարգավորման և
նրանց

խախտումների

մեխանիզմները,

ներկայացնել

կենսաբանական

երևույթների և խնդիրների կենսամետրիական վերլուծության սկզբունքները:
Գնահատելու

բակտերիաների

խմորման

և

անաերոբ

շնչառության

կենսաէներգետիկական արդյունավետությունը։ Նախագծելու գործունեություն
բնության

պահպանության

բացատրելու

և

մուտածին

ռացիոնալ

գործոնների

բնօգտագործման

բնագավառում,

կենսաբանական

ազդեցության

մեխանիզմները:
7. Գործնականում իրականացնել կենդանի բջիջների կազմության մեջ մտնող
հիմնական քիմիական բաղադրամասերի որակական ու քանակական որոշում,
նյութափոխանակային

գործընթացների

գիտահետազոտական

աշխատանքի

ուսումնասիրում,
կազմակերպման

կիրառելու
հիմնական

սկզբունքներն ու մեթոդները, փորձարկել մասնագիտական բնույթի խնդիրների
լուծման

ուղիներ,

անել

տեսական

հետևություններ

և

գործնական

եզրակացություններ։
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. Օգտագործելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներ, օգտագործելու
ժամանակակից
տեխնիկան
և
սարքավորումները,
կողմնորոշվելու
կենսատեխնոլոգիայի
ժամանակակից
ուղղությունների
և
մեթոդների
ընտրության մեջ:
2. Արժևորելու, համակարգելու և վերահսկելու մասնագիտական գործունեության
օբյեկտների մշակման և հետազոտման գործընթացների որակը, համակողմանի
վերլուծել և համակարգել փորձնական արդյունքները և տեսական նյութը,
իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական, կլինիկական
արդյունաբերական և այլ ոլորտներում, մանրէաբանական լաբորատորիաներում:
3. Պատրաստելու

գիտական զեկուցումներ, վարելու գիտական բանավեճեր,
Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է
12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
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Կցված է
13. Գնահատման ձևերը
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց- 1-ին ընթացիկ քննություն –
կազմակերպվում է բանավոր, հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, որոնցից
յուրաքանչյուրը գնահատվում է 1-ական միավոր: Գնահատման քայլը`
0.5միավոր:
2-րդ ընթացիկ քննություն - կազմակերպվում է գրավոր, հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 1-ական
միավոր: Գնահատման քայլը` 0.5միավոր:
Եզրափակիչ քննություն - բանավոր քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 5
հարց, յուրաքանչյուրը 2 միավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Գնահատման քայլը՝ 0.5 միավոր:
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց- 1-ին ընթացիկ քննություն – գրավոր՝
10 միավոր առավելագույն արժեքով,
2-րդ ընթացիկ քննություն – բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակոմ է 3 հարց, որոնցից առաջին երկուսը` 3 միավոր, իսկ
վերջինը` 4 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է։
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց- բանավոր քննություն՝ 20 միավոր
ընդհանուր գնահատականով: Քննական տոմսը պարունակում է 5 հարց,
յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Գնահատման քայլը՝ 0.5 միավոր:
Ստուգարք – բաց հարցերով բանավոր հարցում:
14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
«Կենսաքիմիա և կենսատեխնոլոգիա» կրթական ծրագրի շրջանավարտները կարող
են աշխատանքի անցնել կենսաբանության և հարակից ոլորտներում գործող
կազմակերպություններում, ձեռնարկություններում և կենտրոններում` զբաղեցնելով
հետևյալ պաշտոնները.
Մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ
•
միջին և բարձրագույն մասնագիտական ուսումնական
հաստատություններում՝ ուսուցիչ (մանկավարժի որակավորմամբ), դասատու և
դասախոս, ուսումնաօժանդակ աշխատակից։
Գիտական կազմակերպություններ և գիտահետազոտական ինստիտուտներ
•

գիտաօժանդակ անձնակազմի աշխատակից:

Կենսատեխնոլոգիական լաբորատորիաներ և արտադրություններ,
•

Կենսատեխնոլոգ-մասնագետ։

Սննդամթերքի, խմիչքնեի և ջրերի արտադրության կազմակերպություններ
•

մանրէաբանական և վերահսկողական լաբորատորիաների մասնագետ։

Դեղորայքային և կոսմետիկ արտադրություններ
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•
Մասնագետ, կենսաքիմիական և մանրէաբանական լաբորատորիաների
աշխատակից,
Սանիտարական-համաճարակաբանական ծառայություններ, կենսաբանական
(սննդի) անվտանգության ծառայություններ
1.

Մանրէաբանական և կենսաքիմիական լաբորատորիաների
աշխատակից։

Առողջապահական բժշկական լաբորատորիաներ, բժշկագիտական
կազմակերպություններ
1.
1.

Կենսաքիմիկոս-մասնագետ, մանրէաբան-մասնագետ,
համապատասխան վերապատրաստումից հետո՝ բժշկաքիմիական
վերլուծման բժիշկներ – կենսաբան, կենսաքիմիկոս և լաբորանտ։

Բնապահպանական կազմակերպություններ և մշտադիտարկման ծառայություններ
1.

Մասնագետ։

Ագրարային կազմակերպություններ
1.

տեղեկատվական և խորհրդատվական ծառայությունների
աշխատակից։

Հնարավոր աշխատավայրերն են. ԵՊՀ կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և
կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն, բուհերի համապատասխան ամբիոններ,
մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ու հարակից ոլորտներում գործող
գիտական, գիտահետազոտական և գիտաարտադրական կազմակերպություններ,
կենսատեխնոլոգիական արտադրական ձեռնարկություններ և ծառայությունների
մատուցման կենտրոններ:
15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ծրագրի մշակման և իրականացման հիմնական ստորաժամանումը կլինի ԵՊՀ
Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնը իր ներկայիս
հնարավորություններով՝
•
գիտակրթական բազա՝ համալրված նորագույն սարքերով և ճշգրիտ
սարքավորումներով,
քիմիական
ռեակտիվներով
և
պարագաներով,
համակարգիչներով լաբորատորիաներ (նաև ստեղծվող Մանրէաբանական
կենսատեխնոլոգիաների և կենսավառելիքի նորարարական կենտրոնի հետ
համատեղ),
•
համապատասխան
գիտամանկավարժական
ներուժ՝
գիտական
աստիճաններով և կոչումներով դասախոսներ (որոնցից շատերը արասահմանյան
տարբեր երկրների առաջատար համալսարաններում (ԱՄՆ, Գերմանիա, Ֆրանսիա,
Իսպանիա, Նորվեգիա, Բուլղարիա, Ռուսաստան) կատարել են հետազոտական,
կրթական աշխատանք և հանդես են եկել բազմաթիվ զեկուցումներով),
•
ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ, այդ թվում՝ վերջին տարիներին
հրատարակված, որոնք գտնվում են հիմնական պրոֆեսորադասախոսական կազմի
և գիտաշխատողների տնօրինության տակ և օգտագործվում են լաբորատոր
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դասընթացներում և ավարտական աշխատանքների կատարման համար,
•
ամբիոնում գործող 2 կրթական միջազգային փոխանակային ծրագրեր՝
Գերմանիայի և Նորվեգիայի համալսարանների հետ, որոնցում ընդգրկվում են նաև
ուսանողներ,
•
ամբիոնում գործող 2 պետական ֆինանսավորմամբ թեմատիկ խմբեր և
արտասահմանյան դրամաշնորհներով ֆինանսավորվող 6 գիտական ծրագրեր,
որոնցում ընդգրկվում են նաև ուսանողներ,
•
համագործակցություն
Կենսաբանության
գիտահետազոտական
ինստիտուտում գործող Կենսաքիմիայի և Մանրէաբանության, կենսաէներգետիկայի
ու կենսատեխնոլոգիայի բազային լաբորատորտաների հետ։
16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք
օգտագործվել են ծրագիրը մշակելիս
Պետական կրթական չափորոշիչ §
Կենսաբանություն և կենսաքիմիա և կենսատեխնոլոգիա մասնագիտությամբ
բակալավրի ծրագրեր
ՀՀ կառավարության 2016 թ. հուլիսի 7-ի N 714-Ն որոշումը ՀՀ որակավորումների
ազգային շրջանակը հաստատելու մասին:
ԵՊՀ կրթական ծրագրերի մշակման ղեկավար ձեռնարկ, 2012 թ.:
ԵՊՀ կրթական ծրագրի մասնագրի լրացման ուղեցույց, 2016 թ.:
«ՀՀ պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ
ընդունելության (ըստ բակալավրի կրթական ծրագրի) կարգ», ՀՀ կառավարության
որոշում ( 26 ապրիլի 2012 թվականի N 597 –Ն)։
17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
1.

Գերմանիայի Սաարլանդի համալսարանի բակալավրի ծրագրեր։

Բարձրագույն կրթության ոլորտում կենսատեխնոլոգիայի բնագավառում
միջազգային համագործակցության Erasmus +(KA 107) 2016/18 դրամաշնորհի
շրջանակներում։
2.

Գերմանիայի Հալլեի համալսարանի կենսատեխնոլոգիայի բակալավրի

ծրագիր
3.

CPEA-LT-2016/10095 Network for improving research based higher education in

basic and applied microbiology (2016-2019).
University of Bergen (NO), Yerevan State University (YSU) (AM).
4. Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի բույսերի
ֆիզիոլոգիայի և կենսաքիմիայի բակալավրի ծրագրեր:
5.

Բելգորոդի պետական ազգային հետազոտական համալսարանի (ԲելՊԱՀ,

ՌԴ) կենսատեխնոլոգիայի և մանրէաբանության բակալավրի ծրագիր։
Բարձրագույն կրթության ոլորտում միջազգային համագործակցության ԵՊՀ և
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ԲելՊԱՀՀ միջև 22.09.2016թ պայմանագրի շրջանակներում:
6.

ԱՄՆ, Վիրջինիայի Virginia, Charlottesville համալսարանի բակալավրի

ծրագիր:
7.

ԱՄՆ. Կալիֆորնիայի Բերկլիի համալսարանի կենսատեխնոլոգիայի

բակալավրի ծրագիր:
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ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Ա1 Վերլուծական երկրաչափության, մաթեմատիկական Բ1 Մաթեմատիկական և ֆիզիկայի մեթոդների կիրառում
կենսաբանական
բնագավառներում խնդիրներ լուծելու
անալիզի
և դիֆերենցիալ
հավասարումների,
համար։ Քիմիական թերմոդինամիկայի և կինետիկայի
վիճակագրական ֆիզիկայի հիմունքների, օպտիկայի
հիմնադրույթների
կիրառում
կենսաքիմիական
հիմնական օրենքներին առնչվող կարևորագույն փորձերի
ռեակցիաների մեխանիզմի պարզաբանման և նրանց վրա
ներկայացում,
քիմիական
և
կենսաքիմիական
ազդող գործոնների
կարգավորման համար, քիմիայի և
ռեակցիաների կինետիկայի և կատալիզի տեսական
ֆարմացիայի
միջև
առարկայական
կապի վերլուծում:
hիմունքների մեկնաբանում, անօրգանական քիմիայի,
Աշխատանք դեղերի արտադրության և որակի վերահսկման
կենսաբանության և դեղագործության միջև տեսական և
լաբորատորիաներում`
կիրառելով
օրգանական
փորձնական կապի բացատրություն:
կենսաակտիվ միացությունների սինթեզի, անալիզի և
կառուցվածքային նույնականացման մոտեցումները:
Ա2

Ա3

Հայոց լեզվին և մասնագիտական երկու օտար լեզուների Բ2
տիրապետում, ՀՀ Սահմանադրության, հայ ժողովրդի և
եկեղեցու
պատմության,
քաղաքագիտության,
տնտեսագի-տության, փիլիսոփայության, հոգեբանության
հիմնահարցերի
ներկայացու,
ծանոթություն
համաշխարհային
մշակույթին,
վարվելաձևի
կուլտուրային, առողջ կենսակերպին, արտակարգ
իրավիճակներում բնակչությանն առաջին բժշկական
օգնության ցուցաբերում։
Պրոկարիոտների և էուկարիոտների ձևաբանության, Բ3
նյութափոխանակության, էկոլոգիական և կենսատեխնոլոգիական,
կարգաբանության,
նույնականացման
առանձնահատկությունների,
միկրոօրգանիզմներում
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Հետազոտական աշխատանքի վարում, մասնագիտական
գործունեության բնագավառում նորամուծությունների
ընկալունակության ցուցաբերում: տվյալների մշակման
երկուսից ոչ պակաս համակարգերի, համակարգչային և
բազմաօգտագործման տեղային ցանցային համակարգերի
տիրապետում, ինչպես նաև՝ տեղեկատվության որոնում
տվյալների ցանցային բազաներում (www), էլեկտրոնային
փոստի, տվյալների բազաների փաթեթի օգտագործում:
Լուսային մանրադիտակմամբ մանրէների, տարբեր
օրգանիզմների
հյուսվածքների
մանրադիտակային
պատրաստուկների զանազանում, բջիջներում առաջացող
տարբեր
ձևաբանական-ախտաբանական

ընթացող խմորման, ֆոտոֆիզիկական և ֆոտոքիմիական,
կենսաէներգետիկական
գործընթացների,
կենսաթաղանթների
կառուցվածքային
առանձնահատկությունները,
նրանցով
նյութերի
տեղափոխման գործընթացների ներկայացում:

Ա4

Մարդու
ֆիզիոլոգիական
ֆունկցիաների, Բ4
կենսաբանության մեջ մոլեկուլային և էվոլյուցիոն
գենետիկայի տեղի և դերի, հիվանդածին վիճակների
հիմքում
ընկած
կենսաքիմիական
պրոցեսների
կարգավորման
խանգարումների
բացատրություն,
իմունային
համակարգի
առանձնահատկությունների
նկարագրում։ Բնապահպանության ոլորտում կիրառվող
արդի կենսատեխնոլոգիական մեթոդների օգտագործում:

Ա5

Բջջի ֆիզիոլոգիայի հիմնահարցերի, Հայաստանում Բ5
կենսատեխնոլոգիական արտադրության զարգացման,
մեթոդների ընտրության կիրառման ուղղությունների,
բույսերի
և
կենդանիների
ֆիզիոլոգիական,
կենսաքիմիական,
աճի,
զարգացման,
նյութափոխանակության գործընթացների հիմքում ընկած
օրինաչափությունների,
տարբեր
սթրեսային
պայմաններում աճի և զարգացման կարգավորման
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փոփոխությունների
տարբերակում,
դաշտային
և
լաբորատոր
հետազոտությունների
ժամանակակից
մեթոդների
կիրառում,
պրոկարիոտների
նույնականացման որոշիչների և GeneBank-երում առկա
տվյալների բազաների և համակարգչային ծրագրերի
օգտագործում:
Մանրէների
նյութափոխանակության
արգասիքների
օգտագործում
տարբեր
արտադրություններում,
բջջի
նյութափոխանակային
հոսքերի, էներգետիկ հաշվեկշռի կանխատեսում և
մոդելավորում ։
Արյունաստեղծ համակարգերի հետազոտությունների
կատարում, ֆերմենտների ակտիվության որոշում և
կիրառում որպես էկոհամակարգերի բաղադրիչների
աղտոտվածության
աստիճանի,
մակրոմոլեկուլների
ճառագայթային վնասման ցուցանիշ, կենսաբանական
նյութի
պատրաստուկների
ախտաբանական
հետազոտություններ իրականացում, խնդիրների լուծում
բժշկական կենսաքիմիայի բնագավառում: Հաշվարկային
խնդիրների
լուծում,
փորձարարական
տվյալների
մշակման առավել արդյունավետ մեթոդների ընտրություն:
Գենետիկական,
բջջաբանական,
ֆիզիոլոգիական,
մոլեկուլա-կենսաբանական,
կենսաքիմիական,
կենսաֆիզիկական,
բույսերի
աճի
և
նյութափոխանակության փոփոխության ուսումնասիրման,
բույսերի
միկրոկլոնային
բազմացման,
մանրէների
շտամների մեկուսացման, մանրէների և բույսերի
տրանսֆորմացման մեթոդների կիրառում: Էներգիայի
առաջացման հնարավորությունների համեմատում աերոբ

մեխանիզմների,
վնասվածքները
վերականգնելու
ուղիների ներկայացում, տարբեր էկոհամակարգերում և
քիմիական
տարրերի
կենսաերկրաքիմիական
շրջանառության մեջ մանրէների դերի որոշում, ինչպես
նաև՝
կենսաֆիզիկական
քիմիայի
ժամանակակից
տեսական հիմնահարցերի լուծման տրամաբանության և
իրականացման եղանակների ներկայացում:

Ա6

Կենդանի
նյութի
բաղադրության
հիմնական Բ6
առանձնահատկությունների,
սպիտակուցների,
ածխաջրերի,
ճարպերի,
նուկլեինաթթուների
կառուցվածքի,
ֆիզիկաքիմիական
հատկությունների
մատնանշում, նյութափոխանակության գործընթացներում
ֆերմենտների, վիտամինների և հորմոնների դերի,
նյութափոխանակության կարգավորման փոխկապված
մեխանիզմների բացատրություն։ Օրգանական աշխարհի
միասնական ծագման և էվոլյուցիայի, Երկիր մոլորակի
կենսաբազմազանության,
օրգանիզմների
և
նրանց
կենսամիջավայրերի
միջև
փոխազդեցության
նկարագրություն։
Ա7 Գենի կառուցվածքի, գենետիկական վերլուծության, Բ7
մուտագենեզի, գենային ու բջջային ճարտարագիտության
սկզբունքների, կենսատեխնոլոգիայում դրա օգտագործման
հնարավորությունների հիմնավորում։ Կենսաբանական
ճանաչման, մատրիցային մոլեկուլային սինթեզների և
կենդանի
համակարգերի
թերմոդինամիկական
առանձնահատկու-թյունների, կենսաէներգետիկայի և բջջի
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և անաերոբ միկրոօրգանիզմներում: Ծրագրերի մշակում
բույսերի
երկրորդային
նյութափոխանակության
արգասիքների կենսատեխնոլոգիական արտադրության,
բժշկության,
դեղագործության
բնագավառներում
օգտագործելու
համար։
Գործնականում
տարբեր
էկոհամակարգերում մանրէների համակեցությունների
կառուցվածքի որոշում։ Առաջադրված խնդրի լուծման
արդյունքում ստացված փորձնական արդյունքների
գնահատում և վերլուծություն ։
Քիմիական և կենսաքիմիական հետազոտությունների
ժամանակակից
մեթոդների
կիրառում,
նյութափոխանակային գործընթացների կարգավորման և
նրանց խախտումների մեխանիզմների գնահատում,
կենսաբանական
երևույթների
և
խնդիրների
կենսամետրիական
վերլուծության
սկզբունքների
ներկայացում: Բակտերիաների խմորման և անաերոբ
շնչառության կենսաէներգետիկական արդյունավետության
գնահատում։ Գործունեության նախագծում բնության
պահպանության
և
ռացիոնալ
բնօգտագործման
բնագավառում, մուտածին գործոնների կենսաբանական
ազդեցության մեխանիզմների բացատրություն:
Գործնականում կենդանի բջիջների կազմության մեջ
մտնող
հիմնական քիմիական բաղադրամասերի
որակական
ու
քանակական
որոշում,
նյութափոխանակային գործընթացների ուսումնասիրում,
գիտահետազոտական
աշխատանքի կազմակերպման
հիմնական սկզբունքների ու մեթոդների կիրառում,
մասնագիտական բնույթի խնդիրների լուծման ուղիների

կենսաբանության հիմնադրույթների նկարագրություն:

փորձարկում, տեսական հետևությունների և գործնական
եզրակացությունների կատարում:

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1 Տեղեկատվության
տարատեսակ
աղբյուրների, Գ3
ժամանակակից
տեխնիկայի
և
սարքավորումների
օգտագործում,
կողմնորոշում
կենսատեխնոլոգիայի
ժամանակակից
ուղղությունների
և
մեթոդների
ընտրության մեջ:
Գ2 Մասնագիտական գործունեության օբյեկտների մշակման
և հետազոտման գործընթացների որակի արժևորում,
համակարգում և վերահսկում, փորձնական
արդյունքների և տեսական նյութի համակողմանի
վերլուծում և համակարգում, հետազոտական
աշխատանքների իրականացում ակադեմիական,
կլինիկական արդյունաբերական և այլ ոլորտներում,
մանրէաբանական լաբորատորիաներում:
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Պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, վարելու
գիտական բանավեճեր, Պահպանելու մասնագիտական
էթիկայի նորմերը:

ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ

Ուսումնական մոդուլի անվանումը
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ
Հայոց պատմության հիմնահարցեր
Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն/-1
Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն/-2
Ռուսերեն-1
Ռուսերեն-2
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման հիմունքներ
Քաղ. պաշտպան. և արտակարգ իրավիճ. բնակչ. առաջին
բուժօգն.
Իրավունքի հիմունքներ
Փիլիսոփայության հիմունքներ
Ֆիզդաստիարակություն
Տնտեսագիտության հիմունքներ
Գործարարության հիմունքներ
Քաղաքագիտության հիմունքներ
Իրավունքի հիմունքներ
Մշակութաբանության հիմունքներ
Կրոնագիտության հիմունքներ
Բարոյագիտության հիմունքներ
Սոցիոլոգիայի հիմունքներ
Տրամաբանության հիմունքներ
Հոգեբանության հիմունքներ
Կենսաքիմիայի և կենսատեխնոլոգիայի ներածություն
Անողնաշարների կենդանաբանություն
Անօրգանական քիմիա
Սնկաբանություն և ջրիմուռաբանություն
Մաթեմատիկա – 1
Ֆիզիկա – 1
Ողնաշարավորների կենդանաբանություն
Բարձրակարգ բույսեր
Մաթեմատիկա – 2

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները

Մոդուլի
թվանիշը

Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6 Ա7

Բ1

Բ2

Բ3

Բ4

Բ5

Բ6

Բ7

Բ8

Գ1

1401/Բ04
1106/Բ01
1602/Բ14
1604/Բ15
1704/Բ02
1704/Բ07
2301/Բ03
0002/Բ16

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

1901/Բ10
1302/Բ12
1001/Բ05
1007/Բ01
1005/Բ01
1202/Բ01
1901/Բ10
1107/Բ17
2101/Բ17
1302/Բ17
2203/Բ17
1301/Բ17
1306/Բ17
0709/Բ21
0709/Բ18
0608/Բ19
0709/Բ22
0102/Բ20
0410/Բ23
0704/Բ24
0703/Բ25
0102/Բ26

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+
+

+

+
+

+
+
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+

Գ2

Գ3

+

+

+

Գ4

Ֆիզիկա – 2
Էկոլոգիա և բնապահպանական կենսատեխնոլոգիաներ
Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների հետ աշխատանք
Օրգանական քիմիա
Կենսաքիմիա – 1
Բջջի կառուցվածք և ֆիզիոլոգիա
Վերլուծական քիմիա
Ընդհանուր և մասնավոր հյուսվածքաբանություն
Ֆիզիկա – 3
Կենսաքիմիա – 2
Ֆիզիկական քիմիա
Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա
Կենսաֆիզիկական քիմիա – 1
Բույսերի ֆիզիոլոգիա և կենսաքիմիա
Կենսաքիմիա – 3
Մոլեկուլային իմունաբանություն
Ռադիացիոն կենսաքիմիա
Ընդհանուր և էվոլյուցիոն գենետիկա
Մանրէաբանություն և վիրուսաբանություն – 1
Մանրէաբանություն և վիրուսաբանություն – 2
Մոլեկուլային կենսաբանություն
Կենսաֆիզիկական քիմիա – 2
Կենսաթաղանթների կենսաքիմիա
Կենսաքիմիական մեթոդներ
Կենսատեխնոլոգիայի հիմունքներ
Կենսաէներգետիկա
Կենսատեխնոլոգիական մեթոդներ
Պրոկարիոտների կարգաբանություն
Նուկլեինաթթուների կենսաքիմիա
Բույսերի աճի և զարգացման ֆիզիոլոգիա
Նյութափոխանակության կարգավորում
Բժշկական մանրէաբանություն
Էնզիմոլոգիա
Մանրէների նյութափոխանակության ներածություն
Բժշկագիտության ներածություն

0410/Բ27
0708/Բ28
0709/Բ29
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Կենսաբանության ֆակուլտետ

Կենսաքիմիա
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆՐԵԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ
1.1401/Բ04

2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-1

4. 2 ժամ/շաբ.

5. գործ.՝ 30 ժամ

1. 1-ին՝ աշնանային,

2. Ստուգարքային

3. 2 ECTS
կրեդիտ

8.Դասընթացի նպատակն է՝
• Ներկայացնել լեզվի առանձին բաժինների առանձնահատկությունները,
• Ծանոթացնել լեզվական նորմի չափանիշներին,
• Նկարագրել լեզվական մակարդակներում տեղի ունեցող տեղաշարժերն ու փոփոխությունները։
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
7. Ճանաչել լեզվական մակարդակների յուրահատկությունները,
8. սահմանել լեզվի հիմնական գործառույթներն ու դրանց նպատակները,
9. ընտրել լեզվական ճիշտ ձևերը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
10. Գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ,
11.

հիմնավորել լեզվական այս կամ այն միավորի ընտրությունը:

գ. ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ(եթե այդպիսիք կան)՝
12. Սովորեցնել լեզվական նորմային համապատասխան լեզվական ձևերը:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
1. Գ1. Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
2. Գ3 Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
1. Դասախոսություն,
2. Գործնական աշխատանք,
3. սլայդի ցուցադրում,
4. ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ::
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
2. Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝ բանավոր

ներկայացման հիման վրա:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ուղղախոսական, հնչյունափոխական, տառադարձման յուրահատկությունները:
Բառապաշարային
փոփոխություններն
ու
զարգացումները:
Ձևաբանական
և
շարահյուսական համակարգերի առանձնահատկությունները:
14.Հիմնական գրականության ցանկը
3. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ,
Եր., 2016:
4. Եզեկյան Լ., Հայոց լեզու,, Երևան, 2007:
1.1401/Բ09

2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 2

4. 2 ժամ/շաբ.

5. գործ.` 30 ժամ

2. 2-րդ` գարնանային

3.

3.2 ECTS
կրեդիտ

Ստուգարքային

8.Դասընթացի նպատակն է՝
• Ներկայացնել լեզվի և խոսքի փոխհարաբերության խնդիրները,
• Ծանոթացնել խոսքի հիմնական արժանիքներին,
• Նկարագրել բանավոր և գրավոր խոսքի կառուցվածքային յուրահատկությունները։
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
7. Ճանաչել խոսքի մշակույթի վերաբերյալ տեսությունները, սահմանել լեզվի ու խոսքի
հատկանիշները,
8. ընտրել խոսքային իրավիճակին համապատասխան լեզվական միավորներ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
9. Գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ,
10. հիմնավորել տեքստերի գործառական պատկանելությունը,
11. կառուցել գործառական տարաբնույթ տեքստեր (ըստ խոսքային իրավիճակի):

գ. ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ(եթե այդպիսիք կան)՝
12. Կառուցել ճիշտ և գրագետ խոսք, սովորեցնել խոսքային վարվեցողության հիմնական
առանձնահատկությունները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
1. Գ1. Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
2. Գ3 Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
5. Դասախոսություն,
6. գործնական աշխատանք,
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7.
8.

սլայդի ցուցադրում,
ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ:

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
1.Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝ բանավոր
ներկայացման հիման վրա:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գրավոր և բանավոր խոսքի առանձնահատկությունները: Խոսքի արժանիքները (ճշտություն,
ճշգրտություն, սեղմություն և այլն):Խոսքային վարվեցողություն: Գործառական ոճեր:
14.Հիմնական գրականության ցանկը
1. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր.,
2016:
2. Եզեկյան Լ., Ոճագիտություն, Երևան, 2003:
3. Մելքոնյան Ս., Ակնարկներ հայոց լեզվի ոճաբանության, Երևան, 1984:
4. Պողոսյան Պ., Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքներ, 2 հատորով, Երևան, 1990,
1991:

1.1106/Բ01

2.Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1

3.2 ECTS
կրեդիտ

4.2 ժամ/շաբ
5.դաս.` 30 ժամ
6.1-ին՝ աշնանային
7.Ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
3.
Հայոց հին ու միջին դարերի պատմության առանցքային հարցերի վերաբերյալ
ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ տրամադրելը և բազմակողմանիորեն
զարգացած, կենսունակ ազգային գիտակցություն ունեցող քաղաքացիների
դաստիարակմանը նպաստելը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն`
•

Ներկայացնելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի
հիմնահարցերը,

•

քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության հին և
միջին դարերի պարբերափուլերի հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ
կարծիքները,

•

բացատրելու հայոց պետականության ձևավորման և զարգացման ընթացքն ու
առանձնահատկությունները հին և միջին դարերում՝ արժևորելով և իր
քաղաքացիական գիտակցության մեջ արմատավորելով հայոց պետականության՝
պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների նշանակությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ`
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•

Տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները,

•

Կիրառելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի
կարևորագույն հիմնահարցերի վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները
հասարակական դիսկուրսում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ(եթե այդպիսիք կան)՝
•

Նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի (ընտանիքի, ընկերների և այլոց)
գիտակցության մեջ հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված
ավանդույթների արժևորմանն ու արմատավորմանը:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Գ5. Դրսևորել պետական մտածողություն և ազգային գիտակցություն ունեցող
քաղաքացու որակներ ու կողմնորոշվել հայոց պատմության հիմնահարցերում:
Օժանդակել օրինականության ապահովմանը, ցուցաբերել ակտիվություն, հարգել
օրենքը և իրավական պետության արժեքներ ունենալ բարոյաիրավական պատշաճ
գիտակցություն, պատասխանատվության զգացում։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. սեմինար,
3. քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
5. Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝
բանավոր ներկայացման հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հայկական լեռնաշխարհ. աշխարհագրական դիրքը, տարածքը և բնական
պայմանները: Հայ ժողովրդի ծագման հիմնահարցը և վաղ պետական
կազմավորումները Հայկական լեռնաշխարհում: Վանի թագավորությունը (Ք.ա. IX-VII
դդ.): Հայաստանը Երվանդունիների հարստության օրոք (Ք.ա. VI-III դդ.): Մեծ Հայքի
թագավորությունը Արտաշեսյան (Ք.ա. 189-1 թթ.) և Արշակունյաց (66-428 թթ.)
հարստությունների օրոք: Հայոց մշակույթի Ոսկեդարը: Հայաստանը նախարարական
համակարգի ներքո (428-885 թթ.): Հայոց թագավորությունը Բագրատունյաց
հարստության (885-1045 թթ.) օրոք: Կիլիկիայի հայկական պետությունը (1080-1375 թթ.):
Քոչվորական ցեղերի արշավանքները Հայաստան: Հայ-վրացական զինակցությունը և
Զաքարյանների իշխանությունը: Հայաստանը ուշ միջնադարում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյան և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Հր.
Սիմոնյանի, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012:
2. Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, Հայ ժողովրդի
պատմություն (սկզբից մինչև XVIII դարի վերջը), խմբ.՝ Ս. Մելիք-Բախշյանի, Երևան,
ԵՊՀ հրատ., 1975:
3. Հայոց պատմություն, հ. II, գ. II, խմբ.՝ Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ
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պատմ. ինստ., «Զանգակ-97» հրատ., 2014:

1.1106/Բ06

2.Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2

3.2 ECTS
կրեդիտ

4.2ժամ/շաբ.
5.դաս.՝ 30 ժամ
6.2-րդ՝ գարնանային
7.ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1.Հայոց նոր ու նորագույն դարերի պատմության առանցքային հարցերի վերաբերյալ
ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ տրամադրելը և բազմակողմանիորեն
զարգացած, կենսունակ ազգային գիտակցություն ունեցող քաղաքացիների
դաստիարակմանը նպաստելը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ներկայացնելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն
հարցերը,
2. քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության նոր և
նորագույն շրջանի հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները,
3. բացատրելու հայոց պետականության վերականգնման համար մղվող
ազատագրական պայքարի ձևավորման և զարգացման ընթացքն ու
առանձնահատկությունները,
4. վերլուծելու
նորագույն
ժամանակաշրջանում
հայոց
պետականության
վերականգնումն ու զարգացումը՝ վերարժևորելով և իր գիտակցության մեջ
արմատավորելով
հայոց
պետականության՝
պատմականորեն
ձևավորված
ավանդույթների նշանակությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. Տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները,
6. կիրառելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն
հիմնահարցերի վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները հասարակական դիսկուրսում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. Նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի գիտակցության մեջ ազգայինազատագրական պայքարի և հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված
ավանդույթների արժևորման արմատավորմանը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Գ5. Դրսևորել պետական մտածողություն և ազգային գիտակցություն ունեցող
քաղաքացու որակներ ու կողմնորոշվել հայոց պատմության հիմնահարցերում:
Օժանդակել օրինականության ապահովմանը, ցուցաբերել ակտիվություն, հարգել
օրենքը և իրավական պետության արժեքներ ունենալ բարոյաիրավական պատշաճ
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գիտակցություն, պատասխանատվության զգացում։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. սեմինար,
3. քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝
բանավոր ներկայացման հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հայ ազատագրական շարժումը XVI դ. կեսերից մինչև XVIII դ.: Ազատագրական
պայքարը Սյունիքում և Սյունիքում 1722-1730 թթ.: Ռուս-թուրքական և ռուսպարսկական պատերազմները և Հայաստանը XIX դ. առաջին երեսնամյակում:
Հայկական հարցի միջազգայնացումը: Հայ քաղաքական կուսակցությունների
առաջացումը և հայ ազատագրական շարժումը XIX դ. վերջին – XX դ. սկզբին: Հայոց
ցեղասպանությունը:
Մայիսյան
հերոսամարտերը:
Հայաստանի
Առաջին
Հանրապետությունը (1918-1920 թթ.): Խորհրդային Հայաստանը (1920-1991 թթ.): Հայերի
մասնակցությունը Երկրորդ աշխարհամարտին: Արցախյան շարժումը (1988-1991 թթ.)
և պատերազմը (1991-1994 թթ.): Հայաստանի Երրորդ Հանրապետությունը (1991
թվականից):
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյան և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Հր.
Սիմոնյանի, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012:
2. Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, Հայ ժողովրդի
պատմություն (սկզբից մինչև XVIII դարի վերջը), խմբ.՝ Ս. Մելիք-Բախշյանի, Երևան,
ԵՊՀ հրատ., 1975:
3. Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ.
ինստ., «Զանգակ-97» հրատ., հ. III, գ. I, 2010, հ. III, գ. II, 2015, հ. IV, գ. I, 2010, հ. IV, գ. II,
2016:
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2. Անգլերեն-1

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. գործ.՝ 60 ժամ
6. 1-ին՝ աշնանային
7. ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Ընդհանուր անգլերենի (General English) հիմնական լեզվական հմտությունների
զարգացում,
2. Մասնագիտական անգլերենի (Professional English) հիմունքների ներմուծում,
3. Հիմնական մասնագիտական բառապաշարի, այնուհետև մասնագիտական
տերմինների ներմուծում և ուսուցում,
4. Մասնագիտական ընթերցանության տիրույթում գլխավոր և աջակցող մտքերի
տարբերակում և թարգմանություն
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա . մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1. Բացատրել անգլերենի քերականության հիմունքները և ճիշտ
կիրառելքերականական կառույցները ,
2. ներկայացնլ մասնագիտական բառային ֆոնդի հիմնական հասկացությունները,
բ . գործնական մասնագիտական կարողություններ.
3. Կիրառել գրավոր խոսքի հիմնական հմտությունները,
4. հաղորդակցվել ընդհանուր և մասնագիտական թեմաներով՝ կիրառելով բանավոր
խոսքի հիմնական հմտությունները,
գ .ընդհանրական /փոխանցելի/ կարողությունները (եթե այդպիսիք կան).
5. Օգտվել մասնագիտությանն առնչվող տեղեկատվական աղբյուրներից ,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.Գ1. Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
2.Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. Գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք,
4. ինքնուրույն աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝
բանավոր ներկայացման հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Անգլերենի քերականական կառույցները: Ընդհանուր բառապաշարի զարգացում:
Մասնագիտական անգլերենի հիմնական բառապաշարը: Մասնագիտական անգլերեն
լեզվով գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների ներմուծում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ. /ստորև տրված է օրինակը՝/
1. Mkhitaryan Ye. “Basic English for University Student” Yerevan 2008
2. Mkrtchyan Ch., Mnatsakanyan L., Mirimanyan S.“Ecology for students” Yerevan 2007
3. Soars J and L. “New Headway” Elementary 3rd edition, 2003

1.1602/Բ15
4. 4 / շաբ.

2. Անգլերեն-2

3.4 ECTS
կրեդիտ
5. գործ.՝ 60 ժամ
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6. 2-րդ՝ գարնանային
7. ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
5. Լեզվական իրազեկության զարգացում՝ գիտելիքներ և կարողություններ
բառապաշարի, շարահյուսության, ինչպես նաև օտար լեզվիորպես համակարգի այլ
առանձնահատկությունների մասին,
6. Հաղորդակցական գործընթացների և խոսքային գործունեության մեջ ուսանողների
ներգրավման մակարդակի բարձրացում,
7. Մասնագիտական բառապաշարի ուսուցման կարողությունների և հմտությունների
զարգացում,
8. Մասնագիտական տեքստերի ընկալման կարողությունների զարգացում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ընկալել, հասկանալ, մեկնաբանել մասնագիտական տեքստերի բովանդակությունն
ու կառուցվածքը,
2. տիրապետել մասնագիտական և ընդհանուր բառապաշարի հենքային շերտերին՝
դրանց ճշգրիտ գործածության նպատակադրմամբ,
3. ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում անգլերեն լեզվով ինքնուրույն
աշխատանք կատարելու սկզբունքների իմացություն

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

4. Իրականացնել գրավոր և բանավոր մասնագիտական տեքստերի ընթերցում,
վերարտադրում և թարգմանություն,
5. ձևավորել և ներկայացնել բանավոր կապակցված խոսք՝ ուսումնասիրվող
մասնագիտական թեմաների վերաբերյալ,
6. արտահայտել և հիմնավորել կարծիք՝ երկխոսության մեջ մտնելով
համակուրսեցիների հետ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

7. Արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ
ինտերնետային) տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և
ներկայացնելու նպատակով
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.Գ1. Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
2.Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1.
2.
3.
4.

Գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
անհատական և խմբային աշխատանք,
անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք,
ինքնուրույն աշխատանք

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝
բանավոր ներկայացման հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Մասնագիտական լեզվի բառապաշարարի առանձնահատկություններ: Անգլերենով
մասնագիտական
գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների վերլուծություն
դասախոսության ընթացքում նյութի կարևոր առանցքային կետերի գրառում: Տարբեր
աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվության առանձին մասերի համադրում և
շարադրում: Գրավոր տեքստերի վերաձևակերպում մասնագիտական բառապաշարի
օգտագործմամբ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ. /ստորև տրված է օրինակը՝/
1. Apresyan M. , Bagiryan D.«A new Glimpse into Science» Yerevan 2015
2. Bruce Alberts, Dennis Bray, Julian Lewis “ Molecular Biology of the Cell” 1983
3. Karol Kozak “Large Scale Data Handing in Biology” 1st edition 2010

1. 1604/Բ 14

2. Գերմաներեն-1

3. 4-ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. գործ.՝ 60 ժամ
6. 1-ին ՝ աշնանային
7. ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
13. Տալ նախնական գիտելիքներ գերմաներեն լեզվի հնչյունաբանության,
քերականության և բառագիտության բնագավառներում,
14. Ստեղծել անհրաժեշտ հիմք տվյալ լեզվի ուսումնասիրության հաջորդ փուլերի
համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Իմանալ արտասանական նորմերը և հնչաբանական յուրահատկությունները,
2. պատկերացում կազմել ուսուցման տվյալ փուլում նախատեսված բառապաշարի
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մասին,
3. ունենալ անհրաժեշտ գիտելիքներ գերմաներենի ելակետային քերականական
կառույցների մասին:

4. բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

5. Ճիշտ արտաբերել գերմաներենի առանձին հնչյունները և դրանց արտասանական
տարբերակները,
6. հասկանալ և խոսքում գործադրել այս փուլի համար անհրաժեշտ բառապաշարը,
7. ձեռք բերած քերականական գիտելիքների հիման վրա կառուցել
նախադասություններ և կիրառել դրանք խոսքում:

8. գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
9. Ընկալել և մեկնաբանել գերմաներենի արտասանական յուրահատկությունները,
10. կազմել գերմաներենին բնորոշ բառային կաղապարներ,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.Գ1. Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
2.Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Գործնական պարապմունք,
2. ինքնուրույն աշխատանք,
3. խմբային աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝
բանավոր ներկայացման հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գերմաներենի արտասանական նորմերը: Արտասանություն և գրություն:
Հնչյունաբանական տառադարձություն: Գերմաներենի ձայնավորական և
բաղաձայնական համակարգերը:
Քերականական կարգեր, դրանց արտահայտման միջոցները գերմաներենում:
Գոյականի, ածականի և բայի ձևաբանական ու քերականական նշանակությունները:
Գոյականի հոլովման տիպերը: Հոլովների նշանակությունը և գործածությունը:
Ածականի համեմատության աստիճանները: Համեմատության աստիճանների կարգ:
Բայի ձևաբանական տիպերը: Լիիմաստ և սպասարկու բայեր: Նախդիրների
գործառույթը նախադասության մեջ:Պարզ նախադասություն, դրա շարադասությունը:
Ուղիղ և շրջուն շարադասություն, դրանց առանձնահատկությունները:
Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է հետևյալ թեմաները՝ «Ընտանիք», «Իմ
մասնագիտությունը», «Համալսարան», «Իմ հանգստյան օրը», «Ճանապարհորդություն»,
«Գերմանիա»:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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1. Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 1, Berlin, 1982.
2. Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004.
3. Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017.
4. G. Helbig, J. Buscha, Deutsche Grammatik für Ausländer, Leipzig, 2001.

1. 1604/Բ 15

2. Գերմաներեն-2

3. 4-ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործ.՝ 60 ժամ

6. 2-րդ ՝ գարնանային

7. ստուգարքային

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Ուսանողների մոտ զարգացնել ուսուցման նախորդ փուլում ձեռք բերած
գիտելիքները գերմաներենի ձևաբանության և քերականության բնագավառներում,
2. Ընդլայնել թեմատիկ բառապաշարը, ակտիվացնել այդ բառապաշարը և
քերականական գիտելիքները` համապատասխան երկխոսությունների և տեքստերի
վերարտադրման նպատակով,
3. Ամբողջացնել բակալավրիատի ընդհանուր կրթական մակարդակում ուսանողների
գիտելիքները գերմաներեն լեզվից:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Պատկերացում կազմել գերմաներենի ձևաբանական և քերականական
ընդարձակ կաղապարների մասին,
2. ընդլայնել կոնկրետ թեմատիկ բառապաշարը,
3. պատկերացում կազմել երկխոսությունների կառուցվածքի և տեքստերի
վերարտադրության ու փոխադրման սկզբունքների մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. ճիշտ կազմել գերմաներենին բնորոշ ձևաբանական և քերականական
կաղապարները,
5. համապատասխան ձևով գործադրել ձեռք բերած թեմատիկ բառապաշարը,
6. կազմել երկխոսություններ, գրել փոխադրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. Վերլուծել գերմաներենի կառուցվածքային կաղապարներն ու հարացույցային
ձևերը,
8. գործնականում կիրառել թեմատիկ բառապաշարը,
9. մեկնաբանել գերմաներենում խոսքի ձևավորման յուրահատկությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
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1.Գ1. Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
2.Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Գործնական պարապմունք,
2. Ինքնուրույն աշխատանք,
3. Խմբային աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝
բանավոր ներկայացման հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գոյականի նշանակությունը և շարահյուսական գործառույթները: Հոգնակի թվի
կազմության հիմնական տիպերը: Անհոգնական և անեզական գոյականներ:
Գոյականների հոլովման համակարգը և գերմաներենի հոլովների կիրառական
նշանակությունները:
Բայերի
ձևաբանական
և
իմաստաքերականական
դասակարգումը: Անցողական և անանցողական երկսեռ բայեր: Բայի քերականական
կարգերը: Սահմանական եղանակի ակտիվ և ներգործական սեռերի բոլոր
ժամանակների կազմությունն ու գործառույթը: Ժամանակաձևերի բացարձակ և
հարաբերական գործառույթը: Ստորոգյալի համաձայնեցումը ենթակայի հետ:
Հրամայական եղանակի ձևերը և նրանց քերականական հոմանիշները: Երկանդամ,
եռանդամ և միանդամ կրավորական կառույցները: Թեմատիկ բառապաշարն
ընդգրկում է «Գերմանիայի մեծ քաղաքները», «Ընկերական շրջապատում»,
«Տնտեսություն և քաղաքականություն», «Իմ զբաղմունքը», «Իմ ուսումը», «Հայաստանի
պատմությունից», «Համագործակցություն» և այլն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
5. Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 2, Berlin, 1992.
6. Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004.
7. Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017.
8. Dreyer-Schmidt, Lehr-und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Ismaning, 2002.
1. 1608/Բ14

2. Ֆրանսերեն- 1

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. գործ.՝ 60 ժամ
6.1-ին՝ աշնանային
7. ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Զարգացնել ծրագրային թեմատիկայի սահմաններում բառային և քերականական
հմտություններ
2. Ձևավորել մասնագիտական թեմաների շուրջ մենախոսական և երկխոսական
կարողություններ
3. Ձևավորել մասնագիտական տեքստերի բանավոր և գրավոր թարգմանության
կարողություններ
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
• Մատնանշելու մասնագիտական տեքստերի լեզվաոճական
առանձնահատկությունները,
• տարրորոշելու մասնագիտական տերմինները համատասխան տեքստերում,
• սահմանելու մասնագիտական տեքստերի թարգմանության դժվարությունները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. մեկնաբանելու մասնագիտական տեքստերի բառաքերականական
դժվարությունները,
2. մենախոսելու մասնագիտական թեմաների շուրջ,
3. թարգմանելու (գրավոր-բանավոր) մասնագիտական տեքստեր:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.
թարգմանելու հմտություններ,
2.
բառարաններից օգտվելու կարողություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.Գ1. Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
2.Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Գործնական պարապմունք
2. հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն
հետազոտություն, խմբային աշխատանք
3. դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2.

Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝
բանավոր ներկայացման հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից

Présentations et usages.La famille – les âges de la vie. Le temps qui passe. Le physique –
l’apparence
Les activités quotidiennes.
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
a.
b.
c.

Djoulhakian M., Méliksétian R., Mouradian A., Manuel de francais, Erévan, 2013.
Claire M., Vite et bien 2, niveau B1, Paris, CLE internationale, 2009.
Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, Paris, CLE
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internationale, 2009.
d. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, niveau
intermédiaire, CLE internationale, Paris 2009.

1. 1608/Բ15

2.Ֆրանսերեն- 2

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործ.՝ 60 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային

7. ստուգարքային

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Զարգացնել մասնագիտական թեմաների շուրջ մենախոսական և
երկխոսական կարողությունները
2. Ձևավորել մասնագիտական տեքստերի գրավոր թարգմանության
հմտություններ
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

• Տարորոշելու մասնագիտական տեքստերի լեզվաոճական ցուցիչները,
• տարբերակելու մասնագիտական տեքստերի համընդհանուր և տերմինային
բառաշերտերը,
• բացատրելու մասնագիտական տեքստերի թարգմանության դժվարությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

• Մենախոսելու և երկխոսել մասնագիտական թեմաների շուրջ,
• թարգմանելու (գրավոր և բանավոր) մասնագիտական տեքստեր,
• բանավիճելու մասնագիտական թեմաների շուրջ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.Գ1. Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
2.Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Գործնական պարապմունք
2. Հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն
հետազոտություն, խմբային աշխատանք
3. Դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝ բանավոր
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ներկայացման հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Les professions – les métiers. La technologie. La communication. L’argent- la banque. Le
caractère et la personnalité.
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Djoulhakian M., Méliksétian R., Mouradian A., Manuel de francais, Erévan, 2013.
2. Claire M., Vite et bien 2, niveau B1, Paris, CLE internationale, 2009.
3. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, Paris, CLE
internationale, 2009.
4. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, niveau
intermédiaire, CLE internationale, Paris 2009.

1. 1704/ Բ 02
4. 4 ժամ/շաբ.

2. Ռուսերեն - 1

3. 4 ECTS
կրեդիտ
5. գործ.՝ 60 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային
7. ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Ընդլայնել բանավոր խոսքի բառապաշարը,
2. Զարգացնել գրավոր խոսքի հմտությունները,
3. Ծանոթացնել հիմնական շարահյուսական կառուցվածքներին,
4. Ծանոթացնել գիտական ոճի առանձնահատկություններին,
5. Ապահովել մասնագիտական լեզվի հիմնական բառապաշարի և տերմինների
ընկալումը,
6. Ապահովել մասնագիտական տեքստի ընկալումը և վերարտադրումը,
7. Զարգացնել գրական և մասնագիտական տեքստերի թարգմանության
հմտությունները,
8. Ծանոթացնել ամփոփագրեր և ռեֆերատներ կազմելու հմտություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.
4.
5.

Ցուցաբերել բառապաշարի հստակ իմացություն,
կարդալ և վերարտադրել գրական և մասնագիտական տեքստը,
մեկնաբանել մասնագիտական տերմինները,
տիրապետել պահանջվող քերականական կանոններին,
գտնել տեքստի գլխավոր իմաստը:

6.
7.
8.
9.

Կազմել երկխոսություններ առաջարկված թեմայով,
կրճատել/ընդլայնել տեքստը,
պատասխանել հարցերին,
կազմել բառակապակցություններ, օգտագործելով համապատասխան

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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շարահյուսական

կառուցվածքները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

10.

Տվյալ թեմայով տեղեկատվության որոնում տեղեկատվական աղբյուրների
ընդլայնւմ թեմայի շուրջ մտքերի փոխանակում

10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.Գ1. Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
2.Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
2.
3.
4.

Գործնական պարապմունքներ,
ինքնուրույն աշխատանք,
թիմային աշխատանք,
բանավոր ներկայացում:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.

Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝
բանավոր ներկայացման հիման վրա:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Քերականության
Գիտական

ոճի

կառուցվածքները:

հիմնական

հարցերը:

ոճաբանական
Գիտական

Խոսքի

մշակույթի

հիմնախնդիրները:

առանձնահատկությունները:

ոճի

ձևաբանական

Շարահյուսական

առանձնահատկությունները:

Մասնագիտական տերմինաբանության առանձնահատկությունները:
8.

Հիմնականգրականությանցանկ.

1. Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных
студентов. Харьков: ХНУ, 2005.
2. Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку.
Грамматика. Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015.
3. Лексический минимум для студентов-иностранцев естественных и технических
специальностей (Балыгина Т.М., Василишина Т.И., Леонова Э.Н., Пугачев И.А.). М.:
РУДН, 2010.

1. 1704/ Բ 07
4. 4 ժամ/շաբ.

2. Ռուսերեն - 2

3. 4 ECTS
կրեդիտ
5. գործ.՝ 60 ժամ
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6. 2-րդ՝ գարնանային
7. ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Զարգացնել մասնագիտական թեմաների քննարկման և բանավեճի
կարողությունները,
2. Ապահովել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի գերազանց իմացություն,
3. Ընդլայնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարը նոր տերմինների ընդգրկմամբ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ցուցաբերել մասնագիտական բառապաշարի հստակ իմացություն,
2. ցուցաբերել միջազգային չափորոշիչներով սահմանված В1 մակարդակին
համապատասխանող ռուսաց լեզվի իմացություն,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

3. Կազմել մասնագիտական թեմայով զեկույցներ,
4. տիրապետել մասնագիտական լայնածավալ տեղեկատվությանը,
5. կատարել միջազգային չափանիշների B1 մակարդակին
համապատասխանող թեստային աշխատանք:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1. Օգտագործել ձեռք բերած հաղորդակցման և լեզվական հմտությունները,
2. օգտագործել ձեռք բերած իմացությունները մասնագիտական ոլորտում:

10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.Գ1. Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
2.Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր:
4. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Գործնական պարապմունքներ
2. ինքնուրույն աշխատանք
3. թիմային աշխատանք
4. բանավոր ներկայացում/զեկույց/
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝
բանավոր ներկայացման հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Շարահյուսական կառուցվածքներ: Սուբյեկտիվ գնահատման արտահայտման
միջոցներ
Պարզ և բարդ նախադասություններ: Կապեր և կապական բառեր: Գիտական ոճի
ժանրերը և դրանց շարադրման սկզբունքները: Մասնագիտական լեզվին բնորոշ
ոճաբանական սկզբունքները: Մասնագիտական տերմինաբանության
առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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1. Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов.
Харьков: ХНУ, 2005.
2. Андрюшина Н.П., Жорова А.П., Макова М.Н. Тренировочные тесты по русскому
языку как иностранному. М., 2008-2010.
3. Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку.
Грамматика. Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015.
4. Карапетян Н.Г., Королева Л.Б., Черненко Н.М.. Учебные задания по русскому языку.
Обучение дискуссионному общению. Для студентов-иностранцев. М.: РУДН, 2010.
5. Кирейцева А.Н., Селиверстова Е.И., Химик В.В. Сборник тестовых заданий по
русскому языку для иностранцев: Грамматика. Лексика. СПБ, 1998.

1. 2301/Բ03

2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման
հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. գործ.՝ 30 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային

7. ստուգարքային

3. 2 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի հիմնական նպատակն է՝
• Ուսանողներին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ համակարգիչների, դրանց
տեխնիկական, ծրագրային և ինֆորմացիոն ապահովման մասին
• Ստեղծել անհրաժեշտ հիմքեր համակարգչի օգնությամբ մասնագիտության մեջ
գործնական հետազոտություններ ու վերլուծություններ կատարելու համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. Աշխատել տեքստի, գրաֆիկական օբյեկտների, աղյուսակների հետ,
2. կատարել հաշվարկներ, կազմել դիագրամներ և գրաֆիկներ,
3. ինքնուրույն կատարել իր թղթավարությունը (կուրսային և ավարտական
աշխատանքներ, հաշվարկների կատարում, զեկուցումների համար սլայդների
պատրաստում և այլն)։
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.Գ1. Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
2.Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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1. Դասերն անցկացվում են համակարգչի միջոցով, հանձնարարվում են խնդիրներ և
ինքնուրույն առաջադրանքներ:
2. Ուսուցողական նյութերը և ինքնուրույն աշխատանքի առաջադրանքները
տրամադրվում են ուսանողներին էլէկտրոնային տեսքով՝ փոխանցվում են
էլեկտրոնային կրիչով կամ ուղարկում էլ. փոստին:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ստուգարքն անցկացվում է համակարգչի միջոցով՝ ուսանողի ամփոփիչ
աշխատանքի հիման վրա։ Առաջադրանքներն հիմնված են դասընթացի ընթացքում
անցած թեմաների վրա։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բաժին 1 - Համակարգչի կառուցվածքը և աշխատանքի հիմնական սկզբունքները։
Բաժին 2 - Windows օպերացիոն համակարգի գրաֆիկական ինտերֆեյսի հետ
աշխատելու հիմնական սկզբունքները: Բաժին 3 - Տեքստային փաստաթղթերի
ստեղծման և մշակման տեխնոլոգիաներ: Բաժին 4 - Հաշվարկներ էլեկտրոնային
աղյուսակներում,
դիագրամներ,
գրաֆիկներ։
Բաժին 5 - Ներկայացման մուլտիմեդիա տեխնոլոգիաներ՝ ստեղծում և ցուցադրում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
 Katherine Murray, First Look Microsoft Office 2010, Microsoft Press, 2010
 Ю. Стоцкий, А. Васильев, И.Телина, Microsoft Office 2010, Питер, 2010
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2. Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ 3. 4 ECTS
իրավիճակներում
բնակչության
առաջին կրեդիտ
բուժօգնություն

4.

4 ժամ/շաբ.

5.

6.

2-րդ՝ գարնանային

7.

դաս.՝ 30 ժամ/գործ.՝ 30 ժամ
ստուգարքային

8. Դասընթացի նպատակն է՝
- Սովորողների մոտ ձևավորել ԱԻ-ների մասին պատկերացում, ԱԻ-ներում գործելու
հմտություններ, փրկարարական աշխատանքների կազմակերպման վերաբերյալ
հմտություններ և տարաբնույթ պատահարների ժամանակ հնարավոր
վնասվածքների և այլ ախտահարումների դեպքում առաջին բուժօգնության
ցուցաբերման անհրաժեշտ կարողություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Պատկերացնել տարաբնույթ ԱԻ-ների հետևանքով ստեղծված իրավիճակը և դրան
դիմակայելու ուղիները,
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2. ներկայացնել տեղեկատվություն ԱԻ-ում և պատերազմի ժամանակ պետության
կողմից
իրականացվող
միջոցառումների
մասին՝
ուղղված
բնակչության
պաշտպանությանը,
3. քննարկել ՀՀ-ում հավանական ԱԻ-ներից բխող ռիսկի գնահատման մեթոդները,
4. գնահատել տուժածի վիճակը (առաջնային և երկրորդային զննում), վնասվածքի
տեսակն ու ծանրությունը և տիրապետել առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելու
հիմնահարցերին,
5. տիրապետել համաճարակային իրավիճակներում վարակի տարածման հնարավոր
ուղիներին ու պաշտպանության ձևերին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
6. Կիրառել անհրաժեշտ հմտություններ, տարաբնույթ ԱԻ-ներում նախընտրելի
վարքագիծ դրսևորելու ուղղությամբ,
7. ցուցաբերել առաջին բուժօգնություն տարաբնույթ վնասվածքների և
ախտահարումների
դեպքերում,
8. օգտագործել ձեռք բերված կարողություները ԱԻ և պատերազմի ժամանակ
պետության կողմից իրականացվող միջոցառումների ընթացքում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
9. Կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում,
10. աշխատել թիմում և լուծել բարդ խնդիրներ,
11. վերլուծել իրավիճակը և կատարել անհրաժեշտ գործողություններ իր և շրջապատի
համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
• Ա9. Կիմանա իոնիզացնող և ոչ իոնիզացնող ճառագայթների տեսակներն ու ձևերը,
կենսաբանական համակարգերի հետ դրանց փոխազդեցության մեխանիզմները,
ծանոթ կլինի հետճառագայթային փոփոխությունների լայն սպեկտրին, որոնք
առաջանում են կենսահամակարգերում, կտիրապետի բժշկական կենսաֆիզիկայի
հիմունքներին:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
• Դասախոսություն, մեթոդական և գործնական պարապմունք:
• անհատական և ինքնուրույն աշխատանքներ:
• թեմատիկ ուսումնական խաղեր, ուսումնական տեսաֆիլմերի ցուցադրում:
• ուսումնամեթոդական վարժանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝
բանավոր ներկայացման հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
6. Արտակարգ իրավիճակներ ու պատահարներ: Քաղաքացիական պաշտպանություն:
ԱԻ-ում բնակչության առաջին բուժօգնություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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1. Մարկարյան Ռ.Վ., Ջանջուղազյան Ն.Ա., Օհանջանյան Մ.Մ.,Հարությունյան Ա.Ա.,
Հարությունյան Վ.Ս., Բաղդասարյան Լ.Լ., Հասրաթյան Ռ.Ց., Վարդանյան Ջ.Հ.
«Քաղպաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր», Երևանի
համալս. հրատ., 2006, 238 էջ:
2. Հեղինակների կոլլեկտիվ, «Մինչբժշկական օգնությունը բնակչությանը
արտակարգ իրավիճակներում», ուսումնական ձեռնարիկ, Երևանի համալս.
հրատ., 2007, 224 էջ:
3. Կ.Ա.Մանասյան, «Սիրտ-թոքային վերակենդանացման մինչբժշկական
մեթոդների ուսուցումը» (ուսումնամեթոդական աշխատանք), Եր., Երևանի
համալս. հրատ., 2007, 44 էջ:
4. Մ.Խ.Ադամյան, «Փոխադրական անշարժացում», ուսումնամեթոդական
աշխատանք, Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2011, 36 էջ:
5. Ս.Ա.Մանուկյան, Գ.Հ.Ճաղարյան «Արտակարգ իրավիճակների և
քաղաքացիական պաշտպանության հիմնահարցեր», ուսումնական ձեռնարկ,
Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2017
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4.2 ժամ/շաբ.
6. 3-րդ՝աշնանային

2. Իրավունքի հիմունքներ

3.2 ECTS
կրեդիտ

5.դաս.՝ 30 ժամ
7. ստուգարքային

8. Դասընթացի նպատակն է՝
- Սովորեցնել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտների իրավական-օրենսդրական
կարգավորման հիմունքները, մշակել ստացած իրավական գիտելիքները
գործնականում կիրառելու հմտություններ, ինչպես նաև ձևավորել իրավական
աշխարհայացք ու մշակույթ։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Բնութագրել /բացատրել/ պետաիրավական հիմնական հասկացությունները,
իրավունքի արդի ձևերը, իրավական կարգավորման կառուցակարգը, իրավունքի
համակարգի հիմնական ճյուղերը, դրանց կարգավորման հիմնական
աղբյուրները,
2. տարբերել
օրինականություն, իրավաչափ և իրավախախտ վարքագիծ,
իրավական պատասխանատվություն հասկացությունները,
3. բացատրել իրավունքի հիմնական ճյուղերի կարևոր հասկացությունները,
կարգավորման առարկան, հիմնադրույթները։
1.

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Համեմատել և տարբերակել պետաիրավական հիմնական հասկացությունները,
իրավունքի աղբյուրները, դրանց աստճանակարգությունը,
2. իրականացնել իրավական և սեփական իրավունքների պաշտպանության
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գործողություններ։
3. դրսևորել իրավական աշխարհայացք և իրավական մշակույթ:

գ. ընդհանրական կարողություններ
1. Ինքնուրույն ուսումնասիրել իրավական կարգավորման աղբյուրները,
2. օգտվել իրավական տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ
ռեսուրսներ, օրենսգրքեր, օրենքներ),

3. օժանդակել օրինականության ապահովմանը, ցուցաբերել ակտիվություն, հարգել
օրենքը և իրավական պետության արժեքները, ունենալ բարոյաիրավական
պատշաճ գիտակցություն, պատասխանատվության զգացում։
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.Գ5. Դրսևորել պետական մտածողություն և ազգային գիտակցություն ունեցող
քաղաքացու որակներ ու կողմնորոշվել հայոց պատմության հիմնահարցերում:
Օժանդակել օրինականության ապահովմանը, ցուցաբերել ակտիվություն, հարգել
օրենքը և իրավական պետության արժեքներ ունենալ բարոյաիրավական պատշաճ
գիտակցություն, պատասխանատվության զգացում։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա
5. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
6. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
1. Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝
բանավոր ներկայացման հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հասարակություն և պետություն: Իրավունք: Իրավական կարգավորման կառուցակարգը
և իրավունքի կենսագործումը։ Իրավունքի ձևերը: Իրավունքի համակարգը:
Օրինականություն, իրավաչափ վարքագիծ, իրավախախտում: Կոռուպցիայի դեմ
պայքարի իրավական հիմնահարցերը: Սահմանադրական իրավունք: Դատական
իշխանություն և դատական համակարգ: Քաղաքացիական իրավունք: Աշխատանքային
իրավունք: Ընտանեկան իրավունք: Էկոլոգիական իրավունք: Քրեական իրավունք:
Դատավարական իրավունք: Միջազգային իրավունք։
14 Հիմնական գրականության ցանկը.
1. ՀՀ Սահմանադրություն, 2015 թ. խմբագրությամբ:
2. ՀՀ քաղաքացիական, քրեական, ընտանեկան, աշխատանքային, քրեական և
քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքերը:
3. Հասարակագիտություն, դասագիրք 9-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ.,
Վաղարշյան Ա. և այլոք, Եր., Տիգրան Մեծ, 2014:
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4. Հասարակագիտություն, դասագիրք 11-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ.,

Վաղարշյան Ա. և այլոք, Եր., Տիգրան Մեծ, 2015:
1311/Բ12

2. Փիլիսոփայության հիմունքներ

4. 4 ժամ/շաբ.
6. 4-րդ՝ գարնանային

3. 4 ECTS
կրեդիտ

5. դաս.՝ 30 ժամ/գործ.՝ 30 ժամ
7. ստուգարքային

8. Դասընթացի նպատակն է՝
2.
Ուսումնասիրել փիլիսոփայական մշակույթի առանձնահատկությունները և
փիլիսոփայության դերը մարդ-աշխարհ փոխհարաբերություններում,
3.
Վերլուծել աշխարհի փիլիսոփայական պատկերը,
4.
Ներկայացնել փիլիսոփայական հիմանական հայեցակարգերի գիտական ու
աշխարհայացքային հիմնախնդիրները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Տիրապետել փիլիսոփայության գիտական - մեթոդաբանական, աշխարհայացքային
և արժեքաբանական գործառույթները,
2. հասկանալ ճշմարտության և մոլորության, գիտելիքի և հավատի, ռացիոնալի և
իռացիոնալի սահմանազատման սկզբունքները,
3. ճանաչել քաղաքակրթական զարգացումների օրինաչափություննեն ու միտումները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

4.
5.
6.
7.

Պարզաբանել բնական և հասարակական գիտությունների գործառույթները,
տարբերակել քաղաքակրթական հայեցակարգերն ու դրանց հարացույցերը,
գնահատել փակ և բաց համակարգերի զարգացման առանձնահատկությունները,
վերլուծել հասարակության բնութենական և սոցիոմշակութային հիմունքները :

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8.
9.

Կատարել սոցիալ-փիլիսոփայական ընդհանրացումներ և կիրառել
համապատասխան մեթոդներ
իմաստավորել աշխարհի գիտական պատկերը և մարդու կոչումն ու կյանքի
իմաստը:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
3. Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր:
4. Գ4. Առաջադրել գիտական հետազոտության խնդիրներ՝ գիտատեխնիկական
ինֆորմացիայի որոնման և սեփական արդյունքների վերլուծման հիման վրա:
Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, տեքստի մեկնաբանում
2.տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն
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3.առաջադրանքներ և տարբեր մոդելների համեմատական վերլուծություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
• Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝
բանավոր ներկայացման հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Աշխարհայացք: Կեցություն: Իմացաբանության, մարդաբանության, մեթոդաբանության
մասին հարցեր: Պատրաստվածություն հայ հոգետիպի տեսանկյունից:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Բալայան Ա., Փիլիսոփայություն. դասախոսությունների համառոտագրեր, Եր. 2016
2. Введение в философию, под ред. Фролов И.Т., М. 2012
3. Канке, В. А. Основы философии, М., 2014.
4. Губин, В. Д. Философия, М., 2013.
5. Бучило Н. Ф., Философия, М., 2013.
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2. Տնտեսագիտության հիմունքներ

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.՝ 30 ժամ
6. 3-րդ՝ աշնանային
7. ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
9. Ուսանողներին հաղորդել համապատասխան գիտելիքներ տնտեսական
երևույթների բովանդակության դրանց մեկանաբանության, ժամանակակից
տնտեսական համակարգերում առկա տնտեսական մեխանիզմների գործողության,
դրանց իրավատնտեսական կարգավորման մասին: Այդ գիտելիքները կօժանդակեն
ուսանողներին՝ իրական կյանքում արդյունավետ տնտեսական որոշումների
կայացման համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Բացահայտել տնտեսական համակարգերի կենսագործունեությունը, լուսաբանել
հասարակության տնտեսական նպատակները և հիմնական
2. տնտեսագիտական հասկացությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. Շուկայական տնտեսության պայմաններում և տարբեր տնտեսական
իրավիճակներում
4. արդյունավետ հիմնավորված որոշումների ընդունմանը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5.Յուրաքանչյուր
մասնագիտական
ոլորտում
(ըստ
ֆակուլտետների,
մասնագիտությունների) որոշումների ընդունման տնտեսական հիմնավորմանը:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. Գնահատել, կառավարել և վերահսկել մասնագիտական գործունեության օբյեկտների մշակման և հետազոտման գործընթացների որակը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ, առաջադրանքներ,
2. դասախոսության ժամանակ առանձնացվող և ուսանողներին առավել
կողմնորոշող` իրական կյանքից բերված տարբեր օրինակների ներկայացում և
պարզաբանում,
3.ինտերակտիվ (փոխներգործուն) ուսուցման ապահովման համար
ուսանողների հետ տնտեսական քաղաքականության տարբեր ոլորտներին առնչվող
առավել կարևոր հիմնախնդիրների պարզաբանում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2.

Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝
բանավոր ներկայացման հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
Տնտեսագիտության առարկան և խնդիրները: Հասարակության տնտեսական
հիմնահարցերը: Տնտեսական համակարգերը: Պահանջարկ և առաջարկ: Շուկայական
հավասարակշռությունը:
Սպառողի վարքի մեկանաբանությունը: Արտադրության ծախքերը ,գնագոյացումը և
շուկայական տարբեր կառուցվածքները: Մակրոտնտեսական ցուցանիշները:
Տնտեսական անկայունությունը: Գնաճն ու գործազրկությունը: Փողը, բանկային
համակարգը, դրամավարկային քաղաքականություն: Պետական բյուջեն, եկամտային և
ծախսային մասերը: Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը: Տնտեսական
զարգացման խնդիրները:շ
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ջեյմս Դ. Գոռթնի, Ռիչարդ Լ. Ստրոուպ, Տնտեսագիտություն.Մասնավոր և
հասարակական ընտրություն, Երևան, ԵրՊԺՏԻի ,,Տնտեսագետ,, հրատարակություն, 1999:
2. Հ. Լ. Սարգսյան, Հ. Գ. Մարգարյան, Տնտեսագիտության տեսություն, ուսումնական
ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2017թ.:
3. Լևոն Խաչատրյան, Լևոն Մարգարյան, Անուշ Խանդամիրյան, Տնտեսագիտության
հիմունքներ, Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ (ոչ տնտեսագիտական ֆակուլտետների
համար), Երևան, Լիմուշ հրատարակչություն, 2014:
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4. Стэнли Л. Брю, Кэмпбелл Р. Макконнелл, Экономикс. Краткий курс, Москва, Издво ,,Инфра-М,, , 2015:
5. www.armstat.am
6. www.gov.am

1. 1005/Բ17

2. Գործարարության հիմունքներ

3. 2 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.՝ 30 ժամ
6. 3-րդ` աշնանային
7. ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Տրամադրել գործարարության էության և դրսևորման առանձնահատկությունների,
ինչպես նաև գործարարության զարգացման հիմնախնդիրների վերաբերյալ
գիտելիքներ և իմացություն,
2. Ուսուցանել գործարարության տեսա-մեթոդական հենքերը, ինչպես նաև
գործարարության կազմակերպման տեսա-գործնական հիմունքներն անհրաժեշտ
հմտությունները,
3. Տրամադրել բիզնես պլանների մշակման և այլ կարևոր կարողություններ, որոնք
կարող են օգտակար լինել շրջանավարտի մասնագիտական կարիերայի ընթացքում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Սահմանել գործարարության էությունը և հիմնական հասկացությունները,
գործարարության առանձնահատկությունները և մոդելային բնորոշիչները,
գործարարության փուլային զարգացման բնորոշիչները և
առանձնահատկությունները,
2. ներկայացնել գործարարության տեսա-մեթոդական հենքերը, ինչպես նաև
գործարարության կազմակերպման տեսա-գործնական հիմունքնեըը,
3. լուսաբանել գործարարության կազմակերպման ձևերը, կառավարման
սկզբունքները և մոտեցումները:

4. բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. Վերլուծել և տարբերակել գործարարության համակարգերն ու տիպերը, գտ
բիզնեսի զարգացման համարժեք մոտեցումները, ընտրել գործարարութ
կազմակերպման ու կառավարման տեսա-գործնական հիմքերը և դրա
կիրարկման ձևերը,
6. գնահատել ՀՀ-ում գործարար միջավայրը, ներկայացնել գործարարութ
զարգացման հնարավորությունները և խնդիրներն ու ռիսկերը, կանխատե
գործարարության զարգացման հնարավորություններն ու հեռանկարները,
7. օգտվել բիզնես-պլանների մշակման գործիքներից, օգտվել Պորտերի մրցակցա
հինգ ուժերի և SWOT վերլուծական գործիքներից և կատարել բիզնես նախա
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արդյունավետության և նպատակահարմարության գնահատում, կատարել բիզնես
հաշվարկներ, գնահատել հնարավոր ֆինանսավորման աղբյուրները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
9. Օգտվել տեղեկատվական-վերլուծական տարատեսակ աղբյուրներից
(ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ,
հաշվետվություններ, միջազգային կազմակերպությունների տարեկան զեկույցներ,
կատարել անհրաժեշտ վերլուծություններ և այլն,
10. իրականացնել գործարարության խաղարկային ներկայացումներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Գ1. Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
2.Գ2. Գնահատել, կառավարել և վերահսկել մասնագիտական գործունեության
օբյեկտների մշակման և հետազոտման գործընթացների որակը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
2.

Դասախոսություններ
ինքնուրույն աշխատանք՝ որպես դասընթացի նյութի խորացման միջոց և
դասախոսության նյութերի յուրացման ակտիվ մեթոդ.

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝ բանավոր
ներկայացման հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գործարարության էությունը և ձեռներեցության տեսության զարգացման փուլային
բնորոշիչները: Ձեռներեցական որոշումների կայացման գործընթացը. ձեռներեցական
հաշվարկներ:Ֆինանսավորման աղբյուրները և ձևերը: Ձեռներեցի գործունեության
համընդհանուր բնույթը և տրամաբանությունը: Ձեռներեցի գործողությունների
տրամաբանությունը և ձեռներեցական գործընթացը: Ձեռներեցության տեսակները և
դրանց չափորոշիչները: Ձեռներեցության ձևերը և տիպերը, մասնավորապես: Բիզնեսի
ռազմավարական զարգացումը և բիզնես ռազմավարությունը
Բիզնեսի ռազմավարական պլանավորումը. էությունը, սկզբունքները և
գործառույթները:
Բիզնեսի ռազմավարական կառավարումը. էությունը և իրագործման փուլային
առանձնահատկությունները: Ռազմավարական պլանավորումը և կառավարումը.
փոխազդեցությունը և մոտեցումները: Ձեռներեցական գործունեության
կազմակերպումը. բիզնես պլան:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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2. Կենսաքիմիայի և կենսատեխնոլոգիայի ներածություն 3. 3 ECTS
կրեդիտ
4. 2ժամ/շաբ.
5. դաս.– 26 ժամ, լաբ.- 4 ժամ
6. 1-ին՝ աշնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասնթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1.
ուսանողի մոտ ձևավորել մասնագիտական պատկերացում կենսաքիմիական և
կենսատեխնոլոգիական արտադրություններում օգտագործվող բնական հումքի
ընտրության, վերամշակման առանձնահատկությունների և նպատականյութի
ստացման եղանակների վերաբերյալ,
2.
բացատրել տարբեր քիմիական բնույթ ունեցող կենսաբանական ակտիվ
միացությունների դերն օրգանիզմում, նյութափոխանակության մեջ և
կիրառական բնագավառներում
3.
հաղորդել գիտելիքներ և զարգացնել հմտություններ կենսատեխնոլոգիական
մեթոդներով
սննդի,
գյուղատնտեսական
արտադրության,
բժկության,
էկոլոգիական տարբեր խնդիրների լուծման համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու կենսատեխնոլոգիական արտադրությունների հիմնական մեթոդները
և ուղղությունները, դրանց ընտրության մոտեցումները, ներկայացնելու Հայաստանում
կենսատեխնոլոգիական արտադրության զարգացման հիմնախնդիրները
2. մատնանշելու կենդանի նյութի բաղադրության հիմնական
առանձնահատկությունները, նրա հիմնական բաղադրամասերի կառուցվածքը,
բացատրել նյութափոխանակության գործընթացներում ֆերմենտների դերը,
հիմնավորել նյութափոխանակության տարբեր ուղիների փոխկապվածությունը
3. նկարագրելու օրգանիզմների ձևափոխության ժամանակակից մեթոդները,
կենսատեխնոլոգիայի կիրառական ոլորտները, հիմնավորել ԳՁՕ կիրառման դրական
և բացասական կողմերը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. համեմատելու կենդանի օրգանիզմների բաղադրամասերը, վերլուծել նրանց դերը և
ֆունկցիաները օրգանիզմի կյանքում, փաստարկել նյութափոխանակության տարբեր
ուղիների փոխկապվածությունը
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5. դասակարգելու կենսատեխնոլոգիական օբյեկտներն ու գործընթացները, կառուցել
կենսատեխնոլոգիական համակարգերի և մոդելների գծապատկերներ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. աշխատել գրականության հետ, կատարել ընդհանրացումներ, քննարկել
միացությունների
քիմիական
կառուցվածքի
և
նրանց
կենսաբանական
հատկությունների միջև եղած կապերը, բացատրել նյութափոխանակային
հիվանդությունների ծագումը
7. տարբերակել կենսատեխնոլոգիական տերմինաբանությունը և
հասկացությունները, մեկնաբանել կենսատեխնոլոգիական հիմնական ժամանակակից
փորձարարական և տեսական հետազոտությունների մեթոդները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա5. կենսատեխնոլոգիական արտադրությունների հիմնական մեթոդների և
ուղղությունների, դրանց ընտրության մոտեցումների նկարագրում, Հայաստանում
կենսատեխնոլոգիական արտադրության զարգացման հիմնախնդիրների
ներկայացում,
Ա6. կենդանի նյութի բաղադրության հիմնական առանձնահատկությունների
մատնանշում, նրա հիմնական բաղադրամասերի կառուցվածքի,
նյութափոխանակության գործընթացներում ֆերմենտների դերի բացատրություն,
նյութափոխանակության տարբեր ուղիների փոխկապվածության հիմնավորում
Բ5. կենսատեխնոլոգիական համակարգերի և մոդելների գծապատկերների կառուցում
Գ1. աշխատանք գրականության հետ, տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրների
(ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ) օգտագործում:
Գ3. Ընդհանրացումների կատարում, միացությունների քիմիական կառուցվածքի և
նրանց կենսաբանական հատկությունների միջև եղած կապերի քննարկում,
նյութափոխանակային հիվանդությունների ծագման բացատրություն,
կենսատեխնոլոգիական տերմինաբանության և հասկացությունների
տարբերակում, կենսատեխնոլոգիական հիմնական ժամանակակից
փորձարարական և տեսական հետազոտությունների մեթոդների մեկնաբանում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասական և ինտերակտիվ դասախոսություններ դասընթացի հիմնական
տեսական դրույթների վերաբերյալ, տեխնիկական տարբեր միջոցների
օգտագործմամբ, հարց-պատասխան մեթոդի կիրառում, քննարկումներ,
բանավեճեր, ընտրված թեմաներով զեկուցումներ ուսանողների կողմից
2. գործնական աշխատանք՝ ծանոթացում ամբիոնում առկա լաբորատորիաների և
այնտեղ իրականացվող գիտահետազոտական աշխատանքների հիմնական
ուղղությունների հետ, տեսաֆիլմերի դիտում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
բանավոր քննություն՝ 20 միավոր ընդհանուր գնահատականով: Քննական տոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Գնահատման քայլը՝ 0.5 միավոր:
218

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կենսաքիմիայի առարկան, զարգացման պատմությունը, նրա տեղը և դերը
բնագիտության համակարգում: Նյութերի փոխանակությունը, նյութի և էներգիայի
շրջապտույտը կենդանի և անկենդան բնության միջև: Կենդանի օրգանիզմների
քիմիական կազմը: Առաջնային կենսամոլեկուլներ (սպիտակուցներ, ածխաջրեր,
ճարպեր, նուկլեինաթթուներ), նրանց ծագումը, մասնագիտացումը և տարբերակումը:
Հասկացություն ֆերմենտների մասին: Ընդհանուր պատկերացում հորմոնների և
հորմոնալ կարգավորման մասին: Հորմոնների դերը կենդանի օրգանիզմի
ֆիզիոլոգիական
ֆունկցիաների
կարգավորման
գործընթացում:
Սթրես
և
ադապտացիա:
Կենսատեխնոլոգիա առարկան, նպատակը, խնդիրները և հեռանկարները:
Կենսատեխնոլոգիական արտադրության տեխնոլոգիական հիմքերը: Ֆերմենտացիոն
փոխակերպումների
տեխնոլոգիաներ:
Արդյունաբերական
մանրէաբանության
հիմքերը:
Գյուղատնտեսական
կենսատեխնոլոգիայի
մեթոդները:
Կենսատեխնոլոգիական
նորագույն
մեթոդներ,
դրանց
կիրառության
հնարավորությունները բժշկության և դեղագործության մեջ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Северин Е.С., Биологическая химия, 5-ое издание, 2014, Мед. Информационное
агентство, Москва, 709стр.
2. Boyer R.F. Biochemistry laboratory: modern theory and techniques, 2012, Pearson
Education Inc., 2012, 362p.
3. Nelson, D.L., Cox, M.M., Lehninger Principles of Biochemistry, 2013, Freeman and
Comp., 1198p
4. Վերջին տարիների ամփոփիչ հոդվածներ՝ “Critical Reviews”. “Current Opinions”,
“Biochim. Biophys. Acta”, “Nature” և ”Science” հանդեսներում
1. http://cbio.ru/page/47/
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2. Անողնաշարների կենդանաբանություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 3ժամ/շաբ.
6. 1-ին՝ աշնանային

5. դաս. 23ժամ/ լաբ.22ժամ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
դասընթաց
Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին ծանոթացնել անողնաշար կենդանիների
կառուցվածքի, զարգացման, ֆիզիոլոգիայի, էկոլոգիայի, վարքագծի
առանձնահատկությունների հետ:
Պարզաբանել ձևաբանական և ֆիզիոլոգիական այն փոփոխությունները, որոնք
էվոլյուցիայի ըմթացքում տեղի են ունենում նրանց օրգան համակարգերում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
•

Գիտակցելու

անողնաշար

կենդանիների
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անատոմաձևաբանական

առանձնահատկությունները, կարգաբանության հիմունքները,
• լուսաբանելու տարբեր դասերին պատկանող կենդանիների, կենսաբանոթւյան,
էկոլոգիայի,
նյութափոխանակության,
բազմացման,
վարքի
առանձնահատկությունները կապված զարգացման աստիճանի հետ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

• ճանաչելու ողնաշարավոր կենդանիների դասերը ըստ
բնակատեղի բազմացման և զարգացման փուլերի
• վերլուծելու էվոլյուցիոն գործընթացները և մեխանիզմները,

կառուցվածքի,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

•
օգտագործելու մասնագիտական գործունեության ընթացքում իրադրական
տարբեր հարցեր լուծելու համար ստացած գիտելիքները,
• իրականացնելու
հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական և
փորձագիտական ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա4.
Անողնաշար
կենդանիների
անատոմաձևաբանական
առանձնահատկությունների, կարգաբանության հիմունքների գիտակցում,
տարբեր դասերին պատկանող կենդանիների, կենսաբանության, էկոլոգիայի,
նյութափոխանակության, բազմացման, վարքի առանձնահատկությունների
լուսաբանում՝ կապված զարգացման աստիճանի հետ:
Բ3. Անողնաշար կենդանիների դասերի ճանաչում ըստ կառուցվածքի, բնակատեղի
բազմացման և զարգացման փուլերի, էվոլյուցին գործընթացների և
մեխանիզմների վերլուծում,
Գ1. Ստացած գիտելիքների օգտագործում՝ մասնագիտական գործունեության
ընթացքում իրադրական տարբեր հարցեր լուծելու համար, հետազոտական
աշխատանքների իրականացում ակադեմիական և փորձագիտական
ոլորտներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. Լաբորատոր աշխատանքներ
3. Սեմինարներ
4. Իրավիճակային խնդիրների քննարկում
5. Առաջադրանքների կատարման ստուգում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն – գրավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով,
2-րդ ընթացիկ քննություն – բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, որոնցից առաջին երկուսը` 3 միավոր, իսկ
վերջինը` 4 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Անողնաշար
կենդանիների
զարգաման
պատմությունը:
Կենդանիների
համաչափությունը: Կենդանիների թագավորություն և նրա կարգաբանությունը:
Միաբջջավորների ենթաթագավորություն. Բազմազանությունը, կառուցվածքային և
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ֆիզիոլոգիական
առանձնահատկությունները:
Սնման
և
բազմացման
առանձնահատկությունները: Կենսական շրջանները: Տիպերի, ենթատիպերի,
դասերի, կարգերի և նրանց ներկայացուցիչների կառուցվածքը, կենսաշրջանն ու
կենսակերպը:
Մակաբույծ
ձևեր:
Բազմաբջջավորներ,
նրանց
ծագումը:
Ճառագայթային համաչափություն. սպունգներ, աղեխորշավորներ, սանրակիրներ,
նրանց ձևաբանությունը, կենսաշրջանը, տարածվածությունը: Երկկողմ համաչափ
կենդանիներ.
հելմինթներ՝
պարենքիմատոզ,
առաջնախոռոչային,
երկրորդախոռոչային:
Օրգան-համակարգերի
կառուցվածքը,
կենսաշրջանը:
Մակաբույծ
և
ազատ
ապրող
որդեր:
Հոդվածոտանիների
տիպի
առանձնահատկությունները:
Խռիկաշունչների,
խելիցեռավորների
և
տրախեաշունչների
ներկայացուցիչների
ձևաբանությունը,
զարգացումը
և
բազմացումը, նրանց գործնական նշանակությունը և կենսաբազմազանությունը:
Փափկամարմիններ. փորոտանիների, թերթախռիկավորների և գլխոտանիների
ներկայացուցիչների օրգան-համակարգերի համեմատական էվոլյուցիան, նրանց
ներկայացուցիչների
գործնական
նշանակությունը:
Փշամորթները՝
որպես
երկրորդաբերանային ջրային կենդանիներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных, 2004г.
2. Шалапенок Е.С. Практиум по зоологии беспозвоночных, Исд. “Белорусский
Дом пичати”, Минск, 2002г.
3. Догель В. А. Зоология беспозвоночных. М., “Высшая школа”, 559 стр., 1975.
4. Матвеев Б.С. Зоология беспозвоночных. Изд М. 1966.
5. Фролова Е.Н. Практикум по зоологии беспозвоночный, Москва,
“Просвещение”, 1985
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2. Անօրգանական քիմիա

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4ժամ/շաբ.
5. դաս.- 30ժամ, լաբ.-30ժամ
6. 1-ին՝ աշնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
15. ուսուցանելու ուսանողներին ընդհանուր և անօրգանական քիմիա առարկայի
հիմնական գիտելիքներ
16. ծանոթացնել քիմիայի, կենսաբանության և դեղագիտության միջառարկայական
կապին
17. ծանոթացնել կենսաքիմիա և դեղագործություն առարկաների ուսումնասիրման
համար բազային գիտելիքներին
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
•

հասկանալու քիմիայի հիմնական օրենքները և օրինաչափությունները

•
հասկանալու անօրգանական քիմիայի, կենսաբանության և դեղագործության
միջև տեսական և փորձնական կապը
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. մշակելու փորձարարական աշխատանքների տվյալները և կատարելու

համապատասխան եզրակացություններ
2. կատարելու վերլուծություններ կապված քիմիայի և ֆարմացիայի առարկայական

կապի միջև

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները համապատասխան բնագավառում
2. ուսումնասիրել տարրերի կենսաբանական և բժշկական կիրառությունները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. քիմիայի հիմնական օրենքների և օրինաչափությունների, անօրգանական քիմիայի,
կենսաբանության և դեղագործության միջև տեսական և փորձնական կապի
հասկացություն
Բ1. փորձարարական աշխատանքների տվյալների մշակում, համապատասխան
եզրակացությունների և վերլուծությունների կատարում կապված քիմիայի և
ֆարմացիայի միջև առարկայական կապի հետ
Գ1. ձեռք բերված գիտելիքների կիրառում համապատասխան բնագավառում,
տարրերի կենսաբանական և բժշկական կիրառում
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2.առցանց ուսուցում, համակարգիչ և պրոեկտոր
3.ցուցադրական նյութեր, փորձերի կատարման միջոցով
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն – կազմակերպվում է բանավոր, հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 1-ական միավոր:
Գնահատման քայլը` 0.5միավոր:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն - կազմակերպվում է գրավոր, հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 1-ական միավոր:
Գնահատման քայլը` 0.5միավոր:
3.

Եզրափակիչ քննություն - բանավոր քննություն, հարցատոմսը պարունակում է

5 հարց, յուրաքանչյուրը 2 միավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Գնահատման քայլը՝ 0.5 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ատոմի կառուցվածքը: Էլեկտրոնի երկդիմի հատկությունները: Թերմոդինամիկայի I
օրենք: Հեսի օրենքը: Քիմիական կապի տեսակները և նյութի հատկությունների
կախվածությունը դրանից: Քիմիական ռեակցիայի արագությունը և
օրինաչափությունները: Քիմիական հավասարակշռություն:
Հետերոգեն և հոմոգեն կատալիզ: Լուծույթներ և դրանց հատկությունները:
Պարբերական համակարգի 7 խմբի գլխավոր և երկրորդական ենթախմբի էլեմենտներ:
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6-րդ խմբի գլխավոր ենթախմբի տարերրը: 5-րդ խմբի գլխավոր ենթախմբի տարրերը:
Էլեմենտների կենսաբանական և բժշկական կիրառությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գլինկա Ն.Լ. «Ընդհանուր քիմիա» 1988թ.
2. Նեկրասով Բ.Վ. «Ընդհանուր քիմ. հիմունքները» 1987թ.
3. Գրիգորյան Ս.Կ. «Ընդհանուր քիմիա» 2002թ.
4. Անօրգանական քիմիայի գործնական աշխատանքների ձեռնարկ 1976թ.
5. Третьяков Ю.Д. Мартыненко Л.И., Григорьев А.Н., Цивадзе.А.Ю. Неорганическая
химия, М.Химия, 2007, т 1-3
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2. Սնկաբանություն և ջրիմուռաբանություն

3.3 ECTS
կրեդիտ

4. 3ժամ/շաբ.
5. դաս.30 ժամ, լաբ.15 ժամ
6. 1-ին՝ աշնանային
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1.Լուսաբանել ժամանակակից պատկերացումները օրգանական աշխարհի
դասակարգման մասին, ձևավորել ուսանողների մոտ գիտելիքներ ջրիմուռների,
սնկերի և քարաքոսերի կարգաբանության, տեսական և կիրառական խնդիրների
մասին,
2.ծանոթացնել ջրիմուռների, սնկանման օրգանիզմների, սնկերի բջջապատի և
բջջաթաղանթի կառուցվածքային առանձնահատկությունների հետ,
3.տալ ընդհանուր պատկերացումներ ուսումնասիրվող օրգանիզմների մետաբոլիզմի
վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. Ձևակերպելու ջրիմուռներին, սնկերին և քարաքոսերին բնորոշ
առանձնահատկությունները,
2. տարբերակելու ջրիմուռների, սնկերի բաժինները և դասերը,
3. լուսաբանելու սնկերի և ջրիմուռների տարածումը, էկոլոգիան, կիրառական
նշանակությունը բնության և մարդու գործունեության, մասնավորապես
բժշկության մեջ,
4. նկարագրելու սնկերի մորֆոգենեզը և աճման տիպերը, տարբերակելու
ջրիմուռների նույնականացման սկզբունքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կիրառելու օրգանիզմների ժամանակակից որոշման մեթոդները,
2. մշակելու և վերլուծելու դաշտային և փորձարարական հետազոտությունների

արդյունքները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1. ստեղծելու սնկերի և ջրիմուռների տվյալների էլեկտրոնային բազաներ,
2. օգտագործելու ստացած գիտելիքները հետագա գործունեության ընթացքում:
3. ստեղծելու սնկերի և ջրիմուռների տվյալների էլեկտրոնային բազաներ,
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2. օգտագործելու ստացած գիտելիքները հետագա գործունեության ընթացքում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3. Ջրիմուռների, սնկերի և քարաքոսերի առանձնահատկությունների ձևակերպում,
բաժինների և դասերի տարբերակում, բնության մեջ և մարդու գործունեության,
մասնավորապես բժշկության մեջ սնկերի և ջրիմուռների տարածման,
էկոլոգիայի, կիրառական նշանակության լուսաբանում, սնկերի մորֆոգենեզի և
աճման տիպերի նկարագրում, ջրիմուռների նույնականացման սկզբունքների
տարբերակում;
Բ3. օրգանիզմների որոշման ժամանակակից մեթոդների կիրառում, դաշտային և
փորձարարական հետազոտությունների արդյունքների մշակում և վերլուծում:
Գ1. սնկերի և ջրիմուռների տվյալների էլեկտրոնային բազաների ստեղծում, ստացած
գիտելիքների օգտագործում հետագա գործունեության ընթացքում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. Լաբորատոր աշխատանքներ
3. Բանավոր հարցումներ
4. Դիդակտիկ նյութեր
5. էլեկտրոնային որոշիչներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն – գրավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով,
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն – բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, որոնցից առաջին երկուսը` 3 միավոր,
իսկ վերջինը` 4 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ջրիմուռաբանության,
սնկաբանության
տեսակային
բազմազանություն
/կարգաբանություն/: Ուսումնասիրվող օրգանիզմների մորֆոլոգաանատոմիական
կառուցվածք, ֆիզիոլոգակենսաքիմիական առանձնահատկություններ: Ջրիմուռների
թալոմի կառուցվածքային տիպեր: Ջրիմուռների բջջի և բջջաթաղանթի քիմիական
կառուցվածք և կարևորագույն ներկայացուցիչներ: Ջրիմուռների բազմացման տիպեր,
ապրելակերպ և տարածվածություն: Սնկերի և սնկանման օրգանիզմների ընդհանուր
բնութագիր, կառուցվածք, միցելիում և դրա ձևափոխություններ: Սնկերի բջջի և
բջջաթաղանթի կառուցվածք ու
քիմիզմ: Սնկերի էկոլոգիական խմբեր: Սնկերի
բազմացում և տարածվածություն: Դեղասնկեր՝ միկրո- և մակրոմիցետներ: Սնկերի
նշանակությունը, տեղը էկոհամակարգերում և մարդկային հասարակության
գործունեության մեջ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Համբարյան Լ.Ռ., Շահազիզյան Ի.Վ. Քաղցրահամ ջրերի ջրիմուռների ցեղերի
համառոտ որոշիչ // Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ.-Երևան.- ԵՊՀ
հրատարակչություն.- 2014.- 61 էջ:
2. Белякова Г.А., Дьяков Ю.Т., Тарасов К.Л. Водоросли и грибы: учебник для студ.
высш. учеб. заведений / Ботаника: в 4 т. М. Издательский центр «Академия». 2006. Т. 1.224

320 с. Т. 2. -320 с.
3. Дьяков Ю.Т. Введение в альгологию и микологию. М. Изд-во МГУ. 2000. -190 c.
4. Камзолкина О.В. Дунаевский Я.Е. Биология грибной клетки. – Москва. – 2015. – 239
с.
5. Mueller G.M., Bills G.F., Foster M.S. Biodiversity of fungi. - London: Elsevier Academic
press. - 2004. - 777 p.
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2. Մաթեմատիկա-1

4. 4 ժամ/շաբ
6. 1-ին՝ աշնանային

3.

4 ECTS
կրեդիտ

5. դաս.-30 ժամ, գործ.- 30ժամ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1.ուսանողներին ծանոթացնել վերլուծական երկրաչափության և գծային
հանրահաշվի հիմունքներին;
2.տեսության արդի մեթոդների յուրացումը;
3.ներկայացնել գծային հավասարումների համակարգի լուծման ալգորիթմներ,
4.ծանոթացնել վեկտորների, մատրիցների և որոշիչների հետ կատարվող
գործողություններին,
5.ծանոթացնել ուղղի, հարթության, դասական կորերի և մակերևույթների
հավասարումներին,
6.ծանոթացնել ներկայացվող տեսության ընդհանրացումներին և
կիրառություններին։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.Ներկայացնելու վերլուծական երկրաչափության՝ հարթ և տարածական կորերի,
մակերևույթների հատկությունները, վեկտորական հանրահաշվի մեթոդները;
2.Ներկայացնելու գծային հանրահաշվի՝ գծային համակարգերի, մատրիցների
տեսության գաղափարները;

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.Կիրառելու կոորդինատների մեթոդը, հարթության վրա և տարածության մեջ
վերլուծական երկրաչափության մեթոդները;
4.Հաշվելու որոշիչներ, կատարելու գործողություններ մատրիցների հետ, լուծել
գծային հավասարումների համակարգեր;
5.Օգտագործելու մաթեմատիկական մեթոդներ կենսաբանական և այլ հարակից
բնագավառներում խնդիրներ լուծելու համար։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
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6. Յուրացված մեթոդների կիրառումը այլ տեսություններում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. վերլուծական երկրաչափության՝ հարթ և տարածական կորերի, մակերևույթների
հատկությունների, վեկտորական հանրահաշվի մեթոդների ներկայացում, գծային
հանրահաշվի՝ գծային համակարգերի, մատրիցների

տեսության

գաղափարների

բացատրություն;
Բ1. կոորդինատների մեթոդի, հարթության վրա և տարածության մեջ վերլուծական
երկրաչափության մեթոդների կիրառում, որոշիչների հաշվում, գործողությունների
կատարում մատրիցների հետ, գծային հավասարումների համակարգերի լուծում,
մաթեմատիկական

մեթոդների օգտագործում կենսաբանական

և

այլ հարակից

բնագավառներում խնդիրներ լուծելու համար։
Գ1. Յուրացված մեթոդների կիրառում այլ տեսություններում
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
• դասախոսություններ,
• ինքնուրույն աշխատանք,
• գործնական պարապմունքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն – գրավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով,
2-րդ ընթացիկ քննություն – բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, որոնցից առաջին երկուսը` 3 միավոր, իսկ
վերջինը` 4 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
6. Վերլուծական երկրաչափությունը հարթության վրա և տարածության մեջ;
7. վեկտորական հաշվի տարրեր,
8. ուղղի, հարթության, կորերի հավասարումներ։
9. գծային հանրահաշվի տարրերը։
10. գծային հավասարումների համակարգեր, մատրիցներ և որոշիչներ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Լ. Գալստյան, Բարձրագույն մաթեմատիկա, Մաս 1,2 , ԵՊՀ հրատ:, 2017
2. Գ. Ա. Միքայելյան, Զ. Ս. Միքայելյան, Մաթեմատիկական մեթոդներ բնագիտության
մեջ, Երևան, 2011
3. Ն.Ս. Պիսկունով, Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշիվներ, ԲՏՈւՀ-ների համար, հ: 1,2,
Լույս, Երևան, 1979
4. Ա.Ֆ. Բերմանտ, Ի.Գ. Արամանովիչ, Մաթեմատիկական անալիզի համառոտ
դասընթաց
a. տեխնիկական ԲՈւՀ-երի համար, Լույս, Երևան, 1969
5. В.С. Шипачев, Высшая математика: учебник, 6-е изд., Высшая школа, М. 2003
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1. 0410/Բ23

2. Ֆիզիկա -1

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2ժամ/շաբ.
5. դաս.- 15 ժամ, լաբ.- 15 ժամ
6. 2-րդ՝ գարնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողներին հաղորդել գիտելիքներ կինեմատիկայի և դինամիկայի, մեխանիկայի
պահպանման օրենքների, պինդ մարմնի, հեղուկների մեխանիկայի, ինչպես նաև՝ ոչ
իներցիալ համակարգերի և հարաբերականության հատուկ տեսության վերաբերյալ
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
• ներկայացնելու կինեմատիկայի և դինամիկայի հիմունքները, մեխանիկայի
պահպանման
օրենքները,
բացատրելու
ոչ
իներցիալ
համակարգերի
առանձնահատկությունները, հարաբերականության տեսության դրույթները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
• օգտագործելու ստացած գիտելիքները կոնկրետ բնույթ կրող հարցերի
վերլուծության, խնդիրների լուծման համար,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

Օգտագործելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներ (ինտերնետ
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ),
• գնահատելու և ընդհանրացնելու հետազոտությունների ժամանակ ստացված
արդյունքները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
•

Ա1.

կինեմատիկայի և դինամիկայի հիմունքների, մեխանիկայի պահպանման
օրենքների
ներկայացում,
ոչ
իներցիալ
համակարգերի
առանձնահատկությունների, հարաբերականության տեսության դրույթների
բացատրություն

Բ1. ստացած գիտելիքների օգտագործում կոնկրետ բնույթ կրող հարցերի
վերլուծության, խնդիրների լուծման համար,
Գ1. տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրների
(ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
օգտագործում,
Գ3. հետազոտությունների ժամանակ ստացված արդյունքների գնահատում և
ընդհանրացում
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. լաբորատոր պարապմունք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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բանավոր քննություն՝ 20 միավոր ընդհանուր գնահատականով: Քննական տոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Գնահատման քայլը՝ 0.5 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կետի կինեմատիկան ու դինամիկան։ Պահպանման օրենքները մեխանիկայում։
Պինդ մարմնի մեխանիկան։ Հեղուկների մեխանիկան: Ոչ իներցիալ համակարգեր։
Հարաբերականության հատուկ տեսություն։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
11. Սավելև Ի. Վ. Ընդհանուր ֆիզիկայի դասընթաց հ.1 “Լույս” Երևան 1982.
12. Савельев И. В. Курс физики․ том 1 Москва 2016.
13. H. C. Ohanian, J.T. Markert. Physics for Engineers and Scientists. Vol. 1, 2007 by W.W.
Norton & Company, Inc., New York-London.
14. Նինոյան Ժ. Հ, Բադալյան Է.Ս., Խաչատրյան Ժ.Բ. Մեխանիկայի ֆիզիկական
հիմունքներ, լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ, Երևան 2005:
15. Գաբրիելյան Ռ.Ց., Բադալյան Դ. Հ., Բադալյան Գ.Գ. Մոլեկուլային ֆիզիկա,
լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ, Երևան 2011:
1. 0704/Բ24

2. Ողնաշարավորների կենդանաբանություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 3 ժամ/շաբ.
6. 2-րդ՝ գարնանային

5. դաս.23 ժամ/ լաբ. 22 ժամ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
դասընթաց
Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին ծանոթացնել ողնաշարավոր կենդանիների
կառուցվածքի,
զարգացման,
ֆիզիոլոգիայի,
էկոլոգիայի,
վարքագծի
առանձնահատկությունների հետ, ինչպես նաև քորդավորների բոլոր դասերի
գործնականնշանակությունը: Պարզաբանել ձևաբանական և ֆիզիոլոգիական այն
փոփոխությունները, որոնք էվոլյուցիայի ըմթացքում տեղի են ունենում նրանց օրգան
համակարգերում: Ուսանողները կծանոթանան ողնաշարավորների հետազոտման ոչ
միայն դասական այլ նաև ժամանակակից մեթոդների հետ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

9. Գիտակցելու ողնաշարավոր կենդանիների անատոմաձևաբանական
առանձնահատկությունները, կարգաբանաության հիմունքները,
10. լուսաբանելու տարբեր դասերին պատկանող կենդանիների, կենսաբանոթւյան,
էկոլոգիայի, նյութափոխանակության, բազմացման, վարքի
առանձնահատկությունները՝ կախված զարգացման աստիճանից:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

13. ճանաչելու ողնաշարավոր կենդանիների դասերը ըստ կառուցվածքի,
բնակատեղի բազմացման և զարգացման փուլերի
14. վերլուծելու էվոլյուցին գործընթացները և մեխանիզմները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

15. օգտագործելու մասնագիտական գործունեության ընթացքում իրադրական
տարբեր հարցեր լուծելու համար ստացած գիտելիքները,
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16. իրականացնելու հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական և
փորձագիտական ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Ողնաշարավոր կենդանիների անատոմաձևաբանական
առանձնահատկությունների, կարգաբանաության հիմունքների գիտակցում,
տարբեր դասերին պատկանող կենդանիների, կենսաբանության, էկոլոգիայի,
նյութափոխանակության, բազմացման, վարքի առանձնահատկությունների
լուսաբանում՝ կախված զարգացման աստիճանից:
Բ3. ողնաշարավոր կենդանիների դասերի ճանաչում ըստ կառուցվածքի, բնակատեղի
բազմացման և զարգացման փուլերի, էվոլյուցին գործընթացների և
մեխանիզմների վերլուծում,
Գ1. ստացած գիտելիքների օգտագործում՝ մասնագիտական գործունեության
ընթացքում իրադրական տարբեր հարցեր լուծելու համար, հետազոտական
աշխատանքների իրականացում ակադեմիական և փորձագիտական
ոլորտներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
12. Դասախոսություններ
13. Լաբորատոր աշխատանքներ
14. Սեմինարներ
15. Իրավիճակային խնդիրների քննարկում
16. Առաջադրանքների կատարման ստուգում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն – գրավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով,
2-րդ ընթացիկ քննություն – բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, որոնցից առաջին երկուսը` 3 միավոր, իսկ
վերջինը` 4 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Քորդավորների
տիպի
բնութագիրը,
Ենթատիպ
Անգանգեր
(Acrania),
թրթուրաքորդայավորներ կամ թաղանթայիններ(Tunicata), Ձկների (Pisces), վերնադասի
դասերի բնութագիրը, բազմազանությունը, տարածվածությունը, կենսակերպն ու
նշանակությունը: Ոսկրային ձկների ադապտացիաները: Ձկների էվոլյուցիան, վարքը,
տնտեսական նշանակությունն ու պաշտպանությունը: Երկկենցաղների դասի
(Amphibia) բնութագիրը, բազմազանությունը, տարածվածությունը և կենսակերպը:
Պոչավոր երկկենցաղների ներքին կառուցվածքային առանձնահակությունները:
Երկկենցաղների վարքը, ֆիզիոլոգիական առանաձնահատկությունները և նրանց
նշանակությունն ու պահպանությունը: Ողնաշարավոր կենդանիների ցամաք դուրս
գալը, երկեկնցաղների էվոլյուցիան: Անամնիաներ և ամնիոտներ: Սողունների դասի
(Reptilia) բնութագիրը,
էկոլոգիա-ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները,
վարքը, բազմազանությունը, տարածվածությունը կենսակերպն ու պաշտպանությունը:
Սողունների էվոլյուցիան: Թռչունների դասի (Aves),
բնութագիրը,
էկոլոգիաֆիզիոլոգիական
առանձնահատկությունները,
վարքը,
բազմազանությունը,
տարածվածությունը կենսակերպն ու պաշտպանությունը: Թռչունների էվոլյուցիան:
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Թռչունների տնտեսական նշանակություն ու պաշտպանությունը: Կաթնասունների
դասի (Mammalia) բնութագիրը, վարքը, բազմազանությունը, տարածվածությունը
կենսակերպն
ու
պաշտպանությունը:
Կաթնասունների
նշանակություն
ու
պաշտպանությունը: Կաթնասունների էվոլյուցիան:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Зоология позвоночных, Дзержинский Ф.Я., Васильев Б.Д., Малахов В.В., 2013.
2. Наумов Н.К., Карташев Н- Зоология животных-1,2 том – 1979
3. Константинов, В.М. Зоология позвоночных: Учебник для ВУЗов. 7-е издание / В.М.
Константинов, С.П. Наумов, С.П. Шаталова. – М.: Академия, 2011. – 448 с.
4. Блохин, Г.И. Зоокультура позвоночных: Учебное пособие. – М.: Изд-во РГАУ–
МСХА, 2012. – 171 с.
5. Карташев, Н.Н. Практикум по зоологии позвоночных. 3-е издание / Н.Н. Карташев,
В.Е. Соколов, И.А. Шилов. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 383 с.
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1. 0703/Բ25

2. Բարձրակարգ բույսեր

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 3 ժամ/շաբ.
5. դաս. 30ժամ/ լաբ. 15 ժամ
6. 2-րդ գարնանային
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1.ներկայացնել բարձրակարգ բույսերի ընդհանուր բնութագիրը, ներքին և արտաքին
կառուցվածքը, դասակարգումը,
2.զարգացնել մասնագիտական ճիշտ պատկերացումներ բուսաբանության,
բարձրակարգ բույսերի կարգաբանության ժամանակակից խնդիրների վերաբերյալ,
3.ձևավորել պատկերացումներ բնության մեջ և մարդու կյանքում բարձրակարգ
սպորավոր և սերմնավոր բույսերի դերի և նշանակության վերաբերյալ, ինչպես նաև
բուսական ռեսուրսների օգտագործման և պահպանման համար առաջարկվող
գիտական եղանակների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1․ բացահայտելու բարձրակարգ բույսերի ձևաբանական, անատոմիական
կազմավորման առանձնահատկությունները, դասակարգման ժամանակակից
սկզբունքները,
2․ հասկանալու բուսաբանության, բուսական ռեսուրսների նշանակությունն ու
դերը բնության մեջ և մարդու կյանքում,
3․ ճանաչելու և որոշելու Հայաստանում հանդիպող և առավել տարածված բույսերի
ընտանիքները և ցեղերը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

• կիրառելու բույսերի նույնականացման և դասակարգման ժամանակակից
մեթոդները,
• մշակելու և վերլուծելու դաշտային հետազոտությունների արդյունքները,
• իրականացնելու բույսերի հավաքման, չորացման և պահպանման
աշխատանքներ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1. համակարգելու բարձրակարգ բույսերի տվյալների էլեկտրոնային բազա,
2. օգտագործելու ստացված գիտելիքները մասնագիտական գործունեության
ընթացքում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3․ Բարձրակարգ բույսերի ձևաբանական, անատոմիական կազմավորման
առանձնահատկությունները, դասակարգման ժամանակակից սկզբունքների,
առանձնահատկությունների բացահայտում, դասակարգման ժամանակակից
սկզբունքների իմացություն, բնության մեջ և մարդու կյանքում բուսաբանության,
բուսական ռեսուրսների նշանակության ու դերի ըմբռնում, Հայաստանում
հանդիպող և առավել տարածված բույսերի ընտանիքների և ցեղերի ճանաչում և
որոշում:
Բ3․ Բույսերի նույնականացման և դասակարգման ժամանակակից
մեթոդների
կիրառում, դաշտային հետազոտությունների արդյունքների մշակում և վերլուծում,
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բույսերի հավաքման, չորացման և պահպանման աշխատանքների իրականացում:
Գ1․ բարձրակարգ բույսերի տվյալների էլեկտրոնային բազայի համակարգում,
ստացված գիտելիքների օգտագործում մասնագիտական գործունեության ընթացքում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. Լաբորատոր աշխատանքներ
3. Բանավոր հարցումներ
4. Դիդակտիկ նյութեր
5. էլեկտրոնային որոշիչներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն – գրավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով,
2-րդ ընթացիկ քննություն – բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, որոնցից առաջին երկուսը` 3 միավոր, իսկ
վերջինը` 4 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բարձրակարգ բույսերի ընդհանուր բնութագիր: Հասկացություն սպորավոր և
սերմնավոր արքեգոնիալ և ծաղկավոր բույսերի մասին: Թելոմային տեսություն:
Բուսական բջիջ և դրա առանձնահատկություններ: Բույսերի ներքին տարբերակման
պատճառները: Հյուսվածքներ: Արմատի, տերևի, ցողունի մորֆոանատոմիական
առանձնահատկություններն ու ձևափոխությունները: Բարձրակարգ բույսերի
բազմացում: Բարձրակարգ բույսերի կարգաբանություն (արքեգոնիալ բույսերի
բաժինները, կարևորագույն ներկայացուցիչները): Ծաղկավոր բույսեր: Ընդհանուր
բնութագիր և դասակարգում: Կարևորագույն ընտանիքներ և հիմնական
ներկայացուցիչներ: ՀՀ-ում տարածված ուտելի և դեղաբույսերի կենսաքիմիական
առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1․Ավագյան Ք.Գ., Պողոսյան Ա.Վ., Նանագյուլյան Ս.Գ., Կարապետյան Ն.Հ.
Բարձրակարգ բույսերի դասակարգումը (սպորավոր բույսեր և մերկասերմեր): - Եր.:
ԵՊՀ –ի հրատ., 2009, 36 էջ:
2․Барабанов Е.И., Зайчикова С.Г. Ботаника. Учебник. М. «ГЕОТАР-Медиа», 2013, 519с.
3․ Еленевский А.Г., Соловьева М.П., Тихомиров В.Н. Ботаника. Систематика высших,
или наземных, растений. Учебник. М. «Академия», 2006, 464с.
4․ Серебрякова Т.И., Воронин Н.С. и др. Ботаника с основами фитоценологии: анатомия
и морфология растений. Учеб. для вузов. М. «Академкнига», 2006, 546с.
5. Флора Армении. Под редакцией Тахтаджяна А. Л. - тт. 1-11. - 1954-2011.
1. 0102/Բ09

2. Մաթեմատիկա-2

3.

4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս. 30 ժամ/ գործն. 30 ժամ
6. 2-րդ՝ գարնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողներին ծանոթացնել մաթեմատիկական անալիզի և դիֆերենցիալ
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հավասարումների հիմունքներին;
տեսության արդի մեթոդների յուրացումը;
ծանոթացնել ներկայացվող տեսության ընդհանրացումներին և կիրառություններին։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
•

Ներկայացնելու դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման հիմնական
մեթոդները;

•

Ներկայացնելու մաթեմատիկական անալիզի հիմնական գաղափարներ՝
հաջորդականության և ֆունկցիայի սահմանների, անընդհատ ֆունկցիաների,
ածանցյալի հիմնական հասկացությունները, գաղափարները և
հատկությունները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
•

Հաշվելու հաջորդականության և ֆունկցիայի սահմաններ, ֆունկցիայի
ածանցյալ, ինտեգրալ, հետազոտելու ֆունկցիայի վարքը;

•

Լուծելու դիֆերենցիալ հավասարումների որոշ տեսակներ;

•

Օգտագործելու մաթեմատիկական մեթոդներ կենսաբանական և այլ
հարակից բնագավառներում խնդիրներ լուծելու համար։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
•

Յուրացված մեթոդների կիրառումը այլ տեսություններում

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. մաթեմատիկական անալիզի և դիֆերենցիալ հավասարումների հիմունքների
ներկայացում,
Բ1. ներկայացնելու գործնական խնդիրների լուծման ձևեր և տարբերակներ,
մաթեմատիկական անալիզի և դիֆերենցիալ հավասարումների մեթոդները
կիրառելու գործնական խնդիրների լուծման նպատակով,
Գ2. մեկնաբանել ստացված արդյունքները, աշխատել աշխատանքային խմբերում,
իրականացնել հետազոտական և վերլուծական աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն աշխատանք,
3. գործնական պարապմունքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն – կազմակերպվում է բանավոր, հարցատոմսը պարունակում
է 5 հարց, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 1-ական միավոր: Գնահատման
քայլը` 0.5միավոր:
2-րդ ընթացիկ քննություն - կազմակերպվում է գրավոր, հարցատոմսը պարունակում է
5 հարց, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 1-ական միավոր: Գնահատման
քայլը` 0.5միավոր:
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Եզրափակիչ քննություն - բանավոր քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 5
հարց, յուրաքանչյուրը 2 միավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Գնահատման
քայլը՝ 0.5 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
• Ֆունկցիա: Անընդհատություն։
• Մեկ փոփոխականի ֆունկցիայի դիֆերենցիալ հաշիվ։
• Մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաներ։
• Ինտեգրալ հաշիվ։
• Դիֆերենցիալ հավասարումներ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Լ. Գալստյան, Բարձրագույն մաթեմատիկա, Մաս 1,2 , ԵՊՀ հրատ., 2017
2. Գ. Ա. Միքայելյան, Զ. Ս. Միքայելյան, Մաթեմատիկական մեթոդներ
բնագիտության մեջ, Երևան, 2011
3. Ն.Ս. Պիսկունով, Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշիվներ, ԲՏՈւՀ-ների համար, հ․
1,2, Լույս, Երևան, 1979
4. Ա.Ֆ. Բերմանտ, Ի.Գ. Արամանովիչ, Մաթեմատիկական անալիզի համառոտ
դասընթաց տեխնիկական ԲՈւՀ-երի համար, Լույս, Երևան, 1969
5. В.С. Шипачев, Высшая математика: учебник, 6-е изд., Высшая школа, М. 2003
1. 0410/Բ27

2. Ֆիզիկա -2

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 3ժամ/շաբ.
5. դաս. 23 ժամ/ լաբ. 22 ժամ
6. 3-րդ՝աշնանային
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողներին գիտելիքներ հաղորդել գազերի կինետիկ տեսության,
ջերմադինամիկայի ակզբունքների, վիճակագրական ֆիզիկայի հիմունքների,
ջերմոդինամիկական պրոցեսների, ռեալ գազերի, Վան-դեր-Վալսի հավասարման,
ինչպես նաև՝ էլեկտրական դաշտի և Էլեկտրական հոսանքի հատկությունների
վերաբերյալ։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Նկարագրելու գազերի կինետիկ տեսության, ջերմադինամիկայի ակզբունքները,
վիճակագրական ֆիզիկայի հիմունքները, ջերմոդինամիկական պրոցեսները
2. Բացատրելու Վան-դեր-Վալսյան փոխազդեցությունների դերը կենսաբանական
համակարգերում,
3. Ներկայացնելու էլեկտրական դաշտի և էլեկտրական հոսանքի հատկությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

4. Կառուցել էլեկտրական սխեմաներ, լուծել գործնական խնդիրներ էլեկտրական
դաշտի և հոսանքի հատկությունների հիման վրա

5. գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
234

6.

Օգտագործելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներ (ինտերնետ
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ),

7. 2. գնահատելու և ընդհանրացնելու հետազոտությունների ժամանակ ստացված
արդյունքները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. գազերի կինետիկ տեսության, ջերմադինամիկայի ակզբունքների, վիճակագրական
ֆիզիկայի հիմունքների, ջերմոդինամիկական պրոցեսների, ռեալ գազերի, Վանդեր-Վալսի հավասարման, ինչպես նաև՝ էլեկտրական դաշտի և Էլեկտրական
հոսանքի հատկությունների նկարագրում։
Բ1. էլեկտրական սխեմաների կառուցում, գործնական խնդիրների լուծում
էլեկտրական դաշտի և հոսանքի հատկությունների հիման վրա
Գ1. տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներ (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
օգտագործում,
Գ3. հետազոտությունների ժամանակ ստացված արդյունքների գնահատում և
ընդհանրացում
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. լաբորատոր պարապմունք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն – գրավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով,
2.
2-րդ ընթացիկ քննություն – բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, որոնցից առաջին երկուսը` 3 միավոր,
իսկ վերջինը` 4 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գազերի կինետիկ տեսությունը: Ջերմադինամիկայի առաջին սկզբմունքը։
Վիճակագրական ֆիզիկայի հիմունքները։ Ջերմադինամիկայի երկրորդ սկզբմունքը։
Էնտրոպիա։ Ջերմոդինամիկական պրոցեսներ։ Ռեալ գազեր։ Վան-դեր- Վալսի
հավասարումը։ Էլեկտրական դաշտը վակուումում և դիէլեկտրիկներում։
Էլեկտրական դաշտի էներգիան։ Էլեկտրական հոսանք։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Սավելև Ի. Վ. Ընդհանուր ֆիզիկայի դասընթաց հ.1,2 “Լույս” Երևան 1982.
2. Савельев И. В. Курс физики․ том 1,2 Москва 2016.
3. H. C. Ohanian, J.T. Markert. Physics for Engineers and Scientists. Vol. 1,2 2007 by W.W.
Norton & Company, Inc., New York-London.
4. Գաբրիելյան Ռ.Ց., Բադալյան Դ. Հ., Բադալյան Գ.Գ. Մոլեկուլային ֆիզիկա,
լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ, Երևան 2011:
5. Գաբրիելյան Ռ.Ց., Մինասյանց Մ. Խ., Խաչատրյան Ժ. Բ. Էլեկտրականություն,
լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ, Երևան 2011:
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2. Էկոլոգիա և բնապահպանական
3. 5 ECTS
կենսատեխնոլոգիաներ
կրեդիտ
4. 5 ժամ/շաբ.
5. դաս. 45ժամ/ լաբ.30ժամ
6. 3-րդ՝ աշնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ուսանողների մոտ ձևավորել աշխարհայացք և գիտելիք էկոլոգիայի` որպես
գիտության, բնապահպանության, բնական համակարգերի գործունեության
հիմունքների, համաշխարհային և Հայաստանի բնապահպանական խնդիրների
մասին, ձևավորել հիմնարար գիտելիքներ բնություն–հասարակություն
համակարգում էկոլոգիայի հիմնախնդիրների և բնության հետ հասարակության
համահունչ զարգացման մասին,
2. ծանոթացնել կենսառեսուրսների պահպանման և վերարտադրման
ոլորտներում կենսատեխնոլոգիայի ժամանակակից մեթոդների կիրառմանը,
3. ծանոթացնել կենցաղային և արդյունաբերական թափոնների վերամշակման,
վնասազերծման կենսատեխնոլոգիական մեթոդներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. իրազեկ լինելու էկոլոգիայի` որպես գիտության ձևավորման պատմությանը,
էկոլոգիայի հիմունքներին և առանձնահատկություններին,
2. ծանոթ լինելու էկոհամակարգի, կենսացենոզի և նոոսֆերայի մասին
ուսմունքներին,
3. նկարագրելու մարդկության կայուն զարգացման սկզբունքները,
4. հասկանալու բնապահպանական ոլորտում կենսատեխնոլոգիայի մեթոդների
կիրառման հեռանկարները,
5. իրազեկ լինելու բնական և անթրոպոգեն էկոհամակարգերի զարգացման
ընդհանուր սկզբունքներին և օրինաչափություններին

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

6. օգտվելու ՀՀ կլիմայի փոփոխության մասին , կենսաբազմազանության մասին,
ագրոկենսաբազմազանության մասին, անապատացման դեմ պայքարի ազգային
զեկույցներից,
7. մասնագիտական առանձնահատկություններից ելնելով կիրառելու
բնապահպանական և էկոլոգիական գիտելիքները հասարակության կայուն
զարգացման տարբեր ծրագրերում,
8. վերլուծություններ կատարելու էկոլոգիական վիճակի մասին և անել
համապատասխան եզրակացություններ

9. գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

10. վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ,
11. կատարելու տրամաբանական և վերլուծական աշխատանքներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Էկոհամակարգի, կենսացենոզի և նոոսֆերայի մասին ուսմունքների իմացություն,
կենսոլորտի վրա հիմնական անթրոպոգեն ազդեցությունների և դրանց
236

կանխարգելման սկզբունքների, բնապահպանության ոլորտում կիրառվող արդի
կենսատեխնոլոգիական մեթոդների իմացություն:
Բ4. ՀՀ կլիմայի փոփոխության մասին , կենսաբազմազանության մասին,
ագրոկենսաբազմազանության մասին, անապատացման դեմ պայքարի ազգային
զեկույցներից օգտվելու ունակություն, բնապահպանական և էկոլոգիական
գիտելիքների կիրառում հասարակության կայուն զարգացման տարբեր
ծրագրերում,
Գ3. փաստերի վերլուծություն և հետևությունների կատարում, տրամաբանական և
վերլուծական աշխատանքների իրականացում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.դասախոսություններ,
2.լաբորատոր աշխատանքներ հողի, ջրի, սննդի քիմիական բաղադրության,
քիմիական և ֆիզիկական հատկությունների ուսումնասիրման, էկոլոգիական
անվտանգության վերաբերյալ
3.քննարկումներ, դեպքերի վերլուծություն և այլ ինտերակտիվ մեթոդներ,
4.խմբային հանձնարարություններ, ներկայացումներ (պրեզենտացիաներ):
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն – կազմակերպվում է բանավոր, հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 1-ական
միավոր: Գնահատման քայլը` 0.5միավոր:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն - կազմակերպվում է գրավոր, հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 1-ական
միավոր: Գնահատման քայլը` 0.5միավոր:
3. Եզրափակիչ քննություն - բանավոր քննություն, հարցատոմսը պարունակում է
5 հարց, յուրաքանչյուրը 2 միավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Գնահատման քայլը՝ 0.5 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներածություն: Էկոլոգիայի համառոտ պատմությունը, կառուցվածքը, առարկան և
օբյեկտը:
Օրգանիզմների գոյության միջավայրը և պայմաններին հարմարվելը: Կյանքի
գոյատևման հիմնական միջավայրերը: Պոպուլյացիաների էկոլոգիա: Կենսացենոզներ:
Էկոհամակարգեր: Նյութերի շրջանառությունը էկոհամակարգերում:
էկոհամակարգերի ինքնազարգացումը: Կենսոլորտ:
Մարդու փոխազդեցությունը բնության հետ: Մթնոլորտի պահպանությունը: Երկրի
կլիմայի փոփոխության և անապատացման հիմնախնդիրները: Ջրային պաշարների
պահպանությունը:
Հողային պաշարների պահպանությունը: Երկրի կենսաբանական բազմազանությունը:
Կենսաբազմազանության պահպանությունը: Շրջակա միջավայրը և մարդու
առողջությունը:
Կենսաբազմազանության նկարագրման, պահպահման և կայուն օգտագործման
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կենսատեխնոլոգիա:
Կենցաղայաին և արդյունաբերական թափոնների վնասազերծման կենսատեխնոլոգիա:
Կենսառեսուրսների վերարտադրման կենսատեխնոլոգիա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հովհաննիսյան Ն., Մելիքյան Ա., Դանիելյան Ա. «Ագրոկենսաբազմազանություն»,
Երևան: «ԹԱՍԿ» ՍՊԸ, 2014, 136 էջ.
2. Գրիգորյան Կ.Վ., Եսայան Ա.Հ., Ժամհարյան Հ.Գ., Խոյեցյան Ա.Վ., Մովսեսյան Հ.Ս.,
Փիրումյան Գ.Պ., «Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ»:
Ուսումնական ձեռնարկ, Զանգակ-97, Երևան, 2010, 224 Էջ:
3. Ռ.Հ. Եդոյան, Ժ.Հ Հովակիմյան, «Բնապահպանության դասավանդման մեթոդիկայի
և լաբորատոր-գործնական պարապմունքների ձեռնարկ», Երևան, Իրավունք,
2010թ., 222 էջ:
4. Լ.Ս. Մելքումյան, Մ.Հ. Գալստյան, «Բնապահպանության հիմունքներ», Երևան,
2010թ., 311 էջ:
5. Трошкова, Е. К. Емельянова, Н. О. Карабинцева Экологическая биотехнология.
Учебное пособие, Новосибирск, 2011г. -142с.
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2.Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների հետ
3. 2 ECTS
աշխատանք
կրեդիտ
4.2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-15 ժամ, գործ.- 15ժամ
6. 3-րդ՝ աշնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1.Ուսանողներին ներկայացնել փորձարարական կենսաբանության տարրական
հիմքերը, բացատրել քանակական տվյալների մշակման անհրաժեշտությունն ու
նշանակությունը
2.ծանոթացնել ժամանակակից կենսաբանական հետազոտություններում կիրառվող
փորձարարական տվյալների մշակման ընթացքում կիրառվող վիճակագրական
ցուցանիշների հաշվարկի կարգի և եղանակների հետ
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ներկայացնելու կենսաբանական երևույթների և խնդիրների կենսամետրիական
վերլուծության սկզբունքներն ու եղանակները
2. Համապատասխան
մաթեմատիկական
վերլուծությունների
միջոցով
գնահատելու կենսաբանական երևույթների և գործընթացների միջև գործող
բազմաթիվ կապերն ու փոխհարաբերությունները
3. Որոշելու հետազոտվող ցուցանիշի ճշգրիտ քանակական
պատահական շեղումները տարբերել օրինաչափ գործընթացից

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Լուծելու հաշվարկային խնդիրներ
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բնութագիրը,

5. Ընտրելու փորձարարական տվյալների մշակման առավել արդյունավետ
մեթոդներ
6. Կատարելու օբյեկտիվ եզրակացություններ հիմնվելով փորձարարական
տվյալների վիճակագրական մշակման արդյուքների վրա:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. Հաշվարկելու և նախագծելու հետազոտական աշխատանքների համար
անհրաժեշտ օբյեկտների և կրկնությունների թվաքանակը,
8. Համապատասխան հաշվարկների միջոցով գնահատելու փորձի ընթացքում
ստուգվող գործընթացի հավաստիությունը
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա6. կենսաբանական երևույթների և խնդիրների կենսամետրիական վերլուծության
սկզբունքների ու եղանակների ներկայացում, համապատասխան
մաթեմատիկական վերլուծությունների միջոցով կենսաբանական երևույթների և
գործընթացների միջև գործող բազմաթիվ կապերի ու փոխհարաբերությունների
գնահատում,
Բ4. հաշվարկային խնդիրների լուծում, փորձարարական տվյալների մշակման առավել
արդյունավետ մեթոդների ընտրություն, օբյեկտիվ եզրակացությունների
կատարում ՝ հիմնվելով փորձարարական տվյալների վիճակագրական մշակման
արդյունքների վրա,
Գ2. հետազոտական աշխատանքների համար անհրաժեշտ օբյեկտների և
կրկնությունների թվաքանակի հաշվարկում և նախագծում, համապատասխան
հաշվարկների միջոցով փորձի ընթացքում ստուգվող գործընթացի
հավաստիության գնահատում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
5. կարդալ դասախոսություն
6. կազմակերպել գործնական աշխատանքներ
7. լուծել հաշվարկային խնդիրներ
8. կատարել հաշվարկներ կիրառելով համակարգչային ծրագրեր
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Բանավոր քննություն 20 միավոր ընդհանուր գնահատականով: Քննական տոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Գնահատման քայլը՝ 0.5 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Քանակական կենսաբանության սկզբունքները, կենսամետրիական հետազոտության
փուլերը: Ընտրություն և նրա վիճակագրական բնութագիրը: Հատկանիշները
բնութագրող մեծություններ: Ստանդարտ շեղում և փոփոխականության այլ
ցուցանիշներ: Վիճակագրական գնահատում: Նորմալ բաշխման հատկությունները:
Վստահելի միջակայք: Փորձի ճշգրտության որոշում Վիճակագրական հիպոթեզների
ստուգում: T Ստյուդենտի չափանիշ, Т Ուայթի չափանիշ: Q Ռոզենբաումի չափանիշ:
Նորարական մոդելավորում EXCEL միջավայրում: Տվյալների հարստացման խնդիրը
(ստատիկ մոդելներ) Գործընթացների ուսումնասիրության խնդիրը (դինամիկ
մոդելներ):
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
6. Ивантер Э.В., Коросов А.В. Элементарная биометрия : Изд-во ПетрГУ, 2013. — 110
с
7. Муравья, Л. Н. Хуобонен, М. Э. Биометрия Сборник задач Издательство ПетрГУ,
2015, 35 с
8. Яковлев В.Б., Яковлева О.А. Биометрическая обработка экспериментальных
данных Учебное пособие. — М.: Lennex Corp, 2014. — 173 с
9. Jung K. Statistical Analysis in Proteomics. Humana Press, 2015. — 314 p
10. S J Welham, S A Gezan, S J Clark, A Mead Statistical Methods in Biology: Design and
Analysis of Experiments and Regression. CRC press, 2015, 592 p
1. 0603/Բ30

2. Օրգանական քիմիա

4. 6 ժամ/շաբ.
6. 3-րդ՝ աշնանային

3. 6 ECTS
կրեդիտ
5. դաս.- 45ժամ, լաբ.- 45ժամ
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8.
Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողին ծանոթացնել “Օրգանական քիմիա” առարկայի դերին և նշանակությանը
կենսաքիմիա ուսումնասիրող ուսանողների պատրաստման գործում: Պարզաբանել
առարկայի դերը
տարաբնույթ քիմիական և կենսաքիմիական պրոցեսների
ուսումնասիրման, նրանց մեխանիզմների պարզաբանման ոլորտում:
9.
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. քննարկելու օրգանական միացությունների հիմնական դասերը, նրանց
ստացման եղանակները և հատկությունները:
2. ներկայացնելու կիրառվող ռեագենտների առանձնահատկությունները:
3. իրականացնելու ստացված գիտելիքները
օրգանական սինթեզի տարբեր
ոլորտներում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

4. ներկայացնելու պարզագույն սինթեզներ
5. վերծանելու համեմատաբար պարզ միացությունների կարուցվածքը:
6. գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
Վերլուծելու փաստերը և անել համապատասխան եզրահանգումներ:
4. Աշխատելու թիմում և լուծել առաջադրված պրոբլեմները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. կենսաբանական ակտիվ միացությունների և նման ակտիվությամբ օժտված
ֆրագմենտ պարունակող միացությունների սինթեզի հիմնախնդիրների ներկայացում,
Բ1. օրգանական միացությունների՝ հետերոցիկլերի, կենսաբանական ակտիվ միացու
թյունների նմանակների և նման ակտիվությամբ օժտված ֆրագմենտ պարունակող
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միացությունների իրականացում, քիրալային մոլեկուլների նպատակային սինթեզ և
ստացված արդյունքների մեկնաբանում: Աշխատանք դեղերի արտադրության և որակի
վերահսկման լաբորատորիաներում` կիրառելով օրգանական կենսաակտիվ միացությունների սինթեզի, անալիզի և կառուցվածքային նույնականացման մոտեցումները:
Գ2. Գիտական հետազոտության խնդիրների առաջադրում՝ գիտատեխնիկական
ինֆորմացիայի որոնման և սեփական արդյունքների վերլուծման հիման վրա:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ, ցուցադրություններ
2. Առաջադրված պրոբլեմների լուծման եղանակների ընտրություն և քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն – կազմակերպվում է բանավոր, հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 1-ական միավոր:
Գնահատման քայլը` 0.5միավոր:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն - կազմակերպվում է գրավոր, հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 1-ական միավոր:
Գնահատման քայլը` 0.5միավոր:
3. Եզրափակիչ քննություն - բանավոր քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 5
հարց, յուրաքանչյուրը 2 միավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Գնահատման
քայլը՝ 0.5 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ընդհանուր ծանոթություն առարկայի, օրգանական միացությունների անվանակարգման և իզոմերիայի հետ: Ալկաններ, ցիկլոալկաններ, ալկեններ, ալկիններ,
ալկադիեններ (կառուցվածք, ստացման եղանակներ, հատկություններ): Արոմատիկ
ածխաջրածիններ (արոմատիկություն, կառուցվածքային առանձնահատկություններ,
ստացման եղանակներ, հատկությունները): Հալոգենածանցյալներ (հագեցած,
չհագեցած), ստացման եղանակներ, հատկությունները: Սպիրտներ (մեկատոմանի,
բազմատոմանի), ֆենոլներ (կառուցվածք, ստացման եղանակներ, հատկություններ):
Ալդեհիդներ, կետոններ (հագեցած, չհագեցած): Միահիմն և երկհիմն հագեցած
կարբոնաթթուներ: Միահիմն և երկհիմն չհագեցած կարբոնաթթուներ: Ճարպեր և
լիպիդներ: Օքսի- և օքսոթթուներ, օպտիկական իզոմերիա:Շաքարներ: Ալիֆատիկ և
արոմատիկ ամիններ (դասակարգումը, ստացման եղանակները, հատկությունները),
նիտրոմիացություններ: Ամինոթթուներ (դասակարգումը, ստացման եղանակները,
հատկությունները), սպիտակուցներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
5. Моррисон Р., Р. Бойд. Органическая химия, “Мир”, Москва, 2002.
6. Несмеянов А.Н., Н.А. Несмеянов. Начала органической химии, тт.1 и 2, “Химия”,
Москва, 1999.
7. Реутов О.А., А.Л.Курц, К.П.Будин, Органическая химия в 4-х частях, Москва, Бином
2004
8. Травень В.Ф., Органическая химия, тт.1 и 2, ИКЦ “Академкнига”, Москва, 2005.
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1. 0709/Բ31

2. Կենսաքիմիա - 1

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 3 ժամ/շաբ.
5. դաս. 30ժամ/ լաբ. 15 ժամ
6. 3-րդ՝ աշնանային
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1.ուսանողներին տալ հիմնարար գիտելիքներ օրգանիզմում հանդիպող
սպիտակուցների, նրանց կառուցվածքի մեջ մտնող ամինաթթուների կառուցվածքի և
ֆունկցիաների վերաբերյալ,
2.ուսանողներին սովորեցնել այդ միացությունների որակական և քանակական
որոշման սկզբունքները, հյուսվածքներից սպիտակուցների անջատման և մաքրման
մեթոդները
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու կենդանի բջիջների կազմության մեջ մտնող սպիտակուցների և
նրանց կառուցվածքի մեջ մտնող ամինաթթուների կառուցվածքը, բացատրելու
սպիտակուցների կառուցվածքի կապը ն րանց ֆունկցիաների հետ,
2. բացատրելու նուկլեինաթթուների ֆունկցիաները, կառուցվածքային
առանձնահատկությունները,
3. վերարտադրելու կենդանի օրգանիզմների հյուսվածքներից սպիտակուցների և
նուկլեինաթթուների անջատման և մաքրման մեթոդները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

4. Իրականացնելու կենդանի բջիջների կազմության մեջ մտնող սպիտակուցների և
ամինաթթուների որակական ու քանակական որոշում

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

5. 1. աշխատելու գրականության հետ, կատարելու որոշ ընդհանրացումներ,
մասնավորապես որոշակի կապեր հաստատել սպիտակուցների և
նուկլեինաթթուների քիմիական կառուցվածքի և նրանց կենսաբանական
հատկությունների միջև
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա6. կենդանի բջիջների կազմության մեջ մտնող սպիտակուցների և
նուկլեինաթթուների կառուցվածքի ներկայացում, սպիտակուցների կառուցվածքի
և ֆունկցիաների կապի բացատրում,
Բ6. կենդանի օրգանիզմների հյուսվածքներից սպիտակուցների և նուկլեինաթթուների
անջատման և մաքրման մեթոդների վերարտադրում, կենդանի բջիջների
կազմության մեջ մտնող սպիտակուցների և ամինաթթուների որակական ու
քանակական որոշում,
Գ1. տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրների օգտագործում, աշխատանք
գրականության հետ,
Գ3. Ստացված արդյունքների հիման վրա հետևությունների և ընդհանրացումների
կատարում, ստացած գիտական տվյալների համեմատում, այդ արդյունքների
ներկայացում գիտական զեկուցումների տեսքով, տվյալների քննարկում:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Թեմայի վերաբերյալ կարդացվում է դասախոսություն: Հաջորդ դասախոսության
սկզբում (10-15ր տևողությամբ) կատարվում է հարցում՝ նախորդ դասախոսության
թեմայից: Նախատեսվում է դասախոսությանը վերաբերող որոշ ցուցադրական
նյութերի պատրաստում և ցուցադրում:
2. Կազմակերպվում են լաբորատոր աշխատանքներ՝ ստացած գիտելիքների
ամրապնդման և գործնականում դրանք կիրառելու նպատակով:
3. Ուսանողներին հանձնարարվում է ինքնուրույն ուսուցման թեմաեր: Տվյալ թեմայի
շրջանակներում ուսանողներին տրվում է հանձնարարություն՝ պատրաստել
զեկուցումներ, իրականցնել դրանց քննարկում լսարանում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն – գրավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով,
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն – բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, որոնցից առաջին երկուսը` 3 միավոր, իսկ
վերջինը` 4 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներածություն: Ամինաթթուների ֆիզիկաքիմիական հատկությունները, կառուցվածքը:
Սպիտակուցների ֆիզիկաքիմիական հատկությունները, նրանց կառուցվածքը:
Սպիտակուցների դասակարգումը, պարզ և բարդ սպիտակուցներ: Կենդանի
հյուսվածքներից սպիտակուցների անջատման և մաքրման հիմնական մեթոդները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Северин Е.С., Биологическая химия, 5-ое издание, 2014, Мед. Информационное
агентство, Москва, 709стр.
2. Boyer R.F. Biochemistry laboratory: modern theory and techniques, 2012, Pearson
Education Inc., 2012, 362p.
3. Nelson, D.L., Cox, M.M., Lehninger Principles of Biochemistry, 2013, Freeman and Comp.,
1198p
4. Վերջին տարիների ամփոփիչ հոդվածներ՝ “Critical Reviews”. “Current Opinions”,
“Biochim. Biophys. Acta”, “Nature” և ”Science” հանդեսներում

1. 0707/Բ32

2. Բջջի կառուցվածքը և ֆիզիոլոգիան

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս. 15ժամ/ լաբ.15ժամ
6. 3-րդ՝ աշնանային
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ձևավորելու պատկերացում բջիջների կարուցվածքի և ֆունկցիաների մասին,
• ծանոթացնելու բջջի մոլեկուլային գործընթացներին,
• նկարագրելու բջիջների բաժանման, աճի, մասնագիտացման, ծերացման և
փոխազդեցության մեխանիզմներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու բջջի ֆիզիոլոգիայի հիմնահարցերը և ժամանակակից
նվաճումները,
2. ճանաչելու բջջի ուսումնասիրման հիմնական օբյեկտները և մեթոդները,
3. բացատրելու բջջում կատարվող մոլեկուլային փոխակերպումները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

4. գործնականում իրականացնելու in vitro բջիջների կուլտիվացում,
5. իրականացնելու տարբեր հետազոտություններ բջջային մոդելների վրա,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. իրականացնելու աշխատանքային նյութի հավաքումը և դրա առաջնային
մշակումը,
7. օգտագործելու ժամանակակից տեխնիկան և լաբորատոր սարքավորումները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. բջջի ֆիզիոլոգիայի հիմնահարցերի և ժամանակակից նվաճումների ներկայացում,
բջջի ուսումնասիրման հիմնական օբյեկտների և մեթոդների ճանաչում, բջջում
կատարվող մոլեկուլային փոխակերպումների բացատրություն,
Բ5. գործնականում բջիջների in vitro կուլտիվացում, տարբեր հետազոտությունների
իրականացում բջջային մոդելների վրա,
Գ1. աշխատանքային նյութի հավաքում և դրա առաջնային մշակում, ժամանակակից
տեխնիկայի և լաբորատոր սարքավորումների օգտագործում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
5. Դասախոսություններ,
6. լաբորատոր աշխատանքներ,
7. աուդիո- և տեսանյութերի ցուցադրումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն – գրավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով,
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն – բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, որոնցից առաջին երկուսը` 3 միավոր, իսկ
վերջինը` 4 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բջջի կենսաբանության ուսումնասիրության օբյեկտները: Բջջային կուլտուրաները:
Բջիջների աճեցման համար անհրաժեշտ սարքավորումներն ու սննդային
միջավայրերը: Նորմալ և տրանսֆորմացված բջիջներ: Բջջի օրգանոիդների
կառուցվածքը և գործառույթները: Միտոքոնդրիումներ, պլաստիդներ, ԷՊՑ, Գոլջիի
համալիր, լիզոսոմներ և այլն: Օրգանոիդները և վեզիկուլյար փոխադրումը:
Էնդոցիտոզ, էկզոցիտոզ, պինոցիտոզ և այլն: Բջջաթաղանթի մոլեկուլային
կառուցվածքը և գործառական միավորները: Թաղանթների նշանակությունը բջջի
գործունեության համար: Բջջակորիզ: Բջջի ժառանգական նյութ և դրա մոլեկուլային
կառուցվածքը:
Նորմալ բջջային ցիկլ, MPF-կարգավորիչ: Հանգստացող և պրոլիֆերացվող բջիջների
միջև եղած մետաբոլիկ և մորֆոլոգիական տարբերությունները: Բջիջների բաժանում,
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աճ, մասնագիտացում, ծերացում և փոխազդեցություն: Բջջի մահվան ձևերը:
Ապոպտոզ, նեկրոզ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Альбертс Б., Джонсон А. и др.- Молекулярная биология клетки в 3-х томах.
Ижевск, 2013.
2. Джеральд М. Фаллер, Деннис Шилдс. Молекулярная биология клетки. Изд.
БИНОМ, 2017.
3. Ченцов Ю.С. - Введение в клеточную биологию. 2004
4. Под ред. Уилсона К. и Уолкера Дж. Принципы и методы биохимии и
молекулярной биологии. Глава 2. Методы культивирования клеток. Изд. БИНОМ,
2013.
5. Հովհաննիսյան Գ.,Գևորգյան Ա.- Մարդու մոլեկուլային բջջագենետիկա., ԵՊՀ-ի
հրատարակչություն, Երևան, 2007.

1. 0608/Բ33

2. Վերլուծական քիմիա

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 3 ժամ/շաբ.

5. դաս. 23 ժամ/ լաբ. 22 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1.ուսանողներին ուսուցանել անալիտիկ քիմիա առարկայի հիմնական տեսական
գիտելիքները
2.ուսուցանել որակական և քանակական անալիզին գործնական հմտությունները
3.պարզել վերլուծության համար ներկայացված փորձանմուշների բաղադրությունը
4.կախված փորձանմուշի որակական բաղադրությունից, առաջարկել բաղադրիչների
քանակը որոշելու անալիզի սխեմաներ
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. մեկնաբանելու որակական անալիզի հիմնական սկզբունքները, կատիոնների և
անիոնների անալիտիկական խմբերի բաժանելու օրինաչափությունները
2. վերլուծելու քիմիական անալիզում կիրառվող հավասարակշռությունների
քանակական հաստատունների իմաստը և կարողանալու դրանք գրագետ
օգտագործել

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. կատարելու փորձեր և լուծելու համապատասխան խնդիրներ
4. մշակելու փորձարարական աշխատանքների տվյալները
5. կատարելու փորձարարական տվյալներից բխող համապատասխան
եզրակացություններ
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6.

կիրառելու ձեռք բերած գիտելիքները գործնական աշխատանքում

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. օգտվելու գիտական և ուսումնական քիմիական գրականությունից
8. աշխատելու կոլեկտիվում և լուծելու ծագող խնդիրները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. որակական անալիզի հիմնական սկզբունքների, կատիոնների և անիոնների
անալիտիկական խմբերի բաժանելու օրինաչափությունների մեկնաբանում,
քիմիական անալիզում կիրառվող հավասարակշռությունների քանակական
հաստատունների վերլուծություն ևդրանց գրագետ օգտագործում
Բ1. Փորձերի իրականացում և համապատասխան խնդիրների լուծում,
Գ1. գիտական և ուսումնական քիմիական գրականության օգտագործում, ձեռք բերած
գիտելիքների կիրառում գործնական աշխատանքում, աշխատանք կոլեկտիվում և
ծագող խնդիրների լուծում,
Գ2. փորձարարական աշխատանքների տվյալների մշակում, փորձարարական
տվյալներից բխող համապատասխան եզրակացությունների կատարում
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. առցանց ուսուցում, տեսողականացման միջոցներ՝ համակարգիչ, պրոեկտոր
3. ցուցադրական նյութեր
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Բանավոր քննություն 20 միավոր ընդհանուր գնահատականով: Քննական տոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Գնահատման քայլը՝ 0.5
միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Վերլուծական քիմիայի հիմնական բաժինները՝ որակական և քանակական անալիզ:
Կատիոնների և անիոնների դասակարգումն ըստ անալիտիկական խմբերի: Հոմոգեն
հավասարակշռություն: Թթվահիմնային հավասարակշռություն: Թթուների և հիմքերի
ժամանակակից տեսությունները: Հետերոգեն հավասարակշռություն:
Կոմպլեքսագոյացման հավասարակշռություն: Կայունության (գոյացման) հաստատուն:
Օքսիդացման-վերականգնման հավասարակշռություն: Ստանդարտ վերօքս
պոտենցիալ, Ներնստի հավասարումը: Ծավալաչափական անալիզ: Տիտրման
վերջակետ և համարժեքության կետ: Ծավալաչափական վերօքս եղանակների
հիմունքները: Ծավալաչափական նստվածքագոյացման և կոմպլեքսագոյացման
եղանակներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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1. М.Отто. Современные методы аналитической химии. М., Техносфера, 2008, 544 с.

2. Г.Кристиан. Аналитическая химия в 2 томах. М., БИНОМ, Лаборатория знаний.
2009
3. Վ.Ն.Ալեկսեև. Որակական քիմիական կիսամիկրաանալիզի դասընթաց
4. В.П.Васильев. Аналитическая химия. В 2 ч. – М.: Высшая школа, 1989.
5. А.Т.Пилипенко, И.В.Пятницкий. Аналитическая химия. Т.1.- М: Химия, 1990.

1. 0706/Բ34

2. Ընդհանուր և մասնավոր հյուսվածքաբանություն

4. 3 ժամ/շաբ.
6. 4-րդ` գարնանային
8.Դասընթացի նպատակն է՝

3. 3 ECTS
կրեդիտ

5. դաս.- 23ժամ, լաբ.- 22 ժամ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

ուսանողներին ծանոթացնել
ընդհանուր հյուսվածքաբանության տեսական և
կիրառական հիմնախնդիրների, պատկերացում մարդու և կաթնասունների
հյուսվածքային և բջջային կազմավորվածության օրինաչափությունների և մեխանիզմների մասին
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. գիտակցելու հյուսվածքի, որպես օրգանիզմի կազմավորվածության որոշակի
մակարդակի և որպես ուրույն համակարգի տեղը և դերը
2. լուսաբանելու օրգանային, հյուսվածքային և բջջային կառույցների միջև
պատճառային և ենթակայական կապերի նշանակությունը,
3. ներկայացնելու հյուսվածքների բոլոր հիմնական տեսակների բջջային և միջբջջային
կառուցվածքների ձևաբանական և կենսաքիմիական հիմնական
առանձնահատկությունների և նրանց հետազոտման արդի մեթոդները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. ճանաչելու մանրադիտակի տակ հյուսվածքները և նրանց բաղադրիչ տարրերը,

5. վերլուծելու հյուսվածքներում առաջացած փոփոխությունների մեխանիզմները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

6. օգտագործելու մասնագիտական գործունեության ընթացքում իրադրական տարբեր
հարցեր լուծելու համար ստացած գիտելիքները,
7. իրականացնելու հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական և կլինիկական
ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3. հյուսվածքի, որպես օրգանիզմի կազմավորվածության որոշակի մակարդակի և
որպես ուրույն համակարգի տեղի և դերի գիտակցում, օրգանային, հյուսվածքային և
բջջային կառույցների միջև պատճառային և ենթակայական կապերի նշանակության
լուսաբանում,
Բ3. լուսային մանրադիտակմամբ տարբեր կենդանիների և մարդու հյուսվածքների և
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նրանց բաղադրիչ տարրերի մանրադիտակային պատրաստուկների ճանաչում,
հյուսվածքներում առաջացած փոփոխությունների մեխանիզմների վերլուծություն,
Գ1. մասնագիտական գործունեության ընթացքում ստացած գիտելիքների
օգտագործում իրադրական տարբեր հարցեր լուծելու համար,
Գ2,հետազոտական աշխատանքների իրականացում ակադեմիական և կլինիկական
ոլորտներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. Լաբորատոր աշխատանքներ
3. Գործնական աշխատանքներ
4. Սեմինարներ
5. Իրավիճակային խնդիրների քննարկում
6. Առաջադրանքների կատարման ստուգում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Բանավոր քննություն 20 միավոր ընդհանուր գնահատականով: Քննական տոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Գնահատման քայլը՝ 0.5 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հյուսվածքների կառուցվածքա-գործառական տարրերը: Հյուսվածքների էվոլյուցիայի և
հիստոգենեզի
հիմնական
ուղենիշները,
հյուսվածքների
բջջա-դիֆերոնային
կազմավորվածությունը: Էպիթելային հյուսվածքներ. Բջիջների ձևաբանական
առանձնահատկությունները, միացման ձևերը: Կենդանիների տարբեր խմբերի
ծածկութային էպիթելների բջջայիկազմը և գործառույթները: Գեղձայինէպիթել:
Շարակցական հյուսվածքներ: Արյուն, ավիշ, արյունաստեղծում: Արյունաստեղծ
հյուսվածքներ: Բուն շարակցական հյուսվածքների կազմավորվածությունը և
գործառույթները:
Կմախքային
հյուսվածքներ:
Մկանային
հյուսվածքներ:
Ողնաշարավորների միջաձիգ-զոլավոր մկանային հյուսվածքի կառուցվածքագործառական կազմավորվածությունը: Ողնաշարավորների – անողնաշարների հարթ
մկանային հյուսվածքները: Նյարդային հյուսվածք: Նեյրոնները և նեյրոգլիան:
Նյարթաթելեր, սինապսներ և նյարդայի ծայրապարատներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
6. Ջիվանյան Կ.Ա., Կարապետյան Ա.Ֆ. Հյուսվածաբանություն: Մաս առաջին: ԵՊՀ,
2012
7. Гистология. Под редакцией Ю.И.Афанасьева, Н.А.Юриной. Москва, Медицина, 2008.
8. Быков В.Л. Цитология и общая гистология. Санкт-Петербург, Сотис, 2004 .
9. Р.К.Данилов, А.А. Клишов, Т.Г. Боровая. Гистология. Санкт-Пе-тербург. ЭЛБИ-СПБ,
2004.
10.
Э.Клатт Атлас патологии Роббинса и Котрана. Москва “Логосфера”, 2010, 531 с.

1. 0410/Բ35

2. Ֆիզիկա - 3

3. 5 ECTS
կրեդիտ
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4. 5 ժամ/շաբ.
6.4-րդ՝ գարնանային

5. դաս.- 38ժամ, լաբ.- 37ժամ
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1.ուսանողներին ծանոթացնել մագնիսականության, օպտիկայի, ատոմի և միջուկի
ֆիզիկայի օրենքների հայտնագործմանը, դրանց առնչվող հիմնական փորձերին,
ներկայացնել այդ օրենքները ինտեգրալային և դիֆերենցիալ տեսքերով,
2.գաղափար տալ նրանց հիմնական կիրառությունների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. թվարկելու մագնիսականության, օպտիկայի, ատոմի և միջուկի ֆիզիկայի
հիմնական օրենքները, դրանց առնչվող կարևորագույն փորձերը, երևույթները,
2. ներկայացնելու այդ երևույթների, փորձերի, օրենքների կապը, օրենքների
համակարգի ներքին տրամաբանությունը, այդ համակարգից բխող հիմնական
հետևությունները և արդյունքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. օգտագործելու ստացած գիտելիքները կիրառել կոնկրետ բնույթ կրող հարցերի
վերլուծության, խնդիրների լուծման համար,
4. ցուցադրելու մագնիսականության, օպտիկայի, ատոմի և միջուկի ֆիզիկայի
հիմնարար օրինաչափություններ մեկնաբանող փորձեր ուսումնական
լաբորատոր սարքերի վրա:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. դասընթացի հիմնական օրենքների, դրանց առնչվող կարևորագույն փորձերի և
երևույթների ներկայացում, այդ երևույթների, փորձերի, օրենքների կապի,
օրենքների համակարգի ներքին տրամաբանության, այդ համակարգից բխող
հիմնական հետևությունների և արդյունքների գիտակցում։
Բ1. ստացած գիտելիքների կիրառում կոնկրետ բնույթ կրող հարցերի վերլուծության
ժամանակ, մասնակցություն ընդհանուր ֆիզիկայի լաբորատոր
սարքավորումների վրա կատարվող փորձերին, աշխատանք ինքնուրույն և թիմի
կազմում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. լաբորատոր պարապմունք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. Գրավոր, 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր, 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր:
3. Եզրափակիչ քննություն. Բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
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Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար
3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Մագնիսական դաշտը վակուումում։ Մագնիսական դաշտի ազդեցությունը լիցքերի և
հոսանքների վրա։ Մագնիսական դաշտը միջավայրում։ Մագնետիկներ։
Էլեկտրամագնիսկան մակածում: Մաքսվելի հավասարումների համակարգը: Ալիքային
հավասարում։ Երկրաչափական օպտիկա։ Լույսի ինտերֆերենցիա։ Լույսի
դիֆրակցիա։ Լուսի բևեռացում։ Ֆոտոնիկ բյուրեղներ։ Բիոֆոտոնիկա։ Լույսի
դիսպերսիա։ Ջերմային ճառագայթում։ Ֆոտոններ։ Ատոմի Բորի տեսություն։
Ատոմների քվանտամեխանիկական տեսություն։ Ատոմի միջուկ։
Ռադիոակտիվություն։ Տարրական մասնիկներ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Սավելև Ի. Վ. Ընդհանուր ֆիզիկայի դասընթաց հ.2,3 “Լույս” Երևան 1982.
2. Савельев И. В. Курс физики․ том 2,3 Москва 2016.
3. H. C. Ohanian, J.T. Markert. Physics for Engineers and Scientists. Vol. 2,3, 2007 by
W.W. Norton & Company, Inc., New York-London.
4. Գաբրիելյան Ռ.Ց., Մինասյանց Մ. Խ., Խաչատրյան Ժ. Բ. Էլեկտրականություն,
լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ, Երևան 2011:
5. Մինասյանց Մ. Խ. և այլն Օպտիկայի լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ,
Երևան 2001:
1. 0709/Բ36

2. Կենսաքիմիա – 2

3. 7 ECTS
կրեդիտ

4. 7 ժամ/շաբ.
5. դաս. 45ժամ/ լաբ. 60ժամ
6. 4-րդ՝ գարնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1.ուսանողներին տալ հիմնարար գիտելիքներ կենդանի օրգանիզմների կառուցվածքի
մեջ մտնող բաղադրամասերի՝ ածխաջրերի, լիպիդների և ճարպերի կառուցվածքի
վերաբերյալ,
2.բացատրել ֆերմենտների կառուցվածքը, ֆունկցիաները, կենսաբանական դերը ,
բացատրել վիտամինների, հորմոնների քիմիական կառուցվածքի
առանձնահատկությունները, բացահայտել նրանց կենսաքիմիական դերը և
ֆունկցիաները,
3.բացատրել կենսաբանական օքսիդացման մոլեկուլային մեխանիզմը, մեկնաբանել
օքսիդային ֆոսֆորիլացման տեսությունը,
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. բացատրելու
կենսաբանական
օքսիդացման
մոլեկուլային
մեխանիզմը,
մեկնաբանելու
օքսիդային
ֆոսֆորիլացման
տեսությունը,
մատնանշելու
ֆերմենտների դերը կենսաքիմիական գործընթացներում, վերարտադրելու
կենդանի բջիջներում առկա կարևոր կենսաբանական մոլեկուլների՝ լիպիդների և
ճարպերի, ածխաջրերի կառուցվածքը,
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2. մեկնաբանելու
հորմոնների
և
գործընթացներում,
ներկայացնել
կենսաբանական ֆունկցիաները

վիտամինների
դերը
կենսաքիմիական
նրանց
կառուցվածքը,
լուսաբանել

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Կատարելու տարբեր հետազոտություններ՝ կապված ֆերմենտների, ածխաջրերի և
Ճարպերի քանակական և որակական որոշման հետ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.

իրականացնելու ինքնուրույն գիտական հետազոտություններ ֆերմենտների,
ածխաջրերի, Ճարպերի, և լիպիդների քանակական և որակական որոշման
բնագավառում,
2.
աշխատելու գրականության հետ, կատարել ընդհանրացումներ, որոշակի
կապեր հաստատել միացությունների քիմիական կառուցվածքի և նրանց
կենսաբանական հատկությունների միջև
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա6. կենսաբանական օքսիդացման մոլեկուլային մեխանիզմի բացատրություն,
օքսիդային ֆոսֆորիլացման տեսության մեկնաբանում, կենդանի բջիջներում
առկա ֆերմենտների, լիպիդների և ճարպերի, ածխաջրերի կառուցվածքի
վերարտադրում, կենսաքիմիական գործընթացներում հորմոնների և
վիտամինների դերի մեկնաբանություն, նրանց կառուցվածքի ներկայացում,
կենսաբանական ֆունկցիաների լուսաբանում,
Բ7. տարբեր հետազոտությունների իրականացում՝ կապված ֆերմենտների,
ածխաջրերի և Ճարպերի քանակական և որակական որոշման հետ,
Գ1. աշխատանք գիտական գրականության հետ,
Գ3. Ընդհանրացումների կատարում և տվյալների ամփոփում, որոշակի կապերի
հաստատում միացությունների քիմիական կառուցվածքի և նրանց
կենսաբանական հատկությունների միջև
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Թեմայի վերաբերյալ կարդացվում է դասախոսություն: Հաջորդ դասախոսության
սկզբում (10-15ր տևողությամբ) կատարվում է հարցում՝ նախորդ դասախոսության
թեմայից: Նախատեսվում է դասախոսությանը վերաբերող որոշ ցուցադրական
նյութերի պատրաստում և ցուցադրում:
2. Կազմակերպվում են լաբորատոր աշխատանքներ՝ ստացած գիտելիքների
ամրապնդման և գործնականում դրանք կիրառելու նպատակով:
3. Ուսանողներին հանձնարարվում է ինքնուրույն ուսուցման թեմաեր: Տվյալ թեմայի
շրջանակներում ուսանողներին տրվում է հանձնարարություն՝ պատրաստել
զեկուցումներ, իրականցնել դրանց քննարկում լսարանում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն – կազմակերպվում է բանավոր, հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 1-ական միավոր:
Գնահատման քայլը` 0.5միավոր:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն - կազմակերպվում է գրավոր, հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 1-ական միավոր:
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Գնահատման քայլը` 0.5միավոր:
3. Եզրափակիչ քննություն - բանավոր քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 5
հարց, յուրաքանչյուրը 2 միավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Գնահատման քայլը՝ 0.5 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ֆերմենտներ, նրանց կառուցվածքը, ակտիվության վրա ազդող գործոնները,
կենսաբանական դերը: Ածխաջրերի ֆիզիկաքիմիական հատկությունները, նրանց
դասակարգումը: Մոնոսախարիդներ, ստերեոիզոմերիա: Դիսախարիդների և
պոլիսախարիդների ֆիզիկաքիմիական հատկությունները և կառուցվածքը:
Լիպիդների ֆիզիկաքիմիական հատկությունները, դասակարգումը և կառուցվածքը:
Վիտամինների և հորմոնների կառուցվածքը, կենսաբանական ֆունկցիաները:
Էլեկտրոնների փոխանցման միտոքոնդրիալ շղթան և օքսիդացիոն ֆոսֆորիլացում:
Թթվածնային ազատ ռադիկալների առաջացումը և չեզոքացումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Северин Е.С., Биологическая химия, 5-ое издание, 2014, Мед. Информационное
агентство, Москва, 709стр.
2. Boyer R.F. Biochemistry laboratory: modern theory and techniques, 2012, Pearson
Education Inc., 2012, 362p.
3. Nelson, D.L., Cox, M.M., Lehninger Principles of Biochemistry, 2013, Freeman and
Comp., 1198p
4. Վերջին տարիների ամփոփիչ հոդվածներ՝ “Critical Reviews”. “Current Opinions”,
“Biochim. Biophys. Acta”, “Nature” և ”Science” հանդեսներում
1. 0604/Բ37

2. Ֆիզիկական քիմիա

3. 5 ECTS
կրեդիտ

4. 5 ժամ/շաբ.
5. դաս. 38 ժամ/լաբ. 37ժամ
6. 4-րդ՝ գարնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողների մոտ ձևավորել ֆիզիկական քիմիայի տեսական մոտեցումների,
կենսաբանական համակարգերում յուրահատուկ քիմիական փոխազդեցությունների
հետազոտման ֆիզիկական մեթոդների տեսական և փորձարարական տեխնիկայի
վերաբերյալ պատշաճ մասնագիտական գիտելիքներ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու քիմիական թերմոդինամիկայի հիմնական օրենքները, դրանցից
բխող հետևությունները և կիրառման հնարավորությունները,
2. նկարագրելու
ոչ
էլեկտրոլիտների
և
էլեկտրոլիտների
լուծույթների
հատկությունները, էլեկտրաքիմիայի կիրառական ասպարեզները,
3. մեկնաբանելու քիմիական և կենսաքիմիական ռեակցիաների կինետիկայի և
կատալիզի տեսական hիմունքները
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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1. կիրառելու քիմիական թերմոդինամիկայի և կինետիկայի հիմնադրույթները,
դրանցից բխող հետևությունները և հնարավորությունները կենսաքիմիական
ռեակցիաների մեխանիզմի պարզաբանման և դրա վրա ազդող գործոնների
կարգավորման համար
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. մշակելու քիմիական ռեակցիայի արագության, կարգի, ակտիվացման
էներգիայի, ինչպես նաև թերմոդինամիկական պարամետրերի (ներքին էներգիա,
Գիբսի էներգիա) փորձնական տվյալները` ելնելով ֆիզիկական քիմիայի
տեսական մոտեցումներից:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. քիմիական թերմոդինամիկայի հիմնական օրենքների, դրանցից
բխող
հետևությունների և կիրառման հնարավորությունների ներկայացում, ոչ
էլեկտրոլիտների
և
էլեկտրոլիտների
լուծույթների
հատկությունների,
էլեկտրաքիմիայի կիրառական ասպարեզների նկարագրում, քիմիական և
կենսաքիմիական ռեակցիաների կինետիկայի և կատալիզի տեսական hիմունքների
մեկնաբանում:
Բ1. քիմիական թերմոդինամիկայի և կինետիկայի հիմնադրույթների, դրանցից բխող
հետևությունների
և
հնարավորությունների
կիրառում՝
կենսաքիմիական
ռեակցիաների մեխանիզմի պարզաբանման և նրանց վրա ազդող գործոնների
կարգավորման համար:
Գ2. մշակելու փորձնական տվյալները` ելնելով ֆիզիկական քիմիայի տեսական
մոտեցումներից:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.Դասախոսություններ,
2. Գործնական աշխատանքներ,
3. Սեմինարներ, քննարկումներ,
4. Լաբորատոր աշխատանքներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն – կազմակերպվում է բանավոր, հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 1-ական միավոր:
Գնահատման քայլը` 0.5միավոր:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն - կազմակերպվում է գրավոր, հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 1-ական միավոր:
Գնահատման քայլը` 0.5միավոր:
3. Եզրափակիչ քննություն - բանավոր քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 5
հարց, յուրաքանչյուրը 2 միավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Գնահատման
քայլը՝ 0.5 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գազային հիմնական օրենքները: Իդեալական և գազ ռեալ գազեր, վիճակի
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հավասարումները: Քիմիական թերմոդինամիկայի հիմնական հասկացությունները:
Թերմոդինամիկայի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ օրենքները, նրանց կիրառումն ու
հետևությունները: Գիբսի և Հելմհոլցի էներգիաները: Քիմիական պոտենցիալ: Ֆազային
հավասարակշռություն,
Կլաուզիուս-Կլապեյրոնի
հավասարումը:
Քիմիական
հավասարակշռություն:
Հավասարակշռության
հաստատունի
կախվածությունը
ջերմաստիճանից: Ֆազային դիագրամներ: Լուծույթներ. կոլիգատիվ հատկությունները:
Օսմոտիկ ճնշում: Պարցիալ մոլային մեծություններ: Էլեկտրոլիտների լուծույթների
հատկությունները: Էլեկտրահաղորդականություն: Էլեկտրաքիմիա: Գալվանական
էլեմենտի թերմոդինամիկան, Ներստի հավասարումը: Մեմբրանային պոտենցիալ,
ակտիվ տրանսպորտ: Քիմիական կինետիկայի հիմնադրույթները: Ռեակցիայի
արագության չափման էքսպերիմենտալ մեթոդները: Պարզ ռեակցիաների կինետիկա:
Ռեակցիայի կարգի և արագության հաստատունների որոշման մեթոդներ:
Ակտիվացման էներգիա: Կատալիզ: Ֆերմենտատիվ ռեակցիաների կինետիկա:
Միխայելիս-Մենտենի հավասարումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. R. Chang, Physical Chemistry for Chemical and Biological Sciences, 3rd ed., USA,
University Science Books, 2000, 1018p.
2. K.J. Laidler, J.H. Meiser, B.C. Sanctuary, Physical Chemistry, New York: Houghtan
Mifflin Company, 4th ed, 2003.
3. В.В. Еремин, С.И. Каргов и др., Задачи по физической химии, Учебное пособие,
Москва: Экзамен, 2005, 320 с.
4. И. Пригожин, Д. Кандепуди, Современная термодинамика, Москва: Мир, 2002, 461
с.
5. Շ.Ա. Մարգարյան, Ա.Գ. Խաչատրյան, Փորձարարական ֆիզիկական քիմիա, ԵՊՀ
հրատ, 2009, 188 էջ:
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1. 1202/Բ17

2. Քաղաքագիտության հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.
•

3. 4 ECTS
կրեդիտ

5. դաս.՝ 30 ժամ

3-րդ՝ աշնանային

7. ստուգարքային

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքագիտության ձևավորման տեսական և գաղափարական ակունքներին,
2. Ուսանողներին ծանոթացնել հիմնական կատեգորիաների ու քաղաքագիտության ուսումնասիրության առարկայական տիրույթին,
3. Ուսանողների մոտ ձևավորել քաղաքական իրականության վերլուծության
գործնական հմտություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. Ըմբռնել քաղաքագիտական հիմնական հասկացություններն ու
սահմանումները, դրանց իմաստն ու նշանակությունը,
2. պատկերացնել քաղաքագիտության տեսական և կիրառական նշանակություն
ունեցող հիմնահարցերի էությունը,
3. ընկալել քաղաքագիտական բովանդակության օտարալեզու մասնագիտական
տեքստերը և կատարել թարգմանություններ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Կատարել բավարար քաղաքագիտական վերլուծություններ,
5. կողմնորոշվել գործնական քաղաքականության առանձնահատկությունների
մեկնաբանման հարցերում,
6. մատնանշել դեմոկրատիայի, քաղաքական մշակույթի, քաղաքական
սոցիոլոգիայի հիմնահարցերը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
7. Օգտվել մասնագիտական գրականությունից,
8. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
• Գ5. Դրսևորել պետական մտածողություն և ազգային գիտակցություն ունեցող
քաղաքացու որակներ ու կողմնորոշվել հայոց պատմության հիմնահարցերում:
Օժանդակել օրինականության ապահովմանը, ցուցաբերել ակտիվություն,
հարգել օրենքը և իրավական պետության արժեքներ ունենալ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ,

այդ

թվում
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երկխոսության

բաղադրամասերի

ընդգրկմամբ:
2. Գիտական աշխատանքների քննարկումներ՝ փոխներգործող (ինտերակտիվ)
բանավեճերի առաջադրմամբ:
3. Ինքնուրույն աշխատանք՝ ընդգրկելով նախատեսված վերլուծական նյութերը:
4. Արտալսարանային

հաղորդակցություն

դասախոսի

հետ՝

քննարկումների

համատեղ պատրաստում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2.

Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝
բանավոր ներկայացման հիման վրա:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Քաղաքագիտության ձևավորումը որպես գիտություն: Քաղաքագիտության օբյեկտը և
առարկան: Քաղաքականության ծագումը և էությունը։ Քաղաքական իշխանության
էությունը, կառուցվածքը և լեգիտիմությունը։ Հասարակության քաղաքական
համակարգը։ Պետությունը որպես քաղաքական համակարգի գլխավոր ինստիտուտ։
Քաղաքական կուսակցություններ և կուսակցական համակարգեր։ Քաղաքական
գործընթացներ: Ընտրություններ և ընտրական համակարգեր: Քաղաքական
գաղափարախոսություններ: Քաղաքական էլիտա և լիդերություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Дегтерев А.А., Основы политической теории, М.: Высш. шк., 1998, 239 с.
2. Гаджиев К.С. Политическая философия. М., 1999.
3. Мухаев Р.Т.Теория политики. М.:ЮНИТИ,2005.
4. Соловьев, А.И. Политология: политическая теория, политические технологии :
Учебник для студентов вузов . – М.: Аспект Пресс, 2006.
5. Òåîðèÿ ïîëèòèêè: Ó÷åáíîå ïîñîáèå / Ïîä ðåä. Á.À. Èñàåâà. – ÑÏá.: Ïèòåð, 2008.464 ñ. – (Ñåðèÿ “Ó÷åáíîå ïîñîáèå”).
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2. Մշակութաբանության հիմունքներ

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.՝ 30 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային

7. ստուգարքային

8. Դասընթացի նպատակն է՝
18. Ուսանողներին ծանոթացնել մշակույթ ֆենոմենի բնութագրերին և մշակութը
հետազոտող գիտակարգերին:
19. Ուսանողների մոտ ձևավորել ընդհանուր, ինչպես նաև իրենց մասնագիտության
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հետ առնչվող մշակույթի ոլորտների ու գործընթացերի մասին կայուն գիտելիքներ:
20. Ուսանողների մոտ գիտելիքներ ձևավորել հայ և համաշխարհային մշակույթների
և ներկա մշակութային գործընթացների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Վերարտադրել «մշակույթ» հասկացության ամենատարածված
սահմանումները, մշակույթի առաջացման և զարգացման տեսությունները,
2. ներկայացնել մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, մշակույթի ծագման
և զարգացման հիմնական օրինաչափությունները,
3. նկարագրել մշակութաբանության շրջանակներում ուսումնասիրվող
հիմնական ոլորտները,
4. քննարկել համաշխարհային և հայ մշակույթների պատմական
զարգացումների օրինաչափությունները,
5. ճանաչել ժամանակակից մշակութային գործընթացները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
6. Բացահայտել մշակութային երևույթների բաղադրիչներն ու դրսևորումները,
պատճառներն ու պայմանները,
7. ճանաչել և իրարից զանազանել համաշախարհային մշակութային
գործընթացի պատմական և լոկալ դրսևորումները,
8. տարանջատել մերօրյա մշակութային երևույթները և գործընթացները։
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

9. Վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ,
10. ստեղծագործաբար կիրառել մշակույթի մասին ստացած գիտելիքները
մշակույթի տարբեր ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Գ5. Դրսևորել պետական մտածողություն և ազգային գիտակցություն ունեցող
քաղաքացու որակներ ու կողմնորոշվել հայոց պատմության հիմնահարցերում:
Օժանդակել օրինականության ապահովմանը, ցուցաբերել ակտիվություն, հարգել
օրենքը և իրավական պետության արժեքներ ունենալ բարոյաիրավական պատշաճ
գիտակցություն, պատասխանատվության զգացում։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. գործնական պարապմունք,
3. դիդակտիկ նյութերի մատուցում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2.

Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝
բանավոր ներկայացման հիման վրա:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Մշակութաբանության ուսումնասիրման օբյեկտը, առարկան և խնդիրները: «Մշակույթ»
հասկացության սահմանումները, մշակույթի բնույթի, ծագման և զարգացման
վերաբերյալ տեսությունները: Մշակույթն ուսումնասիրող գիտակարգերը: Մշակույթի
կառուցվածքը, բաղադրիչները, գործառույթները և մեխանիզմները: Մշակութային
գործընթացներ: Մշակութային նորմեր, պրակտիկաներ և մշակութային կապիտալ
հասկացությունները: Մշակութային ավանդույթը և նորույթը, ադապտացման,
ինտեգրման
և
ձուլման
հասկացությունները:
Մշակույթը
«անհատ»,
«հասարակություն», «էթնոս», «քաղաքակրթություն» կատեգորիաների համատեքստում:
Մշակույթը և սոցիալական կառուցվածքը: Համաշխարհային մշակույթի պատմական
զարգացումները. մոտեցումներ, հարցադրումներ, օրինաչափություններ: Հայ
մշակույթի
պատմական
զարգացումները.
մոտեցումներ,
հարցադրումներ,
օրինաչափություններ: Ժամանակակից մշակութային գործընթացները և գլոբալացման
խնդիրը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

Գուրևիչ Պ. Մշակութաբանություն, Ե., 2002:
Арутюнов С. А., Рыжакова С. И. Культурная антропология, М., 2004:
Кравченко А. И. Культурология, М., 2003.
Розин В.М. Культурология. М., 1998.
Armenian Folk Arts, Culture and Identity. Bloomington and Indianapolis, Indiana
Univ. Press, 2001.

1. 2101/Բ17

2. Կրոնագիտության հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.
6. 3-րդ՝ աշնանային

3. 2 կրեդիտ

5. դաս.՝ 30 ժամ
7. ստուգարքային

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Տալ ընդհանուր համակարգված գիտելիքներ կրոնի, դրա պատմական
դրսևորումների առաջացման, ձևավորման և զարգացման, հասարակակական և
հոգևոր կյանքում դերակատարության մասին, ծանոթացնել,
2. Տալ ընդհանուր գիտելիքներ աշխարհում գոյություն ունեցող կրոնների, դրանց
դասակարգման
սկզբունքների,
օրինաչափությունների,
առանձնահատկությունների,
Հայոց
եկեղեցու
հիմնական
առանձնահատկությունների վերաբերյալ,
3. Ծանոթանալ ժամանակակից ավանդական և ոչ ավանդական կրոնների
աշխարհայացքային և դավանաբանական հիմնարար սկզբունքներին և
պաշտամունքային առանձնահատկություններին,
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9. Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները] Դասընթացի ավարտին ուսանողն
ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ներկայացնելու կրոնի սահմանումը և կառուցվածքը, տեղն ու դերը
հասարակության մեջ,
2. նկարագրելու ժամանակակից կրոնների և կրոնի պատմական ձևերի
ձևավորման ու զարգացման պատմությունը, ազգային և համաշխարհային
կրոնների բնութագիրը, գլխավոր առանձնահատկություններն ու հիմնական
գծերը, ոչ ավանդական կրոնների առանձնահատկությունները և
դասակարգումը,
3. լուսաբանելու
Հայոց
եկեղեցու
պատմությունը,
դավանաբանական
առանձնահատկությունները և ՀՀ արդի կրոնական իրավիճակը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. հասկանալու և վերլուծելու կրոնական ու կրոնագիտական գրականությունը,
5. դասակարգելու կրոնի բազմազան և տարատեսակ դրսևորումները,
խմբավորելու և համեմատելու տարբեր կրոններ,
6. բացահայտելու և վերլուծելու ժամանակակից կրոնների աշխարհայացքային,
ծիսապաշտամունքային, դավանաբանական առանձնահատկությունները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. Կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում,
8. վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.
1.Գ5. Դրսևորել պետական մտածողություն և ազգային գիտակցություն ունեցող
քաղաքացու որակներ ու կողմնորոշվել հայոց պատմության հիմնահարցերում:
Օժանդակել օրինականության ապահովմանը, ցուցաբերել ակտիվություն, հարգել
օրենքը և իրավական պետության արժեքներ ունենալ բարոյաիրավական պատշաճ
գիտակցություն, պատասխանատվության զգացում։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, անց է
կացնում քննարկում հանձնարարված թեմաների շուրջ:
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները և մասնակցում
քննարկումներին:
3. ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն
հետազոտություն որոշակի թեմաներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2. Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝
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բանավոր ներկայացման հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կրոնագիտությունն իբրև գիտություն: «Կրոնագիտության հիմունքներ» դասընթացի
կառուցվածքը,
բովանդակությունը,
հիմնական
հասկացությունների
և
կատեգորիաների
համակարգը։
«Կրոն»
հասկացությունը,
կառուցվածքը,
գործառույթները, Կրոնի տիպաբանությունը և պատմական ձևերի դասակարգման սկզբունքները։
Կրոնի
վաղ
ձևերը:
Նախնադարյան
(վաղ)
հավատալիքներ.
Դիցաբանություն և կրոն: Բազմաստվածություն և միաստվածություն։ Հայոց
դիցաբանություն: Ազգային և համաշխարհային կրոնների սահմանումն ու համառոտ
բնութագիրը: Ժամանակակից ազգային կրոններ: Կրոնը ժամանակակից աշխարհում:
Հնդկաստանի ազգային կրոնները (հինդուրիզմ, ջայնիզմ, սիկհիզմ), Չինաստանի և
ճապոնիայի ազգային կրոնները, (դաոսականություն, կոնֆուցիականություն, սինտո),
Հուդայականության
էությունը
և
բնութագրիչ
առանձնահատկությունները։
Բուդդայականության
առաջացումը
և
զարգացումը,
դավանաբանական
և
ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները, հիմնական ուղղությունները:
Քրիստոնեության առաջացումը և զարգացումը: Քրիստոնեության դավանաբանական և
ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները: Ուղղափառություն. Կաթոլիկություն. Բողոքականություն, բողոքական ավանդական և ոչ ավանդական
հարանվանություններ, Հայոց եկեղեցու դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային
առանձնահատկությունները: Իսլամի առաջացումը և զարգացումը, դավանաբանական
և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները, հիմնական ուղղությունները:
Հայաստանի Հանրապետությունում կրոնական իրավիճակի ընդհանուր բնութագիրը:
• Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Քրիստոնյա Հայաստան։ Հանրագիտարան, Երևան, Հայկ. հանրագիտ., 2002։
2. История религии (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) Т. 1-2. М., 2007.
3. Лебедев В. Ю. Религиоведение; учебник для бакалавров, М. 2013.
4. Основы религиоведения (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) М., 2005.
5. Религиоведение, (учеб. Под общ. Ред. М. М. Шахнович), СПб, 2012.

1311/Բ17

2. Բարոյագիտության հիմունքներ

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.` 30 ժամ

6. 3-րդ` աշնանային

7. ստուգարքային

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Վերլուծել ժամանակակից քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական
հիմնախնդիրները,
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2. Կանխատեսել բարոյական շարժառիթներ ունեցող ճգնաժամային երևույթները և
դրանց հետևանքները,
3. Ծանոթանալ սիրո, ընտանիքի, կյանքի իմաստի, կրոնի, իրավունքի բարոյական
հիմնահարցերին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.Տիրապետել բարոյական հարաբերությունների հիմունքներին և տիպաբանությանը,
2.ծանոթանալ սիրո մետաֆիզիկայի, ընտանիքի պլանավորման և սիրո
հոգեվերլուծության հիմնախնդիրներին:
3.տիրապետել բարոյական կոնֆլիկտների լուծման և հաղթահարման
տեխնոլոգիաներին, ինչպես նաև սոցիալական կյանքի, բիզնես էթիկայի և քաղաքական
էթիկայի հիմունքներին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.Հասկանալ բարոյական ընտրության և կյանքի իմաստի ձևավորման մեխանիզմները:
5.ընտրել բարոյական կոնֆլիկտների հաղթահարման արդյունավետ մոդելներ:
6.գնահատել բարոյականության դերը կյանքի կազմակերպման ու կանոնակարգման
գործում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7.Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը,
վերլուծել արդի քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական տեսանկյունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
3. Գ3.
Պատրաստել
զեկուցումներ,
ներկայացնել
հետազոտությունների
արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր:
4. Գ4. Առաջադրել գիտական հետազոտության խնդիրներ՝ գիտատեխնիկական
ինֆորմացիայի որոնման և սեփական արդյունքների վերլուծման հիման վրա:
Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, տեքստի մեկնաբանում,
2.տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն,
3.առաջադրանքներ և տարբեր մոդելների համեմատական վերլուծություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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2. Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝
բանավոր ներկայացման հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բարոյականության էությունը և կառուցվածքը: Բարոյական հարաբերությունների
էությունը:

Կրոնական

էթիկա:

Բիոէթիկա:

Քաղաքական

էթիկա:

Սիրո

մետաֆիզիկա:Կյանքի իմաստը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Апресян Ю. Этика. М., 2004.
2. Бодрийяр Ж. Забыть Фуко. СПБ, 2011.
3. Матвеев П. Религиозная этика. М., 2014.
4. Фромм Э. Искусство любить. М., 2008.
5. Щвейцер А. Культура и этика. М., 2010.

1. 2203/Բ17

2. Սոցիոլոգիայի հիմունքներ

3. 2 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.՝ 30 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային

7. ստուգարքային

8. Դասընթացի նպատակն է
2. Ուսանողներին փոխանցել գիտելիքներ սոցիոլոգիական գիտելիքի կառուցվածքի և
հետազոտական

մեթոդների

ուսումնասիրության

վերաբերյալ՝

առարկայի

և

ծանոթացնելով
սոցիոլոգիական

սոցիոլոգիայի
աշխարհայացքի

առանձնահատկություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Տարբերակելու սոցիոլոգիայի որպես գիտության կառուցվածքային մակարդակները,
2. ներկայացնելու սոցիոլոգիայի` որպես գիտության կայացման նախադրյալները,
գիտությունների

համակարգում

սոցիոլոգիայի

տեղն

ու

դերը,

սոցիոլոգիայի

աշխարհայացքային և էթիկական առանձնահատկությունները, ուսումնասիրության
առարկան,
3. նկարագրելու հիմնական սոցիոլոգիական մոտեցումները, մշակույթի տարրերը,
ինչպես

նաև

հասարակության

մեջ

տեղի

ունեցող

մի

շարք

սոցիալական

հասարակության

սոցիալական

գործընթացներ ու հրատապ սոցիալական հիմնախնդիրներ,
4. նկարագրելու

սոցիալական

գործողության

կառուցվածքի փոխկապվածությունը:
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և

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. Օգտվելով

սոցիոլոգիական

հասկացութային

գործիքակազմից`

մեկնաբանելու

հասարակական գործընթացներն ու հիմնախնդիրները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
3.
4.

Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր:
Գ4. Առաջադրել գիտական հետազոտության խնդիրներ՝ գիտատեխնիկական
ինֆորմացիայի որոնման և սեփական արդյունքների վերլուծման հիման վրա:
Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ,
2.Լսարանում ուսանողների թե´ պասիվ ունկնդրում, թե´ մասնակցություն քննարկումներին,
3. Գրականության արտալսարանային ընթերցում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2.

Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝ բանավոր
ներկայացման հիման վրա:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Սոցիոլոգիան որպես գիտություն. կայացման առանձնահատկությունները:Սոցիոլոգիայի
օբյեկտն

ու

առարկան.

մոտեցումներ

և

տեսական

պարադիգմաներ:Սոցիոլոգիան

գիտությունների համակարգում: Սոցիոլոգիական աշխարհայացք և սոցիոլոգիական էթիկա:
Սոցիոլոգիական

գիտելիքի

կառուցվածքը:

Ի՞նչ

է

հետազոտությունը,

որո՞նք

են

հետազոտության տեսակները, ո՞վ է հետազոտողը: Մշակույթ, մշակույթի տարրեր:
Հասարակությունը որպես սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության առարկա: Հասարակության
սոցիալական

կառուցվածքը.

սոցիալական

ինստիտուտներ:

Սոցիալական

խմբեր և

կազմակերպություններ: Հասարակություն և անձ. սոցիալական փոխազդեցություն և
սոցիալականացում: Շեղվող վարք և սոցիալական վերահսկողություն: Սոցիալական
անհավասարություն. շերտավորում և մոբիլություն: Ազգաբնակչություն, ուրբանիզացիա և
միգրացիա: Սոցիալական փոփոխություններ, գործընթացներ և շարժումներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Гидденс Э. “Социология”// 2-е изд., полн. перераб. и доп., М.: Эдиториал УРСС, 2005.
2. Миллс Ч. Р. “Социологическое воображение”// Пер. с англ. О. А. Оберемко. Под общей
редакцией и с предисловием Г. С. Батыгина. - М.: Изда-тельский Дом NOTA BENE, 2001, 264
с.
3. Штомпка П. “Социология. Анализ современного общества” М.: Логос, 2005, 664 с.
4. Macionis J.J. “Sociology”// USA: Pearson Education, Inc., 14th ed., 2012.
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2. Տրամաբանության հիմունքներ

3. 2 կրեդիտ
ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.՝ 30 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային

7. ստուգարքային

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Տրամաբանության դասընթացի հիմնական հասկացությունների և օրենքների ու
սկզբունքների իմացությունը, որն ունի ինչպես ընդհանուր կրթական, այնպես էլ
իմացաբանական ու մեթոդաբանական նշանակություն:
2. ՈՒսանողը ոչ միայն բացահայտում և կատարելագործում է իր տրամաբանական
կարողությունները,

այլև

ձեռք

է

բերում

գիտելիքներ,

որոնք

նպաստում

են

մասնագիտական առարկաների տեսությունների հիմնական հասկացությունների ու
կառուցվածքի յուրացմանը, հետազոտական հմտությունների ձևավորմանը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական

գիտելիք և իմացություն

1.

Հասկանալ մտքի կառուցվածքը,

2.

իմանալ տրամաբանական կանոնների և օրենքների մասին, որոնք

կշռադատության ընթացքում ապահովում են մեր մտքի կանոնավորությունը ու
հետևողականությունը, ճշմարիտ եզրակացությունների ստացումը և գիտական
գիտելիքների հիմնավորվածությունը,
3.

հասկանալ տրամաբանական գիտելիքի էությունը և գործառնական

տեսանկյունները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

Հասկանալ

գործառույթների

տրամաբանության

ճանաչողական

անհրաժեշտությունը

և

գիտատեսական

մեթոդաբանական
և

գործնական

ուսումնասիրությունների ժամանակ,
5.

ճիշտ կատարել և գնահատել հասկացությունների հետ կապված տրամաբանական

գործողությունները,
6.

իրականացնել

դատողությունների

և

անհրաժեշտ

մտահանգումների

տրամաբանական վերլուծություն և գնահատում:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7.

Կարողանալ դրսևորել տրամաբանական մտածողության անհրաժեշտ մշակույթ`

պահպանելով կանոնավոր մտածողության որոշակիության, անհակասականության,
հիմնավորվածության և հետևողականության հիմնարար սկզբունքների ու դրանցից
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բխող մասնավոր նորմերի պահանջները:
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր:
2. Գ4. Առաջադրել գիտական հետազոտության խնդիրներ՝ գիտատեխնիկական
ինֆորմացիայի որոնման և սեփական արդյունքների վերլուծման հիման վրա:
Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. Քննարկում,
3. Անհատական աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝ բանավոր
ներկայացման հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Տրամաբանության
սկզբունքը:

Միտք

առարկան
և

լեզու:

և

նշանակությունը:

Հասկացություն:

Բազմատրամաբանության

Հասկացության

ծավալն

ու

բովանդակությունը: Հասկացության տեսակները: Տրամաբանական գործողություններ
հասկացությունների հետ: Հասկացության ծավալի բաժանման էությունը, տեսակներն
ու կանոնները: Սահմանման էությունը, տեսակներն ու կանոնները: Դասակարգման
էությունը տեսակներն ու կանոնները: Դատողության էությունը և կազմը: Պարզ և բարդ
դատողություններ, դրանց տեսակները: Տրամաբանական մտածողության հիմնական
օրենքները.

որոշակիության,

հիմնավորվածության

անհակասականության,

պահանջները:

Անհրաժեշտ

հետևողականության
մտահանգումներ,

և

դրանց

տեսակները և կոնոնները. պայմանական, բաժանանարար, լեմատիկ և անմիջական
մտահանգումներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գևորգյան Հ.Ա., Բաղդասարյան Վ.Խ.,Տրամաբանություն: Եր. , 2015:
2. Кириллов В.И., Орлов Г.А.,Фокина Н.И., Упражнения по логике. Учебное пособие.
М.,2005.
3. Ивлев Ю.В., Логика. Учебник. 3-е издание. М., 2005.
4. Ивин А.А., Практическая логика. Учебное пособие. М.,2002.
5. А.Гетманова. Логика. 9-ое изд., Moсква, 2006.
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4. 2 ժամ/ շաբ.

2. Հոգեբանության հիմունքներ
5. դաս.՝ 30 ժամ
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3. 2 ECTS
կրեդիտ

6. 3-րդ՝ աշնանային
7 ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է`
1. Մարդու հոգեկանի ծագման և զարգացման, կառուցվածքի առանցքային
մեխանիզմների, օրինաչափությունների և առանձնահատկությունների
ուսումնասիրումը,
2. Ժամանակակից հոգեբանության ուղղություններին, դրանց կիրառման ոլորտներին
ծանոթացումը,
3. Հոգեբանական կրթվածության և մշակույթի զարգացումը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ձևակերպել բարձրագույն հոգեկան գործառույթների ձևավորման, զարգացման և
դրսևորման մեխանիզմները և օրինաչափությունները,
2. սահմանել անձի կենսագործունեության հոգեկան հիմքերը,
3. սահմանել անձի կառուցվածքը, անձի հոգեբանական տեսությունների հիմնական
ուղղությունները, մոտիվացիայի տեսությունները,
4. ներկայացնել միջանձնային հարաբերությունների և միջանձնային ընկալման ու
հաղորդակցման հոգեբանական հիմքերը,
5. ներկայացնել փոքր և մեծ խմբերի սոցիալ-հոգեբանական բնութագիրը, դրանց հետ
աշխատելու հիմնական սկզբունքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
6. Օգտագործել հոգեբանական գիտելիքները գիտահետազոտական և պրակտիկ
աշխատանքներում,
7. կազմակերպել և ծրագրավորել ուսումնական և մասնագիատական
գործունեությունը հաշվի առնելով անհատատիպաբանական և անձնային
առանձնահատկությունները,
8. կիրառել հոգեբանական կարողությունները միջանձնային շփման և
փոխազդեցության ժամանակ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

9. Տիրապետել գիտական գրականության հետ աշխատելու հմտություններին
10. կիրառել տեղեկության բանավոր և գրավոր ներկայացնելու հմտությունները,
11. օգտագործել անձի խնդրային դաշտը նկարագրող հասկացութային ապարատի
իմացությունը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ4. Առաջադրել գիտական հետազոտության խնդիրներ՝ գիտատեխնիկական
ինֆորմացիայի որոնման և սեփական արդյունքների վերլուծման հիման վրա:
Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Սեմինար պարապմունք,
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2. քննարկում,
3. պրակտիկ աշխատանքներ,
4. հետազոտական աշխատանքների իրականացում և դրա ներկայացում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝
բանավոր ներկայացման հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հոգեբանության զարգացման համառոտ պատմությունը, փուլերը: Ժամանակակից
հոգեբանության ուղղությունները: Հոգեբանական հետազոտության մեթոդները և
մեթոդիկաները: Հոգեբանության բնագիտական հիմքերը: Հոգեբանության սոցիալական
հիմքերը:
Հոգեկանի կառուցվածքը՝ հոգեկան հատկություններ, վիճակներ,
գործընթացներ:
Անձի կառուցվածքը: Անձի տեսությունները: Մոտիվացիայի
տեսությունները:
Միջանձնային ընկալում, միջանձնային հարաբերությունների
հոգեբանություն: Հաղորդակցում: Գործարար հաղորդակցման հոգեբանական
մոտեցումները:
Մեծ
և
փոքր
խմբերի
սոցիալ-հոգեբանական
առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Նալչադյան Ա. Ընդհանուր հոգեբանության հիմունքներ Գիրք 1., Եր., Լույս. 1991,
512 էջ
2. Հոգեբանություն. դեմքեր, փաստեր / Ուսումնական ձեռնարկ., համահեղ., Եր.
ԵՊՀ հրատ. 2010, 204 էջ
3. Немов Р. С., Психология. Книга 3. М.: ВЛАДОС ИМПЭ им. А. С. Грибоедова, 2002.
4. Психология личности. Хрестоматия в 2-х т./ Под. Ред. Д.Я. Райгородского. –
Самара: “Бахрар-М”, 2002
5. Introduction to
Psychology// https://ocw.mit.edu/ans7870/9/9.00SC/MIT9_00SCF11_text.pdf

0706/Բ38

2.Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա

3. 7 ECTS
կրեդիտ

4. 7 ժամ/շաբ.
6. դաս.-45ժամ, լաբ. -45ժամ
6. 4-րդ՝ գարնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ մասնագիտական պատկերացում
ձևավորել
1. մարդու օրգանիզմի՝ նրա բջջային, հյուսվածքային, օրգանային և համակարգային
աստիճանների ձևավորման օրինաչափությունների և կառուցվածքի մասին՝
ժամանակակից ֆունկցիոնալ անատոմիայի տեսանկյունից,
2. ֆիզիոլոգիական գործառույթների, հոմեոստազի համակարգային մեխանիզմների և
ֆունկցիաների նյարդահումորալ կարգավորման մասին,
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3. ընդլայնել ուսանողների պատկերացումները կենսաքիմիական գործընթացների
ֆիզիոլոգիական մեխանիզմների վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.Մեկնաբանելու

մարդու

օրգանիզմի,

նրա

առանձին

օրգանների,

օրգան-

համակարգերի կառուցվածքի առանձնահատկությունների և տեղադրության մասին
տեղեկությունները՝ կապված նրանց գործառության և զարգացման հետ,
2.Պարզաբանելու ֆիզիոլոգիայի արդի տեսական հիմնախնդիրները, արտաքին
միջավայրին

մարդու

օրգանիզմի

հարմարման

մեխանիզմներր,

մարդու

կենսագործունեության համակարգային մեխանիզմները ,
3.Քննարկելու մարդու օրգանիզմի առանձին օրգան-համակարգերի ֆիզիոլոգիական
գործառույթների կարգավորման մեխանիզմների և դրանց վրա դեղա-, կամ բնական
այլ միջոցների ազդեցության մասին նյութերը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Կատարելու արյունաստեղծ, արյան և արյունամակարդման համակարգերի
հետազոտություններ` այդ համակարգերում առկա ախտաբանական գործընթացները
բացահայտելու նպատակով: քննարկել օրգանների, օրգան-համակարգերի
կառուցվածքի կապը նրանց գործառույթի հետ;
2. ուսումնասիրելու

տարբեր

օրգան-համակարգերի

կառուցվածքագործառական

առանձնահատկությունները;
3. վերլուծելու ֆիզիոլոգիական համակարգերի կարգավորման նյարդահումորալ
մեխանիզմները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.կիրառելու անատոմիական եզրույթները,
2.օգտագործելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները մասնագիտական
գործունեության մեջ;
3.ստացած տեսական գիտելիքները գործածելու գործնականում,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա4. մարդու օրգան-համակարգերի կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ
առանձնահատկությունների նկարագրում, ֆիզիոլոգիական գործընթացների
մոլեկուլային մեխանիզմների, ֆունկցիաների համեմատական-ֆիզիոլոգիական
ասպեկտների, օրգանիզմում տեղեկատվության ընկալման, փոխանցման և
փոխակերպման սկզբունքների բացատրություն,
Բ4. արյունաստեղծ, արյան և արյունամակարդման համակարգերի
հետազոտությունների իրականացում՝ այդ համակարգերում առկա
ախտաբանական գործընթացները բացահայտելու նպատակով:
Գ1. անատոմիական եզրույթների կիրառում, ձեռք բերված տեսական գիտելիքների
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օգտագործում մասնագիտական գործունեության մեջ
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Ներկայացումներ/պրեզենտացիաներ; դասախոսություններ, ցուցադրական
տեսանյութեր;
2. Լաբորատոր փորձեր;
3. Սեմինարներ;
4. Թեստերի և իրավիճակային խնդիրների լուծում;
5. Աշխատանք ատլասների հետ;
6. Ուսանողներին հանձնարարվող զեկուցումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն – կազմակերպվում է բանավոր, հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 1-ական միավոր:
Գնահատման քայլը` 0.5միավոր:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն - կազմակերպվում է գրավոր, հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 1-ական միավոր:
Գնահատման քայլը` 0.5միավոր:
3. Եզրափակիչ քննություն - բանավոր քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 5
հարց, յուրաքանչյուրը 2 միավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Գնահատման
քայլը՝ 0.5 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Մարդու անատոմիան և ֆիզիոլոգիան ՝ որպես գիտություններ, ուսումնասիրության
մեթոդները և խնդիրները: Դրդվող հյուսվածքների ֆիզիոլոգիան: Հենաշարժական
համակարգի կառուցվածքը և գործառույթները: Սիրտ-անոթային համակարգի
կազմաբանությունը և ֆիզիոլոգիան: Շնչառական համակարգի կառուցվածքը և
գործառույթները: Նյարդաբանություն: Մարսողական համակարգի անատոմիան և
ֆիզիոլոգիան: Նյութափոխանակություն: Միզասեռական համակարգի կազմաբանաֆիզիոլոգիական ասպեկտները: Զգայարանների անատոմիան և գործառույթները:
Ներզատական գեղձեր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ս.Մ. Մինասյան, Ծ.Ի. Ադամյան, Ն.Վ. Սարգսյան. Մարդու և կենդանիների
ֆիզիոլոգիա
ԵՊՀ հրատ., 2007:
2. Савченков Ю. И. ,,Нормальная физиология человека'' Ростов н/Д 2007 г,
3. Покровский В.М. ,,Физиология человека” Москва. 2003г.
4. Сапин М.Р., Швецов Э.В. - Анатомия человека, Москва, ''Феникс'', 2008г.

1. 0709/Բ39
2. Կենսաֆիզիկական քիմիա – 1
3. 3 կրեդիտ
4. 3 ժամ/շաբ
5. դաս.-23 ժամ․ լաբ․- 22 ժամ
6. 5-րդ՝ աշնանային
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել մասնագիտական
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պատկերացում կենսաֆիզիկական քիմիայի որպես կենդանի օրգանիզմների
կենսագործունեության ֆիզիկաքիմիական հիմունքների մասին ժամանակակից
հիմնախնդիրների և նրանց լուծման վերաբերյալ
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. Ներկայացնելու կենսաֆիզիկայի և կենսաֆիզիկական քիմիայի ժամանակակից
տեսական հիմնախնդիրները,
2. Վերարտադրելու ընդհանուր կենսաֆիզիկական քիմիայի հիմնահարցերի
լուծման տրամաբանությունը և իրականացման եղանակները,
3. Ինքնուրույն առաջադրելու և կիրառելու համապատասխան հետազոտական
խնդիրներ և մեթոդներ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. օգտագործելու և գործնականում կիրառելու կենդանի օրգանիզմների
ուսումնասիրության կենսաֆիզիկական, այդ թվում՝ քանակական վերլուծական
մեթոդներ,
2. գնահատելու և վերլուծելու առաջադրված խնդրի լուծման արդյունքում ստացված
փորձնական արդյունքները,
3. մեկնաբանելու բնության մեջ կենսաբանական գործընթացները և պարզաբանելու
դրանց մեխանիզմները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1. տիրապետել կենսաֆիզիկական հետազոտությունների հիմնական մեթոդներին
2. վերլուծել փորձնական արդյունքները և համակողմանի վերլուծությամբ
ներկայացնել տեսական նյութը, վարել մասնագիտական բանավեճեր
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. կենսաֆիզիկայի և կենսաֆիզիկական քիմիայի ժամանակակից տեսական
հիմնախնդիրների ներկայացում,
Ա6. ընդհանուր կենսաֆիզիկական քիմիայի հիմնահարցերի լուծման
տրամաբանության և իրականացման եղանակների վերարտադրում
Բ5. կենդանի օրգանիզմների ուսումնասիրության կենսաֆիզիկական, այդ թվում՝
քանակական վերլուծական մեթոդների օգտագործում և կիրառում գործնականում,
Բ6. բնության մեջ կենսաբանական գործընթացների մեկնաբանում և դրանց
մեխանիզմների պարզաբանում,
Գ1․ կենսաֆիզիկական հետազոտությունների հիմնական մեթոդների կիրառում,
փորձնական արդյունքների վերլուծում և համակողմանի վերլուծությամբ
տեսական նյութի ներկայացում, մասնագիտական բանավեճերի վարում
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
• Դասախոսություններ (ավանդական և ինտերակտիվ, դրվագների ցուցադրմամբ և
քննարկմամբ, հարցեր և պատասխաններ, զրույց)
• Լաբորատոր պարապմունքներ (կենսաբանական հեղուկների, բակտերիաների
կախույթների, քիմիական նյութերի, այդ թվում՝ թթուների և հիմքերի, ինչպես նաև
սարքերի և սարքավորումների օգտագործմամբ, փորձերի արդյունքների
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մշակմամբ)
• Ուսուցանող ձևեր և մեթոդներ (բաց հարցերով քննարկում. ինքնագնահատում և
փոխադարձ գնահատում, ռեֆերատ/էսսեների և նախագծերի պատրաստում,
անհատական և խմբակային առաջադրանքներ) և միավորային գնահատում
(բանավոր և գրավոր հարցում, հայտորոշիչ թեստեր)
• Ինքնուրույն աշխատանքներ (գրականության մշակում, զեկուցումների
պատրաստում և քննարկում)
• Անհատական խորհրդատվություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն – գրավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով,
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն – բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, որոնցից առաջին երկուսը` 3 միավոր, իսկ
վերջինը` 4 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կենսաֆիզիկական քիմիայի առարկան և կենդանի օրգանիզմների
կենսագործունեության ֆիզիկաքիմիական հիմունքերը։ Համառոտ պատմությունը։ Ի՞նչ
է կյանքը կենսաֆիզիկայի տեսակետից։ Կենսաբանական համակարգերում
թերմոդինամիկայի օրենքների կիրառելիության առանձնահատկությունները:
Մոլեկուլային կենսաֆիզիկայի հիմունքներ. սպիտակուցների ֆիզիկաքիմիան:
Կենսաբանական գործընթացների կինետիկա. ֆերմենտային կինետիկայի հիմունքներ:
Կենսաբանական համակարգերի էլեկտրահաղորդականությունը: Էլեկտրակինետիկ
երևույթները կենսահամակարգերում:
Լաբորատոր աշխատանքներ. Կենսաբանական հեղուկների և կախույթների
բուֆերային հատկությունները: Կենսաբանական հեղուկների օսմոսային ճնշումը:
Էրիթրոցիտների հեմոլիզի ուսումնասիրությունները թթվային էրիթրոգրամների
եղանակով: Սպիտակուցների ֆիզիկաքիմիական հատկությունները, նրանց
լուծելիությունը, ֆերմենտների կինետիկ բնութագրերը։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Թռչունյան Ա. Կենսաբանական թաղանթներ։ Երևան, Զաիգակ, 2001, 175 էջ։
2. Թռչունյան Ա., Հովհաննիսյան Ն., Կարապետյան Հ. Ընդհանուր կենսաքիմիայի
լաբորատոր աշխատանքներ։ Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 240 էջ։
3. Ч. Кантор, Л. Шиммел. Биофизическая химия. В 3-х т. М. 1984.
4. А.Б. Рубин. Биофизика. В 3-х т. М., Изд-во Ин-т комл. иссл., 2013.
5. D. Klostermeyer, M.G. Rudolph. Biophysical Chemistry. CRC Press, 2017. 770 p.
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2. Բույսերի ֆիզիոլոգիա և կենսաքիմիա

3. 8 ECTS
կրեդիտ

4. 8 ժամ/շաբ.
5. դաս. -60 ժամ, լաբ․- 60ժամ
6. 5-րդ՝ աշնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել ՝
1. բուսական
օրգանիզմի
գործառույթային
և
կենսաքիմիական
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առանձնահատկությունների, վերաբերյալ
պատշաճ մասնագիտական
պատկերացումներ
2. բույսում ընթացող մետաբոլիկ ուղիների փոխկապվածության և դրանց
կարգավորման մեխանիզմների վերաբերյալ պատշաճ մասնագիտական
պատկերացումներ
3. բույսերի
մետաբոլիտները տարբեր արտադրություններում կիրառելու
վերաբերյալ պատշաճ մասնագիտական պատկերացումներ
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու բույսերի ֆիզիոլոգիական, կենսաքիմիական գործընթացների
հիմքում ընկած օրինաչափությունները և դրանց կենսաբանական նշանակությունը
2. նկարագրելու բույսերում, նյութափոխանակության, ջրային և հանքային
սննդառության կարգավորման հիմքում ընկած մեխանիզմների սկզբունքները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ:
1. մշակելու
ծրագրեր
բույսերի
երկրերդային
նյութափոխանակության
արգասիքները
կենսատեխնոլոգիական
արտադրության,
բժշկության,
դեղագործության բնագավառներում օգտագործելու համար

2.

գնահատելու բույսերի նյութափոխանակության արգասիքների
կենսաբանական ակտիվությունը
3. իրականացնելու բույսերի ֆիզիոլոգիական, կենսաքիմիական, աճի և
նյութափոխանակության փոփոխության գործընթացների հետազոտություններ
մոդելային տարբեր համակարգերում

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
.

գնահատել, կառավարել և վերահսկել մասնագիտական գործունեության
օբյեկտների մշակման և հետազոտման գործընթացների որակը
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. բույսերի ֆիզիոլոգիական, կենսաքիմիական, նյութափոխանակության, ջրային
և հանքային սննդառության գործընթացների հիմքում ընկած օրինաչափությունների և
դրանց կարգավորման մեխանիզմների սկզբունքների ներկայացում, բույսերի
նյութափոխանա-կության, ջրային և հանքային սննդառության կարգավորման հիմքում
ընկած մեխանիզմների սկզբունքների նկարագրություն,
Բ5.
բույսերի
երկրորդային
նյութափոխանակության
արգասիքները
կենսատեխնոլոգիական
արտադրության,
բժշկության,
դեղագործության
բնագավառներում օգտագործելու ծրագրերի մշակում,
Գ1. մասնագիտական գործունեության օբյեկտների մշակման և հետազոտման
գործընթացների որակի գնահատում, կառավարում և վերահսկում
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. ուսուցանող (բաց հարցերով քննարկում, ինքնագնահատում և փոխադարձ
գնահատում, ռեֆերատ/էսսեների և նախագծերի պատրաստում, անհատական և
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խմբակային առաջադրանքներ) և միավորային գնահատում (բանավոր և գրավոր
հարցում, հայտորոշիչ թեստեր)
2. ինքնուրույն աշխատանքների և դրվագների ցուցադրմամբ զեկուցումսեմինարների հանձնարարում
3. ներմուծական և ավանդական դասախոսություններ, քննարկումներ տեղում,
ինտերակտիվ զրույց
4. աջակցվող ինքնուրույն ուսում, անհատական հետազոտության և զարգացման
աջակցում
5. անհատական խորհրդատվություն, ինքնուրույն ուսման ավելի ընդլայնված, խոր
վերլուծության և աջակցության հնարավորության տրամադրում
6. լաբորատոր աշխատանքներում հմտությունների ուսուցանում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն – կազմակերպվում է բանավոր, հարցատոմսը պարունակում
է 5 հարց, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 1-ական միավոր: Գնահատման
քայլը` 0.5միավոր:
2-րդ ընթացիկ քննություն - կազմակերպվում է գրավոր, հարցատոմսը պարունակում է
5 հարց, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 1-ական միավոր: Գնահատման
քայլը` 0.5միավոր:
Եզրափակիչ քննություն - բանավոր քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 5
հարց, յուրաքանչյուրը 2 միավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Գնահատման
քայլը՝ 0.5 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Առարկան, խնդիրները, մեթոդները: Բուսական բջջի ֆիզիոլոգիան և կենսաքիմիական
առանձնահատկությունները: Բջջի կառուցվածքային կազմավորումը որպես նրա
գործառույթային ակտիվության հիմքը, հիմնական ներբջջային կոմպարտմենտները,
պլազմալեմի
և
բջջապատի
կառուցվածքային
և
գործառույթային
առանձնահատկությունները: Բուսական բջջում սպիտակուցների տեսակավորման և
տեղափոխման ուղիները: Ցիտոզոլը որպես սպիտակուցային կոլոիդ լուծույթ:
Բուսական օրգանիզմի ֆոտոլիթոավտոտրոֆ սննդառությունը։ Ֆոտոսինթեզի
հիմնական ռեակցիաների բնույթը և ֆիզիկաքիմիական հիմքերը: Ֆոտոսինթեզային
ապարատի կառուցվածքային և կենսաքիմիական կազմավորումը, գրանալամելային
ապարատի քիմիական կառուցվածքը: Առաջնային ֆոտոռեցեպտորներ: Քլորոֆիլ a-ի
կենսասինթեզը:
Քլորոպլաստների
գրանալամելային
կառուցվածքը,
էլեկտրոնատրասպորտային շղթայի կառուցվածքա- գործառույթային կազմավորումը,
և
էլեկտրոնների
փոխանցման
ուղիները,
ֆոտոֆոսֆորիլացման
տիպերը:
Վերականգնողական կարբոքսիլացման ուղիները, դրանց կենսաքիմիական բնույթն ու
կենսաբանական
նշանակությունը։
Բուսերում
շնչառական
մետաբոլիզմի
ֆիզիոլոգիական և կենսաքիմիական առանձնահատկությունները: Շնչառության և
խմորման
գենետիկական
կապը:
Բուսական
բջիջներում
գլիկոլիզի
առանձնահատկությունները,
օքսիդային
ուղիների
բազմազանությունը
և
կենսաբանական նշանակությունը, մետաբոլիկ ուղիների փոխկապվածությունը։
Ջրափոխանակության ֆիզիոլոգիան: Բջիջը որպես օսմոսային համակարգ: Բջջում ջրի
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վիճակը: Բջջի կողմից ջրի կլանման հիմնական օրինաչափությունները և
տրանսպիրացիայի կարգավորման մեխանիզմները: Հանքային սննդառությունը,
ազոտի մետաբոլիզմը, իոնների ներթափանցումը և տրանսպորտի ուղիներն ու
մեխանիզմները։ Բույսերի երկրորդային նյութափոխանակության ֆիզիոլոգիական և
կենսաքիմիական առանձնահատկությունները: Բջջում գերզգայունության ռեակցիան:
Երկրորդային
արգասիքների
դասակարգումը.
կառուցվածքային
օրինաչափությունները,
հիմնական
խմբերը,
ֆիտոքիմիան:
Երկրորդային
արգասիքների կենսաքիմիան. սինթեզի ուղիները, էնզիմալոգիան: Երկրորդային
արգասիքների ֆիզիոլոգիան. արգասիքների տեղակայումը, բույսերի օնտոգենեզի
ընթացքում
փոփոխությունը:
Երկրորդային
արգասիքների
գործառույթային
առանձնահատկությունները և կիրառման հեռանկարները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Պետրոսյան Մ․, Ազարյան Կ․, Թռչունյան Ա․ Բույսերի ֆիզիոլոգիա, Լաբորատոր
աշխատանքների ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, 2013, 125 էջ․
2. Физиология и биохимия растений: Учебное пособие / Н.А. Ильина, И.В. Сергеева,
А.И. Перетятко - Ульяновск-Саратов, 2013. - 335 с.
3. "Физиология растений", Под ред. Ермакова И.П., М., "Академия", 2007. 640
4. Taiz L., Zeiger E., Moller L.M., Murphy A. Plant Physiology and Development, Sixth
Edition, Oxford University press, 2017. http://6e.plantphys.net/index.html
5. Biochemistry of Plant Secondary Metabolism. edited by Michael Wink, 2010. 481p.
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2. Կենսաքիմիա - 3

4. 3 ժամ/շաբ
6. 5-րդ՝ աշնանային

3. 3 ECTS կրեդիտ
5. դաս. 20ժամ/ լաբ.25ժամ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1.հիմնավորել կենսաբանական օքսիդացման գործընթացը, բացատրել այս
գործընթացի մոլեկուլային հիմքերը, պարզաբանել օքսիդային ֆոսֆորիլացման
առանձնահատկությունը բջիջների էներգետիկ փոխանակության գործընթացում,
2.բացատրել ածխաջրերի և լիպիդների փոխանակության
առանձնահատկությունները և նրանց փոխանակության հիմնական ուղիները,
3.ուսանողներին տալ հիմնարար գիտելիքներ նյութափոխանակության
հիմունքների, մասնավորապես՝ ազոտ պարունակող միացությունների
(սպիտակուցների, առանձին ամինաթթուների) փոխանակության վերաբերյալ
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. պարզաբանելու բջիջներում ածխաջրերի էներգիական դերը, քննարկելու
ածխաջրերի և լիպիդների փոխանակության հիմնական սկզբունքները,
մատնանշելու նրանց փոխանակության հիմնական ուղիները
2. վերարտադրելու ամինաթթուների և այլ ազոտ պարունակող միացությունների
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նյութափոխանակության հիմնական մեխանիզմները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. Կատարելու տարբեր հետազոտություններ՝ կապված սպիտակուցների և
ամինաթթուների փոխանակության հետ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

 վերարտադրելու նյութափոխանակության ասպարեզում կենսաքիմիայի
խնդիրները
 իրականացնելու ինքնուրույն գիտական հետազոտություններ ածխաջրերի,
Ճարպերի, լիպիդների և ազոտ պարունակող միացությունների
փոխանակության ասպարեզում, աշխատելու գրականության հետ, կատարելու
ընդհանրացումներ, մասնավորապես որոշակի կապեր հաստատելու
միացությունների քիմիական կառուցվածքի և նրանց կենսաբանական
հատկությունների միջև
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա6, կենսաբանական օքսիդացման մոլեկուլային մեխանիզմի բացատրություն,
օքսիդային ֆոսֆորիլացման տեսության մեկնաբանում, սպիտակուցների,
ածխաջրերի և լիպիդների փոխանակության հիմնական սկզբունքների քննարկում,
նրանց փոխանակության հիմնական ուղիների մատնանշում,
Բ7. ածխաջրերի և լիպիդների փոխանակության ուսումնասիրում,
Գ1. գիտական գրականության տարատեսակ աղբյուրների օգտագործում,
Գ3. տարբեր հետազոտությունների իրականացում՝ կապված սպիտակուցների և
ամինաթթուների փոխանակության հետ, ինքնուրույն գիտական
հետազոտություններ ածխաջրերի, Ճարպերի, լիպիդների և ազոտ պարունակող
միացությունների փոխանակության ասպարեզում, ընդհանրացումների
կատարում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Թեմայի վերաբերյալ կարդացվում է դասախոսություն: Հաջորդ դասախոսության
սկզբում (10-15ր տևողությամբ) կատարվում է հարցում՝ նախորդ դասախոսության
թեմայից: Նախատեսվում է դասախոսությանը վերաբերող որոշ ցուցադրական
նյութերի պատրաստում և ցուցադրում:
2. Կազմակերպվում են լաբորատոր աշխատանքներ՝ ստացած գիտելիքների
ամրապնդման և գործնականում դրանք կիրառելու նպատակով:
3. Ուսանողներին հանձնարարվում է ինքնուրույն ուսուցման թեմաեր: Տվյալ թեմայի
շրջանակներում ուսանողներին տրվում է հանձնարարություն՝ պատրաստել
զեկուցումներ, իրականցնել դրանց քննարկում լսարանում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 1-ին ընթացիկ քննություն – գրավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով,
2-րդ ընթացիկ քննություն – բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, որոնցից առաջին երկուսը` 3 միավոր,
իսկ վերջինը` 4 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ածխաջրերի մարսողությունը: Գլիկոգենի կենսասինթեզը և կատաբոլիզմը: Գլիկոլիզ:
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Գլիկոնեոգենեզ: Լիմոնաթթվային (Կրեբսի) ցիկլ: Պենտոզային ցիկլ: Ճարպերի և
լիպիդների մարսողությունը: Արյան լիպոպրոտեինները: Ճարպերի և լիպիդների
սինթեզն ու կատաբոլիզմը, ճարպաթթուների β-օքսիդացում, ճարպաթթուների
կենսասինթեզ: Կետոնային մարմինների սինթեզը և փոխանակությունը: Ածխաջրերի և
լիպիդների նյութափոխանակության կարգավորումը և
խանգարումները:Սպիտակուցների մարսողությունը: Պարզ սպիտակուցների
փոխանակությունը: Ամինաթթուների փոխանակության հիմնական ուղիները՝
դեզամինացումը, տրանսամինացումը, դեկարբօքսիլացումը: Առանձին
ամինաթթուների փոխանակությունը: Բարդ սպիտակուցների փոխանակությունը:
Ամոնիակի առաջացման և չեզոքացման ուղիները, օրնիթինային ցիկլ:
Նյութափոխանակության կարգավորումը և խանգարումները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
 Северин Е.С., Биологическая химия, 5-ое издание, 2014, Мед. Информационное
агентство, Москва, 709стр.
 Boyer R.F. Biochemistry laboratory: modern theory and techniques, 2012, Pearson
Education Inc., 2012, 362p.
 Nelson, D.L., Cox, M.M., Lehninger Principles of Biochemistry, 2013, Freeman and
Comp., 1198p
 Վերջին տարիների ամփոփիչ հոդվածներ՝ “Critical Reviews”. “Current Opinions”,
“Biochim. Biophys. Acta”, “Nature” և ”Science” հանդեսներում
1. 0706/Բ42

2.Մոլեկուլային իմունաբանություն

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ:
5. դաս 20 ժամ/ լաբ. 10ժամ
6. 5-րդ՝ աշնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողների մոտ ձևավորել հիմնարար գիտելիքներ
իմունիտետի, որպես բազմաբջիջ օրգանիզմների պաշտպանական հատկության
նշանակության, մոլեկուլային և բջջային իմունոլոգիայի
հիմնախնդիրների,
մեթոդոլոգիայի, իմունիտետի դրսևորումների և դրանց խանգարումների մասին
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
•

•

•

1.գիտակցելու օրգանիզմների բնական ռեզիստենտության և ձեռք բերովի
իմունիտետի նշանակությունը, որպես տեսակի առանձնյակների գենետիկական
ամբողջականությունն ապահովող անհրաժեշտ գործոնի,
2.սահմանելու իմունիտետի համակարգի օրգանային, բջջային և մոլեկուլային
կազմավորվածության առանձնահատկությունները, բջջային և հումորալ
իմունային ռեակցիաների օրինաչափություններ,
3.բացատրելու ձեռք բերովի իմունիտետի ձևավորման բոլոր հիմնական
մեխանիզմները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


կիրառելու իմունահիտոքիմիական մեթոդները կլինիկական
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հետազոտություններում,
բացատրելու բազմաբջիջ օրգանիզմների հոմեոստազի պահպանման մեջ
իմունիտետի համակարգի դերը և հիմնավորել նրա նշանակությունը
կենդանիների առաջընթաց էվոլյուցիայի համար:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

կիրառելու ընդհանուր և մասնավոր իմունաբանության արդիական խնդիրների
և մոտեցումների վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքման և մշակման
համակարգչային մեթոդները,
 օգտագործելու մասնագիտական գործունեության ընթացքում իրադրական
տարբեր հարցեր լուծելու համար ստացած գիտելիքները,
 իրականացնելու հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական և
կլինիկական ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. իմունիտետի համակարգի օրգանային, բջջային և մոլեկուլային
կազմավորվածության առանձնահատկությունների, բջջային և հումորալ իմունային
ռեակցիաների օրինաչափությունների սահմանում, ձեռք բերովի իմունիտետի
ձևավորման հիմնական մեխանիզմների նկարագրում,
Բ4 . իմունահիստոքիմիական մեթոդների կիրառում կլինիկական
հետազոտություններում, բազմաբջիջ օրգանիզմների հոմեոստազի պահպանման
մեջ իմունիտետի համակարգի դերի հիմնավորում,
Գ1 . ընդհանուր իմունաբանության արդիական խնդիրների և մոտեցումների
վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքման և մշակման համակարգչային մեթոդների
կիրառում, ստացած գիտելիքների օգտագործում մասնագիտական գործունեության
ընթացքում իրադրական տարբեր հարցեր լուծելու համար,
Գ2. հետազոտական աշխատանքների իրականացում ակադեմիական և կլինիկական
ոլորտներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. Լաբորատոր աշխատանքներ
3. Գործնական աշխատանքներ
4. Սեմինարներ
5. Իրավիճակային խնդիրների քննարկում
6. Առաջադրանքների կատարման ստուգում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
բանավոր քննություն՝ 20 միավոր ընդհանուր գնահատականով: Քննական տոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Գնահատման քայլը՝ 0.5 միավոր:


13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Իմունիտետի բնորոշումը, իմունոլոգիայի առարկան, ընդհանուր և մասնավոր
հիմնախնդիրները: Կլոնային- սելեկցիոն տեսությունը: Բնական իմունիտետի
ֆիզիկական, ֆիզիոլոգիական, բջջային գործոնները; Բորբոքում: Իմունիտետի
համակարգի կենտրոնական և ծայրամասային օրգանները և բջիջները: Հակածիններ:
Իմունոգենությունը պայմանավորող գործոնները: Հապտեններ: Իմունոգլոբուլիններ,
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դրանց հետերոգենությունը; Իմունոգլոբուլինների իզոտիպերը, դրանց մոլեկուլային
կառուցվածքի և գործառույթների առանձնահատկություները: Իմունոգլոբուլիների
գեների սոմատիկ վերահամակցումը: Լիմֆոցիտների հակածին զանազանող
ռեցեպտորները, դրանց բազմազանության ստեղծման մեխանիզմները: Հյուսվածքային
համատեղելիության գլխավոր համալիրը: Լիմֆոցիտների զարգացումը, դրանց
դրական և բացասական սելեկցիան: Բջջային իմունիտետի ռեակցիաները:
լիմֆոցիտների ակտիվացման մոլեկուլային մեխանիզմները: Հակածին ներկայացնող
տարբեր բջիջների դերը: Տրանսպլանտացիոն իմունիտետ: Իմունիտետը ուռուցքների
դեմ:
Հումորալ
իմունային
պատասխան:
լիմֆոցիտների
ակտիվացումը,
իմունոգլոբուլինների գործառույթները: Իմունային հիշողություն, իմունոլոգիական
տոլերանտություն: Իմունիտետի անցանկալի հետևանքները: Գերզգայնության
ռեակցիաներ, աուտոիմունիտետ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
6. Ջիվանյան Կ.Ա. Իմունաբանություն Երևան, 2015, 208 էջ
7. Галактионов В.Г. Иммунология. Изд-во МГУ. 2006.
8. Галактионов В.Г. Механизмы иммунитета в графической форме.Изд-во “Высшая
школа”. Москва. 2000.
9. Хаитов Р.М., Игнатьева Г.И., Сидорович И.Г. Иммунология. Москва, Медицина, 2000.
10. Ярилин А.А. Иммунология. Изд-во Высшая школа. Москва. 2010.
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2. Ռադիացիոն կենսաքիմիա

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2ժամ/շաբ.
5. դաս.- 15ժամ, լաբ.- 15ժամ
6. 5-րդ՝ աշնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Ուսանողների մոտ ձևավորել հստակ պատկերացում ռադիացիոն կենսաքիմիայի
առարկայի և խնդիրների մասին, ծանոթացնել ռադիոկենսաբանության զարգացման
հիմնական ուղղությունների շարքում ռադիացիոն կենսաբանության տեղին և դերին,
2. ուսանողներին տալ հիմնարար գիտելիքներ կենսաբանական օբյեկտների վրա
իոնացնող ճառագայթների ունեցած ազդեցության, ինչպես նաև այդ ազդեցության
հետևանքով կենսաբանական մակրոմոլեկուլներում տեղի ունեցող ռադիացիոնկենսաքիմիական փոփոխությունների մասին,
3. նշել ճառագայթային վնասվածքների վերացման հնարավոր միջոցառումները և
դրանց զարգացման ուղիներն ու կիրառման հնարավորությունները
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




Անվանելու ճառագայթային վնասման կենսաքիմիական ցուցանիշները,
ներկայացնելու նրանց նշանակությունը ճառագայթման ազդեցության տեսանելի
կենսաբանական դրսևորումների զարգացման գործընթացում,
թվարկելու կենսաբանական կարևոր մոլեկուլների ճառագայթային վնասման
տիպերը, կենաբանական օբյեկտների վրա ճառագայթման ուղղակի և
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անուղղակի ազդեցության մեխանիզմները,
բացատրելու ճառագայթահարված օրգանիզմի հյուսվածքներում և բջիջներում
նյութափոխանակության փոփոխության մոլեկուլային մեխանիզմները,
ձևակերպելու օրգանիզմների ճառագայթային վնասվածներից պաշտպանելու
կամ այդ վնասվածքների շտկմանն ուղղված միջոցառումները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
•

•

ինքնուրույն ձևակերպելու և առաջադրելու օրգանիզմների վրա ճառագայթային
ազդեցության հետազոտման նպատակները, բացատրելու օրգանիզմի վրա
ճառագայթային գործոնի կենսաբանական ազդեցության ձևավորման
մեխանիզմները՝ ստացած գիտելիքների հիման վրա
կիրառելու համապատասխան հետազոտական մեթոդներ` առաջադրված
խնդիրների լուծման համար

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.

ինքնուրույն ձևակերպելու ֆերմենտների ակտիվության վրա իոնացնող
ճառագայթների ազդեցության ուսումնասիրման խնդիրներ և անհրաժեշտ
սարքավորումների առկայության դեպքում իրականացնելու նման
ուսումնասիրություն:

2. վերլուծելու և քննարկելու կենսահամակարգերում ազատ ռադիկալների
վնասակար դերի և դրանց հետ ընթացող պրոցեսների կարգավորման միջոցների
կարևորությունը,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա5. ճառագայթային վնասման կենսաքիմիական ցուցանիշների անվանում,
կենսաբանական կարևոր մոլեկուլների ճառագայթային վնասման տիպերի
թվարկում, ճառագայթահարված օրգանիզմի հյուսվածքներում և բջիջներում
նյութափոխանակության փոփոխության մոլեկուլային մեխանիզմների
բացատրություն, օրգանիզմների ճառագայթային վնասվածներից պաշտպանելու
կամ այդ վնասվածքների շտկմանն ուղղված միջոցառումների ձևակերպում,
Բ4. որպես մակրոմոլեկուլների ճառագայթային վնասման ցուցանիշ՝ ֆերմենտների
ակտիվության վրա իոնացնող ճառագայթների ազդեցության ուսումնասիրման
խնդիրների ձևակերպում և իրականացում,
Բ6. օրգանիզմների վրա ճառագայթային ազդեցության հետազոտման նպատակների
ինքնուրույն ձևակերպու և առաջադրում, օրգանիզմի վրա ճառագայթային գործոնի
կենսաբանական ազդեցության ձևավորման մեխանիզմների բացատրություն,
Գ1. տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրների (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
օգտագործում,
Գ2. օրգանիզմների ճառագայթային վնասման կենսաքիմիական ցուցանիշների
գնահատում, վերլուծում և վերահսկում,
Գ3. ստացած գիտական տվյալների համեմատում, այդ արդյունքները գիտական
զեկուցումների տեսքով ներկայացում, հետևությունների և ընդհանրացումների
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կատարում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Տեսական գիտելիքների հաղորդում ուսանողներին դասախոսությունների
ձևով՝ օգտագործելով դիտակտիկ նյութեր աղյուսակների, սխեմաների,
սլայդների տեսքով,
2. Լաբորատոր հետազոտությունների իրականացում՝ կենսաբանական
համակարգերի վրա իոնացնող ճառագայթման վնասակար ազդեցության
բացահայտման ուղղությամբ, որի ընթացքում ուսանողները ձեռք են բերում
ռադիացիոն-կենսաքիմիական հետազոտությունների իրականացման
հմտություննեեր,
3. Ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքի կազմակերպումէ՝ օգտագործելով
ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, գիտական
զեկուցումների և ռեֆերատների քննարկումներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Բանավոր քննություն 20 միավոր ընդհանուր գնահատականով: Քննական տոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Գնահատման քայլը՝ 0.5
միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ռադիացիոն կենսաքիմիայի հիմնական հասկացությունների ներածություն, իոնացնող
ճառագայթների տեսակները, ճառագայթման և նյութի փոխազդեցության
մեխանիզմները, տարբեր ճառագայթումների հարաբերական կենսաբանական
արդյունավետությունը: Դոզա-կենսաբանական էֆեկտ օրինաչափությունը:
Կենսամոլեկուլների ինակտիվացումը իոնացնող ճառագայթների ուղղակի
ազդեցությամբ: Ճառագայթների ուղղակի ազդեցությունը ֆերմենտների և
նուկլեինաթթուների վրա: Սպիտակուցների ճառագայթային վնասումը: ԴՆԹ-ի
ճառագայթային վնասումը: Ազոտային հիմքերի վնասումները, ԴՆԹ-ի շղթայի
վնասումները: ԴՆԹ-ի ռեպարացիայի տիպերը, ռեկոմբինացիոն ռեպարացիա:
Ճառագայթման անուղղակի ազդեցությունը կենսաբանական համակարգերի վրա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Василенко И. Я., Василенко О. И. Биологическое действие продуктов ядерного
деления, М., Бином, 2011, 384 с.
2. Г. В. Верещако, А. М. Ходасовская Радиобиология: термины и понятия.
Энциклопедический справочник, электронная книга, 2016г., 342 стр.
3. Кудряшов Ю.Б., Перов Ю.Ф., Рубин А.Б. Радиационная биофизика:
радиочастотные и микроволновые электромагнитные излучения 2008
4. Перов Ю.Ф., Рубин А.Б., Кудряшов Ю.Б. Радиационная биофизика:
радиочастотные и микроволновые электромагнитные излучения, 2008
5. Belloni J., Douki T., Mostafavi M., Spotheim-Maurizot M. Radiation Chemistry.
From Basics to Applications in Material and Life Sciences, 2008,
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1.

0707/Բ44

2. Ընդհանուր և էվոլյուցիոն գենետիկա

3. 7 ECTS
կրեդիտ

4. 6 ժամ/շաբ.
5. դաս. 45 ժամ/ լաբ. 45 ժամ
6. 5-րդ՝ աշնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Դասընթացի նպատակն է՝
1. ստեղծելու
պատկերացում գենետիկայի հիմունքների և մոլեկուլայգենետիկական վերլուծության մասին
2. ծանոթացնելու էվոլյուցիոն գենետիկայի և էթնոգենրմիկայի հիմնադրույթների
հետ
3. ձևավորելու գիտելիքներ էկոլոգիական, թունաբանական, ֆարմակոլոգիական և
բժշկական գենետիկայի ինչպես նաև հետգենոմային տեխնոլոգիաների և մասին,
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.

գիտակցելու մոլելուլային գենետիկայի և գենային ճարտարագիտության տեղը և
դերը կենսաբանության մեջ,
լուսաբանելու ԴՆԹ-ի կառուցվածքի, ռեպլիկացիայի, տրանսկրիպցիայի,
տրանսլյացիայի և ռեպարացիայի սկզբունքները պրո- և էուկարիոտներում,
ներկայացնելու էվոլյուցիայի գենետիակական հիմնական նվաճումները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.

կատարելու գենետիկական և բջջագենետիկական վերլուծություն,
գործնականում իրականացնելու քրոմոսոմային և պլազմիդային ԴՆԹ-ի
անջատում և ռեկոմբինանտ ԴՆԹ-ի կառուցում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1. օգտագործելու մասնագիտական գործունեության ընթացքում ստացած
գիտելիքները,
2. իրականացնելու հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական և
կլինիկական ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4 . մոլելուլային գենետիկայի և գենային ճարտարագիտության տեղի և դերի
գիտակցում կենսաբանության մեջ, ԴՆԹ-ի կառուցվածքի, ռեպլիկացիայի,
տրանսկրիպցիայի, տրանսլյացիայի և ռեպարացիայի սկզբունքների լուսաբանում
պրո- և էուկարիոտներում,
Բ5 . գենետիկական և բջջագենետիկական վերլուծություն, գործնականում
քրոմոսոմային և պլազմիդային ԴՆԹ-ի անջատում և ռեկոմբինանտ ԴՆԹ-ի կառուցում,
Գ1 . մասնագիտական գործունեության ընթացքում ստացած տեսական և
փորձարարական գիտելիքների օգտագործում,
Գ2. հետազոտական աշխատանքների իրականացում ակադեմիական և կլինիկական
ոլորտներում
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
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2. Լաբորատոր աշխատանքներ
3. Գործնական աշխատանքներ
4. Սեմինարներ
5. Գործնական պարապմունքներ աուդիո- և տեսանյութերի կիրառմամբ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն – կազմակերպվում է բանավոր, հարցատոմսը պարունակում
է 5 հարց, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 1-ական միավոր: Գնահատման
քայլը` 0.5միավոր:
2-րդ ընթացիկ քննություն - կազմակերպվում է գրավոր, հարցատոմսը պարունակում է
5 հարց, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 1-ական միավոր: Գնահատման
քայլը` 0.5միավոր:
Եզրափակիչ քննություն - բանավոր քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 5
հարց, յուրաքանչյուրը 2 միավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Գնահատման
քայլը՝ 0.5 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ժառանգական նյութի կառուցվածքը և հատկությունները: Ռեպլիկացիա,
տրանսկրիպցիա:
Տրանսլյացիան

և

ռեպարացիան

պրո-

և

էուկարիոտներում:

Ռեպարացիա

և

ժառանգական հիվանդություններ: Արհեստական քրոմոսոմներ: Գեների և գենոմների
կառուցվածքը և գործունեությունը: “Մարդու գենոմ’’ ծրագրի և համեմատական
գենոմիկայի հիմնական նվաճումները: Ժառանգական նյւթի էվոլյուցիա: Էվոլյուցիոն
ծառեր և մոլեկուլային ժամացույցներ: Կյանքի մոլեկուլային էվոլյուցիայի փուլերը,
նուկլեինաթթուների և սպիտակուցների մոնոմերների ու պոլիմերների առաջացման
էքսպերիմենտալ

մոդելավորումը,

ԴՆԹ-ի

հաջորդականությունների

և

ԴՆԹ-ի

կազմավորման էվոլյուցիան: Էկոլոգիական, թունաբանական, ֆարմակոլոգիական և
բժշկական գենետիկայի հիմնադրույթներ:
Օրգանիզմների գենետիկական շտրիխ-կոդավորում: Հետգենոմային տեխնոլոգիաներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Редактирование генов и геномов. Под ред. Закияна С.М. и др. Новосибирск, 2016
2.
Жимулев И.Ф.Общая и молекулярная генетика, Глава 20. Основы молекулярной
эволюционной генетики. Издательство: Новосибирск, 2013
3.
Инге-Вечтомов С.Г. – Генетика с основами селекции., Санкт-Петербург, изд. Н-Л,
2010.
4.
У.Клаг,М.Каммингс. Основы генетики. Глава 23. Генетика и эволюция. Москва,
Техносфера,2007
5.
Հարությունյան Ռ.Մ., Քոչար Ն.Հ. – Հայ ժողովրդի մարդաբանության և
էկոլոգիական գենետիկա: Երևան, 1996.
1. 0709/Բ45

2. Մանրէաբանություն և վիրուսաբանություն – 1
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3. 5 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.30 ժամ/ լաբ. 30 ժամ
6. 5-րդ՝ աշնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
1. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողի մոտ ձևավորել մանրէների կառուցվածքային և գործառական
առանձնահատկությունների, նյութափոխանակության և նրա կարգավորման,
ժառանգականության և փոփոխականության, բազմացման և աճի, նրանց
բազմազանության
և
դասակարգման,
էկոլոգիայի,
մանրէաբանական
կենսատեխնոլոգիաների մասին պատշաճ գիտելիքներ:
9. Դասընացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու մանրէների և վիրուսների բազմազանությունը և բնության մեջ և
մարդու կյանքում մանրէների և վիրուսների դերը
2. ներկայացնելու մանրէների և վիրուսների ներկայացուցիչների հիմնական
բնութագրերը և առաձնահատկությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. լուսային մանրադիտակմամբ ուսումնասիրելու և զանազանելու մանրէները
2. տիրապետելու մանրէաբանական և վիրուսաբանական հետազոտությունների
պարզագույն մեթոդներին

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1. ունեննալու մանրէաբանական լաբորատորիաներում և սննդամթերքների
արտադրություններում աշխատելու հմտություններ:
2. կարողանալ վերլուծել փորձնական արդյունքները և համակողմանի վերլուծությամբ
ներկայացնել տեսական նյութը, վարել մասնագիտական բանավեճեր
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3. պրոկարիոտների՝ արքեների և բակտերիաների,
նյութափոխանակության
էկոլոգիական
և
կենսատեխնոլոգիական
առանձնահատկությունների
նկարագրում, մանրէների և վիրուսների ներկայացուցիչների հիմնական
բնութագրերի և առաձնահատկությունների ներկայացում,
Բ3. լուսային մանրադիտակմամբ մանրէների զանազանում,
Բ5. գործնականում տարբեր էկոհամակարգերում մանրէների համակեցությունների
կառուցվածքը, գործառույթների, քիմիական տարրերի կենսաերկրաքիմիական
շրջանառության մեջ մանրէների դերի որոշում,
Գ2. մանրէաբանական լաբորատորիաներում հետազոտական աշխատանքների
իրականացում
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ (ավանդական և ինտերակտիվ, դրվագների ցուցադրմամբ և
քննարկմամբ, հարցեր և պատասխաններ, զրույց)
2. Լաբորատոր պարապմունքներ (բակտերիաների պատրաստուկներ, քիմիական
նյութերի, այդ թվում՝ թթուների և հիմքերի, ինչպես նաև սարքերի և
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սարքավորումների օգտագործմամբ, փորձերի արդյունքների մշակմամբ)
3. Ուսուցանող ձևեր և մեթոդներ (բաց հարցերով քննարկում. ինքնագնահատում և
փոխադարձ գնահատում, ռեֆերատ/էսսեների և նախագծերի պատրաստում,
անհատական և խմբակային առաջադրանքներ) և միավորային գնահատում
(բանավոր և գրավոր հարցում, հայտորոշիչ թեստեր)
4. Ինքնուրույն աշխատանքներ (գրականության մշակում, զեկուցումների
պատրաստում և քննարկում)
5. Անհատական խորհրդատվություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն – կազմակերպվում է բանավոր, հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 1-ական միավոր:
Գնահատման քայլը` 0.5միավոր:
2-րդ ընթացիկ քննություն - կազմակերպվում է գրավոր, հարցատոմսը պարունակում
է 5 հարց, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 1-ական միավոր: Գնահատման
քայլը` 0.5միավոր:
Եզրափակիչ քննություն - բանավոր քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 5
հարց, յուրաքանչյուրը 2 միավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Գնահատման
քայլը՝ 0.5 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Մանրէաբանության և վիրուսաբանության առարկան, խնդիրները, մեթոդները և
զարգացման պատմության ակնարկը: Հայաստանի մանրէները։ Մանրէների բջջի ձևը և
չափը, կառուցվածքը, քիմիական կազմը և նյութափոխանակությունը: Կենսաբանական
օքսիդացում` խմորումների և շնչառության գործընթացները մանրէներում:
Ֆոտոսինթեզ։
Մարէների
բազմացումը։
Գենետիկական
տեղեկատվության
փոխանցումը։ Մանրէների աճը։ Ածխածնի և ազոտի աղբյուրները մանրէների համար:
Մանրէազերծում։ Մանրէների կարգաբանությունը: Մանրէների միջև և մանրէների ու
մակրոօրգանիզմների միջև փոխհարաբերության ձևերը: Մանրէները էկոլոգիական
համակարգերում։ Մանրէների մասնակցությունը ածխածնի, ազոտի, ծծմբի
շրջանառության գործընթացներում: Մանրէաբանական կենսատեխնոլոգիաներ։
Մանրէների դերը գյուղատնտեսության, արդյունաբերության և բժշկության մեջ:

Հիմնական գրականության ցանկը
1. Թռչունյան Ա.Հ., Փանոսյան Հ.Հ., Բազուկյան Ի.Լ., Մարգարյան Ա.Ա., Պոպով Յու.Գ.
Մանրէաբանության լաբորատոր աշխատանքներ: Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ,
Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2013, 316 էջ:
2. Ленгелер Й., Древс Г, Шлегел Г. Современная микробиология: Прокариоты. В 2 т.
Изд. Мир. 2005.
3. Нетрусов А.И., Котова И.Б. Микробиология: Теория и практика . В 2-х т. Учебн. М.:
Юрайт, 2017.
4. Пиневич А.В., Сироткин А.К., Гаврилова О.В., Потехин А.АВ. Вирусология. Учебн.,
СП(б).: Изд-во С. - Петерб. ун-та. 2012. 432 с.
5. Madigan M.T. Martinko J.M., Stahl D.A., Clark D.P. (2015). Brock Biology of
Microorganisms. 14th ed. San Francisco: Pearson/Benjamin Cummings, 1043 p.
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2. Մանրէաբանություն և վիրուսաբանություն - 2

3. 7 ECTS
կրեդիտ

4. 6 ժամ/շաբ.
5. դաս. 45 ժամ/լաբ 45ժամ
6. 6-րդ՝ գարնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողի մոտ ձևավորել պատշաճ գիտելիքներ մանրէների դերի, ախտածին
մանրէների, ինչպես նաև վիրուսների կազմի, կառուցվածքի և ձևի
առանձնահատկությունների, հատկությունների, դասակարգման, աճի և
ախտածնության մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու մանրէների և վիրուսների բազմազանությունը և բնության մեջ և
մարդու կյանքում մանրէների և վիրուսների դերը
2. ներկայացնելու մանրէների և վիրուսների ներկայացուցիչների հիմնական
բնութագրերը և առաձնահատկությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կարողանալու մանրադիտակով ուսումնասիրել և տարբերակել մանրէներ
2. կիրառելու մանրէաբանական և վիրուսաբանական հետազոտությունների
պարզագույն մեթոդներ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1. ունենալու մանրէաբանական լաբորատորիաներում և սննդամթերքների
արտադրություններում աշխատելու հմտություններ:
2. կարողանալու վերլուծել փորձնական արդյունքները և համակողմանի
վերլուծությամբ ներկայացնել տեսական նյութը, վարել մասնագիտական
բանավեճեր
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3. Պրոկարիոտների՝ արքեների և բակտերիաների,
նյութափոխանակության
էկոլոգիական
և
կենսատեխնոլոգիական
առանձնահատկությունների
նկարագրություն, մանրէների և վիրուսների ներկայացուցիչների հիմնական
բնութագրերի
և
առաձնահատկությունների,
կենսաքիմիական,
մոլեկուլակենսաբանական
և
կենսատեխնոլոգիական
վերլուծությունների
որակական և քանակական մեթոդների ներկայացում։
Բ3. Մանրէաբանական և վիրուսաբանական հետազոտությունների պարզագույն
մեթոդների կիրառում, գործնականում մանրէների կուլտուրաների ստացում:
Գ1. Մանրէաբանական լաբորատորիաներում և սննդամթերքների
արտադրություններում աշխատելու հմտություններ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ (ավանդական և ինտերակտիվ, դրվագների ցուցադրմամբ
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և քննարկմամբ, հարցեր և պատասխաններ, զրույց)
2. Լաբորատոր պարապմունքներ (կենսաբանական հեղուկների, բակտերիաների
կախույթների, քիմիական նյութերի, այդ թվում՝ թթուների և հիմքերի, ինչպես
նաև սարքերի և սարքավորումների օգտագործմամբ, փորձերի արդյունքների
մշակմամբ)
3. Ուսուցանող ձևեր և մեթոդներ (բաց հարցերով քննարկում. ինքնագնահատում և
փոխադարձ գնահատում, ռեֆերատ/էսսեների և նախագծերի պատրաստում,
անհատական և խմբակային առաջադրանքներ) և միավորային գնահատում
(բանավոր և գրավոր հարցում, հայտորոշիչ թեստեր)
4. Ինքնուրույն աշխատանքներ (գրականության մշակում, զեկուցումների
պատրաստում և քննարկում)
5. Անհատական խորհրդատվություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն – կազմակերպվում է բանավոր, հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 1-ական միավոր:
Գնահատման քայլը` 0.5միավոր:
2-րդ ընթացիկ քննություն - կազմակերպվում է գրավոր, հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 1-ական միավոր:
Գնահատման քայլը` 0.5միավոր:
Եզրափակիչ քննություն - բանավոր քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 5
հարց, յուրաքանչյուրը 2 միավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Գնահատման քայլը՝ 0.5 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Մանրէների դերը մարդու օրգանիզմում։ Ախտածին մանրէներ։ Մանրէային
հիվանդութունների կանխարգելումը։ Վիրուսաբանության հիմունքներ. Վիրուսների
կազմի, կառուցվածքի և ձևի առանձնահատկությունները։ Վիրուսների հիմնական
հատկությունները: Վիրուսների դասակարգումը։ Կենդանական, բուսական և
բակտերիաների վիրուսները: Վիրոիդներ։ Վիրուսների աճը։ Վիրուսների
փոխազդեցությունը տեր բջիջների հետ՝ վերարտադրական ցիկլ։ ՌՆԹ և ԴՆԹ
պարունակող վիրուսները: Բակտերիաֆագեր։ Քաղցկեղածին վիրուսներ։ Վիրուսների
դեմ պայքարի միջոցառումները։
Լաբորատոր աշխատանքներ.

Հիմնական գրականության ցանկը

1. Թռչունյան Ա.Հ., Փանոսյան Հ.Հ., Բազուկյան Ի.Լ., Մարգարյան Ա.Ա., Պոպով
Յու.Գ.
Մանրէաբանության
լաբորատոր
աշխատանքներ:
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2013, 316
էջ:
1. Ленгелер Й., Древс Г, Шлегел Г. Современная микробиология: Прокариоты. В 2 т.
Изд. Мир. 2005.
2. Нетрусов А.И., Котова И.Б. Микробиология: Теория и практика . В 2-х т. Учебн.
М.: Юрайт, 2017.
3. Пиневич А.В., Сироткин А.К., Гаврилова О.В., Потехин А.АВ. Вирусология.
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Учебн., СП(б).: Изд-во С. - Петерб. ун-та. 2012. 432 с.
4. Madigan M.T. Martinko J.M., Stahl D.A., Clark D.P. (2015). Brock Biology of
Microorganisms. 14th ed. San Francisco: Pearson/Benjamin Cummings, 1043 p.
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2. Մոլեկուլային կենսաբանություն

3. 5 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/ շաբ.
5. դաս. 30 ժամ/ լաբ. 30ժամ
6. 6-րդ՝ գարնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ փոխանցել մոլեկուլային կլենսաբանության
բնագավառում, խորացնել գիտելիքները նուկլեինաթթուների, սպիտակուցների և
բջիջների գենետիկական ապարատի կառուցվածքի, պրոկարիոտների և
էուկարիոտների գենոմի վերաբերյալ,
2. Բացատրել ԴՆԹ-ի ռեպլիկացիայի, տրանսկրիպցիայի և ռեպարացիայի
գործընթացների օրինաչափությունները,
3. Մշակել մոլեկուլային կենսաբանության բնագավառում գիտական գրականության
վերլուծության և գիտական հետազոտության իրականացման ունակություններ,
ցույց տալ գենոմի և պրոտեոմի կառուցվածքի և ֆունկցիաների վերաբերյալ
ժամանակակից գիտելիքների գործնական օգտագործման հնարավորությունները
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. սահմանելու մոլեկուլային կենսաբանության ընձեռած հնարավորությունները,
քննարկելու ոչ պարբերական կենսապոլիմերների կառուցվածքի և ֆունկցիաների
հիմնական
օրինաչափությունները,
վերարտադրելու
քրոմոսոմների
կառուցվածքին և ֆունկցիաներին վերաբերող հիմնական դրույթները, անվանել և
նկարագրելու ԴՆԹ-սպիտակուց թելիկի փաթեթավորման տարբեր աստիճանները,
2. բացատրելու տարբեր օրգանիզմների գենոմի կառուցվածքը, շարժուն
գենետիկական տարրերի կառուցվածքը և ֆունկցիաները,
3. քննարկելու ժառանգական ինֆորմացիայի պահպանման և ճշգրիտ փոխանցման
մեխանիզմները պրոկարիոտների և էուկարիոտների մոտ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.

կիրառելու ստացած գիտելիքները՝ մոլեկուլային կենսաբանության և հարակից
բնագավառների խնդիրներ լուծելու համար,
համակարգելու և գործնականում կիրառելու մոլեկուլային կենսաբանության
վերաբերյալ գիտական գրականությունը,
փորձարկելու ժամանակակից մոլեկուլային կենսաբանության մեթոդները և դրանց
օգտագործմամբ իրականացնելու ինքնուրույն գիտահետազոտական աշխատանք,

3.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. մեկնաբանելու մոլեկուլային կենսաբանության հիմնական հասկացությունները և
տերմինները, քննարկելու և քննադատելու ժամանակակից գիտական
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նվաճումները մոլեկուլային կենսաբանության բնագավառում,
2. եզրահանգումներ անելու գիտահետազոտական և գործնական խնդիրների լուծման
արդյունքների վերաբերյալ, արժևորելու իր կողղմից ստացած տվյալները՝
համադրելով դրանք հարակից բնագավառների գիտական տվյալների հետ,
կազմակերպելու բանավեճեր մոլեկուլային կենսաբանության հիմնադրույթների և
զարգացման հնարավոր ուղիների շուրջ
11. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. ժառանգական ինֆորմացիայի պահպանման և ճշգրիտ փոխանցման
մեխանիզմների քննարկում պրոկարիոտների և էուկարիոտների մոտ,
Ա5. քրոմոսոմների կառուցվածքին և ֆունկցիաներին վերաբերող հիմնական
դրույթների վերարտադրում, տարբեր օրգանիզմների գենոմի և գեների
կառուցվածքի բացատրություն,
Բ3. համապատասխան մոլեկուլակենսաբանական մեթոդների կիրառում՝
սպիտակուցների և նուկլեինաթթուների կառուցվածքի և ֆունկցիաների
ուսումնասիրման համար,
Գ1. մոլեկուլային կենսաբանության վերաբերյալ գիտական գրականության
համակարգում և կիրառում գործնականում,
Գ3. գիտահետազոտական և գործնական խնդիրների լուծման արդյունքների
վերաբերյալ եզրահանգումներ, իր կողմից ստացած տվյալների արժևորում՝
համադրելով դրանք հարակից բնագավառների գիտական տվյալների հետ,
մոլեկուլային կենսաբանության հիմնադրույթների և զարգացման հնարավոր
ուղիների շուրջ բանավեճերի կազմակերպում
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ դասընթացի հիմնական տեսական դրույթների վերաբերյալ,
տեխնիկական տարբեր միջոցների օգտագործմամբ մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի
և գործունեության մեխանիզմների ցուցադրություն, քննարկումներ, բանավեճեր,
ընտրված թեմաներով զեկուցումներ ուսանողների կողմից
2. լաբորատոր գիտահետազոտական աշխատանք՝ սպիտակուցների և
նուկլեինաթթուների ֆիզիկաքիմիական հատկությունների ուսումնասիրման
ուղղությամբ՝ օգտագործելով ուսումնամեթոդական գրականություն,
3. ինքնուրույն տեսական և գործնական աշխատանք՝ ստացած գիտելիքներն
ամրապնդելու և խորացնելու նպատակով՝ օգտագործելով առաջարկված հիմնական և
լրացուցիչ գրական աղբյուրներ, համացանցի աղբյուրները
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
բանավոր քննություն՝ 20 միավոր ընդհանուր գնահատականով: Քննական տոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Գնահատման քայլը՝ 0.5 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Համառոտ ակնարկ մոլեկուլային կենսաբանության զարգացման պատմությունից,
“մոլեկուլային կենսաբանություն” հասկացությունը: Վիրուսների և ֆագերի,
պրոկարիոտների
և
էուկարիոտների
գենոմի
կառուցվածքային
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առանձնահատկությունները:
Ժառանգական
ինֆորմացիայի
փոխանցման
մեխանիզմները: ԴՆԹ-ի տրանսկրիպցիայի մեխանիզմները վիրուսների մոտ,
Հակադարձ տրանսկրիպցիա: Պրոկարիոտ և էուկարիոտ գեների կառուցվածքը,
շարժուն
գենետիկական
տարրերը,
գեների
հորիզոնական
փոխանցման
մեխանիզմները, բակտերիալ պլազմիդներ: ԴՆԹ-ի ռեպլիկացիան էուկարիոտների
մոտ, ռեպլիկոն: ԴՆԹ-ի տրանսկրիպցիան, նրա կարգավորումը: Պրոցեսինգը և
սպլայսինգը ԴՆԹ-ի տրանսկրիպցիայից հետո:
Տրանսլյացիայի գործընթացը,
սպիտակուցի սինթեզի մոլեկուլային մեխանիզմը, ռիբոոսոմներ: Սպիտակուցի
փաթեթավորումը բջջում: ԴՆԹ-ի վերականգնելի վնասվածքները և նրանց
ռեպարացիան:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Северин С.Е. Биологическая химия, 2016, Издательство ГЭОТАР-Медиа, 624стр.
2. Ригден Д. Дж. Структура и функционирование белков, Изд. Ленанд, Едиториал
УРСС, 2014, 424стр.
3. Мушкамбаров Н., Кузнецов С. Молекулярная биология. Введение в
молекулярную цитологию и гистологию. Учебное пособие, 2016, 616 стр.
4. Спирин А.С. Молекулярная биология: рибосомы и биосинтез белка, 2011,
Изд.центр “Академия”, 496с.
5. Weaver F.R. Molecular Biology, 5th edition, Mcgraw Hill Higher Education, 2011,
914p
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6. 6-րդ՝ գարնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել մասնագիտական
պատկերացում կենսաֆիզիկական քիմիայի որպես կենդանի օրգանիզմների
կենսագործունեության ֆիզիկաքիմիական հիմունքների և նրանց վրա ֆիզիկական
գործոնների ազդեցության մասին ժամանակակից հիմնախնդիրների և նրանց լուծման
վերաբերյալ
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. Ներկայացնելու կենսաֆիզիկայի և կենսաֆիզիկական քիմիայի ժամանակակից
տեսական հիմնախնդիրները,
2. Վերարտադրելու ընդհանուր կենսաֆիզիկական քիմիայի հիմնահարցերի
լուծման տրամաբանությունը և իրականացման եղանակները,
3. Ինքնուրույն առաջադրելու և կիրառելու համապատասխան հետազոտական
խնդիրներ և մեթոդներ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. օգտագործելու և գործնականում կիրառելու կենդանի օրգանիզմների
ուսումնասիրության կենսաֆիզիկական, այդ թվում՝ քանակական վերլուծական
մեթոդներ,
2. գնահատելու և վերլուծելու առաջադրված խնդրի լուծման արդյունքում ստացված
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փորձնական արդյունքները,
3. մեկնաբանելու բնության մեջ կենսաբանական գործընթացները և պարզաբանել
դրանց մեխանիզմները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1. կիրառելու կենսաֆիզիկական հետազոտությունների հիմնական մեթոդներին
2. վերլուծելու փորձնական արդյունքները և համակողմանի վերլուծությամբ
ներկայացնելու տեսական նյութը, վարել մասնագիտական բանավեճեր
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. կենսաֆիզիկայի և կենսաֆիզիկական քիմիայի ժամանակակից տեսական
հիմնախնդիրների ներկայացում, ընդհանուր կենսաֆիզիկական քիմիայի
հիմնահարցերի լուծման տրամաբանության և իրականացման եղանակների
վերարտադրում, համապատասխան հետազոտական խնդիրների և մեթոդների
ինքնուրույն առաջադրում և կիրառում,
Բ1. կենդանի օրգանիզմների ուսումնասիրության կենսաֆիզիկական, այդ թվում՝
քանակական վերլուծական մեթոդների կիրառում գործնականում,
Բ2. առաջադրված խնդրի լուծման արդյունքում ստացված փորձնական արդյունքների
գնահատում և վերլուծում, բնության մեջ կենսաբանական գործընթացների
մեկնաբանում և դրանց մեխանիզմների պարզաբանում,
Գ1,. փորձնական արդյունքների վերլուծություն և տեսական նյութի ներկայացում
համակողմանի վերլուծությամբ, մասնագիտական բանավեճերի վարում,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ (ավանդական և ինտերակտիվ, դրվագների ցուցադրմամբ և
քննարկմամբ, հարցեր և պատասխաններ, զրույց)
2. Լաբորատոր պարապմունքներ (կենսաբանական հեղուկների, բակտերիաների
կախույթների, քիմիական նյութերի, այդ թվում՝ թթուների և հիմքերի, ինչպես նաև
սարքերի և սարքավորումների օգտագործմամբ, փորձերի արդյունքների
մշակմամբ)
3. Ուսուցանող ձևեր և մեթոդներ (բաց հարցերով քննարկում. ինքնագնահատում և
փոխադարձ գնահատում, ռեֆերատ/էսսեների և նախագծերի պատրաստում,
անհատական և խմբակային առաջադրանքներ) և միավորային գնահատում
(բանավոր և գրավոր հարցում, հայտորոշիչ թեստեր)
4. Ինքնուրույն աշխատանքներ (գրականության մշակում, զեկուցումների
պատրաստում և քննարկում)
5. Անհատական խորհրդատվություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն – կազմակերպվում է բանավոր, հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 1-ական միավոր:
Գնահատման քայլը` 0.5միավոր:
2-րդ ընթացիկ քննություն - կազմակերպվում է գրավոր, հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 1-ական միավոր:
Գնահատման քայլը` 0.5միավոր:
1. Եզրափակիչ քննություն - բանավոր քննություն, հարցատոմսը պարունակում է
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5 հարց, յուրաքանչյուրը 2 միավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Գնահատման
քայլը՝ 0.5 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թաղանթային գործընթացները բջջում. նյութերի պասիվ և ակտիվ տեղափոխություն:
Դիֆուզիա։ Իոնական անցքուղիներ: Առաջնային և երկրորդային ակտիվ ու
ուղղորդված տեղափոխություն։ Պոմպեր։ Կենսաթաղանթներում էլեկտրոնների
տեղափոխումը ու էներգիայի ձևափոխումը: Պրոտոնային պոմպեր: Միտչելի
էներգիական զուգորդման քեմիօսմոսային տեսություն: Էլեկտրածնություն ու կենսապոտենցիալներ: Թաղանթների էլեկտրածին մեխանիզմներ: Կենսահամակարգերի
շարժունությունը։ Մկանների կծկումը։ Ֆոտոկենսաբանական գործընթացները
կենսաբանական համակարգերում: Ֆոտոսինթեզ և տեսողություն: Իոնացնող
ճառագայթման կենսաբանական ներգործությունը. իոնացնող ճառագայթման
ֆիզիկական բնույթը և նյութի հետ փոխազդեցությունը: Էլեկտրամագնիսական ու
մասնիկային ճառագայթում:
Լաբորատոր աշխատանքներ. Կենսահամակարգերի՝ բջիջների և հյուսվածքների
(գորտի
մաշկի)
թափանցելիությունը։
Բջջաթաղանթով
նյութերի
ակտիվ
տեղափոխություն. Բակտերիաներում իոնների հոսքեր: Կենսահամակարգերի
օքսիդավերականգնողական
հատկությունները.
Օքսիդավերականգնողական
պոտենցիալը։ Թաղանթային սպիտակուցներում սուլֆհիդրիլային խմբերի քանակի
որոշումը: Կենսահամակարգերում (բակտերիաների կախույթներ, բուսական
մզվածքներ)
լույսի
կլանման
առանձնահատկությունները։
Ֆոտոտրոֆ
միկրոջրիմուռները
որպես
կենսաֆիզիկական
և
կենսաքիմիական
հետազոտությունների օբյեկտներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Թռչունյան Ա. Կենսաբանական թաղանթներ։ Երևան, Զաիգակ, 2001, 175 էջ։
2. Թռչունյան Ա., Հովհաննիսյան Ն., Կարապետյան Հ. Ընդհանուր կենսաքիմիայի
լաբորատոր աշխատանքներ։ Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 240 էջ։
3. Ч. Кантор, Л. Шиммел. Биофизическая химия. В 3-х т. М. 1984.
4. А.Б. Рубин. Биофизика. В 3-х т. М., Изд-во Ин-т комл. иссл., 2013.
5. D. Klostermeyer, M.G. Rudolph. Biophysical Chemistry. CRC Press, 2017. 770 p.
1. 0709/Բ49

2. Կենսաթաղանթների կենսաքիմիա

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս. 20 ժամ/ լաբ. 10 ժամ
6. 6-րդ՝ գարնանային
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Ուսանողներին հաղորդել գիտելիքներ կենսաթաղանթների կենսաքիմիա
առարկայի արդի հիմախնդիրների և դրանց լուծման վերաբերյալ,
2. Ծանոթացնել
կենսաթաղանթների
կառուցվածքային
առանձնահատկությունների, կենսաթաղանթներով նյութերի տեղափոխման
գործընթացների հետ:
3. Պարզաբանել
բջջի
կենսագործունեության
համար
տեղափոխման
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գործընթացների նշանակությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. Նկարագրելու
կենսաթաղանթների
կառուցվածքային
առանձնահատկությունները,
2. Բնութագրելու կենսաթաղանթներով նյութերի տեղափոխման գործընթացները և
նրանց նշանակությունը,
3. Պարզաբանելու էներգիայի ձևափոխությունը կենսաթաղանթներում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Վերլուծելու կենսաբանական թաղանթների ուսումնասիրման ժամանակակից
մեթոդներն ու մոտեցումները,
2. Գնահատելու
բակտերիաների
խմորման
և
անաերոբ
շնչառության
կենսաէներգետիկական արդյունավետությունը,
3. Որոշելու խմորասնկերի և բակտերիաների թաղանթային բշտիկներում
ԱԵՖազային ակտիվությունը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1. Վերլուծելու ստացված գիտելիքները և կատարելու եզրակացություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3. կենսաթաղանթների կառուցվածքային առանձնահատկությունների, նրանցով
նյութերի տեղափոխման գործընթացների և կենսաթաղանթներում Էներգիայի
ձևափոխության առանձնահատկությունների նկարագրում,
Բ5. բակտերիաների խմորման և անաերոբ շնչառության կենսաէներգետիկական
արդյունավետության գնահատում,
Գ1. մասնագիտական գործունեության օբյեկտների մշակման և հետազոտման
գործընթացների որակի գնահատում, վերլուծում և վերահսկում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ, ցուցադրություններ,
2. Սեմինարներ, քննարկումներ,
3. Գործնական աշխատանքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն – գրավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով,
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն – բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, որոնցից առաջին երկուսը` 3 միավոր,
իսկ վերջինը` 4 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կենսաբանական թաղանթները որպես կենդանի համակարգերի ունիվերսալ
կառուցվածքագործառական
կազմավորումներ:
Կենսաթաղանթների
կազմը։
Թաղանթային լիպիդները և սպիտակուցների առանձնահատկությունները: Լիպիդային
կառույցներ. Թաղանթային լիպիդների և սպիտակուցների ընդհանուր բնութագիրը:
Ջուրը որպես թաղանթների բաղադրամաս: Արհեստական լիպիդային կառույցներ.
միաշերտեր, երկշերտեր: Լիպոսոմներ, պրոտեոլիպոսոմներ: Կենսաթաղանթների
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կազմավորումը: Թացանթային կառույցների դինամիկական հատկությունները.
Լիպիդների ու սպիտակուցների շարժունակությունը թաղանթային կառույցներում:
Փուլային անցումները լիպիդային կառույցներում: Կենսաթաղանթներով նյութերի
պասիվ տեղափոխության առանձնահատկություններ. Տեղափոխման գործընթացների
նշանակությունը բջջի կենսագործունեության համար, նրանց դասակարգումը: Պասիվ
տեղափոխության
չափանիշները:
Պարզ
ու
միջնորդված
դիֆուզիա:
Կենսաթաղանթներով ջրի տեղափոխումը: Կենսաթաղանթներով նյութերի ակտիվ
տեղափոխություն. Թաղանթներով նյութերի ակտիվ տեղափոխություն: Ակտիվ
տեղափոխության չափանիշները և տեսակները: Առաջնային տեղափոխիչների
տեսակները և ընդհանուր բնութագիրը: Նութերի երկրորդային ակտիվ և ուղղորդված
տեղափոխություն.
Երկրորդային
ակտիվ
տեղափոխություն:
Ուղղորդված
տեղափոխիչներ:
Էներգիայի
ձևափոխության
առանձնահատկությունները
կենսաթաղանթներում. Թաղանթներում էլեկտրոնների տեղափոխությունը ու
էներգիայի ձևափոխումը: Էլեկտրոնների տեղափոխման շղթաները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Թռչունյան Ա. Կենսաբանական թաղանթներ։Երևան, Զանգակ-97, 2001.
2. Թռչունյան Ա., Բաղրամյան Կ., Փոլադյան Ա., Գաբրիելյան Լ. Կենսաբանական
թաղանթների կենսաֆիզիկա, կենսաէներգետիկա և կենսաքիմիա: Լաբորատոր
աշխատանքների ուսումնամեթոդական ձեռնարկ: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012:
3. Скулачев В.П., Богачев А.В., Каспаринский Ф.О. Мембранная биоэнергетика. М.
Изд-во МГУ, 2010, 368 с.
4. Biochemistry of Lipids, Lipoproteins and Membranes. Ridgway ND. and McLeod RS.
(Eds.), Elsevier, 2016, 600 p. ISBN: 978-0-444-63438-2.
5. Borrell JH, Domènech Ò, Keough KMW. Membrane Protein-Lipid Interactions: Physics
and Chemistry in the Bilayer. Springer, Switzerland, 2016, 126 p., ISBN 978-3-319-302751.
1. 0709/Բ50

2. Կենսաքիմիական մեթոդներ

3. 9 ECTS
կրեդիտ

4. 9 ժամ/շաբ
5. դաս. 50 ժամ/լաբ. 85ժամ
6. 7-րդ՝ աշնանային
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Հիմնավորել
ժամանակակից
ֆիզիկաքիմիական
մեթոդների
դերը
կենսաքիմիական հետազոտություններում, ուսանողներին տալ հիմնարար
գիտելիքներ
էլեկտրոնային
սպեկտրոսկոպիայի,
ֆլյուորեսցենցիայի,
էլեկտրոֆորեզի և ուլտրացենտրիֆուգման մեթոդների և կենսաքիմիայում նրանց
կիրառելիության վերաբերյալ, ծանոթացնել քրոմատոգրաֆիկ մեթոդի էությանը և
տարատեսակներին
2. բացատրել
քիմիական
լուծույթների
պատրաստման
եղանակները
և
հաշվարկները, ներկայացնել բուսական հումքից լուծամզվածքների ստացման
եղանակները, նկարագրել կենդանական տարբեր օրգաններից և հյուսվածքներից
հոմոգենատների ստացման մեթոդները, սովորեցնել ինչպես բուսական հումքում,
293

այնպես էլ կենդանական օբյեկտներում ֆերմենտների ակտիվության որոշման և
մաքրման մեթոդներ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. նկարագրելու հետազոտության մի շարք ժամանակակից կենսաքիմիական
մեթոդներ,
բացատրելու
նրանց
էությունը,
կիրառման
առանձնահատկությունները
2. գործնականում կիրառելու հետազոտության կենսաքիմիական մեթոդները,
հաշվարկել և պատրաստել քիմիական լուծույթներ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. նախագծելու և ինքնուրույն իրականացնելու փորձնական ուսումնասիրություններ
մոլեկուլային մակարդակով,
2. առաջադրվող գործնական խնդրի լուծման ժամանակ օգտագործելու նորագույն
սարքավորումներ`
ուլտրացենտրիֆուգներ,
սպեկտրոֆոտոմետրեր,
ֆլյուրեսցենտային
սպեկտրոմետր
և
այլն,
գործնականում
կիրառելու
ժամանակակից
սարքավորումների
հետ
աշխատանքի
հմտությունները,
վերջնական արդյունքների հիման վրա նախագծելու փորձարարական
աշխատանքի հաջորդ փուլերը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1. ինքնուրույն նախագծելու կենսաքիմիական խնդրի լուծման հաջորդականությունը,
համադրելու հետազոտության արդյունքում ստացված տվյաները,
2. քննարկելու և վերլուծելու իր կողմից իրականացված հետազոտական
աշխատանքի արդյունքները և բացատրելու դրանք, համադրելու ստացված
արդյունքները գրական աղբյուրներում առկա տվյալների հետ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա6. հետազոտության մի շարք ժամանակակից կենսաքիմիական մեթոդների
նկարագրություն, նրանց էության, կիրառման առանձնահատկությունների
բացատրություն,
փորձնական
ուսումնասիրությունների
նախագծում
և
ինքնուրույն
իրականացում
մոլեկուլային
մակարդակով,
առաջադրվող
գործնական խնդրի լուծման ժամանակ
նորագույն սարքավորումների
օգտագործում,
գործնականում
ժամանակակից
սարքավորումների
հետ
աշխատանքի հմտությունների կիրառում,
Բ6. կենսաքիմիական խնդրի լուծման հաջորդականության ինքնուրույն նախագծում՝
կիրառելով ժամանակակից կենսաքիմիական հետազոտությունների մեթոդներ,
Գ3. հետազոտության արդյունքում ստացված տվյաների համադրում, վերջնական
արդյունքների հիման վրա փորձարարական աշխատանքի հաջորդ փուլերի
նախագծում, իր կողմից իրականացված հետազոտական աշխատանքի
արդյունքների քննարկում և վերլուծում և բացատրություն, ստացված
արդյունքների համադրում գրական աղբյուրներում առկա տվյալների հետ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Տեսական գիտելիքների հաղորդում ուսանողներին դասախոսությունների ձևով՝
օգտագործելով դիտակտիկ նյութեր աղյուսակների, սխեմաների, սլայդների
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տեսքով,
2. Լաբորատոր հետազոտությունների իրականացում՝ հետազոտության
կենսաքիմիական մեթոդների գործնական կիրառումով,
3. Ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքի կազմակերպում՝ օգտագործելով
ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, գիտական զեկուցումների և
ռեֆերատների քննարկումներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
• 1-ին ընթացիկ քննություն – գրավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով,
• 2-րդ ընթացիկ քննություն – բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, որոնցից առաջին երկուսը` 3 միավոր, իսկ
վերջինը` 4 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հետազոտության ժամանակակից կենսաքիմիական մեթոդների կիրառման
անհրաժեշտությունը և ընձեռած հնարավորությունները: Հետազոտության ֆիզիկական
մեթոդները՝ էլեկտրոնային սպեկտրոսկոպիա, ֆլյուորեսցենտային սպեկտրոսկոպիա,
ուլտրացենտրիֆուգում: Էլեկտրոֆորեզի էությունը, ԴՆԹ-ի և սպիտակուցների
անջատման և մաքրման գործընթացում, մեթոդի կիրառման
առանձնահատկությունները: Քրոմատոգրաֆիկ մեթոդներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Савина О.В, Шашурина. Учебное пособие для лабораторных работ по основам
биотехнологии переработки сельскохозяйственой продукции. 2011, 88с.
2. Северин Е.С и др. Биологическая химия, Москва, Мед. Информ.агентство, 2014,
709стр.
3. Boyer R.F. Biochemistry laboratory: modern theory and techniques, 2012, Pearson
Education Inc., 2012, 362p.
4. Jameson David M. Introduction to Fluorescence, CRC Press, 2014, 313p.
5. Gunter Gauglitz, Moore David S. Handbook of Spectroscopy, Wiley-VCH, Weinheim,
2014, 1993p.
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2. Կենսատեխնոլոգիայի հիմունքներ

3. 5 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս. 45ժամ/ լաբ. 15ժամ
6. 7 –րդ՝ աշնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1.Ուսանողներին
հաղորդել հիմնարար գիտելիքներ կենսատեխնոլոգիական
արտադրություններում օգտագործվող օրգանիզմների առանձնահատկությունների,
դրանց ստացման եղանակների, կիրառման ժամանակակից գենաընտրողական,
մուտագենեզի և գենաճարտարագիտական մեթոդների,
2.կենսատեխնոլոգիական արտադրությունում կիրառվող օբյեկտի ճիշտ ընտրության
մոտեցումների, նպատականյութի սինթեզի օպտիմալացման եղանակների,
նպատականյութի մաքրման մեթոդների վերաբերյալ;
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. նկարագրելու կենսատեխնոլոգիական օբյեկտները, բջջա- , գենա- և
սպիտակուցային ճարտարագիտության մեթոդները,
2. ներկայացնելու կենսակատալիզի առանձնահատկությունները և դրանց
կարգավորման մոտեցումները կենսատեխնոլոգիական արտադրություններում

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. Իրականացնելու կենսատեխնոլոգիական օբյեկտի ընտրություն, որի վրա հիմնված
կլինի նոր արտադրությունը,
2. Կարգավորելու նպատականյութի արտադրման գործընթաց

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1. աշխատելու գիտահետազոտական լաբորատորիաներում և արտադրության մեջ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. ծանոթություն կենսատեխնոլոգիական արտադրությունների հիմնական
մեթոդներին և ուղղություններին, կենսատեխնոլոգիական արտադրությունների
ընտրության մոտեցումներին և կենսատեխնոլոգիական օբյեկտների պահպանման,
աճեցման, մոդելավորման սկզբունքներին,
Բ5. ժամանակակից մեթոդների կիրառմամբ նպատականյութի արտադրման
գործընթացի կարգավորում,
Գ1. մասնագիտական գործունեության օբյեկտների մշակման և հետազոտման
գործընթացների որակի գնահատում, կառավարում և վերահսկում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Ինտերակտիվ և դասական ոճի դասախոսություններ՝ հարց պատասխան մեթոդի
կիրառմամբ:
2. Տեսաֆիլմերի դիտում:
3. Ինքնուրույն, զույգերով և խմբակային հանձնարարականների կատարում
լաբորատոր պարապմունքների ընթացքում:
4. Սեմինարների ընթացքում անհասկանալի և բարդ հիմնահարցերի քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն – կազմակերպվում է բանավոր, հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 1-ական միավոր:
Գնահատման քայլը` 0.5միավոր:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն - կազմակերպվում է գրավոր, հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 1-ական միավոր:
Գնահատման քայլը` 0.5միավոր:
3. Եզրափակիչ քննություն - բանավոր քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 5
հարց, յուրաքանչյուրը 2 միավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Գնահատման
քայլը՝ 0.5 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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Ներածություն. կենսատեխնոլոգիա առարկան, փոխադարձ կապը գիտության և
տեխնիկայի այլ բնագավառների հետ, հիմնական օբյեկտը: Հասկացություն
նպատականյութի մասին. սինթեզի հիմնական ուղիները, սելեկցիա, մուտագենեզ,
գենային,
բջջային,
սպիտակուցային
ճարտարագիտություն:
Մոլեկուլային
կենսատեխնոլոգիա. Ֆերմենտներ, հիբրիդային մոլեկուլների կառուցում, վեկտորներ,
CRISPER CAS համակարգ, հիբրիդացում, էլեկտրաֆորեզ, ռեստրիկցիոն վերլուծություն,
գենադարաններ, սեկվենավորում, բլոթինգ: Կենսաօբյեկտների պոպուլյացիայի
կայունություն՝ վերահսկման և պահպանման եղանակները: Կենսաօբյեկտների
աճեցման եղանակները և կիրառվող սարքավորումները: Նպատականյութի
անջատման և մաքրման մեթոդները, որակի վերահսկում: Կենսակատալիզի
հիմունքները և կիրառությունը: Կենսատեխնոլոգիայի կիրառման բնագավառները:
Գործնական դասերը նախատեսում են “Հայկենսատեխնոլոգիա” ԳԱԿ-ի այցելությունը,
որտեղ ուսանողները կծանոթանան մուտագենեզի տարբեր եղանակներին, ակտիվ
շտամների ընտրություն, կլոնավորման, կենսառեակտորների կառուցվածքի հետ:
Լաբորատոր աշխատանքների ընթոցքում, ուսանողները կատարելու են պլազմիդային
ԴՆԹ-ի անջատում, էլեկտրաֆորեզ, շտամ-արտադրիչի մեկուսացում, ֆերմենտային
ակտիվության չափում և այն: Սեմինարների ընթացքում քննարկվելու են
գենետիկական ձևափոխված օրգանիզմների ստացման եղանակներն ու կիրառումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Սաղյան Ա. «Կենսատեխնոլոգիա». ԵՊՀ, 2013, 408 էջ:
2. Нетрусов А.И. “Введение в биотехнологию” Академия, 2014, 288 с.
3. Б. Глик, Дж. Пастернак. Молекулярная биотехнология. М., Изд-во “Мир”, 2002,
590 с.
4. Oliver Brandenberg, Zephaniah Dhlamini, Alessandra Sensi, Kakoli Ghosh, Andrea
Sonnino “Introduction to Molecular Biology and Genetic Engineering”, Food and
Agriculture Organization of the United Nations Rome, 2011, 146p.
5. Егорова Т.А., Клунова С.М., Живухина Е.А.. Основы биотехнологии. М. Academia,
2003, 208 с.
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2. Կենսաէներգետիկա

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 3 ժամ/շաբ
5. դաս.- 30 ժամ, լաբ․- 15 ժամ
6. 7-րդ՝ աշնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
21. ուսանողներին
հաղորդել
խորը
և
համակողմանի
գիտելիքներ
կենսաէներգետիկայի արդի հիմնախնդիրների, հիմնական ուղղությունների և
դրանց լուծման վերաբերյալ,
22. ստեղծել հիմնարար պատկերացում կենսաէներգետիկայում օգտագործվող
ժամանակակից հետազոտական մեթոդների մասին,
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23. ծանոթացնել կենսաէներգետիկայի գիտելիքների բժշկությունում և
կենսատեխնոլոգիայում կիրառման հնարավորությունների հետ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնելու կենսաէներգետիկայի ժամանակակից տեսական հիմնահարցերը,
2. նկարագրելու բջջում կենսաէներգետիկական
հիմնական գործընթացները,
կենդանի օրգանիզմներում դրանց բազմազանությունը,
3. ձևակերպելու
էներգիա
առաջացնող
համակարգերի
կառուցվածքը,
կարգավորումը, էներգիայի ձևափոխությունը, էներգիա պահեստավորող
մեխանիզմները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
•

տարբերակելու էներգիա առաջացնող համակարգերի բազմակիությունը և դրա
կենսաբանական նշանակությունը,

•

կանխատեսելու

և

մոդելավորելու

բջջի

նյութափոխանակային

հոսքերը,

էներգետիկ հաշվեկշիռը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.

օգտագործելու

ստացած

գիտելիքները

մասնագիտական

գործունեության

ընթացքում տարբեր հարցեր լուծելու համար,
2. իրականացնելու հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական, կլինիկական
ոլորտներում, փորձնական արդյունքների և տեսական նյութի համակողմանի
վերլուծության ունակություն:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. կենսաէներգետիկայի ժամանակակից տեսական հիմնահարցերի ներկայացում,
բջջում կենսաէներգետիկական
հիմնական գործընթացների, կենդանի
օրգանիզմներում
դրանց
բազմազանության
նկարագրություն,
էներգիա
առաջացնող համակարգերի կառուցվածքի,
կարգավորման,
էներգիայի
ձևափոխության, էներգիա պահեստավորող մեխանիզմների ձևակերպում,
Բ3. մանրէների նյութափոխանակության արգասիքների օգտագործում տարբեր
արտադրություններում,

բջջի

նյութափոխանակային

հոսքերի,

էներգետիկ

հաշվեկշռի կանխատեսում և մոդելավորում,
Գ1. հետազոտական աշխատանքների իրականացում ակադեմիական, կլինիկական
ոլորտներում, փորձնական արդյունքների և տեսական նյութի համակողմանի
վերլուծություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.

Ուսուցանող

(բաց

հարցերով

քննարկում.ինքնագնահատում

և

փոխադարձ

գնահատում, ռեֆերատ/էսսեների և նախագծերի պատրաստում, անհատական և
խմբակային առաջադրանքներ) և միավորային գնահատում,
2. Ներմուծական և ավանդական դասախոսություններ, քննարկումներ տեղում,
ինտերակտիվ զրույց
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3. Անհատական խորհրդատվություն, ինքնուրույն ուսման ավելի ընդլայնված, խոր
վերլուծության և աջակցության հնարավորության տրամադրում,
4․ Ինքնուրույն աշխատանքների և դրվագների ցուցադրմամբ զեկուցում-սեմինարների
հանձնարարում,
5․ Լաբորատոր աշխատանքներում հմտությունների ուսուցանում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Բանավոր քննություն 20 միավոր ընդհանուր գնահատականով: Քննական տոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Գնահատման քայլը՝ 0.5 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կենսաէներգետիկայի առարկան ու խնդիրները, հիմնական նվաճումները: Տարբեր
օրգանիզմների էներգիական պահանջմունքները, բազմազանությունը: Բջջի
հիմնական էներգիայի աղբյուրները: Էներգիայի ձևափոխությունը և բջջի
էներգիառաջացման հիմնական ուղիները: Էներգիայի զուգորդման քեմիօսմոսային
տեսություն: Օքսիդային ֆոսֆորիլացում, էլեկտրոն տեղափոխող շղթաներ:
Էլեկտրաքիմիական
պոտենցիալ
առաջացնող
համակարգեր:
Օքսիդավերականգնողական գործընթացներ: Միկրոօրգանիզմներում էլեկտրոն
տեղափոխող շղթաների բազմազանությունը: Ֆոտոսինթեզի գործընթացները
կենդանի օրգանիզմներում, բազմազնությունը: Էլեկտրաքիմիական պոտենցիալի
որոշումը:
ԱԵՖ-սինթազ,
բազմազանությունը:
Բակտերիառոդօպսին:
Ջերմառաջացում: Բակտերիաների մտրակի աշխատանքի մեխանիզմը: Նատրիումիկալիումի
իոնների
գրադիենտը
որպես
էներգիայի
պահեստային
ձև,
էլեկտրաքիմիական
գրադիենտի
տեղափոխումը
միկրոօրգանիզմներում:
Նատրիումական էներգետիկա: Կենսաէներգետիկայի տեխնոլոգիական և բժշկական
կիրառումները:
Կենսաէներգետկական
խախատումներով
պայմանավորված
հիվանդություններ: Թթվածնի ակտիվ ձևեր և դրանց հակազդման մեխանիզմեր:
Կենսավառելիք: Մոլեկուլային ջրածնի արտադրությունը բակտերիաներում,
հիդրոգենազների բազմազանությունը: Մանրէների օգնությամբ էլեկտրականության
ստացումը. կենսաԷլեկտրաքիմիական էլեմենտներ և սարքեր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Скулачев В.П., Богачев А.Б., Каспаринский Ф.О., Мембранная биоэнергетика.
Издательство Московского Университета, 2010, 267 c.
2.
Nelson D, Cox M. Principles in Biochemistry, 6nd Ed., Elsevier, Academic Press, 2015,
1340 p.
3.
Nicholls D.G., Ferguson S.J. Bioenergetics 4, 4nd Ed., Elsevier, Academic Press, 2013,
434 p.
4.
Թռչունյան Ա., Կենսաբանական թաղանթներ, Երևան, “Զանգակ”, 2001.
5.
Trchounian A., In Bacterial memebranes. Ed. A. Trchounian, Research Signpost, Kerala
(India), 2009.
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1. 0709/Բ53
4. 7 ժամ/շաբ.
6. 7-րդ՝ աշնանային

2. Կենսատեխնոլոգիական մեթոդներ

3. 7 ECTS
կրեդիտ

5. դաս. 40 ժամ/ լաբ.65ժամ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Ծանոթացնել ուսանողներին ժամանակակից կենսատեխնոլոգիայում կիրառվող
մեթոդներին։ Հիմնավորել արդի կենսատեխնոլոգիական մեթոդների դերը
գիտահետազոտական աշխատանքներում,
2. Ընտրել հետազոտության համար ճիշտ օբյեկտ, քննարկել վերջնանպատակին
հասնելու համար մեթոդների ճիշտ հերթականություն։ Ձևակերպել ֆերմենտների
անջատման և մաքրման եղանակները կիրառեով քրոմատոգրաֆիայի տարբեր
եղանակներ,
3. Վերլուծել և գնահատել ստացված արդյունքները նկարագրել ֆերմենտների
կենսաքիմիական
հատկությունները
կենսատեխնոոգիական
ժամանակակից
մեթոդներով: Նկարագրել ֆերմենտների կենսաքիմիական
հատկությունները
կենսատեխնոոգիական ժամանակակից մեթոդներով
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու կենսատեխնոլոգիական համապատասխան մեթոդների ընտրության
սկզբունքները, կենսատեխնոլոգիական ժամանակակից մեթոդներ:
2. գնահատելու ընտրված մեթոդի կիրառման արդյունավետությունը
3. գործնականում կիրառելու ֆերմենտների անջատման և մաքրման, բույսերի
միկրոկլոնային բազմացման, անհրաժեշտ մանրէների շտամների մեկուսացման,
մանրէներից և բույսերից ԴՆԹ-ի անջատման,
մանրէների և բույսերի
տրանսֆորմացման, որոշ ֆերմենտային ակտիվության և կենսաբանական
ակտիվության ուսումնասիրման մեթոդներ։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. ինքնուրույն նախագծելու և կիրառելու անհրաժեշտ մեթոդները,
2. օգտագործելով ժամանակակից տեխնիկական հնարավորություններ՝ լուսաբանելու
ստացված վերջնարդյունքները, ցուցաբերել պատասխանատվություն կատարած
աշխատանքի և արդյունքների հավաստիության վերաբերյալ։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. կողմնորոշվելու կենսատեխնոլոգիայի ժամանակակից ուղղությունների և
մեթոդների ընտրության մեջ։ Համակարգելու ստացված հետազոտական աշխատանքի
արդյունքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. կենսատեխնոլոգիական համապատասխան մեթոդների ընտրության
սկզբունքների և կենսատեխնոլոգիական ժամանակակից մեթոդների նկարագրություն,
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ընտրված մեթոդի կիրառման արդյունավետության գնահատում,
Բ5. ֆերմենտների անջատման և մաքրման, բույսերի միկրոկլոնային բազմացման,
անհրաժեշտ մանրէների շտամների մեկուսացման, մանրէներից և բույսերից ԴՆԹ-ի
անջատման,
մանրէների և բույսերի տրանսֆորմացման, որոշ ֆերմենտային
ակտիվության և կենսաբանական ակտիվության ուսումնասիրման մեթոդների
կիրառում գործնականում, կենդանի բջիջների կազմության մեջ մտնող հիմնական
քիմիական բաղադրամասերի որակական ու քանակական որոշում, բույսերի
մերսթեմային հյուսվածքների աճեցում,
Գ1. Կողմնորոշում կենսատեխնոլոգիայի ժամանակակից ուղղությունների և
մեթոդների ընտրության մեջ,
Գ2. հետազոտական աշխատանքի արդյունքների համակարգում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Լաբորատոր
հետազոտությունների
իրականացում
ժամանակակից
սարքավորումների և կենսատեխնոլոգիական մեթոդների կիրառմամբ
2. համադրելով գիտական աղբյուրների և ստացված տվյալների արդյունքները
վերլուծություն կատարել:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն – գրավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով,
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն – բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, որոնցից առաջին երկուսը` 3 միավոր, իսկ
վերջինը` 4 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բույսերի մերիսթեմային կուլտուրաների ստացման պայմանների մշակում։
Agrobacterium ցեղին պատկանող մանրէների անջատում։
Ագրոբակտերիաների
տրանսֆորմացում։ Ընդհանուր սպիտակուցների քանակական որոշում։ Բույսերից
քրոմոսոմային ԴՆԹ-ի անջատում։ Տրանսֆորմացված բույսերից ստացված
լուծամզվածքների ազդեցությունը մանրէների ադհեզիայի և կոհեզիայի վրա։
Բուսական լուծամզվածքներում սուպերօքսիդ դիսմուտազ և պերօքսիդազ
ֆերմենտների ակտիվության
որոշում։ Բուսական լուծամզվածքների մետաղ
խելատացնող ակտիվության ուսումնասիրում։ Ֆերմենտների անջատում և մաքրում:
Ճագարի
կմախքային
մկանների
լակտատդեհիդրոգենազի
բյուրեղային
պատրաստուկի
ստացում
աղայնացման
մեթոդով:
Ալկոհոլդեհիդրոգենազի
անջատումը և մաքրումը ցորենի սերմերից ժել-քրոմատոգրաֆիայի մեթոդով և նրա
մաքրման աստիճանի ակտիվության որոշում: Առնետի լյարդի արգինազի անջատում և
մաքրում իոնափոխանակային քրոմատոգրաֆիայի մեթոդով և նրա ակտիվության և
մաքրման աստիճանի որոշում: Ուրեազի ակտիվության որոշում բակլայի սերմերում և
որոշ մանրէներում: Բակտերիաների և խմորասնկերի ԱԵՖ-ային ակտիվության
որոշումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Թռչունյան Ա.Հ, Փանոսյան Հ․, Բազուկյան Ի․, Մարգարյան Ա․, Պոպով Յու․
Մանրէաբանական լաբորատոր աշխատանքներ․ Մեթոդական ձեռնարկ, ԵՊՀ,
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2. Պրոկարիոտների կարգաբանություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 3 ժամ/շաբ
5. դաս.30 ժամ,/լաբ. 15 ժամ
6. 7-րդ՝աշնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողների մոտ ձևավորել
1. պրոկարիոտ օրգանիզմների կարգաբանությանը,
2. դասակարգման համակարգերին (ֆենոտիպական և ֆիլոգենետիկական)
3. նույնականացման անվանակարգման սկզբունքներին, և հիմնական
կարգաբանական խմբերին առնչվող պատշաճ մասնագիտական պատկերացում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու
պրոկարիոտների
դասակարգման,

անվանակարգման
և
նույնականացման հիմնական սկզբունքները և արդի հիմնախնդիրները
2. բացատրելու պրոկարիոտների ֆենոտիպական և ֆիլոգենետիկական դասկարգման
սկզբունքները
3. իրականացնելու պրոկարիոտների նույնականացման համար կիրառվող
պոլիֆազային մոտեցում

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. Ֆենոտիպական հիման վրա իրականացնելու պրոկարիոտների կարգաբանական
տարբեր խմբերին պատկանող մանրէների նույնականացում
2. Ֆիլոգենետիկական մարկերների կիրառմամբ իրականացնելու բակտերիաների և
արքեաների նույնականացում
3. Տիրապետելու պրոկարիոտների նույնականացման համար կիրառվող որոշիչներից և
GeneBank-ում առկա տվյալների բազայից օգտվելու տեխնիկային և ծրագրերին

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1. պատկերացում ունենալու կենդանի օրգանիզմների համակարգում պրոկարիոտների
դիրքի վերաբերյալ
2. նկարագրելու պրոկարիոտների կենսաբազմազանության և բնության մեջ դրանց դերը
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և նշանակությունը
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. պրոկարիոտ օրգանիզմների կարգաբանության, դասակարգման համակարգերի
(ֆենոտիպական և ֆիլոգենետիկական), նույնականացման և անվանակարգման
սկզբունքների և նորագույն մեթոդների, հավաքածուներ կազմելու, վարման և
պահպանման գործընթացների նկարագրություն,
Բ3. պրոկարիոտների նույնականացման որոշիչները և GeneBank-երում առկա տվյալների
բազաների և համակարգչային ծրագրերի օգտագործում,
Բ5. Գործնականում տարբեր էկոհամակարգերում մանրէների համակեցությունների
կառուցվածքի, գործառույթների, քիմիական տարրերի կենսաերկրաքիմիական
շրջանառության մեջ մանրէների դերի որոշում,
Գ1. մասնագիտական գործունեության օբյեկտների մշակման և հետազոտման
գործընթացների որակի գնահատում, կառավարում և վերահսկում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
ուսուցանող (բաց հարցերով քննարկում.ինքնագնահատում և փոխադարձ
գնահատում, ռեֆերատ/էսսեների և նախագծերի պատրաստում, անհատական և
խմբակային առաջադրանքներ) և միավորային գնահատում (բանավոր և գրավոր
հարցում, հայտորոշիչ թեստեր)
2.
ինքնուրույն աշխատանքների և դրվագների ցուցադրմամբ զեկուցում-սեմինարների
հանձնարարում
3.
ներմուծական և ավանդական դասախոսություններ, քննարկումներ տեղում,
ինտերակտիվ զրույց
4.
աջակցվող ինքնուրույն ուսում, անհատական հետազոտության և զարգացման
աջակցում
5.
անհատական խորհրդատվություն, ինքնուրույն ուսման ավելի ընդլայնված, խոր
վերլուծության և աջակցության հնարավորության տրամադրում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Բանավոր քննություն 20 միավոր ընդհանուր գնահատականով: Քննական տոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Գնահատման քայլը՝ 0.5 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Պրոկարիոտների առանձնահատկությունները, տեղը կենդանի էակների համակարգում,
դրանց դասակարգումը, անվանակարգումը և նույնականացումը: Պրոկարիոտային
տեսակի սահմանման դժվարությունները: Հասկացություն շտամի, կլոնի և տիպային
տեսակի մասին: Պրոկարիոտների էկոֆիզիոլոգիական խմբերը: Պրոկարիոտների
նույնականացման համար կիրառվող հիմնական թեստերը և դրանց կիրառման տեխնիկան
ֆենոտիպական դասակարգման ժամանակ: Նումերիկ դասակարգում և դրա
սկզբունքները: Պրոկարիոտների դասակարգման արդի հիմնախնդիրներ: Մոլեկուլային
կենսաբանական
մոտեցումներ
(քեմոտաքսոնոմիա,
գենոսիստեմատիկա):
Պրոկարիոտների ֆիլոգենետիկական դասակարգում, ֆիլոգենետիկական մարկերներ:
Պրոկարիոտների 2 հիմնական դոմենները` Bacteria և Archaea: Պոլիֆազային տաքսոնոմիա
Պրոկարիոտների կուլտուրաների հավաքածուներ, տվյալների բազա և գենադարաններ
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(GenBank): Մանրէների չկուլտիվացող ձևեր (ֆանտոմային ֆիլոտիպեր), դրանց
հայտնաբերման,
դասակարգման,
նույնականացման
և
անվանակարգման
դժվարությունները: Պրոկարիոտների հիմնական խմբերի բնութագրերը (ըստ Բերգեի IX
հրատարակչության), առանձին դասերի և ընտանիքների ներկայացուցիչները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Пиневич А.В. (2007) Микробиология. Биология прокариотов: Учебник. В 3 т., СПб.:
Изд-во С. - Петерб. ун-та.
2. Современная микробиология. Прокариоты. (2005) / Под редакцией Ленгелер Й. Древс
Г. и Шлегеля. В 3 т., Москва. Мир.
3. Bergey s Manual of Systematic Bacteriology (second edition). (2001-2012) D.R.
Boone, R.W. Castenholz.
4. Taxonomy of Prokaryotes. Ed. By Rainey F. & Oren A. 2011. Elsevier Ltd. London, p.465
5. Black J.G., Black L.J. (2012) Microbiology principles and explorations. 8th ed. John Wiley &
Sons, 851 p. http://www.bacterio.cict.fr/classification.html
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2. Նուկլեինաթթուների կենսաքիմիա

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 3 ժամ/շաբ.
5. դաս. 30ժամ/ լաբ.15 ժամ
6. 7 –րդ՝ աշնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողներին տալ գիտելիքներ նուկլեինաթթուների կառուցվածքի, նրանց
կառուցվածքային միավորների, պիրիմիդինային և պուրինային նուկլեոտիդների
(ռիբո- և դեզօքսիռիբոնուկլեոտիդների) և ԴՆԹ-ի կենսասինթեզի վերաբերյալ
9. Դասընթացի ավատին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. վերարտադրելու պուրինային և պւիրիմիդինային նուկլեոտիդների կենսասինթեզի
ուղիները,
դրանց
կարգավորման
մեխանիզմները,
բացատրելու
ռիբոնուկլեոտիդներչից դեզօքսիռիբոնուկլեոտիդների սինթեզի մեխանիզմը:
1. բացատրելու պուրինային և օիրիմիդինային նուկլեոտիդների կատաբոլիզմի
մեխանիզմները, թվարկելու և բնութագրելու կատաբոլիզմը կարգավորող
ֆերմենտները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. Ինքնուրույն ձևակերպելու և առաջադրելու պուրինային և պիրիմիդինային
նուկլեոտիդների սինթեզի ուսումնասիրման խնդիրներ և դրանց լուծման հնարավոր
ուղիներ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1. Առաջադրելու նոր խնդիրներ գիտահետազոտական աշխատանքի ընթացքում,
քննարկելու ստացված արդյունքները, կատարելու եզրահանգումներ
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա6. նուկլեինաթթուների և նրանց բաղադրամասերի՝ պուրինային և պիրիմիդինային
նուկլեոտիդների կենսասինթեզի ուղիների, դրանց կարգավորման մեխանիզմների
վերարտադրում, կատաբոլիզմը կարգավորող ֆերմենտների թվարկում և
բնութագրում:
Բ6. համապատասխան կենսաքիմիական և մոլեկուլակենսաբանական մեթոդների
կիրառում նուկլեինաթթուների ուսումնասիրման համար,
Գ1. տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրների օգտագործում (ինտերնետ
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ),
Գ3. ստացած գիտական տվյալների հհամեմատում և քննարկում, այդ արդյունքների
ներկայացում գիտական զեկուցումների տեսքով, եզրահանգումներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Թեմայի վերաբերյալ կարդացվում է դասախոսություն: Հաջորդ դասախոսության
սկզբում (10-15ր տևողությամբ) կատարվում է հարցում՝ նախորդ դասախոսության
թեմայից: Նախատեսվում է դասախոսությանը վերաբերող որոշ ցուցադրական
նյութերի պատրաստում և ցուցադրում:
2. Կազմակերպվում են լաբորատոր աշխատանքներ՝ ստացած գիտելիքների
ամրապնդման և գործնականում դրանք կիրառելու նպատակով:
3. Ուսանողներին հանձնարարվում է ինքնուրույն ուսուցման թեմաեր: Տվյալ թեմայի
շրջանակներում ուսանողներին տրվում է հանձնարարություն՝ պատրաստել
զեկուցումներ, իրականցնել դրանց քննարկում լսարանում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Բանավոր քննություն 20 միավոր ընդհանուր գնահատականով: Քննական տոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Գնահատման քայլը՝ 0.5
միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Պուրինային և պիրիմիդինային նուկլեոտիդների կենսասինթեզը, կենսասինթեզի
կարգավորումը:
Ռիբոև
դեզօքսիռիբոնուկլեինաթթուների
կենսասինթեզը,
կենսասինթեզին մասնակցող ֆերմենտները: ԴՆԹ-ի ռեպլիկացիան, ի-ՌՆԹ-ի մասին
կոնցեպցիան (Ժակոբ և Մոնո), նրա փորձարարական հաստատումը: ԴՆԹ-ի
կառուցվածքային վնասվածքները, ռեպարացիայի ուղիները: Պոլինուկլեոտիդային
շղթայի քայքայումը: Պուրինային և պիրիմիդինային նուկլեոտիդների կատաբոլիզմը,
կատաբոլիզմն իրականացնող ֆերմենտները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Северин Е.С., Биологическая химия, 5-ое издание, 2014, Мед. Информационное
агентство, Москва, 709стр.
2. Спирин А.С. Молекулярная биология: рибосомы и биосинтез белка, 2011,
Изд.центр “Академия”, 496с.
3. Karp G. Cell and Molecular Biology: Concepts and Experiments, 2013
4. Nelson, D.L., Cox, M.M., Lehninger Principles of Biochemistry, 2013, Freeman and
Comp., 1198p
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5. Վերջին տարիների ամփոփիչ հոդվածներ՝ “Critical Reviews”. “Current Opinions”,
“Biochim. Biophys. Acta”, “Nature” և ”Science” հանդեսներում
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2. Բույսերի աճի և զարգացման ֆիզիոլոգիա

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 3 ժամ/շաբ.
5. դաս. 30ժամ/լաբ․ 15ժամ
6. 6-րդ՝ գարնանային
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողների մոտ ձևավորել հիմնարար գիտելիքներ
1. բույսերի անհատական զարգացման, օրգանոգենեզի և օրգանների
տարբերակման մակարդակների, հոմեոստազի և աճի ու զարգացման
կարգավորման հիմքում ընկած ֆիզիոլոգիական գործընթացների վերաբերյալ,
2. աճի և զարգացման
գործընթացների փոխկապվածության և դրանց
կարգավորման
մեխանիզմներն
իրականացնող
համակարգերի
գործունեության վերաբերյալ,
տարբեր սթրեսորների նկատմամբ բույսերում ձևավորվող կայունության և
պաշտպանական մեխանիզմների մասին, ինչպես նաև ներկայացնել այդ
ուղղությամբ տարվող հետազոտությունների ժամանակակից մեթոդները և
կիրառման հեռանկարերը
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու բույսերի աճի ու զարգացման գործընթացների հիմքում ընկած
օրինաչափությունների և դրանց կարգավորման մեխանիզմների սկզբունքները
2. արժևորելու տարբեր սթրեսային պայմաններում բույսերի դիմացկանության և
կայունության ապահովման մեխանիզմներում ընդգրկված համակարգերի, աճի
և զարգացման կարգավորման գործում հորմոնների դերը,
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

3. Իրականացնելու

դաշտային և լաբորատոր ժամանակակից տարբեր
հետազոտություններ, սթրեսային ամինաթթուների, ազատ ռադիկալների
որոշմամբ կատարելու բույսերի սթրեսային վիճակի գնահատման մոդելային
աշխատանքներ
4. տարբեր մեթոդներով կատարելու բույսերի դիմացկունության բարձրացմանը
նպաստող աշխատանքներ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. գործնականում կիրառելու համապատասխան հետազոտական մեթոդներ
առաջադրված խնդիրները լուծելու համար:
6. օգտագործելու ժամանակակից տեխնիկան և սարքավորումները լաբորատոր
հետազոտությունների իրականացման համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա5. Բույսերի աճի ու զարգացման գործընթացների հիմքում ընկած
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օրինաչափությունների և դրանց կարգավորման մեխանիզմների սկզբունքների
նկարագրում, տարբեր սթրեսային պայմաններում բույսերի դիմացկանության և
կայունության ապահովման մեխանիզմներում ընդգրկված համակարգերի, աճի և
զարգացման կարգավորման գործում հորմոնների դերի արժևորում,
Բ5. Բույսերի աճի և նյութափոխանակության փոփոխության գործըթացների
հետազոտում մոդելային տարբեր համակարգերում,
Գ3. ժամանակակից տեխնիկայի և սարքավորումների օգտագործում լաբորատոր
հետազոտությունների իրականացման համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. ուսուցանող (բաց հարցերով քննարկում.ինքնագնահատում և փոխադարձ
գնահատում, ռեֆերատ/էսսեների և նախագծերի պատրաստում, անհատական և
խմբակային առաջադրանքներ) և միավորային գնահատում (բանավոր և գրավոր
հարցում, հայտորոշիչ թեստեր)
2. ինքնուրույն աշխատանքների և դրվագների ցուցադրմամբ զեկուցումսեմինարների հանձնարարում
3. ներմուծական և ավանդական դասախոսություններ, քննարկումներ տեղում,
ինտերակտիվ զրույց
4. աջակցվող ինքնուրույն ուսում, անհատական հետազոտության և զարգացման
աջակցում
5. անհատական խորհրդատվություն, ինքնուրույն ուսման ավելի ընդլայնված, խոր
վերլուծության և աջակցության հնարավորության տրամադրում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն – գրավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով,
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն – բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, որոնցից առաջին երկուսը` 3 միավոր, իսկ
վերջինը` 4 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բույսերի աճը և զարգացումը առարկան և հիմնախնդիրները: Վեգետատիվ
ճանապարհով բազմացող բույսերի օրգանոգենեզը և օրգանների տարբերակման
մակարդակները: Բույսերի հոմեոստազը և աճի ու զարգացման կարգավորումը: Ջրի
անբավարարվածության և աղային սթրեսի ֆիզիոլոգիա: Ցիտոպլազմայում և
վակուոլներում ջրային և աղային սթրեսի ժամանակ առաջացող օսմոկարգավորող
նյութերը: Ջրային անբավարարությամբ մակածված գեների կարգավորումը: Բույսերի
պատասխան
ռեակցիան
հողում
աղերի
բարձր
քանակին:
Ջրային
անբավարարվածության և աղի բարձր խտությունների նկատմամբ կայունության
բջջային
մեխանիզմի
ինտեգրումը
ամբողջական
բույսի
պաշտպանական
համակարգում:
Ջերմաստիճանի
տատանումների
նկատմամբ
բույսերի
հարմարվողականության
ստրատեգիան:
Բույսերի
կայունությունը
ցրտահարությունների նկատմամբ: Ներբջջային և արտաբջջային սառցի առաջացումը:
Սպիտակուցների դերը ցրտահարությունների նկատմամբ հարմարվելու ընթացքում:
Ջերմակարգավորման մեխանիզմները: Կենսաբանական անտիֆրիզներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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1. 0709/Բ54

2. Նյութափոխանակության կարգավորում

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4.3 ժամ/շաբ.
5. դաս30ժամ/լաբ. 15 ժամ
6. 6-րդ՝ գարնանային
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Ուսանողներին հաղորդել խորը և համակողմանի գիտելիքներ պրոկարիոտ և
էուկարիոտ օրգանիզմներում նյութափոխանակության կարգավորման
առանձնահատկությունների և հիմնախնդիրների վերաբերյալ
2. Ստեղծել հիմնարար և համակարգված մասնագիտական պատկերացում օգտագործվող ժամանակակից հետազոտական մեթոդների և դրանց կիրառման մասին
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
•

•
•

Նկարագրելու նյութափոխանակության կարգավորման
առանձնահատկությունների ժամանակակից մոտեցումները և տեսական
հիմնահարցերը
Բացատրելու օգտագործվող ժամանակակից հետազոտական մեթոդները և
դրանց կիրառումը բժշկության մեջ և կենսատեխնոլոգիայում
Որոշելու տարբեր գործոններից կախված նյութափոխանակության
կարգավորման հիմնական գործընթացները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գնահատելու տարբեր նյութափոխանակային գործընթացների
կարգավորման մեխանիզմները,
2. վերլուծելու նյութափոխանակության կարգավորման հիմնահարցերի
լուծման տրամաբանությունը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1. փորձնական արդյունքների և տեսական նյութի համակողմանի վերլուծելու
ունակություն
2. օգտագործելու ստացած գիտելիքները մասնագիտական գործունեության
ընթացքում տարբեր հարցեր լուծելու համար
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3. իրականացնելու հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական,
կլինիկական արդյունաբերական և այլ ոլորտներում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա6. նյութափոխանակության կարգավորման առանձնահատկությունների
ժամանակակից մոտեցումների և տեսական հիմնահարցերի նկարագրում,
նյութափոխանակային գործընթացների կարգավորման և նրանց խախտումների
մեխանիզմների գնահատում,
Բ6. հետազոտության ժամանակակից կենսաքիմիական մեթոդների կիրառում՝
նյութափոխանակային գործընթացների ուսումնասիրման նպատակով, նրանց
կիրառման բացատրություն բժշկության մեջ և կենսատեխնոլոգիայում,
Բ7. նյութափոոխանակային գործընթացների ուսումնասիրում իրականացում,
Գ2. փորձնական արդյունքների և տեսական նյութի համակողմանի վերլուծում,
ստացած գիտելիքների օգտագործում մասնագիտական գործունեության
ընթացքում՝ տարբեր տեսական և գործնական հարցեր լուծելու համար,
հետազոտական աշխատանքների իրականացում ակադեմիական, կլինիկական,
արդյունաբերական և այլ ոլորտներում
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Ուսուցանող (բաց հարցերով քննարկում. ինքնագնահատում և փոխադարձ
գնահատում, ռեֆերատ/էսսեների և նախագծերի պատրաստում, անհատական և
խմբակային առաջադրանքներ) և միավորային գնահատում,
2. Ներմուծական և ավանդական դասախոսություններ, քննարկումներ տեղում,
ինտերակտիվ զրույց
3. Անհատական խորհրդատվություն, ինքնուրույն ուսման ավելի ընդլայնված, խոր
վերլուծության և աջակցության հնարավորության տրամադրում,
4․ Ինքնուրույն աշխատանքների և դրվագների ցուցադրմամբ զեկուցում-սեմինարների
հանձնարարում,
5․ Լաբորատոր աշխատանքներում հմտությունների ուսուցանում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն – գրավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով,
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն – բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, որոնցից առաջին երկուսը` 3 միավոր, իսկ
վերջինը` 4 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Նյութափոխանակության կարգավորման հիմնական հասկացություները։ Պրոկարիոտ
օրգանիզմներում նյութափոխանակության կարգավորման հիմնական մեխանիզմները։
Էուկարիոտ օրգանիզմներում նյութափոխանակության կարգավորման հիմնական
մեխանիզմները։ Էներգիայի ստացման եղանակները և դրանց կարգավորումը։
Պրոկարիոտ և էուկարիոտ օրգանիզմներում նյութափոխանակության կարգավորման
համեմատական
վերլուծություն։
Շնչառության
և
խմորման
առանձնահատկությունները
ու
դրանց
կարգավորման
մեխանիզմները։
Պենտոզաֆոսֆատային ուղու կարգավորումը։ Արտաքին գործոնների ազդեցությունը
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նյութափոխանակության կարգավորման վրա։ Էուկարիոտներում տարբեր նյութերի
փոխանակության
կարգավորման
առանձնահատկությունները։
Նյութափոխանակության կարգավորման սկզբունքների կիրառումն բժշկության մեջ։
Նյութափոխանակության կարգավորման սկզբունքների կիրառումն արտադրության
մեջ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Cohen, Georges N. (2016) Microbial Biochemistry, Springer, ISBN 978-94-017-8908-0,
pp 755.
2. Frayn K (2010) Metabolic Regulation: A Human Perspective, 3rd Edition; John Wiley &
Sons ISBN: 978-1-405-18359-8, pp 384.
3. Бессолицына Е. А. (2016) Биохимия метаболизма. Учебное пособие –
9785448336638 стр. 310.
4. Վերջին տարիների ամփոփիչ հոդվածներ՝ “Critical Reviews”. “Biomass and
Bioenergy”, “Current Opinions”, “Nature” և ”Science” հանդեսներում

1. 0709/Բ55

2. Բժշկական մանրէաբանություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 3ժամ/շաբ.
5. դաս.30 ժամ/ լաբ.15ժամ
6. 6-րդ՝ գարնանային
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ուսանողի մոտ ձևավորել ախտածին մանրէներով հարուցվող վարակային
գործընթացների փուլերի, տարատեսակների,
2. ախտածին մանրէների ձևաբանության, ֆիզիոլոգիայի և էկոլոգիայի, ինչպես նաև
կլինիկական մանրէաբանության հիմնահարցերի,
3. մանրէաբանական ախտորոշիչ լաբորատորիաներում աշխատանքային կանոնների,
ախտորոշման ժամանակակից ձևերի, վարակային հիվանդությունների յուրահատուկ
կանխարգելման հիմունքների և պայքարի միջոցների վերաբերյալ մասնագիտական
պատկերացում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու վարակային գործընթացները
2. վերարտադրելու ախտածին մանրէների թունաբանության հիմունքները:
3. նկարագրելու հիվանդությունների հարուցիչների ազդման գործոնները,
մեխանիզմները և փոխանցման ուղիները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

4. կիրառելու հիվանդության զարգացումը կանխարգելելու միջոցներ
5. լուսաբանելու և իրարից տարանջատելու համաճարակային, յուրահատուկ
էնդեմիկ, կոնվենցիոն սուր վարակիչ, ռեգիոնար և համաշխարհային
հիվանդությունները
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. կիրառելով ստացված գիտելիքները կկարողանա աշխատել ինչպես ախտորոշիչ
մանրէաբանական, այդպես էլ կենսաքիմիական լաբորատորիաներում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. ախտածին մանրէների թունաբանության հիմունքների վերարտադրում,
հիվանդությունների հարուցիչների ազդման գործոնների, մեխանիզմների և
փոխանցման ուղիների նկարագրություն,
Բ3. մարդու վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչների ախտաբանության
բացահայտում,
Գ1. մասնագիտական գործունեության օբյեկտների մշակման և հետազոտման
գործընթացների որակի գնահատում, վերլուծում և վերահսկում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Ինտերակտիվ և դասական ոճի դասախոսություններ՝ հարց պատասխան մեթոդի
կիրառմամբ:
2. Տեսաֆիլմերի դիտում:
3. Ինքնուրույն, զույգերով և խմբակային հանձնարարականների կատարում
լաբորատոր պարապմունքների ընթացքում:
4. Ինքնուրույն աշխատանքի հիման վրա պատրաստված ռեֆերատների զեկուցում:
5. Սեմինարների ընթացքում անհասկանալի և բարդ հիմնահարցերի քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն – գրավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով,
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն – բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, որոնցից առաջին երկուսը` 3 միավոր, իսկ
վերջինը` 4 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներածություն. գիտության սահմանումը, կապը այլ գիտությունների հետ,
ժամանակակից բաժինները: Հիվանդածին մանրէներ, դրանց դասակարգումը,
նկարագրությունը՝ ձևաբանությունն ու ֆիզիոլոգիան: Մարդու նորմաֆլորա և դրա
դերը մարդու առողջության գործում: Վարակի ախտածնության և վիրուլենտություն,
պաթոգենության
գործոնները:
Վարակային
գործընթաց,
վարակային
հիվանդությունների ձևերը և դասակարգումը: Ախտածին մանրէների ախտորոշման
մեթոդներ՝ ախտորոշիչ լաբորատորիաների կառուցվածքը, ախտածին նյութի
անջատումն ու ախտածին մանրէների ախտորոշման էքսպրես մեթոդները:
Վիրուսների, սնկերի և ախտածին նախակենդանիների հայտնաբերման մեթոդներ:
Ախտահարման յուրահատուկ դեպքերը և դրանց կլինիկան:
Գործնական դասերը նախատեսում են “Պրոմթեստ” ախտորոշիչ կենտրոնի
այցելությունը: Լաբորատոր աշխատանքների ընթացքում, ուսանողները կատարելու են

Enterobacteriaceae, Streptococcus, Staphylococcus, Enterococcus, Pseudomonas, Candida,
Bacillus ցեղերի ներկայացուցիչների աճը ախտորոշիչ սննդամիջավայրերի վրա,
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ուսումնասիրելու են նորագույն սինթեզված նյութերի հակաբակտերիական
ակտիվությունը, դիտելու են հայտնի Հեքսիլոկ և Նիստատին հակասնկային
պատրաստուկների հակասնկային ակտիվությունը, իրականացնելու են բրուցելյոզի
սերոլոգիական էքսպրես թեստավորումը: Սեմինարների ընթացքում քննարկվելու են
բոլոր հայտնի ախտածին մանրէների խմբերը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Поздеев О.К. “Медицинская микробиология”, Москва, ГЕОТАР-МЕД, 2001г., 765 с.
2. “Микробиология и иммунология”, под/ред Воробьева А.А., Москва, Медицина,
1999г., 464 с.
3. Geo. F. Brooks, Karen C. Carroll, Janet S. Butel, Stephen A. Morse, Timothy A. Mietzner
“Jawetz, Melnick, & Adelberg’s “Medical Microbiology”” McGrawHill Medical, 26th Edition,
2013, 877 p.
4. Борисов Л.Б., Кузьмин-Соколов Б.Н., Фрейдлин И.С., Федеорва З.Ф.“Руководство к
лабораторным занятиям по микробиологии”, под/ред Борисова Л.Б., II Издание, М.,
Медицина, 1984 г., 256 с.
5. “Атлас по медицинской микробиологии и вирусологии” под/ред А.А. Воробьева, А.С.
Быкова, Москва, Медицинское Информационное Агенство, 2003 г., 236 с.
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2. Էնզիմոլոգիա

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 3 ժամ/շաբ.
5. դաս.30 ժամ/լաբ.- 15 ժամ
6. 6-րդ՝ գարնանային
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Պարզաբանել կենսաքիմիական գործընթացներին մասնակցող սպիտակուցային
միջնորդների` ֆերմենտների գործողության մեխանիզմները, նրանց դերը կենդանի
բջիջների նյութափոխանակության և թաղանթային փոխադրման մեջ
2. Ներկայացնել հիմնական նյութափոխանակային ուղիներում և շղթաներում
ֆերմենտների
ներգրավումը,
էներգիայի
ձևափոխման
ընդհանուր
օրինաչափությունները և այդ գործընթացների կարգավորման եղանակները
3. Ուսանողների մոտ պատկերացում ձևավորել հիմնական նյութափոխանակային
գործընթացների ֆիզիկաքիմիական և մոլեկուլային հիմքերի մասին
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ներկայացնելու ֆերմենտների կառուցվածքի և գործողության մեխանիզմների
ընդհանուր սկզբունքները, դասակարգելու և անվանակարգելու ֆերմենտները
2. Նկարագրելու ֆերմենտի մոլեկուլի տարածական կառուցվածքի ձևավորման
սկզբունքները
և
բացատրելու
ֆերմենտների
ներգրավումը
տարբեր
նյութափոխանակային ուղիներում
3. Թվարկելու և հիմնավորելու ֆերմենտային ռեակցիաների կինետիկայի հիմնական
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օրենքները
4. Ներկայացնելու
գործընթացները

ֆերմենտային

կատալիզի

խթանման

և

արգելակման

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. Իրականացնելու
ֆերմենտների
ֆիզիկաքիմիական,
կինետիկական
կառուցվածքային առանձնահատկությունների ուսումնասիրություն
6. Ընդհանրացնելու ստացած գիտելիքները և կիրառել
աշխատանքների արդյունքների վերլուծության ժամանակ

և

գիտահետազոտական

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. Գնահատելու ֆերմենտների դերը կենսատեխնոլոգիայում և ախտաբանության մեջ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա6. ֆերմենտների դերի բացատրություն նյութափոխանակության գործընթացներում,
ֆերմենտների
կառուցվածքի և գործողության մեխանիզմների ընդհանուր
սկզբունքների նկարագրություն, ֆերմենտային ռեակցիաների կինետիկայի
հիմնական օրենքների թվարկում և հիմնավորում, ֆերմենտային կատալիզի
խթանման և արգելակման գործընթացների ներկայացում, ֆերմենտների դերի
գնահատում կենսատեխնոլոգիայում և ախտաբանության մեջ,
Բ4. կենսաքիմիական մեթոդների կիրառում՝ տարբեր ֆերմենտների ակտիվությունը
որոշելու համար,
Բ6. ֆերմենտների ֆիզիկաքիմիական, կինետիկական և կառուցվածքային
առանձնահատկությունների ուսումնասիրություն,
Գ3. ստացած գիտելիքների ընդհանրացում և կիրառում գիտահետազոտական
աշխատանքների արդյունքների վերլուծության ժամանակ
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. գործնական և լաբորատոր աշխատանքների կազմակերպում
3. փորձարարական տվյալների վերլուծություն համակարգչային ծրագրերի
միջոցով
4. գրավոր աշխատանքների ստուգում և արդյունքների ամփոփում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն – գրավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով,
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն – բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, որոնցից առաջին երկուսը` 3 միավոր, իսկ
վերջինը` 4 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ֆերմենտները և նյութափոխանակությունը: Նյութափոխանակային ուղիների
կառուցվածքը: Ֆերմենտային կատալիզի սկզբունքները: Ֆերմենտների դասակարգումը
և

անվանակարգումը:

Ֆերմենտային

կինետիկայի
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հիմունքները:

Ֆերմենտների

կատալիտիկ և սուբստրատային սպեցիֆիկություն: Օրգանոսպեցիֆիկ ֆերմենտներ:
Ֆերմենտների ներբջջային տեղակայումը: Ալլոստերիկ ֆերմենտներ (հոմոտրոպ և
հետերոտրոպ

փոխազդեցություններ):

Իզոֆերմենտներ,
Ֆերմենտների

հակաֆերմենտներ,
գործողության

գործընթացների
եղանակները:

Բազմաֆերմենտային

խթանումը

սպիտակուցային
Ֆերմենտների

ռիբոզիմներ,
և

սինզիմներ,

արգելակումը:

միջնորդների
կիրառությունը:

համակարգեր:
աբզիմներ:

Կենսաքիմիական

ակտիվության

կարգավորման

Բժշկական

էնզիմոլոգիայի

հիմնախնդիրները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
• Бессвангер Х. Х., Практическая энзимология. Перев. с англ. М. Бином. Лаборатория
знаний, 2010, 328 с.
• Северин Е. С., Биохимия. 2014, 759 с.
• Nelson, D.L., Cox, M.M., Lehninger Principles of Biochemistry, 2013, Freeman and Comp.,
1198p
• Վերջին տարիների ամփոփիչ հոդվածներ՝ “Critical Reviews”. “Current Opinions”,
“Biochim. Biophys. Acta”, “Nature” և ”Science” հանդեսներում
1. 0709/Բ56

2. Մանրէների նյութափոխանակության ներածություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 3 ժամ/շաբ.
5. դաս. 30 ժամ/ լաբ. 15 ժամ
6. 6-րդ՝ գարնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Ուսանողներին
ծանոթացնել
միկրոօրգանիզմների
նյութափոխանակության
առանձնահատկություններին, նրանց բջիջներում
ընթացող անաբոլիզմի և
կատաբոլիզմի հիմնական ուղիներին
2. Ներկայացնել միկրոօրգանիզմների դերը նյութերի շրջապտույտի մեջ, նկարագրել
այն գործընթացները, որոնց հաշվին սինթեզվում են օգտակար նշանակություն ունեցող
միացություններ
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
Նկարագրելու միկրոօրգանզիմներում ընթացող խմորման գործընթացների
ընդհանուր բնութագրերը:
2.
Ներկայացնելու քեմոօրգանոտրոֆ և քեմոլիտոավտոտրոֆ միկրոօրգանիզմների
շնչառության առանձնահատկությունները.
3.
Նկարագրելու ֆոտոֆոսֆորիլացման հաշվին գոյատևող կյանքի ձևերը,
բացատրելու նրանց կողմից իրականացվող ֆոտոֆիզիկական և ֆոտոքիմիական
գործընթացներ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

4.
Համեմատելու էներգիայի
անաերոբ միկրոօրգանիզմներում

առաջացման
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հնարավորությունները

աերոբ

և

5.
Վերլուծելու
միկրոօրգանիզմների
բջիջներում
ընթացող
տարբեր
միացությունների կենսասինթեզի գործընթացները և դրանց կարգավորման
հնարավորությունները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

6.
Գնահատելու միկրոօրգանիզմների դերն ու նշանակությունը կենսածին
տարրերի շրջապտույտի գործընթացներում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3. միկրոօրգանիզմներում ընթացող խմորման գործընթացների ընդհանուր
բնութագրերի նկարագրություն, քեմոօրգանոտրոֆ և քեմոլիտոավտոտրոֆ
միկրոօրգանիզմների շնչառության առանձնահատկությունների ներկայացում,
ֆոտոֆոսֆորիլացման հաշվին գոյատևող կյանքի ձևերի նկարագրություն, նրանց
կողմից իրականացվող ֆոտոֆիզիկական և ֆոտոքիմիական գործընթացների
բացատրություն,
Բ5. էներգիայի առաջացման հնարավորությունների համեմատում աերոբ և անաերոբ
միկրոօրգանիզմներում, մանրէների բջիջներում ընթացող տարբեր միացությունների
կենսասինթեզի գործընթացների և դրանց կարգավորման հնարավորությունների
վերլուծում,
Գ3. լաբորատոր աշխատանքների ժամանակ ստացած տվյալների համեմատում, այդ
արդյունքների ներկայացում գիտական զեկուցումների տեսքով, եզրահանգումներ
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. սեմինար պարապմունքներ
3.լաբորատոր աշխատանքներ
4.զեկուցումների ներկայացում
5.թեստային աշխատանքներ
6.ինքնուրույն աշխատանքներ ուսանողների մոտ նրանց գիտելիքների հիման վրա
7.տրամաբանական մտածողության ձևավորման նպատակով
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Բանավոր քննություն 20 միավոր ընդհանուր գնահատականով: Քննական տոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Գնահատման քայլը՝ 0.5 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Միկրոօրգանիզմների դասակարգումն ըստ ածխածնի և էներգիայի աղբյուրի:
Էլեկտրոնների

դոնորների

գոյատևող կյանքի ձևեր:

բնույթը:

Սուբստրատային

ֆոսֆորիլացման

հաշվին

Սպիրտային խմորում: Պաստյորի էֆֆեկտը: Հետերո և

հոմոֆերմենտատային կաթնաթթվային խմորումներ: Խառը թթվային խմորումներ և
դրանց

հարուցիչները:

Շնչառական

շղթա

և

էներգիայի

առաջացումը

աէրոբ

միկրոօրգանիզմներում: Միկրոօրգանիզմների կողմից օրգանական ելանյութերի ոչ
լրիվ

օքսիդացում:

Քեմոօրգանոտրոֆ

առանձնահատկությունները:
առանձնահատկությունները:

միկրոօրգանիզմների

Քեմոլիտոավտոտրոֆների
Միկրոօրգանիզմների

ֆոտոսինթեզի

շնչառության
շնչառության
ընդհանուր

բնութագիրը: Էլեկտրոնային տրանսպորտի ուղիները՝ ցիկլիկ և ոչ ցիկլիկ ֆոտոսինթեզ:
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Եռկարբոնատային

ցիկլի

նյութափոխանակության
ասիմիլյացման

ուղիները:

և

գլիօքսալատային

մեջ:

շունտի

Միկրոօրգանիզմների

Միաածխածնային

դերը

կառուցողական

կողմից

միացությունների

ածխաթթվի
ասիմիլացման

ուղիները: Ազոտի կապումն ազատ ապրող և սիմբիոտիկ միկրոօրգանիզմների կողմից:
Միկրոօրգանիզմների

բջիջներում

ընթացող

ամինաթթուների

կենսասինթեզը,

լիպիդների կենսասինթեզը, բջջապատի բաղադրամասերի կենսասինթեզը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Гидранович В.И. Биохимия. Учебное пособие / В.И. Гидранович, А. В. ГидрановичМинск: ТетраСистемс, 2010 -528 с.
2. Нетрусов А.И., Микробиология /А. Нетрусов, И.Б. Котова М. Академия, 2009, 252 с.
3. G.N. Cohen Microbial Biochemistry // 3rd ed. — Paris, Springer, 2014. — 618 p.
0709/Բ56

2. Բժշկագիտության ներածություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 3 ժամ/շաբ.
5. դաս. 30 ժամ/լաբ.15 ժամ
6. 6-րդ՝ գարնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1Լուսաբանել մարդու առողջության պահպանման ուղղված միջոցառումները,
2բացահայտել հիվանդության պատճառների կենսաքիմիական մեխազիմները,
3ներկայացնել արդյունավետ բուժման մեթոդները,
4առաջարկել հիվանդությունները կանխարգելող միջոցարումները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. թվարկելու բժշկագիտության զարգացման հիմնական փուլերը,
2. բացատրելու մարդու առողջության պահպանման հիմնական դրույթները,
պարզաբանելու հիվանդածին վիճակների հիմքում ընկած կենսաքիմիական
պրոցեսների կարգավորման խանգարումների սկզբունքային կողմերը, արժևորելու
կենսաքիմիայի, դեղագիտություն, բժշկության համագործակցության դերը,
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

3. գործնականում իրականացնելու կենսաբանական նյութի պատրաստուկների
ախտաբանական հետազոտություններ՝ օգտագործելով լաբորատոր սարքավորումներ,
4. լուծելու խնդիրներ բժշկական կենսաքիմիայի բնագավառում,
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

5. ամփոփելու ստացված տվյաները,
6. համեմատելու աշխատանքի արդյունքները և հետևություններ անելու
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա4. մարդու առողջության պահպանման հիմնական դրույթների բացատրություն,
հիվանդածին վիճակների հիմքում ընկած կենսաքիմիական պրոցեսների
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կարգավորման խանգարումների սկզբունքային կողմերի պարզաբանում,
կենսաքիմիայի, դեղագիտություն, բժշկության համագործակցության դերի
արժևորում,
Բ4. գործնականում կենսաբանական նյութի պատրաստուկների ախտաբանական
հետազոտությունների իրականացում՝ օգտագործելով լաբորատոր
սարքավորումներ, խնդիրների լուծում բժշկական կենսաքիմիայի բնագավառում,
Գ2. ստացված տվյաների վերլուծություն,
Գ3. աշխատանքի արդյունքների համեմատություն և հետևություններ
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսությունների ձևով լուսաբանել ներկայացվող տեսական նյութը,
ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ,
2. Ինտերակտիվ դասերի կազմակերպում, հանձնարարված նյութի քննարկում,
3. Լաբորատոր աշխատանքի իրականացում արդի կլինիկական մեթոդներով
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Բանավոր քննություն 20 միավոր ընդհանուր գնահատականով: Քննական տոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Գնահատման քայլը՝ 0.5 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ֆերմենտների կիրառումը բժշկության մեջ: Բժշկական էնզիմոլոգիայի խնդիրները:
Նյութափոխանակության կենսաբժշկական նշանակությունը: Ներզատիչ համակարգի
բնութագիրը: Վիտամիններ և ավիտամինոզներ: β-լիպոպրոտեինների որոշումը արյան
շիճուկում: Արյան կատալազի ակտիվության վորոշումը (Բախի մեթոդ): Կետոնային
մարմինների որոկական որոշում: Բիլիռուբինի որոշումը մեզում: Լեցիտինի հիդրոլիզը
և հիդրոլիզի արգասիքների հայտնաբերումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Т.Т.Березов., Б.Ф.Коровкин. Биологическая химия. //Москва, “Мир”, 2013.
2. Карпищенко А.И. Медицинская лабораторная диагностика, программы и алгоритмы. //
2014.
3. Жак Уоллах. Лабораторная диагностика.// 2013.
4. Gerahard Maisenberg., William H Simmons. Medical biochemistry (fourth edition). // 2016
5. William J Marshall., Marta Lapsley., Ardrew P Day., Ruth M Ayling. Clinical biochemistry:
metabolic and clinical aspects (3rd edition). // 2014.
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

_____________________Կենսաբանության______ ֆակուլտետ
նշել ֆակուլտետը

______________Կենսաֆիզիկա և կենսաինֆորմատիկա_________
նշել ծրագրի անվանումը

ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
1. Ծրագրի անվանումը և մասնագիտության
թվանիշը

Կենսաֆիզիկա և կենսաինֆորմատիկա 051202.01.6

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Կենսաֆիզիկայի և կենսաինֆորմատիկայի
բակալավր

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին

2019-2023

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
ԵՊՀ բակալավրիատ մրցութային կարգով կարող են ընդունվել ՀՀ միջնակարգ
հանրակրթական հաստատություններն ավարտած կամ միջին մասնագիտական կրթություն
ունեցող անձինք։
Կենսաֆիզիկա և կենսաինֆորմատիկա մասնագիտությամբ բակալավրիատ ընդունվելու համար
դիմորդը պետք է հանձնի
1. կենսաբանություն պարտադիր (մրցութային),
2.

ֆիզիկա- կամընտրական (մրցութային),

3.

քիմիա-կամընտրական (մրցութային),

4.

հայոց լեզու –ոչ մրցութային

9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է.
•

Պատրաստել կենսաֆիզիկայի և կենսաինֆորմատիկայի բնագավառներում հիմնարար
գիտելիքներով և հմտություններով օժտված, գիտահետազոտական և մանկավարժական
աշխատանքներ իրականացնելու ունակ,
արդյունաբերության մեջ կենսաբանական
տեխնոլոգիաների օգտագործմանը և ներդրմանը գիտակ մասնագետներ.

•

Պատրաստել մասնագետներ, ովքեր կկարողանան ձևակերպել կենսաբանական
խնդիրը՝ ցուցաբերելով կենսաֆիզիկական մոտեցում և խնդրին լուծում տալ
կենսաֆիզիկայի և կենսաինֆորմատիկայի տեսանկյունից,

•

Ձևավորել

գիտելիքներ

կենսաֆիզիկայի,
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կենսաինֆորմատիկայի,

ֆիզիկաքիմիական կենսաբանության հիմնախնդիրների վերաբերյալ,
•

Հստակ պատկերացում և գիտելիքներ ձևավորել մոլեկուլային կենսաբանության,
մոլեկուլային
կենսաֆիզիկայի,
նուկլեինաթթուների
կենսաֆիզիկայի,
կենսաթերմոդինամիկայի, բժշկական կենսաֆիզիկայի, բջջային գործընթացների
կենսաֆիզիկայի հիմնախնդիրների և հիմունքների վերաբերյալ,

•

Պատրատել մասնագետներ, ովքեր կկարողանան ձևակերպել և լուծել
գիտահետազոտական և գիտամանկավարժական գործունեությունում ծագած՝
մասնագիտական գիտելիքներ պահանջող հիմնախնդիրներ:

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

1. Կիմանա կենդանի էակների չորս թագավորությունների կարևորագույն
ներկայացուցիչների
կառուցվածքային
առանձնահատկությունները,
զարգացման ցիկլերը, կարգաբանական խմբերը, դասակարգումը,
2. Կիմանա բջջի կառուցվածքի, աճի, տարբերակման, բաժանման, ծերացման և
մահվան առանձնահատկությունները, կիմանա բջիջների պաթոլոգիայի
դրսևորումները, կիմանա բոլոր հյուսվածքների բջջային և միջբջջային
կառուցվածքների
ձևաբանական
և
կենսաքիմիական
առանձնահատկությունները, կպատկերացնի կենդանիների և մարդու
անհատական զարգացման ընթացքում տեղի ունեցող ձևագոյացման
օրինաչափությունները և դրանց իրականացման մեխանիզմները,
3. Կիմանա ռացիոնալ բնօգտագործման և կառավարման, կենդանիների և
բույսերի էկոլոգիայի, էկոհամակարգի, կենսացենոզի և նոոսֆերայի
ուսմունքների, մարդկության կայուն զարգացման սկզբունքների մասին,
կհասկանա բնական և անթրոպոգեն էկոհոմակարգերի զարգացման
ընդհանուր սկզբունքները և օրինաչափությունները,
4. Կիմանա սպիտակուցների, ածխաջրերի և լիպիդների դասակարգման
սկզբունքները, նրանց կառուցվածքային և ֆիզիկաքիմիական առանձնահատկությունները, կիմանա վիտամինների և հորմոնների կառուցվածքը,
դասակարգումը
և
նշանակությունը,
կիմանա
սպիտակուցների
և
ամինաթթուների փոխանակության հիմնական մեխանիզմները, կիմանա
ածխաջրերի և լիպիդների փոխանակային հիմնական ռեակցիաները և դրանց
կարգավորման ուղիները,
5. Կիմանա ընդհանուր կենսաֆիզիկայի ժամանակակից տեսական հիմնախնդիրները,
կհասկանա
կենսաֆիզիկայի
հիմնահարցերի
լուծման
տրամաբանությունը և իրականացման եղանակները, կկարողանա գնահատել
կենսաբանական համակարգերում ինֆորմացիայի ծավալը, կկարողանա
տարանջատել կենսաբանական համակարգերում մակրո- և միկրո
ինֆորմացիաները,
կտիրապետի
ԴՆԹ/ՌՆԹ/ամինաթթվական
հաջորդականությունների համադրման և ՌՆԹ երկրորդային կառուցվածքի
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կանխագուշակման համակարգչային ծրագրերին,
6. Կիմանա գեների և գենոմի կառուցվածքը, ֆուկցիաները և էվոլյուցիան,
կիմանա ժառանգականության ուսումնասիրության մեթոդները և մակարդակները, կտիրապետի գենետիկական անալիզի հիմնական մեթոդներին,
կհասկանա օրգանիզմների բնական ռեզիստենտության և ձեռք բերովի
իմունիտետի նշանակությունը, որպես տեսակի առանձնյակների գենետիկական ամբողջականությունն ապահովող անհրաժեշտ գործոնի, կիմանա
իմունային
համակարգի
օրգանային,
բջջային
և
մոլեկուլային
կազմավորվածության առանձնահատկությունների, բջջային և հումորալ
իմունային ռեակցիաների օրինաչափությունների մասին,
7. Ծանոթ կլինի մանրէների (բակտերիաների և վիրուսների) տարբեր խմբերի
ներկայացուցիչներին, կունենա պատկերացում մանրէների դերի մասին
բնության
մեջ
և
մարդու
կյանքում,
պատկերացում
կունենա
կենսաէներգետիկայի հիմունքների մասին, կիմանա տարբեր օրգանհամակարգերի
կառուցվածքագործառական
առանձնահատկությունները,
կհասկանա ֆիզիոլոգիական համակարգերի կարգավորման նյարդահումորալ
մեխանիզմները,
կիմանա
ֆերմենտների
սպեցիֆիկության
և
արդյունավետության մասին, կհասկանա կենսահամակարգերի ֆունկցիոնալ
վիճակի,
կենսահամակարգերում
տարբեր
նյութերի
յուրացման
ինտենսիվության պատճառները,
8. Կիմանա մոլեկուլային և բջջային կենսաբանության ժամանակակից տեսական
հիմնախնդիրները,
կհասկանա
մոլեկուլային
կենսաբանության
հիմնահարցերի լուծման տրամաբանությունը և դրանց իրականացման
եղանակները, մոլեկուլային կենսաֆիզիկայի ժամանակակից տեսական
հիմնախնդիրները,
կտիրապետի
կենսապոլիմերների
կառուցվածքի
ուսումնասիրման
ժամանակակից
մեթոդներին,
կիմանա
կենսաթերմոդինամիկայի ժամանակակից տեսական պատկերացումները,
կհասկանա կենսաթերմոդինամիկայի հիմնահարցերի լուծման տրամաբանությունը և դրանց իրականացման եղանակները,
9. Կիմանա իոնիզացնող և ոչ իոնիզացնող ճառագայթների տեսակներն ու ձևերը,
կենսաբանական
համակարգերի
հետ
դրանց
փոխազդեցության
մեխանիզմները, ծանոթ կլինի հետճառագայթային փոփոխությունների լայն
սպեկտրին, որոնք առաջանում են կենսահամակարգերում, կտիրապետի
բժշկական կենսաֆիզիկայի հիմունքներին,
10. Կտիրապետի սովորական դիֆերենցիալ հավասարումների ինտեգրման պարզագույն մեթոդներին և գծային հավասարումների լուծումների ուսումնասիրման
տարբեր եղանակներին, ծանոթ կլինի դիֆերենցիալ հավասարման լուծմանը
բերվող
բնագիտական
որոշ
խնդիրներին,
կունենա
գաղափար
մաթեմատիկական մոդելավորման մասին, կկարողանա “Mathematica” փաթեթի
օգնությամբ կառուցել գրաֆիկներ, կիմանա տարրական ալգորիթմներ, կիմանա
առաջին և երկրորդ կարգի դիֆերենցիալ հավասարումների որակական
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վերլուծության մեթոդները, կհասկանա կենսաբանական համակարգերում տեղի
ունեցող ինքնատատանողական պրոցեսների բնույթը, կիմանա գիտափորձի
պլանավորման և իրականացման սկզբունքները և մոտեցումները, կտիրապետի
տվյալների հավաքման մեթոդական և տեխնիկական միջոցներին, կտիրապետի
տվյալների հավաքման և մշակման համար նախատեսված LabVIEW ծրագրին:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

1.

Կկարողանա տարբերակել ըստ հատկանիշների` տարբեր տիպերին և դասերին
պատկանող բույսերն ու կենդանիներն իրարից, կկարողանա կիրառել բջիջների
ուսումնասիրման հիմնական մեթոդները, կկարողանա մանրադիտակի տակ
ճանաչել հյուսվածքները և նրանց բաղադրիչ տարրերը, տարբերել կենդանիների
սաղմնային զարգացման որոշակի փուլերը, կկարողանա ինքնուրույն կիրառել
կենսամետրիայի
տեսական
մոդելները,
վերլուծություններ
կատարել
էկոլոգիական
վիճակի
մասին
և
կատարել
համապատասխան
եզրակացություններ, իրականացնել ջրի, հողի և օդի ֆիզիկական, քիմիական և
կենսաբանական անալիզներ,

2.

Կկարողանա կենսաբանական որոշակի խնդրի ուսումնասիրության ժամանակ
կիրառել
համապատասխան
կենսաքիմիական
մեթոդը
տարբեր
կենսաքիմիական պարամետրեր ու ցուցանիշներ որոշելու նպատակով,
կկարողանա ինքնուրույն կիրառել համապատասխան կենսաֆիզիկական
մեթոդները՝ հետազոտական նպատակներն ու խնդիրները լուծելու համար,
կկարողանա իրականացնել կենսաբանական պարզագույն պրոցեսների
համակարգչային մոդելավորում,

3.

Կկարողանա կիրառել գենետիկական անալիզի մեթոդները որոշակի գենետիկ
խնդրի ուսումնասիրության ժամանակ, կկարողանա մանրադիտակով
ուսումնասիրել զանազան մանրէներ, կտիրապետի մանրէաբանական
հետազոտությունների պարզագույն մեթոդներին, կկարողանա բացատրել ձեռք
բերովի իմունիտետի ձևավորման բոլոր հիմնական մեխանիզմները,
կկարողանա ինքնուրույն որոշել արյան և սիրտ-անոթային, շնչառական, մարսողության համակարգերի առանձին ցուցանիշները, կկարողանա հաջողությամբ
կիրառել
համապատասխան
մեթոդներ
ֆերմենտային
ռեակցիաների
ուսումնասիրություններում,

4.

Կկարողանա կիրառել համապատասխան մեթոդներ՝ առաջադրված խնդիրները
լուծելու համար, կկարողանա ինքնուրույն առաջադրել հետազոտական
նպատակներն ու խնդիրները, կկարողանա կատարել կենսաբազմազանության
պահպանման և բույսերի նոր գծերի ստացման ուղղությամբ աշխատանքներ,

5.

Կկարողանա կիրառել մասնակի ածանցյալներով գծային դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման որոշ մեթոդներ, կկարողանա “Mathematica” փաթեթի
օգնությամբ լուծել ոչ գծային հավասարումներ, գծային համակարգեր, եզրային և
սկզբնական խնդիրներ և հաշվել ինտեգրալներ, կկարողանա կիրառել
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կառուցվածքային մոտեցումը խնդիրներ լուծելիս` օգտագործելով ֆունկցիաներ,
կկարողանա կազմել ծրագրեր C++ լեզվով` ըստ մշակված ալգորիթմի,
կկարողանա հաջողությամբ կիրառել դետերմինիստիկ և ստոխաստիկ
մեթոդները
կենսաբանական
պրոցեսների
ուսումնասիրման
համար,
կկարողանա պարզագույն սխեմաներ ծրագրավորել LabVIEW աշխատանքային
միջավայրում:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

1.

Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):

2.

Գնահատել, կառավարել և վերահսկել մասնագիտական գործունեության
օբյեկտների մշակման և հետազոտման գործընթացների որակը:

3.

Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր:

4.

Առաջադրել գիտական հետազոտության խնդիրներ՝ գիտատեխնիկական
ինֆորմացիայի որոնման և սեփական արդյունքների վերլուծման հիման վրա:
Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:

5.

Դրսևորել պետական մտածողություն և ազգային գիտակցություն ունեցող
քաղաքացու որակներ ու կողմնորոշվել հայոց պատմության հիմնահարցերում:
Օժանդակել օրինականության ապահովմանը, ցուցաբերել ակտիվություն,
հարգել
օրենքը
և
իրավական
պետության
արժեքներ
ունենալ
բարոյաիրավական
պատշաճ
գիտակցություն,
պատասխանատվության
զգացում։

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է

13. Գնահատման ձևերը
1.

Եզրափակիչ գնահատումով,

2.

առանց եզրափակիչ գնահատման,

3.

առանց ընթացիկ գնահատման,

4.

ստուգարքային:

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
«Կենսաֆիզիկա և կենսաինֆորմատիկա» ծրագրի շրջանավարտները կարող են աշխատանքի անցնել
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կենսաբանության ոլորտում գործող ձեռնարկություններում` զբաղեցնելով հետևյալ պաշտոնները.

Գիտահետազոտական ինստիտուտներ
•

Ֆիզիկաքիմիական կենսաբանության և կենսաինֆորմատիկայի բնագավառներում որպես
գիտական անձնակազմի աշխատակից:

Ուսումնական հաստատություններ
•

Ուսուցիչ՝ հանրակրթական դպրոցներում,

•

Դասախոս՝ միջին և բարձրագույն մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում,

•

Լաբորանտ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում:

Բնապահպանական կազմակերպություններ
•

էկոլոգիական ծառայությունների և կազմակերպությունների մասնագետներ:

Գյուղատնտեսական սանիտարական-համաճարակաբանական կազմակերպություններ
Բժշկագիտական կազմակերպություններ

•

Համապատասխան ուղղվածությամբ լաբորատորիաների մասնագետներ:

Սննդամթերքի արտադրության կազմակերպություններ



Համապատասխան ուղղվածությամբ լաբորատորիաների մասնագետներ:

Դեղորայքային արտադրություններ


Համապատասխան ուղղվածությամբ լաբորատորիաների մասնագետներ:

Ագրարային կազմակերպություններում
ինֆորմացիոն և խորհրդատվական բաժինների աշխատակիցներ:

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսումնառության
ռեսուրսները.

գործընթացում

օգտագործվում

են

հետևյալ

օժանդակ

•

ժամանակակից սարքավորումներով և ծրագրային միջոցներով ապահովված
լաբորատորիաներ,

•

հեռուսուցմամբ և առցանց դասախոսություններ,

•

էլեկտրոնային ռեսուրսներ:

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են ծրագիրը
մշակելիս

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
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___________Կենսաֆիզիկա և կենսաինֆորմատիկա________
ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ
նշել ծրագրի անվանումը

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1
Կիմանա
կենդանի
էակների
չորս
թագավորությունների
կարևորագույն
ներկայացուցիչների
կառուցվածքային
առանձնահատկությունները,
զարգացման
ցիկլերը,
կարգաբանական խմբերը, դասակարգումը,

Ա2

Ա3

Ա4

Կիմանա բջջի կառուցվածքի, աճի, տարբերակման, բաժանման,
ծերացման և մահվան առանձնահատկությունները, կիմանա
բջիջների
պաթոլոգիայի
դրսևորումները,
կիմանա
բոլոր
հյուսվածքների
բջջային
և
միջբջջային
կառուցվածքների
ձևաբանական և կենսաքիմիական առանձնահատկությունները,
կպատկերացնի կենդանիների և մարդու անհատական զարգացման
ընթացքում տեղի ունեցող ձևագոյացման օրինաչափությունները և
դրանց իրականացման մեխանիզմները,
Կիմանա
ռացիոնալ
բնօգտագործման
և
կառավարման,
կենդանիների
և
բույսերի
էկոլոգիայի,
էկոհամակարգի,
կենսացենոզի և նոոսֆերայի ուսմունքների, մարդկության կայուն
զարգացման սկզբունքների մասին, կհասկանա բնական և
անթրոպոգեն
էկոհոմակարգերի
զարգացման
ընդհանուր
սկզբունքները և օրինաչափությունները,

Կիմանա
սպիտակուցների,
ածխաջրերի
և
լիպիդների
դասակարգման
սկզբունքները,
նրանց
կառուցվածքային
և

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1
Կկարողանա տարբերակել ըստ հատկանիշների` տարբեր տիպերին և
դասերին պատկանող բույսերն ու կենդանիներն իրարից, կկարողանա
կիրառել բջիջների ուսումնասիրման հիմնական մեթոդները,
կկարողանա մանրադիտակի տակ ճանաչել հյուսվածքները և նրանց
բաղադրիչ
տարրերը,
տարբերել
կենդանիների
սաղմնային
զարգացման որոշակի փուլերը, կկարողանա ինքնուրույն կիրառել
կենսամետրիայի տեսական մոդելները, վերլուծություններ կատարել
էկոլոգիական վիճակի մասին և կատարել համապատասխան
եզրակացություններ, իրականացնել ջրի, հողի և օդի ֆիզիկական,
քիմիական և կենսաբանական անալիզներ,
Բ2
Կկարողանա կենսաբանական որոշակի խնդրի ուսումնասիրության
ժամանակ կիրառել համապատասխան կենսաքիմիական մեթոդը
տարբեր կենսաքիմիական պարամետրեր ու ցուցանիշներ որոշելու
նպատակով, կկարողանա ինքնուրույն կիրառել համապատասխան
կենսաֆիզիկական մեթոդները՝ հետազոտական նպատակներն ու
խնդիրները
լուծելու
համար,
կկարողանա
իրականացնել
կենսաբանական
պարզագույն
պրոցեսների
համակարգչային
մոդելավորում,
Բ3
Կկարողանա կիրառել գենետիկական անալիզի մեթոդները որոշակի
գենետիկ խնդրի ուսումնասիրության ժամանակ, կկարողանա
մանրադիտակով ուսումնասիրել զանազան մանրէներ, կտիրապետի
մանրէաբանական հետազոտությունների պարզագույն մեթոդներին,
կկարողանա բացատրել ձեռք բերովի իմունիտետի ձևավորման բոլոր
հիմնական մեխանիզմները, կկարողանա ինքնուրույն որոշել արյան և
սիրտ-անոթային,
շնչառական,
մարսողության
համակարգերի
առանձին ցուցանիշները, կկարողանա հաջողությամբ կիրառել
համապատասխան
մեթոդներ
ֆերմենտային
ռեակցիաների
ուսումնասիրություններում,
Բ4
Կկարողանա կիրառել համապատասխան մեթոդներ՝ առաջադրված
խնդիրները լուծելու համար, կկարողանա ինքնուրույն առաջադրել

Ա5

Ա6

Ա7

ֆիզիկաքիմիական
առանձնահատկությունները,
կիմանա
վիտամինների և հորմոնների կառուցվածքը, դասակարգումը և
նշանակությունը, կիմանա սպիտակուցների և ամինաթթուների
փոխանակության հիմնական մեխանիզմները, կիմանա ածխաջրերի
և լիպիդների փոխանակային հիմնական ռեակցիաները և դրանց
կարգավորման ուղիները,
Կիմանա ընդհանուր կենսաֆիզիկայի ժամանակակից տեսական
հիմնախնդիրները, կհասկանա կենսաֆիզիկայի հիմնահարցերի
լուծման տրամաբանությունը և իրականացման եղանակները,
կկարողանա
գնահատել
կենսաբանական
համակարգերում
ինֆորմացիայի
ծավալը,
կկարողանա
տարանջատել
կենսաբանական
համակարգերում
մակրոև
միկրո
ինֆորմացիաները,
կտիրապետի
ԴՆԹ/ՌՆԹ/ամինաթթվական
հաջորդականությունների համադրման և ՌՆԹ երկրորդային
կառուցվածքի կանխագուշակման համակարգչային ծրագրերին,

հետազոտական նպատակներն ու խնդիրները, կկարողանա կատարել
կենսաբազմազանության պահպանման և բույսերի նոր գծերի
ստացման ուղղությամբ աշխատանքներ,

Բ5

Կիմանա գեների և գենոմի կառուցվածքը, ֆուկցիաները և
էվոլյուցիան, կիմանա ժառանգականության ուսումնասիրության
մեթոդները և մակարդակները, կտիրապետի գենետիկական
անալիզի հիմնական մեթոդներին, կհասկանա օրգանիզմների
բնական ռեզիստենտության և ձեռք բերովի իմունիտետի
նշանակությունը, որպես տեսակի առանձնյակների գենետիկական
ամբողջականությունն ապահովող անհրաժեշտ գործոնի, կիմանա
իմունային համակարգի օրգանային, բջջային և մոլեկուլային
կազմավորվածության առանձնահատկությունների, բջջային և
հումորալ իմունային ռեակցիաների օրինաչափությունների մասին,
Ծանոթ կլինի մանրէների (բակտերիաների և վիրուսների) տարբեր
խմբերի ներկայացուցիչներին, կունենա պատկերացում մանրէների
դերի մասին բնության մեջ և մարդու կյանքում, պատկերացում
կունենա կենսաէներգետիկայի հիմունքների մասին, կիմանա
տարբեր
օրգան-համակարգերի
կառուցվածքագործառական
առանձնահատկությունները,
կհասկանա
ֆիզիոլոգիական
համակարգերի կարգավորման նյարդահումորալ մեխանիզմները,
կիմանա ֆերմենտների սպեցիֆիկության և արդյունավետության
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Կկարողանա կիրառել մասնակի ածանցյալներով գծային դիֆերենցիալ
հավասարումների
լուծման
որոշ
մեթոդներ,
կկարողանա
“Mathematica” փաթեթի օգնությամբ լուծել ոչ գծային հավասարումներ,
գծային համակարգեր, եզրային և սկզբնական խնդիրներ և հաշվել
ինտեգրալներ, կկարողանա կիրառել կառուցվածքային մոտեցումը
խնդիրներ լուծելիս` օգտագործելով ֆունկցիաներ, կկարողանա
կազմել ծրագրեր C++ լեզվով` ըստ մշակված ալգորիթմի, կկարողանա
հաջողությամբ կիրառել դետերմինիստիկ և ստոխաստիկ մեթոդները
կենսաբանական պրոցեսների ուսումնասիրման համար, կկարողանա
պարզագույն սխեմաներ ծրագրավորել LabVIEW աշխատանքային
միջավայրում:

մասին, կհասկանա կենսահամակարգերի ֆունկցիոնալ վիճակի,
կենսահամակարգերում
տարբեր
նյութերի
յուրացման
ինտենսիվության պատճառները,
Ա8
Կիմանա մոլեկուլային և բջջային կենսաբանության ժամանակակից
տեսական
հիմնախնդիրները,
կհասկանա
մոլեկուլային
կենսաբանության հիմնահարցերի լուծման տրամաբանությունը և
դրանց իրականացման եղանակները, մոլեկուլային կենսաֆիզիկայի
ժամանակակից
տեսական
հիմնախնդիրները,
կտիրապետի
կենսապոլիմերների
կառուցվածքի
ուսումնասիրման
ժամանակակից մեթոդներին, կիմանա կենսաթերմոդինամիկայի
ժամանակակից
տեսական
պատկերացումները,
կհասկանա
կենսաթերմոդինամիկայի հիմնահարցերի լուծման տրամաբանությունը և դրանց իրականացման եղանակները,
Ա9
Կիմանա իոնիզացնող և ոչ իոնիզացնող ճառագայթների տեսակներն
ու
ձևերը,
կենսաբանական
համակարգերի
հետ
դրանց
փոխազդեցության մեխանիզմները, ծանոթ կլինի հետճառագայթային
փոփոխությունների լայն սպեկտրին, որոնք առաջանում են
կենսահամակարգերում, կտիրապետի բժշկական կենսաֆիզիկայի
հիմունքներին,
Ա10
Կտիրապետի
սովորական
դիֆերենցիալ
հավասարումների
ինտեգրման պարզագույն մեթոդներին և գծային հավասարումների
լուծումների ուսումնասիրման տարբեր եղանակներին, ծանոթ կլինի
դիֆերենցիալ հավասարման լուծմանը բերվող բնագիտական որոշ
խնդիրներին,
կունենա
գաղափար
մաթեմատիկական
մոդելավորման մասին, կկարողանա “Mathematica” փաթեթի
օգնությամբ
կառուցել
գրաֆիկներ,
կիմանա
տարրական
ալգորիթմներ, կիմանա առաջին և երկրորդ կարգի դիֆերենցիալ
հավասարումների
որակական
վերլուծության
մեթոդները,
կհասկանա կենսաբանական համակարգերում տեղի ունեցող
ինքնատատանողական պրոցեսների բնույթը, կիմանա գիտափորձի
պլանավորման և իրականացման սկզբունքները և մոտեցումները,
կտիրապետի տվյալների հավաքման մեթոդական և տեխնիկական
միջոցներին, կտիրապետի տվյալների հավաքման և մշակման
համար նախատեսված LabVIEW ծրագրին:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
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Գ1

Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային
գրադարաններ,
գիտական
հոդվածներ
և
հաշվետվություններ):

Գ4

Գ2

Գնահատել, կառավարել և վերահսկել մասնագիտական գործունեության օբյեկտների մշակման և հետազոտման գործընթացների որակը:

Գ5

Գ3

Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր:
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Առաջադրել
գիտական
հետազոտության
խնդիրներ՝
գիտատեխնիկական
ինֆորմացիայի
որոնման
և
սեփական
արդյունքների վերլուծման հիման վրա: Պահպանել մասնագիտական
էթիկայի նորմերը:
Դրսևորել պետական մտածողություն և ազգային գիտակցություն
ունեցող քաղաքացու որակներ ու կողմնորոշվել հայոց պատմության
հիմնահարցերում: Օժանդակել օրինականության ապահովմանը,
ցուցաբերել ակտիվություն, հարգել օրենքը և իրավական պետության
արժեքներ ունենալ բարոյաիրավական պատշաճ գիտակցություն,
պատասխանատվության զգացում։

Ուսումնական մոդուլի անվանումը
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ
Հայոց պատմության հիմնախնդիրներ
Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն լեզու
Ռուսերեն
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման հիմունքներ
Քաղ. պաշտպան. և արտակարգ իրավիճ. բնակչ. առաջին
բուժօգն.
Իրավունքի հիմունքներ
Փիլիսոփայության հիմունքներ
Ֆիզդաստիարակություն
Տնտեսագիտության հիմունքներ
Գործարարության հիմունքներ
Քաղաքագիտության հիմունքներ
Մշակութաբանության հիմունքներ
Կրոնագիտության հիմունքներ
Բարոյագիտության հիմունքներ
Սոցիոլոգիայի հիմունքներ
Տրամաբանության հիմունքներ
Հոգեբանության հիմունքներ
Մաթեմատիկական անալիզ-1
Ֆիզիկա-1
Անօրգանական քիմիա
Վերլուծական քիմիա
Կենդանաբանություն
Ֆիզիկա-2
Բջջի մոլեկուլային կենսաբանություն
Մաթեմատիկական անալիզ-2
Էկոլոգիա և ռացիոնալ բնօգտագործում
Ռադիացիոն կենսաֆիզիկա
Ֆիզիկա-3
Մաթեմատիկական մոդելավորում և թվային մեթոդներ
Ֆիզիկական քիմիա
Տվյալների բազա
Անհատական զարգացման կենսաբանություն
Օրգանական քիմիա
Մանրէաբանություն վիրուսաբանության հիմունքներով
Կառուցվածքային կենսաքիմիա-1

Մոդուլի
թվանիշը

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6 Ա7 Ա8 Ա9

1401/Բ04
1401/Բ02
1602/Բ14
1704/Բ02
2301/Բ03
0002/Բ16
1901/Բ10
1311/Բ12
0001/Բ08
1007/Բ17
1005/Բ17
1202/Բ17
1107/Բ17
2101/Բ17
1302/Բ17
2203/Բ17
1311/Բ17
1306/Բ17
0102/Բ20
0410/Բ21
0608/Բ18
0608/Բ19
0704/Բ22
0410/Բ23
0707/Բ24
0102/Բ25
0708/Բ26
0701/Բ51
0410/Բ27
0701/Բ28
0604/Բ29
0309/Բ30
0704/Բ31
0603/Բ33
0709/Բ32
0701/Բ34

Ա10

Բ1

Բ2

Բ3

Բ4

Բ5

Բ6

Գ1

Գ2

Գ3

x

x

x
x
x

x
x
x

Գ4

Գ5

x

x
x

x

x

x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x
x

x

x
x
x

x

x

x
x
x
x

x
x

x

x
x
x

x
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x

x

x

x

x

x
x

x
x
x
x
x

x
x

Կենսաինֆորմատիկայի հիմունքներ-1
Գիտափորձի ավտոմատացում և համակարգչային վերլուծություն
Ընդհանուր և մոլեկուլային գենետիկա
Ժամանակակից հետազոտության մեթոդները կենսաֆիզիկայում
Ընդհանուր կենսաֆիզիկա-1
Կենսամետրիա
Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա
Կառուցվածքային կենսաքիմիա-2
Իմունաբանության հիմունքներ
Կենսաինֆորմատիկայի հիմունքներ-2
Բույսերի ֆիզիոլոգիա
Կենսաէներգետիկայի կենսաֆիզիկական հիմունքները
Ընդհանուր կենսաֆիզիկա-2
Ֆերմենտային կատալիզի կինետիկա
Մոլեկուլային կենսաֆիզիկա
Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հավասարումներ
Բջջային գործընթացների կենսաֆիզիկա
Նուկլեինաթթուների կենսաֆիզիկա
Կենսաթերմոդինամիկա
Մոլեկուլային կենսաբանություն
Կենսապոլիմերների սպեկտրոսկոպիա
Ծրագրավորում և ծրագրման լեզուներ
Բժշկական կենսաֆիզիկա
Կենսաբանական պրոցեսների մոդելավորում
Ոչ իոնիզացնող էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցությունը
կենսահամակարգերի վրա
Կորսային աշխատանք-1
Կուրսային աշխատանք-2
Ուսումնական պրակտիկա
Մասնագիտական պրակտիկա
Ավարտական աշխատանք

0701/Բ35
0404/Բ36
0707/Բ37
0701/Բ57
0701/Բ38
0701/Բ39
0706/Բ40
0701/Բ41
0704/Բ42
0701/Բ43
0709/Բ44
0701/Բ45
0701/Բ46
0701/Բ47
0701/Բ48
0103/Բ49
0701/Բ50
0701/Բ55
0701/Բ52
0701/Բ53
0701/Բ54
0309/Բ58
0701/Բ58
0308/Բ59
0701/Բ59

x

x

x
x

x
x
x
x

x

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x

x

x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x

x
x

x

x

x
x
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x
x

x
x

0709/Բ61
0709/Բ62
0704/Բ60
0709/Բ63
0709/Բ64

x
x

x
x

x

x

x
x

x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x
x
x
x
x

________________________Կենսաֆիզիկա և կենսաինֆորմատիկա_______ ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԸ
նշել ծրագրի անվանումը

(Լրացվում է առանձին տրամադրված Excel ֆայլում և այստեղ կցվում ծրագրի մասնագրին)
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
____________________Կենսաբանության_____ ֆակուլտետ
նշել ֆակուլտետը

__________________Կենսաֆիզիկա և կենսաինֆորմատիկա_________
նշել ծրագրի անվանումը

ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
5.

1106/Բ01

6.

Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1

7. 2 ECTS
կրեդիտ

8. 2 ժամ/շաբ
9. դաս.՝30 ժամ
10. 1-ին՝ աշնանային
11. Ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Հայոց հին ու միջին դարերի պատմության առանցքային հարցերի վերաբերյալ ուսանողներին
հիմնարար գիտելիքներ տրամադրելը և բազմակողմանիորեն զարգացած, կենսունակ
ազգային գիտակցություն ունեցող քաղաքացիների դաստիարակմանը նպաստելն է:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն`
0.

Ներկայացնելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի
հիմնահարցերը,

1.

քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության հին և միջին
դարերի պարբերափուլերի հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները,

2.

բացատրելու հայոց պետականության ձևավորման և զարգացման ընթացքն ու
առանձնահատկությունները հին և միջին դարերում՝ արժևորելով և իր քաղաքացիական
գիտակցության մեջ արմատավորելով հայոց պետականության՝ պատմականորեն
ձևավորված ավանդույթների նշանակությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ`
3.

Տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները,

4.

կիրառելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի կարևորագույն
հիմնահարցերի վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները հասարակական դիսկուրսում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ(եթե այդպիսիք կան)՝
5.

Նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի (ընտանիքի, ընկերների և այլոց) գիտակցության
մեջ հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների արժևորմանն
ու արմատավորմանը:
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.Գ5. Դրսևորել պետական մտածողություն և ազգային գիտակցություն ունեցող քաղաքացու

որակներ ու կողմնորոշվել հայոց պատմության հիմնահարցերում: Օժանդակել
օրինականության ապահովմանը, ցուցաբերել ակտիվություն, հարգել օրենքը և իրավական
պետության արժեքներ ունենալ բարոյաիրավական պատշաճ գիտակցություն,
պատասխանատվության զգացում։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. սեմինար,
3. քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
3. Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝ բանավոր
ներկայացման հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հայկական լեռնաշխարհ. աշխարհագրական դիրքը, տարածքը և բնական պայմանները: Հայ
ժողովրդի ծագման հիմնահարցը և վաղ պետական կազմավորումները Հայկական
լեռնաշխարհում: Վանի թագավորությունը (Ք.ա. IX-VII դդ.): Հայաստանը Երվանդունիների
հարստության օրոք (Ք.ա. VI-III դդ.): Մեծ Հայքի թագավորությունը Արտաշեսյան (Ք.ա. 189-1
թթ.) և Արշակունյաց (66-428 թթ.) հարստությունների օրոք: Հայոց մշակույթի Ոսկեդարը:
Հայաստանը նախարարական համակարգի ներքո (428-885 թթ.): Հայոց թագավորությունը
Բագրատունյաց հարստության (885-1045 թթ.) օրոք: Կիլիկիայի հայկական պետությունը (10801375 թթ.): Քոչվորական ցեղերի արշավանքները Հայաստան: Հայ-վրացական զինակցությունը և
Զաքարյանների իշխանությունը: Հայաստանը ուշ միջնադարում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
9. Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյան և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Հր. Սիմոնյանի,
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012:
10. Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, Հայ ժողովրդի
պատմություն (սկզբից մինչև XVIII դարի վերջը), խմբ.՝ Ս. Մելիք-Բախշյանի, Երևան, ԵՊՀ
հրատ., 1975:
11. Հայոց պատմություն, հ. II, գ. II, խմբ.՝ Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ
պատմ. ինստ., «Զանգակ-97» հրատ., 2014:
1. 1704/ Բ 02
4. 4 ժամ/շաբ.

2. Ռուսերեն - 1

3. 4 ECTS
կրեդիտ
5. գործ.՝60 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային
7. ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Ընդլայնել բանավոր խոսքի բառապաշարը,
• Զարգացնել գրավոր խոսքի հմտությունները,
• Ծանոթացնել հիմնական շարահյուսական կառուցվածքներին,
• Ծանոթացնել գիտական ոճի առանձնահատկություններին,
• Ապահովել մասնագիտական լեզվի հիմնական բառապաշարի և տերմինների ընկալումը,
• Ապահովել մասնագիտական տեքստի ընկալումը և վերարտադրումը,
• Զարգացնել գրական և մասնագիտական տեքստերի թարգմանության հմտությունները,
• Ծանոթացնել ամփոփագրեր և ռեֆերատներ կազմելու հմտություններին:
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
3.
4.
5.
6.
7.

Ցուցաբերել բառապաշարի հստակ իմացություն,
կարդալ և վերարտադրել գրական և մասնագիտական տեքստը,
մեկնաբանել մասնագիտական տերմինները,
տիրապետել պահանջվող քերականական կանոններին,
գտնել տեքստի գլխավոր իմաստը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
8.
9.
10.
11.

Կազմել երկխոսություններ առաջարկված թեմայով,
կրճատել/ընդլայնել տեքստը,
պատասխանել հարցերին,
կազմել բառակապակցություններ, օգտագործելով համապատասխան շարահյուսական
կառուցվածքները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

12. Տվյալ թեմայով տեղեկատվության որոնում տեղեկատվական աղբյուրների ընդլայնւմ

թեմայի շուրջ մտքերի փոխանակում
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.Գ1. Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
2.Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
5. Գործնական պարապմունքներ,
6. ինքնուրույն աշխատանք,
7. թիմային աշխատանք,
8. բանավոր ներկայացում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
3.

Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝ բանավոր
ներկայացման հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Քերականության հիմնական հարցերը: Խոսքի մշակույթի հիմնախնդիրները: Գիտական ոճի
ոճաբանական առանձնահատկությունները: Շարահյուսական կառուցվածքները: Գիտական
ոճի

ձևաբանական

առանձնահատկությունները:

Մասնագիտական

տերմինաբանության

առանձնահատկությունները:
14. Հիմնականգրականությանցանկ.
8. Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов. Харьков:
ХНУ, 2005.
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9. Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика.
Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015.
10. Лексический минимум для студентов-иностранцев естественных и технических
специальностей (Балыгина Т.М., Василишина Т.И., Леонова Э.Н., Пугачев И.А.). М.: РУДН,
2010.
1. 2301/Բ03

2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման
3. 2 ECTS
հիմունքներ
կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործ.՝30 ժամ
6. 1-ին՝ աշնանային
7. ստուգարքային
8. Դասընթացի հիմնական նպատակն է՝
• Ուսանողներին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ համակարգիչների, դրանց տեխնիկական,
ծրագրային և ինֆորմացիոն ապահովման մասին
• Ստեղծել անհրաժեշտ հիմքեր համակարգչի օգնությամբ մասնագիտության մեջ գործնական
հետազոտություններ ու վերլուծություններ կատարելու համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
2.
3.
4.

Աշխատել տեքստի, գրաֆիկական օբյեկտների, աղյուսակների հետ,
կատարել հաշվարկներ, կազմել դիագրամներ և գրաֆիկներ,
ինքնուրույն կատարել իր թղթավարությունը (կուրսային և ավարտական աշխատանքներ,
հաշվարկների կատարում, զեկուցումների համար սլայդների պատրաստում և այլն)։

10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.Գ1. Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
2.Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
5.
Դասերն անցկացվում են համակարգչի միջոցով, հանձնարարվում են խնդիրներ և
ինքնուրույն առաջադրանքներ:
6.
Ուսուցողական
նյութերը
և
ինքնուրույն
աշխատանքի
առաջադրանքները
տրամադրվում են ուսանողներին էլէկտրոնային տեսքով՝ փոխանցվում են
էլեկտրոնային կրիչով կամ ուղարկում էլ. փոստին:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ստուգարքն անցկացվում է համակարգչի միջոցով՝ ուսանողի ամփոփիչ աշխատանքի
հիման վրա։ Առաջադրանքներն հիմնված են դասընթացի ընթացքում անցած թեմաների վրա։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բաժին 1 - Համակարգչի կառուցվածքը և աշխատանքի հիմնական սկզբունքները։ Բաժին 2 Windows օպերացիոն համակարգի գրաֆիկական ինտերֆեյսի հետ աշխատելու հիմնական
սկզբունքները: Բաժին 3 - Տեքստային փաստաթղթերի ստեղծման և մշակման տեխնոլոգիաներ:
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Բաժին 4 - Հաշվարկներ էլեկտրոնային աղյուսակներում, դիագրամներ, գրաֆիկներ։
Բաժին 5 - Ներկայացման մուլտիմեդիա տեխնոլոգիաներ՝ ստեղծում և ցուցադրում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
6. Katherine Murray, First Look Microsoft Office 2010, Microsoft Press, 2010
7. Ю. Стоцкий, А. Васильев, И.Телина, Microsoft Office 2010, Питер, 2010
1.1401/Բ04

2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ -1

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործ.՝30 ժամ
7. 1-ին՝ աշնանային,
8. Ստուգարքային
8.Դասընթացի նպատակն է՝
• Ներկայացնել լեզվի առանձին բաժինների առանձնահատկությունները,
• Ծանոթացնել լեզվական նորմի չափանիշներին,
• Նկարագրել լեզվական մակարդակներում տեղի ունեցող տեղաշարժերն ու փոփոխությունները։
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
6. Ճանաչել լեզվական մակարդակների յուրահատկությունները,
7. սահմանել լեզվի հիմնական գործառույթներն ու դրանց նպատակները,
8. ընտրել լեզվական ճիշտ ձևերը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
9. Գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ,
10. հիմնավորել լեզվական այս կամ այն միավորի ընտրությունը:

գ. ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ(եթե այդպիսիք կան)՝
11. Սովորեցնել լեզվական նորմային համապատասխան լեզվական ձևերը:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
1. Գ1. Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
2. Գ3 Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
1. Դասախոսություն,
2. Գործնական աշխատանք,
3. սլայդի ցուցադրում,
4. ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ::
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
6. Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝ բանավոր
ներկայացման հիման վրա:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.
Ուղղախոսական,
հնչյունափոխական,
տառադարձման
յուրահատկությունները:
Բառապաշարային փոփոխություններն ու զարգացումները: Ձևաբանական և շարահյուսական
համակարգերի առանձնահատկությունները:
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14.Հիմնական գրականության ցանկը
10. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր., 2016:
11. Եզեկյան Լ., Հայոց լեզու,, Երևան, 2007:

1.

1106/Բ06

12. Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2

13. 2 ECTS
կրեդիտ

14.
2 ժամ/շաբ.
15. դաս.՝30 ժամ
16.
2-րդ՝ գարնանային
17. ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Հայոց նոր ու նորագույն դարերի պատմության առանցքային հարցերի վերաբերյալ
ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ տրամադրելը և բազմակողմանիորեն զարգացած,
կենսունակ ազգային գիտակցություն ունեցող քաղաքացիների դաստիարակմանը նպաստելն է:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
3. Ներկայացնելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն հարցերը,
4. քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության նոր և
նորագույն շրջանի հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները,
5. բացատրելու հայոց պետականության վերականգնման համար մղվող ազատագրական
պայքարի ձևավորման և զարգացման ընթացքն ու առանձնահատկությունները,
6. վերլուծելու նորագույն ժամանակաշրջանում հայոց պետականության վերականգնումն ու
զարգացումը՝ վերարժևորելով և իր գիտակցության մեջ արմատավորելով հայոց
պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների նշանակությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
7. Տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները,
8. կիրառելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն հիմնահարցերի
վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները հասարակական դիսկուրսում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
9. Նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի գիտակցության մեջ ազգային-ազատագրական
պայքարի և հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների
արժևորման արմատավորմանը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Գ5. Դրսևորել պետական մտածողություն և ազգային գիտակցություն ունեցող քաղաքացու
որակներ ու
կողմնորոշվել
հայոց պատմության հիմնահարցերում: Օժանդակել
օրինականության ապահովմանը, ցուցաբերել ակտիվություն, հարգել օրենքը և իրավական
պետության
արժեքներ
ունենալ
բարոյաիրավական
պատշաճ
գիտակցություն,
պատասխանատվության զգացում։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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1. Դասախոսություն,
2. սեմինար,
3. քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝ բանավոր
ներկայացման հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հայ ազատագրական շարժումը XVI դ. կեսերից մինչև XVIII դ.: Ազատագրական պայքարը
Սյունիքում և Սյունիքում 1722-1730 թթ.: Ռուս-թուրքական և ռուս-պարսկական
պատերազմները և Հայաստանը XIX դ. առաջին երեսնամյակում: Հայկական հարցի
միջազգայնացումը:
Հայ
քաղաքական
կուսակցությունների
առաջացումը
և
հայ
ազատագրական շարժումը XIX դ. վերջին – XX դ. սկզբին: Հայոց ցեղասպանությունը:
Մայիսյան հերոսամարտերը: Հայաստանի Առաջին Հանրապետությունը (1918-1920 թթ.):
Խորհրդային
Հայաստանը
(1920-1991
թթ.):
Հայերի
մասնակցությունը
Երկրորդ
աշխարհամարտին: Արցախյան շարժումը (1988-1991 թթ.) և պատերազմը (1991-1994 թթ.):
Հայաստանի Երրորդ Հանրապետությունը (1991 թվականից):
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
2. Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյան և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Հր. Սիմոնյանի,
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012:
3. Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, Հայ ժողովրդի
պատմություն (սկզբից մինչև XVIII դարի վերջը), խմբ.՝ Ս. Մելիք-Բախշյանի, Երևան, ԵՊՀ
հրատ., 1975:
4. Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ. ինստ.,
«Զանգակ-97» հրատ., հ. III, գ. I, 2010, հ. III, գ. II, 2015, հ. IV, գ. I, 2010, հ. IV, գ. II, 2016:

1. 1704/ Բ 07

2.Ռուսերեն - 2

4. 4 ժամ/շաբ.

3. 4 ECTS
կրեդիտ
5. գործ.՝60 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային
7. ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
3. Զարգացնել մասնագիտական թեմաների քննարկման և բանավեճի
կարողությունները,
4. Ապահովել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի գերազանց իմացություն,
5. Ընդլայնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարը նոր տերմինների ընդգրկմամբ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
2.
3.

Ցուցաբերել մասնագիտական բառապաշարի հստակ իմացություն,
ցուցաբերել միջազգային չափորոշիչներով սահմանված В1 մակարդակին
համապատասխանող ռուսաց լեզվի իմացություն,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

Կազմել մասնագիտական թեմայով զեկույցներ,
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5.
6.

տիրապետել մասնագիտական լայնածավալ տեղեկատվությանը,
կատարել միջազգային չափանիշների B1 մակարդակին համապատասխանող թեստային
աշխատանք:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

7. Օգտագործել ձեռք բերած հաղորդակցման և լեզվական հմտությունները,
8. օգտագործել ձեռք բերած իմացությունները մասնագիտական ոլորտում:
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.Գ1. Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
2.Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
6. Գործնական պարապմունքներ
7. ինքնուրույն աշխատանք
8. թիմային աշխատանք
9. բանավոր ներկայացում/զեկույց/
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝ բանավոր
ներկայացման հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Շարահյուսական կառուցվածքներ: Սուբյեկտիվ գնահատման արտահայտման միջոցներ
Պարզ և բարդ նախադասություններ: Կապեր և կապական բառեր: Գիտական ոճի ժանրերը և
դրանց շարադրման սկզբունքները: Մասնագիտական լեզվին բնորոշ ոճաբանական
սկզբունքները: Մասնագիտական տերմինաբանության առանձնահատկությունները:
14. Հիմնականգրականությանցանկ.
4.
5.
6.
7.
8.

Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов. Харьков:
ХНУ, 2005.
Андрюшина Н.П., Жорова А.П., Макова М.Н. Тренировочные тесты по русскому языку как
иностранному. М., 2008-2010.
Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика.
Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015.
Карапетян Н.Г., Королева Л.Б., Черненко Н.М.. Учебные задания по русскому языку. Обучение
дискуссионному общению. Для студентов-иностранцев. М.: РУДН, 2010.
Кирейцева А.Н., Селиверстова Е.И., Химик В.В. Сборник тестовых заданий по русскому языку
для иностранцев: Грамматика. Лексика. СПБ, 1998.

1.1401/Բ09

2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 2

338

3.2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործ.` 30 ժամ
6. 2-րդ` գարնանային
7. Ստուգարքային
8.Դասընթացի նպատակն է՝
• Ներկայացնել լեզվի և խոսքի փոխհարաբերության խնդիրները,
• Ծանոթացնել խոսքի հիմնական արժանիքներին,
• Նկարագրել բանավոր և գրավոր խոսքի կառուցվածքային յուրահատկությունները։
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
5. Ճանաչել խոսքի մշակույթի վերաբերյալ տեսությունները, սահմանել լեզվի
հատկանիշները,
6. ընտրել խոսքային իրավիճակին համապատասխան լեզվական միավորներ:

ու

խոսքի

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
7. Գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ,
8. հիմնավորել տեքստերի գործառական պատկանելությունը,
9.

կառուցել գործառական տարաբնույթ տեքստեր (ըստ խոսքային իրավիճակի):

գ. ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ(եթե այդպիսիք կան)՝
10. Կառուցել ճիշտ և գրագետ խոսք, սովորեցնել խոսքային վարվեցողության հիմնական
առանձնահատկությունները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
1. Գ1. Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
2. Գ3 Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
10. Դասախոսություն,
11. գործնական աշխատանք,
12. սլայդի ցուցադրում,
13. ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
1.Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝ բանավոր
ներկայացման հիման վրա:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գրավոր և բանավոր խոսքի առանձնահատկությունները: Խոսքի արժանիքները (ճշտություն,
ճշգրտություն, սեղմություն և այլն):Խոսքային վարվեցողություն: Գործառական ոճեր:
14.Հիմնական գրականության ցանկը
1. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր., 2016:
2. Եզեկյան Լ., Ոճագիտություն, Երևան, 2003:
3. Մելքոնյան Ս., Ակնարկներ հայոց լեզվի ոճաբանության, Երևան, 1984:
4. Պողոսյան Պ., Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքներ, 2 հատորով, Երևան, 1990, 1991:
7. 1901/Բ 10

8.

Իրավունքի հիմունքներ
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9. 2 ECTS կրեդիտ

10. 2 ժամ/շաբ.
11. դաս.՝ 30 ժամ
6. 3-րդ՝աշնանային
7. Ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Սովորեցնել
հասարակական
կյանքի
տարբեր
ոլորտների
իրավական-օրենսդրական
կարգավորման հիմունքները, մշակել ստացած իրավական գիտելիքները գործնականում
կիրառելու հմտություններ, ինչպես նաև ձևավորել իրավական աշխարհայացք ու մշակույթ։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
4. Բնութագրել /բացատրել/ պետաիրավական հիմնական հասկացությունները, իրավունքի արդի
ձևերը, իրավական կարգավորման կառուցակարգը, իրավունքի համակարգի հիմնական ճյուղերը,
դրանց կարգավորման հիմնական աղբյուրները,
5. տարբերել
օրինականություն,
իրավաչափ
և
իրավախախտ
վարքագիծ,
իրավական
պատասխանատվություն հասկացությունները,
6. բացատրել իրավունքի հիմնական ճյուղերի կարևոր հասկացությունները, կարգավորման
առարկան, հիմնադրույթները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
7. Համեմատել և տարբերակել պետաիրավական հիմնական հասկացությունները, իրավունքի
աղբյուրները, դրանց աստճանակարգությունը,
8. իրականացնել իրավական և սեփական իրավունքների պաշտպանության գործողություններ։
9. դրսևորել իրավական աշխարհայացք և իրավական մշակույթ:

գ. ընդհանրական կարողություններ
10. Ինքնուրույն ուսումնասիրել իրավական կարգավորման աղբյուրները,
11. օգտվել իրավական տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
օրենսգրքեր, օրենքներ),

12. օժանդակել օրինականության ապահովմանը, ցուցաբերել ակտիվություն, հարգել օրենքը և

իրավական պետության արժեքները, ունենալ բարոյաիրավական պատշաճ գիտակցություն,
պատասխանատվության զգացում։
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.Գ5. Դրսևորել պետական մտածողություն և ազգային գիտակցություն ունեցող քաղաքացու որակներ
ու կողմնորոշվել հայոց պատմության հիմնահարցերում: Օժանդակել օրինականության
ապահովմանը, ցուցաբերել ակտիվություն, հարգել օրենքը և իրավական պետության արժեքներ
ունենալ բարոյաիրավական պատշաճ գիտակցություն, պատասխանատվության զգացում։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
9. Գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
10. անհատական և խմբային աշխատանք,
11. ինքնուրույն աշխատանք,
12. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա
13. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
14. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
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1. Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք
ներկայացման հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

տրված

հարցաշարով՝

բանավոր

Հասարակություն և պետություն: Իրավունք: Իրավական կարգավորման կառուցակարգը և իրավունքի
կենսագործումը։ Իրավունքի ձևերը: Իրավունքի համակարգը: Օրինականություն, իրավաչափ
վարքագիծ, իրավախախտում: Կոռուպցիայի դեմ պայքարի իրավական հիմնահարցերը:
Սահմանադրական իրավունք: Դատական իշխանություն և դատական համակարգ: Քաղաքացիական
իրավունք: Աշխատանքային իրավունք: Ընտանեկան իրավունք: Էկոլոգիական իրավունք: Քրեական
իրավունք: Դատավարական իրավունք: Միջազգային իրավունք։
14 Հիմնական գրականության ցանկը.
8. ՀՀ Սահմանադրություն, 2015 թ. խմբագրությամբ:
9. ՀՀ քաղաքացիական, քրեական, ընտանեկան, աշխատանքային, քրեական և քաղաքացիական
դատավարության օրենսգրքերը:
10. Հասարակագիտություն, դասագիրք 9-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ., Վաղարշյան Ա. և
այլոք, Եր., Տիգրան Մեծ, 2014:
11. Հասարակագիտություն, դասագիրք 11-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ., Վաղարշյան Ա. և
այլոք, Եր., Տիգրան Մեծ, 2015:
1311/Բ12

2. Փիլիսոփայության հիմունքներ

4. 4 ժամ/շաբ.
6. 4-րդ՝ գարնանային

3. 4 ECTS
կրեդիտ

5. դաս՝.30 ժամ
7. ստուգարքային

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Ուսումնասիրել փիլիսոփայական մշակույթի առանձնահատկությունները և փիլիսոփայության
դերը մարդ-աշխարհ փոխհարաբերություններում,
• Վերլուծել աշխարհի փիլիսոփայական պատկերը,
• Ներկայացնել փիլիսոփայական հիմանական հայեցակարգերի գիտական ու աշխարհայացքային
հիմնախնդիրները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
6.
7.
8.

Տիրապետել փիլիսոփայության գիտական - մեթոդաբանական, աշխարհայացքային և
արժեքաբանական գործառույթները,
հասկանալ ճշմարտության և մոլորության, գիտելիքի և հավատի, ռացիոնալի և իռացիոնալի
սահմանազատման սկզբունքները,
ճանաչել քաղաքակրթական զարգացումների օրինաչափություննեն ու միտումները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
9.
10.
11.
12.

Պարզաբանել բնական և հասարակական գիտությունների գործառույթները,
տարբերակել քաղաքակրթական հայեցակարգերն ու դրանց հարացույցերը,
գնահատել փակ և բաց համակարգերի զարգացման առանձնահատկությունները,
վերլուծել հասարակության բնութենական և սոցիոմշակութային հիմունքները :
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
13. Կատարել սոցիալ-փիլիսոփայական ընդհանրացումներ և կիրառել համապատասխան մեթոդներ
14. իմաստավորել աշխարհի գիտական պատկերը և մարդու կոչումն ու կյանքի իմաստը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
2.

Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր:

3.

Գ4. Առաջադրել գիտական հետազոտության խնդիրներ՝ գիտատեխնիկական ինֆորմացիայի
որոնման և սեփական արդյունքների վերլուծման հիման վրա: Պահպանել մասնագիտական
էթիկայի նորմերը:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, տեքստի մեկնաբանում
2.տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն
3.առաջադրանքներ և տարբեր մոդելների համեմատական վերլուծություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
4.

Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝ բանավոր
ներկայացման հիման վրա:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Աշխարհայացք: Կեցություն: Իմացաբանության, մարդաբանության, մեթոդաբանության մասին հարցեր:
Պատրաստվածություն հայ հոգետիպի տեսանկյունից:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

Բալայան Ա., Փիլիսոփայություն. դասախոսությունների համառոտագրեր, Եր. 2016
Введение в философию, под ред. Фролов И.Т., М. 2012
Канке, В. А. Основы философии, М., 2014.
Губин, В. Д. Философия, М., 2013.
Бучило Н. Ф., Философия, М., 2013.
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2. Անգլերեն-1

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. գործ.՝60 ժամ
6. 1-ին՝ աշնանային
7. ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Ընդհանուր անգլերենի (General English) հիմնական լեզվական հմտությունների զարգացում,
• Մասնագիտական անգլերենի (Professional English) հիմունքների ներմուծում,
• Հիմնական մասնագիտական բառապաշարի, այնուհետև մասնագիտական տերմինների
ներմուծում և ուսուցում,
• Մասնագիտական ընթերցանության տիրույթում գլխավոր և աջակցող մտքերի
տարբերակում և թարգմանություն
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա . մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1. Բացատրել անգլերենի քերականության հիմունքները և ճիշտ կիրառելքերականական
կառույցները ,
2. ներկայացնլ մասնագիտական բառային ֆոնդի հիմնական հասկացությունները,
բ . գործնական մասնագիտական կարողություններ.
3. Կիրառել գրավոր խոսքի հիմնական հմտությունները,
4. հաղորդակցվել ընդհանուր և մասնագիտական թեմաներով՝ կիրառելով բանավոր խոսքի
հիմնական հմտությունները,
գ .ընդհանրական /փոխանցելի/ կարողությունները (եթե այդպիսիք կան).
5. Օգտվել մասնագիտությանն առնչվող տեղեկատվական աղբյուրներից ,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.Գ1. Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային

գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
2.Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,

վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
9.
10.
11.
12.

Գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
անհատական և խմբային աշխատանք,
անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք,
ինքնուրույն աշխատանք:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝ բանավոր
ներկայացման հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Անգլերենի քերականական կառույցները: Ընդհանուր բառապաշարի զարգացում:
Մասնագիտական անգլերենի հիմնական բառապաշարը: Մասնագիտական անգլերեն լեզվով
գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների ներմուծում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ. /ստորև տրված է օրինակը՝/
1. Mkhitaryan Ye. “Basic English for University Student” Yerevan 2008
2. Mkrtchyan Ch., Mnatsakanyan L., Mirimanyan S.“Ecology for students” Yerevan 2007
3. Soars J and L. “New Headway” Elementary 3rd edition, 2003
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1. 1604/Բ 14
4. 4 ժամ/շաբ.

2. Գերմաներեն-1

3. 4-ECTS
կրեդիտ
5. գործ.՝60 ժամ

6. 1-ին ՝ աշնանային
7. ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Տալ նախնական գիտելիքներ գերմաներեն լեզվի հնչյունաբանության, քերականության և
բառագիտության բնագավառներում,
• Ստեղծել անհրաժեշտ հիմք տվյալ լեզվի ուսումնասիրության հաջորդ փուլերի համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
3. Իմանալ արտասանական նորմերը և հնչաբանական յուրահատկությունները,
4. պատկերացում կազմել ուսուցման տվյալ փուլում նախատեսված բառապաշարի մասին,
5. ունենալ անհրաժեշտ գիտելիքներ գերմաներենի ելակետային քերականական կառույցների
մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

6. Ճիշտ արտաբերել գերմաներենի առանձին հնչյունները և դրանց արտասանական
տարբերակները,
7. հասկանալ և խոսքում գործադրել այս փուլի համար անհրաժեշտ բառապաշարը,
8. ձեռք բերած քերականական գիտելիքների հիման վրա կառուցել նախադասություններ և
կիրառել դրանք խոսքում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
9. Ընկալել և մեկնաբանել գերմաներենի արտասանական յուրահատկությունները,
10. կազմել գերմաներենին բնորոշ բառային կաղապարներ,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.Գ1. Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
2.Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
6. Գործնական պարապմունք,
7. ինքնուրույն աշխատանք,
8. խմբային աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝ բանավոր
ներկայացման հիման վրա:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գերմաներենի արտասանական նորմերը: Արտասանություն և գրություն: Հնչյունաբանական
տառադարձություն: Գերմաներենի ձայնավորական և բաղաձայնական համակարգերը:
Քերականական կարգեր, դրանց արտահայտման միջոցները գերմաներենում: Գոյականի,
ածականի և բայի ձևաբանական ու քերականական նշանակությունները: Գոյականի հոլովման
տիպերը: Հոլովների նշանակությունը և գործածությունը: Ածականի համեմատության
աստիճանները: Համեմատության աստիճանների կարգ: Բայի ձևաբանական տիպերը:
Լիիմաստ և սպասարկու բայեր: Նախդիրների գործառույթը նախադասության մեջ:Պարզ
նախադասություն, դրա շարադասությունը: Ուղիղ և շրջուն շարադասություն, դրանց
առանձնահատկությունները:
Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է հետևյալ թեմաները՝ «Ընտանիք», «Իմ
մասնագիտությունը», «Համալսարան», «Իմ հանգստյան օրը», «Ճանապարհորդություն»,
«Գերմանիա»:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
12.
13.
14.
15.

Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 1, Berlin, 1982.
Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004.
Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017.
G. Helbig, J. Buscha, Deutsche Grammatik für Ausländer, Leipzig, 2001.

1. 1608/Բ14

2. Ֆրանսերեն- 1

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործ.՝ 60 ժամ

6.1-ին՝ աշնանային

7. ստուգարքային

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Զարգացնել ծրագրային թեմատիկայի սահմաններում բառային և քերականական
հմտություններ
• Ձևավորել մասնագիտական թեմաների շուրջ մենախոսական և երկխոսական
կարողություններ
• Ձևավորել մասնագիտական տեքստերի բանավոր և գրավոր թարգմանության
կարողություններ
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
9.
Մատնանշելու մասնագիտական տեքստերի լեզվաոճական
առանձնահատկությունները,
10. տարրորոշելու մասնագիտական տերմինները համատասխան տեքստերում,
11. սահմանելու մասնագիտական տեքստերի թարգմանության դժվարությունները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
12. մեկնաբանելու մասնագիտական տեքստերի բառաքերականական դժվարությունները,
13. մենախոսելու մասնագիտական թեմաների շուրջ,
14. թարգմանելու (գրավոր-բանավոր) մասնագիտական տեքստեր:
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
15. թարգմանելու հմտություններ,
16. բառարաններից օգտվելու կարողություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.Գ1. Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
2.Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
5. Գործնական պարապմունք
6. հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն հետազոտություն,
խմբային աշխատանք
7. դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
3.

Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝ բանավոր
ներկայացման հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից

Présentations et usages.La famille – les âges de la vie. Le temps qui passe. Le physique – l’apparence
Les activités quotidiennes.
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
a.
b.
c.
d.

Djoulhakian M., Méliksétian R., Mouradian A., Manuel de francais, Erévan, 2013.
Claire M., Vite et bien 2, niveau B1, Paris, CLE internationale, 2009.
Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, Paris, CLE
internationale, 2009.
Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, niveau intermédiaire,
CLE internationale, Paris 2009.
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2. Անգլերեն-2

3.4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/ շաբ.
5. գործ.՝60
6. 2-րդ՝ գարնանային
7. ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Լեզվական իրազեկության զարգացում՝ գիտելիքներ և կարողություններ բառապաշարի,
շարահյուսության, ինչպես նաև օտար լեզվիորպես համակարգի այլ
առանձնահատկությունների մասին,
• Հաղորդակցական գործընթացների և խոսքային գործունեության մեջ ուսանողների
ներգրավման մակարդակի բարձրացում,
• Մասնագիտական բառապաշարի ուսուցման կարողությունների և հմտությունների
զարգացում,
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• Մասնագիտական տեքստերի ընկալման կարողությունների զարգացում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
5.
6.
7.

Ընկալել, հասկանալ, մեկնաբանել մասնագիտական տեքստերի բովանդակությունն ու
կառուցվածքը,
տիրապետել մասնագիտական և ընդհանուր բառապաշարի հենքային շերտերին՝ դրանց
ճշգրիտ գործածության նպատակադրմամբ,
ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում անգլերեն լեզվով ինքնուրույն աշխատանք
կատարելու սկզբունքների իմացություն

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
8.

Իրականացնել գրավոր և բանավոր մասնագիտական տեքստերի ընթերցում,
վերարտադրում և թարգմանություն,
9. ձևավորել և ներկայացնել բանավոր կապակցված խոսք՝ ուսումնասիրվող
մասնագիտական թեմաների վերաբերյալ,
10. արտահայտել և հիմնավորել կարծիք՝ երկխոսության մեջ մտնելով համակուրսեցիների
հետ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

11. Արդյունավետ
օգտվել
տեղեկատվական
տարբեր
աղբյուրներից
(ներառյալ
ինտերնետային) տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և
ներկայացնելու նպատակով
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.Գ1. Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային

գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
2.Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,

վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
6.
7.
8.
9.

Գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
անհատական և խմբային աշխատանք,
անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք,
ինքնուրույն աշխատանք

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝ բանավոր
ներկայացման հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Մասնագիտական
լեզվի
բառապաշարարի
առանձնահատկություններ:
Անգլերենով
մասնագիտական
գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների վերլուծություն
դասախոսության ընթացքում նյութի կարևոր առանցքային կետերի գրառում: Տարբեր
աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվության առանձին մասերի համադրում և
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շարադրում: Գրավոր
օգտագործմամբ:

տեքստերի

վերաձևակերպում

մասնագիտական

բառապաշարի

14. Հիմնական գրականության ցանկ. /ստորև տրված է օրինակը՝/
1. Apresyan M. , Bagiryan D.«A new Glimpse into Science» Yerevan 2015
2. Bruce Alberts, Dennis Bray, Julian Lewis “ Molecular Biology of the Cell” 1983
3. Karol Kozak “Large Scale Data Handing in Biology” 1st edition 2010
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2. Գերմաներեն-2

3. 4-ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործ.՝15 ժամ

6. 2-րդ ՝ գարնանային

7. ստուգարքային

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Ուսանողների մոտ զարգացնել ուսուցման նախորդ փուլում ձեռք բերած գիտելիքները
գերմաներենի ձևաբանության և քերականության բնագավառներում,
• Ընդլայնել թեմատիկ բառապաշարը, ակտիվացնել այդ բառապաշարը և քերականական
գիտելիքները` համապատասխան երկխոսությունների և տեքստերի վերարտադրման
նպատակով,
• Ամբողջացնել բակալավրիատի ընդհանուր կրթական մակարդակում ուսանողների
գիտելիքները գերմաներեն լեզվից:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
4. Պատկերացում կազմել գերմաներենի ձևաբանական և քերականական ընդարձակ
կաղապարների մասին,
5. ընդլայնել կոնկրետ թեմատիկ բառապաշարը,
6. պատկերացում կազմել երկխոսությունների կառուցվածքի և տեքստերի վերարտադրության
ու փոխադրման սկզբունքների մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
7. ճիշտ կազմել գերմաներենին բնորոշ ձևաբանական և քերականական կաղապարները,
8. համապատասխան ձևով գործադրել ձեռք բերած թեմատիկ բառապաշարը,
9. կազմել երկխոսություններ, գրել փոխադրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
10. Վերլուծել գերմաներենի կառուցվածքային կաղապարներն ու հարացույցային ձևերը,
11. գործնականում կիրառել թեմատիկ բառապաշարը,
12. մեկնաբանել գերմաներենում խոսքի ձևավորման յուրահատկությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.Գ1. Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
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գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
2.Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
3. Գործնական պարապմունք,
4. Ինքնուրույն աշխատանք,
5. Խմբային աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝ բանավոր
ներկայացման հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գոյականի նշանակությունը և շարահյուսական գործառույթները: Հոգնակի թվի կազմության
հիմնական տիպերը: Անհոգնական և անեզական գոյականներ: Գոյականների հոլովման
համակարգը և գերմաներենի հոլովների կիրառական նշանակությունները: Բայերի
ձևաբանական և իմաստաքերականական դասակարգումը: Անցողական և անանցողական
երկսեռ բայեր: Բայի քերականական կարգերը: Սահմանական եղանակի ակտիվ և
ներգործական սեռերի բոլոր ժամանակների կազմությունն ու գործառույթը: Ժամանակաձևերի
բացարձակ և հարաբերական գործառույթը: Ստորոգյալի համաձայնեցումը ենթակայի հետ:
Հրամայական եղանակի ձևերը և նրանց քերականական հոմանիշները: Երկանդամ, եռանդամ
և միանդամ կրավորական կառույցները: Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է «Գերմանիայի
մեծ քաղաքները», «Ընկերական շրջապատում», «Տնտեսություն և քաղաքականություն», «Իմ
զբաղմունքը», «Իմ ուսումը», «Հայաստանի պատմությունից», «Համագործակցություն» և այլն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
6. Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 2, Berlin, 1992.
7. Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004.
8. Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017.
9. Dreyer-Schmidt, Lehr-und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Ismaning, 2002.
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2.Ֆրանսերեն- 2

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործ.՝ 60 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային

7. ստուգարքային

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Զարգացնել մասնագիտական թեմաների շուրջ մենախոսական և երկխոսական
կարողությունները
• Ձևավորել մասնագիտական տեքստերի գրավոր թարգմանության հմտություններ
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
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6. Տարորոշելու մասնագիտական տեքստերի լեզվաոճական ցուցիչները,
7. տարբերակելու մասնագիտական տեքստերի համընդհանուր և տերմինային բառաշերտերը,
8. բացատրելու մասնագիտական տեքստերի թարգմանության դժվարությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

9. Մենախոսելու և երկխոսել մասնագիտական թեմաների շուրջ,
10. թարգմանելու (գրավոր և բանավոր) մասնագիտական տեքստեր,
11. բանավիճելու մասնագիտական թեմաների շուրջ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.Գ1. Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
2.Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
3.
4.
5.

Գործնական պարապմունք:
Հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն
հետազոտություն, խմբային աշխատանք:
Դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
6. Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝ բանավոր
ներկայացման հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Les professions – les métiers. La technologie. La communication. L’argent- la banque. Le caractère et la
personnalité.
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
5.
6.
7.
8.

Djoulhakian M., Méliksétian R., Mouradian A., Manuel de francais, Erévan, 2013.
Claire M., Vite et bien 2, niveau B1, Paris, CLE internationale, 2009.
Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, Paris, CLE
internationale, 2009.
Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, niveau intermédiaire,
CLE internationale, Paris 2009.
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2.

Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ 3.
4
իրավիճակներում բնակչության առաջին բուժօգնություն
կրեդիտ

4.

4 ժամ/շաբ.

5.

6.

2-րդ՝ գարնանային

7.
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դաս.՝ 30 ժամ/գործ.՝30 ժամ
ստուգարքային

ECTS

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Սովորողների մոտ ձևավորել ԱԻ-ների մասին պատկերացում, ԱԻ-ներում գործելու
հմտություններ, փրկարարական աշխատանքների կազմակերպման վերաբերյալ
հմտություններ և տարաբնույթ պատահարների ժամանակ հնարավոր վնասվածքների և
այլ ախտահարումների դեպքում առաջին բուժօգնության ցուցաբերման անհրաժեշտ
կարողություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
6.

Պատկերացնել տարաբնույթ ԱԻ-ների հետևանքով ստեղծված իրավիճակը և դրան
դիմակայելու ուղիները,
7. ներկայացնել տեղեկատվություն ԱԻ-ում և պատերազմի ժամանակ պետության կողմից
իրականացվող միջոցառումների մասին՝ ուղղված բնակչության պաշտպանությանը,
8. քննարկել ՀՀ-ում հավանական ԱԻ-ներից բխող ռիսկի գնահատման մեթոդները,
9. գնահատել տուժածի վիճակը (առաջնային և երկրորդային զննում), վնասվածքի տեսակն
ու ծանրությունը և տիրապետել առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելու հիմնահարցերին,
10. տիրապետել համաճարակային իրավիճակներում վարակի տարածման հնարավոր
ուղիներին ու պաշտպանության ձևերին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

6. Կիրառել անհրաժեշտ հմտություններ, տարաբնույթ ԱԻ-ներում նախընտրելի վարքագիծ
դրսևորելու ուղղությամբ,
7. ցուցաբերել առաջին բուժօգնություն տարաբնույթ վնասվածքների և ախտահարումների
դեպքերում,
9. օգտագործել ձեռք բերված կարողություները ԱԻ և պատերազմի ժամանակ պետության
կողմից իրականացվող միջոցառումների ընթացքում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
10. Կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում,
11. աշխատել թիմում և լուծել բարդ խնդիրներ,
12. վերլուծել իրավիճակը և կատարել անհրաժեշտ գործողություններ իր և շրջապատի
համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
6. Ա9. Կիմանա իոնիզացնող և ոչ իոնիզացնող ճառագայթների տեսակներն ու ձևերը,

կենսաբանական համակարգերի հետ դրանց փոխազդեցության մեխանիզմները,
ծանոթ կլինի հետճառագայթային փոփոխությունների լայն սպեկտրին, որոնք
առաջանում են կենսահամակարգերում, կտիրապետի բժշկական կենսաֆիզիկայի
հիմունքներին:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
5. Դասախոսություն, մեթոդական և գործնական պարապմունք:
6. անհատական և ինքնուրույն աշխատանքներ:
7. թեմատիկ ուսումնական խաղեր, ուսումնական տեսաֆիլմերի ցուցադրում:
8. ուսումնամեթոդական վարժանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝ բանավոր
ներկայացման հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
6. Արտակարգ իրավիճակներ ու պատահարներ: Քաղաքացիական պաշտպանություն: ԱԻում բնակչության առաջին բուժօգնություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
4. Մարկարյան Ռ.Վ., Ջանջուղազյան Ն.Ա., Օհանջանյան Մ.Մ.,Հարությունյան Ա.Ա.,
Հարությունյան Վ.Ս., Բաղդասարյան Լ.Լ., Հասրաթյան Ռ.Ց., Վարդանյան Ջ.Հ.
«Քաղպաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր», Երևանի համալս.
հրատ., 2006, 238 էջ:
5. Հեղինակների կոլլեկտիվ, «Մինչբժշկական օգնությունը բնակչությանը արտակարգ
իրավիճակներում», ուսումնական ձեռնարիկ, Երևանի համալս. հրատ., 2007, 224 էջ:
6. Կ.Ա.Մանասյան, «Սիրտ-թոքային վերակենդանացման մինչբժշկական մեթոդների
ուսուցումը» (ուսումնամեթոդական աշխատանք), Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2007, 44 էջ:
7. Մ.Խ.Ադամյան, «Փոխադրական անշարժացում», ուսումնամեթոդական աշխատանք, Եր.,
Երևանի համալս. հրատ., 2011, 36 էջ:
8. Ս.Ա.Մանուկյան, Գ.Հ.Ճաղարյան «Արտակարգ իրավիճակների և քաղաքացիական
պաշտպանության հիմնահարցեր», ուսումնական ձեռնարկ, Եր., Երևանի համալս. հրատ.,
2017
1302/Բ17

2. Բարոյագիտության հիմունքներ

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.`30 ժամ

6. 3-րդ` աշնանային

7. ստուգարքային

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Վերլուծել ժամանակակից քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական
հիմնախնդիրները,
• Կանխատեսել բարոյական շարժառիթներ ունեցող ճգնաժամային երևույթները և դրանց
հետևանքները,
• Ծանոթանալ սիրո, ընտանիքի, կյանքի իմաստի, կրոնի, իրավունքի բարոյական
հիմանահրցերին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
•

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
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9. Տիրապետել բարոյական հարաբերությունների հիմունքներին և տիպաբանությանը,
10. ծանոթանալ սիրո մետաֆիզիկայի, ընտանիքի պլանավորման և սիրո հոգեվերլուծության
հիմնախնդիրներին:
11. տիրապետել բարոյական կոնֆլիկտների լուծման և հաղթահարման տեխնոլոգիաներին, ինչպես
նաև սոցիալական կյանքի, բիզնես էթիկայի և քաղաքական էթիկայի հիմունքներին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
12. Հասկանալ բարոյական ընտրության և կյանքի իմաստի ձևավորման մեխանիզմները:
13. ընտրել բարոյական կոնֆլիկտների հաղթահարման արդյունավետ մոդելներ:
14. գնահատել բարոյականության դերը կյանքի կազմակերպման ու կանոնակարգման գործում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
15. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը,
16. վերլուծել արդի քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական տեսանկյունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
7.

Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր:

8.

Գ4. Առաջադրել գիտական հետազոտության խնդիրներ՝ գիտատեխնիկական ինֆորմացիայի
որոնման և սեփական արդյունքների վերլուծման հիման վրա: Պահպանել մասնագիտական
էթիկայի նորմերը:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, տեքստի մեկնաբանում,
2.տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն,
3.առաջադրանքներ և տարբեր մոդելների համեմատական վերլուծություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
17. Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝ բանավոր
ներկայացման հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բարոյականության էությունը և կառուցվածքը: Բարոյական հարաբերությունների էությունը:
Կրոնական էթիկա: Բիոէթիկա: Քաղաքական էթիկա: Սիրո մետաֆիզիկա:Կյանքի իմաստը:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
11. Апресян Ю. Этика. М., 2004.
12. Бодрийяр Ж. Забыть Фуко. СПБ, 2011.
13. Матвеев П. Религиозная этика. М., 2014.
14. Фромм Э. Искусство любить. М., 2008.
15. Щвейцер А. Культура и этика. М., 2010.

1. 1005/Բ17

2. Գործարարության հիմունքներ

3. 4 ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.՝ 30 ժամ
6. 3-րդ` աշնանային
7. ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Տրամադրել գործարարության էության և դրսևորման առանձնահատկությունների, ինչպես
նաև գործարարության զարգացման հիմնախնդիրների վերաբերյալ գիտելիքներ և
իմացություն,
• Ուսուցանել գործարարության տեսա-մեթոդական հենքերը, ինչպես նաև գործարարության
կազմակերպման տեսա-գործնական հիմունքներն անհրաժեշտ հմտությունները,
• Տրամադրել բիզնես պլանների մշակման և այլ կարևոր կարողություններ, որոնք կարող են
օգտակար լինել շրջանավարտի մասնագիտական կարիերայի ընթացքում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
8.

Սահմանել գործարարության էությունը և հիմնական հասկացությունները,
գործարարության առանձնահատկությունները և մոդելային բնորոշիչները,
գործարարության փուլային զարգացման բնորոշիչները և առանձնահատկությունները,
9. ներկայացնել
գործարարության
տեսա-մեթոդական
հենքերը,
ինչպես
նաև
գործարարության կազմակերպման տեսա-գործնական հիմունքնեըը,
10. լուսաբանել գործարարության կազմակերպման ձևերը, կառավարման սկզբունքները և
մոտեցումները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

11. Վերլուծել և տարբերակել գործարարության համակարգերն ու տիպերը, գտնել բիզն
զարգացման համարժեք մոտեցումները, ընտրել գործարարության կազմակերպման
կառավարման տեսա-գործնական հիմքերը և դրանց կիրարկման ձևերը,
12. գնահատել ՀՀ-ում գործարար միջավայրը, ներկայացնել գործարարության զարգացմ
հնարավորությունները և խնդիրներն ու ռիսկերը, կանխատեսել գործարարութ
զարգացման հնարավորություններն ու հեռանկարները,
13. օգտվել բիզնես-պլանների մշակման գործիքներից, օգտվել Պորտերի մրցակցային հինգ ուժ
և SWOT վերլուծական գործիքներից և կատարել բիզնես նախագծի արդյունավետությա
նպատակահարմարության գնահատում, կատարել բիզնես հաշվարկներ, գնահա
հնարավոր ֆինանսավորման աղբյուրները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

14. Օգտվել տեղեկատվական-վերլուծական տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային
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ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ,
միջազգային կազմակերպությունների տարեկան զեկույցներ, կատարել անհրաժեշտ
վերլուծություններ և այլն,
15. իրականացնել գործարարության խաղարկային ներկայացումներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Գ1. Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
2.355Գ2. Գնահատել, կառավարել և վերահսկել մասնագիտական գործունեության օբյեկտների
մշակման և հետազոտման գործընթացների որակը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
2.
3.

Դասախոսություններ
ինքնուրույն աշխատանք՝ որպես դասընթացի նյութի խորացման միջոց և դասախոսության
նյութերի յուրացման ակտիվ մեթոդ.

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
19. Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝ բանավոր
ներկայացման հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գործարարության էությունը և ձեռներեցության տեսության զարգացման փուլային
բնորոշիչները: Ձեռներեցական որոշումների կայացման գործընթացը. ձեռներեցական
հաշվարկներ:Ֆինանսավորման աղբյուրները և ձևերը: Ձեռներեցի գործունեության
համընդհանուր բնույթը և տրամաբանությունը: Ձեռներեցի գործողությունների
տրամաբանությունը և ձեռներեցական գործընթացը: Ձեռներեցության տեսակները և դրանց
չափորոշիչները: Ձեռներեցության ձևերը և տիպերը, մասնավորապես: Բիզնեսի
ռազմավարական զարգացումը և բիզնես ռազմավարությունը
Բիզնեսի ռազմավարական պլանավորումը. էությունը, սկզբունքները և գործառույթները:
Բիզնեսի ռազմավարական կառավարումը. էությունը և իրագործման փուլային
առանձնահատկությունները: Ռազմավարական պլանավորումը և կառավարումը.
փոխազդեցությունը և մոտեցումները: Ձեռներեցական գործունեության կազմակերպումը.
բիզնես պլան:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
16.
Бекетова О.Н, В.И.Найденков, Бизнес-план, Уч.пособие для вузов, Теория и практика,
М., 2009, 288с.
17.
Буров В.Ю. “Основы предпринимательства” Уч.пособие Чита, 2011. – 441 с.
18.
Организация предпринимательской деятельности: Учебник /А.Н.Асаул.–СПб.: АНО
ИПЭВ, 2009, 336с.
19. Питер Ф.Друкер, Бизнес и инновации, пер. с англ.-М: “И.Д.Вильямс”,2009, 432с.
20. Попков В. П., Евстафьева Е. В. “Организация предпринимательской деятельности”.
Схемы и таблицы, СПб., 2007, 352 с.
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2. Կրոնագիտության հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.
6. 3-րդ աշնանային

3. 2 կրեդիտ

5. դաս.՝30 ժամ
7. ստուգարքային

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Տալ ընդհանուր համակարգված գիտելիքներ կրոնի, դրա պատմական դրսևորումների
առաջացման, ձևավորման և զարգացման, հասարակակական և հոգևոր կյանքում
դերակատարության մասին, ծանոթացնել,
• Տալ ընդհանուր գիտելիքներ աշխարհում գոյություն ունեցող կրոնների, դրանց
դասակարգման սկզբունքների, օրինաչափությունների, առանձնահատկությունների, Հայոց
եկեղեցու հիմնական առանձնահատկությունների վերաբերյալ,
• Ծանոթանալ ժամանակակից ավանդական և ոչ ավանդական կրոնների աշխարհայացքային
և
դավանաբանական
հիմնարար
սկզբունքներին
և
պաշտամունքային
առանձնահատկություններին,
9. դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները] Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
4.

Ներկայացնելու կրոնի սահմանումը և կառուցվածքը, տեղն ու դերը հասարակության մեջ,

5.

նկարագրելու ժամանակակից կրոնների և կրոնի պատմական ձևերի ձևավորման ու
զարգացման պատմությունը, ազգային և համաշխարհային կրոնների բնութագիրը,
գլխավոր առանձնահատկություններն ու հիմնական գծերը, ոչ ավանդական կրոնների
առանձնահատկությունները և դասակարգումը,
լուսաբանելու
Հայոց
եկեղեցու
պատմությունը,
դավանաբանական
առանձնահատկությունները և ՀՀ արդի կրոնական իրավիճակը:

6.

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
7.
8.
9.

հասկանալու և վերլուծելու կրոնական ու կրոնագիտական գրականությունը,
դասակարգելու կրոնի բազմազան և տարատեսակ դրսևորումները, խմբավորելու և
համեմատելու տարբեր կրոններ,
բացահայտելու և վերլուծելու ժամանակակից կրոնների աշխարհայացքային,
ծիսապաշտամունքային, դավանաբանական առանձնահատկությունները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
10. Կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում,
11. վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.
1.Գ5. Դրսևորել պետական մտածողություն և ազգային գիտակցություն ունեցող քաղաքացու
որակներ ու
կողմնորոշվել
հայոց պատմության հիմնահարցերում: Օժանդակել
օրինականության ապահովմանը, ցուցաբերել ակտիվություն, հարգել օրենքը և իրավական
պետության
արժեքներ
ունենալ
բարոյաիրավական
պատշաճ
գիտակցություն,
պատասխանատվության զգացում։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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1. Դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում
քննարկում հանձնարարված թեմաների շուրջ:
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները և մասնակցում
քննարկումներին:
3. ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն
հետազոտություն որոշակի թեմաներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
6. Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝ բանավոր
ներկայացման հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կրոնագիտությունն իբրև գիտություն: «Կրոնագիտության հիմունքներ» դասընթացի
կառուցվածքը, բովանդակությունը, հիմնական հասկացությունների և կատեգորիաների համակարգը։ «Կրոն» հասկացությունը, կառուցվածքը, գործառույթները, Կրոնի տիպաբանությունը և
պատմական ձևերի դասակարգման սկզբունքները։ Կրոնի վաղ ձևերը: Նախնադարյան (վաղ)
հավատալիքներ. Դիցաբանություն և կրոն: Բազմաստվածություն և միաստվածություն։ Հայոց
դիցաբանություն: Ազգային և համաշխարհային կրոնների սահմանումն ու համառոտ
բնութագիրը: Ժամանակակից ազգային կրոններ: Կրոնը ժամանակակից աշխարհում:
Հնդկաստանի ազգային կրոնները (հինդուրիզմ, ջայնիզմ, սիկհիզմ), Չինաստանի և ճապոնիայի
ազգային կրոնները, (դաոսականություն, կոնֆուցիականություն, սինտո), Հուդայականության
էությունը և բնութագրիչ առանձնահատկությունները։ Բուդդայականության առաջացումը և
զարգացումը, դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները,
հիմնական ուղղությունները: Քրիստոնեության առաջացումը և զարգացումը: Քրիստոնեության
դավանաբանական
և
ծիսապաշտամունքային
առանձնահատկությունները:
Ուղղափառություն. Կաթոլիկություն. Բողոքականություն, բողոքական ավանդական և ոչ
ավանդական
հարանվանություններ,
Հայոց
եկեղեցու
դավանաբանական
և
ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները: Իսլամի առաջացումը և զարգացումը,
դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները, հիմնական
ուղղությունները: Հայաստանի Հանրապետությունում կրոնական իրավիճակի ընդհանուր
բնութագիրը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
6. Քրիստոնյա Հայաստան։ Հանրագիտարան, Երևան, Հայկ. հանրագիտ., 2002։
7. История религии (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) Т. 1-2. М., 2007.
8. Лебедев В. Ю. Религиоведение; учебник для бакалавров, М. 2013.
9. Основы религиоведения (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) М., 2005.
10. Религиоведение, (учеб. Под общ. Ред. М. М. Шахнович), СПб, 2012.

1. 1306/Բ17
4. 4 ժամ/ շաբ.

2. Հոգեբանության հիմունքներ
5. դաս.՝30 ժամ
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3. 4 ECTS
կրեդիտ

6. 3-րդ՝ աշնանային

7 Ստուգարքային

8.

Դասընթացի նպատակն է`
Մարդու հոգեկանի ծագման և զարգացման, կառուցվածքի առանցքային մեխանիզմների,
օրինաչափությունների և առանձնահատկությունների ուսումնասիրումը,
Ժամանակակից հոգեբանության ուղղություններին, դրանց կիրառման ոլորտներին
•
ծանոթացումը,
•
Հոգեբանական կրթվածության և մշակույթի զարգացումը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
•

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
3. Ձևակերպել բարձրագույն հոգեկան գործառույթների ձևավորման, զարգացման և
դրսևորման մեխանիզմները և օրինաչափությունները,
4. սահմանել անձի կենսագործունեության հոգեկան հիմքերը,
5. սահմանել անձի կառուցվածքը, անձի հոգեբանական տեսությունների հիմնական
ուղղությունները, մոտիվացիայի տեսությունները,
6. ներկայացնել միջանձնային հարաբերությունների և միջանձնային ընկալման ու
հաղորդակցման հոգեբանական հիմքերը,
7. ներկայացնել փոքր և մեծ խմբերի սոցիալ-հոգեբանական բնութագիրը, դրանց հետ
աշխատելու հիմնական սկզբունքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
8.

Օգտագործել հոգեբանական գիտելիքները գիտահետազոտական և պրակտիկ
աշխատանքներում,
9. կազմակերպել և ծրագրավորել ուսումնական և մասնագիատական գործունեությունը
հաշվի առնելով անհատատիպաբանական և անձնային առանձնահատկությունները,
10. կիրառել հոգեբանական կարողությունները միջանձնային շփման և փոխազդեցության
ժամանակ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

11. Տիրապետել գիտական գրականության հետ աշխատելու հմտություններին
12. կիրառել տեղեկության բանավոր և գրավոր ներկայացնելու հմտությունները,
13. օգտագործել անձի խնդրային դաշտը նկարագրող հասկացութային ապարատի
իմացությունը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
2. Գ4. Առաջադրել գիտական հետազոտության խնդիրներ՝ գիտատեխնիկական ինֆորմացիայի
որոնման և սեփական արդյունքների վերլուծման հիման վրա: Պահպանել մասնագիտական
էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
2.
Սեմինար պարապմունք,
3.
քննարկում,
4.
պրակտիկ աշխատանքներ,
5.
հետազոտական աշխատանքների իրականացում և դրա ներկայացում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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1.Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝ բանավոր
ներկայացման հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հոգեբանության զարգացման համառոտ պատմությունը, փուլերը: Ժամանակակից
հոգեբանության ուղղությունները: Հոգեբանական հետազոտության մեթոդները և
մեթոդիկաները: Հոգեբանության բնագիտական հիմքերը: Հոգեբանության սոցիալական
հիմքերը: Հոգեկանի կառուցվածքը՝ հոգեկան հատկություններ, վիճակներ, գործընթացներ:
Անձի կառուցվածքը: Անձի տեսությունները: Մոտիվացիայի տեսությունները: Միջանձնային
ընկալում, միջանձնային հարաբերությունների հոգեբանություն: Հաղորդակցում: Գործարար
հաղորդակցման հոգեբանական մոտեցումները: Մեծ և փոքր խմբերի սոցիալ-հոգեբանական
առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
2. Նալչադյան Ա. Ընդհանուր հոգեբանության հիմունքներ Գիրք 1., Եր., Լույս. 1991, 512 էջ
3. Հոգեբանություն. դեմքեր, փաստեր / Ուսումնական ձեռնարկ., համահեղ., Եր. ԵՊՀ հրատ.
2010, 204 էջ
4. Немов Р. С., Психология. Книга 3. М.: ВЛАДОС ИМПЭ им. А. С. Грибоедова, 2002.
5. Психология личности. Хрестоматия в 2-х т./ Под. Ред. Д.Я. Райгородского. – Самара: “БахрарМ”, 2002
6. Introduction to Psychology// https://ocw.mit.edu/ans7870/9/9.00SC/MIT9_00SCF11_text.pdf

1. 1107/Բ17

2. Մշակութաբանության հիմունքներ

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.՝30 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային

7. Ստուգարքային

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Ուսանողներին ծանոթացնել մշակույթ ֆենոմենի բնութագրերին և մշակութը հետազոտող
գիտակարգերին:
• Ուսանողների մոտ ձևավորել ընդհանուր, ինչպես նաև իրենց մասնագիտության հետ
առնչվող մշակույթի ոլորտների ու գործընթացերի մասին կայուն գիտելիքներ:
• Ուսանողների մոտ գիտելիքներ ձևավորել հայ և համաշխարհային մշակույթների և ներկա
մշակութային գործընթացների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
• Վերարտադրել «մշակույթ» հասկացության ամենատարածված սահմանումները,
մշակույթի առաջացման և զարգացման տեսությունները,
• ներկայացնել մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, մշակույթի ծագման և
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զարգացման հիմնական օրինաչափությունները,
• նկարագրել մշակութաբանության շրջանակներում ուսումնասիրվող հիմնական
ոլորտները,
• քննարկել համաշխարհային և հայ մշակույթների պատմական զարգացումների
օրինաչափությունները,
• ճանաչել ժամանակակից մշակութային գործընթացները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
• Բացահայտել մշակութային երևույթների բաղադրիչներն ու դրսևորումները,
պատճառներն ու պայմանները,
• ճանաչել և իրարից զանազանել համաշախարհային մշակութային գործընթացի
պատմական և լոկալ դրսևորումները,
• տարանջատել մերօրյա մշակութային երևույթները և գործընթացները։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
Վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ,
ստեղծագործաբար կիրառել մշակույթի մասին ստացած գիտելիքները մշակույթի
տարբեր ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
•
•

1. Գ5. Դրսևորել պետական մտածողություն և ազգային գիտակցություն ունեցող քաղաքացու
որակներ ու
կողմնորոշվել
հայոց պատմության հիմնահարցերում: Օժանդակել
օրինականության ապահովմանը, ցուցաբերել ակտիվություն, հարգել օրենքը և իրավական
պետության
արժեքներ
ունենալ
բարոյաիրավական
պատշաճ
գիտակցություն,
պատասխանատվության զգացում։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. գործնական պարապմունք,
3. դիդակտիկ նյութերի մատուցում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
•

Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝ բանավոր
ներկայացման հիման վրա:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Մշակութաբանության ուսումնասիրման օբյեկտը, առարկան և խնդիրները: «Մշակույթ»
հասկացության սահմանումները, մշակույթի բնույթի, ծագման և զարգացման վերաբերյալ
տեսությունները: Մշակույթն ուսումնասիրող գիտակարգերը: Մշակույթի կառուցվածքը,
բաղադրիչները, գործառույթները և մեխանիզմները:
Մշակութային գործընթացներ:
Մշակութային նորմեր, պրակտիկաներ և մշակութային կապիտալ հասկացությունները:
Մշակութային ավանդույթը և նորույթը, ադապտացման, ինտեգրման և ձուլման
հասկացությունները:
Մշակույթը
«անհատ»,
«հասարակություն»,
«էթնոս»,
«քաղաքակրթություն» կատեգորիաների համատեքստում:
Մշակույթը և սոցիալական
կառուցվածքը: Համաշխարհային մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ,
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հարցադրումներ, օրինաչափություններ: Հայ մշակույթի պատմական զարգացումները.
մոտեցումներ, հարցադրումներ, օրինաչափություններ: Ժամանակակից մշակութային
գործընթացները և գլոբալացման խնդիրը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
2.
3.
4.
5.
6.

Գուրևիչ Պ. Մշակութաբանություն, Ե., 2002:
Арутюнов С. А., Рыжакова С. И. Культурная антропология, М., 2004:
Кравченко А. И. Культурология, М., 2003.
Розин В.М. Культурология. М., 1998.
Armenian Folk Arts, Culture and Identity. Bloomington and Indianapolis, Indiana Univ. Press, 2001.

1. 2203/Բ17

2. Սոցիոլոգիայի հիմունքներ

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.՝ 30 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային

7. Ստուգարքային

8. Դասընթացի նպատակն է
• Ուսանողներին փոխանցել գիտելիքներ սոցիոլոգիական գիտելիքի կառուցվածքի և
հետազոտական մեթոդների վերաբերյալ՝ ծանոթացնելով սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության
առարկայի և սոցիոլոգիական աշխարհայացքի առանձնահատկություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
8. Տարբերակելու սոցիոլոգիայի որպես գիտության կառուցվածքային մակարդակները,
9. ներկայացնելու
գիտությունների

սոցիոլոգիայի`

որպես

համակարգում

աշխարհայացքային
առարկան,

և

գիտության

սոցիոլոգիայի

էթիկական

տեղն

կայացման
ու

առանձնահատկությունները,

նախադրյալները,

դերը,

սոցիոլոգիայի

ուսումնասիրության

10. նկարագրելու հիմնական սոցիոլոգիական մոտեցումները, մշակույթի տարրերը, ինչպես
նաև հասարակության մեջ տեղի ունեցող մի շարք սոցիալական գործընթացներ ու
հրատապ սոցիալական հիմնախնդիրներ,
11. նկարագրելու սոցիալական գործողության և հասարակության սոցիալական կառուցվածքի
փոխկապվածությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
12. Օգտվելով

սոցիոլոգիական

հասկացութային

գործիքակազմից`

մեկնաբանելու

հասարակական գործընթացներն ու հիմնախնդիրները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
8.

Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր:

9.

Գ4. Առաջադրել գիտական հետազոտության խնդիրներ՝ գիտատեխնիկական
ինֆորմացիայի որոնման և սեփական արդյունքների վերլուծման հիման վրա: Պահպանել
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մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ,
2.Լսարանում ուսանողների թե´ պասիվ ունկնդրում, թե´ մասնակցություն քննարկումներին,
3. Գրականության արտալսարանային ընթերցում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
9.

Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝ բանավոր
ներկայացման հիման վրա:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Սոցիոլոգիան որպես գիտություն. կայացման առանձնահատկությունները:Սոցիոլոգիայի
օբյեկտն

ու

առարկան.

մոտեցումներ

և

տեսական

պարադիգմաներ:Սոցիոլոգիան

գիտությունների համակարգում: Սոցիոլոգիական աշխարհայացք և սոցիոլոգիական էթիկա:
Սոցիոլոգիական

գիտելիքի

հետազոտության

տեսակները,

կառուցվածքը:
ո՞վ

է

Ի՞նչ

է

հետազոտողը:

հետազոտությունը,
Մշակույթ,

որո՞նք

մշակույթի

են

տարրեր:

Հասարակությունը որպես սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության առարկա: Հասարակության
սոցիալական կառուցվածքը. սոցիալական ինստիտուտներ: Սոցիալական խմբեր և
կազմակերպություններ:
սոցիալականացում:

Հասարակություն

Շեղվող

վարք

և

և

անձ.

սոցիալական

սոցիալական

փոխազդեցություն

վերահսկողություն:

և

Սոցիալական

անհավասարություն. շերտավորում և մոբիլություն: Ազգաբնակչություն, ուրբանիզացիա և
միգրացիա: Սոցիալական փոփոխություններ, գործընթացներ և շարժումներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
9. Гидденс Э. “Социология”// 2-е изд., полн. перераб. и доп., М.: Эдиториал УРСС, 2005.
10. Миллс Ч. Р. “Социологическое воображение”// Пер. с англ. О. А. Оберемко. Под общей
редакцией и с предисловием Г. С. Батыгина. - М.: Изда-тельский Дом NOTA BENE, 2001, 264
с.
11. Штомпка П. “Социология. Анализ современного общества” М.: Логос, 2005, 664 с.
12. Macionis J.J. “Sociology”// USA: Pearson Education, Inc., 14th ed., 2012.
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2. Տնտեսագիտության հիմունքներ

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.՝30 ժամ
6. 3-րդ՝ աշնանային
7. ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Ուսանողներին հաղորդել համապատասխան գիտելիքներ տնտեսական երևույթների
բովանդակության դրանց մեկանաբանության, ժամանակակից տնտեսական
համակարգերում առկա տնտեսական մեխանիզմների գործողության, դրանց
իրավատնտեսական կարգավորման մասին: Այդ գիտելիքները կօժանդակեն
ուսանողներին՝ իրական կյանքում արդյունավետ տնտեսական որոշումների կայացման
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համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. Բացահայտել տնտեսական համակարգերի կենսագործունեությունը, լուսաբանել
հասարակության տնտեսական նպատակները և հիմնական
2. տնտեսագիտական հասկացությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

3. Շուկայական տնտեսության պայմաններում և տարբեր տնտեսական իրավիճակներում
4. արդյունավետ հիմնավորված որոշումների ընդունմանը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

5.Յուրաքանչյուր
մասնագիտական
ոլորտում
(ըստ
ֆակուլտետների,
մասնագիտությունների) որոշումների ընդունման տնտեսական հիմնավորմանը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.Գ2. Գնահատել, կառավարել և վերահսկել մասնագիտական գործունեության օբյեկտների
մշակման և հետազոտման գործընթացների որակը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ, առաջադրանքներ,
2. դասախոսության ժամանակ առանձնացվող և ուսանողներին առավել
կողմնորոշող` իրական կյանքից բերված տարբեր օրինակների ներկայացում և պարզաբանում,
3.ինտերակտիվ (փոխներգործուն) ուսուցման ապահովման համար
ուսանողների հետ տնտեսական քաղաքականության տարբեր ոլորտներին առնչվող առավել
կարևոր հիմնախնդիրների պարզաբանում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
11. Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝ բանավոր
ներկայացման հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
Տնտեսագիտության առարկան և խնդիրները: Հասարակության տնտեսական հիմնահարցերը:
Տնտեսական համակարգերը: Պահանջարկ և առաջարկ: Շուկայական հավասարակշռությունը:
Սպառողի վարքի մեկանաբանությունը: Արտադրության ծախքերը ,գնագոյացումը և
շուկայական տարբեր կառուցվածքները: Մակրոտնտեսական ցուցանիշները: Տնտեսական

անկայունությունը: Գնաճն ու գործազրկությունը: Փողը, բանկային համակարգը,
դրամավարկային քաղաքականություն: Պետական բյուջեն, եկամտային և ծախսային մասերը:
Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը: Տնտեսական զարգացման խնդիրները:շ
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
7.

Ջեյմս Դ. Գոռթնի, Ռիչարդ Լ. Ստրոուպ, Տնտեսագիտություն.Մասնավոր և
հասարակական ընտրություն, Երևան, ԵրՊԺՏԻ-ի ,,Տնտեսագետ,, հրատարակություն,
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1999:
8.

Հ. Լ. Սարգսյան, Հ. Գ. Մարգարյան, Տնտեսագիտության տեսություն, ուսումնական
ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2017թ.:

9.

Լևոն Խաչատրյան, Լևոն Մարգարյան, Անուշ Խանդամիրյան, Տնտեսագիտության
հիմունքներ, Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ (ոչ տնտեսագիտական ֆակուլտետների
համար), Երևան, Լիմուշ հրատարակչություն, 2014:

10. Стэнли Л. Брю, Кэмпбелл Р. Макконнелл, Экономикс. Краткий курс, Москва, Издво ,,Инфра-М,, , 2015:
11. www.armstat.am
12. www.gov.am
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2. Տրամաբանության հիմունքներ

3. 4 կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.՝30 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային

7. Ստուգարքային

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Տրամաբանության դասընթացի հիմնական հասկացությունների և օրենքների ու
սկզբունքների իմացությունը, որն ունի ինչպես ընդհանուր կրթական, այնպես էլ
իմացաբանական ու մեթոդաբանական նշանակություն:
•

ՈՒսանողը ոչ միայն բացահայտում և կատարելագործում է իր տրամաբանական
կարողությունները, այլև ձեռք է բերում գիտելիքներ, որոնք նպաստում են մասնագիտական
առարկաների

տեսությունների

հիմնական

հասկացությունների

ու

կառուցվածքի

յուրացմանը, հետազոտական հմտությունների ձևավորմանը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
6. Հասկանալ մտքի կառուցվածքը,
7. իմանալ տրամաբանական կանոնների և օրենքների մասին, որոնք կշռադատության
ընթացքում ապահովում են մեր մտքի կանոնավորությունը ու հետևողականությունը,
ճշմարիտ եզրակացությունների ստացումը և գիտական գիտելիքների
հիմնավորվածությունը,
8. հասկանալ տրամաբանական գիտելիքի էությունը և գործառնական տեսանկյունները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
9. Հասկանալ

տրամաբանության ճանաչողական և մեթոդաբանական գործառույթների

անհրաժեշտությունը գիտատեսական և գործնական ուսումնասիրությունների ժամանակ,
10. ճիշտ կատարել և գնահատել հասկացությունների հետ կապված տրամաբանական
գործողությունները,
11. իրականացնել դատողությունների և անհրաժեշտ մտահանգումների տրամաբանական
վերլուծություն և գնահատում:
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
12. Կարողանալ
պահպանելով

դրսևորել

տրամաբանական

կանոնավոր

մտածողության

մտածողության

որոշակիության,

անհրաժեշտ

մշակույթ`

անհակասականության,

հիմնավորվածության և հետևողականության հիմնարար սկզբունքների ու դրանցից բխող
մասնավոր նորմերի պահանջները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
4. Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր:
5. Գ4. Առաջադրել գիտական հետազոտության խնդիրներ՝ գիտատեխնիկական
ինֆորմացիայի որոնման և սեփական արդյունքների վերլուծման հիման վրա: Պահպանել
մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. Քննարկում,
3. Անհատական աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
9.

Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝ բանավոր
ներկայացման հիման վրա:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Տրամաբանության առարկան և նշանակությունը: Բազմատրամաբանության սկզբունքը: Միտք
և լեզու: Հասկացություն: Հասկացության ծավալն ու բովանդակությունը: Հասկացության
տեսակները: Տրամաբանական գործողություններ հասկացությունների հետ: Հասկացության
ծավալի

բաժանման

էությունը,

տեսակներն

ու

կանոնները:

Սահմանման

էությունը,

տեսակներն ու կանոնները: Դասակարգման էությունը տեսակներն ու կանոնները:
Դատողության էությունը և կազմը: Պարզ և բարդ դատողություններ, դրանց տեսակները:
Տրամաբանական

մտածողության

անհակասականության,
Անհրաժեշտ

հիմնական

հետևողականության

մտահանգումներ,

դրանց

և

օրենքները.
հիմնավորվածության

տեսակները

և

կոնոնները.

որոշակիության,
պահանջները:
պայմանական,

բաժանանարար, լեմատիկ և անմիջական մտահանգումներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
9. Գևորգյան Հ.Ա., Բաղդասարյան Վ.Խ.,Տրամաբանություն: Եր. , 2015:
10. Кириллов В.И., Орлов Г.А.,Фокина Н.И., Упражнения по логике. Учебное пособие. М.,2005.
11. Ивлев Ю.В., Логика. Учебник. 3-е издание. М., 2005.
12. Ивин А.А., Практическая логика. Учебное пособие. М.,2002.
13. А.Гетманова. Логика. 9-ое изд., Moсква, 2006.
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1. 1202/Բ17

2. Քաղաքագիտության հիմունքներ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս՝.30 ժամ

21. 3-րդ՝ աշնանային

7. Ստուգարքային

3. 4 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքագիտության ձևավորման տեսական և գաղափարական ակունքներին,
• Ուսանողներին ծանոթացնել հիմնական կատեգորիաների ու քաղաքագիտության ուսումնասիրության առարկայական տիրույթին,
• Ուսանողների մոտ ձևավորել քաղաքական իրականության վերլուծության գործնական
հմտություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

11. Ըմբռնել քաղաքագիտական հիմնական հասկացություններն ու սահմանումները, դրանց
իմաստն ու նշանակությունը,
12. պատկերացնել քաղաքագիտության տեսական և կիրառական նշանակություն ունեցող
հիմնահարցերի էությունը,
13. ընկալել քաղաքագիտական բովանդակության օտարալեզու մասնագիտական
տեքստերը և կատարել թարգմանություններ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

14. Կատարել բավարար քաղաքագիտական վերլուծություններ,
15. կողմնորոշվել գործնական քաղաքականության առանձնահատկությունների
մեկնաբանման հարցերում,
16. մատնանշել դեմոկրատիայի, քաղաքական մշակույթի, քաղաքական սոցիոլոգիայի
հիմնահարցերը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

17. Օգտվել մասնագիտական գրականությունից,
18. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
6.

Գ5. Դրսևորել պետական մտածողություն և ազգային գիտակցություն ունեցող քաղաքացու
որակներ ու կողմնորոշվել հայոց պատմության հիմնահարցերում: Օժանդակել
օրինականության ապահովմանը, ցուցաբերել ակտիվություն, հարգել օրենքը և
իրավական պետության արժեքներ
ունենալ բարոյաիրավական պատշաճ
գիտակցություն, պատասխանատվության զգացում։

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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6. Դասախոսություններ, այդ թվում երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ:
7. Գիտական աշխատանքների քննարկումներ՝ փոխներգործող (ինտերակտիվ) բանավեճերի
առաջադրմամբ:
8. Ինքնուրույն աշխատանք՝ ընդգրկելով նախատեսված վերլուծական նյութերը:
9. Արտալսարանային հաղորդակցություն դասախոսի հետ՝ քննարկումների համատեղ
պատրաստում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.

Ստուգարքային: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝ բանավոր
ներկայացման հիման վրա:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Քաղաքագիտության ձևավորումը որպես գիտություն: Քաղաքագիտության օբյեկտը և
առարկան: Քաղաքականության ծագումը և էությունը։ Քաղաքական իշխանության էությունը,
կառուցվածքը և լեգիտիմությունը։ Հասարակության քաղաքական համակարգը։ Պետությունը
որպես քաղաքական համակարգի գլխավոր ինստիտուտ։ Քաղաքական կուսակցություններ և
կուսակցական համակարգեր։ Քաղաքական գործընթացներ: Ընտրություններ և ընտրական
համակարգեր: Քաղաքական գաղափարախոսություններ: Քաղաքական էլիտա և լիդերություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
3.
4.
5.
6.
7.

Дегтерев А.А., Основы политической теории, М.: Высш. шк., 1998, 239 с.
Гаджиев К.С. Политическая философия. М., 1999.
Мухаев Р.Т.Теория политики. М.:ЮНИТИ,2005.
Соловьев, А.И. Политология: политическая теория, политические технологии : Учебник для
студентов вузов . – М.: Аспект Пресс, 2006.
Òåîðèÿ ïîëèòèêè: Ó÷åáíîå ïîñîáèå / Ïîä ðåä. Á.À. Èñàåâà. – ÑÏá.: Ïèòåð, 2008.- 464 ñ. –
(Ñåðèÿ §Ó÷åáíîå ïîñîáèå¦).

1. 0608/Բ18
4. 2 ժամ/շաբ.

2. Անօրգանական քիմիա

3. 2 ECTS կրեդիտ

5. դաս.`15 ժամ/ լաբ.՝15 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում տարրերի հատկությունների պարբերական
օրինաչափությունների, քիմիայի քանակաչափական օրենքների, լուծույթների տեսության,
օքսիդավերականգնման գործընթացի էության, քիմիական գործընթացների ընդհանուր
սկզբունքների և օրինաչափությունների ու կենսաբանական համակարգերի վրա դրանց
ազդեցության մասին։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
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1. Ներկայացնելու քիմիայի հիմնական հասկացությունները և օրենքները,
2. մեկնաբանելու անօրգանական քիմիայի և կենսաբանության միջև տեսական և կիրառական
կապը,
3. վերլուծելու կենսաանօրգանական քիմիայի հիմնական օրինաչափությունները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Կատարելու ինքնուրույն փորձարարական աշխատանքներ,
5. կիրառելու հետազոտության արդյունքների վերլուծության որակական և քանակական
եղանակներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. Օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից,
7. վերլուծելու առաջացած խնդիրները և գտնելու լուծման ուղիները։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.

Բ2. Կկարողանա կենսաբանական որոշակի խնդրի ուսումնասիրության ժամանակ
կիրառել համապատասխան կենսաքիմիական մեթոդը տարբեր կենսաքիմիական
պարամետրեր ու ցուցանիշներ որոշելու նպատակով, կկարողանա ինքնուրույն կիրառել
համապատասխան կենսաֆիզիկական մեթոդները՝ հետազոտական նպատակներն ու
խնդիրները լուծելու համար, կկարողանա իրականացնել կենսաբանական պարզագույն
պրոցեսների համակարգչային մոդելավորում,

2.

Գ4. Առաջադրել գիտական հետազոտության խնդիրներ՝ գիտատեխնիկական
ինֆորմացիայի որոնման և սեփական արդյունքների վերլուծման հիման վրա: Պահպանել
մասնագիտական էթիկայի նորմերը:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասավանդում, պասիվ ունկնդրում, ինտերակտիվ և բանավեճեր,
2. ինքնուրույն թեմատիկ աշխատանքներ (ռեֆերատներ, ցուցադրումներ),
3. լաբորատոր աշխատանքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց՝
1. Քննությունը՝ բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում
հարց, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Քիմիայի հիմնական հասկացությունները և օրենքները, անօրգանական միացությունների
կարևորագույն դասերը, դրանց գենետիկական կապը, տարրերի հատկությունների
պարբերական օրինաչափությունները: Քիմիական համարժեք, համարժեք զանգված:
Օքսիդավերականգնման ռեակցիաներ, էլեկտրոդային պոտենցիալ: Լուծույթներ և
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լուծելիություն: Լուծույթների կոլլիգատիվ հատկությունները: Կոմպլեքս միացություններ,
դասակարգումը, ընդհանուր բնութագրերը:
Քիմիական տարրերի և միացությունների
կենսաբանական ու կենսաֆիզիկական նշանակությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
16. Ленский А.С., Белавин И.Ю., Быликин С.Ю. Биофизическая и бионеорганическая химия, М.,
Медицинское информационное агентство, 2008г.
17. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. Лань, 2014г.
18. Угай Я.А. Общая и неорганическая химия. М., Высшая школа, 2007г.
19. Третьяков Ю.Д., Мартыненко Л.И., Григорьев А.Н., Цивадзе А.Ю. Неорганическая химия, М.,
Химия, 2007, т 1-3
20. Գրիգորյան Ս.Կ., Սարգսյան Ռ.Ա., Ղափանցյան Է.Ե., Ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի
պրակտիկում, ԵՊՀ, 2007թ.

1. 0608/Բ19

2. Վերլուծական քիմիա

4. 3 ժամ/շաբ.
6. 1-ին՝ աշնանային

3. 3 ECTS
կրեդիտ
5. դաս. 23 ժամ / լաբ. 22 ժամ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Ուսանողներին ուսուցանել անալիտիկ քիմիա առարկայի հիմնական տեսական
գիտելիքները,
• Ուսուցանել որակական և քանակական անալիզին գործնական հմտությունները,
• Պարզել վերլուծության համար ներկայացված փորձանմուշների բաղադրությունը ,
• Կախված փորձանմուշի որակական բաղադրությունից, առաջարկել բաղադրիչների
քանակը որոշելու անալիզի սխեմաներ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. Մեկնաբանելու որակական անալիզի հիմնական սկզբունքները, կատիոնների և անիոնների
անալիտիկական խմբերի բաժանելու օրինաչափությունները
2. վերլուծելու քիմիական անալիզում կիրառվող հավասարակշռությունների քանակական
հաստատունների իմաստը և կարողանալու դրանք գրագետ օգտագործել

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. Կատարելու փորձեր և լուծելու համապատասխան խնդիրներ
4. մշակելու փորձարարական աշխատանքների տվյալները
5. կատարելու փորձարարական տվյալներից բխող համապատասխան եզրակացություններ
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6. կիրառելու ձեռք բերած գիտելիքները գործնական աշխատանքում

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. Օգտվելու գիտական և ուսումնական քիմիական գրականությունից
8. աշխատելու կոլեկտիվում և լուծելու ծագող խնդիրները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Բ2 Կկարողանա կենսաբանական որոշակի խնդրի ուսումնասիրության ժամանակ կիրառել
համապատասխան կենսաքիմիական մեթոդը տարբեր կենսաքիմիական պարամետրեր ու
ցուցանիշներ որոշելու նպատակով, կկարողանա ինքնուրույն կիրառել համապատասխան
կենսաֆիզիկական մեթոդները՝ հետազոտական նպատակներն ու խնդիրները լուծելու
համար, կկարողանա իրականացնել կենսաբանական պարզագույն պրոցեսների
համակարգչային մոդելավորում,
2. Գ4. Առաջադրել գիտական հետազոտության խնդիրներ՝ գիտատեխնիկական
ինֆորմացիայի որոնման և սեփական արդյունքների վերլուծման հիման վրա: Պահպանել
մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Առցանց ուսուցում, տեսողականացման միջոցներ՝ համակարգիչ, պրոեկտոր
3. Ցուցադրական նյութեր
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
2. 1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
3. 2-րդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Վերլուծական քիմիայի հիմնական բաժինները՝ որակական և քանակական անալիզ:
Կատիոնների և անիոնների դասակարգումն ըստ անալիտիկական խմբերի: Հոմոգեն
հավասարակշռություն: Թթվահիմնային հավասարակշռություն: Թթուների և հիմքերի
ժամանակակից տեսությունները: Հետերոգեն հավասարակշռություն: Կոմպլեքսագոյացման
հավասարակշռություն: Կայունության (գոյացման) հաստատուն: Օքսիդացման-վերականգնման հավասարակշռություն: Ստանդարտ վերօքս պոտենցիալ, Ներնստի հավասարումը:
Ծավալաչափական անալիզ: Տիտրման վերջակետ և համարժեքության կետ:
Անալիզի
ֆիզիկաքիմիական եղանակներ: Անալիզի սպեկտրալուսաչափական և էլեկտրաքիմիակամ
եղանակներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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1. М.Отто. Современные методы аналитической химии. М., Техносфера, 2008, 544 с.
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1. 0102/Բ20
4.
6.
8.
•
•
•
9.

2. Մաթեմատիկական անալիզ-1

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4 ժամ/շաբ.
5. դաս.30 ժամ / գործ.`30 ժամ
1-ին՝ աշնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Դասընթացի նպատակն է՝
Ծանոթացնել մաթեմատիկական անալիզի հիմունքներին;
Յուրացնել տեսության արդի մեթոդները;
Ներկայացնել տեսության ընդհանրացումները և կիրառությունները։
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
5.

Ներկայացնելու մաթեմատիկական անալիզի հիմնական գաղափարները՝
հաջորդականության և ֆունկցիայի սահմանների, անընդհատ ֆունկցիաների, ածանցյալի
հիմնական հասկացությունները, գաղափարները և հատկությունները։

6.

մատուցելու անորոշ և որոշյալ ինտեգրալի հատկությունները, կիրառությունները,

7.

ներկայացնելու մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաների սահմանը, անընդհատությունը,
մասնակի ածանցյալները, էքստրեմումները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
8.

Հաշվելու հաջորդականության և ֆունկցիայի սահմաններ, ֆունկցիայի ածանցյալ,
հետազոտելու ֆունկցիայի վարքը;

9.

հաշվելու ֆունկցիայի անորոշ և որոշյալ ինտեգրալներ;

10.

հաշվել մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաների սահմանները, մասնակի ածանցյալները,
ինտեգրալը, հետազոտելու ֆունկցիայի վարքը;

11.

օգտագործելու մաթեմատիկական մեթոդներ կենսաբանական և այլ հարակից
բնագավառներում խնդիրներ լուծելու համար։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
12.

Իրականացնելու մեթոդների կիրառումը այլ տեսություններում
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.

Ա.10 Կտիրապետի սովորական դիֆերենցիալ հավասարումների ինտեգրման պարզագույն
մեթոդներին և գծային հավասարումների լուծումների ուսումնասիրման տարբեր
եղանակներին, ծանոթ կլինի դիֆերենցիալ հավասարման լուծմանը բերվող բնագիտական
որոշ խնդիրներին, կունենա գաղափար մաթեմատիկական մոդելավորման մասին,
կկարողանա “Mathematica” փաթեթի օգնությամբ կառուցել գրաֆիկներ, կիմանա
տարրական ալգորիթմներ, կիմանա առաջին և երկրորդ կարգի դիֆերենցիալ
հավասարումների որակական վերլուծության մեթոդները, կհասկանա կենսաբանական
համակարգերում տեղի ունեցող ինքնատատանողական պրոցեսների բնույթը, կիմանա
գիտափորձի պլանավորման և իրականացման սկզբունքները և մոտեցումները,
կտիրապետի տվյալների հավաքման մեթոդական և տեխնիկական միջոցներին,
կտիրապետի տվյալների հավաքման և մշակման համար նախատեսված LabVIEW
ծրագրին:

2.

Բ5. Կկարողանա կիրառել մասնակի ածանցյալներով գծային դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման որոշ մեթոդներ, կկարողանա “Mathematica” փաթեթի օգնությամբ լուծել ոչ
գծային հավասարումներ, գծային համակարգեր, եզրային և սկզբնական խնդիրներ և
հաշվել ինտեգրալներ, կկարողանա կիրառել կառուցվածքային մոտեցումը խնդիրներ
լուծելիս` օգտագործելով ֆունկցիաներ, կկարողանա կազմել ծրագրեր C++ լեզվով` ըստ
մշակված ալգորիթմի, կկարողանա հաջողությամբ կիրառել դետերմինիստիկ և
ստոխաստիկ մեթոդները կենսաբանական պրոցեսների ուսումնասիրման համար,
կկարողանա պարզագույն սխեմաներ ծրագրավորել LabVIEW աշխատանքային
միջավայրում:

1. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
4. Դասախոսություններ,
5. ինքնուրույն աշխատանք,
6. գործնական պարապմունքներ:
2. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

3.

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի դեպքում՝
1-ին ընթացիկ քննություն, անցկացվում է գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով։

4.

2-րդ ընթացիկ քննություն, անցկացվում է գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով։

5.

Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով

3.

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Ֆունկցիա: Սահման և անընդհատություն։ Մեկ փոփոխականի ֆունկցիայի դիֆերենցիալ
հաշիվ։ Ինտեգրալ հաշիվ։
4. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Լ. Գալստյան, Բարձրագույն մաթեմատիկա, Մաս 1,2 , ԵՊՀ հրատ., 2017
2. Գ. Ա. Միքայելյան, Զ. Ս. Միքայելյան, Մաթեմատիկական մեթոդներ բնագիտության մեջ,
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Երևան, 2011
3. Ն.Ս. Պիսկունով, Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշիվներ, ԲՏՈւՀ-ների համար, հ. 1,2, Լույս,
Երևան, 1979
4. Ա.Ֆ. Բերմանտ, Ի.Գ. Արամանովիչ, Մաթեմատիկական անալիզի համառոտ դասընթաց
տեխնիկական ԲՈւՀ-երի համար, Լույս, Երևան, 1969:

1. 0410/Բ21

2. Ֆիզիկա -1

3. 5 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս՝.30 ժամ /լաբ.՝30 ժամ
6. 1-ին՝ աշնանային
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Ուսանողներին հաղորդել գիտելիքներ կինեմատիկայի և դինամիկայի, մեխանիկայի
պահպանման օրենքների, պինդ մարմնի, հեղուկների մեխանիկայի, ինչպես նաև՝ ոչ
իներցիալ համակարգերի և հարաբերականության հատուկ տեսության վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ներկայացնելու կինեմատիկայի և դինամիկայի հիմունքները, մեխանիկայի պահպանման
օրենքները, բացատրելու ոչ իներցիալ համակարգերի առանձնահատկությունները,
հարաբերականության տեսության դրույթները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
2. Օգտագործելու ստացած գիտելիքները կոնկրետ բնույթ կրող հարցերի վերլուծության,
խնդիրների լուծման համար,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

3. Օգտագործելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներ (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
4. գնահատելու և ընդհանրացնելու հետազոտությունների ժամանակ ստացված
արդյունքները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա5. Կիմանա ընդհանուր կենսաֆիզիկայի ժամանակակից տեսական հիմնախնդիրները,
կհասկանա կենսաֆիզիկայի հիմնահարցերի լուծման տրամաբանությունը և
իրականացման
եղանակները,
կկարողանա
գնահատել
կենսաբանական
համակարգերում ինֆորմացիայի ծավալը, կկարողանա տարանջատել կենսաբանական
համակարգերում
մակրոև
միկրո
ինֆորմացիաները,
կտիրապետի
ԴՆԹ/ՌՆԹ/ամինաթթվական
հաջորդականությունների
համադրման
և
ՌՆԹ
երկրորդային կառուցվածքի կանխագուշակման համակարգչային ծրագրերին:
2. Բ2. Կկարողանա կենսաբանական որոշակի խնդրի ուսումնասիրության ժամանակ
կիրառել համապատասխան կենսաքիմիական մեթոդը տարբեր կենսաքիմիական
պարամետրեր ու ցուցանիշներ որոշելու նպատակով, կկարողանա ինքնուրույն կիրառել
համապատասխան կենսաֆիզիկական մեթոդները՝ հետազոտական նպատակներն ու
խնդիրները լուծելու համար, կկարողանա իրականացնել կենսաբանական պարզագույն
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պրոցեսների համակարգչային մոդելավորում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. լաբորատոր պարապմունք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
4. 1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
5. 2-րդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Նյութական կետի կինեմատիկան և դինամիկան։ Պահպանման օրենքները։ Պինդ մարմնի
մեխանիկան։ Հեղուկների և գազերի մեխանիկան: Մոլեկուլյար կինետիկ տեսությունը:
Ջերմադինամիկայի առաջին սկզբմունքը։ Վիճակագրական բաշխում։Ջերմադինամիկայի
երկրորդ սկզբմունքը։ Ռեալ գազեր։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

4. Սավելև Ի. Վ. Ընդհանուր ֆիզիկայի դասընթաց հ.1 “Լույս” Երևան 1982.
5. Савельев И. В. Курс физики․ том 1 Москва 2016.
6. H. C. Ohanian, J.T. Markert. Physics for Engineers and Scientists. Vol. 1, 2007 by W.W. Norton &
Company, Inc., New York-London.
7. Նինոյան Ժ. Հ, Բադալյան Է.Ս., Խաչատրյան Ժ.Բ. Մեխանիկայի ֆիզիկական հիմունքներ,
լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ, Երևան 2005:
8. Գաբրիելյան Ռ.Ց., Բադալյան Դ. Հ., Բադալյան Գ.Գ. Մոլեկուլային ֆիզիկա, լաբորատոր
աշխատանքների ձեռնարկ, Երևան 2011:
1. 0704/Բ22

2. Կենդանաբանություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 3 ժամ/շաբ.

5. դաս. 23ժամ / լաբ. 22 ժամ

6. 1-ին աշնանային
8. Դասընթացի նպատակն է

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

• Ծանոթացնել ուսանողներին անողնաշար և ողնաշարավոր կենդանիների կառուցվածքի,
զարգացման, ֆիզիոլոգիայի, էկոլոգիայի, վարքագծի առանձնահատկությունների հետ:
• Պարզաբանել ձևաբանական և ֆիզիոլոգիական այն փոփոխությունները, որոնք
էվոլյուցիայի ընթացքում տեղի են ունենում նրանց օրգան համակարգերում:
• Ծանոթանան անողնաշար և ողնաշարավոր կենդանիների հետազոտման ոչ միայն
դասական այլ նաև ժամանակակից մեթոդների հետ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
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1. Գիտակցելու կենդանիների անատոմո-ձևաբանական առանձնահատկությունները,
կարգաբանաության հիմունքները,
2. լուսաբանելու տարբեր դասերին պատկանող կենդանիների, կենսաբանության,
էկոլոգիայի, նյութափոխանակության, բազմացման, վարքի առանձնահատկությունները
կապված զարգացման աստիճանից:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.

Ճանաչելու կենդանական աշխարհի տիպերը, դասերն ըստ կառուցվածքի,

բնակատեղի բազմացման և զարգացման փուլերի
4.

վերլուծելու էվոլյուցին գործընթացները և մեխանիզմները,

5.

Օգտագործելու մասնագիտական գործունեության ընթացքում իրադրական տարբեր
հարցեր լուծելու համար ստացած գիտելիքները,
իրականացնելու հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական և փորձագիտական
ոլորտներում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

6.

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.

Ա1. Կիմանա կենդանի էակների չորս թագավորությունների կարևորագույն
ներկայացուցիչների կառուցվածքային առանձնահատկությունները, զարգացման
ցիկլերը, կարգաբանական խմբերը, դասակարգումը,

2.

Բ1. Կկարողանա տարբերակել ըստ հատկանիշների` տարբեր տիպերին և դասերին
պատկանող բույսերն ու կենդանիներն իրարից, կկարողանա կիրառել բջիջների
ուսումնասիրման հիմնական մեթոդները, կկարողանա մանրադիտակի տակ ճանաչել
հյուսվածքները և նրանց բաղադրիչ տարրերը, տարբերել կենդանիների սաղմնային
զարգացման որոշակի փուլերը, կկարողանա ինքնուրույն կիրառել կենսամետրիայի
տեսական մոդելները, վերլուծություններ կատարել էկոլոգիական վիճակի մասին և
կատարել համապատասխան եզրակացություններ, իրականացնել ջրի, հողի և օդի
ֆիզիկական, քիմիական և կենսաբանական անալիզներ,

3.

Գ1. Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
3.
4.
5.
6.
7.

Դասախոսություններ
լաբորատոր աշխատանքներ
սեմինարներ
իրավիճակային խնդիրների քննարկում
առաջադրանքների կատարման ստուգում

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

2.

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

3.

2-րդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է ՝5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
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պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Միաբջջավորների
ենթաթագավորություն.
Բազմազանությունը,
կառուցվածքային
և
ֆիզիոլոգիական
առանձնահատկությունները:
Բազմաբջջավորներ,
նրանց
ծագումը:
Ճառագայթային համաչափություն. սպունգներ, աղեխորշավորներ, սանրակիրներ, նրանց
ձևաբանությունը, կենսաշրջանը, տարածվածությունը: Երկկողմ համաչափ կենդանիներ.
հելմինթներ՝
պարենքիմատոզ,
առաջնախոռոչային,
երկրորդախոռոչային:
Օրգանհամակարգերի կառուցվածքը, կենսաշրջանը: Մակաբույծ և ազատ ապրող որդեր:
Հոդվածոտանիների տիպի առանձնահատկությունները: Փափկամարմիններ. փորոտանիների,
թերթախռիկավորների և գլխոտանիների ներկայացուցիչների օրգան-համակարգերի
համեմատական էվոլյուցիան, նրանց ներկայացուցիչների գործնական նշանակությունը:
Փշամորթները՝ որպես երկրորդաբերանային ջրային կենդանիներ: Քորդավորների տիպի
բնութագիրը,
Ենթատիպ
Անգանգեր(Acrania),
թրթուրաքորդայավորներ
կամ
թաղանթայիններ(Tunicata), Ձկների (Pisces էվոլյուցիան, վարքը, տնտեսական նշանակությունն
ու պաշտպանությունը: Երկկենցաղների դասի (Amphibia) բնութագիրը, բազմազանությունը,
տարածվածությունը և կենսակերպը: Պոչավոր երկկենցաղների ներքին կառուցվածքային
առանձնահակությունները:Երկկենցաղների վարքը ֆիզիոլոգիական առանաձնահատկությունները և նրանց նշանակությունն ու պահպանությունը: Ողնաշարավոր կենդանիների
ցամաք դուրս գալը, երկեկնցաղների էվոլյուցիան: Անամնիաներ և ամնիոտներ: Սողունների
դասի (Reptilia) բնութագիրը, էկոլոգիա-ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները, վարքը,
բազմազանությունը, տարածվածությունը կենսակերպն ու պաշտպանությունը: Սողունների
էվոլյուցիան: Թռչունների դասի (Aves),
բնութագիրը,
էկոլոգիա-ֆիզիոլոգիական
առանձնահատկությունները, վարքը, բազմազանությունը, տարածվածությունը կենսակերպն
ու պաշտպանությունը: Թռչունների էվոլյուցիան: Թռչունների տնտեսական նշանակություն ու
պաշտպանությունը:
Կաթնասունների
դասի
(Mammalia)
բնութագիրը,
վարքը,
բազմազանությունը,
տարածվածությունը
կենսակերպն
ու
պաշտպանությունը:
Կաթնասունների նշանակություն ու պաշտպանությունը: Կաթնասունների էվոլյուցիան:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
9. Зоология позвоночных, Дзержинский Ф.Я., Васильев Б.Д., Малахов В.В., 2013.
10. Наумов Н.К., Карташев Н- Зоология животных-1,2 том – 1979
11. Константинов, В.М. Зоология позвоночных: Учебник для ВУЗов. 7-е издание / В.М.
Константинов, С.П. Наумов, С.П. Шаталова. – М.: Академия, 2011. – 448 с.
12. Блохин, Г.И. Зоокультура позвоночных: Учебное пособие. – М.: Изд-во РГАУ–МСХА, 2012. –
171 с.
13. Карташев, Н.Н. Практикум по зоологии позвоночных. 3-е издание / Н.Н. Карташев, В.Е.
Соколов, И.А. Шилов. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 383 с.
14. Кидов, А.А. Ресурсы земноводных: Учебное пособие. – М.: Изд-во РГАУ–МСХА, 2012. – 218 с.
15. Кидов, А.А. Ресурсы рыб: Учебное пособие. – М.: Изд-во РГАУ–МСХА, 2012. – 164 с.
16. Arakelyan M.S., Danielyan F.D. et al Herpetofauna of Armenia and Nagorno- Karabakh. 2011, p 149
17. Եղիազարյան Է. Երկկենցաղներ (ուս. ձեռնարկ) Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2002, 60 էջ
18. Եղիազարյան Է.Մ., Եղիազարյան Ս.Ս. Ձկներ (ուս. ձեռնարկ) Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2003, 100
էջ
19. Եղիազարյան Է.Մ., Եղիազարյան Ս.Ս., Դանիելյան Ֆ.Դ. Սողուններ (ուս. ձեռնարկ)
Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2005 ,144 էջ
20. Եղիազարյան Է.Մ., Եղիազարյան Ս.Ս. Թռչուններ (ուս. ձեռնարկ) Երևան: ԵՊՀ հրատ.,
376

2006 , 150 էջ
21. Եղիազարյան Է.Մ. Ողնաշարավորների կենդանաբանություն (ուս. ձեռնարկ) Երևան: ԵՊՀ
հրատ., 2009 ,180 էջ

1. 0410/Բ23

2. Ֆիզիկա -2

4. 3 ժամ/շաբ.
6. 2-րդ՝ գարնանային

3. 3 ECTS
կրեդիտ
5. դաս.՝ 23 ժամ/լաբ.՝ 22 ժամ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Ուսանողներին գիտելիքներ հաղորդել գազերի կինետիկ տեսության, ջերմադինամիկայի
ակզբունքների, վիճակագրական ֆիզիկայի հիմունքների, ջերմոդինամիկական
պրոցեսների, ռեալ գազերի, Վան-դեր-Վալսի հավասարման, ինչպես նաև՝ էլեկտրական
դաշտի և Էլեկտրական հոսանքի հատկությունների վերաբերյալ։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
13. Նկարագրելու գազերի կինետիկ տեսության, ջերմադինամիկայի ակզբունքները,

վիճակագրական ֆիզիկայի հիմունքները, ջերմոդինամիկական պրոցեսները
14. Բացատրելու Վան-դեր-Վալսյան փոխազդեցությունների դերը կենսաբանական

համակարգերում,
15. Ներկայացնելու էլեկտրական դաշտի և էլեկտրական հոսանքի հատկությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

16. Կառուցել էլեկտրական սխեմաներ, լուծել գործնական խնդիրներ էլեկտրական դաշտի
և հոսանքի հատկությունների հիման վրա

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

17. Օգտագործելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներ (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
18. գնահատելու և ընդհանրացնելու հետազոտությունների ժամանակ ստացված
արդյունքները

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա5. Կիմանա ընդհանուր կենսաֆիզիկայի ժամանակակից տեսական հիմնախնդիրները,
կհասկանա կենսաֆիզիկայի հիմնահարցերի լուծման տրամաբանությունը և իրականացման
եղանակները, կկարողանա գնահատել կենսաբանական համակարգերում ինֆորմացիայի
ծավալը, կկարողանա տարանջատել կենսաբանական համակարգերում մակրո- և միկրո
ինֆորմացիաները, կտիրապետի ԴՆԹ/ՌՆԹ/ամինաթթվական հաջորդականությունների
համադրման և ՌՆԹ երկրորդային կառուցվածքի կանխագուշակման համակարգչային
ծրագրերին,
2. Բ2. Կկարողանա կենսաբանական որոշակի խնդրի ուսումնասիրության ժամանակ կիրառել
համապատասխան կենսաքիմիական մեթոդը տարբեր կենսաքիմիական պարամետրեր ու
ցուցանիշներ որոշելու նպատակով, կկարողանա ինքնուրույն կիրառել համապատասխան
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կենսաֆիզիկական մեթոդները՝ հետազոտական նպատակներն ու խնդիրները լուծելու համար,
կկարողանա իրականացնել կենսաբանական պարզագույն պրոցեսների համակարգչային
մոդելավորում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. լաբորատոր պարապմունք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Էլեկտրական դաշտը վակուումում։ Էլեկտրական դաշտը դիէլեկտրիկներում։ Էլեկտրական
դաշտի էներգիան։ Հաստատուն էլեկտրական հոսանք։Մագնիսական դաշտը վակուումում և
միջավայրում ։ Մագնիսական դաշտի ազդեցությունը լիցքերի և հոսանքների վրա։
Էլեկտրամագնիսկան մակածում: Մաքսվելի հավասարումների համակարգը: Երկրաչափական
օպտիկա։ Լույսի ինտերֆերենցը և դիֆրակցիան։ Լուսի բևեռացումը և դիսպերսիան։ Ջերմային
ճառագայթում։ Ֆոտոններ։ Ատոմի Բորի տեսություն։ Ատոմների քվանտամեխանիկական
տեսություն։ Ատոմի միջուկ։ Ռադիոակտիվություն։ Տարրական մասնիկներ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

Սավելև Ի. Վ. Ընդհանուր ֆիզիկայի դասընթաց հ.1,2 “Լույս” Երևան 1982.
Савельев И. В. Курс физики․ том 1,2 Москва 2016.
H. C. Ohanian, J.T. Markert. Physics for Engineers and Scientists. Vol. 1,2 2007 by W.W. Norton
& Company, Inc., New York-London.
Գաբրիելյան Ռ.Ց., Բադալյան Դ. Հ., Բադալյան Գ.Գ. Մոլեկուլային ֆիզիկա, լաբորատոր
աշխատանքների ձեռնարկ, Երևան 2011:
Գաբրիելյան Ռ.Ց., Մինասյանց Մ. Խ., Խաչատրյան Ժ. Բ. Էլեկտրականություն,
լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ, Երևան 2011:

.
1. 0707/Բ24
4. 2 ժամ/շաբ.

2. Բջջի մոլեկուլային կենսաբանություն

3. 2 ECTS
կրեդիտ

5. դաս.՝15 ժամ / լաբ.՝15 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Ձևավորել պատկերացում բջիջների կարուցվածքի և ֆունկցիաների մասին
• Ծանոթացնել բջիջների բաժանման, մահվան, ծերացման և փոխազդեցության
մեխանիզմներին
• Նկարագրել բջջում էներգիայի փոխակերպումների գործընթացները
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. Քննարկելու բջջի կենսաբանության հիմնահարցերը և ժամանակակից նվաճումները,
2. ճանաչելու բջջի ուսումնասիրման հիմնական օբյեկտները և մեթոդները,
3. բացատրելու բջջում կատարվող կենսաֆիզիկական գործընթացները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

4. Իրականացնելու գործնականում բջջային կուլտուրաների հետ հետազոտություններ,
5. օգտագործելու ստացած գիտելիքները մասնագիտական գործունեության ընթացքում
իրադրական տարբեր հարցերի լուծման համար:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

6. Իրականացնելու հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական և կլինիկական
ոլորտներում,
7. օգտագործելու ժամանակակից տեխնիկան և լաբորատոր սարքավորումները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա2. Կիմանա բջջի կառուցվածքի, աճի, տարբերակման, բաժանման, ծերացման և մահվան
առանձնահատկությունները, կիմանա բջիջների պաթոլոգիայի դրսևորումները, կիմանա
բոլոր հյուսվածքների բջջային և միջբջջային կառուցվածքների ձևաբանական և
կենսաքիմիական առանձնահատկությունները, կպատկերացնի կենդանիների և մարդու
անհատական
զարգացման
ընթացքում
տեղի
ունեցող
ձևագոյացման
օրինաչափությունները և դրանց իրականացման մեխանիզմները,
2. Բ1. Կկարողանա տարբերակել ըստ հատկանիշների` տարբեր տիպերին և դասերին
պատկանող բույսերն ու կենդանիներն իրարից, կկարողանա կիրառել բջիջների
ուսումնասիրման հիմնական մեթոդները, կկարողանա մանրադիտակի տակ ճանաչել
հյուսվածքները և նրանց բաղադրիչ տարրերը, տարբերել կենդանիների սաղմնային
զարգացման որոշակի փուլերը, կկարողանա ինքնուրույն կիրառել կենսամետրիայի
տեսական մոդելները, վերլուծություններ կատարել էկոլոգիական վիճակի մասին և
կատարել համապատասխան եզրակացություններ, իրականացնել ջրի, հողի և օդի
ֆիզիկական, քիմիական և կենսաբանական անալիզներ,
3. Գ1. Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. Դասախոսություններ,
2. լաբորատոր աշխատանքներ,
3. աուդիո և տեսանյութերի ցուցադրումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց.
1. Քննությունը՝ բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում
է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Էուկարիոտների
և
պրոկարիոտների
բջիջների
կառուցվածքի
հիմնական
առանձնահատկությունները:
Բջջային պոպուլյացիաներ: Բջջաթաղանթի կառուցվածքը,
գործառույթները, նյութերի փոխադրումը: Բջջի օրգանոիդները: Միտոքոնդրիումներ,
պլաստիդներ, ԷՊՑ, Գոլջիի համալիր, լիզոսոմներ և այլն: Բջջակորիզ: Բջջի ժառանգական
նյութ: Բջջային ցիկլ: Միտոզ, մեյոզ, ամիտոզ, բինար բաժանում: Բջջի մահվան ձևերը:
Ապոպտոզ, նեկրոզ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
7. Альбертс Б., Джонсон А. и др.- Молекулярная биология клетки. Изд. Москва - Ижевск, 2013, в
3-х томах.
8. Быков В.Л. - Цитология и общая гистология., Санкт-Петербург, 2001.
9. Джеральд М. Фаллер, Деннис Шилдс. Молекулярная биология клетки. Изд. БИНОМ, 2017.
10. Ченцов Ю.С. - Общая цитология. Изд. МГУ, 1984.
11. Հովհաննիսյան Գ.,Գևորգյան Ա.- Մարդու մոլեկուլային բջջագենետիկա., ԵՊՀ-ի
հրատարակչություն, Երևան, 2007.
12. http://www.molbiolcell.org/content/suppl/2013/12/11/24.24.3775.DC1/2013Abstracts.pdf
13. http://www2.nsysu.edu.tw/wzhlab/cell%20biology%20PDF/ch03%20protein%20structure%20and
%20function.pdf

1. 0102/Բ25

2. Մաթեմատիկական անալիզ-2

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 3 ժամ/շաբ.
5. դաս՝.30 ժամ/ գործ.՝15 ժամ
6. 2-րդ ՝ գարնանային
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Ուսանողներին ծանոթացնել մաթեմատիկական անալիզի հիմնական գաղափարներին;
•

Տեսության արդի մեթոդների յուրացումը;

•

Ծանոթացնել ներկայացվող տեսության ընդհանրացումներին և կիրառություններին։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ներկայացնելու մաթեմատիկական անալիզի հիմնական գաղափարներ՝ ինտեգրալ հաշվի և
շարքերի տեսություն, մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաների էքստրեմումները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
2. Հաշվելու ինտեգրալներ։
3. հետազոտելու շարքերի զուգամիտությունը։
4. գտնելու մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաների էքստրեմումները։
5. օգտագործելու մաթեմատիկական մեթոդներ կենսաբանական և այլ հարակից
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բնագավառներում խնդիրներ լուծելու համար։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. Յուրացված մեթոդների կիրառումը այլ տեսություններում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.

Ա.10 Կտիրապետի սովորական դիֆերենցիալ հավասարումների ինտեգրման պարզագույն
մեթոդներին և գծային հավասարումների լուծումների ուսումնասիրման տարբեր եղանակներին,
ծանոթ կլինի դիֆերենցիալ հավասարման լուծմանը բերվող բնագիտական որոշ խնդիրներին,
կունենա գաղափար մաթեմատիկական մոդելավորման մասին, կկարողանա “Mathematica”
փաթեթի օգնությամբ կառուցել գրաֆիկներ, կիմանա տարրական ալգորիթմներ, կիմանա առաջին
և երկրորդ կարգի դիֆերենցիալ հավասարումների որակական վերլուծության մեթոդները,
կհասկանա կենսաբանական համակարգերում տեղի ունեցող ինքնատատանողական պրոցեսների
բնույթը, կիմանա գիտափորձի պլանավորման և իրականացման սկզբունքները և մոտեցումները,
կտիրապետի տվյալների հավաքման մեթոդական և տեխնիկական միջոցներին, կտիրապետի
տվյալների հավաքման և մշակման համար նախատեսված LabVIEW ծրագրին:

2.

Բ5. Կկարողանա կիրառել մասնակի ածանցյալներով գծային դիֆերենցիալ հավասարումների
լուծման որոշ մեթոդներ, կկարողանա “Mathematica” փաթեթի օգնությամբ լուծել ոչ գծային հավասարումներ, գծային համակարգեր, եզրային և սկզբնական խնդիրներ և հաշվել ինտեգրալներ,
կկարողանա կիրառել կառուցվածքային մոտեցումը խնդիրներ լուծելիս` օգտագործելով
ֆունկցիաներ, կկարողանա կազմել ծրագրեր C++ լեզվով` ըստ մշակված ալգորիթմի, կկարողանա
հաջողությամբ կիրառել դետերմինիստիկ և ստոխաստիկ մեթոդները կենսաբանական պրոցեսների
ուսումնասիրման համար, կկարողանա պարզագույն սխեմաներ ծրագրավորել LabVIEW
աշխատանքային միջավայրում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն աշխատանք,
3. գործնական պարապմունքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1.

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց.
1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2.

2-րդ ընթացիկ քննությունը

բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը

պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ինտեգրալ հաշիվ։ Մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաներ։ Թվային և ֆունկցիոնալ շարքեր։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Լ.Գալստյան, Բարձրագույն մաթեմատիկա, Մաս 1,2 , ԵՊՀ հրատ․ , 2017
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2. Գ.Ա. Միքայելյան, Զ.Ս. Միքայելյան, Մաթեմատիկական մեթոդներ բնագիտության մեջ, Երևան,
2011
3. Ն.Ս. Պիսկունով, Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշիվներ, ԲՏՈւՀ-ների համար, հ. 1,2, Լույս, Երևան,
1979
4. Ա.Ֆ. Բերմանտ, Ի.Գ. Արամանովիչ, Մաթեմատիկական անալիզի համառոտ դասընթաց
տեխնիկական ԲՈւՀ-երի համար, Լույս, Երևան, 1969

1. 0708 /Բ26

2. Էկոլոգիա և ռացիոնալ բնօգտագործում

3.6 ECTS
կրեդիտ

4. 5 ժամ/շաբ.

5. դաս.՝45 ժամ/ լաբ.՝30 ժամ

6. 3-րդ՝աշնանային

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Ուսանողներին ծանոթացնել կենսոլորտի վրա հիմնական անթրոպոգեն
ազդեցություններին, ինչպես նաև բնության պահպանության և ռացիոնալ
բնօգտագործման հիմնական սկզբունքներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Իրազեկ լինելու կենսոլորտի վրա հիմնական անթրոպոգեն ազդեցությունների, դրանց
կանխարգելման սկզբունքների և ձեռք բերումների մասին բնության պահպանության
բնագավառում,
2. ծանոթ լինելու էկոհամակարգի, կենսացենոզի և նոոսֆերայի մասին ուսմունքներին,
3. իրազեկ լինելու բնական և անթրոպոգեն էկոհամակարգերի զարգացման ընդհանուր
սկզբունքներին և օրինաչափություններին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Կիրառելու բնապահպանական և էկոլոգիական գիտելիքները բմնապահպանական և
ռացիոնալ բնօգտագործման տարբեր ոլորտներում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. Վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ,
6. կատարելու տրամաբանական և վերլուծական աշխատանքներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա3. Կիմանա ռացիոնալ բնօգտագործման և կառավարման, կենդանիների և բույսերի
էկոլոգիայի, էկոհամակարգի, կենսացենոզի և նոոսֆերայի ուսմունքների, մարդկության
կայուն զարգացման սկզբունքների մասին, կհասկանա բնական և անթրոպոգեն
էկոհոմակարգերի զարգացման ընդհանուր սկզբունքները և օրինաչափությունները,
2. Բ1. Կկարողանա տարբերակել ըստ հատկանիշների` տարբեր տիպերին և դասերին
պատկանող բույսերն ու կենդանիներն իրարից, կկարողանա կիրառել բջիջների
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ուսումնասիրման հիմնական մեթոդները, կկարողանա մանրադիտակի տակ ճանաչել
հյուսվածքները և նրանց բաղադրիչ տարրերը, տարբերել կենդանիների սաղմնային
զարգացման որոշակի փուլերը, կկարողանա ինքնուրույն կիրառել կենսամետրիայի
տեսական մոդելները, վերլուծություններ կատարել էկոլոգիական վիճակի մասին և
կատարել համապատասխան եզրակացություններ, իրականացնել ջրի, հողի և օդի
ֆիզիկական, քիմիական և կենսաբանական անալիզներ:
3. Գ1. Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
5. Դասախոսություններ,
6. լաբորատոր աշխատանքներ հողի, ջրի, սննդի քիմիական բաղադրության, քիմիական և
ֆիզիկական հատկությունների ուսումնասիրման, ինչպես նաև էկոլոգիական
անվտանգության վերաբերյալ,
7. քննարկումներ, դեպքերի վերլուծություն և այլ ինտերակտիվ մեթոդներ,
8. խմբային հանձնարարություններ, ներկայացումներ (պրեզենտացիաներ):
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

7.

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
1-ին ընթացիկ քննությունը. գրավոր`5 հարցից բաղկացած քննական հարցատոմսեր,
յուրաքանչյուրը 1 միավոր, առավելագույնը 5 միավոր: Միավորների քայլը`0.5:

8.

2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր` 5 հարցից բաղկացած քննական հարցատոմսեր,
յուրաքանչյուրը 1 միավոր, առավելագույնը 5 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:

9.

Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 5 հարցից բաղկացած քննական հարցատոմսեր,
յուրաքանչյուրը 2 միավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Մարդու փոխազդեցությունը բնության հետ:Մթնոլորտի պահպանությունը: Ջրային
պաշարների
պահպանությունը:Հողային
պաշարների
պահպանությունը:Կենսաբազմազանության
պահպանման
հիմունքներ:Բնության
պահպանություն և գլոբալիզացիա: Բնության պահպանություն և նանոտեխնոլոգիաներ:
Միջազգային համագործակցությունը բնապահպանության ոլորտում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
3. Գրիդել Տ.Ե., Ալլենբի Բ.Ր. Տնտեսական էկոլոգիա, 2012թ.
4. Գրիգորյան Կ.Վ., Եսայան Ա.Հ., Ժամհարյան Հ.Գ., Խոյեցյան Ա.Վ., Մովսեսյան Հ.Ս.,
Փիրումյան Գ.Պ., «Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ»: Ուսումնական
ձեռնարկ, Զանգակ-97, Երևան, 2010, 224 Էջ:
5. Ռ.Հ. Եդոյան, Ժ.Հ Հովակիմյան, «Բնապահպանության դասավանդման մեթոդիկայի և
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լաբորատոր-գործնական պարապմունքների ձեռնարկ», Երևան, Իրավունք, 2010թ., 222 էջ:
6. Լ.Ս. Մելքումյան, Մ.Հ. Գալստյան, «Բնապահպանության հիմունքներ», Երևան, 2010թ., 311
էջ:
7. Էկոլոգիական կառավարման համակարգ: ISO 14000 միջազգային ստանդարտ, 2004թ.
8. Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы природопользования. - Academia,
2010. - 240 с.
9. Емельянов А.Г.: Основы природопользввания.- М.: Академия. 2011

1. 0410/Բ27
4. 5 ժամ/շաբ
3 կիսամյակ
1. Դասընթացի նպատակն է՝
•

2.

2. Ֆիզիկա-3
3. 5 կրեդիտ
5. դաս.՝45 ժամ/լաբ.՝30 ժամ
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Ծանոթանացնել օպտիկայի օրենքների հայտնագործման, դրանց առնչվող հիմնական
փորձերի հետ, ներկայացնել այդ օրենքները ինտեգրալային և դիֆերենցիալ տեսքերով,
գաղափար տալ նրանց կիրառությունների մասին:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. դասընթացի հիմնական օրենքների, դրանց առնչվող կարևորագույն փորձերի,
երևույթների մասին,
2. այդ երևույթների, փորձերի, օրենքների կապի, օրենքների համակարգի ներքին
տրամաբանության, այդ համակարգից բխող հիմնական հետևությունների և
արդյունքների մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. ստացած գիտելիքները կիրառել մասնագիտական հարցերի վերլուծության ժամանակ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
4. ստացած գիտելիքները կիրառել կոնկրետ բնույթ կրող հարցերի վերլուծության
ժամանակ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

1. Ա5. Կիմանա ընդհանուր կենսաֆիզիկայի ժամանակակից տեսական հիմնախնդիրները,
կհասկանա կենսաֆիզիկայի հիմնահարցերի լուծման տրամաբանությունը և
իրականացման
եղանակները,
կկարողանա
գնահատել
կենսաբանական
համակարգերում ինֆորմացիայի ծավալը, կկարողանա տարանջատել կենսաբանական
համակարգերում
մակրոև
միկրո
ինֆորմացիաները,
կտիրապետի
ԴՆԹ/ՌՆԹ/ամինաթթվական
հաջորդականությունների
համադրման
և
ՌՆԹ
երկրորդային կառուցվածքի կանխագուշակման համակարգչային ծրագրերին:
2. Բ2. Կկարողանա կենսաբանական որոշակի խնդրի ուսումնասիրության ժամանակ
կիրառել համապատասխան կենսաքիմիական մեթոդը տարբեր կենսաքիմիական
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պարամետրեր ու ցուցանիշներ որոշելու նպատակով, կկարողանա ինքնուրույն կիրառել
համապատասխան կենսաֆիզիկական մեթոդները՝ հետազոտական նպատակներն ու
խնդիրները լուծելու համար, կկարողանա իրականացնել կենսաբանական պարզագույն
պրոցեսների համակարգչային մոդելավորում:
11. . Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. լաբորատոր պարապմունք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը. գրավոր`5 հարցից բաղկացած քննական հարցատոմսեր,
յուրաքանչյուրը 1 միավոր, առավելագույնը 5 միավոր: Միավորների քայլը`0.5:
2.

2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր` 5 հարցից բաղկացած քննական հարցատոմսեր,
յուրաքանչյուրը 1 միավոր, առավելագույնը 5 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:

3.

Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 5 հարցից բաղկացած քննական հարցատոմսեր,
յուրաքանչյուրը 2 միավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:

13 Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Երկրաչափական օպտիկայի օրենքները: Կոհերենտ ալիքների ինտերֆերենցիա: Դիֆրակցիա,
դիֆրակցիոն ցանց: Դիսպերսիա: Լազերներ: Ֆոտոէֆֆեկտի տեսությունը:
14 Հիմնական գրականության ցանկը
1. Սավելև Ի.Վ. Ընդհանուր ֆիզիկայի դասընթաց: III հատոր: Լույս հրատ., Երևան, 1982:
2. Գևորգյան Ռ.Գ., Շեպել Վ.Վ. Ընդհանուր ֆիզիկայի դասընթաց: ԵՊհ հրատ., 1970:
3. Ландсберг Г.С. Оптика. Наука, Москва 1976.

1. 0604/Բ29

2. Ֆիզիկական քիմիա

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.՝30 ժամ/լաբ.՝30 ժամ
6. 3-րդ՝ աշնանային
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Ուսանողների
մոտ ձևավորել ֆիզիկական քիմիայի տեսական մոտեցումների,
կենսաբանական համակարգերում յուրահատուկ քիմիական փոխազդեցությունների
հետազոտման ֆիզիկական մեթոդների տեսական և փորձարարական տեխնիկայի
վերաբերյալ պատշաճ մասնագիտական գիտելիքներ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

Ներկայացնելու քիմիական թերմոդինամիկայի հիմնական օրենքները, դրանցից բխող
հետևությունները և կիրառման հնարավորությունները,
նկարագրելու ոչ էլեկտրոլիտների և էլեկտրոլիտների լուծույթների հատկությունները,
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3.

էլեկտրաքիմիայի կիրառական ասպարեզները,
մեկնաբանելու քիմիական և
կենսաքիմիականռեակցիաներիկինետիկայիևկատալիզիտեսական hիմունքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Կիրառելու քիմիական թերմոդինամիկայի և կինետիկայի հիմնադրույթները, դրանցից բխող
հետևությունները և հնարավորությունները կենսաքիմիական ռեակցիաների մեխանիզմի
պարզաբանման և դրա վրա ազդող գործոնների կարգավորման համար,
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. Մշակելու քիմիական ռեակցիայի արագության, կարգի, ակտիվացման էներգիայի, ինչպես
նաև թերմոդինամիկական պարամետրերի (ներքին էներգիա, Գիբսի էներգիա) փորձնական
տվյալները` ելնելով ֆիզիկական քիմիայի տեսական մոտեցումներից:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա8. Կիմանա մոլեկուլային և բջջային կենսաբանության ժամանակակից տեսական
հիմնախնդիրները, կհասկանա մոլեկուլային կենսաբանության հիմնահարցերի լուծման
տրամաբանությունը և դրանց իրականացման եղանակները, մոլեկուլային կենսաֆիզիկայի
ժամանակակից
տեսական
հիմնախնդիրները,
կտիրապետի
կենսապոլիմերների
կառուցվածքի
ուսումնասիրման
ժամանակակից
մեթոդներին,
կիմանա
կենսաթերմոդինամիկայի ժամանակակից տեսական պատկերացումները, կհասկանա
կենսաթերմոդինամիկայի
հիմնահարցերի
լուծման
տրամաբանությունը
և
դրանց
իրականացման եղանակները,
2. Բ4. Կկարողանա կիրառել համապատասխան մեթոդներ՝ առաջադրված խնդիրները լուծելու
համար, կկարողանա ինքնուրույն առաջադրել հետազոտական նպատակներն ու խնդիրները,
կկարողանա կատարել կենսաբազմազանության պահպանման և բույսերի նոր գծերի ստացման
ուղղությամբ աշխատանքներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.Դասախոսություններ,
2. գործնական աշխատանքներ,
3. սեմինարներ, քննարկումներ,
4.լաբորատոր աշխատանքներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը. գրավոր`5 հարցից բաղկացած քննական հարցատոմսեր,
յուրաքանչյուրը 1 միավոր, առավելագույնը 5 միավոր: Միավորների քայլը`0.5:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր` 5 հարցից բաղկացած քննական հարցատոմսեր,
յուրաքանչյուրը 1 միավոր, առավելագույնը 5 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:
3. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 5 հարցից բաղկացած քննական հարցատոմսեր,

յուրաքանչյուրը 2 միավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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Գազային հիմնական օրենքները: Իդեալական և գազ ռեալ գազեր, վիճակի հավասարումները:
Քիմիական թերմոդինամիկայի հիմնական հասկացությունները: Թերմոդինամիկայի 1-ին, 2-րդ և
3-րդ օրենքները, նրանց կիրառումն ու հետևությունները: Գիբսի և Հելմհոլցի էներգիաները:
Քիմիական
պոտենցիալ:
Ֆազային
հավասարակշռություն,
Կլաուզիուս-Կլապեյրոնի
հավասարումը: Քիմիական հավասարակշռություն: Հավասարակշռության հաստատունի
կախվածությունը ջերմաստիճանից: Ֆազային դիագրամներ: Լուծույթներ. կոլիգատիվ
հատկությունները: Օսմոտիկ ճնշում: Պարցիալ մոլային մեծություններ: Էլեկտրոլիտների
լուծույթների հատկությունները: Էլեկտրահաղորդականություն: Էլեկտրաքիմիա: Գալվանական
էլեմենտի թերմոդինամիկան, Ներստի հավասարումը: Մեմբրանային պոտենցիալ, ակտիվ
տրանսպորտ: Քիմիական կինետիկայի հիմնադրույթները: Ռեակցիայի արագության չափման
էքսպերիմենտալ մեթոդները: Պարզ ռեակցիաների կինետիկա: Ռեակցիայի կարգի և
արագության հաստատունների որոշման մեթոդներ:
Ակտիվացման էներգիա: Կատալիզ:
Ֆերմենտատիվ ռեակցիաների կինետիկա: Միխայելիս-Մենտենի հավասարումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
5. R. Chang, Physical Chemistry for Chemical and Biological Sciences, 3rd ed., USA, University Science
Books, 2000, 1018p.
6. K.J. Laidler, J.H. Meiser, B.C. Sanctuary, Physical Chemistry, New York: Houghtan Mifflin
Company, 4th ed, 2003.
7. В.В. Еремин, С.И. Каргов и др., Задачи по физической химии, Учебное пособие, Москва:
Экзамен, 2005, 320 с.
8. И. Пригожин, Д. Кандепуди, Современная термодинамика, Москва: Мир, 2002, 461 с.
9. Շ.Ա. Մարգարյան, Ա.Գ. Խաչատրյան, Փորձարարականֆիզիկականքիմիա, ԵՊՀհրատ, 2009,
188 էջ:
1. 0309/Բ30
2. Տվյալների բազա
3. 2 կրեդիտ
4. 2 ժամ/ շաբ.

5. դաս. 15 ժամ/գործ.15 ժամ

6. 3-րդ աշնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ձևավորել հիմնավոր տեսական և գործնական գիտելիքներ տվյալների հենքերի
նախագծման, կիրառման և սպասարկման սկզբունքների մասին
• ներկայացնել տվյալների հենքերի կառավարման համակարգերի գործառության
սկզբունքները և տվյալների հետ աշխատանքի մեթոդները
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
•

տվյալների հենքերի դերը և նշանակությունը մասնագիտական ոլորտում

•

տվյալների հենքերի նախագծման և մշակման սկզբունքները

•

տվյալների հենքերի ղեկավարման համակարգերի հիմնական ֆունկցիաները և
գործառույթները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
•

նախագծել տարբեր առարկայական տիրույթների տվյալների հենքերի տրամաբանական
մոդելներ
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•

ACCESS համակարգում ստեղծել և օգտագործել տվյալների հենքեր

•

SQL լեզվով իրականացնել տարբեր տիպի հարցումներ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
16. կառուցել առարկայական տիրույթի տեղեկատվական մոդելներ

17.

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

Ա10. Կտիրապետի սովորական դիֆերենցիալ հավասարումների ինտեգրման պարզագույն մեթոդներին և գծային հավասարումների լուծումների ուսումնասիրման տարբեր
եղանակներին, ծանոթ կլինի դիֆերենցիալ հավասարման լուծմանը բերվող բնագիտական որոշ խնդիրներին, կունենա գաղափար մաթեմատիկական մոդելավորման մասին,
կկարողանա “Mathematica” փաթեթի օգնությամբ կառուցել գրաֆիկներ, կիմանա
տարրական ալգորիթմներ, կիմանա առաջին և երկրորդ կարգի դիֆերենցիալ
հավասարումների որակական վերլուծության մեթոդները, կհասկանա կենսաբանական
համակարգերում տեղի ունեցող ինքնատատանողական պրոցեսների բնույթը, կիմանա
գիտափորձի պլանավորման և իրականացման սկզբունքները և մոտեցումները,
կտիրապետի տվյալների հավաքման մեթոդական և տեխնիկական միջոցներին,
կտիրապետի տվյալների հավաքման և մշակման համար նախատեսված LabVIEW
ծրագրին:
Բ5. Կկարողանա կիրառել մասնակի ածանցյալներով գծային դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման որոշ մեթոդներ, կկարողանա “Mathematica” փաթեթի օգնությամբ լուծել ոչ
գծային հավասարումներ, գծային համակարգեր, եզրային և սկզբնական խնդիրներ և
հաշվել ինտեգրալներ, կկարողանա կիրառել կառուցվածքային մոտեցումը խնդիրներ
լուծելիս` օգտագործելով ֆունկցիաներ, կկարողանա կազմել ծրագրեր C++ լեզվով` ըստ
մշակված ալգորիթմի, կկարողանա հաջողությամբ կիրառել դետերմինիստիկ և
ստոխաստիկ մեթոդները կենսաբանական պրոցեսների ուսումնասիրման համար,
կկարողանա պարզագույն սխեմաներ ծրագրավորել LabVIEW աշխատանքային
միջավայրում:
Գ1. Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. գործնական պարապմունքներ
3. աշխատանք համակարգչային լսարանում,
4. տնային հանձնարարություններ,
5. համագործակցային ուսուցում
6. բանավոր քննարկումներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5
հարց, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
• Տվյալների հենքերի ղեկավարման համակարգեր
• Տվյալների մոդելներ
• Տվյալների ռելացիոն մոդել և նորմալացման տեսություն
• SQL հարցումների լեզու
• Տվյալների հենքերի ամբողջականություն և պաշտպանվածություն
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.
2.
3.
4.

Дейт К.Дж. Введение в базы данных. К.: Диалектика , 2004
Гарсия –Молина Г., Ульман Д., Уидом Д. Системы баз данных.Полный курс. М.: Вильям, 2003
Грофф, Джейм Р. и др. SQL. Полное руководство. М..: Вильямс, 2016.
Использование Microsoft Office. Специальное издание. – К.: Диалектика, 2005.

1. 0704/Բ31

2. Անհատական զարգացման կենսաբանություն

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.15 ժամ/լաբ.15 ժամ
6. 3-րդ՝ աշնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Ձևավորել ուսանողների մոտ լ հիմնարար պատկերացում զարգացման կենսաբանության
տեսական և կիրառական հիմնախնդիրների մասին` կենդանիների և մարդու անհատական
զարգացման պրոցեսների էվոլյուցիոն բարդացման, սաղմնային զարգացման և
օրգանոգենեզի օրինաչափությունների և մեխանիզմների մասին:
4. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

5. Գիտակցելու կենդանիների և մարդու անհատական զարգացման բոլոր փուլերում
ձևագոյացման օրինաչափությունները և դրանց իրականացման մեխանիզմները,
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
6. Ճանաչելու մանրադիտակի տակ կենդանիների սաղմնային զարգացման որոշակի փուլերը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

7. Իրականացնելու հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական և կլինիկական
ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.

Ա2. Կիմանա բջջի կառուցվածքի, աճի, տարբերակման, բաժանման, ծերացման և մահվան
առանձնահատկությունները, կիմանա բջիջների պաթոլոգիայի դրսևորումները, կիմանա
բոլոր հյուսվածքների բջջային և միջբջջային կառուցվածքների ձևաբանական և
կենսաքիմիական առանձնահատկությունները, կպատկերացնի կենդանիների և մարդու
անհատական
զարգացման
ընթացքում
տեղի
ունեցող
ձևագոյացման
օրինաչափությունները և դրանց իրականացման մեխանիզմները,

2.

Բ1. Կկարողանա տարբերակել ըստ հատկանիշների` տարբեր տիպերին և դասերին
պատկանող բույսերն ու կենդանիներն իրարից, կկարողանա կիրառել բջիջների
ուսումնասիրման հիմնական մեթոդները, կկարողանա մանրադիտակի տակ ճանաչել
հյուսվածքները և նրանց բաղադրիչ տարրերը, տարբերել կենդանիների սաղմնային
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զարգացման որոշակի փուլերը, կկարողանա ինքնուրույն կիրառել կենսամետրիայի
տեսական մոդելները, վերլուծություններ կատարել էկոլոգիական վիճակի մասին և
կատարել համապատասխան եզրակացություններ, իրականացնել ջրի, հողի և օդի
ֆիզիկական, քիմիական և կենսաբանական անալիզներ,
3.

Գ1. Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսություններ
լաբորատոր աշխատանքներ
գործնական աշխատանքներ
սեմինարներ
5.իրավիճակային խնդիրների քննարկում
8. առաջադրանքների կատարման ստուգում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1.
2.
3.
4.

1.

Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում
է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Պրոգենեզ, գամետոգենեզի մոլեկուլային-կենսաբանական և բջջաբանական էությունը:
Բեղմնավորման բջջագենետիկակական, սաղմնաբանական և ֆիզիոլոգիական էությունը և
ընթացքը: Տրոհման տիպերը, տրոհման փորձարարական հետազոտությունը: Ռեգուլացում և
դետերմինացում: Կլոնավորում: Գաստրուլացում, սաղմնաթերթեր: Նեյրուլացում: Տարբեր
ողնաշարավորների
արտասաղմնայինօրգանները:
Սաղմնային
ինդուկցիա:
Տարբեր
ողնաշարավորների օրգանների համակարգերի զարգացումը, դրա ձևաբանությունը և
պատճառային մեծանիզմները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

Белоусов Л.В. Основы общей эмбриологии. МГУ, 2005
Валькович Э.И. Общая и медицинская эмбриология. Санкт-Петербург. Фолиант, 2003
Данилов Р.К., Боровая Т.Г. Общая и медицинская эмбриология. Санкт-Петербург, СпецЛит, 2003
Петренко Л.К. Эмбриология человека. Санкт-Петербург. Фолиант, 2005
Scott F. Gilbert. Developmental Biology 2003.

1. 0709/Բ32
4. 3 ժամ/շաբ.

2. Մանրէաբանություն վիրուսաբանության հիմունքներով

3. 3 կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

5. դաս.՝30 ժամ/ լաբ.՝15 ժամ

6. 3-րդ՝աշնանային
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ՝
• Ունենալ պրոկարիոտների կենսաբազմազանության, դասակարգման,
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մորֆոֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունների, նյութափոխանակության,
էներգիափոխանակության, գենետիկայի, փոփոխականության, էկոլոգիայի վերաբերյալ
պատշաճ մասնագիտական պատկերացումներ
• Կազմել վիրուսների կենսաբազմազանության, դասակարգման, ձևաբանության,
վերարտադրության, գենետիկայի, փոփոխականության, տեր բջջի հետ փոխազդեցության
վերաբերյալ պատշաճ մասնագիտական պատկերացումներ;
• Ձեռք բերել մանրէների կիրառական նշանակության, արտադրության, գյուղատնտեսության
մեջ դրանց կիրառման, ինչպես նաև ախտածին մանրէների վերաբերյալ պատշաճ
մասնագիտական պատկերացումներ
1. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. Ճանաչելու մանրէների (պրոկարիոտների և վիրուսների) տարբեր խմբերի
ներկայացուցիչներին,
2. սահմանելու պրոկարիոտների նյութափոխանակային, գենետիկական և էկոլոգիական
առանձնահատկությունները
3. ճանաչելու և հիմնավորելու բնության մեջ և մարդու կյանքում մանրէների դերը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

4. Կիրառելու գործնականում մանրէների ուսումնասիրության մանրադիտակային, աճեցման
և վերլուծական մեթոդներ,
5. վերլուծելու և գնահատելու առաջադրված խնդրի լուծման արդյունքում ստացված
փորձնական արդյունքները,
6. մեկնաբանելու բնության մեջ մանրէներով պայմանավորված կենսաբանական
գործընթացները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

7. Տիրապետելու մանրէաբանական հետազոտությունների հիմնական մեթոդներին
8. վերլուծելու փորձնական արդյունքները և համակողմանի վերլուծությամբ ներկայացնել
տեսական նյութը, վարել մասնագիտական բանավեճեր
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա7. Ծանոթ կլինի մանրէների (բակտերիաների և վիրուսների) տարբեր խմբերի
ներկայացուցիչներին, կունենա պատկերացում մանրէների դերի մասին բնության մեջ և
մարդու կյանքում, պատկերացում կունենա կենսաէներգետիկայի հիմունքների մասին,
կիմանա
տարբեր
օրգան-համակարգերի
կառուցվածքագործառական
առանձնահատկությունները, կհասկանա ֆիզիոլոգիական համակարգերի կարգավորման
նյարդահումորալ մեխանիզմները, կիմանա ֆերմենտների սպեցիֆիկության և
արդյունավետության մասին, կհասկանա կենսահամակարգերի ֆունկցիոնալ վիճակի,
կենսահամակարգերում տարբեր նյութերի յուրացման ինտենսիվության պատճառները,
2. Բ3. Կկարողանա կիրառել գենետիկական անալիզի մեթոդները որոշակի գենետիկ խնդրի
ուսումնասիրության ժամանակ, կկարողանա մանրադիտակով ուսումնասիրել զանազան
մանրէներ,
կտիրապետի
մանրէաբանական
հետազոտությունների
պարզագույն
մեթոդներին, կկարողանա բացատրել ձեռք բերովի իմունիտետի ձևավորման բոլոր
հիմնական մեխանիզմները, կկարողանա ինքնուրույն որոշել արյան և սիրտ-անոթային,
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շնչառական, մարսողության համակարգերի առանձին ցուցանիշները, կկարողանա
հաջողությամբ կիրառել համապատասխան մեթոդներ ֆերմենտային ռեակցիաների
ուսումնասիրություններում,
3. Գ1. Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
6. Ուսուցանող (բաց հարցերով քննարկում.ինքնագնահատում և փոխադարձ գնահատում,
ռեֆերատ/էսսեների և նախագծերի պատրաստում, անհատական և խմբակային
առաջադրանքներ) և միավորային գնահատում (բանավոր և գրավոր հարցում, հայտորոշիչ
թեստեր)
7. ինքնուրույն աշխատանքների և դրվագների ցուցադրմամբ զեկուցում-սեմինարների
հանձնարարում
8. ներմուծական և ավանդական դասախոսություններ, քննարկումներ տեղում, ինտերակտիվ
զրույց
9. աջակցվող ինքնուրույն ուսում, անհատական հետազոտության և զարգացման աջակցում
10. անհատական խորհրդատվություն, ինքնուրույն ուսման ավելի ընդլայնված, խոր
վերլուծության և աջակցության հնարավորության տրամադրում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2.

2-րդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5
է:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Մանրէաբանության առարկան, խնդիրները և մեթոդները: Պրոկարիոտային բջջի
կառուցվածքը,
ձևաբանությունը,
քիմիական
կազմը
և
նյութափոխանակությունը,
տարբերությունը էուկարիոտային բջջից: Մանրէների կարգաբանության խնդիրները:
Պրոկարիոտների ֆենոտիպային և ֆիլոտիպային դասակարգում: Մանրէների վրա ազդող
գործոնները`
ֆիզիկական,
քիմիական
և
կենսաբանական:
Պրոկարիոտների
նյութափոխանակության առանձնահատկությունները: Խմորում, աէրոբ և անաէրոբ
շնչառություն: Քեմոլիթոտրոֆ և ֆոտոտրոֆ մանրէներ: Պրոկարիոտների գենետիկա:
Մանրէների մասնակցությունը ածխածնի, ազոտի, ծծմբի շրջանառության մեջ: Մանրէների
դերը գյուղատնտեսության, արդյունաբերության և բժշկության մեջ: Մանրէների հիմքով
(սպիրտային, կաթնաթթվային խմորումենրի) սննդի արտադրություններ: Ախտածին
բակտերիաների հիմնական խմբերը: Վիուսբանության առարկան, խնդիրները և մեթոդները:
Կյանքի ոչ բջջային ձևերի բազմազանությունը, ձևաբանությունը, վերարտադրության
առանձնահատկությունները: Վիրուս-բջիջ փոխահարաբերության տիպերը: Վիրուսների
գենետիկան և փոփոխականությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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1. Թռչունյան Ա.Հ., Փանոսյան Հ.Հ., Բազուկյան Ի.Լ., Մարգարյան Ա.Ա., Պոպով Յու.Գ. (2014)
Մանրէաբանության լաբորատոր աշխատանքներ: Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ,
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2. Нетрусов А.И., Котова И.Б. (2006) Микробиология. Учеб. для студ. вузов.. – М.:
Издательский центр Академия, 352 с.
3. Пиневич А.В. (2007) Микробиология. Биология прокариотов: Учебник. В 3 т., СПб.: Изд-во
С. - Петерб. ун-та.
4. Prescott H. K., Lansing M.P., John P.H., Donald A.K. (2005) Microbiology, Sixth edition, McGrawHill Companies, New York,.
5. Black J.G., Black L.J. (2012) Microbiology principles and explorations. 8th ed. John Wiley & Sons,
851 p.
6. Դասախոսությունների տեքստեր և դրվագներ` էլեկտրոնային կրիչով:

1. 0603/Բ33

2. Օրգանական քիմիա

4 4 ժամ ∕շաբ.

3. 4 ECTS
կրեդիտ
5. դաս.՝30ժամ/լաբ.՝30ժամ

6. 4-րդ`գարնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Տրամադրել ուսանողներին համակողմանի գիտելիքներ տարբեր դասերի օրգանական
միացությունների սինթեզի, դրանց քիմիական վարքի և կրառության ոլորտների վերաբերյալ:
• Օժտել ուսանողներին այնպիսի գիտելիքներով ու կարողություններով, որոնք անհրաժեշտ
են մասնագիտական գործունեությու ծավալելու համար:
• Զարգացնել ուսանողների հմտությունները օրգանական քիմիայից ձեռք բերած գիտելիքները
օգտագործելու՝ հասկանալու համար կենսաբանական համակարգերում տեղի ունեցող
պրոցեսները:
• Խթանել ուսանողների մոտ վերլուծական մտածողությունը, տեսությունը և պրակտիկան
համադրելու և գնահատելու ունակությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Դասակարգելու բնական և սինթետիկ ճանապարհով ստացված օրգանական
միացությունները և տալ դրանց կառուցվածքային առանձնահատկությունները:
2. իմանալու կենսաբանական համակարգերում տարբեր դասերի օրգանական
միացությունների դերը:
3. հասկանալու

միացությունների

կառուցվածքային

առանձնահատկությունները

և

վերջիններիս քիմիական վարքը կենսաբանական համակարգերում:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Կիրառելու մասնագիտական գրականական տվյալների հավաքման և մշակման մեթոդները:
5. հայթայթելու և վերլուծելու կենսաբանական համակարգերում օրգանական միացությունների
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վարքին և դերին վերաբերվող տեղեկատվություն:
6. Օգտագործելու իր գիտելիքները՝ իրականացնելու և մշակելու պոտենցիալ կենսաբանորեն
ակտիվ օրգանական միացությունների պարզագույն տարաբնույթ սինթեզներ:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
7. Հասկանալու կոնկրետ դասի պոտենցիալ կենսաբանորեն ակտիվ օրգանական
միացությունների սինթեզին վերաբերվող առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման
եղանակները:
8. կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել պարզագույն խնդիրներ:
9. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
10. հաղորդակցվելու բանավոր և գրավոր մասնագիտական հանրության հետ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Բ2. Կկարողանա կենսաբանական որոշակի խնդրի ուսումնասիրության ժամանակ կիրառել
համապատասխան կենսաքիմիական մեթոդը տարբեր կենսաքիմիական պարամետրեր ու
ցուցանիշներ որոշելու նպատակով, կկարողանա ինքնուրույն կիրառել համապատասխան
կենսաֆիզիկական մեթոդները՝ հետազոտական նպատակներն ու խնդիրները լուծելու
համար, կկարողանա իրականացնել կենսաբանական պարզագույն պրոցեսների
համակարգչային մոդելավորում,
2.

Գ1. Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):

3. Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ:
2. լաբորատոր աշխատանքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
3. 1-ին ընթացիկ քննությունը. գրավոր`5

հարցից բաղկացած քննական հարցատոմսեր,

յուրաքանչյուրը 1 միավոր, առավելագույնը 5 միավոր: Միավորների քայլը`0.5:
4. 2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր` 5 հարցից բաղկացած քննական հարցատոմսեր,
յուրաքանչյուրը 1 միավոր, առավելագույնը 5 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:
5. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 5 հարցից բաղկացած քննական հարցատոմսեր,
յուրաքանչյուրը 2 միավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Օրգանական տարբեր դասերի միացությունների ընդհանուր բնութագիրը, դրանց սինթեզը,
քիմիական վարքը և դերը կենսաբանական համակարգերում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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1. 0701/Բ34

2. Կառուցվածքային կենսաքիմիա -1

3. 3ECTS
կրեդիտ

4. 3 ժամ/շաբ.
5 դաս. 23 ժամ / լաբ.22 ժամ
6. 4-րդ՝գարնանային
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Ձևավորել ուսանողների մոտ պատկերացում լիպիդների, ածխաջրերի, սպիտակուցների և
նուկլեինաթթուների կառուցվածքի, կենսապոլիմերների տարածական կառուցվածքի և
կենսաբանական ակտիբության ու գործառույթների փոխկապակցվածության մասին;
• Ուսանողների մոտ պատկերացում ձևավորել բջջի մասին որպես բարդ, բարձր
կանոնավորվածությամբ օժտված համակարգ, որում իրականացվում են տարաբնույթ
գործընթացներ;
• Պարզաբանել կենսահամակարգում մոլեկուլների փոխազդեցության և կազմավորվածության
մակարդակի բարձրացման երևույթները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

2.

Քննարկելու տարբեր օրգանական միզցությունների մոլեկուլների կառուցվածքային
առանձնահատկությունները, ներմոլեկուլային փոխազդեցությունները;
վերլուծելու միջմոլեկուլային փոխազդեցությունների արդյունքում կենսահամակարգի
կազմավորման մակարդակի բարձրացման առավելությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.

4.

5.

Որոշելու ֆերմենտի ակտիվությունը, ուսումնասիրել ֆերմենտների ակտիվության
կախվածությունը ջերմաստիճանից, կատարել նյութերի էլեկտրաֆորետիկ բաժանում;
վերլուծելու գործնական աշխատանքի արդյունքում ստացված տվյալները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

Կիրառելու ստացած տեսական և գործնական գիտելիքները մասնագիտական
գործունեության ընթացքում իրադրական տարբեր հարցեր լուծելու համար,
6.
իրականացնելու ինքնուրույն հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական և
կլինիկական ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.

Ա4. Կիմանա սպիտակուցների, ածխաջրերի և լիպիդների դասակարգման սկզբունքները,
նրանց կառուցվածքային և ֆիզիկաքիմիական առանձնահատկությունները, կիմանա
վիտամինների և հորմոնների կառուցվածքը, դասակարգումը և նշանակությունը, կիմանա
սպիտակուցների և ամինաթթուների փոխանակության հիմնական մեխանիզմները,
կիմանա ածխաջրերի և լիպիդների փոխանակային հիմնական ռեակցիաները և դրանց
կարգավորման ուղիները,
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2.

Բ2. Կկարողանա կենսաբանական որոշակի խնդրի ուսումնասիրության ժամանակ կիրառել
համապատասխան կենսաքիմիական մեթոդը տարբեր կենսաքիմիական պարամետրեր ու
ցուցանիշներ որոշելու նպատակով, կկարողանա ինքնուրույն կիրառել համապատասխան
կենսաֆիզիկական մեթոդները՝ հետազոտական նպատակներն ու խնդիրները լուծելու
համար, կկարողանա իրականացնել կենսաբանական պարզագույն պրոցեսների
համակարգչային մոդելավորում,

3.

Գ1. Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):

4.

Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. լաբորատոր աշխատանքներ
3. սեմինարներ
4. առաջադրանքների կատարման ստուգում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բջիջը որպես բարդ կենսահամակարգ: Հիմնական տեղեկություններ սպիտակուցների,
լիպիդների, ածխաջրերի և նուկլեինաթթուների կառուցվածքի մասին: Սպիտակուցների և
նուկլեինաթթուների կառուսվածքային առանձնահատկությունները: Սպիտակուցների
տարածական կառուցվածքի և գործառույթի փոխկապակցվածությունը: Մոլեկուլների
փոխազդեցության արդյունքում կազմավորվածության մակարդակի բարձրացումը և վերջինիս
կարևորությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.

Ленинджер А. – Основы биохимии, М., Мир, 1985
Страйер Л. - Биохимия, М., Мир, 1985
Самойлов В. О.- Медицинская биофизика, СПб.: СпецЛит., 2007, 2-е изд., 560 с.
Цыб А., Будагов Р., Замулаежа И. и др. – Радиация и патология, Изд. Высшая школа, 2005, 341
с.
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1. 0701/Բ35

2. Կենսաինֆորմատիկայի հիմունքներ-1

3. 5 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.՝30 ժամ/ գործ.՝30 ժամ
6. 4-րդ՝ գարնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ՝
• Ծանոթացնել ուսանողներին կինսաինֆորմատիկայի տեսության սկզբունքներին և
կենսաբանական համակար•երում ինֆորմացիոն պրոցեսների վերլուծությանը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1.Նկարագրելու կենսաինֆորմատիկայի ժամանակակից տեսական խնդիրները,
2. հիմնավորելու կենսաինֆորմատիկայի հիմնահարցերի լուծման տրամաբանությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

3. կկարողանա գնահատել կենսաբանական համակարգերում ինֆորմացիայի ծավալը,
4.կկարողանա տարանջատել կենսաբանական համակարգերում մակրո- և
ինֆորմացիաները,

միկրո

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

5. Օգտագործելու մասնագիտական գործունեության ընթացքում իրադրական տարբեր հարցեր
լուծելու համար ստացած գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.

Ա5. Կիմանա ընդհանուր կենսաֆիզիկայի ժամանակակից տեսական հիմնախնդիրները,
կհասկանա
կենսաֆիզիկայի
հիմնահարցերի
լուծման տրամաբանությունը
և
իրականացման եղանակները, կկարողանա գնահատել կենսաբանական համակարգերում
ինֆորմացիայի ծավալը, կկարողանա տարանջատել կենսաբանական համակարգերում
մակրո- և միկրո ինֆորմացիաները, կտիրապետի ԴՆԹ/ՌՆԹ/ամինաթթվական
հաջորդականությունների
համադրման
և
ՌՆԹ
երկրորդային
կառուցվածքի
կանխագուշակման համակարգչային ծրագրերին,

2.

Բ2. Կկարողանա կենսաբանական որոշակի խնդրի ուսումնասիրության ժամանակ կիրառել
համապատասխան կենսաքիմիական մեթոդը տարբեր կենսաքիմիական պարամետրեր ու
ցուցանիշներ որոշելու նպատակով, կկարողանա ինքնուրույն կիրառել համապատասխան
կենսաֆիզիկական մեթոդները՝ հետազոտական նպատակներն ու խնդիրները լուծելու
համար, կկարողանա իրականացնել կենսաբանական պարզագույն պրոցեսների
համակարգչային մոդելավորում,

3.

Բ4. Կկարողանա կիրառել համապատասխան մեթոդներ՝ առաջադրված խնդիրները լուծելու
համար, կկարողանա ինքնուրույն առաջադրել հետազոտական նպատակներն ու
խնդիրները, կկարողանա կատարել կենսաբազմազանության պահպանման և բույսերի նոր
գծերի ստացման ուղղությամբ աշխատանքներ,

4.

Գ1. Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
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գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),

5. Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
6. Դասախոսություններ,
7. գործնական աշխատանքներ,
8. սեմինարներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը. գրավոր`5 հարցից բաղկացած քննական հարցատոմսեր,
յուրաքանչյուրը 1 միավոր, առավելագույնը 5 միավոր: Միավորների քայլը`0.5:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր` 5 հարցից բաղկացած քննական հարցատոմսեր,
յուրաքանչյուրը 1 միավոր, առավելագույնը 5 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:
3. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 5 հարցից բաղկացած քննական հարցատոմսեր,
յուրաքանչյուրը 2 միավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ինֆորմացիայի տեսության հիմունքները: Էնտրոպիա: Կապը էնտրոպիաի և ինֆորմացիայի
միջև: Կենդանի համակարգերում ինֆորմացիայի պահպանում և փոխանցում: Բաց
համակարգերի ինֆորմացիա և էնտրոպիա: Ինֆորմացիայի ռեցեպցիա և գեներացիա:
Պայմանական և ոչ պայմանական ինֆորմացիաներ: Ինֆորմացիայի ավելցուկ: Ինֆորմացիայի
արժեքը: Նեյրոնային ցանցերում ինֆորմացիայի մշակում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
15.
1. Чернавский Д.С. Синергетика и информация. Динамическая теория информации.
2. Москва 2004.
3. Хакен Г. Информация и самоорганизация. Макроскопический подход к сложным
4. системам. Москва 2005.
5. Корогодин В.И., Корогодина В.Л. Информация как основа жизни. Дубна 2001.
6. Рубин Б.А.. Биофизика Т.1 Москва 1987

1.0404/Բ36

2. Գիտափորձի ավտոմատացում և համակարգչային
3. 3 ECTS
վերլուծություն
կրեդիտ
4. 3 ժամ/շաբ.
5. դաս՝.30 ժամ/ գործ.՝15 ժամ
6. 4-րդ՝ գարնանային
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Ձևավորել
ուսանողների
մոտ
պատկերացում
գիտափորձի
ավտոմատացման
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հնարավորությունների մասին;
• Ծանոթացնել LabVIEW ծրագրային փաթեթի հետ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. Աշխատելու LabVIEW ծրագրային միջավայրում;
2. օգտվելու LabVEW ծրագրի հնարավորություններից պարզ սարքերը համակարգչին կցելու
դեպքում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

3. Կցելու պարզագույն սարքերը համակարգչին LabVIEW ծրագրի միջոցով;
4. կատարելու փորձեր արդյունքները դուրս բերելով LabVIEW ծրագրային միջավայրում;

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

5. Օգտագործելու ստացած գիտելիքները մասնագիտական գործունեության ընթացքում
իրադրական տարբեր հարցեր լուծելու համար;
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.

Ա10. Կտիրապետի սովորական դիֆերենցիալ հավասարումների ինտեգրման պարզագույն
մեթոդներին և գծային հավասարումների լուծումների ուսումնասիրման տարբեր
եղանակներին, ծանոթ կլինի դիֆերենցիալ հավասարման լուծմանը բերվող բնագիտական
որոշ խնդիրներին, կունենա գաղափար մաթեմատիկական մոդելավորման մասին,
կկարողանա “Mathematica” փաթեթի օգնությամբ կառուցել գրաֆիկներ, կիմանա
տարրական ալգորիթմներ, կիմանա առաջին և երկրորդ կարգի դիֆերենցիալ
հավասարումների որակական վերլուծության մեթոդները, կհասկանա կենսաբանական
համակարգերում տեղի ունեցող ինքնատատանողական պրոցեսների բնույթը, կիմանա
գիտափորձի պլանավորման և իրականացման սկզբունքները և մոտեցումները,
կտիրապետի տվյալների հավաքման մեթոդական և տեխնիկական միջոցներին,
կտիրապետի տվյալների հավաքման և մշակման համար նախատեսված LabVIEW
ծրագրին:

2.

Բ4. Կկարողանա կիրառել համապատասխան մեթոդներ՝ առաջադրված խնդիրները
լուծելու համար, կկարողանա ինքնուրույն առաջադրել հետազոտական նպատակներն ու
խնդիրները, կկարողանա կատարել կենսաբազմազանության պահպանման և բույսերի
նոր գծերի ստացման ուղղությամբ աշխատանքներ,

3.

Բ5. Կկարողանա կիրառել մասնակի ածանցյալներով գծային դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման որոշ մեթոդներ, կկարողանա “Mathematica” փաթեթի օգնությամբ լուծել ոչ
գծային հավասարումներ, գծային համակարգեր, եզրային և սկզբնական խնդիրներ և
հաշվել ինտեգրալներ, կկարողանա կիրառել կառուցվածքային մոտեցումը խնդիրներ
լուծելիս` օգտագործելով ֆունկցիաներ, կկարողանա կազմել ծրագրեր C++ լեզվով` ըստ
մշակված ալգորիթմի, կկարողանա հաջողությամբ կիրառել դետերմինիստիկ և
ստոխաստիկ մեթոդները կենսաբանական պրոցեսների ուսումնասիրման համար,
կկարողանա պարզագույն սխեմաներ ծրագրավորել LabVIEW աշխատանքային
միջավայրում:

4. Գ2. Գնահատել, կառավարել և վերահսկել մասնագիտական գործունեության օբյեկտների
մշակման և հետազոտման գործընթացների որակը:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն;
2. գործնական պարապմունքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5
է
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
ԷՀՄ-ի դերը գիտափորձի ղեկավարման մեջ, տվյալների հավաքման և մշակման պրոցեսում:
Երկուական հաշվանքի համակարգեր: ԷՀՄ կառուցվածքը: Ինֆորմացիայի ներկայացումը
ԷՀՄ-ում: Գիտափորձի ավտոմատացման ծրագրային ապահովումը: Արտաքին սարքերի
ծրագրավորման առանձնահատկությունները: Դիմումը մուտքի/ելքի ստանդարտ հպակետին:
LabVIEW վիրտուալ լաբորատորիայի ապարատա-ծրագրային համակարգ: LabVIEW–ի
ներածություն: Գրաֆիկական ծրագրավորում: Վիրտուալ սարքերի ստեղծում: Անալոգային և
թվային
ազդանշաններ:
Թվային
էլեկտրոնային
սխեմաների
կոմպոնենտները:
Տրամաբանական տարրեր` տրիգերներ, հաշվիչներ, շիֆրատորներ, դեշիֆրատորներ:
Անալոգաթվային և թվաանալոգային կերպափոխիչներ, կերպափոխման սկզբունքը և
հիմնական նկարագիրը: Ազդանշանների չափումը և գեներացումը: ԹԱԿ սարքեր: Չափող
տվիչներ. ջերմաստիճանային, ֆոտոտվիչներ, ճնշման տեղափոխման և այլն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Յու. Չիլինգարյան, Վ. Էլբակյան և այլոք: LabVIEW-ի կիրառությունը գիտափորձի
ավտոմատացման համար: Լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ: Երևան, Երևանի
պետական համալսարան, 2005:
2. Л.И. Пейч, Д.А. Точилин, Б.П. Поллак. LabVIEW. Для новичков и специалистов.- Москва. «
Горячая линия- Телеком» 2004.
3. Тревис Дж. LabVIEW для всех-М.:ДМК-Пресс,2004-544с.

1.

1. 0707/Բ37

2. Ընդհանուր և մոլեկուլային գենետիկա

4. 5 ժամ/շաբ.

3. 5 ECTS
կրեդիտ

5. դաս. 38 ժամ / լաբ. 37 ժամ

6. 4-րդ՝ գարնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Ներկայացնել ընհանուր և մոլեկուլային գենետիկայի արդի ուղությունները և մեթոդները,
• Ծանոթացնել ԴՆԹ-ի կառուցվածքի և նրա կենսաբանական ֆունկցիաների հետ,
• Հաղորդել մասնագիտական գիտելիքներ գեների և գենոմների մոլեկուլային կարուցվածքի և
գործունեության մասին:
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Նկարագրելու գենետիկայի զարգացման հիմնական փուլերը,
2. լուսաբանելու ԴՆԹ-ի կառուցվածքը, ռեպլիկացիայի, տրանսկրիպցիայի, տրանսլյացիայի
և ռեպարացիայի սկզբունքները պրո- և էուկարիոտներում,
3. ներկայացնելու գենետիկայի դերը բժշկության, գյուղատնտեսության, շրջակա միջավայրի
պահպանության և գենետիկական ճարտարագիտության մեջ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Օգտագործելու գենետիկայի ժամանակակաից մեթոդները,
5. իրականացնելու գործնականում մանրէների գենետիկայի մեթոդները (շտամների
լիզոգենության և խաչաձև իմունայնության որոշում, սպոնտան և մակածված
մուտացիաների գրանցում և գնահատում),
6. վերլուծելու ԴՆԹ-ի և քրոմոսոմային խաթարումներրը, կուլտիվացնելու մարդու բջիջները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. Կիրառելու գենետիկական վերլուծությոն մեթոդները
8. իրականացնելու հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական և կլինիկական
ոլորտներում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա6. Կիմանա գեների և գենոմի կառուցվածքը, ֆուկցիաները և էվոլյուցիան, կիմանա
ժառանգականության ուսումնասիրության մեթոդները և մակարդակները, կտիրապետի
գենետիկական անալիզի հիմնական մեթոդներին, կհասկանա օրգանիզմների բնական
ռեզիստենտության և ձեռք բերովի իմունիտետի նշանակությունը, որպես տեսակի
առանձնյակների գենետիկական ամբողջականությունն ապահովող անհրաժեշտ գործոնի,
կիմանա
իմունային
համակարգի
օրգանային,
բջջային
և
մոլեկուլային
կազմավորվածության առանձնահատկությունների, բջջային և հումորալ իմունային
ռեակցիաների օրինաչափությունների մասին,
2. Բ3. Կկարողանա կիրառել գենետիկական անալիզի մեթոդները որոշակի գենետիկ խնդրի
ուսումնասիրության ժամանակ, կկարողանա մանրադիտակով ուսումնասիրել զանազան
մանրէներ,
կտիրապետի
մանրէաբանական
հետազոտությունների
պարզագույն
մեթոդներին, կկարողանա բացատրել ձեռք բերովի իմունիտետի ձևավորման բոլոր
հիմնական մեխանիզմները, կկարողանա ինքնուրույն որոշել արյան և սիրտ-անոթային,
շնչառական, մարսողության համակարգերի առանձին ցուցանիշները, կկարողանա
հաջողությամբ կիրառել համապատասխան մեթոդներ ֆերմենտային ռեակցիաների
ուսումնասիրություններում,
3. Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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1. Դասախոսություններ
2. սեմինարներ
3. գործնական պարապմունքներ աուդիո- և տեսանյութերի կիրառմամբ
4. ինտերնետում գենետիկական տվյալների բազաների կիրառում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց.

1.

1-ին ընթացիկ քննություն : Գրավոր ստուգում՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր: Միավորների քայլը ՝
0.5:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն: Գրավոր ստուգում՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր: Միավորների քայլը ՝
0.5:
3. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների քայլը ՝ 0.5:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
ԴՆԹ-ի և ՌՆԹ-ի կառուցվածքը, կենսաբանական ֆունկցիաները: Ռեպլիկացիա,
տրանսկրիպցիա, տրանսլյացիա: ԴՆԹ-ի ռեպարացիա: Ռեկոմբինացիա, նրա տեսակները:
Մոլեկուլային գենետիկայի մեթոդները : “Մարդու գենոմ” ծրագիրը: Համեմատական գենոմիկա:
Կլոնավորում, բնային բջիջներ: Հայաստանի էկոլոգիական գենետիկա: Օրգանիզմների
գենետիկական շտրիխ-կոդավորում: Գենետիկական վերլուծություն կենսաինֆորմատիկայի
կիրառմամաբ: Կյանքի մոլեկուլային էվոլյուցիայի փուլերը և կենսամոնոմերների ու
կենսապոլիմերների կառուցվածքի էվոլյուցիան:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Редактирование генов и геномов. Под ред. Закияна С.М. и др. Новосибирск, 2016.
2. Жимулев И.Ф.Общая и молекулярная генетика, Издательство: Новосибирск, 2013

3. П.М. Бородин, Е.А. Башева, Н.М. Белоногова, А.А. Торгашева Рекомбинация и эволюция Вестник ВОГиС,
2008, Том 12, № 1/2

4. Геномика-медицине. Под ред. Иванова В.И. и Киселева Л.Л., М., ИКЦ, 2005.
5. Васильев Г.В. Геномика. Вавиловский журнал генетики и селекции, 2014, том 18, № 1, 158-165.
6. Вельков В.В.Многомерная биология XXI века и клиническая лабораторная диагностика.
ЛАБОРАТОРНАЯ МЕДИЦИНА (Журнал Российской Ассоциации медицинской лабораторной
диагностики) №9/2008, 13-18
7. Инге-Вечтомов С.Г. – Генетика с основами селекции., Санкт-Петербург, изд. Н-Л, 2010.
8. Шевченко В.А.,Топорнина Н.А., Стволинская Н.С.– Генетика человека., Практикум для вузов,
Москва, Владос, 2001.
9. Հարությունյան Ռ.Մ., Քոչար Ն.Հ. – Հայ ժողովրդի մարդաբանության և էկոլոգիական
գենետիկա: Երևան, 1996.

1.0701/Բ38
4.4 ժամ/շաբ.

2. Ընդհանուր կենսաֆիզիկա-1
5. դաս.30 ժամ/ լաբ.՝30 ժամ
402

3. 4 ECTS
կրեդիտ

6. 5-րդ՝ աշնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Ներկայացնելու ընդհանուր կենսաֆիզիկայի արդի հիմնախնդիրները և դրանց լուծման
ժամանակակից հետազոտական մեթոդները
• Ծանոթացնելու մոլեկուլային կենսաֆիզիկայի, թերմոդինամիկական համակարգերի,
ֆերմենտային ռեակցիաների կինետիկայի վերաբերյալ ժամանակակից
պատկերացումների հետ
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.

Վերարտադրելու դասընթացի հիմնական դրույթները և գաղափարները;
ձևակերպելու մտքերը, բացատրելու երևույթների իմաստը;
հիմնավորելու իր տեսանկյունը՝ մատնանշելով գիտական գրականության մեջ առկա
ժամանակակից տվյալները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.
5.
6.

Վերլուծելու տեղեկատվությունը
ամփոփելու գիտելիքները, քննարկելու ստացված տվյալները
եզրահանգումներ անելու և դրանք գնահատելու

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7.

Իրականացնելու հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական և կլինիկական
ոլորտներում
8. իր մասնագիտական գործունեության ընթացքում իրադրական տարբեր հարցեր լուծելու
համար օգտագործելու ստացած գիտելիքները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.

Ա5. Կիմանա ընդհանուր կենսաֆիզիկայի ժամանակակից տեսական հիմնախնդիրները,
կհասկանա կենսաֆիզիկայի հիմնահարցերի լուծման տրամաբանությունը և
իրականացման
եղանակները,
կկարողանա
գնահատել
կենսաբանական
համակարգերում ինֆորմացիայի ծավալը, կկարողանա տարանջատել կենսաբանական
համակարգերում
մակրոև
միկրո
ինֆորմացիաները,
կտիրապետի
ԴՆԹ/ՌՆԹ/ամինաթթվական
հաջորդականությունների
համադրման
և
ՌՆԹ
երկրորդային կառուցվածքի կանխագուշակման համակարգչային ծրագրերին:

2.

Բ2. Կկարողանա կենսաբանական որոշակի խնդրի ուսումնասիրության ժամանակ
կիրառել համապատասխան կենսաքիմիական մեթոդը տարբեր կենսաքիմիական
պարամետրեր ու ցուցանիշներ որոշելու նպատակով, կկարողանա ինքնուրույն կիրառել
համապատասխան կենսաֆիզիկական մեթոդները՝ հետազոտական նպատակներն ու
խնդիրները լուծելու համար, կկարողանա իրականացնել կենսաբանական պարզագույն
պրոցեսների համակարգչային մոդելավորում:

3.

Բ4. Կկարողանա կիրառել մասնակի ածանցյալներով գծային դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման որոշ մեթոդներ, կկարողանա “Mathematica” փաթեթի օգնությամբ լուծել ոչ
գծային հավասարումներ, գծային համակարգեր, եզրային և սկզբնական խնդիրներ և
հաշվել ինտեգրալներ, կկարողանա կիրառել կառուցվածքային մոտեցումը խնդիրներ
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4.

լուծելիս` օգտագործելով ֆունկցիաներ, կկարողանա կազմել ծրագրեր C++ լեզվով` ըստ
մշակված ալգորիթմի, կկարողանա հաջողությամբ կիրառել դետերմինիստիկ և
ստոխաստիկ մեթոդները կենսաբանական պրոցեսների ուսումնասիրման համար,
կկարողանա պարզագույն սխեմաներ ծրագրավորել LabVIEW աշխատանքային
միջավայրում:
Գ1. Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):

5.

Գ2. Գնահատել, կառավարել և վերահսկել մասնագիտական գործունեության օբյեկտների
մշակման և հետազոտման գործընթացների որակը:

6.

Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
Դասախոսություններ
2.
լաբորատոր աշխատանքներ
3.
սեմինարներ
4.
ցուցադրումներ
5.
առաջադրանքների կատարման ստուգում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1.

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց.
1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր 5 միավոր առավելագույն արժեքով (5 հարց՝
յուրաքանչյուրը 1 միավոր, միավորների քայլը 0,5),

2.

2-րդ ընթացիկ քննություն՝ գրավոր 5 միավոր առավելագույն արժեքով (5 հարց՝
յուրաքանչյուրը 1 միավոր, միավորների քայլը 0,5),

3.

Եզրափակիչ քննություն. բանավոր՝ 10 միավոր (5 հարց ՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր):

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Մոլեկուլային
կենսաֆիզիկա,
մոլեկուլների
կոնֆիգուրացիա,
կոնֆորմացիա,
կոմպլեմենտարություն և կոոպերատիվություն հասկացություններ: Սպիտակուցների ֆիզիկա,
կառուցվածքային վեց մակարդակները և դրանք պայմանավորող ուժերի բնույթը: Ջրի
կառուցվածքային առանձնահատկությունները և դրանց դերը կենսահամակարգերում:.
Շապերոններ, դրանց կառուցվածքը և ֆունկցիաները:
Թերմոդինամիկական
համակարգեր,
թերմոդինամիկայի
հիմնական
օրենքների
կիրառելիությունը կենսահամակարգերում: Օնզագերի փոխադարձելիությունը: Պրիգոժինի
սկզբունքը: Օրգանիզմների աճի և զարգացման թերմոդինամիկական տեսությունը, մետաբոլիկ
ցիկլերի թերմոդինամիկա:
Կենսաբանական
պրոցեսների
կինետիկա:
Ռեակցիաների
ցանցեր,
դրանց
առանձնահատկությունները: 6. Ֆերմենտային ռեակցիաների կինետիկա, հիմնական
հավասարումը, հիմնական պարամետրերը: Ֆերմենտային ռեակցիաների մրցակցային,
սուբստրատային, ոչ մրցակցային, անմրցակցային և խառը արգելակումներ: Ֆերմենտային
կատալիզի
մոլեկուլային
մեխանիզմի
պարզաբանումը.
ֆլուկտուացիաների
դերը
ռեակցիաների էներգիական պատնեշի փոքրացման գործում: Կենսաբանական համակարգերի
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էլեկտրահաղորդականությունը: Հաստատուն և փոփոխական հոսանքների հաղորդումը
կենսահամակարգերի միջով: Էլեկտրակինետիկ երևույթները կենսահամակարգերում՝
էլեկտրաֆորեզ, էլեկտրաօսմոս, էլեկտրակինետիկ պոտենցիալ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Антонов В.Ф., Черныш А.М. и др. Биофизика. Учебник для ВУЗов. Изд-во: Владос, 2000.
2. Волькенштейн М.В. Биофизика Издательство: Наука , 1988.
3. Рубин А.Б. Биофизика. Т. 1, 2, Изд. МГУ, 2004.
4. Джаксон М.Б. Молекулярная и клеточная биофизика, 2004.
5. С.Д. Варфоломеев, К.Г. Гуревич , “Биокинетика” М.: ФАИР-ПРЕСС, 720 с., 1999.

1. 0701/Բ39
2. Կենսամետրիա
3. 4 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.՝30 ժամ / գործ.՝30 ժամ
6. 5-րդ՝ աշնանային
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Ուսանողների մոտ պատկերացում ձևավորել Կենսամետրայի նշանակության, կենսամետրական
չափումների և վերլուծությունների վերաբերյալ
• Բացատրել հիմնական հասկացությունները, գործողությունները կենսաբանական առարկաների
հետ,
• Ծանոթացնել տվյալների խմբավորման եղանակներին, վերլուծական ապարատին,
կիրառությանը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. Ներկայացնելու կենսամետրիայի հիմնախնդիրները, մեկնաբանել մոտեցման
առանձնահատկությունները, նպատակները
2. կիրառելու հմտությունները տվյալների ստացման, խմբավորման և ցուցադրման համար
3. կիրառելու կենսամետրայում օգտագործվող մաթեմատիկական ապարատը տվյալների
վերլուծության և գիտականորեն հիմնավորման համար:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

4. Իրականացնելու համապատասխան հաշվարկներ տիպային խնդիրների լուծման համար
5. իրականացնելու հաշվարկներ՝ հետազոտական տվյալների վերլուծության համար

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

6. Կիրառելու ստացած տեսական և գործնական գիտելիքները պրակտիկ գործունեության ժամանակ
գիտական հետազոտությունների արդյունքում ստացված տվյալները մեկնաբանելու համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.

Բ1.Կկարողանա տարբերակել ըստ հատկանիշների` տարբեր տիպերին և դասերին պատկանող
բույսերն ու կենդանիներն իրարից, կկարողանա կիրառել բջիջների ուսումնասիրման
հիմնական մեթոդները, կկարողանա մանրադիտակի տակ ճանաչել հյուսվածքները և նրանց
բաղադրիչ տարրերը, տարբերել կենդանիների սաղմնային զարգացման որոշակի փուլերը,
կկարողանա ինքնուրույն կիրառել կենսամետրիայի տեսական մոդելները, վերլուծություններ
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կատարել էկոլոգիական վիճակի մասին և կատարել համապատասխան եզրակացություններ,
իրականացնել ջրի, հողի և օդի ֆիզիկական, քիմիական և կենսաբանական անալիզներ,
2.

Բ4.Կկարողանա կիրառել համապատասխան մեթոդներ՝ առաջադրված խնդիրները լուծելու
համար, կկարողանա ինքնուրույն առաջադրել հետազոտական նպատակներն ու խնդիրները,
կկարողանա կատարել կենսաբազմազանության պահպանման և բույսերի նոր գծերի ստացման
ուղղությամբ աշխատանքներ,

3.

Գ1.Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից (ինտերնետ
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):

4.

Գ3.Պատրաստել

ռեսուրսներ,

էլեկտրոնային

զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. լաբորատոր պարապմունքներ,
3. գործնական պարապմունքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կենսամետրիան եվ նրանում կիրառվող հիմնական հասկացությունները: Հատկանիշներ և դրանց
հատկությունները: Հատկանիշների դասակարգումը: Դիտումների արդյունքների տատանումների
պատճառները: Առաջնային տվյալների խմբավորման եղանակները: Միջին մեծություններ, միջին
հանրահաշվական, միջին ներդաշնակություն, միջին քառակուսային, միջին խորանարդային, միջին
երկրաչափական: փոփոխակումների ցուցանիշները: Կառուցվածքային միջիններ: Վիճակագրական
բնութագրերը տարբերակների այլընտրանքային խմբավորման դեպքում: Ընտրանքային մեթոդ և
գլխավոր պարամետրերի գնահատումը: Գլխավոր համախումբ և ընտրանք: Վիճակագրական
վարկածներ և դրանց ստացումը: Պարամետրական չափանիշներ:
16. Հիմնական գրականության ցանկ.
Бейли Н. Математика в биологии и медицине. М., 1970.
Брукс С., Карузерс Н. Применение статистических методов в метеорологии. Л., 1963.
Ван-дер-Варден Б.П. Математическая статистика. М., 1960.
Вайну Я.Ф. Корреляция рядов динамики. М., 1977.
Глотов Н.В., Животовский Л.А., Хованов Н.В, Хромов-Борисов Н.Н. Биометрия. Л., 1982.
Гублер Е.В., Генкин А.А. Применение непараметрических критериев статистики в медикобиологических исследованиях. Л., 1973.
7. Кендэл М. Ранговые корреляции. М., 1975.
8. Плохинский Н.А. Алгоритмы биометрии. М., 1980.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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9. Славин М.Б. Системное моделирование патологических процессов. М., 1983.
10. Снедекор Д.У. Статистические методы в применении к исследованиям в сельском хозяйстве и
биологии. М., 1961.
11. Лакин Г.Ф. Биометрия. М., 1990.

1. 0706/Բ40

2. Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա

3. 7 ECTS
կրեդիտ

4. 6 ժամ/շաբ.
5. դաս.՝45 ժամ/ լաբ.՝45 ժամ
6. 5-րդ՝ աշնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Ուսանողների մոտ պատկերացում ձևավորել օրգանիզմի կենսագործունեության
հիմքում ընկած կենսաֆիզիկական և ֆիզիոլոգիական գործընթացների մասին,
• Բացատրել օրգանիզմում ընթացող հիմնական հոմեոստազային գործընթացները և
դրանց կարգավորման նյարդային, հումորալ և ռեֆլեքսային մեխանիզմները,
• Ծանոթացնել ֆիզիոլոգիական տարբեր ցուցանիշների ուսումնասիրության համար
կիրառվող ֆիզիոլոգիական և կենսաֆիզիկական մեթոդներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. Ներկայացնելու ֆիզիոլոգիայի հիմնախնդիրները, մեկնաբանել դրդման միջբջջային
հաղորդման օրինաչափությունները
2. պարզաբանելու օրգանիզմում ընթացող գործընթացները և բացատրել դրանց
կենսաֆիզիկական և ֆիզիոլոգիական մեխանիզմները
3. մեկնաբանելու արտաքին միջավայրի փոփոխվող պայմաններին օրգանիզմի հարմարման
մեխանիզմները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

4. Իրականացնելու նյարդային, մկանային, արյան, սիրտ-անոթային, շնչառական
համակարգերի մի շարք ցուցանիշների գրանցում դասական մեթոդներով
5. իրականացնելու օրգանիզմի որոշ ցուցանիշների ՝ ԷՍԳ-ի, ԷՈւԳ-ի, հրահրված
կենսահոսանքների, կենսադաշտի համակարգչային գրանցում և մաթեմատիկական
վերլուծություն հատուկ մշակված ծրագրային փաթեթով

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

6. Ստացած տեսական և գործնական գիտելիքները կիրառել պրակտիկ գործունեության
ժամանակ գիտական հետազոտությունների արդյունքում ստացված տվյալները
մեկնաբանելու համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.

Ա7. Ծանոթ կլինի մանրէների (բակտերիաների և վիրուսների) տարբեր խմբերի
ներկայացուցիչներին, կունենա պատկերացում մանրէների դերի մասին բնության մեջ և
մարդու կյանքում, պատկերացում կունենա կենսաէներգետիկայի հիմունքների մասին,
կիմանա տարբեր օրգան-համակարգերի կառուցվածքագործառական
առանձնահատկությունները, կհասկանա ֆիզիոլոգիական համակարգերի կարգավորման
նյարդահումորալ մեխանիզմները, կիմանա ֆերմենտների սպեցիֆիկության և
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արդյունավետության մասին, կհասկանա կենսահամակարգերի ֆունկցիոնալ վիճակի,
կենսահամակարգերում տարբեր նյութերի յուրացման ինտենսիվության պատճառները,
2.

Բ3.Կկարողանա կիրառել գենետիկական անալիզի մեթոդները որոշակի գենետիկ խնդրի
ուսումնասիրության ժամանակ, կկարողանա մանրադիտակով ուսումնասիրել զանազան
մանրէներ, կտիրապետի մանրէաբանական հետազոտությունների պարզագույն
մեթոդներին, կկարողանա բացատրել ձեռք բերովի իմունիտետի ձևավորման բոլոր
հիմնական մեխանիզմները, կկարողանա ինքնուրույն որոշել արյան և սիրտ-անոթային,
շնչառական, մարսողության համակարգերի առանձին ցուցանիշները, կկարողանա
հաջողությամբ կիրառել համապատասխան մեթոդներ ֆերմենտային ռեակցիաների
ուսումնասիրություններում,

3.

Գ1.Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. լաբորատոր պարապմունքներ
3. սեմինար պարապմունքներ,
4. ուսումնական տեսաերիզների դիտում, ռեֆերատների քննարկում, թեստային
աշխատանք տեսական նյութի ամրապնդման նպատակով
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1.

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց.
1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր 5 միավոր առավելագույն արժեքով (5 հարց՝
յուրաքանչյուրը 1 միավոր, միավորների քայլը 0,5),

2.

2-րդ ընթացիկ քննություն՝ գրավոր 5 միավոր առավելագույն արժեքով (5 հարց՝
յուրաքանչյուրը 1 միավոր, միավորների քայլը 0,5),

3.

Եզրափակիչ քննություն. բանավոր՝ 10 միավոր (5 հարց ՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր):

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ֆիզիոլոգիա առարկան, ուսումնասիրության մեթոդները, խնդիրները, կապը կենսաֆիզիկայի
հետ: Բջջի կառուցվածքը, նյութերի փոխադրումը բջջաթաղանթով: Ֆիզիոլոգիական
ֆունկցիաների նյարդահումորալ կարգավորումը: Դրդունակ հյուսվածքների ընդհանուր
ֆիզիոլոգիա: 5. Մկանային հյուսվածքի ֆիզիոլոգիա: Սինապսների ֆիզիոլոգիա:
Կենտրոնական նյարդային համակարգի ընդհանուր և մասնավոր ֆիզիոլոգիա: Արյան, սիրտ
անոթային, շնչառության, մարսողության, արտազատության համակարգերի ֆիզիոլոգիա:
Օրգանիզմի վրա միջվայրի արտակարգ գործոնների ազդեցության ֆիզիոլոգիական և
կենսաֆիզիկական մեխանիզմները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Մինասյան Ս.Մ., Ադամյան Ծ.Ի., Սարգսյան Ն.Վ. Մարդու ֆիզիոլոգիա. Զանգակ հրատ.,
2011թ., 664 էջ
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2.
3.
4.
5.
6.

Мухина И. В. Физиология и биофизика возбудимых систем. Н. Новгород, 2007, 105 с.2.
Ноколс Дж. Г., Мартин А.Р., Валлас В.Дж., Фукс П.А. От нейрона к мозгу. Москва. УРСС.
перевод П.М. Балабана и.Р. А. Гиниатуллина, 2003 г. , 671 с.
Ткаченко Б.И. Нормальная физиология человека. Уч. для Мед. Вузов. М. Медицина 2005г.,
928 с.
Физиология человека в 2-х томах под ред. В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько, М., Медицина .,
2007, 365с.
Филимонов В.И. Медицина. Физиология человека. 2009, 816 с.

1. 0701/Բ41

2. Կառուցվածքային կենսաքիմիա - 2

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5 դաս.՝30 ժամ/լաբ.՝30 ժամ

6. 5-րդ՝աշնանային

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Ձևավորել ուսանողների մոտ գիտելիքների ամբողջական համակարգ կենդանի
օրգանիզմների
քիմիական
կազմի,
կենսամակրոմոլեկուլների
կառուցվածքաֆունկցիոնալ առանձնահատկությունների մասին;
• Մատնանշել կենդանի օրգանիզմում կենսապոլիմերների և դրանց մոնոմերների
կենսաբանական դերը;
• Գնահատել կենդանի օրգանիզմների տարբեր հյուսվածքների ներբջջային, և
հատկապես կորիզային տարբեր կառույցներում ընդգրկված կենսամոլեկուլների
կառուցվածքային և գործառնական փոխկապվածությունը;
• Ձևավորել պատկերացում մակրոմոլեկուլների գործառույթների կարգավորման մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Նկարագրելու բնական միացությունների և դրանց կոմպլեքսների կառուցվածքը;
2. պարզաբանելու կենսապոլիմերների և դրանց մոնոմերների կենսաբանական դերը;
3. վերլուծելու ներբջջային տարբեր կառույցներում, բջիջներում, հյուսվածքներում ընդգրկված
միացությունների կառուցվածքաֆունկցիոնալ առանձնահատկությունները:
4. մեկնաբանելու կառուցվածքային կենսաքիմիայի տեսական և պրակտիկ նշանակությունը,
կապը այլ դիսցիպլինների հետ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. Կողմնորոշվելու կառուցվածքային կենսաքիմիայի ոլորտում ինֆորմացիայի գնահատման
և վերլուծության ժամանակ;
6. մեկնաբանելու կենսամակրոմոլեկուլների կառուցվածքա-ֆունկցիոնալ առանձնահատկությունները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. Օգտագործելու ստացած գիտելիքները մասնագիտական գործունեության ընթացքում
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իրադրական տարբեր հարցեր լուծելու համար;
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.

Ա4. Կիմանա սպիտակուցների, ածխաջրերի և լիպիդների դասակարգման սկզբունքները,
նրանց կառուցվածքային և ֆիզիկաքիմիական առանձնահատկությունները, կիմանա
վիտամինների և հորմոնների կառուցվածքը, դասակարգումը և նշանակությունը,
կիմանա սպիտակուցների և ամինաթթուների փոխանակության հիմնական
մեխանիզմները, կիմանա ածխաջրերի և լիպիդների փոխանակային հիմնական ռեակցիաները և դրանց կարգավորման ուղիները,

2.

Բ2. Կկարողանա կենսաբանական որոշակի խնդրի ուսումնասիրության ժամանակ
կիրառել համապատասխան կենսաքիմիական մեթոդը տարբեր կենսաքիմիական
պարամետրեր ու ցուցանիշներ որոշելու նպատակով, կկարողանա ինքնուրույն կիրառել
համապատասխան կենսաֆիզիկական մեթոդները՝ հետազոտական նպատակներն ու
խնդիրները լուծելու համար, կկարողանա իրականացնել կենսաբանական պարզագույն
պրոցեսների համակարգչային մոդելավորում,

3.

Գ1. Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):

4.

Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Ուսուցման խոսքային (դասախոսություն), զննական մեթոդներ, ՏՏ կիրառմամբ, ինչպես
նաև նշված մեթոդների համադրում;
2. լաբորատոր պարապմունքներ
3. անհատական

ինքնուրույն

աշխատանք

կատարել

(բանավոր

ելույթ,

ռեֆերատ,

պրեզենտացիա,)
4. օգտագործելով ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները,
5. մասնակցություն քննարկումներին, սեմինարներին:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր 5 միավոր առավելագույն արժեքով (5 հարց՝
յուրաքանչյուրը 1 միավոր, միավորների քայլը 0,5),
2.

2-րդ ընթացիկ քննություն՝ գրավոր 5 միավոր առավելագույն արժեքով (5 հարց՝
յուրաքանչյուրը 1 միավոր, միավորների քայլը 0,5),

3.

Եզրափակիչ քննություն. բանավոր՝ 10 միավոր (5 հարց ՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր):

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կենդանի օրգանիզմի կազմավորման տարբեր մակարդակներում ընդգրկված կենսաբանական
միացությունների
կառուցվածքի և գործառույթների կապը: Կենսամոլեկուլների
կառուցվածքների հետազոտության նորագույն մեթոդները: Ածխաջրերի կառուցվածքային
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առանձնահատկությունները և կենսաբանական նշանակությունը: Լիպիդների կառուցվածքը,
ֆիզիկաքիմիական հատկությունները,
գործառույթները և դրանց կենսաբանական
նշանակությունը: Լիպիդները կարևոր կենսակարգավորիչներ: Ստերոիդների՝ խոլեստերինի,
ստերոիդային
հորմոնների,
D
խմբի
վիտամինների
կառուցվածքաֆունկցիոնալ
առանձնահատկությունները: Կենդանի օրգանիզմում առկա տարբեր կենսաբանական ակտիվ
միացությունների (հորմոնների, վիտամինների, պրոստագլանդինների, էյկոզանոիդների,
նեյրոմիջնորդանյութերի) կառուցվածքային առանձնահատկությունները և կարգավորիչ
հատկությունները:
17. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Бессолицына Е. А. Структурная биохимия Учебное пособие, 2015, 270 с.
2.Губич О. И., Зырянова Т. Н., Корик Е. О., Кукулянская Т. А., Мохорева С.И., Новиков Д. А.,
Семак И. В. Структурная биохимия, Учебное пособие, 2012, Минск: БГУ, 379 с.
3.Нельсон Д., Кокс М. Основы биохимии Ленинджера, 2015, в 3 т. М. БИНОМ. Лаборатория
знаний
751 с.
4.Комов В. П., Шведова В. Н., под общ. ред. В. П. Комова. Биохимия, 4-е изд., М., Изд. Юрайт,
2014,
640 с.
5.Коневалова Н.Ю., Гребенников И.Н., Козловская С.П., Куликов В.А., Орлова Л.Г., Осочук С.С.,
Фомченко Г.Н., Яцкевич В.В., Под ред. Коневаловой Н.Ю. Биохимия, учебное пособие, 4-е
издание ВГМУ, 2017, 690 с.
6.Северин Е.С., Алейникова Т.Л., Осипов Е.В., Силаева С.А. Биологическая химия. 2008, М.
ООО
«Медицинское информационное агентство», 364 с.

1. 0704/Բ42

2. Իմունաբանության հիմունքներ

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս. 26 ժամ / լաբ. 4 ժամ
6. 5-րդ՝ աշնանային
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ՝
• Ձևավորել ուսանողների մոտ հիմնարար գիտելիքներ իմունիտետի, որպես բազմաբջիջ
օրգանիզմների պաշտպանական հատկության նշանակության, մոլեկուլային և բջջային
իմունոլոգիայի հիմնախնդիրների, մեթոդոլոգիայի, իմունիտետի դրսևորումների և դրանց
խանգարումների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. Գիտակցելու օրգանիզմների բնական ռեզիստենտության և ձեռք բերովի իմունիտետի
նշանակությունը, որպես տեսակի առանձնյակների գենետիկական ամբողջականությունն
ապահովող անհրաժեշտ գործոնի,
2. սահմանելու իմունիտետի համակարգի օրգանային, բջջային և մոլեկուլային
կազմավորվածության առանձնահատկությունները, բջջային և հումորալ իմունային
ռեակցիաների օրինաչափություններ,
3. բացատրելու ձեռք բերովի իմունիտետի ձևավորման բոլոր հիմնական մեխանիզմները:
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

4. Կիրառելու ընդհանուր և մասնավոր իմունաբանության արդիական խնդիրների և
մոտեցումների վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքման և մշակման համակարգչային
մեթոդները,
5. գրաֆիկորեն պատկերելու իր գիտելիքներն ու պատկերացումները իմունային կարևոր
մոլեկուլների կազմավորվածության, տարբեր բջիջների միջև փոխազդեցությունների
վերաբերյալ,
6. բացատրելու բազմաբջիջ օրգանիզմների հոմեոստազի պահպանման մեջ իմունիտետի
համակարգի դերը և հիմնավորել նրա նշանակությունը կենդանիների առաջընթաց
էվոլյուցիայի համար:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

7. Օգտագործելու մասնագիտական գործունեության ընթացքում իրադրական տարբեր
հարցեր լուծելու համար ստացած գիտելիքները,
8. իրականացնելու հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական և կլինիկական
ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.

Ա6. Կիմանա գեների և գենոմի կառուցվածքը, ֆուկցիաները և էվոլյուցիան, կիմանա
ժառանգականության ուսումնասիրության մեթոդները և մակարդակները, կտիրապետի
գենետիկական անալիզի հիմնական մեթոդներին, կհասկանա օրգանիզմների բնական
ռեզիստենտության և ձեռք բերովի իմունիտետի նշանակությունը, որպես տեսակի
առանձնյակների գենետիկական ամբողջականությունն ապահովող անհրաժեշտ գործոնի,
կիմանա
իմունային
համակարգի
օրգանային,
բջջային
և
մոլեկուլային
կազմավորվածության առանձնահատկությունների, բջջային և հումորալ իմունային
ռեակցիաների օրինաչափությունների մասին,

2.

Բ3. Կկարողանա կիրառել գենետիկական անալիզի մեթոդները որոշակի գենետիկ խնդրի
ուսումնասիրության ժամանակ, կկարողանա մանրադիտակով ուսումնասիրել զանազան
մանրէներ,
կտիրապետի
մանրէաբանական
հետազոտությունների
պարզագույն
մեթոդներին, կկարողանա բացատրել ձեռք բերովի իմունիտետի ձևավորման բոլոր
հիմնական մեխանիզմները, կկարողանա ինքնուրույն որոշել արյան և սիրտ-անոթային,
շնչառական, մարսողության համակարգերի առանձին ցուցանիշները, կկարողանա
հաջողությամբ կիրառել համապատասխան մեթոդներ ֆերմենտային ռեակցիաների
ուսումնասիրություններում,

3.

Գ1. Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
9. Դասախոսություններ
10. լաբորատոր աշխատանքներ
11. գործնական աշխատանքներ
12. սեմինարներ
13. իրավիճակային խնդիրների քննարկում
14. առաջադրանքների կատարման ստուգում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց.
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2. 1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը

պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
3. 2-րդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Իմունաբանության առարկան, ընդհանուր և մասնավոր հիմնախնդիրները: Բնական
իմունիտետի
ֆիզիկական,
ֆիզիոլոգիական,
բջջային
գործոնները:
Իմունիտետի
կազմավորվածությունը: Հակածիններ: Իմունոգլոբուլիններ: Լիմֆոցիտների հակածին
զանազանող ռեցեպտորները Հյուսվածքային համատեղելիության գլխավոր համալիրը:
Լիմֆոցիտների զարգացումը: Բջջային իմունիտետի ռեակցիաները: Հումորալ իմունային
պատասխան: Իմունային հիշողություն, իմունոլոգիական տոլերանտություն: Իմունիտետի
անցանկալի հետևանքները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
8. Ջիվանյան Կ.Ա. Իմունաբանություն Երևան, 2015, 208 էջ
9. Галактионов В.Г. Иммунология. Изд-во МГУ. 2006.
10. Галактионов В.Г. Механизмы иммунитета в графической форме.Изд-во “Высшая школа”.
Москва. 2000.
11. Хаитов Р.М., Игнатьева Г.И., Сидорович И.Г. Иммунология. Москва, Медицина, 2000.
12. Ярилин А.А. Иммунология. Изд-во Высшая школа. Москва. 2010.

1. 0701/Բ43
2. Կենսաինֆորմատիկայի հիմունքներ-2
3. 5ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս՝.30 ժամ/ գործ.՝30 ժամ
6. 5-րդ՝ աշնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ՝
• Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ անհրաժեշտ հիմնային գիտելիքներ կենսաբանական
տվյալների բազաների օգտագործման, ինչպես նաև համակարգչային ծրագրերի միջոցով
կենսաբանական պրոցեսների նկարագրման ու մոդելավորման վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. Կիրառելու ԴՆԹ/ՌՆԹ/ամինաթթվական հաջորդականությունների համադրման ալգորիթմները,
2. օգտվելու ՌՆԹ երկրորդային կառուցվածքի կանխագուշակման համակարգչային ծրագրերից,
3. նկարագրելու ֆերմենտային փոխազդեցությամբ ռեակցիաների շղթաների կինետիկան,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

4. Օգտվելու CLUSTAL համակարչային փաթեթից՝ ԴՆԹ/ՌՆԹ/ամինաթթվական հաջորդականությունների համադրման համար,
5. օգտվելու RNAstructure համակարչային փաթեթից՝ ՌՆԹ երկրորդային կառուցվածքի կանխագու413

շակման համար,
6. իրականացնելու կենսաբանական պարզագույն պրոցեսների համակարգչային մոդելավորում STELLA
դինամիկ մոդելավորման փաթեթով:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.

Ա5. Կիմանա ընդհանուր կենսաֆիզիկայի ժամանակակից տեսական հիմնախնդիրները,
կհասկանա կենսաֆիզիկայի հիմնահարցերի լուծման տրամաբանությունը և իրականացման
եղանակները, կկարողանա գնահատել կենսաբանական համակարգերում ինֆորմացիայի
ծավալը, կկարողանա տարանջատել կենսաբանական համակարգերում մակրո- և միկրո
ինֆորմացիաները,
կտիրապետի
ԴՆԹ/ՌՆԹ/ամինաթթվական
հաջորդականությունների
համադրման և ՌՆԹ երկրորդային կառուցվածքի կանխագուշակման համակարգչային
ծրագրերին,

2.

Բ1. Կկարողանա տարբերակել ըստ հատկանիշների` տարբեր տիպերին և դասերին պատկանող
բույսերն ու կենդանիներն իրարից, կկարողանա կիրառել բջիջների ուսումնասիրման հիմնական
մեթոդները, կկարողանա մանրադիտակի տակ ճանաչել հյուսվածքները և նրանց բաղադրիչ
տարրերը, տարբերել կենդանիների սաղմնային զարգացման որոշակի փուլերը, կկարողանա
ինքնուրույն կիրառել կենսամետրիայի տեսական մոդելները, վերլուծություններ կատարել
էկոլոգիական վիճակի մասին և կատարել համապատասխան եզրակացություններ, իրականացնել
ջրի, հողի և օդի ֆիզիկական, քիմիական և կենսաբանական անալիզներ,

3.

Բ3.Կկարողանա կիրառել գենետիկական անալիզի մեթոդները որոշակի գենետիկ խնդրի
ուսումնասիրության ժամանակ, կկարողանա մանրադիտակով ուսումնասիրել զանազան
մանրէներ, կտիրապետի մանրէաբանական հետազոտությունների պարզագույն մեթոդներին,
կկարողանա բացատրել ձեռք բերովի իմունիտետի ձևավորման բոլոր հիմնական մեխանիզմները,
կկարողանա ինքնուրույն որոշել արյան և սիրտ-անոթային, շնչառական, մարսողության
համակարգերի
առանձին
ցուցանիշները,
կկարողանա
հաջողությամբ
կիրառել
համապատասխան մեթոդներ ֆերմենտային ռեակցիաների ուսումնասիրություններում:

4.

Գ1.Օգտվել
տեղեկատվության
աղբյուրներից
(ինտերնետ
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):

ռեսուրսներ,

էլեկտրոնային

5.

Գ2.Գնահատել, կառավարել
և վերահսկել
մասնագիտական գործունեության օբյեկտների
մշակման և հետազոտման գործընթացների որակը:

6.

Գ3.Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ,
2. գործնական աշխատանքներ՝ CLUSTAL և RNAstructure համակարչային փաթեթների օգտագործմամբ,
3. սեմինարներ՝ Ֆերմենտային փոխազդեցությամբ ռեակցիաների կինետիկայի վերաբերյալ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց.
1. Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց,
յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կենսաինֆորմատիկայի հիմնական դրույթները և խնդիրները: ԴՆԹ/ՌՆԹ/ամինաթթվական երկու
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հաջորդականությունների համադրում: ԴՆԹ/ՌՆԹ/ամինաթթվական երկու բազմահաջորդականությունների համադրման ալգորիթմ: CLUSTAL ծրագրային փաթեթի կիրառությունը համադրման համար:
ՌՆԹ երկրորդային կառուցվածքի կանխագուշակման ալգորիթմ: RNAstructure համակարչային փաթեթի
կիրառությունը ՌՆԹ կառուցվածքի կանխագուշակման համար: Ֆերմենտային փոխազդեցությամբ
ռեակցիաների շղթաների մոդելավորում: STELLA դինամիկ մոդելավորման փաթեթի կիրառությունը
կենսաբանական պարզագույն պրոցեսների և ֆերմենտային փոխազդեցությամբ ռեակցիաների
համակարգչային մոդելավորման համար:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.

4.
5.

Леск А. Введение в биоинформатику / пер. с англ. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009.
Êåëåòè, Ò. “Îñíîâû ôåðìåíòàòèâíîé êèíåòèêè” “Ìèð” Ìîñêâà, 1990
“CLUSTAL W / SLUSTTAL X Home Page” available at URL: http://www.clustal.org/clustal2/
“RNAstructure: software for RNA secondary structure prediction and analysis” available at
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2. Բույսերի ֆիզիոլոգիա

3. 2 կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս՝.15 ժամ/լաբ.՝15 ժամ
6. 5-րդ՝ աշնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Ձևավորել ուսանողների մոտ հիմնարար գիտելիքներ բուսական բջջի և ամբողջական
օրգանիզմի նյութափոխանակության և սննդառության առանձնահատկությունների, բջջում
ընթացող էներգետիկ վերափոխումների մասին,
• Ուսումնասիրել բույսում ընթացող կենսական գործընթացները, դրանք իրականացնող
նյութափոխանակության համակարգերի գործունեությունը,
• Կատարել ֆիզիոլոգիական մեթոդների տեսական հիմքերի վերլուծություն և ուսումնասիրել
կիրառման հեռանկարները։
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

2.
3.

Վերարտադրելու բույսերում ընթացող կենսական գործընթացների էությունը և բացատրել դրանց
կարգավորման մեխանիզմները,
նկարագրելու բուսական օրգանիզմի էներգիական փոխանակության էությունը,
բացատրելու ջրի կենսական դերը բուսական օրգանիզմի նյութափոխանակային
գործընթացներում ։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Կիրառելու համապատասխան ֆիզիոլոգիական մեթոդներ՝ բուսական օրգանիզմում ընթացող
նյութափոխանակության առանձնահատկությունների ուսումնասիրման համար;
5. կիրառելու ժամանակակից ֆիզիոլոգիական հետազոտությունների մեթոդներ։ Ինքնուրույն լուծել
տեսական բնույթի խնդիրներ, կատարել եզրակացություններ։
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

6. Կիրառելու համապատասխան հետազոտական մեթոդները առաջադրված խնդրի լուծման
համար, օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից, էլեկտրոնային գրադարաններից։
7. օգտագործելու ժամանակակից տեխնիկական հնարավորությունները լաբորատոր
հետազոտությունների իրականացման համար։ Պատրաստել զեկուցումներ, վարել գիտական
բանավեճեր։
.
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա7. Ծանոթ կլինի մանրէների (բակտերիաների և վիրուսների) տարբեր խմբերի
ներկայացուցիչներին, կունենա պատկերացում մանրէների դերի մասին բնության մեջ և մարդու
կյանքում, պատկերացում կունենա կենսաէներգետիկայի հիմունքների մասին, կիմանա
տարբեր օրգան-համակարգերի կառուցվածքագործառական առանձնահատկությունները,
կհասկանա ֆիզիոլոգիական համակարգերի կարգավորման նյարդահումորալ մեխանիզմները,
կիմանա ֆերմենտների սպեցիֆիկության և արդյունավետության մասին, կհասկանա
կենսահամակարգերի ֆունկցիոնալ վիճակի, կենսահամակարգերում տարբեր նյութերի
յուրացման ինտենսիվության պատճառները,
2. Բ4. Կկարողանա կիրառել համապատասխան մեթոդներ՝ առաջադրված խնդիրները լուծելու
համար, կկարողանա ինքնուրույն առաջադրել հետազոտական նպատակներն ու խնդիրները,
կկարողանա կատարել կենսաբազմազանության պահպանման և բույսերի նոր գծերի ստացման
ուղղությամբ աշխատանքներ,
3. Գ1. Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասավանդման դասական և ժամանակակից մեթոդներ՝ տարբեր տեխնիկական
հնարաավորությունների օգտագործմամբ։ Ծրագրի յուրացման համար հիմնականում
օգտագործվելու են ղասախոսություններ, սեմինարներ, կարճ հարցումներ, քննարկումներ,
անհասկանալի դրվագների և հարցերի պարզաբանումներ;
2. ուսանողների ակտիվության և ինքնուրույնության խրախուսում, խմբային աշխատանքի
հնարավորություն;
3. ծրագրի հիմնական մասը լրացվելու և յուրացվելու է դասախոսի կողմից հանձնարարվող
գրականությամբ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց.
1. Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5
հարց, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բուսական բջջի նյութափոխանակության և այլ տիպի (օսմոսային, մեխանիկական, կարգավորող)
գործընթացներն
էներգիայով
ապահովող
համակարգեր։
Բուսական
բջջում
ջրային
հավասարակշռությունը։
Ջրի
դերը
նյութափոխանակության հիմնական
համակարգերի
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աշխատանքի կարգավորման գործում: Հանքային տարրերի նշանակությունը բուսական բջջի
նյութափոխանակության
համար:
Ազոտի,
ֆոսֆորի,
ծծմբի,
կալցիումի,
կալիումի
անբավարարության նկատմամբ բույսերի պատասխան ռեակցիան: Ֆոտոսինթեզին մասնակցող
գունակների ֆիզիկական և գործառույթային առանձնահատկությունները։ Ֆոտոսինթեզի լուսային
փուլի առանձնահատկությունները, ֆոտոֆիզիկական աշխատանք, առաջնային լիցքի բաժանում։
Լուսային էներգիայի վերափոխման ուղիները ֆոտոսինթեզի գործընթացում։ Ածխածնի
ասիմիլյացիայի ուղիները էկոլոգիական տարբեր խմբերի բույսերում։ Թթվածնի վերականգնման
ուղիները բուսական բջիջներում։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Պետրոսյան Մ․, Ազարյան Կ․, Թռչունյան Ա․ Բույսերի ֆիզիոլոգիա, Լաբորատոր
աշխատանքների ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, 2013, 125 էջ․
"Физиология растений", Под ред. Ермакова И. П., Мօ сква, "Академия", 2007, 640 c.
Taiz L., Zeiger E., Moller L.M., Murphy A. Plant Physiology and Development, Sixth Edition, Oxford
University press, 2017. http://6e.plantphys.net/index.html
William G. Hopkins and Norman P. A. Introduction to Plant Physiology, 4th edition, Wiley, USA ,2008.,
523 p.
Russell L. Jones, Howard Thomas, Helen Ougham The molecular life of plants. USA, 2012.
Michael McGoodwin The Physiology Of Higher Plants․ Winter/Spring 2008, 138 p.
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2. Կենսաէներգետիկայի կենսաֆիզիկական հիմունքները

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.45 ժամ/ լաբ.՝ 15 ժամ
6. 6-րդ՝ գարնանային
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Ձևավորել ուսանողների մոտ պատկերացում կենսաէներգետիկայի ժամանակակից
կենսաֆիզիկական հիմնախնդիրների մասին;
• Կազմել պատկերացում կենդանի օրգանիզմում էներգիայի վերափոխման
առանձնահատկությունների մասին;
• Ճանաչել կենդանի օրգանիզմների կենսագործունեության համար անհրաժեշտ էներգիայի
մատակարարման հիմնական համակարգերը
• Ձևավորել
պատկերացում
կենսաէներգետիկական
համակարգերի
կազմավորման,
կառուցվածքի և գործառույթների մասին;
• Ձևավորել պատկերացում էներգիայի թաղանթային ձևերի գեներացիայի և վերափոխման
օրինաչափությունների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. Նկարագրելու կենդանի օրգանիզմում էներգիայի վերափոխման առանձնահատկություններն
ու դրանց էությունը;
2. նկարագրելու կենդանի օռգանիզմների կենսագործունեության համար անհրաժեշտ
էներգիայի մատակարարման հիմնական համակարգերի գործառույթները;
3. բացատրելու էներգիայի թաղանթային ձևերի գեներացիայի և վերափոխման
օրինաչափությունները;
4. հիմնավորելու կենսաէներգետիկայի հիմնախնդիրների կարևորությունը և
անհրաժեշտությունը:
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

5. Կողմնորոշվելու
կենսաէներգետիկայի
ոլորտում
ինֆորմացիայի
գնահատման
և
վերլուծության ժամանակ;
6. կատարելու համապատասխան եզրակացություններ կենդանի օրգանիզմում էներգիայի
վերափոխման օրինաչափությունների և առանձնահատկությունների վերաբերյալ;

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. Օգտագործելու ստացած գիտելիքները մասնագիտական գործունեության ընթացքում
իրադրական տարբեր հարցեր լուծելու համար;
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.

Ա7. Ծանոթ կլինի մանրէների (բակտերիաների և վիրուսների) տարբեր խմբերի
ներկայացուցիչներին, կունենա պատկերացում մանրէների դերի մասին բնության մեջ և
մարդու կյանքում, պատկերացում կունենա կենսաէներգետիկայի հիմունքների մասին,
կիմանա
տարբեր
օրգան-համակարգերի
կառուցվածքագործառական
առանձնահատկությունները, կհասկանա ֆիզիոլոգիական համակարգերի կարգավորման
նյարդահումորալ
մեխանիզմները,
կիմանա
ֆերմենտների
սպեցիֆիկության
և
արդյունավետության մասին, կհասկանա կենսահամակարգերի ֆունկցիոնալ վիճակի,
կենսահամակարգերում տարբեր նյութերի յուրացման ինտենսիվության պատճառները,

2.

Բ2. Կկարողանա կենսաբանական որոշակի խնդրի ուսումնասիրության ժամանակ կիրառել
համապատասխան կենսաքիմիական մեթոդը տարբեր կենսաքիմիական պարամետրեր ու
ցուցանիշներ որոշելու նպատակով, կկարողանա ինքնուրույն կիրառել համապատասխան
կենսաֆիզիկական մեթոդները՝ հետազոտական նպատակներն ու խնդիրները լուծելու
համար, կկարողանա իրականացնել կենսաբանական պարզագույն պրոցեսների
համակարգչային մոդելավորում,

3.

Բ4. Կկարողանա կիրառել համապատասխան մեթոդներ՝ առաջադրված խնդիրները լուծելու
համար, կկարողանա ինքնուրույն առաջադրել հետազոտական նպատակներն ու խնդիրները,
կկարողանա կատարել կենսաբազմազանության պահպանման և բույսերի նոր գծերի
ստացման ուղղությամբ աշխատանքներ,

4.

Գ2. Գնահատել, կառավարել և վերահսկել մասնագիտական գործունեության օբյեկտների
մշակման և հետազոտման գործընթացների որակը:

6.

Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Ուսուցման խոսքային (դասախոսություն), զննական մեթոդներ՝ ՏՏ կիրառմամբ, ինչպես նաև
նշված մեթոդների համադրում;
2. գործնական և լաբորատոր պարապմունքներ:
3. անհատական ինքնուրույն
աշխատանք կատարել, օգտագործելով ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները,
4. պատրաստել զեկույց, բանավոր ելույթ, ռեֆերատ, պրեզենտացիա, մասնակցություն
քննարկումներին, բանավեճերին:
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12 . Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հասկացություն կենսաէներգետիկայի մասին: Պատկերացում կենդանի օրգանիզմում էներգիայի
փոխանակության
և
փոխակերպման
մասին:
Կենսաէներգետիկայի
ժամանակակից
հիմնախնդիրները: էներգիայի ձևավորումը բջիջում: Բջջի էներգետիկ փոխարժույթները. ԱԵՖ,
կենսաթաղանթների պրոտոնային և նատրիումական պոտենցիալները: Կենսաթաղանթների
ունիվերսալ դերը բջիջների էներգետիկ մատակարարման հարցում: Կենսաէներգետիկայի
հիմնական օրենքները կամ սկզբունքները էներգիայի կլանման, կուտակման, վերափոխման և
կիրառման մասին: միտոքոնդրիումները էներգիայի վերափոխիչներ: Միտոքոնդրիումների և
դրանց թաղանթի կառուցվածքը և կազմը: Օքսիդատիվ ֆոսֆորիլացում: Էլեկտրոնների
տեղափոխման շնչառական շղթան, բաղադրամասերը: Օքսիդա-վերականգնման պոտենցիալներ:
էներգիայի ձևավորման և օգտագործման ուղիները բջիջում: Էներգետիկ փոխանակման
ինտեգրացումը
և
կարգավորումը:
էներգիայի
տեղափոխումը
կենսամոլեկուլներում:
Ֆլյուորեսցենցիայի և կենսալյումինեսցենցիայի էներգիայի ռեզոնանսային տեղափոխություն
(FRET և BRET): FRET/ BRET սկզբունքով գործող մեթոդների կիրառումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Антонов, В.Ф., Е.К. Козлова, А.М. Черныш Физика и биофизика Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2012,
480 с.
2. Джаксон М. Молекулярная и клеточная биофизика, изд. Бином, Лаборатория
3. знаний, Мир, 2009. 552 с.
4. Костюк П. Г. , Гродзинский Д. М., Зима В. Л., Магура И. С.,. Сидорик Е. П,. Шуба. М. Ф.
Биофизика, Киев: Выща школа, 1988.,504 с.
5. Мартинович Г.Г., Сазанов Л.А.,Черенкевич С.Н. Клеточная биоэнергетика.Учебное пособие,
2017, М., ЛЕНАНД, 2с.
6. Самойлов В. О. Медицинская биофизика : учебник для вузов 2013, 3е изд., СпецЛит, 591 с.
7. Скулачев В. П., Богачев А. В., Каспаринский Ф. О. Мембранная биоэнергетика, изд. МГУ, М.,
2010. 368 с.
8. Skulachev V., Bogachev A. V., Kasparinsky F.O. Principles of Bioenergetics.2013, 436 р.
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4. 6 ժամ/շաբ.
6. 6-րդ՝ գարնանային
8. Դասընթացի նպատակն է՝

3. 6 ECTS
կրեդիտ

5. դաս՝.45 ժամ/ լաբ.՝ 45 ժամ
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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Ուսանողների մոտ պատկերացում ձևավորել կենսաբանական թաղանթների մասին
որպես կենդանի համակարգերի համընդհանուր կառուցվածքա-գործառական
կազմավորում;
• Պարզաբանել բջջաթաղանթների քիմիական կազմի, ֆիզիկական հատկությունների և
գործառույթների միջև առկա փոխկապվածությունը;\
• Քննարկել կենսաբանական թաղանթներով նյութերի տեղափոխության մեխանիզմները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
•

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. Համեմատել պրոկարիոտ և էուկարիոտ բջիջների թաղանթների կառուցվածքագործառական առանձնահատկությունները,
2. վերլուծել բջջաթաղանթների կառուցվածքի առանձնահատկությունների նշանակությունը
բջջի գործառույթների իրականացման համար;

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

3. Կարողանալ չափել բուսական և կենդանական բջիջների թաղանթների հանգստի
պոտենցիալները, կենդանիների էրիթրոցիտների և խմորասնկերի էլեկտրակինետիկ
պոտենցիալը, բուսական և կենդանական բջիջների թաղանթների էլեկտրական
դիմադրությունը, էլեկտրահաղորդականությունը;
4. վերլուծել գործնական աշխատանքի արդյունքում ստացված տվյալները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

5. Օգտագործել ստացած գիտելիքները մասնագիտական գործունեության ընթացքում
իրադրական տարբեր հարցեր լուծելու համար,
6. իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական և կլինիկական
ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա5. Կիմանա ընդհանուր կենսաֆիզիկայի ժամանակակից տեսական հիմնախնդիրները,
կհասկանա կենսաֆիզիկայի հիմնահարցերի լուծման տրամաբանությունը և
իրականացման
եղանակները,
կկարողանա
գնահատել
կենսաբանական
համակարգերում ինֆորմացիայի ծավալը, կկարողանա տարանջատել կենսաբանական
համակարգերում
մակրոև
միկրո
ինֆորմացիաները,
կտիրապետի
ԴՆԹ/ՌՆԹ/ամինաթթվական
հաջորդականությունների
համադրման
և
ՌՆԹ
երկրորդային կառուցվածքի կանխագուշակման համակարգչային ծրագրերին,
2. Բ2. Կկարողանա կենսաբանական որոշակի խնդրի ուսումնասիրության ժամանակ
կիրառել համապատասխան կենսաքիմիական մեթոդը տարբեր կենսաքիմիական
պարամետրեր ու ցուցանիշներ որոշելու նպատակով, կկարողանա ինքնուրույն կիրառել
համապատասխան կենսաֆիզիկական մեթոդները՝ հետազոտական նպատակներն ու
խնդիրները լուծելու համար, կկարողանա իրականացնել կենսաբանական պարզագույն
պրոցեսների համակարգչային մոդելավորում,
3. Բ4. Կկարողանա կիրառել համապատասխան մեթոդներ՝ առաջադրված խնդիրները
լուծելու համար, կկարողանա ինքնուրույն առաջադրել հետազոտական նպատակներն ու
խնդիրները, կկարողանա կատարել կենսաբազմազանության պահպանման և բույսերի
նոր գծերի ստացման ուղղությամբ աշխատանքներ,
4. Գ1. Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
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գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
5. Գ2.Գնահատել, կառավարել և վերահսկել մասնագիտական գործունեության օբյեկտների
մշակման և հետազոտման գործընթացների որակը:
6. Գ3.Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. լաբորատոր աշխատանքներ
3. սեմինարներ
4. առաջադրանքների կատարման ստուգում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց.

1. 1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր

5 միավոր առավելագույն արժեքով (5 հարց՝

յուրաքանչյուրը 1 միավոր, միավորների քայլը 0,5),

2. 2-րդ ընթացիկ քննություն՝ գրավոր

5 միավոր առավելագույն արժեքով (5 հարց՝

յուրաքանչյուրը 1 միավոր, միավորների քայլը 0,5),

3. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր՝ 10 միավոր (5 հարց ՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ֆոտոկենսաբանական
գործընթացների
կենսաֆիզիկա:
Ֆոտոսինթեզ:
Իոնացնող
ճառագայթման կենսաբանական ներգործությունը. իոնացնող ճառագայթման ֆիզիկական
բնույթը և նյութի հետ փոխազդեցությունը: Էլեկտրամագնիսական ու մասնիկային
ճառագայթում: Հեմոլիզի ուսումնասիրությունները թթվային էրիթրոգրամների եղանակով:
Կենսաբանական
հեղուկների
օսմոտիկ
ճնշումը:
Թաղանթային
գործընթացների
կենսաֆիզիկա. նյութերի պասիվ և ակտիվ տեղափոխություն: Իոնական անցքուղիներ:
Թաղանթներում էլեկտրոնների տեղափոխումը ու էներգիայի ձևափոխումը: Պրոտոնային
պոմպեր: Միտչելի քեմիօսմոսային տեսություն: Էլեկտրածնություն ու կենսապոտենցիալներ:
Թաղանթների էլեկտրածին մեխանիզմներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
10. Антонов В. Ф., Черных А. М. и др.- Биофизика,М. : Владос,2-е изд., исп. и доп., 2003, 288 с.
11. Болдырев А. А., Кяйвяряйнен Е. И., Илюхина В. А.- Биомембранология, Петрозаводск, Изд-во
Кар. НЦ Кар., 2006, 226 с.
12. Кольман Я., Рем К.-Г. Наглядная биохимия, М., Изд. Мир, 2000
13. Рубин А. Б.- Биофизика. Биофизика клеточных процессов, т.2, 3-е изд. Исп. и доп., М.: 2004,
540 с.
14. Скулачев В.П., Богачев А.В., Каспаринский Ф.О.
Мембранная биоэнергетика, Изд.
Московского университета, 2010, 355 c.
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1. 0701/Բ47

2. Ֆերմենտային կատալիզի կինետիկա

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.՝30 ժամ
6. 6-րդ՝գարնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Ուսանողների մոտ պատկերացում ձևավորել կենսաբանական կատալիզատորների
յուրահատկությունների և բարձր արդյունավետության պատճառների մասին
• բացատրել ֆերմենտներ դոմենային կառուցվածքը, ակտիվ կենտրոնի գործունեության
սկզբունքները, պատկերացումներ ձևավորել ֆերմենտների գործունեության մոլեկուլային
մեխանիզմների մասին
• զննել ֆերմենտների գործունեության ֆորմալ մոդելները և կարգավորիչ ֆերմենտների
դերը մետաբոլիզմի մեջ
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.
4.

Ներկայացնելու ֆերմենտների կառուցվածքը:
պարզաբանելու ֆերմենտների բարձր սպեցիֆիկության և արդյունավետության
պատճառները:
ներկայացնելու ֆերմենտների գործունեության ֆորմալ մոդելները:
վերարտադրելու հստակ պատկերացումները մեթաբոլիզմի կարգավորման
սկզբունքների մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5.
6.

Իրականացնելու ֆերմենտների ակտիվության որոշումները:
իրականացնելու որոշակի ֆերմենտի ակտիվության որոշման համար անհրաժեշտ
պայմանները և մեթոդական մոտեցումների ընտրությունը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
7.

Կատարելու գիտական խնդրի լուծմանը ուղղված համարժեք մեթոդի ընտրություն,
կկարողանա կատարել ինֆորմացիայի օբյեկտիվ վերլուծություն և գնահատում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա7. Ծանոթ կլինի մանրէների (բակտերիաների և վիրուսների) տարբեր խմբերի
ներկայացուցիչներին, կունենա պատկերացում մանրէների դերի մասին բնության մեջ և
մարդու կյանքում, պատկերացում կունենա կենսաէներգետիկայի հիմունքների մասին,
կիմանա
տարբեր
օրգան-համակարգերի
կառուցվածքագործառական
առանձնահատկությունները, կհասկանա ֆիզիոլոգիական համակարգերի կարգավորման
նյարդահումորալ մեխանիզմները, կիմանա ֆերմենտների սպեցիֆիկության և
արդյունավետության մասին, կհասկանա կենսահամակարգերի ֆունկցիոնալ վիճակի,
կենսահամակարգերում տարբեր նյութերի յուրացման ինտենսիվության պատճառները,
2. Բ3. Կկարողանա կիրառել գենետիկական անալիզի մեթոդները որոշակի գենետիկ խնդրի
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ուսումնասիրության ժամանակ, կկարողանա մանրադիտակով ուսումնասիրել զանազան
մանրէներ,
կտիրապետի
մանրէաբանական
հետազոտությունների
պարզագույն
մեթոդներին, կկարողանա բացատրել ձեռք բերովի իմունիտետի ձևավորման բոլոր
հիմնական մեխանիզմները, կկարողանա ինքնուրույն որոշել արյան և սիրտ-անոթային,
շնչառական, մարսողության համակարգերի առանձին ցուցանիշները, կկարողանա
հաջողությամբ կիրառել համապատասխան մեթոդներ ֆերմենտային ռեակցիաների
ուսումնասիրություններում,
3. Բ4. Կկարողանա կիրառել համապատասխան մեթոդներ՝ առաջադրված խնդիրները
լուծելու համար, կկարողանա ինքնուրույն առաջադրել հետազոտական նպատակներն ու
խնդիրները, կկարողանա կատարել կենսաբազմազանության պահպանման և բույսերի նոր
գծերի ստացման ուղղությամբ աշխատանքներ
4. Գ2. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր:
5. Գ3.Առաջադրել գիտական հետազոտության խնդիրներ՝ գիտատեխնիկական ինֆորմացիայի որոնման և սեփական արդյունքների վերլուծման հիման վրա: Պահպանել մասնագիտական էթիկայի
նորմերը:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց.
1. Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կենսաբանական կատալիզատորներ՝ ֆերմենտներ: Ֆերմենտների կառուցվածքը` ակտիվ
կենտրոն:
Կոֆերմենտներ,
պրոստոտիկ
խմբեր:
Ֆերմենտների
սպեցիֆիկություն:Ակտիվացման
էներգիա
և
ակտիվ
կոմպլեքսների
տեսություն:
Կենսակատալիզատորների բարձր էֆեկտիվության պատճառները: Ֆերմենտ-սուբստրատ
կոմպլեքսագոյացման
մոլեկուլային
մեխանիզմները:
Ֆերմենտ-սուբստրատային
կոմպլեքսները որպես կենսակատալիտիկ ռեակցիաների անցումային վիճակներ: ՄիքաելիսՄենտենի կինետիկ հավասարումը Ֆերմենտային կատալիզի համար: Ֆերմենտատիվ
ռեակցիաների արագության որոշման գրաֆիկական մեթոդները: Ֆերմենտի ակտիվություն:
Ֆերմենտի կատալիտիկ ակտիվության հետազոտում: Անդարձելի և դարձելի արգելակում:
Ֆերմենտատիվ կատալիզի մոլեկուլային մեխանիզմները: Կենսակատալիտիկ ռեակցիաների
արագությունների հաշվարկման Քինգ-Ալտմանի գրաֆների մեթոդը: Ֆերմենտի ակտիվության
կախվածությունը միջավայրի pH-ից և ջերմաստիճանից:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

Äæ. Óýñòëè. Ôåðìåíòàòèâíûé êàòàëèç Ì., 1972ã;
Ò.Êåëåòè. Îñíîâû ôåðìåíòàòèâíîé êèíåòèêè Ì.,1990ã;
Ý.Êîðíèø-Áîóäåí. Îñíîâû ôåðìåíòàòèâíîé êèíåòèêè Ì., 1972ã.;
Äæ.Áðåé è Ê. Óàéò. Êèíåòèêà è òåðìîäèíàìèêà áèîõèìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ Ì.,1959 ã
Becker WM, Kleinshmith LJ, Hardin J. in: The World of the Cell. Benjamin Cummings ed., 5 th
edition, 2002.
6. Ի.Գ.Արծրունի, Ֆերմենտային կինետիկայի հիմունքներ, Երևան, 2013:

1. 0701/Բ48

2. Մոլեկուլային կենսաֆիզիկա

3. 5 ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.՝30 ժամ/ լաբ.՝ 30 ժամ
6. 6-րդ՝գարնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Ստեղծել պատկերացում մոլեկուլների կառուցվածքի և կազմավորման
առանձնահատկությունների վերաբերյալ;
• Ուսումնասիրել մոլեկուլային փոխազդեցությունները
• Ստեղծել պատկերացում մոլեկուլների կառուցվածքը կայունացնող ուժերի վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

Նկարագրելու մոլեկուլների կառուցվածքը և կազմավորման առանձնահատկու-թյունները:
ներկայացնելու մոլեկուլների կառուցվածքը կայունացնող ուժերը, կառուցվածքի և ֆունկցիայի
միջև կապը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.
4.

Ուսումնասիրելու մակրոմոլեկուլների կառուցվածքը տարբեր մակարդակներում,
վերլուծելու փորձարարական տվյալները և կանխորոշել մոլեկուլների տարածական
կառուցվածքը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5.

Օգտագործելու մասնագիտական գործունեության ընթացքում իրադրական տարբեր հարցեր
լուծելու համար ստացած գիտելիքները,
6.
իրականացնելու հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական և գիտահետազոտական
ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1.

Ա8. Կիմանա մոլեկուլային և բջջային կենսաբանության ժամանակակից տեսական
հիմնախնդիրները, կհասկանա մոլեկուլային կենսաբանության հիմնահարցերի լուծման
տրամաբանությունը և դրանց իրականացման եղանակները, մոլեկուլային կենսաֆիզիկայի
ժամանակակից տեսական հիմնախնդիրները, կտիրապետի կենսապոլիմերների կառուցվածքի
ուսումնասիրման
ժամանակակից
մեթոդներին,
կիմանա
կենսաթերմոդինամիկայի
ժամանակակից տեսական պատկերացումները, կհասկանա կենսաթերմոդինամիկայի
հիմնահարցերի լուծման տրամաբանությունը և դրանց իրականացման եղանակները,

2.

Բ2. Կկարողանա կենսաբանական որոշակի խնդրի ուսումնասիրության ժամանակ կիրառել
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համապատասխան կենսաքիմիական մեթոդը տարբեր կենսաքիմիական պարամետրեր ու
ցուցանիշներ որոշելու նպատակով, կկարողանա ինքնուրույն կիրառել համապատասխան
կենսաֆիզիկական մեթոդները՝ հետազոտական նպատակներն ու խնդիրները լուծելու համար,
կկարողանա իրականացնել կենսաբանական պարզագույն պրոցեսների համակարգչային
մոդելավորում,
3.

Բ4. Կկարողանա կիրառել համապատասխան մեթոդներ՝ առաջադրված խնդիրները լուծելու
համար, կկարողանա ինքնուրույն առաջադրել հետազոտական նպատակներն ու խնդիրները,
կկարողանա կատարել կենսաբազմազանության պահպանման և բույսերի նոր գծերի ստացման
ուղղությամբ աշխատանքներ,

4.

Գ1. Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից (ինտերնետ
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):

5.

Գ2. Գնահատել, կառավարել և վերահսկել մասնագիտական գործունեության օբյեկտների
մշակման և հետազոտման գործընթացների որակը:

6.

Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր:

ռեսուրսներ,

էլեկտրոնային

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. լաբորատոր աշխատանքներ
3. գործնական աշխատանքներ (սեմինարներ, ինքնուրույն աշխատանքներ, առաջադրանքների
կատարման ստուգում)
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց.
1.1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր 5 միավոր առավելագույն արժեքով (5 հարց՝
յուրաքանչյուրը 1 միավոր, միավորների քայլը 0,5),
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն՝ գրավոր 5 միավոր առավելագույն արժեքով (5 հարց՝
յուրաքանչյուրը 1 միավոր, միավորների քայլը 0,5),
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր՝ 10 միավոր (5 հարց ՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Մոլեկուլային
կենսաֆիզիկայի
խնդիրները:
Մակրոմոլեկուլների
դերը
կենսաբանական
գործընթացներում։ Մակրոմոլեկուլների կառուցվածքին առնչվող հարցեր: Մակրոմոլեկուլների
կառուցվածքային մակարդակները: Մակրոմոլեկուլների ֆունկցիաները և այդ ֆունկցիաները
կարգավորող
մեխանիզմները:
Մոլեկուլային
կենսաֆիզիկայի
հիմնական
խնդիրները:
Մակրոմոլեկուլների
կոնֆորմացիաները,
մակրոմոլեկուլների
տարածական
կառուցվածքը
կարգավորող ուժերը: Էլեկտրաստատիկ, Վան-դեր-Վաալսյան փոխազդեցություններ: ջրածնական
կապ: Հիդրոֆոբ փոխազդեցություններ և ջրի կառուցվածքը: Մակրոմոլեկուլների փոխազդեցությունը
ջրային լուծույթներում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Кантор У., Шиммел П. Биофизическая химия. В 3-х кн. М.: Мир. 1985.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Маршелл Э. Биофизическая химия.в 2-х томах. М.: Мир. 1981.
Волькенштейн М.В. Биофизика. Санкт-Петербург⋅Москва⋅Краснодар, 2008.
Фрайфелдер Д. Физическая биохимия,М.: Мир, 1980
Зенгер В. Принципы структурной организации нуклеиновых кислот. М.: Мир. 1987.
Костюк П.Г., Гродзинский Д.М. и др. Биофизика. “Высшая школа”, Киев, 1988.
Վարդևանյան Պ.Հ. Նուկլեինաթթուների կենսաֆիզիկա: Հայպետ հրատարակչություն, Երևան, 2010:

1. 0103/Բ49

2. Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հավասարումներ

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.45ժամ/գործ.15ժամ

6. 6-րդ՝ գարնանային

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ծանոթացնել սովորական դիֆերենցիալ հավասարումների և պարզագույն ինտեգրալ
հավասարումների լուծման մեթոդներին
• պարզագույն ինտեգրալ հավասարումների հատկություններին
• որոշ մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներին
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
18. լուծել պարզագույն դիֆերենցիալ հավասարումներ
19. լուծել պարզագույն հավասարումներ մաթեմատիկական ֆիզիկայից
20. լուծել որոշ ինտեգրալ հավասարումներ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
21. կկարողանա լուծել որոշ դիֆերենցիալ հավասարումներ
22. կկարողանա կիրառել այդ մեթոդները կենսաբանական խնդիրներում

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
23. Գնահատել, կառավարել և վերահսկել մասնագիտական գործունեության օբյեկտների մշակման և
հետազոտման գործընթացների որակը:

10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա10. Կտիրապետի սովորական դիֆերենցիալ հավասարումների ինտեգրման պարզագույն
մեթոդներին և գծային հավասարումների լուծումների ուսումնասիրման տարբեր եղանակներին,
ծանոթ կլինի դիֆերենցիալ հավասարման լուծմանը բերվող բնագիտական որոշ խնդիրներին,
կունենա գաղափար մաթեմատիկական մոդելավորման մասին, կկարողանա “Mathematica” փաթեթի
օգնությամբ կառուցել գրաֆիկներ, կիմանա տարրական ալգորիթմներ, կիմանա առաջին և երկրորդ
կարգի դիֆերենցիալ հավասարումների որակական վերլուծության մեթոդները, կհասկանա
կենսաբանական համակարգերում տեղի ունեցող ինքնատատանողական պրոցեսների բնույթը,
կիմանա գիտափորձի պլանավորման և իրականացման սկզբունքները և մոտեցումները,
կտիրապետի տվյալների հավաքման մեթոդական և տեխնիկական միջոցներին, կտիրապետի
տվյալների հավաքման և մշակման համար նախատեսված LabVIEW ծրագրին:
2. Բ5. Կկարողանա կիրառել մասնակի ածանցյալներով գծային դիֆերենցիալ հավասարումների
լուծման որոշ մեթոդներ, կկարողանա “Mathematica” փաթեթի օգնությամբ լուծել ոչ գծային հավա426

սարումներ, գծային համակարգեր, եզրային և սկզբնական խնդիրներ և հաշվել ինտեգրալներ,
կկարողանա կիրառել կառուցվածքային մոտեցումը խնդիրներ լուծելիս` օգտագործելով
ֆունկցիաներ, կկարողանա կազմել ծրագրեր C++ լեզվով` ըստ մշակված ալգորիթմի, կկարողանա
հաջողությամբ կիրառել դետերմինիստիկ և ստոխաստիկ մեթոդները կենսաբանական պրոցեսների
ուսումնասիրման համար, կկարողանա պարզագույն սխեմաներ ծրագրավորել LabVIEW
աշխատանքային միջավայրում:
3. Գ2. Գնահատել, կառավարել և վերահսկել մասնագիտական գործունեության օբյեկտների
մշակման և հետազոտման գործընթացների որակը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. գործնական պարապմունքներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց.
Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց,
յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Անջատվող փոփոխականներով, համասեռ, գծային առաջին կարգի դիֆ.հավասարումներ,
բարձր կարգի գծային դիֆերենցիալ հավասարումներ, կայունության տեսության տարրեր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
21.
22.
23.
24.

А.Ф. Филиппов ,,Сборник задач по дифференциальным уравненим,,
Հ.Գ. Ղազարյան և ուրիշներ ,,Սովորական դիֆերենցիալ հավասարումներ,, 2002թ.
Л. С. Понтрягин ,,Обыкновенные дифференциальные уровнения,,
Հ.Գ. Ղազարյան և ուրիշներ ,,Սովորական դիֆերենցիալ հավասարումներ,, խնդրագիրք
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2. Բջջային գործընթացների կենսաֆիզիկա

3. 6 կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

4. 5 ժամ/շաբ.
5. դաս՝.45 ժամ/ լաբ.՝30 ժամ
6. 6-րդ՝ գարնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Ուսանողների մոտ պատկերացում ձևավորել բջջի մասին որպես բարդ, բարձր
կանոնավորվածությամբ օժտված համակարգ, որում իրականացվում են տարաբնույթ
գործընթացներ;
• Պարզաբանել բջջում իրականացվող գործընթացների և դրանց կարգավորման
մեխանիզմները;
• Քննարկել միջբջջային փոխազդեցությունների մեխանիզմները, տեղեկատվության
հաղորդման հնարավոր ուղիները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. Բացատրել բջջաթաղանթների ընտրողական թափանցելիության ձևավորման
մեխանիզմները, բջիջների էլեկտրական դրդելիությունը, բջջաթաղանթի ընկալիչներից
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դեպի բջջի ներքին ծավալ ազդակի հաղորդման երևույթը;
2. վերլուծել տարբեր տիպի բջիջներում իրականացվող կենսաէներգամատակարարման,
էներգիայի վերափոխման գործընթացները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

3. Կարողանալ չափել բջիջների մակերևութային լիցքը, բուսական և կենդանական
բջիջներում որոշել և հաշվարկել ֆերմենտի ակտիվությունը, գնահատել բջջաթաղանթների
թափանցելիությունը;
4. վերլուծել գործնական աշխատանքի արդյունքում ստացված տվյալները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան).

5. Կիրառել ստացած տեսական և գործնական գիտելիքները մասնագիտական
գործունեության ընթացքում իրադրական տարբեր հարցեր լուծելու համար,
6. իրականացնել ինքնուրույն հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական և
կլինիկական ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.

Ա8. Կիմանա մոլեկուլային և բջջային կենսաբանության ժամանակակից տեսական
հիմնախնդիրները, կհասկանա մոլեկուլային կենսաբանության հիմնահարցերի լուծման
տրամաբանությունը
և
դրանց
իրականացման
եղանակները,
մոլեկուլային
կենսաֆիզիկայի
ժամանակակից
տեսական
հիմնախնդիրները,
կտիրապետի
կենսապոլիմերների կառուցվածքի ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդներին,
կիմանա կենսաթերմոդինամիկայի ժամանակակից տեսական պատկերացումները,
կհասկանա կենսաթերմոդինամիկայի հիմնահարցերի լուծման տրամաբանությունը և
դրանց իրականացման եղանակները,

2.

Բ2.Կկարողանա կենսաբանական որոշակի խնդրի ուսումնասիրության ժամանակ
կիրառել համապատասխան կենսաքիմիական մեթոդը տարբեր կենսաքիմիական
պարամետրեր ու ցուցանիշներ որոշելու նպատակով, կկարողանա ինքնուրույն կիրառել
համապատասխան կենսաֆիզիկական մեթոդները՝ հետազոտական նպատակներն ու
խնդիրները լուծելու համար, կկարողանա իրականացնել կենսաբանական պարզագույն
պրոցեսների համակարգչային մոդելավորում,

3.

Բ4. Կկարողանա կիրառել համապատասխան մեթոդներ՝ առաջադրված խնդիրները
լուծելու համար, կկարողանա ինքնուրույն առաջադրել հետազոտական նպատակներն ու
խնդիրները, կկարողանա կատարել կենսաբազմազանության պահպանման և բույսերի
նոր գծերի ստացման ուղղությամբ աշխատանքներ,

4.

Գ1. Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):

5.

Գ2. Գնահատել, կառավարել և վերահսկել մասնագիտական գործունեության օբյեկտների
մշակման և հետազոտման գործընթացների որակը:

6.

Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. լաբորատոր աշխատանքներ
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3. սեմինարներ
4. առաջադրանքների կատարման ստուգում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1.

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց.
1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր 5 միավոր առավելագույն արժեքով (5 հարց՝
յուրաքանչյուրը 1 միավոր, միավորների քայլը 0,5),

2.

2-րդ ընթացիկ քննություն՝ գրավոր 5 միավոր առավելագույն արժեքով (5 հարց՝
յուրաքանչյուրը 1 միավոր, միավորների քայլը 0,5),

3.

Եզրափակիչ քննություն. բանավոր՝ 10 միավոր (5 հարց ՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր):

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բջիջը որպես բարդ կարգավորություն ունեցող համակարգ, բջջաթաղանթների ֆիզիկական
հատկությունները: Բջիջների էլեկտրական դրդելիություն, պոտենցիալակախյալ իոնային
անցքուղիներ: Բջիջների հաղորդակցության մեխանիզմները: Կենսաէլեկտրագենեզ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.

Владимиров Ю.А., Проскурнина Е. В.- Лекции по медицинской биофизике, М.: Изд-во МГУ;
ИКЦ ‘’Академкнига’’, 2007, 432 с.
Самойлов В. О.- Медицинская биофизика, СПб.: СпецЛит., 2007, 2-е изд., 560 с.
Биофизика сенсорных систем: под ред. В. О. Самойлова, СПб. Изд-во СПбГПУ, 2005, 136 с.
Скулачев В.П., Богачев А.В., Каспаринский Ф.О.
Мембранная биоэнергетика, Изд.
Московского университета, 2010, 355 c.
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2. Ռադիացիոն կենսաֆիզիկա

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 3 ժամ/շաբ.

5. դաս.՝30 ժամ/գործն.՝15 ժամ

6. 6-րդ՝գարնանային

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Ներկայացնել ճառագայթային ախտահարման կենսաֆիզիկա դասընթացի ընդհանուր
բնութագիրը, ուսումնասիրության մեթոդները, գիտական և գործնական
նշանակությունը:
• Ծանոթացնել իոնիզացնող ճառագայթների բազմազանության, դրանց՝ նյութի հետ
փոխազդեցության առանձնահատկությունների վերաբերյալ ժամանակակից
պատկերացումների հետ
• Պարզաբանել իոնիզացնող ճառագայթների ազդեցության կենսաֆիզիկական
մեխանիզմները,
• Պարզաբանել ճառագայթային ախտահարման ֆիզիկա-քիմիական և կենսաքիմիական
վերականգնման մեխանիզմները
429

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Վերարտադրելու դասընթացի հիմնական դրույթները և գաղափարները
2. հիմնավորելու իր տեսանկյունը՝ մատնանշելով գիտական գրականության մեջ առկա
ժամանակակից տվյալները
3. ձևակերպելու մտքերը, բացատրելու երևույթների իմաստը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Վերլուծելու տեղեկատվությունը
5. ամփոփելու գիտելիքները, քննարկելու ստացված տվյալները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. Իրականացնելու հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական և կլինիկական
ոլորտներում
7. օգտագործելու ստացած գիտելիքները իր մասնագիտական գործունեության
ընթացքում իրադրական տարբեր հարցեր լուծելու համար :
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա9. Կիմանա իոնիզացնող և ոչ իոնիզացնող ճառագայթների տեսակներն ու ձևերը,
կենսաբանական համակարգերի հետ դրանց փոխազդեցության մեխանիզմները, ծանոթ
կլինի հետճառագայթային փոփոխությունների լայն սպեկտրին, որոնք առաջանում են
կենսահամակարգերում, կտիրապետի բժշկական կենսաֆիզիկայի հիմունքներին,
2. Բ2. Կկարողանա կենսաբանական որոշակի խնդրի ուսումնասիրության ժամանակ կիրառել
համապատասխան կենսաքիմիական մեթոդը տարբեր կենսաքիմիական պարամետրեր ու
ցուցանիշներ որոշելու նպատակով, կկարողանա ինքնուրույն կիրառել համապատասխան
կենսաֆիզիկական մեթոդները՝ հետազոտական նպատակներն ու խնդիրները լուծելու
համար, կկարողանա իրականացնել կենսաբանական պարզագույն պրոցեսների
համակարգչային մոդելավորում,
3. Բ4. Կկարողանա կիրառել համապատասխան մեթոդներ՝ առաջադրված խնդիրները
լուծելու համար, կկարողանա ինքնուրույն առաջադրել հետազոտական նպատակներն ու
խնդիրները, կկարողանա կատարել կենսաբազմազանության պահպանման և բույսերի նոր
գծերի ստացման ուղղությամբ աշխատանքներ,

4. Գ3 Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
2.
3.
4.

Դասախոսություններ
սեմինարներ
ցուցադրումներ
առաջադրանքների կատարման ստուգում
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց.
1. Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում
է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Էլեկտրամագնիսական ճառագայթներ: Էլեկտրամագնիսական ճառագայթների նյութի
կողմից կլանման մեխանիզմները: Ֆոտոէֆեկտ, Կոմպտոնի էֆեկտ, էլեկտրոն-պոզիտրոնային
զույգի առաջացում: Նեյտրոնային ճառագայթման կլանումը նյութի կողմից: Էքսպոզիցիոն
դոզա, կլանված դոզա, ինտեգրալ կլանված դոզա, էկվիվալենտ դոզա, դոզայի
հզորություն: ՙԴոզա - էֆեկտ՚ կորերը: Թիրախի տեսությունը: Էներգիայի գծային փոխանցում,
իոնիզացման գծային խտություն, Բրեգի կորը: Իոնիզացնող ճառագայթների ուղղակի և
անուղղակի ազդեցությունը: Ճառագայթման ուղղակի ազդեցությունը ֆերմենտների և
նուկլեինաթթուների վրա: Ճառագայթված ֆերմենտների կառուցվածքային վնասվածքները:
Ճառագայթման էներգիայի միգրացիա: ՙԴոզա - էֆեկտ՚ կորերի բնույթը: Ֆերմենտների
ռադիոզգայունությունը: Ճառագայթված նուկլեինաթթուների ինակտիվացման աստիճանը
որոշելու մոդելային համակարգեր: Ճառագայթման անուղղակի ազդեցությունը ֆերմենտների և
նուկլեինաթթուների վրա: ԴՆԹ-ի վերականգնում: Վերականգնող համակարգեր: ԴՆԹ-ի
միաշղթա և երկշղթա խզումների վերականգման մոլեկուլային մեխանիզմները: Ճառագայթման
և ԴՆԹ-ի վերականգնման դերը ուռուցքների առաջացման մեջ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. H.Lodish, A. Berk, Ch. A. Kaiser, M. Krieger, M.P. Scott, A. Bretscher, H. Ploegh, P. Matsudaira
“Molecular Cell Biology”,6th edition New York, 2008.
2. Ярмоненка С.П., Вайсона А.А. Радиобиологиая человека и животных, М., 2004.
3. Кудряшов Ю.Б. Радиационная биофизика (ионизирующие излучения). – М., Физматлит,
2004.

1. 0701/Բ52
4. 4 ժամ/շաբ.

2. Կենսաթերմոդինամիկա

3. 4 ECTS
կրեդիտ

5. դաս. 45 ժամ / լաբ. 15 ժամ

6. 7-րդ՝ աշնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Ստեղծել պատկերացում համակարգերի էներգետիկ վիճակների վերաբերյալ,
• Ստեղծել պատկերացում մեկուսացված, փակ և բաց համակարգերի մասին,
• Ստեղծել պատկերացում մեկուսացված, փակ և բաց համակարգերում, գործընթացների
իրականացման հավանականության վերաբերյալ,
• Ստեղծել պատկերացում թերմոդինամիկայի օրենքների վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

Նկարագրելու կենսաթերմոդինամիկայի օրենքները և օրինաչափությունները:
ներկայացնելու կենսաթերմոդինամիկայի օրենքների կիրառության սահմանները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.

4.

Օգտվելու կենսաթերմոդինամիկայի օրենքներից՝ կենսաբանական գործընթացները
նկարագրելիս,
վերլուծելու փորձարարական տվյալները կենսաթերմոդինամիկայի օրենքների հիման
վրա,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5.

Օգտագործելու մասնագիտական գործունեության ընթացքում իրադրական տարբեր
հարցեր լուծելու համար ստացած գիտելիքները,
6. իրականացնելու
հետազոտական
աշխատանքներ
ակադեմիական
և
գիտահետազոտական ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1.

Ա8. Կիմանա մոլեկուլային և բջջային կենսաբանության ժամանակակից տեսական
հիմնախնդիրները, կհասկանա մոլեկուլային կենսաբանության հիմնահարցերի լուծման
տրամաբանությունը
և
դրանց
իրականացման
եղանակները,
մոլեկուլային
կենսաֆիզիկայի
ժամանակակից
տեսական
հիմնախնդիրները,
կտիրապետի
կենսապոլիմերների կառուցվածքի ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդներին,
կիմանա կենսաթերմոդինամիկայի ժամանակակից տեսական պատկերացումները,
կհասկանա կենսաթերմոդինամիկայի հիմնահարցերի լուծման տրամաբանությունը և
դրանց իրականացման եղանակները,

2.

Բ2.Կկարողանա կենսաբանական որոշակի խնդրի ուսումնասիրության ժամանակ
կիրառել համապատասխան կենսաքիմիական մեթոդը տարբեր կենսաքիմիական
պարամետրեր ու ցուցանիշներ որոշելու նպատակով, կկարողանա ինքնուրույն կիրառել
համապատասխան կենսաֆիզիկական մեթոդները՝ հետազոտական նպատակներն ու
խնդիրները լուծելու համար, կկարողանա իրականացնել կենսաբանական պարզագույն
պրոցեսների համակարգչային մոդելավորում,

3.

Բ4. Կկարողանա կիրառել համապատասխան մեթոդներ՝ առաջադրված խնդիրները
լուծելու համար, կկարողանա ինքնուրույն առաջադրել հետազոտական նպատակներն ու
խնդիրները, կկարողանա կատարել կենսաբազմազանության պահպանման և բույսերի
նոր գծերի ստացման ուղղությամբ աշխատանքներ,

4.

Գ1. Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):

5.

Գ2. Գնահատել, կառավարել և վերահսկել մասնագիտական գործունեության օբյեկտների
մշակման և հետազոտման գործընթացների որակը:

6.

Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ;
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2. լաբորատոր աշխատանքներ;
3. գործնական աշխատանքներ (սեմինարներ , ինքնուրույն աշխատանքներ):
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1.

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց.
1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր 5 միավոր առավելագույն արժեքով (5 հարց՝
յուրաքանչյուրը 1 միավոր, միավորների քայլը 0,5),

2.

2-րդ ընթացիկ քննություն՝ գրավոր 5 միավոր առավելագույն արժեքով (5 հարց՝
յուրաքանչյուրը 1 միավոր, միավորների քայլը 0,5),

3.

Եզրափակիչ քննություն. բանավոր՝ 10 միավոր (5 հարց ՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր):

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թերմոդինամիկայի զարգացման փուլերը: Համակարգեր և դրանց էֆեկտիվությունը:
Թերմոդինամիկայի օրենքները: Թերմոդինամիկայի զրոյական օրենքը: Թերմոդինամիկայի I
օրենքը: Թերմոդինամիկայի II օրենքը: Թերմոդինամիկայի III օրենքը: Էնթրոպիա.
Ֆենոմենոլոգիական
և
վիճակագրական
հիմունքները:
Էնթրոպիան
մոլեկուլային
վիճակագրության տեսանկյունից: Մնացորդային էնթրոպիա: Ջրի հատկությունները:
Էնթրոպիայի փոփոխությունը բաց համակարգերում: Էնթրոպիայի արտադրություն և
էնթրոպիայի հոսք: Օնզագերի թեորեմ: Պրիգոժինի թեորեմ: Անդարձելի պրոցեսների ոչ գծային
թերմոդինամիկա: Թերմոդինամիկական ճյուղ, բիֆուրկացիայի կետ: Բենարի էֆեկտ:
Բելոուսով-ժաբոտինսկու ռեակցիա: Վոլտերի-Լոտկայի մոդել:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Эдсолл Дж., Гатфренд Х. Биотермодинамика. М.: Мир. 1986.
2. Рубин А.Б. // Биофизика. В 2-х кн. Учебник. 3-е изд. М.: Изд-во Московского госуниверситета и
изд-во Наука. 2004.
3. Костюк П.г., Гродзинский Д.М. и др. Биофизика. “Высшая школа”, Киев, 1988.
4. Маршелл Э. Биофизическая химия.в 2-х томах. М.: Мир. 1981.
5. Волькенштейн М.В. Энтропия и информация. “Наука”, Москва, 1986.
1. 0701/Բ53

2. Մոլեկուլային կենսաբանություն

3. 5 ECTS
կրեդիտ

4. 5 ժամ/շաբ.
5. դաս. 38 ժամ / լաբ. 38 ժամ
6. 7-րդ՝աշնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Ձևավորել պատկերացում մոլեկուլային կենսաբանության հիմնարար գործընթացների
մասին:
• Տեղեկանալ բջջային հիմնական գործընթացները իրականացնող մոլեկուլների սինթեզի և
գործունեության համար անհրաժեշտ ինֆորմացիայի պահեստավորման և վերծանման
մասին:
• Արտացոլել գենային էքսպրեսիայի էությունը և կարգավորման մեխանիզմների
բազմազանությունը:
• Պարզաբանել մոլեկուլային հիմնարար մեխանիզմների խաթարումների պատճառով ծագած
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ախտածին վիճակների էությունը:
• Ցույց տալ բջիջների կենսագործունեության և մահվան գործընթացների կապը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. Մեկնաբանելու կենսագործունեությունը իրականացնող մոլեկուլների կառուցվածքը և
ֆունկցիան:
2. պարզաբանելու կենսաբանական մոլեկուլների սինթեզի և քայքայման հիմնական
օրինաչափությունները:
3. մեկնաբանելու ժառանգական ինֆորմացիայի պահպանման, ժառանգման և վերծանման
հիմնական մեխանիզմները:
4. ներկայացնել գեների աշխատանքի կարգավորման օրինաչափությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

5. Իրականացնելու նուկլեինաթթուների քանակական և որակական վերլուծություն,
բջջակորիզների անջատում:
6. իրականացնել ԴՆԹ-ի անջատումը և էլեկտրաֆորեզը:
7. իրականացնել սպիտակուցների իմունալոգիական նույնականացումներ (Western-blotting,
ELISA)

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

8. Ստացած տեսական և գործնական գիտելիքները կիրառել ինֆորմացիայի օբյեկտիվ
վերլուծություն և գնահատման համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.

Ա8. Կիմանա մոլեկուլային և բջջային կենսաբանության ժամանակակից տեսական
հիմնախնդիրները, կհասկանա մոլեկուլային կենսաբանության հիմնահարցերի լուծման
տրամաբանությունը
և
դրանց
իրականացման
եղանակները,
մոլեկուլային
կենսաֆիզիկայի
ժամանակակից
տեսական
հիմնախնդիրները,
կտիրապետի
կենսապոլիմերների կառուցվածքի ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդներին,
կիմանա կենսաթերմոդինամիկայի ժամանակակից տեսական պատկերացումները,
կհասկանա կենսաթերմոդինամիկայի հիմնահարցերի լուծման տրամաբանությունը և
դրանց իրականացման եղանակները,

2.

Բ2.Կկարողանա կենսաբանական որոշակի խնդրի ուսումնասիրության ժամանակ
կիրառել համապատասխան կենսաքիմիական մեթոդը տարբեր կենսաքիմիական
պարամետրեր ու ցուցանիշներ որոշելու նպատակով, կկարողանա ինքնուրույն կիրառել
համապատասխան կենսաֆիզիկական մեթոդները՝ հետազոտական նպատակներն ու
խնդիրները լուծելու համար, կկարողանա իրականացնել կենսաբանական պարզագույն
պրոցեսների համակարգչային մոդելավորում,

3.

Բ4. Կկարողանա կիրառել համապատասխան մեթոդներ՝ առաջադրված խնդիրները
լուծելու համար, կկարողանա ինքնուրույն առաջադրել հետազոտական նպատակներն ու
խնդիրները, կկարողանա կատարել կենսաբազմազանության պահպանման և բույսերի
նոր գծերի ստացման ուղղությամբ աշխատանքներ,

4.

Գ1. Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):

5.

Գ2. Գնահատել, կառավարել և վերահսկել մասնագիտական գործունեության օբյեկտների
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մշակման և հետազոտման գործընթացների որակը:
6.

Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. լաբորատոր աշխատանքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1.

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց.
1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր 5 միավոր առավելագույն արժեքով (5 հարց՝
յուրաքանչյուրը 1 միավոր, միավորների քայլը 0,5),

2.

2-րդ ընթացիկ քննություն՝ գրավոր 5 միավոր առավելագույն արժեքով (5 հարց՝
յուրաքանչյուրը 1 միավոր, միավորների քայլը 0,5),

3.

Եզրափակիչ քննություն. բանավոր՝ 10 միավոր (5 հարց ՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր):

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Քրոմոսոմների և գեների կառուցվածքը: Պարզ և բարդ տրանսրիպցիոն միավորներ: Գեների
խտություն: Սպիտակուց կոդավորող և սպիտակուց չկոդավորող գեներ: Սատելիտային ԴՆԹ:
ԴՆԹ-ի մոբիլ էլեմենտներ: Տրանսպոզոններ և ռետրանսպոզոններ: Քրոմատինի կառուցվածքը
և փաթեթավորման եղանակները բջջակորիզում: ՍայլենսերներՀիստոնների դեացետիլացում,
հիպերացետիլացում,ԴՆԹ-մեթիլացում, քրոմատինային սպիտակուցների ֆոսֆորիլացում,
SWI/SWF, Brahma ռեմոդելավորող կոմպլեքսների գործունեությունը: Միտոքոնդրիալ ԴՆԹ- ն
կենդանիների և բույսերի մոտ: Միտ.ԴՆԹ-ի կոդավորող ունակությունը և կոդավորման
առանձնահատկությունները: Գենային էքսպրեսիայի կարգավորում: Տրանսկրիպցիան
կարգավորող շրջաններ`պրոմոտոր պրոքսիմալ էլեմենտներ, պրոմոտորներ, էնհանսերներ,
TATA-box,
GC-կղզյակներ:
Տրանսկրիպցիայի
ընթացքը
էուկարիոտների
մոտ:
Տրանսկրիպցիայի կարգավորման կարևորագույն փուլը էուկարիտների բջիջներում:
Էուկարիոտների ՌՆԹ պոլիմերազների կառուցվածքը և ֆունկցիաները: Գենային
էքսպրեսիայի կարգավորման հետտրանսկրիպցիոն մակարդակ: Գենային էքսպրեսիայի
կարգավորումը, կորիզի և ցիտոպլազմի միջև տրանսկրիպցիայի
գործոնների
փոխանակությունը: Կորիզային անցքուղիների կառուցվածքը, նուկլեապորիններ: Կորիզային
տեղակայման ազդանշան, իմպորտիններ, էքսպորտիններ, կորիզային իմպորտի և էքսպորտի
մեխանիզմները: Հետտրանսլյացիոն կարգավորման ցիտոպլազմատիկ մեխանիզմները:
Ինտերֆերենցվող, հակասենս, մակրո ՌՆԹներ: m-ՌՆԹ-ի քայքայումը ցիտոպլազմում:
Ազդանշանների ինտեգրումը և գենային ակտիվության կարգավորում: Էուկարիոտիկ բջիջների
ծնունդը և մահը: Միտոտիկ բաժանման կարգավորում`անցակետեր,
ցիկլիններ, MAP
կինազներ,
բնային բջիջներ: Բջջային մահվան եղանակներ` ապոպտոզ, նեկրոզ,
աուտոֆագիա, ծրագրված նեկրոզ:9. Ուռուցքագոյացում: Չարորակ ուռուցքագոյացման
հնարավոր ուղիներ: Պրոտոօնկոգենների վերասերումը օնկոգեների, ուռուցքագոյացնող
վիրուսներ, ուռուցքագոյացման ռեպրեսոր գեներ: Կառցինոգեններ, թելոմերազի էքսպրեսիայի
դերը ուռուցքագոյացման մեջ, ապոպտիկ գեների գործունեությունը, ուռուցքային բջիջների
անեուպլոիդացման պատճառները:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Brown T.A. /Gene Cloning & DNA Analyses/ sixth ed. Wiley-Blackwell pub., Manchester, 2010
2. Becker W., Kleismith L., Hardin J. /The World of the Cell/ , fifth ed.,Benjamin Cummings
pub.,San Francisco, 2003
3. Greenwell P., McCulley M., Molecular Therapeutics, 21 st Century Medicine,J.Willey&Sons,
2007
4. Lodish I., Harvey F./ Molecular Cell Biology/, 7th ed. W.H. Freeman and Company, New York,
2013
5. Б. Альбертс, А. Джонсон, Дж. Льюис, М. Рэфф, К. Робертс, П. Уолтер Молекулярная
биология клетки. Учебник. В 3 томах. М.,2013:
1. 0701/Բ54

2. Կենսապոլիմերների սպեկտրոսկոպիա

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 6 ժամ/շաբ.
5. դաս՝.45ժամ/ լաբ.՝45 ժամ
6. 7-րդ՝ աշնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Ստեղծել պատկերացում մակրոմոլեկուլների ուսումնասիրության սպեկտրասկոպիկ
մեթոդների վերաբերյալ
• Ստեղծել պատկերացում մակրոմոլեկուլների կառուցվածքային
առանձնահատկոիւթյունների վերաբերյալ՝ կիրառվող մեթոդների միջոցով:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. Նկարագրելու սպեկտրասկոպիկ մեթոդների հիմունքները:
2. ներկայացնելու սպեկտրասկոպիկ մեթոդների կիրառության սահմանները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

3. Օգտվելու սպեկտաֆոտոմետրերից և ուսումնասիրելու մակրոմոլեկուլների լուծույթները,
4. վերլուծելու ստացված փորձարարական տվյալները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

5. Օգտագործելու մասնագիտական գործունեության ընթացքում իրադրական տարբեր
հարցեր
լուծելու համար ստացած գիտելիքները,
6. իրականացնելու հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական և գիտահետազոտական
ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.

Ա8. Կիմանա մոլեկուլային և բջջային կենսաբանության ժամանակակից տեսական
հիմնախնդիրները, կհասկանա մոլեկուլային կենսաբանության հիմնահարցերի լուծման
տրամաբանությունը
և
դրանց
իրականացման
եղանակները,
մոլեկուլային
կենսաֆիզիկայի
ժամանակակից
տեսական
հիմնախնդիրները,
կտիրապետի
կենսապոլիմերների կառուցվածքի ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդներին,
կիմանա կենսաթերմոդինամիկայի ժամանակակից տեսական պատկերացումները,
կհասկանա կենսաթերմոդինամիկայի հիմնահարցերի լուծման տրամաբանությունը և
դրանց իրականացման եղանակները,
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2.

Բ2.Կկարողանա կենսաբանական որոշակի խնդրի ուսումնասիրության ժամանակ
կիրառել համապատասխան կենսաքիմիական մեթոդը տարբեր կենսաքիմիական
պարամետրեր ու ցուցանիշներ որոշելու նպատակով, կկարողանա ինքնուրույն կիրառել
համապատասխան կենսաֆիզիկական մեթոդները՝ հետազոտական նպատակներն ու
խնդիրները լուծելու համար, կկարողանա իրականացնել կենսաբանական պարզագույն
պրոցեսների համակարգչային մոդելավորում,

3.

Բ4. Կկարողանա կիրառել համապատասխան մեթոդներ՝ առաջադրված խնդիրները
լուծելու համար, կկարողանա ինքնուրույն առաջադրել հետազոտական նպատակներն ու
խնդիրները, կկարողանա կատարել կենսաբազմազանության պահպանման և բույսերի
նոր գծերի ստացման ուղղությամբ աշխատանքներ,

4.

Գ1. Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):

5.

Գ2. Գնահատել, կառավարել և վերահսկել մասնագիտական գործունեության օբյեկտների
մշակման և հետազոտման գործընթացների որակը:

6.

Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. լաբորատոր աշխատանքներ
3. գործնական աշխատանքներ (սեմինար, ինքնուրույն աշխատանքներ)
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1.

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց.
1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր 5 միավոր առավելագույն արժեքով (5 հարց՝
յուրաքանչյուրը 1 միավոր, միավորների քայլը 0,5),

2.

2-րդ ընթացիկ քննություն՝ գրավոր 5 միավոր առավելագույն արժեքով (5 հարց՝
յուրաքանչյուրը 1 միավոր, միավորների քայլը 0,5),

3. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր՝ 10 միավոր (5 հարց ՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Սպեկտրասկոպիայի կիրառման ոլորտները: Մոլեկուլների էներգիական վիճակները: Մարման
մոլային գործակցի գաղափարը: Կենսապոլիմերների սպեկտրալ հետազոտման տիրույթը:
Էլեկտրամագնիսական ալիքների Ուլտրամանուշակագույն և Տեսանելի տիրույթները:
Կենսապոլիմերների
կլանման
առանձնահատկությունները:
Կլանող
խմբերը
կենսապոլիմերներում: Կոնֆորմացիայի ազդեցությունը կենսապոլիմերի կլանման վրա:
Կլանման սպեկտրների վերլուծությունը: Քրոմոֆորների ագրեգացիայի ազդեցությունը
կենսապոլիմերի կլանման վրա:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Кантор У., Шиммел П. Биофизическая химия. В 3-х кн. М.: Мир. 1985.
2. Фрайфелдер Д. Физическая биохимия,М.: Мир, 1980
3. Миронов И.В. Основы отических методов анализ. Учеб. Пособие. Новосибирсский гос. ун-т,
Новосибирск, 1991,
4. Зенгер В. Принципы структурной организации нуклеиновых кислот. М.: Мир. 1987.
5. Рубин А.Б. // Биофизика. В 2-х кн. Учебник. 3-е изд. М.: Изд-во Московского госуниверситета и
изд-во Наука. 2004.
6. Վարդևանյան Պ.Հ., Անտոնյան Ա.Պ., Փարսադանյան Մ.Ա. // Մոլեկուլային կենսաֆիզիկայի
լաբորատոր աշխատանքների ուսումնա-մեթոդական ձեռնարկ, մաս 2: Երևան, ԵՊՀ
հրատարակչություն, 2014:
1. 0701/Բ55

2. Նուկլեինաթթուների կենսաֆիզիկա

3.4 ECTS
կրեդիտ

4. 3 ժամ/շաբ.
5. դաս՝.30 ժամ/ գործ.՝15 ժամ
6. 7-րդ աշնանային
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Ստեղծել պատկերացում նուկլեինաթթուների կառուցվածքի, կոնֆորմացիոն ձևերի
վերաբերյալ
• Ստեղծել պատկերացում ԴՆԹ-ի, ՌՆԹ-ի ուսումնասիրության բնագավառում կիրառվող
ժամանակակից հետազոտական մեթոդների վերաբերյալ
• Ստեղծել պատկերացում ԴՆԹ-ի, ՌՆԹ-ի կառուցվածքի և ֆունկցիաների միջև կապի
մասին՝ դրանց տարբեր կոնֆորմացիոն վիճակների դեպքում
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. Նկարագրելու նուկլեինաթթուների կառուցվածքը, ֆունկցիաները:
2. ներկայացնելու նուկլեինաթթուների կառուցվածքային փոխարկումները, դրանց
կենսաբանական նշանակությունը
3. ներկայացնելու նուկլեինաթթուների վարքը բջջային պայմաններում:
4. նկարագրելու ԴՆԹ-ի ռեպլիկացիան, տրանսկրիպցիան, գենային էքսպրեսսիան:
5. բնուիթագրելու տարբեր գործոնների, հատկապես ջրի դերը նուկլեինաթթուների
ֆունկցիոնալ ակտիվության դրսևորման մեջ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

6. Ուսումնասիրելու ԴՆԹ-ի կառուցվածքը և հատկությունները,
7. վերլուծելու ստացված փորձարարական տվյալները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

8. Օգտագործելու մասնագիտական գործունեության ընթացքում իրադրական տարբեր
հարցեր լուծելու համար ստացած գիտելիքները,
9. իրականացնելու
հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական և գիտահետազոտական ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
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1.

Ա8. Կիմանա մոլեկուլային և բջջային կենսաբանության ժամանակակից տեսական
հիմնախնդիրները, կհասկանա մոլեկուլային կենսաբանության հիմնահարցերի լուծման
տրամաբանությունը
և
դրանց
իրականացման
եղանակները,
մոլեկուլային
կենսաֆիզիկայի
ժամանակակից
տեսական
հիմնախնդիրները,
կտիրապետի
կենսապոլիմերների կառուցվածքի ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդներին,
կիմանա կենսաթերմոդինամիկայի ժամանակակից տեսական պատկերացումները,
կհասկանա կենսաթերմոդինամիկայի հիմնահարցերի լուծման տրամաբանությունը և
դրանց իրականացման եղանակները,

2.

Բ2.Կկարողանա կենսաբանական որոշակի խնդրի ուսումնասիրության ժամանակ
կիրառել համապատասխան կենսաքիմիական մեթոդը տարբեր կենսաքիմիական
պարամետրեր ու ցուցանիշներ որոշելու նպատակով, կկարողանա ինքնուրույն կիրառել
համապատասխան կենսաֆիզիկական մեթոդները՝ հետազոտական նպատակներն ու
խնդիրները լուծելու համար, կկարողանա իրականացնել կենսաբանական պարզագույն
պրոցեսների համակարգչային մոդելավորում,

3.

Բ4. Կկարողանա կիրառել համապատասխան մեթոդներ՝ առաջադրված խնդիրները
լուծելու համար, կկարողանա ինքնուրույն առաջադրել հետազոտական նպատակներն ու
խնդիրները, կկարողանա կատարել կենսաբազմազանության պահպանման և բույսերի
նոր գծերի ստացման ուղղությամբ աշխատանքներ,

4.

Գ1. Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):

5.

Գ2. Գնահատել, կառավարել և վերահսկել մասնագիտական գործունեության օբյեկտների
մշակման և հետազոտման գործընթացների որակը:

6.

Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
Դասախոսություններ
2.
գործնական պարապմունքներ
3.
ինքնուրույն աշխատանքներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1.

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց.
1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2.

2-րդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5
է:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Նուկլեոտիդների

կոնֆորմացիաները:

Նուկլեոտիդների
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ֆիզիկական

հատկությունները:

Հիմքերի
ասոցիատները
կայունացնող
ուժերը:
Ջրածնական
կապեր,
ստեկինգ
փոխազդեցություններ: Մետաղների իոնների միացումը նուկլեինաթթուների հետ: ԴՆԹ-ի
բազմաձևությունը և ՌՆԹ-իկառուցվածքային պահպանողականությունը: A-, B-, Z- տիպի
կրկնակի պարույրների դասակարգումը: ԴՆԹ-ի կառուցվածքը: Կոնֆորմացիոն անցումները
ԴՆԹ-ում:
Ստեկինգ
փոխազդեցության
թերմոդինամիկան:
Մետաղների
իոնների
ազդեցությունը նուկլեինաթթուների կենսաբանական հատկությունների վրա: Մետաղների
իոնների միացման ընդունակությունը նուկլեոտիդների հետ և կոորդինացված միացման
նախընտրելի տեղերը: Պլատինի կոորդինացիոն փոխազդեցությունը: Կրկնակի պարույրների
բազմաձևությունը: Աջակողմյան պարույրների A- դասը: Աջակողմյան պարույրների B- դասը:
Աջակողմյան պարույրների ոչ կանոնիկ ձևերը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Վարդևանյան Պ. Նուկլեինաթթուների կենսաֆիզիկա: Բուհական ուսումնական ձեռնարկ:
Հայրապետ հրատ., Երևան, 2010, 212 էջ:
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2. Սնկաբանություն և բուսաբանություն

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 3 ժամ/շաբ.
5. դաս. 24 ժամ / լաբ. 21 ժամ
6. 2-րդ՝ գարնանային
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Նկարագրել սնկերի, ստորակարգ և բարձրակարգ բույսերի կենսաբանական
առանձնահատկությունները, լուսաբանել կարևորագույն օբյեկտների նշանակությունը բնական
էկոհամակարգերի և մարդու գործունեության մեջ,
• Բացատրել սնկերի, քարաքոսերի, ջրիմուռների և բարձրակարգ բույսերի կարևորագույն
ներկայացուցիչների զարգացման ցիկլերը,
• Կիրառել ստացված գիտելիքները հետազոտման օբյեկտների ընտրության գործում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. Բացատրելու սնկերի, քարաքոսերի, ջրիմուռների և բարձրակարգ բույսերի կարևորագույն
2. ներկայացուցիչների կառուցվածքային առանձնահատկությունները, զարգացման ցիկլերը,
3. լուսաբանելու սնկերի, քարաքոսերի, ջրիմուռների և բարձրակարգ բույսերի տարածումը,
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4. էկոլոգիան, դրական և բացասական դերը մարդու գործունեության և բնության մեջ,
5. ճանաչելու և որոշելու Հայաստանում տարածված սնկերի, քարաքոսերի, ջրիմուռների և
բարձրակարգ բույսերի կարևորագույն ներկայացուցիչներին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

6. Բացահայտել սնկերի և բույսերի մորֆոանատոմիական կառուցվածքի
առանձնահատկությունները, մեկնաբանել դասակարգման ժամանակակից սկզբունքները,
7. գնահատել բույսերի և սնկերի դերը կենսոլորտում, ճանաչելու և որոշելու Հայաստանում
առավել տարածված ընտանիքները և ցեղերը,
8. որոշել տեսակները, դրանց տարածումը, էկոլոգիական խմբերը, դրական և բացասական դերը
բնության և մարդու գործունեության մեջ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
9. Ստանալ բույսերի և սնկերի տվյալների էլեկտրոնային բազաներ,
10. օգտագործել ստացված գիտելիքները մասնագիտական գործունեության ընթացքում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Բ1. Կկարողանա տարբերակել ըստ հատկանիշների` տարբեր տիպերին և դասերին պատկանող
բույսերն ու կենդանիներն իրարից, կկարողանա կիրառել բջիջների ուսումնասիրման հիմնական
մեթոդները, կկարողանա մանրադիտակի տակ ճանաչել հյուսվածքները և նրանց բաղադրիչ
տարրերը, տարբերել կենդանիների սաղմնային զարգացման որոշակի փուլերը, կկարողանա
ինքնուրույն կիրառել կենսամետրիայի տեսական մոդելները, վերլուծություններ կատարել
էկոլոգիական վիճակի մասին և կատարել համապատասխան եզրակացություններ, իրականացնել
ջրի, հողի և օդի ֆիզիկական, քիմիական և կենսաբանական անալիզներ,
2. Գ1. Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային

գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. լաբորատոր աշխատանքներ
3. բանավոր հարցումներ, դիդակտիկ նյութեր, էլեկտրոնային որոշիչներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1.

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց.
1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2.

2-րդ ընթացիկ քննությունը

բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը

պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներածություն: Ժամանակակից պատկերացումները օրգանական աշխարհի դասակարգման մասին:
Ջրիմուռները որպես ջրային միջավայրում բնակվող ստորակարգ ֆոտոավտոտրոֆ օրգանիզմների
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էկոլոգիական խումբ, ծանոթացում կարևորագույն ներկայացուցիչների հետ: Սնկանման
օրգանիզմների և սնկերի թագավորության առանձնահատկությունները: Ստորակարգ սնկեր:
Բարձրակարգ սնկեր և լիխենիզացված սնկեր: Բարձրակարգ բույսերի բնութագիր, մորֆոլոգիական և
անատոմիական կառուցվածքի դիֆերենցում: Բարձրակարգ բույսերի բազմացում: Բարձրակարգ
բույսերի կարգաբանություն: Բարձրակարգ սպորավոր բույսեր: Սերմնավոր բույսեր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Համբարյան Լ.Ռ., Շահազիզյան Ի.Վ. Քաղցրահամ ջրերի ջրիմուռների ցեղերի համառոտ որոշիչ //
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ.-Երևան.- ԵՊՀ հրատարակչություն.- 2014.- 61 էջ.
2. Гарибова Л.В., Лекомцева С.Н. Основы микологии. Морфология и систематика грибов и
грибоподобных организмов. – М.: Т-во научных изданий. КМК, 2005.
3. Еленевский А., Соловьева М., Тихомиров В. Ботаника: систематика высших растений. - М. - 2006.
4. Флора Армении. Под редакцией Тахтаджяна А. Л. - тт. 1-11. - 1954-2011.
5. Dr. Duke's Phytochemical and Ethnobotanical Databases.- 27.03.2017. - www.ars-grin.gov/duke/.
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2. Ժամանակակից հետազոտության մեթոդները
3. 7 կրեդիտ
կենսաֆիզիկայում
ECTS կրեդիտ
4. 7 ժամ/շաբ.
5. դաս. 55 ժամ /լաբ.50 ժամ
6. 4-րդ՝գարնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Ձևավորել ուսանողների մոտ պատկերացումներ կենսաֆիզիկայում կիրառվող ժամանակակից
հետազոտության մեթոդների վերաբերյալ,
• Սովորեցնել ուսանողներին գործնականում իրականացնել համապատասխան մեթոդները՝
հետազոտության նպատակները և խնդիրները լուծելու համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ճանաչելու և դասակարգելու կենսաֆիզիկայում կիրառվող ժամանակակից հետազոտության
մեթոդները,
2. հիմնավորելու կենսաֆիզիկայում ժամանակակից հետազոտության մեթոդների
տրամաբանությունը,
3. ներկայացնելու կենսաֆիզիկայի ժամանակակից հետազոտության մեթոդների կիրառման
ոլորտները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Օգտագործելու ձեռք բերած գիտելիքները հետազոտության նպատակները և խնդիրները լուծելու
համար,
5. ինքնուրույն կիրառել հետազոտության որոշ մեթոդներ,
6. լուծել հաշվարկային խնդիրներ և թեստեր:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. Ուսանողը կկարողանա իր մասնագիտական գործունեության ընթացքում իրադրական տարբեր
հարցեր լուծելու համար օգտագործել ստացած գիտելիքները,
8. իրականացնելու հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական և կլինիկական ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
442

1. Ա8. Կիմանա մոլեկուլային և բջջային կենսաբանության ժամանակակից տեսական
հիմնախնդիրները, կհասկանա մոլեկուլային կենսաբանության հիմնահարցերի լուծման
տրամաբանությունը և դրանց իրականացման եղանակները, մոլեկուլային կենսաֆիզիկայի
ժամանակակից տեսական հիմնախնդիրները, կտիրապետի կենսապոլիմերների կառուցվածքի
ուսումնասիրման
ժամանակակից
մեթոդներին,
կիմանա
կենսաթերմոդինամիկայի
ժամանակակից տեսական պատկերացումները, կհասկանա կենսաթերմոդինամիկայի
հիմնահարցերի լուծման տրամաբանությունը և դրանց իրականացման եղանակները,
2. Բ2. Կկարողանա կենսաբանական որոշակի խնդրի ուսումնասիրության ժամանակ կիրառել
համապատասխան կենսաքիմիական մեթոդը տարբեր կենսաքիմիական պարամետրեր ու
ցուցանիշներ որոշելու նպատակով, կկարողանա ինքնուրույն կիրառել համապատասխան
կենսաֆիզիկական մեթոդները՝ հետազոտական նպատակներն ու խնդիրները լուծելու համար,
կկարողանա իրականացնել կենսաբանական պարզագույն պրոցեսների համակարգչային
մոդելավորում,
3. Բ4. Կկարողանա կիրառել համապատասխան մեթոդներ՝ առաջադրված խնդիրները լուծելու
համար, կկարողանա ինքնուրույն առաջադրել հետազոտական նպատակներն ու խնդիրները,
կկարողանա կատարել կենսաբազմազանության պահպանման և բույսերի նոր գծերի ստացման
ուղղությամբ աշխատանքներ,
4. Գ2. Գնահատել, կառավարել և վերահսկել մասնագիտական գործունեության օբյեկտների
մշակման և հետազոտման գործընթացների որակը:
5. Գ4. Առաջադրել գիտական հետազոտության խնդիրներ՝ գիտատեխնիկական ինֆորմացիայի
որոնման և սեփական արդյունքների վերլուծման հիման վրա: Պահպանել մասնագիտական
էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. քննարկումներ և սեմինար պարապմունքներ,
3. լաբորատոր պարապմունքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1.

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր 5 միավոր առավելագույն արժեքով (5 հարց՝
յուրաքանչյուրը 1 միավոր, միավորների քայլը 0,5),

2.

2-րդ ընթացիկ քննություն՝ գրավոր 5 միավոր առավելագույն արժեքով (5 հարց՝
յուրաքանչյուրը 1 միավոր, միավորների քայլը 0,5),

3.

Եզրափակիչ քննություն. բանավոր՝ 10 միավոր (5 հարց ՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր):

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կենսաֆիզիկայում կիրառվող ժամանակակից մեթոդները: Բջիջների տարաբաժանումը,
հոմոգենացում: Ցենտրիֆուգում: Կենտրոնախույս արագացում: Զոնալ արագընթաց ցենտրիֆուգում:
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Իզոպիկնիկ ցենտրիֆուգում: Դիֆերենցիալ ցենտրիֆուգում: Հավասարակշռական ցենտրիֆուգում
խտության գրադիենտում: Խտության գրադիենտների ձևավորումը և ստացումը: Սեդիմենտացիայի
արագության
վրա
ազդող
գործոններ:
Սեդիմենտացիայի
ստանդարտ
գործակիցներ:
Սեդիմենտացիայի ստանդարտ գործակցի վրա ազդող գործոնները: ԴՆԹ-ի դենատուրացիայի
հայտնաբերումը ուլտրացենտրիֆուգման ճանապարհով: Անալիտիկ ուլտրացենտրիֆուգման
կիրառումը: Մոլեկուլային մասսայի որոշումը (Սվեդբերգի հավասարում, սեդիմենտացիոն
հավասարակշռության մեթոդ, Արչիբալդի մեթոդ):
Տարաբաժանման արդյունքում ստացված
ենթաբջջային կառուցվածքների վերլուծությունը: Բաշխիչ քրոմատոգրաֆիա: Տեսական ափսեներ:
Բաշխիչ քրոմատոգրաֆիայի օրինակներ: Ադսորբցիոն քրոմատոգրաֆիա, տեսական հիմունքները,
տեսակները: Աշտարակի աշխատանքը: Քրոմատոգրաֆիա թղթի վրա: Պեպտիդային քարտեզներ:
Թղթի քրոմատոգրաֆիայի կիրառումը սպիտակուցների ուսումնասիրությունների դեպքում:
Նրբաշերտ քրոմատոգրաֆիա: Գազ-հեղուկային քրոմատոգրաֆիա, առավելությունները և
կիրառությունը: ժել թափանցող քրոմատոգրաֆիա: Նրբաշերտ ժել-թափանցող քրոմատոգրաֆիա:
Իոնափոխանակային քրոմատոգրաֆիա: Patch-clamp մեթոդը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Гиндуллина Т.М., Дубова Н.М. Хроматографические методы анализа: учебно-методическое
пособие. Томск: Изд-во. Томского политехнического университета, 2010. – 80 с.
2. Дмитревич И.Н., Пругло Г.Ф., Фёдорова О.В., Комиссаренков А.А. Физико-химические методы
анализа. Ч.III. Хроматографические методы анализа. Санкт-Петербург. 2014. 53 с.
3. Пунгер В., Григорьева Л.Инструментальный анализ. 2012. 194с.
4. Сердюк И., Заккаи Н., Заккаи Дж. Методы в молекулярной биофизике. Учебное пособие. Т.
Издательство КДУ, 2010. 542 с.
5. Фрайдфелдер Д. Физическая биохимия. Изд.«Мир», Москва.1980.582с.
6. Handbook of Thin-Layer Chromatography. III Edition. Edited by Joseph Sherma, Bernard Fried. 2013. P.
1331.
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2. Բժշկական կենսաֆիզիկա

3. 5 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս՝.45ժամ/ գործ.15 ժամ
6. 7-րդ՝աշնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Ուսանողների մետ պատկերացում ձևավորել մարդու օրգանիզմի բնականոն
կենսագործունեության ֆիզիկաքիմիական հիմքերի մասին՝ մոլեկուլային մակարդակում,
ներկայացնելով ժամանակակից տեսական գիտելիքը
բժշկակենսաբանական հիմնահարց- ֆիզիկական, հայեցակարգ-հետազոտման կենսաֆիզիկական
մեթոդներ սխեմայով:
2. Ստեղծել պատկերացում օրգանիզմի ֆունկցիոնալ վիճակի օբյետիվ դիագնոստիկայի համար
կիրառելի ֆիզիկական և ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

3. Նկարագրելու օրգանիզմի բնականոն կենսագործունեության մի շարք գործընթացների
կենսաֆիզիկական հիմունքները,
4. բացատրելու օրգանիզմի վրա ֆիզիկական և քիմիական գործոնների (լույս, թթվածնի ռադիկալներ,
քաղցկեղածին միացություններ) ազդեցության և դրանց նկատմամբ օրգանիզմի պատասխան
ռեակցիայի ձևավորման ֆիզիկաքիմիական մեխանիզմները,
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5. գնահատելու թթվածնի ակտիվ ձևերի՝ որպես ամբողջական համակարգի նշանակությունը,
օրգանիզմի նորմալ ֆիզիոլոգիայում, պաթոլոգիայում և բնական ծերացման գործընթացներում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

4. Օգտվելու մասնագիտական գրականությունից,
5. գնահատելու օրգանիզմի բնականոն և ախտաբանական վիճակները՝ կենսաֆիզիկական մեթոդների
(սպեկտրոֆոտոմետրիկ, մոդելային հարթ և գնդաձև արհեստական թաղանթների ստացում,
հյուսվածքների գերթույլ լուսարձակման գնահատում) կիրառմամբ,
6. վերլուծելու օրգանիզմում առաջացած փոփոխությունների մեխանիզմները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

7. Ստացված գիտելիքները կիրառել մասնագիտական գործունեության ընթացքում,
8. իրականացնելու հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական և բժշկա- կլինիկական
ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

1.

Ա9. Կիմանա իոնիզացնող և ոչ իոնիզացնող ճառագայթների տեսակներն ու ձևերը,

կենսաբանական համակարգերի հետ դրանց փոխազդեցության մեխանիզմները, ծանոթ
կլինի հետճառագայթային փոփոխությունների լայն սպեկտրին, որոնք առաջանում են
կենսահամակարգերում, կտիրապետի բժշկական կենսաֆիզիկայի հիմունքներին,
2.

Բ2.Կկարողանա կենսաբանական որոշակի խնդրի ուսումնասիրության ժամանակ կիրառել
համապատասխան կենսաքիմիական մեթոդը տարբեր կենսաքիմիական պարամետրեր ու
ցուցանիշներ որոշելու նպատակով, կկարողանա ինքնուրույն կիրառել համապատասխան
կենսաֆիզիկական մեթոդները՝ հետազոտական նպատակներն ու խնդիրները լուծելու համար,
կկարողանա իրականացնել կենսաբանական պարզագույն պրոցեսների համակարգչային
մոդելավորում,

3.

Բ4. Կկարողանա կիրառել համապատասխան մեթոդներ՝ առաջադրված խնդիրները լուծելու
համար, կկարողանա ինքնուրույն առաջադրել հետազոտական նպատակներն ու խնդիրները,
կկարողանա կատարել կենսաբազմազանության պահպանման և բույսերի նոր գծերի ստացման
ուղղությամբ աշխատանքներ,

4.

Գ1. Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից (ինտերնետ
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):

5.

Գ2. Գնահատել, կառավարել և վերահսկել մասնագիտական գործունեության օբյեկտների
մշակման և հետազոտման գործընթացների որակը:

ռեսուրսներ,

6.

էլեկտրոնային

Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ (ՏՏ մեթոդների կիրառմամբ, պրեզենտացիա, անիմացիաներ)
2. լաբորատոր աշխատանքներ
3. սեմինարներ, ռեֆերատների ներկայացում և քննարկում
4. առաջադրանքների կատարման ստուգում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց.
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1. Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5
հարց, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
ժամանակակից տեսական և կլինիկական բժշկության կապը ճշգրիտ գիտությունների հետ: օրգանիզմ
դեղի ներմուծման ֆարմակոկինետիկական մոդելը: լույսի ազդեցությունը կենսահամակարգերի վրա:
Ֆոտոբժշկություն, օպտիկական ճառագայթման կիրառությունը բժշկության մեջ բարձր
ինտենսիվության («վիրաբուժական նշտար») և ցածր ինտենսիվության լազերային ճառագայթում,
լազերոթերապիա, ուռուցքների ֆոտոդինամիկական թերապիա:
Հեմոգլոբինի մոլեկուլի
կոնֆորմացիոն փոփոխությունները օքսիգենիզացման ժամանակ, հեմոգլոբինոպատիաների տիպերը,
թալասեմիաներ, դրանց կլինիկական պատկերը, լաբորատոր հետազոտության չափանիշները:
Լյումինեսցենտային
մեթոդների
կիրառումը
բժշկական
ախտորոշման
նպատակով:
Ազատռադիկալային էթիոլոգիայի հիվանդությունների առաջացման մոլեկուլայն մեխանիզմները,
օրգանիզմի հակաօքսիդանտային համակարգը, բաղադրիչները, սինթետիկ հակաօքսիդանտներ:
Արյան հեմոդինամիկա, արյան ռեոլոգիական հատկությունները, սրտանոթային համակարգի
պուլսային ալիքների տարածումը: Ուլտրաձայնի (ՈՒՁ) ստացումը, բնութագրերը, ուլտրաձայնային
ալիքների ազդեցությունը բջիջների վրա, ՈՒՁ –ային ախտորոշման մեթոդներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Владимиров Ю.А., Проскурнина Е. В.- Лекции по медицинской биофизике, М.: Изд-во МГУ; ИКЦ
‘’Академкнига’’, 2007, 432 с.
2. Самойлов В. О.- Медицинская биофизика, СПб.: СпецЛит., 2007, 2-е изд., 560 с.
3. Биофизика сенсорных систем: под ред. В. О. Самойлова, СПб. Изд-во СПбГПУ, 2005, 136 с.
4. Корнеев Ю. А., Коршунов А. П., Погадаев В. И. – Медицинская и биологическая физика, М. :
Медицинская книга, 2001, 250 с.
5. Владимиров Ю. А. -Свободные радикалы в биологических системах, Соросовский образовательный
Журнал, 2000, т. 6, № 12, с. 13-19.
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2. Ծրագրավորում և ծրագրման լեզու

3. 5 կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս. 45 ժամ/գործն.15 ժամ

6. 7-րդ՝ աշնանային

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսուցանել ծրագրավորման հիմունքները ծրագրավորման C++ լեզվի օրինակով:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրել ծրագրավորման C++ լեզվի հիմնական հասկացությունները և
կառուցվածքները,
2. ներկայացնել տարրական խնդիրների լուծման ալգորիթմները:
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. կառուցել տրված խնդրի լուծման ալգորիթմը և իրականացնել այն ծրագրավորման C++
լեզվով,
4. կիրառելով պրոցեդուրային ծրագրավորման սկզբունքները՝ իրականացնել
ալգորիթմները ենթածրագրերի միջոցով՝ օգտագործելով ֆունկցիաներ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա10. Կտիրապետի սովորական դիֆերենցիալ հավասարումների ինտեգրման պարզագույն մեթոդներին
և գծային հավասարումների լուծումների ուսումնասիրման տարբեր եղանակներին, ծանոթ կլինի
դիֆերենցիալ հավասարման լուծմանը բերվող բնագիտական որոշ խնդիրներին, կունենա գաղափար
մաթեմատիկական մոդելավորման մասին, կկարողանա “Mathematica” փաթեթի օգնությամբ
կառուցել գրաֆիկներ, կիմանա տարրական ալգորիթմներ, կիմանա առաջին և երկրորդ կարգի
դիֆերենցիալ հավասարումների որակական վերլուծության մեթոդները, կհասկանա
կենսաբանական համակարգերում տեղի ունեցող ինքնատատանողական պրոցեսների բնույթը,
կիմանա գիտափորձի պլանավորման և իրականացման սկզբունքները և մոտեցումները,
կտիրապետի տվյալների հավաքման մեթոդական և տեխնիկական միջոցներին, կտիրապետի
տվյալների հավաքման և մշակման համար նախատեսված LabVIEW ծրագրին:
Բ5. Կկարողանա կիրառել մասնակի ածանցյալներով գծային դիֆերենցիալ հավասարումների
լուծման որոշ մեթոդներ, կկարողանա “Mathematica” փաթեթի օգնությամբ լուծել ոչ գծային հավասարումներ, գծային համակարգեր, եզրային և սկզբնական խնդիրներ և հաշվել ինտեգրալներ,
կկարողանա կիրառել կառուցվածքային մոտեցումը խնդիրներ լուծելիս` օգտագործելով
ֆունկցիաներ, կկարողանա կազմել ծրագրեր C++ լեզվով` ըստ մշակված ալգորիթմի, կկարողանա
հաջողությամբ կիրառել դետերմինիստիկ և ստոխաստիկ մեթոդները կենսաբանական պրոցեսների
ուսումնասիրման համար, կկարողանա պարզագույն սխեմաներ ծրագրավորել LabVIEW
աշխատանքային միջավայրում:
Գ2.Գնահատել, կառավարել և վերահսկել մասնագիտական գործունեության օբյեկտների մշակման և
հետազոտման գործընթացների որակը:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
• դասախոսություն,
• գործնական:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց.
Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
• Թվերի ներկայացումը (կոդավորումը) ԷՀՄ-ում, ալգորիթմ:
•

Լեզվի լեքսեմներ, տիպ, փոփոխական, գործողություններ, արտահայտություն:

•

Պայմանի և ցիկլի կառուցվածքներ:

•
•

Ֆունկցիա, ռեկուրսիա:
Զանգված:

•

Կառուցվածք:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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1. Х.М. Дейтел, П.Дж. Дейтел, Как программировать на С++, 5-е издание. // Бином, 2010.
2.

Б. Страуструп, Язык программирования С++. // Бином, 2015.

1. 0308/Բ59

2. Կենսաբանական պրոցեսների մոդելավորում

3. 5 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս՝.45 ժամ/ գործ.՝ 15 ժամ
6. 7-րդ՝ աշնանային
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
3.
Ծանոթացնել ուսանողներին որոշ կենսաբանական պրոցեսների մաթեմատիկական
մոդելավորման մեթոդների և դիֆերենցիալ հավասարումների որակական
վերլուծությունների հետ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

2.

Նկարագրելու առաջին և երկրորդ կարգի դիֆերենցիալ հավասարումների որակական
վերլուծության մեթոդները
ներկայացնելու կենսաբանական համակարգերում տեղի ունեցող ինքնատատանողական
պրոցեսների բնույթը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.

4.

Տալու պարզ կենսաբանական համակարգի մոդել, որը կվերլուծի առաջին և երկրորդ
կարգի դիֆերենցիալ հավասարումների միջոցով
կիրառելու դետերմինիստիկ և ստոխաստիկ մեթոդները կենսաբանական պրոցեսների
ուսումնասիրման համար

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

5. Գնահատելու արդյունքները և տալու համապատասխան բացատրություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա10. Կտիրապետի սովորական դիֆերենցիալ հավասարումների ինտեգրման պարզագույն
մեթոդներին և գծային հավասարումների լուծումների ուսումնասիրման տարբեր
եղանակներին, ծանոթ կլինի դիֆերենցիալ հավասարման լուծմանը բերվող բնագիտական
որոշ խնդիրներին, կունենա գաղափար մաթեմատիկական մոդելավորման մասին,
կկարողանա “Mathematica” փաթեթի օգնությամբ կառուցել գրաֆիկներ, կիմանա
տարրական ալգորիթմներ, կիմանա առաջին և երկրորդ կարգի դիֆերենցիալ
հավասարումների որակական վերլուծության մեթոդները, կհասկանա կենսաբանական
համակարգերում տեղի ունեցող ինքնատատանողական պրոցեսների բնույթը, կիմանա
գիտափորձի պլանավորման և իրականացման սկզբունքները և մոտեցումները,
կտիրապետի տվյալների հավաքման մեթոդական և տեխնիկական միջոցներին,
կտիրապետի տվյալների հավաքման և մշակման համար նախատեսված LabVIEW ծրագրին:
2. Բ5. Կկարողանա կիրառել մասնակի ածանցյալներով գծային դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման որոշ մեթոդներ, կկարողանա “Mathematica” փաթեթի օգնությամբ լուծել ոչ
գծային հավասարումներ, գծային համակարգեր, եզրային և սկզբնական խնդիրներ և հաշվել
ինտեգրալներ, կկարողանա կիրառել կառուցվածքային մոտեցումը խնդիրներ լուծելիս`
448

օգտագործելով ֆունկցիաներ, կկարողանա կազմել ծրագրեր C++ լեզվով` ըստ մշակված
ալգորիթմի, կկարողանա հաջողությամբ կիրառել դետերմինիստիկ և ստոխաստիկ
մեթոդները կենսաբանական պրոցեսների ուսումնասիրման համար, կկարողանա
պարզագույն սխեմաներ ծրագրավորել LabVIEW աշխատանքային միջավայրում:
3. Գ2. Գնահատել, կառավարել և վերահսկել մասնագիտական գործունեության օբյեկտների
մշակման և հետազոտման գործընթացների որակը:
4. Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. գործնական պարապմունքներ
3. ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կենսաբանական համակարգերի մոդելներ, որոնք նկարագրվում են առաջին կարգի մեկ
դիֆերենցիալ
հավասարումով:
Երկու
ավտոնոմ
դիֆերենցիալ
հավասարումների
համակարգերով նկարագրվող մոդելներ: Երկրորդ կարգի ոչ գծային համակարգերի
ստացիոնար վիճակների կայունության հետազոտումը: Արագ և դանդաղ փոփոխականների
պրոբլեմը: Տիխոնովի թեորեմը: Բիֆուրկացիաների տեսակներ: Աղետներ: Ֆերմենտատիվ
պրոցեսների մաթեմատիկական տեսություն: Մուլտիստացիոնար պրոցեսներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

Ризниченко Г.Ю. Лекции по математическим моделям в биологии. 2-ое изд., Москва,
Ижевск, 2010.
Ризниченко Г.Ю. Математические модели в биофизике и экологии. М., 2003.
Романовский Ю.М., Степанова Н.В., Чернавский Д.С. Математическое моделирование в
биофизике. Москва, 2004.
Гардинер К.В. Стохастические методы в естественных науках. Мир., 1986.
Рубин А.Б. Биофизика.т.1 , т.2 , 2005 г.

1. 0701/Բ59
4. 4 ժամ/շաբ.

2. Ոչ իոնիզացնող էլեկտրամագնիսական ալիքների
ազդեցությունը կենսահամակարգերի վրա
5. դաս՝.45ժամ/ գործ.՝ 15 ժամ
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3. 5 ECTS
կրեդիտ

6. 7-րդ՝ աշնանային
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Ուսանողներին ծանոթացնել էլեկտրամագնիսական դաշտում կենսաբանական
համակարգերի կրած փոփոխությունների հիմնահարցերին:
• Ուսանողների գիտելիքներ հաղորդել ոչ իոնիզացնող էլեկտրամագնիսական ալիքների
դասակարգման, կենսահամակարագերի վրա դրանց ազդեցության, այդ ազդեցության
մեխանիզմների և դրանցից պաշտպանության վերաբերյալ:
• Ուսանողներին գիտելիքներ հաղորդել կենսաբանական համակարգերի հետ միլիմետրային
ալիքների փոխազդեցության և ռեզոնանսային հաճախությունների վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

2.

Նկարագրելու ոչ իոնիզացնող ճառագայթումների ձևերն ու տեսակները, դրանց ծագման
աղբյուրները, դոզիմետրիան, կենդանի համակարգերի հետ դրանց փոխազդեցությունը,
ներկայացնելու ոչ իոնիզացնող ճառագայթների ազդեցության մեխանիզմները
կենսաբանական համակարգերի վրա:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.

4.

Հստակ ներկայացնելու ոչ իոնիզացնող ճառագայթների տեսակները՝ պատկերացում
ունենալով էլեկտրամագնիսական ողջ սպեկտրի մասին,
ուսումնասիրելու ոչ իոնիզացնող ճառագայթների ազդեցության մեխանիզմները
կենսաբանական համակարգերի վրա:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5.

Տալու կենսաբանական համակարգերի վրա ոչ իոնիզացնող ճառագայթման ազդեցության
առանձնահատկությունները,
6. գնահատելու փորձարարական տվյալները և տալու համապատասխան
բացատրություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.

Ա9. Կիմանա իոնիզացնող և ոչ իոնիզացնող ճառագայթների տեսակներն ու ձևերը,
կենսաբանական համակարգերի հետ դրանց փոխազդեցության մեխանիզմները, ծանոթ
կլինի հետճառագայթային փոփոխությունների լայն սպեկտրին, որոնք առաջանում են
կենսահամակարգերում, կտիրապետի բժշկական կենսաֆիզիկայի հիմունքներին,

2.

Բ2.Կկարողանա կենսաբանական որոշակի խնդրի ուսումնասիրության ժամանակ
կիրառել համապատասխան կենսաքիմիական մեթոդը տարբեր կենսաքիմիական
պարամետրեր ու ցուցանիշներ որոշելու նպատակով, կկարողանա ինքնուրույն կիրառել
համապատասխան կենսաֆիզիկական մեթոդները՝ հետազոտական նպատակներն ու
խնդիրները լուծելու համար, կկարողանա իրականացնել կենսաբանական պարզագույն
պրոցեսների համակարգչային մոդելավորում,

3.

Գ1. Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):

4.

Գ2. Գնահատել, կառավարել և վերահսկել մասնագիտական գործունեության օբյեկտների
մշակման և հետազոտման գործընթացների որակը:

5.

Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
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գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. սեմինար պարապմունքներ
3. ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Էլեկտրամագնիսական ալիքների սպեկտրի բնութագիրն ու առանձնահատկությունները:
Էլեկտրական դաշտերի կենսաբանական ազդեցությունը: Մագնիսական դաշտերի
կենսաբանական էֆեկտները: Ոչ իոնիզացնող ճառագայթման ազդեցությունը կենսաբանական
համակարգերի վրա: Էլեկտրամագնիսական դաշտերի ջերմային և սպեցիֆիկ էֆեկտները:
Տեսանելի
լույս,
ինֆրակարմիր
ճառագայթներ,
ռադիոալիքներ:
Ռադիոալիքների
դասակարգումը և փոխազդեցությունը կենդանի համակարգերի հետ: Միլիմետրային տիրույթի
էլեկտրամագնիսական ալիքների
ներգործությունը
կենդանի համակարգերի վրա:
Ազդեցության
մեխանիզմները,
ռեզոնանսային
փոխազդեցություն:
Բնակչության
պաշտպանության խնդիրը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Կարապետյան Ա.Թ., Բաջինյան Ս.Ա., Մալաքյան Մ.Հ., Շահինյան Մ.Ա., Վարդևանյան
Պ.Հ. Ոչ իոնիզացնող էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցությունը
կենսահամակարգերի վրա: ՌՀՀ հրատ., Երևան, 2017, 172 էջ:
2. Петин В.Г. Биофизика неионизирующих физических факторов окружающей среды. МРНЦ
РАМН, Обнинск, 2006, 265 с.
3. Карапетян А.Т. миллиметровые волны и структуированность воды. Ер.гос.универ.арх.стр.,
Ереван, 2012, 88 с.
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III ԲԱԺԻՆ
ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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Կենսաբանության ֆակուլտետը մագիստրոսի կրթական մակարդակում կազմակերպում է ուսուցում` հետևյալ ծրագրերով.
1. «Բժշկական սնկաբանություն և կիրառական բուսաբանություն»
2. «Ընդհանուր և մոլեկուլային գենետիկա»
3. «Էկոլոգիա և կենսառեսուրսների կառավարում»
4. «Մանրէաբանություն և կենսատեխնոլոգիա»
5. «Ընդհանուր և բժշկական կենսաքիմիա»
6. «Կիրառական մանրէաբանություն և նորարարական տեխնոլոգիաներ»
7. «Կենսաֆիզիկա»
8. «Հիմնարար և կիրառական ֆիզիոլոգիա»

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
_________Կենսաբանության__________________________ ֆակուլտետ

նշել ֆակուլտետը

________“Բժշկական սնկաբանություն և կիրառական բուսաբանություն” ______
նշել ծրագրի անվանումը
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
1. Ծրագրի անվանումը և
մասնագիտության թվանիշը

“Բժշկական սնկաբանություն և
կիրառական բուսաբանություն” 051101.01.6

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Կենսաբանության մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական
տարին

2019/2021

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
ԵՊՀ մագիստրատուրա մրցութային կարգով կարող են ընդունվել ՀՀ պետական և
ըստ մասնագիտությունների հավատարմագրված ոչ պետական բարձրագույն
ուսումնական հաստատությունների բակալավրի կամ դիպլոմավորված
մասնագետի որակավորում ունեցող անձինք։
Նույն մասնագիտության շրջանակներում ընդունելությունն անցկացվում է առանց
քննությունների, իսկ հարակից մասնագիտություններով դիմորդները հանձնում են
համապատասխան մասնագիտության բակալավրի ավարտական ամփոփիչ
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քննությունը:
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է.
•

•
•
•

պատրաստելու ժամանակակից սնկաբանության և բուսաբանության
ոլորտներում
բարձրորակ,
հիմքային
գիտական
բազա
ունեցող
մասնագետներ, որոնք կկարողանան վերլուծել և համակարգել տվյալ
բնագավառներում
կուտակված
փորձը
կիրառելով
ժամանակակից
տեղեկատվական տեխնոլոգիաները,
ձեռքբերելու
մասնագիտական
և
գործնական
գիտելիքներ,
ինչը
կհամապատասխանի աշխատաշուկայի ժամանակակից պահանջներին,
կիրառելու սնկաբանության և բուսաբանության ժամանակակից մեթոդները,
իրականացնելու դպրոցներում և բարձրագույն մասնագիտական
հաստատություններում շրջանավարտների պատշաճ մանկավարժական
գործունեություն:

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1
հասկանալու բույսերի /դեղաբույսեր, օգտակար բույսեր/ և
սնկերի /դեղասնկեր/ կարգաբանության, ձևաբանության, անատոմիայի
առանձնահատկությունները,
բազմացման
մեխանիզմները,
աշխարհագրական
տարածվածությանը
և
էկոլոգիական
հարմարվողականությանը վերաբերող հարցերը: Տարբերակելու բույսերի
տեսակները և դրանք ճիշտ կիրառելու լանդշաֆտային ձևավորման և
քաղաքների կանաչապատման գործում,
Ա2
տարբերակելու ֆիտոպաթոգեն, օպորտունիստական սնկերը;
ծանոթանալու դրանց ծագմանը, կառուցվածքին, սնկերի և բույսերի տերմակաբույծ փոխհարաբերություններին վերաբերվող հարցերին: Տալու
գիտելիքներ
մարդու
և
կենդանիների,
բույսերի
սնկային
հիվանդությունների և դրանց տարածման մասին: Ծանոթանալու
բորբոսասնկերի և խմորասնկերի կարևորագույն ներկայացուցիչների
հետ,
Ա3
տեղեկանալու
սնկերի՝
հիմնարար
գենետիկական
հետազոտությունների մոդելային օրգանիզմների հետ, դրանց գենոմի
կառուցվածքային առանձնահատկությունների և ուսումնասիրման
դասական ու մոլեկուլային մեթոդներին: Սովորելու ֆիլոգենետիկական
ծառերի կառուցման սկզբունքները, տարբերակելու կարգաբանական
չափանիշները, իմանալու կարգաբանական նշանակության գեները,
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Ա4
բացահայտելու սնկերի և բույսերի տարբեր կարգաբանական և
էկոլոգիական խմբերի կառուցվածքների համեմատական և զարգացման
առանձնահատկությունները,
նշելով
կենսաբազմազանության
պահպանման գործում բույսերի և սնկերի կենսատեխնոլոգիայի
նշանակությունը և հեռանկարները,
Ա5
ներկայացնելու սնկերի և բույսերի տեսակների կիրառումը
կենսատեխնոլոգիայում։ Տարբերակելու սնկերի աճեցման համար
սննդարար միջավայրերը, աճեցվող սնկերի ուտելի և դեղաբանական
նշանակություն ունեցող տեսակները: Կիրառելու ստացված գիտելիքները
ուտելի սնկերի ցանքսային միցելիումի արտադրության և պահպանման
գործում: Բացատրելու ստերիլ սպորային միցելիումի ստացման
մեխանիզմները,
Ա6
կիրառելու բուսական և կենդանական ծագում ունեցող
սննդամթերքների էկոլոգիական ռիսկերի գնահատման էքսպրես
մեթոդները:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1
պլանավորելու սնկաբանական և բուսաբանական դաշտային և
լաբորատոր
հետազոտությունների
ժամանակակից
մեթոդների
կիրառումը մասնագիտական տարբեր բնագավառներում, օգտագործելու
ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բուսաբանության և
սնկաբանության տարբեր բնագավառներում,
Բ2
իրականացնել միջոցառումներ մարդու համար վտանգավոր
սնկերի տարածման, ախտորոշման և դրանց կողմից հարուցվող
հիվանդությունների կանխարգելման ուղղությամբ,
Բ3
կատարելու օգտակար բույսերի սերմերով և կտրոններով in vitro
աճեցում,
Բ4
կիրառելու կենսավնասմանը ենթարկված արդյունաբերական
հումքից և արտադրանքից միկոդեստրուկտորների անջատման և
աճեցման մեթոդները,
Բ5
ծանոթանալու սնկերի ժամանակակից կարգաբանության
նվաճումներին,
կիրառվող
դասական,
մոլեկուլային
և
կենսաինֆորմատիկայի մեթոդներին, սնկերի առանձին բաժինների
ժամանակակից կարգաբանական վերադասավորումներին,
Բ6
ծավալելու կազմակերպչական գործունեություն բնության
պահպանության և ռացիոնալ բնօգտագործման բնագավառներում,
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Բ7
գնահատելու մարդածին ազդեցության դերը շրջակա միջավայրի վրա:
Բ8
ճանաչելու ՀՀ-ում տարածված և ՀՀ Բույսերի և Սնկերի Կարմիր
գրքում գրանցված վտանգված տեսակները,
գնահատելու բուսա- և
սնկատեսակները ըստ IUCN 3.1 դասակարգերի,
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1
Նախագծելու
և
իրականացնելու
սնկերի,
սնկանման
օրգանիզմների, բարձրակարգ բույսերի բազմազանությունը պահպանող
միջոցառումների համալիր ծրագրեր, գնահատելու միկոբիոտայի և
ֆլորայի վրա անթրոպոգեն ազդեցության հետևանքները,
Գ2
մշակելու ծրագրեր սնկերը և բույսերը կիրառելու բժշկության,
դեղագործության
և
կանաչապատման
բնագավառներում
և
կենսատեխնոլոգիական արդյունաբերության մեջ,
Գ3
վերլուծելու
և
համակարգելու
սնկերի
և
բույսերի
կարգաբանությանը և էկոլոգիական ուսումնասիրություններին առնչվող
տվյալները, բազմազանության պահպանության և վերարտադրության
հետ կապված առանձնահատկությունները՝ օգտվելով օտարալեզու
տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային
գրադարաններ,
գիտական
հոդվածներ,
հաշվետվություններ, տվյալների էլեկտրոնային բազա),
Գ4
մշակելու և իրականացնելու հետազոտական աշխատանքների
ծրագրեր` բժշկական սնկաբանության և կիրառական բուսաբանության
ոլորտներում իրականացնելու
բազմազանության
պահպանմանն
ուղղված միջոցառումներ, ձևակերպելու և լուծելու գիտահետազոտական
և
գիտամանկավարժական
գործունեությունում
ծագած
խոր
մասնագիտական գիտելիքներ պահանջող հիմնախնդիրներ,
Գ5
պատրաստելու
զեկուցումներ,
գիտահետազոտական
հրապարակումներ,
ներկայացնելու
հետազոտությունների
արդյունքները,
վարելու
գիտական
բանավեճեր,
մշակելու
և
իրականացնելու
հետազոտական
ծրագիր
բուսաբանական,
սնկաբանական և բնապահպանական ոլորտներում,
11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է
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12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
13. Գնահատման ձևերը
Հարցումներ,
խմբակային նախագծերի կատարում և քննարկում,
ռեֆերատների և պրեզենտացիաների ներկայացում,
միջանկյալ և ամփոփիչ քննություններ,
մագիստրոսական թեզի պաշտպանություն:

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները

Գիտահետազոտական ինստիտուտներ

• գիտական անձնակազմի աշխատակից:

Ուսումնական հաստատություններ

•
Դասախոս նախնական /արհեստագործական/, միջին և բարձրագույն
մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում:
•
Չափագիտության ազգային ինստիտուտի Ուսումնական Կենտրոնում
որպես բուսաբան-սնկաբան մասնագետ:
• Լաբորանտ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում:

Բնապահպանական կազմակերպություններ

• Ազգային պարկերի, արգելոցների, բուսաբանական այգիների, բնության
թանգարանների, ինչպես նաև էկոտուրիզմի, քաղաքների
և այլ
բնակավայրերի կանաչապատման բնագավառում բուսաբան-սնկաբան
մասնագետներ:
• էկոլոգիական ծառայությունների և կազմակերպությունների բուսաբանսնկաբան մասնագետ:
• Մաքսային վերահսկման մարմիններում բուսաբան-սնկաբան մասնագետ:
• «ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԴԻԱԼՈԳ-ում» բուսաբան-սնկաբան մասնագետ:

Բժշկագիտական կազմակերպություններ

Բջջաբանական, հյուսվածաբանական, կլինիկական լաբորատորիաներում,
գենետիկական ախտորոշիչ կենտրոններում` մասնագետների օգնականներ, իսկ
համապատասխան
որակավորում
անցնելուց
հետո`
բուժանձնակազմում,
կարանտինային հսկողության ծառայություններում:
15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ
ռեսուրսները.
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ժամանակակից սարքավորումներով և ցուցադրական նյութերով ապահովված
լաբորատորիաներ,
էլեկտրոնային ռեսուրսներ:

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք
օգտագործվել են ծրագիրը մշակելիս
Կրթական ծրագրի մասնագրի եվ դասընթացի նկարագրիչների լրացման
Ուղեցույց, ԵՊՀ, Որակի ապահովման ուղեցույց, 2016:
2. ԵՊՀ առկա և հեռակա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի ընդունելության
կանոնակարգեր
3. Պետական կրթական չափորոշիչ «Կենսաբանություն» մասնագիտությամբ
4. Պետական կրթական չափորոշիչ «Կենսաբանություն» մասնագիտությամբ.
ՀՀ կրթական որակավորումների ազգային շրջանակ.

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
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“Բժշկական սնկաբանություն և կիրառական բուսաբանություն” ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ
նշել ծրագրի անվանումը
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1 հասկանալու բույսերի /դեղաբույսեր, օգտակար բույսեր/ և
սնկերի /դեղասնկեր/ կարգաբանության, ձևաբանության,
անատոմիայի առանձնահատկությունները, բազմացման
մեխանիզմները, աշխարհագրական տարածվածությանը
և էկոլոգիական հարմարվողականությանը վերաբերող
հարցերը: Տարբերակելու բույսերի տեսակները և դրանք
ճիշտ կիրառելու լանդշաֆտային ձևավորման
և
քաղաքների կանաչապատման գործում,
Ա2 տարբերակելու
ֆիտոպաթոգեն,
օպորտունիստական
սնկերը; ծանոթանալու դրանց ծագմանը, կառուցվածքին,
սնկերի և բույսերի տեր-մակաբույծ փոխհարաբերություններին վերաբերվող հարցերին: Տալու գիտելիքներ մարդու
և կենդանիների, բույսերի սնկային հիվանդությունների և
դրանց
տարածման
մասին:
Ծանոթանալու
բորբոսասնկերի
և
խմորասնկերի
կարևորագույն
ներկայացուցիչների հետ,
Ա3 տեղեկանալու
սնկերի՝
հիմնարար
գենետիկական
հետազոտությունների մոդելային օրգանիզմների հետ,
դրանց
գենոմի
կառուցվածքային
առանձնահատկությունների
և
ուսումնասիրման
դասական ու մոլեկուլային մեթոդներին: Սովորելու
ֆիլոգենետիկական ծառերի կառուցման սկզբունքները,
տարբերակելու
կարգաբանական
չափանիշները,
իմանալու կարգաբանական նշանակության գեները,

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1
պլանավորելու սնկաբանական և բուսաբանական դաշտային
և
լաբորատոր
հետազոտությունների
ժամանակակից մեթոդների կիրառումը մասնագիտական
տարբեր բնագավառներում, օգտագործելու ժամանակակից
տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բուսաբանության և
սնկաբանության տարբեր բնագավառներում,
Բ2

իրականացնել
միջոցառումներ
մարդու
համար
վտանգավոր սնկերի տարածման, ախտորոշման և դրանց
կողմից հարուցվող հիվանդությունների կանխարգելման
ուղղությամբ,

Բ3

կատարելու օգտակար բույսերի սերմերով և կտրոններով
in vitro աճեցում,

Ա4

Ա5

Ա6

բացահայտելու սնկերի և բույսերի տարբեր կարգաբա- Բ4
նական և էկոլոգիական խմբերի կառուցվածքների համեմատական և զարգացման առանձնահատկությունները,
նշելով կենսաբազմազանության պահպանման գործում
բույսերի և սնկերի կենսատեխնոլոգիայի նշանակությունը
և հեռանկարները,
ներկայացնելու սնկերի և բույսերի տեսակների կիրառումը Բ5
կենսատեխնոլոգիայում։ Տարբերակելու սնկերի աճեցման
համար սննդարար միջավայրերը, աճեցվող սնկերի ուտելի
և դեղաբանական նշանակություն ունեցող տեսակները:
Կիրառելու ստացված գիտելիքները ուտելի սնկերի
ցանքսային միցելիումի արտադրության և պահպանման
գործում: Բացատրելու ստերիլ սպորային միցելիումի
ստացման մեխանիզմները,
կիրառելու բուսական և կենդանական ծագում ունեցող
Բ6
սննդամթերքների էկոլոգիական ռիսկերի գնահատման
էքսպրես մեթոդները,
Բ7
Բ8

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1 Նախագծելու և իրականացնելու սնկերի,

սնկանման Գ3
օրգանիզմների,
բարձրակարգ
բույսերի
բազմազանությունը
պահպանող
միջոցառումների
համալիր ծրագրեր, գնահատելու միկոբիոտայի և ֆլորայի
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կիրառելու
կենսավնասմանը
արդյունաբերական
հումքից
և
միկոդեստրուկտորների
անջատման
մեթոդները,

ենթարկված
արտադրանքից
և
աճեցման

ծանոթանալու սնկերի ժամանակակից կարգաբանության
նվաճումներին, կիրառվող դասական, մոլեկուլային և
կենսաինֆորմատիկայի մեթոդներին, սնկերի առանձին
բաժինների
ժամանակակից
կարգաբանական
վերադասավորումներին,

ծավալելու կազմակերպչական գործունեություն բնության
պահպանության
և
ռացիոնալ
բնօգտագործման
բնագավառներում,
գնահատելու մարդածին ազդեցության դերը շրջակա
միջավայրի վրա,
ճանաչելու ՀՀ-ում տարածված և ՀՀ Բույսերի և Սնկերի
Կարմիր գրքում գրանցված վտանգված տեսակները,
գնահատելու բուսա- և սնկատեսակները ըստ IUCN 3.1
դասակարգերի,

վերլուծելու և համակարգելու սնկերի և բույսերի
կարգաբանությանը և էկոլոգիական ուսումնասիրություններին
առնչվող
տվյալները,
բազմազանության
պահպանության և վերարտադրության հետ կապված

Գ2

վրա անթրոպոգեն ազդեցության հետևանքները,

առանձնահատկությունները՝
օգտվելով
օտարալեզու
տեղեկատվության
տարատեսակ
աղբյուրներից
(ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ, տվյալների
էլեկտրոնային բազա),

մշակելու ծրագրեր սնկերը և բույսերը կիրառելու Գ4
բժշկության,
դեղագործության
և
կանաչապատման
բնագավառներում
և
կենսատեխնոլոգիական
արդյունաբերության մեջ:

մշակելու
և
իրականացնելու
հետազոտական
աշխատանքների ծրագրեր` բժշկական սնկաբանության և
կիրառական
բուսաբանության
ոլորտներում
իրականացնելու
բազմազանության
պահպանմանն
ուղղված միջոցառումներ, ձևակերպելու և լուծելու
գիտահետազոտական
և
գիտամանկավարժական
գործունեությունում
ծագած
խոր
մասնագիտական
գիտելիքներ պահանջող հիմնախնդիրներ,
պատրաստելու
զեկուցումներ,
գիտահետազոտական
հրապարակումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր, մշակելու և
իրականացնելու հետազոտական ծրագիր բուսաբանական,
սնկաբանական և բնապահպանական ոլորտներում,

Գ5
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Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Օտար լեզու-1
Օտար լեզու-2
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները
մասնագիտական ոլորտում
Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները
Կենսաբժշկության հատուկ գլուխներ

ՀՀ էկոլոգիական հիմնախնդիրները և
կենսաբազմազանության ուսումնասիրումը և
պահպանությունը
Ֆիտոպաթոլոգիայի հիմունքները
Սնկերի բջջաբանության և գենետիկայի
հիմունքները
ՀՀ դեղաբույսերը և դրանց կիրառումը
Բժշկական սնկաբանություն

Մոդուլ
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ը
1602/Մ
03
1602/Մ
04
0309/Մ
01
0709/Մ
02
0707/Մ
05
0706/Մ
06

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա Ա Ա Ա Ա Ա
Բ Բ Բ Բ Բ Բ Բ Բ
Գ Գ Գ Գ Գ
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5
-

-

-

-

-

-

+ -

-

-

-

-

-

-

-

-

+ -

+

-

-

-

-

-

-

+ -

-

-

-

-

-

-

-

-

+ -

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+ -

-

-

-

-

+ -

+

-

-

-

-

-

+

+ -

+ -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+ + -

-

-

-

+ -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+ -

-

+ -

-

-

-

-

+ -

-

-

-

+ -

-

+ -

0708/Մ
07

-

-

-

+ -

-

-

-

-

-

-

+ -

+

-

0703/Մ
08
0703/Մ
09
0703/Մ
10
0703/Մ
11

-

+ -

+ -

-

+ -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+ -

-

-

-

-

-

+ -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+ -

+ -

-

-

-

-

+ -

+ -

-

462

-

-

-

-

+ -

-

-

-

-

-

+

-

-

-

+ -

+

-

+

-

-

-

+

-

-

-

+ -

-

+ -

Օգտակար բույսերի բազմազանությունն և
կիրառումը արտադրությունում
Սնկերը կենսատեխնոլոգիայում
Լանդշաֆտային ձևավորման հիմունքներ
Քաղաքների կանաչապատման հիմունքներ
Ջրիմուռները և դրանց կիրառական
նշանակությունը
ՀՀ հազվագյուտ և անհետացող բույսեր
Սնկերի և բույսերի ժամանակակից
կարգաբանություն և ֆիլոգենիա
Սննդամթերքի անվտանգության ցուցանիշների
հիմնական խմբերը և դրանց որոշումը
փորձարկման լաբորատորիայում
Սնկերի փորձարարական հետազոտություններ
և նույնականացում
Սնկերը որպես շրջակա միջավայրի
աղտոտիչներ
Թունավոր սնկեր և բույսեր
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_____________“Բժշկական սնկաբանություն և կիրառական բուսաբանություն” ___________ ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԸ

նշել ծրագրի անվանումը
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Կենսաբանություն ֆակուլտետ

նշել ֆակուլտետը

«Բժշկական սնկաբանություն և կիրառական բուսաբանություն»
նշել ծրագրի անվանումը
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1.1602/Մ03

2. Օտար լեզու-1

4. 4 ժամ/ շաբ.
6. 1-ին՝ աշնանային

3. 6 կրեդիտ
5. գործ. 60 ժամ
6. ստուգարք

8. Դասընթացին պատակն է՝
• Կատարելագործելու սանողների օտար (անգլերեն) լեզվով հաղորդակցական
կարողությունները՝ ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ
ոլորտներում,
• Խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և
ոճաբանական յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
• ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,
• զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու
կարողությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
3. կիրառելով մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները
(որոնողական, ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ ընկալել դրանց
բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
4. տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ
գործածության նպատակդրմամբ,
5. ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով ինքնուրույն
աշխատանք կատարելու սկզբունքների իմացություն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

6. իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային և
ոճական վերլուծություն և թարգմանություն,
7. ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ,
ձևակերպել, շարադրել, հիմնավորել անձնական կարծիքը, քննարկել,
բանավիճել մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրների շուրջ,

8. գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ,
ռեֆերատներ, գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով
շարադրանքը,
9. լսելով ընկալել և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող
դասախոսությունների, հարցազրույցների ձայնագրություններ և
տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

10. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ
ինտերնետային) տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և
ներկայացնելու նպատակով:
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է
համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական
համակարգի (CEFR-ի) B2 մակարդակին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ1 պլանավորելու սնկաբանական և բուսաբանական դաշտային և
լաբորատոր հետազոտությունների ժամանակակից մեթոդների կիրառումը
մասնագիտական տարբեր բնագավառներում, օգտագործելու ժամանակակից
տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բուսաբանության և սնկաբանության
տարբեր բնագավառներում,
Գ3 վերլուծելու և համակարգելու սնկերի և բույսերի կարգաբանությանը և
էկոլոգիական
ուսումնասիրություն-ներին
առնչվող
տվյալները,
բազմազանության պահպանության և վերարտադրության հետ կապված
առանձնահատ¬կու¬թյունները՝ օգտվելով օտարալեզու տեղեկատվության
տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ, տվյալների
էլեկտրոնային բազա),
Գ5 պատրաստելու զեկուցումներ, գիտահետազոտական հրապարակումներ,
ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու գիտական
բանավեճեր, մշակելու և իրականացնելու հետազոտական ծրագիր
բուսաբանական, սնկաբանական և բնապահպանական ոլորտներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
15. գործնականպարապմունքդասախոսիղեկավարությամբ,
16. անհատական և խմբայինաշխատանք,
17. անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
18. ինքնուրույնաշխատանք,
19. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի
իրականացում),
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20. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
21. իրավիճակայինխնդիրներիքննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TOEFL
թեստավորման միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
5. Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և
ոճաբանական յուրահատկությունները:
6. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց
իրացումը օտար (անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման
գործընթացում:
7. Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների,
գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների,
զեկուցումների, էսսեների շարադրման ձևերն ու սկզբունքները:
8. Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների,
ձայնագրությունների ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման,
վերարտադրության առանձնահատկությունները:
14. Հիմնականգրականությանցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

John M.Swales,Christine B. Feak.
“ English in Today’s Research World’’ a Writing Guide.
The University of Michigan Press, USA,2003.
John M Swales and Christine B.Feak.
“Academic writing for Graduate Students’’ 2000, USA.
M. Apresyan,D.Bagiryan "Mastering English For Biologists" YSU. 2010.
D. Krogh '' A guide to the natural world'' 2011.
J.Soars, L. Soars "First steps in Academic writing" Oxford 2014.
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2. Օտար լեզու-2

4. 2 ժամ/ շաբ.
6. 2-րդ՝ գարնանային

3. 3 կրեդիտ
5. գործ.-60 ժամ
7. Ստուգարք

8. Դասընթացինպատակն է՝
• Ամբողջացնել նախորդ մոդուլի օգնությամբ ձեռք բերած գիտելիքները,
• Ծանոթացնել օտարլեզվի իմացության ստուգման և գնահատման
պահանջներին,
• Ներկայացնել լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները և
ծանոթացնել թեստավորման հիմանական սկզբունքներին,
• Ներկայացնել լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և
մարտավարությունը,
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ցուցաբերել օտար լեզվի իմացություն միջազգային չափորոշիչներին
համապատասխան (B2-C1),
2. նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և
պահանջները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. գործնականում կատարել թեստային աշխատանքներ` կազմված
համաեվրոպական չափանիշների B2-C1 մակարակին համապատասխան
4. արտահայտել մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և
բանավոր խոսքով

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

5. արդյունավետ կիրառել համակարգչային հմտությունները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ1 պլանավորելու սնկաբանական և բուսաբանական դաշտային և լաբորատոր
հետազոտությունների ժամանակակից մեթոդների կիրառումը մասնագիտական
տարբեր բնագավառներում, օգտագործելու ժամանակակից տեղեկատվական
տեխնոլոգիաները բուսաբանության և սնկաբանության տարբեր բնագավառներում,
Գ3 վերլուծելու և համակարգելու սնկերի և բույսերի կարգաբանությանը և
էկոլոգիական ուսումնասիրություն-ներին առնչվող տվյալները, բազմազանության
պահպանության և վերարտադրության հետ կապված առանձնահատկությունները՝
օգտվելով օտարալեզու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ
ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային
գրադարաններ,
գիտական
հոդվածներ,
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հաշվետվություններ, տվյալների էլեկտրոնային բազա),
Գ5 պատրաստելու
զեկուցումներ,
գիտահետազոտական
հրապարակումներ,
ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր,
մշակելու և իրականացնելու հետազոտական ծրագիր բուսաբանական, սնկաբանական
և բնապահպանական ոլորտներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1.
2.
3.
4.

Գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
անհատական և խմբայինաշխատանք,
ինքնուրույնաշխատանք,
գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TOEFL
թեստավորման միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները,
2. լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման
հիմանական սկզբունքները,
3. լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,
4. միջազգային թեստերի (TOEFL, IELTS, ITEP) առանձնահատկությունները:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. 1 Debora Philips “ Longman Preparation Course for the TOEFL IBT” Longman 2007
2. 2 Bruce Rogers “ The Complete Guide for TOEFL IBT Test Preparation”, Thomson 2007
3. Boston Educational Services “Official ITEP Preparation Guide”, Create Space Independent
Publishing Platform 2014
4. ETS “The Official Guide to the TOEFL Testing”, McGraw-Hill Education 2012
5. Pauline Cullen “The Official Cambridge Guide to IELTS”, Cambridge English 2014
6.
Kaplan “IELTS Premier”, Kaplan Publishing 2016
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4. 2 ժամ/շաբ.

2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
հետազոտություններում-2
5.գործ. 30 ժամ
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3. 3 կրեդիտ

6.1-ին՝ աշնանային

7. ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ձևավորել պատկերացում տվյալների հենքերի և WEB - կայքերի մասին
սովորեցնել աշխատել տվյալների հենքերի հետ ACCESS համակարգի օգնությամբ
• սովորեցնել աշխատել WEB - կայքերի հետ` հիպերտեքստերի նշադրման
HTML լեզվի օգնությամբ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. հենքի դերը իր մասնագիտությունում
2. ինտերնետային կայքերի ստեղծման սկզբունքները
3. տվյալների հենքերի ղեկավարման ACCESS համակարգ և հիպերտեքստերի
նշադրման HTML լեզու

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. ACCESS–ով ստեղծել և օգտագործել տվյալների հենքեր
5. HTML-ով ստեղծել ինտերնետային կայք և տեղադրել ինտերնետում
6. գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7.
•
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ5
ծանոթանալու սնկերի ժամանակակից կարգաբանության նվաճումներին,
կիրառվող դասական, մոլեկուլային և կենսաինֆորմատիկայի մեթոդներին, սնկերի
առանձին բաժինների ժամանակակից կարգաբանական վերադասավորումներին,
Գ3
վերլուծելու և համակարգելու սնկերի և բույսերի կարգաբանությանը և
էկոլոգիական ուսումնասիրություններին առնչվող տվյալները, բազմազանության
պահպանության և վերարտադրության հետ կապված առանձնահատկությունները՝
օգտվելով օտարալեզու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ
ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային
գրադարաններ,
գիտական
հոդվածներ,
հաշվետվություններ, տվյալների էլեկտրոնային բազա),
Գ5
պատրաստելու զեկուցումներ, գիտահետազոտական հրապարակումներ,
ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր,
մշակելու և իրականացնելու հետազոտական ծրագիր բուսաբանական, սնկաբանական
և բնապահպանական ոլորտներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. նախագծային մեթոդ
2. համագործակցային ուսուցում
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է համակարգչի
միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. ACCESS համակարգ
2. HTML լեզու
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
25. Joan Lambert, Joyce Cox, Microsoft Access 2013 Step by Step. // Online Training
Solutions, Inc.,2015, 429 p.
26. Elizabeth Castro, Bruce Hyslop, HTML and CSS: Visual QuickStart Guide / Edition 8. //
Peachpit Press, 2013, 576 p.
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2. Հետազոտությունների պլանավորում և մեթոդներ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս․ 15 ժամ, գործ․ - 15 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային

7. ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել
•

հետազոտական գործունեության էությանը և առանձնահատկություններին,
հետազոտությունների ծրագրերին և դրանց մշակմանը, տարբեր բնույթի
հետազոտությունների

նպատակներին

և

խնդիրներին,

դրանց

հիմնավորմանը և ձևակերպմանը վերաբերող պատշաճ գիտելիքներ,
•

հետազոտությունների դասակարգմանը և տեսակներին, ինչպես նաև
մեթոդներին,արդյունքների մշակման և ներկայացման, կենսաչափման
սկզբունքների,

քանակական արդյունքների վիճակագրական մշակման,

ալգորիթմերին

և

ծրագրերին,

չափանիշներին,

մետավերլուծութան

վերաբերող մասնագիտական պատշաճ գիտելիքներ,
•

հետազոտությունների արդյունքների հավաստիության, եզրահանգման և
արդյունքների նշանակության, կենդանի օրգանիզմների ընտրության, դրանց
պահպանման, խնամքին, կենսաբանական մոդելներին ասպեկտներին
առնչվող պատշաճ, հիմնարար և համակարգված պատկերացում։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
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1. նկարագրելու անհատական և խմբակային (համալիր), նախաձեռնող և
պատվիրված հետազոտությունների առանձնահատկությունները,
2. ներկայացնելու ռեֆերատի, թեզիսի, հոդվածի, զեկուցման, հաշվետվության
և այլ տիպի գիտական տեղեկատվության մշակման եղանակները,
3. լուսաբանելու հետազոտությունների առանձնահատկությունները
կենսաբանության և բժշկագիտության մեջ։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

իրականացնելու

հետազոտությունների պլանավորմում՝ հիմնավորում,

պատենտա-տեղեկատվական վերլուծություն,
5. կիրառելու մեթոդների ընտրության, դրական և բացասական ստուգիչների,
ճշգրիտ տվյալների և դրանց վերարտադրության սկզբունքները,
6. օգտագործելու որակական և քանակական, վերլուծական և համեմատական
մեթոդներ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7․ համակողմանի վերլուծելու փորձնական արդյունքները և տեսական նյութը
8․պատրաստելու

հետազոտություններիարդյունքների

ներկայացմամբ

զեկուցումնր,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6 կիրառելու բուսական և կենդանական ծագում ունեցող սննդամթերքների
էկոլոգիական ռիսկերի գնահատման էքսպրես մեթոդները,
Բ1
պլանավորելու սնկաբանական և բուսաբանական դաշտային և
լաբորատոր հետազոտությունների ժամանակակից մեթոդների կիրառումը
մասնագիտական
տարբեր
բնագավառներում,
օգտագործելու
ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բուսաբանության և
սնկաբանության տարբեր բնագավառներում,
Բ3 կատարելու օգտակար բույսերի սերմերով և կտրոններով in vitro
աճեցում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. Ուսուցանող (բաց հարցերով քննարկում.ինքնագնահատում և փոխադարձ
գնահատում, ռեֆերատ/էսսեների և նախագծերի պատրաստում, անհատական և
խմբակային առաջադրանքներ) և միավորային գնահատում,
2. Ներմուծական և ավանդական դասախոսություններ, քննարկումներ տեղում,
ինտերակտիվ զրույց,
471

3. Անհատական խորհրդատվություն, ինքնուրույն ուսման ավելի ընդլայնված, խոր
վերլուծության և աջակցության հնարավորության տրամադրում,
4․ Ինքնուրույն աշխատանքների և դրվագների ցուցադրմամբ զեկուցումսեմինարների հանձնարարում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք՝ բանավոր կամ գրավոր (հարցատոմս, թեստեր)։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներածություն։

Հետազոտական

գործունեության

էությունը

և

առանձնահատկությունները։ Հետազոտությունների ծրագրեր և դրանց մշակում։
Հետազոտությունների տարբեր բնույթը։
խնդիրները,

դրանց

հիմնավորումը

տեղեկատվությունը (ռեֆերատ, թեզիս,
ձեռնարկ,

Հետազոտությունների նպատակները և

ատենախոսություն,

և

ձևակերպումը։

հոդված, զեկուցում,

հաշվետվություն

և

այլն),

Գիտական

մենագրություն,
դրա

մշակման

եղանակները։
Ուսանողների

ինքնուրույն

Հետազոտությունների
տեղեկատվական

աշխատանքը,

պլանավորմում՝

վերլուծություն,

(սարքավորումներ),

ձևերը

հիմնավորում,

օրացուցային

ֆինանսավորման

ծավալ,

և

ծրագիր,

տեսակները։
պատենտա-

նյութական

մասնագիտական

բազա

կադրային

ապահովում։ Փորձերի պլանավորման համառոտ պատմությունը, տեսությունը և
փուլերը։

Հետազոտությունների

մեթոդներ։

Հետազոտությունների

առանձնահատկությունները կենսաբանության և բժշկագիտության մեջ։ Կենդանի
օրգանիզմների ընտրությունը, դրանց պահպանումը և խնամքը։ Կենսաբանական
մոդելներ։
14. Հիմնականգրականությանցանկ.
1.

Меледина Т.В., Данина М.М. (2015) Методы планирования и обработки
результатов научных исследований. Учебн. пособие, С-Петербург: Ун-т
ИТМО, ИХиБТ, 110 с.

2.

Сидняев Н.И. (2015) Теория планирования эксперимента и анализ
статистических данных, Юрайт, 495 c.

3. Creswell, J.W. (2008). Educational research: Planning, conducting, and
evaluating quantitative and qualitative research (3rd). Upper Saddle River, NJ:
Prentice Hall.
4.

Marczyk G., DeMatteo D., Festinger D. (2005) Essentials of Research Design and
Methodology John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
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5. Montgomery, D. (2013). Design and analysis of experiments (8th ed.). Hoboken,
NJ: John Wiley & Sons, Inc.

1. 0707/Մ 05

2. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները

4. 2 ժամ/շաբ.

5.դաս.30 ժամ

6. 1-ին՝աշնանային

7. Ստւգարք

3 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1ստեղծել պատկերացում կենսաբանական
գիտությունների նոր ուղղությունների զարգացման, կենսաբանական
տեխնոլոգիաների կատարելագործման և
հասարակական գիտութունների հետ նոր սիմբիոտիկ սոցիոկենսաբանական ուղղութունների մասին,
2հաղորդել գիտելիքներ բժշկակենսաբանության, մասնավորապես
նանոբժշկության, ռադիոկենսաբանության, աստղակնեսաբանության և
սինթետիկ կենսաբանության հիմնական հեռանկարների և խնդիրների
վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. լուսաբանելու
մոլեկուլային
և
բջջային կենսաբանության,
բժշկակենսաբանության, ռադիոկենսաբանության և աստղակենսաբանության
խնդիրները և հեռանկարները,
2. ներկայացնելու կենսաբանական նոր տեխնոլոգիաների ձևերը և
կենսաբանական տեղեկատվական բազաները,
3. ձևակերպելու
գենոմիկայի,
տրանսկրիպտոմիկայի,
պրոտեոմիկայի,
մետաբոլոմիկայի, մետագենոմիկայի, համեմատական գենոմիկայի և մոլեկուլաբջջային իմունաբանության հիմնական հասկացությունները,
4. բացատրելու մոլեկուլային նանոտեխնոլոգիաների բժշկական կիրառության
անհրաժեշտությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

5. օգտագործելու կենսաբանական տեխնոլոգիաները բնագիտական տարբեր
ասպարեզներում հետազոտություններ իրականացնելու համար,
6. վերլուծելու գենոմների, տրանսկրիպտոմների, պրոտեոմների, մետաբոլոմների
և մետագենոմների վերաբերյալ տվյալները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

7. կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում,
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8. վերլուծելու առկա խնդիրները և առաջարկելու դրանց լուծման եղանակներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1 հասկանալու բույսերի /դեղաբույսեր, օգտակար բույսեր/ և սնկերի /դեղասնկեր/
կարգաբանության, ձևաբանության, անատոմիայի առանձնահատկությունները,
բազմացման մեխանիզմները,
աշխարհագրական տարածվածությանը և
էկոլոգիական հարմարվողականությանը վերաբերող հարցերը: Տարբերակելու
բույսերի տեսակները և դրանք ճիշտ կիրառելու լանդշաֆտային ձևավորման և
քաղաքների կանաչապատման գործում,
Ա2 տարբերակելու ֆիտոպաթոգեն, օպորտունիստական սնկերը; ծանոթանալու դրանց
ծագմանը,
կառուցվածքին,
սնկերի
և
բույսերի
տեր-մակաբույծ
փոխհարաբերություններին վերաբերվող հարցերին: Տալու գիտելիքներ մարդու և
կենդանիների, բույսերի սնկային հիվանդությունների և դրանց տարածման մասին:
Ծանոթանալու բորբոսասնկերի և խմորասնկերի կարևորագույն ներկայացուցիչների
հետ,
Բ1 պլանավորելու սնկաբանական և բուսաբանական դաշտային և լաբորատոր
հետազոտությունների ժամանակակից մեթոդների կիրառումը մասնագիտական
տարբեր բնագավառներում, օգտագործելու ժամանակակից տեղեկատվական
տեխնոլոգիաները բուսաբանության և սնկաբանության տարբեր բնագավառներում,
Գ4 մշակելու և իրականացնելու
հետազոտական աշխատանքների ծրագրեր`
բժշկական սնկաբանության և կիրառական բուսաբանության ոլորտներում
իրականացնելու բազմազանության պահպանմանն ուղղված միջոցառումներ,
ձևակերպելու և լուծելու գիտահետազոտական և գիտամանկավարժական
գործունեությունում ծագած խոր մասնագիտական գիտելիքներ պահանջող
հիմնախնդիրներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
9. Դասախոսություններ
10. Գործնական աշխատանքներ
11. Սեմինարներ
12. Իրավիճակային խնդիրների քննարկում
13. Առաջադրանքների կատարման ստուգում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք՝ բանավոր կամ գրավոր (հարցատոմս, թեստեր)։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
•
•
•

Կենսաբանական գիտությունների նոր ուղղությունների զարգացում:
Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն:
Մոլեկուլա-բջջային իմունաբանության:
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Էպիգենետիկա, միկրո-ՌՆԹ-ներ:
Հետգենոմային տեխնոլոգիաներ` գենոմիկա, համեմատական գենոմիկա,
մետագենոմիկա, տրանսկրիպտոմիկա, պրոտեոմիկա, մետաբոլոմիկա:
• Տեղեկատվական բազաների ստեղծում, կենսաինֆորմատիկա:
• Բջջային կուլտուրաների տեխնոլոգիաներ, կենսանանոտեխնոլոգիաներ,
կենսապրոցեսինգ:
• Սինթետիկ կենսաբանության զարգացում:
• Մոլեկուլային նանոտեխնոլոգիաների բժշկական կիրառությունը:
• Նանո-ռոբոտներ և նանոմեքենաներ:
• Ռադիոկենսաբանության և աստղակենսաբանության խնդիրները և
հեռանկարները:
• Ժամանակակից մոլեկուլային կենսաբանության խոշորագույն
հայտնագործությունները՝ նշանավորված Նոբելյան մրցանակներով:
• Հասարակական գիտութունների հետ նոր սիմբիոտիկ սոցիոկենսաբանական գի
տական ուղղութունների ստեղծում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Афонников Д.А., Миронова В.В. Системная биология. Вавиловский журнал генетики и
селекции, 2014, Том 18, № 1.
2. Ванюшин Б.Ф. Эпигенетика сегодня и завтра. Вавиловский журнал генетики и селекции,
2013, Том 17, № 4/2
3. Редактирование генов и геномов. Под ред. Закияна С.М. Новосибирск, 2016.
4. Xu ZP, Walker TL, Liu KL, Cooper HM, Lu GQ, Bartlett PF. Layered double hydroxide
nanoparticles as cellular delivery vectors of supercoiled plasmid DNA. Int J Nanomedicine.
2007;2(2):163-74.
5. Taubner RS, Schleper C, Firneis MG, Rittmann SK. Assessing the Ecophysiology of
Methanogens in the Context of Recent Astrobiological and Planetological Studies. Life (Basel).
2015 Dec 3;5(4):1652-86.
•
•
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2. Կենսաբժշկագիտության հատուկ գլուխներ

3. 6 կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ

5. դաս.30 ժամ,/լաբ.30 ժամ

6. 1–ին՝ աշնանային

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. համադրել
կենդանաբանական
և
ֆիզիոլոգիական
գիտելիքները՝
կենսաբժշկության ընտրովի և արդիական խնդիրների գիտակցման և
վերլուծման նպատակով։
2. ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ տալ օրգանիզմի, օրգան համակարգերի
ֆիզիոլոգիական գործառույթների ախտաբանական դրսևորման վերաբերյալ:
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ճանաչելու
ժամանակակից
կենսաբժշկագիտության
խնդիրները
և
կենսաբժշկագիտության նշանակությունը ժամանակակից գիտության համար,
2. ըմբռնելու որոշ հիվանդությունների ժամանակ մարդու օրգանիզմում ընթացող
հիմնական պրոցեսների փոփոխության և դրանց ներքին և արտաքին
ազդակների հետ փոխազդեցության դիդապատճառները,
3. պարզաբանելու բժշկագիտության համար հիմք հանդիսացող օրգանիզմի
ընդհանուր և մասնավոր ախտաբանական գործընթացները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կիրառելու կենսաբանական հետազոտությունների ժամանակակից մեթոդները
բժշկագիտության բնագավառում,
5. օգտագործելու ստացած մակաբուծաբանական գիտելիքները մակաբուծային
հիվադությունների ախտորոշման և կանխարգելման համար,
6. կատարելու արյունաստեղծ, արյան և արյունամակարդման համակարգերի
հետազոտություններ`
այդ
համակարգերում
առկա
ախտաբանական
գործընթացները բացահայտելու նպատակով,
7. տարբերակելու հյուսվածքներում և օրգաններում տարբեր ախտաբանական
պրոցեսների ընթացքում առաջացող ձևաբանական փոփոխությունները,
8. կիրառելու գործնականում ստացված գիտելիքները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
9. վերլուծելու
և
կանխատեսելու
կենսաբանական
ժամանակակից
հետազոտությունների արդյունքների հնարավոր կիրառումը բժշկագիտության
բնագավառում,
10. տիրապետելու
ժամանակակից
մեթոդաբանությանը,

կենսաբժշկագիտության

հիմնարար

11. օգտագործելու գիտելիքները որոշակի կենսաբանական խնդիրների լուծման
ժամանակ,
12. պատրաստելու և ներկայացնելու գիտական զեկուցումներ, հաշվետվություններ,
վարել գիտական բանավեճեր,
13. պատրաստել և ներկայացնել գիտական զեկուցումներ, հաշվետվություններ,
վարել գիտական բանավեճեր:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2 տարբերակելու ֆիտոպաթոգեն, օպորտունիստական սնկերը; ծանոթանալու
դրանց
ծագմանը,
կառուցվածքին,
սնկերի
և
բույսերի
տեր-մակաբույծ
փոխհարաբերություններին վերաբերվող հարցերին: Տալու գիտելիքներ մարդու և
կենդանիների, բույսերի սնկային հիվանդությունների և դրանց տարածման մասին:
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Ծանոթանալու բորբոսասնկերի և խմորասնկերի կարևորագույն ներկայացուցիչների
հետ,
Բ2
իրականացնել միջոցառումներ մարդու
տարածման, ախտորոշման և դրանց կողմից
կանխարգելման ուղղությամբ,
Բ7

համար վտանգավոր սնկերի
հարուցվող հիվանդությունների

գնահատելու մարդածին ազդեցության դերը շրջակա միջա-վայրի վրա,

Գ2
մշակելու ծրագրեր սնկերը և բույսերը կիրառելու բժշկության, դեղագործության
և կանաչապատման բնագավառներում և կենսատեխնոլոգիական արդյունաբերության
մեջ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. ուսանողների մասնակցություն գիտահետազոտական աշխատանքներին;
3. սեմինար պարապմունքներ;
4. ցուցադրական նյութերի պատրաստում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. (գրավոր` 4 միավոր առավելագույն արժեքով)
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. (բանավոր` 4 միավոր առավելագույն արժեքով)
3. Եզրափակիչ քննություն. (բանավոր` 10 միավոր առավելագույն արժեքով)
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կենսաբժշկագիտությունը
որպես
գիտություն:
Մարդու

տարբեր

բնույթի

գործունեության բժշկակենսաբանական հիմնադրույթները: Կենտրոնական նյարդային
համակարգի

հիվանդություններ:

Հոգեախտաբանության

հիմնական

դրույթները:

Հոգեմարմնական հիվանդություններ: Ներզատիչ համակարգի խանգարումներով
պայմանավորված հիվանդություններ: Տարբեր ախտաբանական վիճակների վրա
դեղաբույսերի
Օրգանիզմի

շտկող
հոգեմետ

ազդեցությունը:
նյութերից

Վարքագծի

կախվածության

ձեռքբերովի

դրսևորումները:

մեխանիզմները:

Ծերացման

գործընթացների ֆիզիոլոգիական մեխանիզմները: Ախտաբանական գործառույթների
ուսումնասիրման

կլինիկական

ուսումնասիրման

ֆիլոգենետիկ

Վարքագիծ և հոգեբանություն:
օգտագործումը:

մեթոդներ:
հիմքերը:

Կենսաբժշկագիտության

Ժառանգական

հիվանդություններ:

Թունավոր կենդանիներ –կենդանիների թույների

Համաճարակաբանություն:

Բժշկական

միջատաբանություն:

Բժշկական արախնոլոգիա: Բժշկական հելմինթոլոգիա: Բժշկական պրոտիստոլոգիա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Rose, Nikolas (2007) The Politics of Life Itself: Biomedicine. Power, and Subjectivity in the
Twenty-First Centuty, Princeton, New Jersey: Princeton University Press.p. 372. ISBN 0-69112191-5
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2. Pail D Ellner (2006). Biomedical Scientist as Expert Witness. ASM Press. ISBN 1 -55581-345
3. Р.К.Данилов, А.А. Клишов, Т.Г. Боровая. Гистология. Санкт-Пе-тербург. ЭЛБИ-СПБ,
2004.
4. Медицинская паразитология - Генис Д.Е. - 1991 год - 240 с.
5. Ջիվանյան Կ.Ա. «Իմունոլոգիա» /Ուսումնական ձեռնարկ։ Երևան, ԵՊՀ հրատ․ 2015,
308 էջ
1.0703/ Մ07
0708/Մ07

2. ՀՀ էկոլոգիական հիմնախնդիրները և
3. 6 ECTS
կենսաբազմազանության ուսումնասիրումը և
կրեդիտ
պահպանությունը
4. 4 ժամ/շաբ.
5. Դաս – 60 ժամ
6. 1-ին՝ աշնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողների մոտ պատկերացում ձևավորել
Հայաստանի էկոլոգիական և բնապահպանական խնդիրների, այդ խնդիրների
լուծման ուղղությամբ տարվող միջոցառումների և դրանց արդյունավետության
մասին, ծանոթացնել արդի կենսաբանության տարբեր ոլորտների նվաճումներին և
բնապահպանության ոլորտներում դրանց կիրառման հնարավորություններին,
ինչպես նաև ծանոթացնել ուսանողներին Հայաստանի բույսերի և սնկերի
գենետիկական ռեսուրսների բազմազանությանը և ձևավորել հիմնարար
գիտելիքներ կենսաբազմազանության ուսումնասիրման և պահպանման հետ
կապված խնդիրների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

5. նկարագրելու Հայաստանում օդային, հողային և ջրային ռեսուրսների
հիմնական էկոլոգիական խնդիրները,
6. լուսաբանելու և արժեվորելու ՀՀ կենսաբազամազնությունը և դրա
պահպանության հիմնախնդիրները,
7. իրազեկ լինելու ՀՀ բնապհապանական տեղական և միջազգային ծրագրերին:
8. ծանոթ լինելու Հայաստանում հայտնաբերված բույսերի, սնկերի և
կենդանիների հարուստ կենսաբազմազանությանը,
9. իրազեկ լինելու դեղաբույսերի, սնկերի և կենդանիների կիրառական
նշանակություն ունեցող տեսակների առանձնահատկությունների և դրանց
պահպանմանը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

6. օգտվելու ՀՀ կլիմայի փոփոխության մասին , կենսաբազմազանության
մասին, անապատացման դեմ պայքարի ազգային զեկույցներից,
7. մասնագիտական առանձնահատկություններից ելնելով վերլուծելու և
առաջարակնելու ՀՀ հողային և ջրային ռեսուրսների պահպանության և
օգտագործման արդյունավետության բարձրացման եղանականեր,
8. վերլուծելու և առաջարակնելու ՀՀ կենսաբազմազանության
պահպանության և օգտագործման արդյունավետության բարձրացման
եղանակներ,
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9. նույնականացնելու որոշ առավել տարածված բույսերի, սնկերի և
կենդանիների կիրառական նշանակություն ունեցող տեսակները,
10. կիրառելու դաշտային աշխատանքների մեթոդները,
11. կիրառելու կենսաբազմազանության ուսումնասիրություններում
օգտագործվող հիմնական սարքավորումները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

12. վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ,
13. աշխատելու թիմում,
14. գիտական հիմունքներով կազմակերպելու իր աշխատանքը,
15. ցուցաբերելու բանավոր և գրավոր հաղորդակցման կարողություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4 բացահայտելու սնկերի և բույսերի տարբեր կարգաբանական և էկոլոգիական
խմբերի
կառուցվածքների
համեմատական
և
զարգացման
առանձնահատկությունները, նշելով կենսաբազմազանության պահպանման
գործում բույսերի և սնկերի կենսատեխնոլոգիայի նշանակությունը
և
հեռանկարները,
Բ6 ծավալելու կազմակերպչական գործունեություն բնության պահպանության և
ռացիոնալ բնօգտագործման բնագավառներում,
Բ8 ճանաչելու ՀՀ-ում տարածված և ՀՀ Բույսերի և Սնկերի Կարմիր գրքում
գրանցված վտանգված տեսակները, գնահատելու բուսա- և սնկատեսակները ըստ
IUCN 3.1 դասակարգերի,
Գ3 վերլուծելու և համակարգելու սնկերի և բույսերի կարգաբանությանը և
էկոլոգիական ուսումնասիրություններին առնչվող տվյալները, բազմազանության
պահպանության և վերարտադրության հետ կապված առանձնահատկությունները՝
օգտվելով օտարալեզու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ
ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային
գրադարաններ,
գիտական
հոդվածներ,
հաշվետվություններ, տվյալների էլեկտրոնային բազա):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
Դասավանդման ձևեր
4. Դասախոսություններ
5. Ուսումնառության ձևեր
6. Ինքնուրույն աշխատանք գրականության ընթերցում,
7. ՀՀ ազգային զեկույցների հիման վրա թիմային նախագծերի պատրաստում
և ներկայացում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
4. 1-ին ընթացիկ քննություն [կարճ պատասխաններ պահանջող հարցումներ, 10
հարց 0.4 իավոր յուրաքանչյուր պատասխանի համար].
5. 2-րդ ընթացիկ քննություն. [բանավոր զեկույց ըստ հանձնարարաված թեմային ].
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6. Եզրափակիչ քննություն. [բանավոր հարցում 5 հարց , յուրաքանչյուրը 1
միավոր և խմբային /յուրաքանչյուրում 2 ուսանող/ նախագծի ներկայացում՝ 5
միավոր].
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
ՀՀ կլիման
և աշխարհագրական առանձնահատկությունները: Լանդշաֆը և
բնակլիմյական գոտիները: ՀՀ հողային ռեսուրսները, դրանց հիմնական
էկոլոգիական խնդիրները և պահպանությանն ուղղված միջոցառումները: ՀՀ
ջրային ռեսուրսները, ջրային ռեսուրսների էկոլոգիական խնդիրները: Աղտոտում,
էվտրոֆացում: Անապատացման հիմնախնդիրները: Հայաստանում կլիմայի
փոփոխության պայմաններում ադապտացիոն միջոցառումների նկարագրությունը:
Կենսաբազազանության ուսումնասիրությունների ժամանակակից մեթոդները:
Հայաստանի
կենսաբազմազանությունը,
անտառային
ռեսուրսները:
Պահպանությանն
ուղղված
հիմնական
միջոցառումները
և
դրանց
արդյունավետության նկարագությունը: Կենսաբազմազանության կարևորությունը:
“Կենսաբազմազանության մասին” կոնվենցիա: Հայաստանի սպորավոր բույսերի և
սնկերի
կենսաբազմազանությունը:
Հայաստանի
լանդշաֆտների
կենսաբազմազանությունը: ՀՀ Կենսաբազմազանության պահպանության վիճակը:
Հայաստանի տարածքի կենսաբազմազանությանր սպառնացող վտանգներ
/բնական և անթրոպոգեն/:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Կլիմայի փոփոխության երրորդ ազգային հաղորդագրություն: Երևան, 2015թ.
՛՛Լուսաբաց՛՛ հրատարակչություն, 190 էջ:
2. Republic օf Armenia The Fifth National Report տo The Convention օn Biological
Diversity, 2014, Yerevan, 108 pages.
3. ՀՀ կենդանիների Կարմիր գիրք. հաստատվել է ՀՀ կառավարության 29.01.10
թ.-ի թիվ 71–Ն որոշմամբ.
4. ՀՀ բույսերի Կարմիր գիրք. հաստատվել է ՀՀ կառավարության 29.01.10 թ.
թիվ 72– որոշմամբ.
5. Biodiversity of Armenia. National reports. 1999 – 2009. (in English and Armenian).
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2. Ֆիտոպաթոլոգիայի հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

6. 2-րդ՝ գարնանային

3. 3 ECTS
կրեդիտ

5. դաս. 30ժամ

6. Առանց ընթացիկ գնահատման
դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Ձևավորել ուսանողների մոտ գիտելիքների ամբողջական համալիր բույսերի
հիվանդության
հարուցիչների
տեսակային
կազմի
և
առանձնահատկությունների վերաբերյալ,
2. ներկայացնել
վարակիչ
հիվանդությունների
զարգացման
փուլերը,
պարզաբանել այն գործոնները, որոնք նպաստում են բույսերի
հիվանդությունների զարգացմանը և տարածմանը,
3. ծանոթացնելով բույսերի հիմնական հիվանդությունների հետ, նշել
համապատասխան պայքարի միջոցառումները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Նկարագրելու բույսի պաթոլոգիական պրոցեսի առանձնահատկությունները,
նշելով հիվանդության ախտանիշները,
2. տարբերակելու և հիմնավորելու գյուղատնտեսական կուլտուրաների տարբեր
հիվանդությունների ախտորոշման սկզբունքները,
3. կազմելու պայքարի համալիր միջոցառումներ, հաշվի առնելով պաթոգենի
զարգացման ցիկլը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Տիրապետելու պաթոգենի նույնականացման ժամանակակից մեթոդներին և
կիրառել հարուցիչների նոյնականացման ժամանակ,
2. մշակելու և վերլուծելու փորձարարական և դաշտային հետազոտությունների
արդյունքները,
3. արդյունքները ներկայացնելու գիտաժողովների ժամանակ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Ստեղծելու հայտնաբերված ֆիտոպաթոգեն սնկերի տվյալների էլեկտրոնային
բազա,
2. կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները ֆիտոպաթոլոգիական տարբեր հարցերի
լուծման ժամանակ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2-տարբերակելու
ֆիտոպաթոգեն,
օպորտունիստական
սնկերը;
ծանոթանալու դրանց ծագմանը, կառուցվածքին, սնկերի և բույսերի տեր481

մակաբույծ փոխհարաբերություններին վերաբերվող հարցերին: Տալու
գիտելիքներ բույսերի սնկային հիվանդությունների և դրանց տարածման
մասին,
Ա4- բացահայտելու սնկերի և բույսերի տարբեր կարգաբանական և
էկոլոգիական խմբերի կառուցվածքների համեմատական և զարգացման
առանձնահատկությունները, նշելով կենսաբազմազանության պահպանման
գործում բույսերի և սնկերի կենսատեխնոլոգիայի նշանակությունը
և
հեռանկարները,
Բ1 պլանավորելու սնկաբանական և բուսաբանական դաշտային և
լաբորատոր հետազոտությունների ժամանակակից մեթոդների կիրառումը
մասնագիտական տարբեր բնագավառներում, օգտագործելու ժամանակակից
տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բուսաբանության և սնկաբանության
տարբեր բնագավառներում,
Գ5-պատրաստելու զեկուցումներ, գիտահետազոտական հրապարակումներ,
ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու գիտական
բանավեճեր, մշակելու և իրականացնելու հետազոտական ծրագիր
բուսաբանական, սնկաբանական և բնապահպանական ոլորտներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Թեստավորում,
2. բանավոր հարցում,
3. ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
2-րդ ընթացիկ քննություն՝ ռեֆերատ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
•
•
•
•

Ներածություն:
Ֆիտոպաթոլոգիայի
պատմությունը:
Ընդհանուր
ֆիտոպաթոլոգիա:
Հիվանդության ծագումը և զարգացումը: Բույսերի ռեակցիան պաթոգենի
հիվանդաբեր ներգործության նկատմամբ:
Բույսերի հիվանդությունների ախտանիշները: Ախտաբանական պրոցեսի
խորությունը:
Ինֆեկցիոն հիվանդություններ: Ոչ ինֆեկցիոն հիվանդություններ:
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• Ուտելի բույսերի սնկային հիվանդություններ:
• Պտղային և հատապտղային կուլտուրաների հիվանդություններ:
• Բույսերի պաշտպանության մեթոդները և պայքարի միջոցները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Նանագյուլյան Ս.Գ., Մարգարյան Գ.Գ. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
ժանգասնկերը, Ստեփանակերտ.- 2015.- 138 էջ:
2. Благовещенская Е.Ю. Фитопатогенные микромицеты. Учебный определитель. - М.:
ЛЕНАНД.- 2015. - 240 с.
3. Общая фитопатология : учеб. пособие для СПО / Ю. Т. Дьяков, С. Н. Еланский. -М. :
Издательство Юрайт, 2016. — 230 с.
4. Попкова К.В. Общая фитопатология. - М.: Дрофа, 2005.- 445с.
5. Mahy B. W J Desk Encyclopedia of plant and fungal virology / B. W J Mahy, M. H. V. van
Regenmortel. Oxford: Elsevier Academic Press, 2010. – 613с.
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2. Սնկերի բջջաբանության և գենետիկայի
հիմունքները

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. 30 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային

7. Առանց եզրափակիչ գնահատուման
դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ՈՒսանողներին ծանոթացնել սնկային բջջի, մասնավորապես գենոմի
կառուցվածքային առանձնահատկություններին, սնկային օրգանիզմների
կենսացիկլի տիպերին;
2. ստեղծել պատկերացում սնկերի մոտ սեռի, սեռական պրոցեսի և սեռական
տարբերակման մասին;
3. ներկայացնել սնկերի բազմացման եղանակները, խաչասերման գործոններով պայմանավորված սեռական պրոցեսի առանձնահատկությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Յուրացնելու

սնկային

օրգանիզմների

բջջագենետիկական

հիմնարար

հետազոտությունների մեթոդները;
2. տեղեկանալու սնկային բջջի, մասնավորապես գենոմի կառուցվածքային
առանձնահատկություններին;
3. ներկայացնելու սնկերի անսեռ և սեռական բազմացման ուղիները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Համեմատելու և վերլուծելու տարբեր խմբերին պատկնող սնկային
օրգանիզմների մանրադիտակային պատրաստուկները;
2. իրականացնելու

գիտական

լաբորատոր
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աշխատանքներ

սնկերի

գենետիկայի և բջջաբանության ոլորտում,
3. տիրապետելու գենբանկի տվյալների բազայից օգտվելու մեթոդներին:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Պատկերացնելու սնկերի գենետիկայի զարգացման հիմնարար դերն ու
նշանակությունը;
2. օգտագործելու գիտելիքները իրադրական տարբեր հարցեր լուծելու
նպատակով;
3. իրականցնելու
գիտահետազոտական
աշխատանքներ
հիմնարար/կիրառական ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3-տեղեկանալու սնկերի՝ հիմնարար գենետիկական հետազոտությունների
մոդելային
օրգանիզմների
հետ,
դրանց
գենոմի
կառուցվածքային
առանձնահատկությունների և ուսումնասիրման դասական ու մոլեկուլային
մեթոդներին: Սովորելու ֆիլոգենետիկական ծառերի կառուցման սկզբունքները,
տարբերակելու կարգաբանական չափանիշները, իմանալու կարգաբանական
նշանակության գեները,
Բ5-ծանոթանալու սնկերի ժամանակակից կարգաբանության նվաճումներին,
կիրառվող դասական, մոլեկուլային և կենսաինֆորմատիկայի մեթոդներին,
սնկերի
առանձին
բաժինների
ժամանակակից
կարգաբանական
վերադասավորումներին,
Գ3
վերլուծելու և համակարգելու սնկերի և բույսերի կարգաբանությանը և
էկոլոգիական ուսումնասիրություններին առնչվող տվյալները, բազմազանության
պահպանության և վերարտադրության հետ կապված առանձնահատկությունները՝
օգտվելով
օտարալեզու
տեղեկատվության
տարատեսակ
աղբյուրներից
(ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ,
հաշվետվություններ, տվյալների էլեկտրոնային բազա),
Գ5-Պատրաստելու զեկուցումներ, գիտահետազոտական հրապարակումներ,
ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու գիտական
բանավեճեր,
մշակելու
և
իրականացնելու
հետազոտական
ծրագիր
բուսաբանական, սնկաբանական և բնապահպանական ոլորտներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. Սեմինարներ
3. Առաջադրանքների կատարման ստուգում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է, հարցատոմսը պարունակումում է 5
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հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է, հարցատոմսը պարունակումում է 5
հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Սնկերի գենետիկայի և բջջաբանության ուսումնասիրման առարկան,
զարգացման պատմությունը, հիմնական նպատակները:
• Սնկերը, որպես գենետիկական հիմնարար հետազոտությունների մոդելային
օրգանիզմներ, դրանց դերը Ռ-ԴՆԹ տեխնոլոգիաներում: Սնկերի
բջջագենետիկայում կիրառվող դասական և ժամանակակից՝ մոլեկուլային
մեթոդները:
• Սնկերի ընդհանուր բնութագիրը, սնկային բջջի կառուցվածքային
առանձնահատկությունները: Սնկերի բազմացման եղանակները:
• Սնկերի հիմնական խմբերը: Սնկերի կենսացիկլի հիմնական տիպերը:
• Սնկային գենոմի առանձնահատկությունները: Կորիզային, ցիտոպլազմային՝
միտոքոնդրիումային գենոմ, պլազմիդներ, տրասպոզոններ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Բադալյան Ս.Մ. Սնկերի բջջաբանության և գենետիկայի ներածություն,
Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2005.
2. Բադալյան Ս.Մ., Ղարիբյան Ն.Գ. Տարբեր սնկային կուլտուրաների
միցելիումի կառուցվածքային առանձնահատկությունները: Երևան, ԵՊՀ
հրատ., 2016.
3. The Mycota. Growth, Differentiation and Sexuality, Vol. I, 3rd Ed., Jürgen
Wendland (Ed.). Chapter 12, Springer-Verlag, Kües U, S.M. Badalyan, A. Gießler,
B. Dörnte. 2016. Asexual sporulation in Agaricomycetes, pp. 269-328.
4. The Mycota. Ed. Esser K., Lemke P.A. Genetics and Biotechnology. Vol. II,
1995.
5. Kavanagh K. (Ed.) Fungi: Biology and Applications, 2nd Edition, 2011.
•

1. 0703/Մ10
4. 2 ժամ/շաբ

2. ՀՀ դեղաբույսերը և դրանց կիրառումը
5. դաս.30 ժամ

3. 3 ECTS կրեդիտ

6. 2-րդ՝ գարնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1.
Ստեղծել մասնագիտական պատկերացում Հայաստանի դեղաբույսերի նշանակության, տարածման և ճիշտ օգտագործման մասին,
2.
ստեղծել պատկերացում դեղաբույսերի կիրառման մասին օֆիցինալ և
ավանդական բժշկության մեջ և որպես կենսաբանորեն ակտիվ հավելում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Ճանաչելու Հայաստանում տարածված դեղաբույսերը,
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2.
3.

ներկայացնելու դեղաբույսերի դերը և նշանակություն մարդու կյանքում,
թվարկելու դեղաբույսերի օգտագործման եղանակները:

1.
2.
3.

Բացահայտելու Հայաստանի դեղագրքային դեղաբույսերը,
տարբերակելու դեղատու տեսակները խարնուրդներից,
ռացիոնալ օգտագործելու դեղատու տեսակների պաշարները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.
2.

Առաջարկելու դեղաբույսերիկիրառման մոտեցումներ և եղանակներ:
օգտագործելու ստացած գիտելիքները մասնագիտական գործունեության
ընթացքում,
3.
իրականացնելու հետազոտական աշխատանքներ կլինիկական ոլորտում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1-հասկանալու բույսերի/դեղաբույսեր, օգտակար բույսեր/ կարգաբանության,
ձևաբանության, անատոմիայի առանձնահատկությունները, բազմացման
մեխանիզմները, աշխարհագրական տարածվածությանը և էկոլոգիական
հարմարվողականությանը վերաբերող հարցերը: Տարբերակելու բույսերի
տեսակները և դրանք ճիշտ կիրառելու լանդշաֆտային ձևավորման
և
քաղաքների կանաչապատման գործում:
Բ3-կատարելու օգտակար բույսերի սերմերով և կտրոններով in vitro աճեցում,
Բ8-ճանաչելու ՀՀ-ում տարածված և ՀՀ Բույսերի և Սնկերի Կարմիր գրքում
գրանցված վտանգված տեսակները, գնահատելու բուսատեսակները ըստ IUCN
3.1 դասակարգերի,
Գ5-պատրաստելու զեկուցումներ, գիտահետազոտական հրապարակումներ,
ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու գիտական
բանավեճեր, մշակելու և իրականացնելու հետազոտական ծրագիր
բուսաբանական և բնապահպանական ոլորտներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
Դասախոսություններ
2.
Սեմինարներ
3.
Իրավիճակային խնդիրների քննարկում
4.
Առաջադրանքների կատարման ստուգում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց.
1. Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
• Հասկացություն դեղաբույսերի մասին:
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Դեղաբույսերի օգտագործման պատմական ակնարկ:
Դեղաբույսերի պահպանության և ռացիոնալ օգտագործման խնդիրները և
մեթոդները:
• Դեղաբույսերի կենսաբանորեն ակտիվ նյութեր:
• Դեղաբույսերի դասակարգման մոտեցումները:
• Ջրային դեղաձևերի պատրաստման տեխնոլոգիաներ:
• Օֆիցինալ
բժշկության
մեջ
դեղաբույսերի
օգտագործման
համառոտ
նկարագրություն ըստ իրենց դեղագործական ազդեցության և նոզոլոգիաների:
• Դեղահումքի որոշում; դեղաբույսերի կողմնակի ազդեցությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Վարդանյան Ս. Հայաստանի բժշկության պատմություն. - Երևան. - 2000. - 439
էջ:
2. ՀՀ հինգերորդ ազգային զեկույց. - Երևան. - 2014.- 110 էջ:
3. Сандер Ю.К. Технология галеновых препаратов. - Л.: Медгиз. – 2011. – 537 с.
4. Государственная фармакопея РФ. - 16.10.2016. - http://www.femb.ru/feml?1522198
5. WHO monographs on medicinal plants commonly used in the Newly Independent
States. – WHO. – 2010. – 450 p.
•
•

1.0703/Մ11
4.2 ժամ/շաբ

2.Բժշկական սնկաբանություն
5. դաս.30 ժամ

3. 3 ECTS կրեդիտ

6. 2-րդ ՝ գարնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Ծանոթացնել մարդու և կենդանիների միկոզների և միկոտոքսիկոզների
դասակարգման հետ,
2. ներկայացնել օպորտունիստական և խորը միկոզների առանձնահատկությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.Ճանաչելու մարդու և կենդանիների հիվանդությունների հարուցիչների պաթոգենեզի,
միկոզների և միկոտոքսիկոզների զարգացմանը նպաստող գործոնները,
2.ստանալու սնկերի մաքուր կուլտուրաներ, որոշելու միկոզների հարուցիչները ըստ
կուլտուրալ հատկանիշների,
3.տիրապետելու նախազգուշական պրոֆիլակտիկ և ժամանակակից բուժման
մեթոդներին,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.Գործնականում կիրառելու ստացված գիտելիքները,
2.իրականացնելու
լաբորատոր
աշխատանքներ
նույնականացման գործում:

սնկային

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
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հիվանդությունների

1. Իրականացնելու հետազոտական աշխատանքներ կլինիկական ոլորտում,
2. օգտագործելու ստացած գիտելիքները մասնագիտական գործունեության ընթացքում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2-տարբերակելու օպորտունիստական սնկերը; ծանոթանալու դրանց ծագմանը,
կառուցվածքին, սնկերի տեր-մակաբույծ փոխհարաբերություններին վերաբերվող
հարցերին:
Տալու
գիտելիքներ
մարդու
և
կենդանիների
սնկային
հիվանդությունների և դրանց տարածման մասին: Ծանոթանալու բորբոսասնկերի և
խմորասնկերի կարևորագույն ներկայացուցիչների հետ,
Բ2-իրականացնելու միջոցառումներ մարդու համար վտանգավոր սնկերի
տարածման, ախտորոշման և դրանց կողմից հարուցվող հիվանդությունների
կանխարգելման ուղղությամբ,
Գ2-մշակելու ծրագրեր սնկերը կիրառելու բժշկության, դեղագործության
կենսատեխնոլոգիական արդյունաբերության մեջ,

և

Գ4-մշակելու և իրականացնելու
հետազոտական աշխատանքների ծրագրեր`
բժշկական սնկաբանության ոլորտում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
Դասախոսություններ
2.
Գործնական աշխատանքներ
3.
Սեմինարներ
4.
Առաջադրանքների կատարման ստուգում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց.
1. Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
• Ծանոթացում բժշկական սնկաբանության հետ: Մարդու
միկոզներ և
միկոտոքսիկոզներ առաջացնող սնկերի ժամանակակից կարգաբանական դիրքը: Առավել
տարածված միկոզների գենոախտորոշման զարգացումը: Սնկային բջջի կառուցվածքը և
քիմիական կազմը:
• Միկոզների և միկոտոքսիկոզների դասակարգումը և բնութագրերը: Համակարգային
կամ
խորը
միկոզներ,
դերմատոմիկոզներ,
օպորտունիստական
միկոզներ:
Բորբոսասնկերը և խմորասնկերը որպես միկոզների հարուցիչներ:
• Աէրոմիկոլոգիան և մարդու առողջությունը` օդում բնակվող սնկային սպորների դերը
շնչառական հիվանդությունների ժամանակ: Պաթոգեն սնկերի կենսաբանական ռիսկերի
և բազմազանության կատեգորիաները: Օդի միկոբիոտայի որակական և քանակական
հետազոտությունների մեթոդները: Օդում բնակվող սնկերի սպորները դրսում և բնակելի
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տարածքներում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Коваль Э.З., Руденко А.В., Волощук Н.М. Пенициллии. Руководство по идентификации.
– Киев: ННИРЦУ. – 2016. – 407 с.
2. Микология сегодня. Под ред. Дьякова Ю.Т., Сергеева Ю.В. – Москва: Национальная
академия микологии. – 2007. - Т. 1. – 375 с.
3. Сергеев А.Ю., Сергеев Ю.В. Грибковые инфекции. – М.: Бином. – 2008. – 480 с.
4. Medical Mycology: Current Trends and Future Prospects. – Ed.Mehdi Razzaghi-Abyaneh,
Masoomeh Shams-Ghahfarokhi, Mahendra Ra. – CRC Press. – 2015. – 442 p.
5. Mueller G.M., Bills G.F., Foster M.S. Biodiversity of fungi. - London: Elsevier Academic
press. - 2004. - 777 p.
1. 0703/Մ12
4 . 4 ժամ/շաբ.

2. Օգտակար բույսերի կենսաբազմազանությունը և
կիրառումը արտադրությում
5. դաս. 45 ժամ/լաբ.15 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային

3. 6 ECTS
կրեդիտ

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Դասընթացի նպատակն է գիտականորեն հիմնավորել հանրապետության տարբեր
շրջաններում օգտագործման ենթակա օգտակար բույսերի բազմազանությունը`
ելնելով ժամանակակից տվյալներից և բնական ռեսուրսների կայուն օգտագործման
սկզբունքներից, ներկայացնել օգտակար բույսերի դասակարգումների
ժամանակակից մոտեցումները,
2. պարզաբանել ՀՀ ֆլորայի կենսաբազմազանությունը, անթրոպոգեն ազդեցությունը
օգտակար բույսերի տարածման վրա, բնապահպանական նշանակությունը,
3. ծանոթացնել օգտակար բույսերի հիմնական ընտանիքների և դրանց
մորֆոլոգիական առանձնահատկություննների հետ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. Բացահայտելու
օգտակար
բույսերի
սիստեմատիկական
դիրքը,
մորֆոկենսաբանական և էկոլոգիական առանձնահատկությունները,
2. տարբերելու օգտակար բույսերի կենսաբազմազանության օգտագործման և
պահպանման մեխանիզմները,
3. կազմելու միջոցառումների պլան, հաշվի առնելով օգտակար բույսերի
օգտագործման և պահպանման ժամանակակից մոտեցումները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. Տիրապետելու բույսերի նույնականացման և օգտակար բույսերի դասակարգման
ժամանակակից մեթոդներին և կիրառելու տեսակների նույնականացման
ժամանակ,
2. մշակելու և վերլուծելու փորձարարական և դաշտային հետազոտությունների
արդյունքները,
3. տիրապետելու օգտակար բույսերի պահպանման, հավաքի և տեղեկատվության
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վերլուծության համար օգտագործվող ժամանակակից տեխնոլոգիաներին:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1. Ստեղծելու ՀՀ-ում տարածված օգտակար բույսերի ըստ ֆլորիստիկ շրջանների
բաշխվածության տվյալների էլեկտրոնային բազա:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1-հասկանալու բույսերի /դեղաբույսեր, օգտակար բույսեր/ կարգաբանության,
ձևաբանության,
անատոմիայի
առանձնահատկությունները,
բազմացման
մեխանիզմները,
աշխարհագրական
տարածվածությանը
և
էկոլոգիական
հարմարվողականությանը վերաբերող հարցերը: Տարբերակելու բույսերի տեսակները
և դրանք ճիշտ կիրառել լանդշաֆտային ձևավորման և քաղաքների կանաչապատման
գործում,
Բ1 պլանավորելու
բուսաբանական
դաշտային
և
լաբորատոր
հետազոտությունների ժամանակակից մեթոդների կիրառումը մասնագիտական
տարբեր բնագավառներում, օգտագործելու ժամանակակից տեղեկատվական
տեխնոլոգիաները բուսաբանության տարբեր բնագավառներում,
Բ3-կատարելու օգտակար բույսերի սերմերով և կտրոններով in vitro աճեցում,

Գ2-մշակելու ծրագրեր բույսերը կիրառելու բժշկության, դեղագործության և
կանաչապատման բնագավառներում և կենսատեխնոլոգիական արդյունաբերության
մեջ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Թեստավորում,
2. բանավոր հարցում,
3. ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
2-րդ ընթացիկ քննություն՝ ռեֆերատ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
• Օգտակար բույսերի դասակարգումների ընդհանուր բնութագիրը:
•

Արդյունագործական՝ բնափայտային, վայրի պտղատու, ուտելի և համեմունքային,
մեղրատու, վիտամինատու, յուղատու, խեժատու, աղաղանյութատու (դաբաղանյութեր),
ներկատու բույսեր: Վայրի աճող ուտելի և համեմունքային բույսեր: Հայաստանի
հանրապետությունում աճող պտղատու, հատապտղային, ընկուզապտղավոր բույսեր:
Մշակովի ուտելի բույսեր: Եթերայուղատու բույսեր:

•

Բնապահպանական և գեղազարդիչ բույսեր: Ռեկրեացիոն նշանակություն ունեցող
բուսատեսակները: Հայաստանի համար գիտական և մշակութային արժեք ունեցող
բուսատեասկների
գիտահետազոտական
նպատակներով
օգտագործման
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նշանակությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Կանաչ Հայաստան/ Հեղ. խումբ. – Երևան: Լիմուշ, 2016. – 352 էջ:
2. Վարդանյան Ժ.Հ., Գատրչյան Գ.Մ., Գրիգորյան Մ.Մ., Փայտյան Յու.Ե. Գեղազարդ ծառեր
և թփեր կանաչապատման համար: Եր., ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտ, 2015,
362 էջ:
3. Саркисян М.В. Боярышники (Crataegus L.) Южного Закавказья. - Ер.: НАН РА, Институт
ботаники, 2016,- 144с.
4. Файвуш Г.М., Алексанян А.С. Местообитания Армении. - Ер.: НАН РА, Институт
ботаники, 2016,- 360с.
5. Gabrielian E. Fragman-Sapir O. Flowers of the Transcaucasus and adjacent areas. A.R.G.
Gantner Verlag K.G. – 2008.
1. 0703/Մ13

2. Սնկերը կենսատեխնոլոգիայում

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս. 45ժամ/ գործ. 15 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
4.
Ստեղծել պատկերացում սնկերի կենսատեխնոլոգիայի ժամանակակից
վիճակի և խնդիրների, զարգացման և հեռանկարների մասին,
5.
ծանոթանալ սնկերի կենսաբանական առանձնահատկությունների հետ,
որպես կենսատեխնոլոգիական ուսումնասիրությունների օբյեկտ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
6. Ծանոթացնելու
սնկերի
ֆիզիոլոգիապես
ակտիվ
նյութերի,
հակաբիոտիկների հետ,
7. ներկայացնելու մակրոսկոպիկ և միկրոսկոպիկ սնկերի արհեստական
աճեցման պատմությությունը և զարգացումը աշխարհում,
8. վերլուծելու սնկաբուծության կիրառական նշանակությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

9. Տարբերակելու աճեցվող սնկերի տեսակները,
10. վերլուծելու սնկերի տրոֆիկական խմբերը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
11. Օգտագործելու մասնագիտական գիտելիքները գործունեության տարբեր
բնագավառներում,
12. իրականացնելու հետազոտական աշխատանքներ սնկերի արտադրության
մեջ:
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13. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5-ներկայացնելու
սնկերի
տեսակների
կիրառումը
կենսատեխնոլոգիայում։ Տարբերակելու սնկերի աճեցման համար
սննդարար միջավայրերը, աճեցվող սնկերի ուտելի և դեղաբանական
նշանակություն ունեցող տեսակները: Կիրառել ստացված գիտելիքները
ուտելի սնկերի ցանքսային միցելիումի արտադրության և պահպանման
գործում: Բացատրել ստերիլ սպորային միցելիումի ստացման
մեխանիզմները
Բ1-պլանավորելու
սնկաբանական
դաշտային
և
լաբորատոր
հետազոտությունների
ժամանակակից
մեթոդների
կիրառումը
մասնագիտական
տարբեր
բնագավառներում,
օգտագործելու
ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բուսաբանության և
սնկաբանության տարբեր բնագավառներում,
Գ2-մշակելու ծրագրեր սնկերը կիրառելու բժշկության, դեղագործության և
կենսատեխնոլոգիական արդյունաբերության մեջ,
Գ5-պատրաստելու
զեկուցումներ,
գիտահետազոտական
հրապարակումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները,
վարելու
գիտական
բանավեճեր,
մշակելու
և
իրականացնելու
հետազոտական
ծրագիր,
սնկաբանական
և
բնապահպանական
ոլորտներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. Լաբորատոր աշխատանքներ
3. Ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1- ին ընթացիկ քննությունը բանավոր է՝ ներկայացված ինքնուրույն
աշխատանքի գնահատում ըստ հանձնարարված թեմայի:
2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 10 հարց,
յուրաքանչյուրը` 0,4 միավոր:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակումազմ է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը` 2,5 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
• Սնկերի կենսաբանական առանձնահատկությունները:
• Սնկերի ֆիզիոլոգիապես ակտիվ նյութերը: Սնկերի հակաբիոտիկները:
• Միկրոմիցետների կիրառումը տարբեր բնագավառներում, մասնավորապես
պանրագործության
մեջ:
Սնկերի
աճեցման
համար
սննդարար
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միջավայրերը:
• Մակրո- և միկրոսկոպիկ սնկերի արհեստական աճեցման պատմությունը:
• Աճեցվող սնկերի ուտելի տեսակներ:
• Մակրոմիցետների տրոֆիկական խմբերը:
• Ուտելի սնկերի ցանքսային միցելիումի արտադրությունը և պահպանումը:
Ստերիլ սպորային միցելիումի ստացման փուլերը:
• Շամպինիոն երկսպորավոր: Ականջասունկ սովորական: Ձմեռային,
ամառային, աշնանային կոճղասնկերի և էկզոտիկ սնկատեսակների
աճեցում:
• Ուտելի սնկերի միցելիումի աճեցումը հեղուկ միջավայրի վրա:
• Հայաստանում արհեստականորեն աճեցվող տեսակները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ավագյան Ս. Տնամերձ սնկաբուծություն. - Երևան: “Զանգակ-97”. 2003. - 72էջ:
2. Заикина Н.А., Коваленко А.Е., Галынкин В.А., Дьяков Ю.Т., Тишенков А.Д.
Основы биотехнологии высших грибов. – СПб.: Проспект науки. – 2007. 336
с.
3. Valverde M. E., Hernandez-Perez T., Paredes-Lopez O. Edible mushrooms:
Improving human health and promoting quality life // International Journal of
Microbiology. - 2015. - 1-14.
4. Stamets P. Growing gourmet and medicinal mushrooms. Berkeley, CA, 1993. –
554p.
5. Amuneke E. H., Dike K. S., Ogbulie J. N. Cultivation of Pleurotus ostreatus: An
edible mushroom from agrobase waste products // Journal of Microbiology and
Biotechnology Research. - 2011. – 1. – P. 1-14.
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2. Լանդշաֆտային ձևավորման հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.
6. 3-րդ ՝ աշնանային

3. 3 ECTS
կրեդիտ

5. դաս.30 ժամ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Ձևավորել ուսանողների մոտ ռոկարիումներ կառուցելու ունակություն և
զարգացնել գեղեցիկի հանդեպ ճաշակ,
2. ներկայացնել ռոկարիումների տեսակները և դրանց ճիշտ կառուցումը տվյալ
հողամասի վրա,
3. ծանոթացնել ուսանողներին այգիների տարբեր ձևերի հետ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. Ինքնուրյուն կառուցելու ռոկարիումներ,
2. ճիշտ ընտրելու տվյալ ռոկարիումների համար բույսերը և քարերը,
օգտագոծելով նաև ջուրը որպես կոմպոնենտ,
3. ճիշտ համադրելու գունային գամման ծաղիկների ընտրության ընթացքում`
հաշվի առնելով դրանց սեզոնայնությունը,
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4. տարբերելու այգիների տեսակները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. Կառուցելու ռոկարիումներ՝ օգտագործելով լանդշաֆտային ձևավորման
հիմունքները,
2. տարբերակելու բույսերի տեսակները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1. Կազմակերպելու աշխատանքներ ռոկարիում և ալպինարիում կառուցելու
համար,
2. ստացած գիտելիքները օգտագործելու այգիների ձևավորման գործում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1-հասկանալու բույսերի/դեղաբույսեր, օգտակար բույսեր/
կարգաբանության, ձևաբանության, անատոմիայի
առանձնահատկությունները, բազմացման մեխանիզմները,
աշխարհագրական տարածվածությանը և էկոլոգիական
հարմարվողականությանը վերաբերող հարցերը: Տարբերակել բույսերի
տեսակները և դրանք ճիշտ կիրառել լանդշաֆտային ձևավորման և
քաղաքների կանաչապատման գործում:
Բ3-Կատարելու օգտակար բույսերի սերմերով և կտրոններով in vitro
աճեցում:
Բ8-Ճանաչելու ՀՀ-ում տարածված և ՀՀ Բույսերի և Սնկերի Կարմիր գրքում
գրանցված վտանգված տեսակները, գնահատել բուսատեսակները ըստ
IUCN 3.1 դասակարգերի:
Գ2-Մշակելու ծրագրեր բույսերը կիրառելու կանաչապատման և
լանդշաֆտային ձևավորման գործում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. Թեստավորում,
2. Բանավոր հարցում,
3. Ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
2-րդ ընթացիկ քննություն՝ ռեֆերատ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննությունըբանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
• Ծանոթացում լանդշաֆտային ձևավորման հիմունքների հետ:
• Ալպինարիում
և
ռոկարիում
հասկացությունները
և
դրանց
առանձնահատկությունները: Ռոկարիումերի տեսակները:
• Լանդշաֆտային ձևավորման մեթոդները և նրանց կիրառման
նշանակությունը:
• Բույսերի ճիշտ ընտրությունը ըստ տարածքների:
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Ռոկարիումների համար նախատեսված քարեր, դրանց տեսակները և
օգտագործումը լանդշաֆտային ձևավորման մեջ:
• Այգիների ձևերը` տնամերձ այգիներ, այգիներ տանիքների վրա,
ձմեռային այգիներ:
14. Հիմնական գրականությանցանկ.
1. Էլոյան Ի. Մ., Պողոսյան Ա. Վ., Հովհաննիսյան Ե. Խ. Ռոկարիումների
ձեվավորման հիմունքները: Ուսւոմնական ձեռնարկ - Եր. –ԵՊՀ հրատ. –
2016. -75 էջ:
2. Վարդանյան Ժ.Հ., Գատրչյան Գ.Մ., Գրիգորյան Մ.Մ., Փայտյան Յու.Ե.
Գեղազարդ ծառեր և թփեր կանաչապատման համար: Եր., ՀՀ ԳԱԱ
Բուսաբանության ինստիտուտ, 2015, 362 էջ:
3. Агафонов Н.В., Мамонов Е.В., Иванова И.В. Декоративное садоводство
//Учебник для вузов. М., Колос, 2003, 320с.
4. Кочарян К.С. “ Элементы ландшафтного дизайна”, Москва, 2004.
5. Кочарян К.С. “Чудо-сад”, Москва, 2005.
•
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4. 2 ժամ/շաբ.

2. Քաղաքների կանաչապատման հիմունքներ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

5. դաս.30 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային
7. Առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Ստեղծել պատկերացում Հայաստանի կանաչ տնկարկների տեսակային
բազմազանության և ծառերի, թփերի ու ծաղկաբույսերի օգտագործման
վերաբերյալ,
2. ստեղծել պատկերացում կանաչապատման համար բույսերի ընտրության
հիմունքների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ներկայացնելու
կանաչ
տնկարկների
տեսակային
բազմազանության
անհրաժեշտությունը,
2. ճանաչելու գեղազարդ ծառերի, թփերի ու ծաղկաբույսերի տեսակները,
3. բացատրելու հասարակական և հատուկ նշանակության տնկարկների ստեղծման
առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. Կիրառելու ստացված գիտելիքները տարածքների կանաչապատման գործում,
2. վերականգնելու խախտված կանաչ տարածքները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1. Օգտագործելու ստացած գիտելիքները մասնագիտական գործունեության
ընթացքում,
2. առաջարկելու կանաչ տարածքները ստեղծման և վերականգնման մոտեցումներ և
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եղանակներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1-հասկանալու բույսերի/դեղաբույսեր, օգտակար բույսեր/ կարգաբանության,
ձևաբանության,
անատոմիայի
առանձնահատկությունները,
բազմացման
մեխանիզմները, աշխարհագրական տարածվածությանը և էկոլոգիական
հարմարվողականությանը
վերաբերող
հարցերը:
Տարբերակել
բույսերի
տեսակները և դրանք ճիշտ կիրառել լանդշաֆտային ձևավորման և քաղաքների
կանաչապատման գործում:
Բ3-Կատարելու օգտակար բույսերի սերմերով և կտրոններով in vitro աճեցում:
Բ8-Ճանաչելու ՀՀ-ում տարածված և ՀՀ Բույսերի և Սնկերի Կարմիր գրքում
գրանցված վտանգված տեսակները, գնահատել բուսատեսակները ըստ IUCN 3.1
դասակարգերի:
Գ2-Մշակելու ծրագրեր բույսերը կիրառելու կանաչապատման և լանդշաֆտային
ձևավորման գործում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. Սեմինարներ
3. Իրավիճակային խնդիրների քննարկում
4. Առաջադրանքների կատարման ստուգում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը բանավոր է` ներկայացված ինքնուրույն աշխատանքի
գնահատում, 4 միավոր առավելագույն արժեքով, միավորների քայլը 0,5:
2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 20 հերբարիումային
նմուշի նույնականացում, յուրաքանչյուրը` 0,2 միավոր:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը` 2 միավոր, միավորների քայլը 0,5 և “Hot
Potatoes” ծրագրի համապատասխանության ընտրության 20 հարց պարունակող թեստ,
յուրաքանչյուրը` 0,2 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
• Քաղաքների կանաչապատումը որպես քաղաքաշինության բաղկացուցիչ տարր:
• Դենդրոլոգիական շրջանացում և նախագծում: Բուսաբանական այգիներ և
դենդրոպարկեր:
• Կանաչ տնկարկների տեսակային բազմազանություն: Կանաչապատման համար
բույսերի ընտրության հիմունքները:
• Հասարակական և հատուկ նշանակության կանաչ տնկարկներ: Տնկարկներում
բուսատեսակների խմբավորման առանձնահատկություններ: Բույսերի վեգետատիվ
փուլերի առանձնահատկությունները քաղաքի պայմաններում:
• Երևան քաղաքի տնկարկներում տարածված տերևաթափ ծառերի և թփերի
տեսակների ուսումնասիրում: Տնկարկներում տարածված մշտադալար տեսակների
ուսումնասիրում: Ծանոթացում Երևան քաղաքի տնկարկներում տարածված ծաղկող
խատաբույսերի հետ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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1. 0703/Մ14
4. 2 ժամ/շաբ.

2. Ջրիմուռները և դրանց կիրառական նշանակությունը

3. 3 ECTS
կրեդիտ

5. դաս. 30ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային
7. Առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
1.
Դասընթացի նպատակն է՝
1. Ներկայացնել ջրիմուռները որպես ջրային միջավայրում բնակվող ստորակարգ
ֆոտոավտոտրոֆ օրգանիզմների էկոլոգիական խումբ,
2. ծանոթացնել դրանց առանձնահատկությունների հետ,
3. ուսումնասիրել ջրիմուռների դերը և նշանակությունը բնության մեջ և մարդու
կյանքում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. Օգտագործելու ջրիմուռաբանական գիտելիքները գիտամանկավարժական և
բնապահպանական գործունեության մեջ,
2. տարբերակելու ջրիմուռների նույնականացման սկզբունքները,
3. գնահատելու ջրիմուռների դերը և նշանակությունը բնության մեջ և մարդու կյանքում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Կիրառելու ջրիմուռների նույնականացման ժամանակակից մեթոդները,
2. մշակելու և վերլուծելու փորձարարական հետազոտությունների արդյունքները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Ստեղծելու ջրիմուռների տվյալների էլեկտրոնային բազա,
2. հետազոտությունների տվյալները լուսաբանելու հոդվածներում կամ
գիտաժողովներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4-Բացահայտելու բույսերի տարբեր կարգաբանական և էկոլոգիական խմբերի
կառուցվածքների համեմատական և զարգացման առանձնահատկությունները,
նշելով կենսաբազմազանության պահպանման գործում բույսերի
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կենսատեխնոլոգիայի նշանակությունը և հեռանկարները։
Բ1-պլանավորելու բուսաբանական դաշտային և լաբորատոր հետազոտությունների
ժամանակակից մեթոդների կիրառումը մասնագիտական տարբեր բնագավառներում,
օգտագործելու ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բուսաբանության
և տարբեր բնագավառներում,
Բ6-ծավալելու կազմակերպչական գործունեություն բնության պահպանության և
ռացիոնալ բնօգտագործման բնագավառներում,
Գ2-մշակելու ծրագրեր բույսերը կիրառելու բժշկության, դեղագործության և
կենսատեխնոլոգիական արդյունաբերության մեջ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Թեստավորում,
2. բանավոր հարցում,
3. ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
2-րդ ընթացիկ քննություն՝ ռեֆերատ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
• Ջրիմուռները որպես ջրային միջավայրում բնակվող ստորակարգ ֆոտոավտոտրոֆ
օրգանիզմների էկոլոգիական խումբ:
• Ջրիմուռների դասակարգման սկզբունքները: Պրոկարիոտ ջրիմուռներ: էուկարիոտ
ջրիմուռներ: Ջրիմուռների կենսական ցիկլերը:
• Ջրիմուռների էկոլոգիան և տարածվածությունը:
• Ջրիմուռների դերը բնության մեջ: Ջրիմուռների դերը բնապահպանական հարցերում:
• Ջրիմուռների հավաքման, աճեցման, ուսումնասիրման և պահպանման մեթոդներ:
• Ջրիմուռների կիրառումը ջրի կենսաբանական անալիզի ժամանակ, երկրաբանության
և իրավագիտության մեջ:
• Ջրիմուռների բացասական դերը բնության մեջ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ
1. Белякова Г.А., Дьяков Ю.Т., Тарасов К.Л. Водоросли и грибы: учебник для студ. высш.
учеб. заведений / Ботаника: в 4 т. М. Издательский центр «Академия». 2006. Т. 1.- 320 с. Т.
2. -320 с.
2. Дьяков Ю.Т. (ред.). Ботаника: Курс альгологии и микологии. М. Изд-во МГУ. 2007. -557 c.
3. Дьяков Ю.Т. Введение в альгологию и микологию. М. Изд-во МГУ. 2000. -190 c.
4. Wasser S.P., Nevo E. Biodiversity of Cyanoprocaryotes, Algae and Fungi of Israel. LichenForming, Lichenicolous, and Allied Fungi of Israel. International Center for Cryptogamic
Plants and Fungi, Institute of Evolution, University of Haifa, Israel, 2005.
5. Борисова Э. Г., Никитенко В.В. Альгология в стоматологии.- Изд-во СпецЛит.- 2017.
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2. ՀՀ հազվագյուտ և անհետացող բույսեր

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. 30 ժամ

6. 3-ր դ՝ աշնանային

7. Առանց եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ ՀՀ հազվագյուտ և անհետացեղ
բույսերի կատեգորիաների և մորֆոէկոլոգիական
առանձնահատկությունների վերաբերյալ,
2. ներկայացնել բույսերի հազվագյուտության պատճառները,
ուսումնասիրության մեթոդները, պարզաբանել անթրոպոգեն
ազդեցությունը հազվագյուտ և անհետացող բույսերի տարածման վրա,
պահպանումը ՀՀ բուսաբանական այգիներում, արգելոցներում և
արգելավայրերում,
3. ծանոթացնել հազվագյուտ և անհետացող բույսերի հիմնական
ընտանիքների և դրանց մորֆոլոգիական առանձնահատկություննների
հետ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Բացահայտելու հազվագյուտ և անհետացող բույսերի սիստեմատիկական
դիրքը, մորֆոկենսաբանական և էկոլոգիական առանձնահատկությունները,
2. տարբերակելու բուսաբանական այգիների, արգելոցների, արգելավայրերի և
կարմիր գրքերի դերը հազվագյուտ և անհետացող բույսերի պահպանման
գործում,
3. կազմելու միջոցառումների պլան, հաշվի առնելով կենսաբազմազանության
պահպանման ժամանակակից մոտեցումները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Տիրապետելու հազվագյուտ և անհետացող բույսերի նույնականացման
ժամանակակից մեթոդներին և կիրառելու տեսակների նույնականացման
ժամանակ,
2. մշակելու և վերլուծելու փորձարարական և դաշտային հետազոտությունների արդյունքները,
3. տիրապետելու հազվագյուտ և անհետացող բույսերի պահպանման, հավաքի
և տեղեկատվության վերլուծության համար օգտագործվող ժամանակակից
տեխնոլոգիաներին:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Ստեղծելու ՀՀ-ում տարածված հազվագյուտ և անհետացող բույսերի ըստ
ֆլորիստիկ շրջանների բաշխվածության տվյալների էլեկտրոնային բազա
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1 - հասկանալու բույսերի /դեղաբույսեր, օգտակար բույսեր/
կարգաբանության, ձևաբանության, անատոմիայի
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առանձնահատկությունները, բազմացման մեխանիզմները,
աշխարհագրական տարածվածությանը և էկոլոգիական
հարմարվողականությանը վերաբերող հարցերը: Տարբերակելու բույսերի
տեսակները և դրանք ճիշտ կիրառել լանդշաֆտային ձևավորման և
քաղաքների կանաչապատման գործում,
Ա4 - բացահայտելու բույսերի տարբեր կարգաբանական և էկոլոգիական
խմբերի կառուցվածքների համեմատական և զարգացման
առանձնահատկությունները, նշելով կենսաբազմազանության
պահպանման գործում բույսերի կենսատեխնոլոգիայի նշանակությունը և
հեռանկարները,
Բ3-կատարելու օգտակար բույսերի սերմերով և կտրոններով in vitro
աճեցում,
Գ5-պատրաստելու զեկուցումներ, գիտահետազոտական
հրապարակումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր, մշակելու և
իրականացնելու հետազոտական ծրագիր բուսաբանական և
բնապահպանական ոլորտներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. Թեստավորում,
2. բանավոր հարցում,
3. ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
2-րդ ընթացիկ քննություն՝ ռեֆերատ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
• ՀՀ-ում հազվագյուտ և անհետացող բույսերի տարածվածությունն ու
պահպանումը:
• Բույսերի անհետացման պատճառները:
• Կենսաբանական օբյեկտների դիտման, նկարագրման, նույնականացման,
դասակարգման և աճեցման մեթոդները:
• Հազվագյուտ և անհետացող բույսերի ընտանիքները, դրանց
մորֆոլոգիական առանձնահատկությունները:
• ՀՀ բույսերի Կարմիր գրքում ներառված հազվագյուտ և անհետացող բույսերի
ուսումնասիրություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Խանջյան Ն. Հայաստանի բնության հատուկ պահպանվող տարածքները.
Երևան, 2004, 64 էջ:
2. Կենսաբազմազանության մասին կոնվենցիա: Հինգերորդ Ազգային Զեկույց:
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Երևան, 2014, 126 էջ:
3. ՀՀ բույսերի Կարմիր գիրք (բարձրակարգ բույսեր և սնկեր): 2-րդ հրատ.
/Թամանյան Կ., Արևշատյան Ի., Գաբրիելյան Է. և ուր. Խմբ. Թամանյան Կ. և
ուրիշներ/, Երևան, 2010, 592 էջ:
4. Флора Армении тт. 1-11.
5. Fayvush G., Arakelyan M., Aghababyan K., Aleksanyan A., Aslanyan A., Ghazaryan
A., Hovhannisyan M., Kalashyan M., Nahapetyan S. The “Emerald” Network in the
Republic of Armenia. Yerevan, 2016, 144 p.
1. 0703/Մ14
4. 2 ժամ/շաբ.

2. Սնկերի և բույսերի ժամանակակից
կարգաբանություն և ֆիլոգենիա
5. դաս. 30 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային

3. 3 ECTS
կրեդիտ

7 Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Ներկայացնել սնկերի/բույսերի կարգաբանության զարգացման
պատմությունը;
2. ծանոթացնել սնկերի/բույսերի ժամանակակից մոլեկուլային/կլադային
կարգաբանության և ֆիլոգենիայի հիմնախնդիրներին;
3. ստեղծել ժամանակակից պատկերացում տեսակի կառուցվածքի և
տեսակառաջացման մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Իմանալու սնկերի/բույսերի կարգաբանության և ֆիլոգենիայում կիրառվող
մոլեկուլային, գենետիկական և կենսաինֆորմատիկայի մեթոդները;
2. ձեռքբերելու սնկերի/բույսերի կարգաբանության և ֆիլոգենիայի ժամանակակից
հիմնախնդիրների և նվաճումների վերաբերյալ գիտելիքներ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. Իրականցնելու ժամանակակից կարգաբանության, կիբեռկարգաբանության
ոլորտում գիտական աշխատանքներ;
2. կարողանալու օգտվել գենոմի միջազգային
համակարգչային տվյալների
կենտրոններից և գենբանկից

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Պատկերացնելու սնկերի/բույսերի էվոլյուցիոն ընթացքի հիմնական
ուղիները;
2. կիրառելու ստացած գիտելիքները տարբեր մասնագիտական հարցերի
լուծման ժամանակ;
3. իրականացնելու գիտահետազոտական աշխատանքներ ժամանակակից
կարգաբանության ոլորտում:
501

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3-տեղեկանալու սնկերի՝ հիմնարար գենետիկական հետազոտությունների
մոդելային օրգանիզմների հետ, դրանց գենոմի կառուցվածքային
առանձնահատկությունների և ուսումնասիրման դասական ու մոլեկուլային
մեթոդներին:
Սովորել
ֆիլոգենետիկական
ծառերի
կառուցման
սկզբունքները, տարբերակել կարգաբանական չափանիշները, իմանալ
կարգաբանական նշանակության գեները,
Բ5-Ծանոթանալ սնկերի ժամանակակից կարգաբանության նվաճումներին,
կիրառվող դասական, մոլեկուլային և կենսաինֆորմատիկայի մեթոդներին,
սնկերի առանձին բաժինների ժամանակակից կարգաբանական
վերադասավորումների,
Գ3
վերլուծելու
և
համակարգելու
սնկերի
և
բույսերի
կարգաբանությանը և էկոլոգիական ուսումնասիրություններին առնչվող
տվյալները, բազմազանության պահպանության և վերարտադրության հետ
կապված
առանձնահատկությունները՝
օգտվելով
օտարալեզու
տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ,
տվյալների էլեկտրոնային բազա),
Գ5-պատրաստելու զեկուցումներ, գիտահետազոտական
հրապարակումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները,
վարելու գիտական բանավեճեր, մշակելու և իրականացնելու
հետազոտական ծրագիր բուսաբանական, սնկաբանական և
բնապահպանական ոլորտներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. Սեմինարներ
3. Առաջադրանքների կատարման ստուգում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը բանավոր է` ներկայացված ինքնուրույն
աշխատանքի գնահատում 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների
քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է, հարցատոմսը պարունակումում է 5 հարց,
յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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Բույսերի/սնկերի կարգաբանության զարգացման պատմությունը:
Տաքսոնոմիա, նոմենկլատուրա:
Դասական կարգաբանության վերակառուցումը ֆիլոգենետիկական՝ կլադային
կարգաբանության: Կարգաբանական մակարդակներ. տաքսոն և կլադ:
Բույսերի և սնկերի ժամանակակից կարգաբանության մեջ և ֆիլոգենիայում
կիրառվող դասական և մոլեկուլային մեթոդները: Ֆիլոգենետիկական ծառեր,
կառուցման
սկզբունքները
և
մեթոդները:
Կիբեռկարգանություն:
Կարգաբանական հատկանիշներ և չափանիշներ, “մորֆոլոգիական” և
“մոլեկուլային” չափանիշներ:
Մոլեկուլային կարգաբանության մեջ կիրառվող գեներ: Ռ-ԴՆԹ, կառուցվածքը և
ֆիլոգենետիկական
նշանակությունը:
Սնկերի/բույսերի
մոլեկուլային
կարգաբանության և ֆիլոգենիայի ժամանակակից նվաճումները:Սնկերի
էվոլյուցիայի հիմնական ուղղությունները:
Տեսակի և պոպուլյացիաների կառուցվածքային առանձնահատկությունները
սնկերի մոտ: Տեսակառաջացում:
Կարգաբանական, կենսաբանական,
ֆիլոգենետիկական, գենետիկական տեսակ:

•
•
•
•

•

•

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.

Բադալյան Ս.Մ. Սնկերի բջջաբանության և գենետիկայի ներածություն,
Երևան: ԵՊՀ, 2005:
Гарибова Л.В. Обзор и анализ современных систем грибов. Петрозаводск. 1999.
Bass D, Richards AT. Three reasons to re-evaluate fungal diversity ‘on Earth and in
the ocean’ Fungal Biol Reviews 25, 2011, pp. 159-164.

4.

The Mycota. Growth, Differentiation and Sexuality, Vol. I, 3rd Ed., Jürgen
Wendland (Ed.). Chapter 12, Springer-Verlag, Kües U, S.M. Badalyan, A. Gießler, B.
Dörnte. 2016. Asexual sporulation in Agaricomycetes, pp. 269-328.

5.

The Mycota. Evolution of Fungi and Fungal-Like Organisms. Pöggeler S,
Wöstemeyer J (Eds.), Springer, 2011.

1. 0703/Մ01

2. Սննդամթերքի անվտանգության ցուցանիշների
հիմնական խմբերը և դրանց որոշումը
փորձարկման լաբորատորիայում

3. 3
ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. 30ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային

7 Առանց եզրափակիչ գնահատման
դասընթաց

1.

8.Դասընթացի նպատակն է՝
Ներկայացնել սննդամթերքի անվտանգության համընդգրկուն խնդիրը և դրա
ապահովման մեխանիզմներն աշխարհում: Մեկնաբանել սննդամթերքի
անվտանգության ապահովումը արտադրության, պահման, փոխադրման,
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իրացման, օգտահանման փուլերում: Ռիսկերի հայտնաբերումը և
կառավարումը HACCP մոդելով;
2.
բնութագրել անվտանգության ցուցանիշների հիմնական խմբերը, այդ թվում՝
թունավոր տարրեր, հակաբիոտիկներ, ռադիոնուկլիդներ, պեստիցիդներ,
մանրէներ, մանրադիտակային սնկեր, միկոտոքսիններ;
3.
ուսուցանել անվտանգության ցուցանիշների որոշման ընթացակարգերը՝
նմուշառումից, նմուշապատրաստումից մինչև փորձարկումներ և դրանց
արդյունքների գնահատում: Մեկնաբանել սննդամթերքի փորձարկման
լաբորատորիաներին ներկայացվող միջազգային պահանջները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

2.

3.

Օգտագործելու սննդամթերքի անվտանգության մասին գիտելիքները՝
գիտահետազոտական, ուսումնագործնական աշխատանքներում,
սպառողների տարբեր խմբերին իրազեկման ժամանակ;
Տիրապետելու սննդամթերքի անվտանգությանը վերաբերող փաստաթղթերի
(նորմատիվ, մեթոդական, տեխնիկական) փորձաքննության պահանջներին
(վերլուծություն և գնահատում);
տիրապետելու սննդամթերքի նմուշառման, փորձարկումների
նախապատրաստման և կատարման, արդյունքների (գրառումների) և
արձանագրությունների ձևակերպման պահանջներին և ընթացակարգերին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

Կատարելու անվտանգության ցուցանիշների որոշման նպատակով
նմուշապատրաստում և փորձարկումներ՝ համապատասխան
սարքավորումների և չափման միջոցների գործարկմամբ, կատարելով
չափումներ, փորձարկումների արդյունքների ճշտության հաշվարկներ,
չափման անորոշության գնահատումներ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
2.

Ստեղծելու փորձարկումների արդյունքում ստացված տվյալների
էլեկտրոնային շտեմարան;
3.
փորձարկումների ընթացքում ստացված արդյունքները գնահատելու
միջոցով առանձնացնելու կիրառական արժեք ներկայացնող տվյալները,
նորույթները և ձևակերպել հրապարակման ենթակա նյութեր (հոդվածներ,
հաղորդումներ, թեզիսներ և այլ):
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6-կիրառելու բուսական և կենդանական ծագում ունեցող սննդամթերքների
էկոլոգիական ռիսկերի գնահատման էքսպրես մեթոդները,
Բ2-իրականացնելու միջոցառումներ մարդու համար վտանգավոր սնկերի
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տարածման, ախտորոշման և դրանց կողմից հարուցվող հիվանդությունների
կանխարգելման ուղղությամբ,
Բ7-գնահատելու մարդածին ազդեցության դերը շրջակա միջավայրի վրա,
Գ4-մշակելու և իրականացնելու
հետազոտական աշխատանքների
ծրագրեր` բժշկական սնկաբանության և կիրառական բուսաբանության
ոլորտներում իրականացնելու բազմազա-նության պահպանմանն ուղղված
միջոցառումներ, ձևակերպելու և լուծելու գիտահետազոտական և
գիտամանկավարժական գործունեությունում ծագած խոր մասնագիտական
գիտելիքներ պահանջող հիմնախնդիրներ
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1.
Գործնական առաջադրանքներ, խաղեր
2.
Իրավիճակների վերլուծություններ
3.
Խմբային և ինքնուրույն աշխատանքներ
4.
Թեսթավորում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
2-րդ ընթացիկ քննություն՝ ռեֆերատ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
• Սննդամթերքի
անվտանգության
ընդհանուր
պահանջները
և
ապահովման մեխանիզմները: Էկոլոգիապես անվտանգ սննդամթերք:
Սննդամթերքի գենետիկական անվտանգություն:
• Սննդամթերքի
անվտանգության
ապահովումը
արտադրության,
պահման, փոխադրման, իրացման, օգտահանման փուլերում: Ռիսկերի
վերլուծության և հսկման կրիտիկական կետերի HACCP համակարգի
սկզբունքները:
• Սննդամթերքի անվտանգության ցուցանիշների հիմնական խմբերը՝
հակաբիոտիկներ,
ռադիոնուկլիդներ,
պեստիցիդներ,
մանրէներ,
մանրադիտակային սնկեր, միկոտոքսիններ, դրանցով սննդամթերքի
աղտոտման ուղիները և միջոցները:
• Սննդամթերքի նմուշառման առաձնահատկությունները՝ ըստ որոշվող
ցուցանիշի:
• Անվտանգության
ցուցանիշների
որոշման
ընթացակարգերը՝
նմուշառումից,
նմուշապատրաստումից
մինչև
փորձարկումներ:
Ավանդական և էքսպրես փորձարկման մեթոդները և դրանց
վերարտադրելիությունը:
Փորձարկումների
արդյունքների
փաստաթղթավորումը, գնահատումը, համաձայն սահմանված նորմերի և
չափանիշների: Փորձարկումների ճշտության հաշվարկներ, չափումների
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անորոշությունների գնահատումներ:
• Սննդամթերքի
փորձարկման
լաբորատորիային
ներկայացվող
միջազգային պահանջները՝ համաձայն ISO/IEC 17025 ստանդարտի:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Բատիկյան Հ.Գ. Որակ և անվտանգություն. Պարենային հումք և
սննդամթերք. Ուսումնական ձեռնարկ – Եր. 2001, 108 էջ
2. Բատիկյան

Հ.Գ.

բորբոսասնկերի

Պտուղբանջարեղենի
հայտնաբերման

և

պահածոներում
որոշման

ջերմակայուն

մեթոդ.

Մեթոդական

ցուցումներ, ՀՀ ԿԳՆ, ՀՊՃՀ –Եր.- 2004թ.,18 էջ
3. Բատիկյան Հ.Գ. «Պարենային հումքում և սննդամթերքում թունավոր
տարրերի

որոշումը

ատոմաաբսորբցիոն

մեթոդով».

Մեթոդական

ցուցումներ, ՀՀ ԿԳՆ, ՀՊԱՀ –Եր. -2008թ., 12 էջ
4. Բատիկյան
միջավայրի

Հ.Գ.

«Պարենային

օբյեկտներում

հումքում,

մանրէների

սննդամթերքում,

հայտնաբերումը

և

արտաքին
հաշվարկն

արագացված մեթոդներով». Մեթոդական ցուցումներ, ՀՀ ԿԳՆ, ՀՊԱՀ –Եր. –
2010, 18 էջ
5. Բատիկյան

Հ.Գ.,

Աղաբաբյան

Ա.Ա.

Սննդամթերքի

անվտանգության

կառավարման HACCP համակարգ. Ուսումնական ձեռնարկ, ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱԱՀ
–Եր. –2016, 112 էջ:
1. 0703/Մ14

2.Սնկերի փորձարարական հետազոտություններ և
նույնականացում

3. 6.
ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս. 60 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
4. Ուսանողներին ծանոթացնել ինչպես մակրո-, այնպես էլ միկրոսկոպիկ սնկերի
հավաքման, նույնականացման և պահպանման հետ,
5. պարզաբանել այն գործոնները, որոնք նպաստում են տարբեր սնկային
հիվանդությունների զարգացմանը և տարածմանը,
6. կարողանալ որոշել Հայաստանում տարածված տարբեր կարգաբանական և
էկոլոգիական խմբերին պատկանող սնկերի տեսակները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Տարբերելու սնկերը ըստ էկոլոգա-տրոֆիկական խմբերի,
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2. սննդամիջավայրերի վրա աճող սնկերը տարանջատելու և նույնականացնելու,
3. տարբերելու սնկային հիվանդություններ հարուցող տեսակները և
առաջարկելու դրանց դեմ պայքարի միջոցները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.

Տիրապետելու և կիրառելու նույնականացման ժամանակակից մեթոդները
մշակելւո և վերլուծելու առանձին ցեղերի մորֆոլոգիական
առանձնահատկությունները
վերլուծելու կիրառական նշանակությունը:

3.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.

Ստեղծելու Հայաստանի որոշ լայնորեն տարածված սնկերի տվյալների բազա

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1-հասկանալու սնկերի /դեղասնկեր/ կարգաբանության, ձևաբանության,
անատոմիայի առանձնահատկությունները, բազմացման մեխանիզմները,
աշխարհագրական տարածվածությանը և էկոլոգիական
հարմարվողականությանը վերաբերող հարցերը:
Բ1 պլանավորելու
սնկաբանական
դաշտային
և
լաբորատոր
հետազոտությունների
ժամանակակից
մեթոդների
կիրառումը
մասնագիտական տարբեր բնագավառներում, օգտագործելու ժամանակակից
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաները
սնկաբանության
տարբեր
բնագավառներում,
Բ4-կիրառելու կենսավնասմանը ենթարկված արդյունաբերական հումքից և
արտադրանքից միկոդեստրուկտորների անջատման և աճեցման մեթոդները,
Բ7-գնահատելու մարդածին ազդեցության դերը շրջակա միջավայրի վրա:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
Թեստավորում,
2.
Բանավոր հարցում,
3.
Ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
2-րդ ընթացիկ քննություն՝ ռեֆերատ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննությունըբանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
•

Ծանոթացում պայուսակավոր և բազիդիալ սնկերի մորֆոլոգակուլտուրալ
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•
•

առանձնահատկություններին, հավաքմանը, որոշման և պահպանման
/հերբարիզացիայի/ մեթոդներին:
Մակաբույծ և սապրոտրոֆ
օօմիցետների /սնկանման օրգանիզմներ/ և
իսկական սնկերի ծանոթացում ու որոշում:
Անկատար սնկերի բաժնին պատկանող տեսակների ծանոթացում և որոշում:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Азбукина З.М. Грибы. - Владивосток: Дальнаука.- 2005.
2. Коваль Э.З. Митковская Т.И. Микологические поражения музейных памятников. Киев. - 2014. - 235с.
3. Коваль Э.З., Руденко А.В., Волощук Н.М. Пенициллии. Руководство по
идентификации. – Киев: ННИРЦУ. – 2016. – 407 с.
4. Марфенина О.Е., Макарова Н.А., Иванова А.Е. Оппортунистические грибы в
почвах и приземных слоях воздуха мегаполиса (на примере района Тушино г.
Москвы). Микология и фитопатология, 2011, т. 45, № 5, С. 397-407.
5. Guidance for Clinicians on the Recognition and Management of Health Effects Related
to Mold Exposure and Moisture Indoors. University of Connecticut Health Center,
2004.
1. 0703/Մ15

2. Սնկերի որպես շրջակա միջվայրի աղտոտիչներ

3. 6
ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս. 60 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Ծանոթացնել արդյունաբերական հումքի, արտադրանքի կենսավնասում
հարուցող մակրո- և միկրոօրգանիզմների տեսակային կազմի վերաբերյալ,
2. տարբերակել միկրոմիցետներ-դեստրուկտորների մորֆոլոգակուլտուրալ
բնութագիրը, պարզաբանել դրանց կողմից հասցրած վնասների աստիճանը,
3. ծանոթացնել վնասակար սնկերի դեմ պայքարի միջոցների կիրառման հետ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

2.

3.

Տիրապետելու կենսավնասմանը ենթարկված արդյունաբերական հումքից,
արտադրանքից միկոդեստրուկտորների անջատման և աճեցման
մեթոդներին,
ձեռք բերելու գիտելիքներ կենսավնասում հարուցող սնկերի
մորֆոլոգակուլտուրալ առանձնահատկությունների մասին և կտիրապետի
նույնականացման մեթոդներին,
իրականացնելու պայքարի համալիր միջոցառումներ, հաշվի առնելով
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պաթոգեն սնկերի ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի վրա:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. Տիրապետելու և կիրառելու միկոդեստրուկտորների նույնականացման
ժամանակակից մեթոդները,
2. տարբերակելու պաթոգեն սնկերը ըստ մորֆոլոգակուլտուրալ
առանձնահատկությունների

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1. Ստեղծելու հայտնաբերված պաթոգեն սնկերի տվյալների էլեկտրոնային
բազա
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1-հասկանալու սնկերի /դեղասնկեր/ կարգաբանության, ձևաբանության,
անատոմիայի առանձնահատկությունները, բազմացման մեխանիզմները,
աշխարհագրական տարածվածությանը և էկոլոգիական
հարմարվողականությանը վերաբերող հարցերը:
Ա2-տարբերակելու
ֆիտոպաթոգեն,
օպորտունիստական
սնկերը;
ծանոթանալ դրանց ծագմանը, կառուցվածքին, սնկերի տեր-մակաբույծ
փոխհարաբերություններին վերաբերվող հարցերին: Տալու գիտելիքներ
մարդու և կենդանիների, բույսերի սնկային հիվանդությունների և դրանց
տարածման մասին: Ծանոթանալու բորբոսասնկերի և խմորասնկերի
կարևորագույն ներկայացուցիչների հետ:
Բ1 պլանավորելու
սնկաբանական
դաշտային
և
լաբորատոր
հետազոտությունների
ժամանակակից
մեթոդների
կիրառումը
մասնագիտական
տարբեր
բնագավառներում,
օգտագործելու
ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները սնկաբանության
տարբեր բնագավառներում,
Գ1-նախագծելու և իրականացնելու սնկերի, սնկանման օրգանիզմների
բազմազանությունը պահպանող միջոցառումների համալիր ծրագրեր,
գնահատելու միկոբիոտայի և ֆլորայի վրա անթրոպոգեն ազդեցության
հետևանքները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. Թեստավորում,
2. բանավոր հարցում,
3. ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
2-րդ ընթացիկ քննություն՝ ռեֆերատ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
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Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կենսավնասում և կենսաքայքայում հասկացողությունները:
Մակրո- և միկրո կենսաքայքայում հարուցող ագենտների ազդեցության
ոլորտը, հասցրած վնասները, պայքարի միջոցները:
• Սնկային հարուցիչների մորֆոլոգակուլտուրալ բնութագիրը:
• Արտադրանքի, սարքավորումների սնկադիմացկունությունը:
• Ախտահարված
հումքը,
ապրանքները
որպես
մարդու
սնկային
հիվանդությունների վարակի օջախ: Մարդու միկոզներ և միկոտոքսիկոզներ
հարուցող մանրադիտակային հողային սնկերը: Արդյունաբերական
ապրանքների սնկադիմացկանության փորձարկման մեթոդները:
• Կենսաքայքայում
առաջացնող
օրգանիզմների
դեմ
պայքարի
և
կանխարգելման միջոցառումներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
•
•

1. Горбушина А. А. и др. Грибы, повреждающие мрамор в Херсоне // Микол. и
Фитопатол. - 1996. - Т. 3. - Вып. 4. - С. 23-27.
2. Коваль Э.З. Митковская Т.И. Микологические поражения музейных
памятников. - Киев. - 2014. - 235с.
3. Коваль Э.З., Руденко А.В., Волощук Н.М. Пенициллии. Руководство по
идентификации. – Киев: ННИРЦУ. – 2016. – 407 с.
4. Лугаускас Л. Ю., Микульскене А. И. и др. Каталог микромицетовбиодеструкторов полимерных материалов. - М.: Наука. - 1987. - 340 с.
5. Lee T., Grinshpun S., Martuzevicius D., Adhikari A., Crowford C., Reponen T.
Culturability and concentracion of indoor and outdoor airborne fungi in six singlefamily homes // Atmospheric Environ. - 2006. – V. 40. - P. 2902-2910.
1. 0703/Մ15
2. Թունավոր բույսեր և սնկեր
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ
5. դաս. 30 ժամ/ գործ. 30 ժամ
6. 3-րդ՝ աշնանային
7.Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1.
Ստեղծել մասնագիտական պատկերացում Հայաստանի թունավոր բույսերի
և սնկերի նշանակության, տարածման և ճիշտ օգտագործման մասին,
2.
ստեղծել պատկերացում թունավոր բույսերի և սնկերի կիրառման մասին
օֆիցինալ և ավանդական բժշկության մեջ, ինչպես նաև որպես
կենսաբանորեն ակտիվ հավելում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Ճանաչելու Հայաստանում տարածված թունավոր բույսերը և սնկերը,
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2.
3.

ներկայացնելու թունավոր բույսերի և սնկերի դերը և նշանակությունը
մարդու կյանքում,
թվարկելու թունավոր բույսերի և սնկերի օգտագործման եղանակները:

1.
2.
3.

Բացահայտելու Հայաստանի թունավոր բույսերը և սնկերը,
տարբերակելու տեսակները ուտելի տեսակներից,
ռացիոնալ օգտագործելու թունավոր տեսակների պաշարները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.

Առաջարկելու թունավոր բույսերի և սնկերի կիրառման մոտեցումներ և
եղանակներ:
2.
օգտագործելու ստացած գիտելիքները մասնագիտական գործունեության
ընթացքում,
3.
իրականացնելու հետազոտական աշխատանքներ կլինիկական ոլորտում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1-հասկանալու բույսերի /դեղաբույսեր, օգտակար բույսեր/ և սնկերի
/դեղասնկեր/ կարգաբանության, ձևաբանության, անատոմիայի
առանձնահատկությունները, բազմացման մեխանիզմները,
աշխարհագրական տարածվածությանը և էկոլոգիական
հարմարվողականությանը վերաբերող հարցերը: Տարբերակելու բույսերի
տեսակները և դրանք ճիշտ կիրառել լանդշաֆտային ձևավորման և
քաղաքների կանաչապատման գործում,
Բ2-իրականացնելու միջոցառումներ մարդու համար վտանգավոր սնկերի
տարածման, ախտորոշման և դրանց կողմից հարուցվող հիվանդությունների
կանխարգելման ուղղությամբ,
Բ8-ճանաչելու ՀՀ-ում տարածված և ՀՀ Բույսերի և Սնկերի Կարմիր գրքում
գրանցված վտանգված տեսակները, գնահատել բուսա- և սնկատեսակները
ըստ IUCN 3.1 դասակարգերի,
Գ5-պատրաստել զեկուցումներ, գիտահետազոտական հրապարակումներ,
ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր, մշակել և իրականացնել հետազոտական ծրագիր
բուսաբանական, սնկաբանական և բնապահպանական ոլորտներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
5.
6.
7.
8.

Դասախոսություններ
Գործնական աշխատանքներ
Սեմինարներ
Իրավիճակային խնդիրների քննարկում
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9.
Առաջադրանքների կատարման ստուգում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը բանավոր է` ներկայացված ինքնուրույն
աշխատանքի գնահատում, 4 միավոր առավելագույն արժեքով, միավորների
քայլը 0,5:
2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 40 հարց,
յուրաքանչյուրը` 0,1 միավոր:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը` 2 միավոր,
միավորների քայլը 0,5:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հասկացություն թունավոր բույսերի և սնկերի մասին: Թունավոր բույսերի
օգտագործման պատմական ակնարկ:
• Թունավոր բույսերի տնտեսական նշանակությունը:
• Ընդհանուր տեղեկություններ թունավոր սնկերի մասին: Թունավոր բույսերի
և սնկերի ազդող նյութերը:
• Արտաքին պայմանների ազդեցությունը թունավոր բույսերում ազդող
նյութերի ձևավորման վրա:
• Թունավոր բույսերի և սնկերի դասակարգման մոտեցումները: Թունավոր
բույսեր, որոնք առաջացնում են ԿՆՀ-ի խանգարումներ: Թունավոր բույսեր,
որոնք առաջացնում են այլ համակարգերի խանգարումներ:
• Թունավոր բույսերի և սնկերի հայտնաբերում: Թունավոր բույսերի ազդող
նյութերի որակական ռեակցիաներ:
• Թունավորման պրոֆիլակտիկ միջոցներ:
• Թույների կիրառման հիմնական մոտեցումները: Հակաթույներ:
• Սնկերից անհատական անտանելիություն:
• Բուսական թույները համաշխարհային գրականության և միֆեր մեջ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
•

1. Գալստյան Ս.Գ., Գրիգորյան Մ.Ռ., Նանագյուլյան Ս.Գ., Վասիլյան Ա.Վ. Սնկերով
թունավորումներ. - Երևան. - Հեղինակային հրատ. - 2011. - 108 էջ:
2. Альтманн Х. Ядовитые растения. Ядовитые животные. - М.: БММ АО. - 2004. 160 с.
3. Амасиаци А. Ненужное для неучей. - М.: Наука, 1990. - Т. 13. - 880с.
4. Вишневский М.В. Лекарственные грибы. - Москва: Эксмо. - 2014. – 400 с.
5. Коновалова T., Шевырева Н. Ядовитые растения. Атлас-определитель. - Из-во:
Фитон. - 2014. – 112 с.
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Ընդհանուր և մոլեկուլային գենետիկա

Ծրագրի անվանումը և
մասնագիտության թվանիշը

Ընդհանուր և մոլեկուլային գենետիկա

Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

Շնորհվող որակավորումը

Կենսաբանության մագիստրոս

Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական
տարին

2019-2021

Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

Ուսուցման ձևը

Առկա

051101.01.6

Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է.
1. խոր մասնագիտական գիտելիքներ հաղորդել գենետիկայի հիմնարար և
կիրառական ասպարեզներում,
2. ուսանողներին ունակ դարձնել գործնականում կիրառելու գենետիկայի
ժամանակակից մեթոդները կենսաբանության, բժշկության, բնապահպանության,
գյուղատնատեսության և քրեագիտության մեջ,
3. զարգացնելու
հմտություններ
գենետիկակական
տվյալներ
հավաքելու,
համակարգչային ծրագրերի օգտագործմամբ վիճակագրական վերլուծություն
կատարելու և ամփոփելու ստացված արդյունքները,
4. պատրաստել գիտական և գիտակրթական ծրագրեր կատարելու ունակ
մասնագետներ, որոնք իրենց տեսական և գործնական հմտություններով
կբավարարեն աշխատաշուկայի ժամանակակից պահանջները:
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1. նկարագրելու բջջի կենսագործունեությունը կարգավորող գենետիկական
մեխանիզմները, քրոմոսոմների կառուցվածքը, դրանց վերլուծության ժամանակակից
մեթոդները,
Ա2. լուսաբանելու մոլեկուլային գենետիկայի հիմունքները, բույսերի, կենդանիների և
մարդու գեների և գենոմների կառուցվածքը և գործունեությունը, քրոմոսոմային և
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գենային
հիվանդությունների,
վարքագծի,
ծերացման
և
երկարակեցության
գենետիկական
մեխանիզմները,
սահմանելու
կենսաբժշկագիտության
հիմնախնդիրները,
Ա3. լուսաբանելու բույսերի, կենդանիների և մարդու գենոմների կառուցվածքի, գեների
տեղակայման, կառուցվածքի և էքսպրեսիայի
ուսումնասիրման ժամանակակից
մեթոդները գենետիկական տվյալների վիճակագրական մշակման հիմունքները,
Ա4. հիմնավորելու մուտագենեզի, էկոգենետիկայի և ֆարմակոգենետիկայի հիմնական
դրույթները, նկարագրելու Հայաստանի էկոլոգիական խնդիրները,
Ա5. ներկայացնելու բջջային ու գենետիկական տեխնոլոգիաները, ռեկոմբինանտ ԴՆԹ-ի
ստեղծման ձևերը և դրանց կիրառումը,
Ա6. ներկայացնելու գիտահետազոտական աշխատանքի արդյունքները սեմինարներին,
Ա7. լուսաբանելու բժշկակենսաբանության, նանոկենսաբանության, իմունաբանության,
գենոմիկայի, ռադիոկենսաբանության, և սինթետիկ կենսաբանության, արդի
հիմնախնդիրները, ինչպես նաև հետազոտությունների պլանավորման և արդյունքների
վերլուծության սկզբունքները:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1. ցուցաբերելու օտար լեզվով բնագիր մասնագիտական գրականությունից օգտվելու և
մասնագիտական երկխոսություն վարելու կարողություն,
Բ2. ցուցաբերելու համակարգչային ծրագրերից օգտվելու կարողություն, ստեղծելու
մասնագիտական խնդիրների լուծման համար տվյալների համակարգչային հենքեր,
Բ3. գնահատելու ինքնածին միջավայրի գենաթունային գործոններով մակածված ԴՆԹ-ի
և քրոմոսոմների խաթարումներն ու ԴՆԹ-ի մեթիլացումը in vitro և in vivo,
գործնականում կիրառելու կենսաբազմազանության պահպանության սկզբունքները,
օգտագործելու կենսաբանական գիտելիքները կենսաբժշկական խնդիրների լուծման
համար,
Բ4. իրականացնելու պլազմիդների և ֆագերի ԴՆԹ-ի անջատում, տրանսֆորմացիա,
տրանսդուկցիա և կոնյուգացիա, գեների քարտեզավորում մանրէների մոտ, բույսերի
գեների նույնականացում,
Բ5. կատարելու գեների նոքաուտ գենոմի սպեցիֆիկ լոկուսներում CRISPR-Cas9 գենոմի
խմբագրման տեխնոլոգիայով,
Բ6. իրականացնելու գենետիկական տվյալների վիճակագրական վերլուծություն SPSS
version 19 և STATGRAPHICS Centurion 16.2 ծրագրերով:
Բ7. գործնականում իրականացնելու հետազոտությունների արդյունքների
կենսաչափում, մշակում և ներկայացում, ինչպես նաև բնագիտական տարբեր
ասպարեզներում կենսաբանական տեխնոլոգիաների օգտագործում:
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Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1. օգտագործելու կրթության և գիտության ոլորտում ժամանակակից գիտական
նվաճումներն ու տեղեկատվական տեխնոլոգիաները,
Գ2. կիրառելու ժամանակակից սարքավորումները, կենսաբանական պատկերները
վերլուծող համակարգչային ծրագրերը և վիճակագրական փաթեթները
մասնագիտական գործունեության մեջ,
Գ3. գործնականում իրականացնելու գիտական հետազոտությունների արդյունքների
վերլուծություն, գիտական քննարկում և մասնագիտական էթիկայի նորմերի
պահպանում:

Գնահատման ձևերը

Եզրափակիչ քննությամբ ավարտվող առարկաների համար՝

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է գրավոր
աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր հարցման գնահատման հիման վրա,
յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացների համար՝

1-ին ընթացիկ հարցումը գրավոր է, 9 միավոր առավելագույն արժեքով,
հարցատոմսը պարունակում է 9 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր, միավորների
քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ հարցումը գրավոր է, 9 միավոր առավելագույն արժեքով,
հարցատոմսը պարունակում է 9 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր, միավորների
քայլը 0,5 է:

Ստուգարքով ավարտվող դասընթացների համար՝
Ստուգարք բանավոր հարցմամբ:
Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
«Ընդհանուր և մոլեկուլային գենետիկա» ծրագրի շրջանավարտները կարող են
աշխատանքի անցնել և զարգացնել կարիերան կենսաբանության ոլորտում գործող
ձեռնարկություններում` զբաղեցնելով հետևյալ պաշտոնները.
Բուհեր և գիտահետազոտական ինստիտուտներ
1. գիտական և ուսումնա-օժանդակ լաբորանտներ,
2. գիտաշխատողներ և դասախոսներ,
3. ադմինիստրատիվ և ղեկավար պաշտոններ։
Դպրոցներ
1. կենսաբանության ուսուցիչներ:
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Բժշկա-գենետիկական, քրեագիտական լաբորասորիաներ և հիվանդանոցներ
2. բժիշկ-գենետիկ,
3. փորձագետ-գենետիկ,
4. ադմինիստրատիվ և ղեկավար պաշտոններ:
Բնապահպանական կազմակերպություններ
1. գենետիկ-թունաբան,
2. ադմինիստրատիվ և ղեկավար պաշտոններ:
Սննդամթերքի արտադրության կազմակերպություններ
1. գենետիկ-թունաբան,
2. լաբորատորիայի ղեկավար:
Հնարավոր աշխատավայրերն են. ԵՊՀ գենետիկայի և բջջաբանության ամբիոն,
բուհերի համապատասխան ամբիոնները, գիտահետազոտական ինստիտուտները,
գիտա-արտադրական հաստատությունները: Ստորև ներկայացվում են Հայաստանի
Հանրապետությունում կենսաբանության ոլորտում գործող որոշ ձեռնարկություններ
և դրանց գործունեության ոլորտը.
Բուհեր
1.
Երևանի պետական բժշկական համալսարանի համապատասխան
ամբիոններ,
2.
Երևանի պետական մանկավարժական համալսարանի համապատասխան
3.
ամբիոններ,
4.
Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի համապատասխան
5.
ամբիոններ,
6.
Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) պետական համալսարան,
Գիտահետազոտական ինստիտուտներ
1. ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ,
2. ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական քիմիայի ինստիտուտ,
3. ՀՀ ԳԱԱ Կենսաքիմիայի ինստիտուտ,
Բժշկա-գենետիկական, քրեագիտական լաբորատորիաներ և հիվանդանոցներ
(համապատասխան ուղղվածությամբ լաբորատորիաներ).
Բնապահպանական կազմակերպություններ (համապատասխան ուղղվածությամբ
լաբորատորիաներ).
Սննդամթերքի արտադրության կազմակերպություններ (համապատասխան
ուղղվածությամբ լաբորատորիաներ):
Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ գենետիկայի
և բջջաբանության ամբիոնի կամ այլ բնագիտական հետազոտական
ինստիտուտների ասպիրանտուրայում:
Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ
ռեսուրսները.
516

•

ժամանակակից

սարքավորումներով

և

ծրագրային

միջոցներով

ապահովված լաբորատորիաներ,
•

ուսուիմնական աուդիո- և տեսանյութեր,

•

համացանցում տեղադրված տվյալների բազաներ:

ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ

1. 1602/Մ03

Oտար լեզու-1

4. 4 ժամ/ շաբ.

3. 6 կրեդիտ
5. գործ. 60 ժամ

6. 1-ին աշնանային
7. ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1.կատարելագործել
ուսանողների
օտար
(անգլերեն)
լեզվով
հաղորդակցական կարողությունները՝ ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ
հաղորդակցման այլ ոլորտներում,
2.խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և
ոճաբանական յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
3.ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,
4.զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու
կարողությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
• կիրառելով մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր
մոտեցումները (որոնողական, ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ
ընկալել դրանց բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
• տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց
ճշգրիտ գործածության նպատակդրմամբ,
• ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով
ինքնուրույն աշխատանք կատարելու սկզբունքների իմացություն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
• իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային,
կառուցվածքային և ոճական վերլուծություն և թարգմանություն,
• ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու
փաստարկներ, ձևակերպել, շարադրել, հիմնավորել անձնական կարծիքը,
քննարկել, բանավիճել մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրների
շուրջ,
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• գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ,
ռեֆերատներ, գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով
շարադրանքը,
• լսելով ընկալել և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող
դասախոսությունների,
հարցազրույցների
ձայնագրություններ
և
տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

• արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից
(ներառյալ ինտերնետային) տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար
վերլուծելու և ներկայացնելու նպատակով:
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները
պետք է համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության
համաեվրոպական համակարգի (CEFR-ի) B2 մակարդակին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ
վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ4. Պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
4. ինքնուրույն աշխատանք,
5. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն
նախագծի իրականացում),
6. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
7. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր.
1. մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և
վերարտադրում,
2. մասնագիտական բառապաշարի ստուգում,
3. զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ,
4. բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի
վերաբերյալ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային,
քերականական և ոճաբանական յուրահատկությունները:
2. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց
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իրացումը օտար (անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման
գործընթացում:
3. Ակադեմիական
գրագրություն՝
գիտական
հոդվածների
ու
աշխատությունների, գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև
ռեֆերատների, զեկուցումների, էսսեների շարադրման ձևերն ու
սկզբունքները:
4. Մասնագիտական
բնագիր
տեքստերի,
դասախոսությունների,
ձայնագրությունների ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման,
վերարտադրության առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. John M.Swales,Christine B. Feak “ English in Today’s Research World’’ a
Writing Guide. The University of Michigan Press, USA, 2003.
2.
John M Swales and Christine B.Feak “Academic writing for Graduate
Students’’ 2000, USA.
3. M. Apresyan,D.Bagiryan "Mastering English For Biologists" YSU. 2010.
4. D. Krogh '' A guide to the natural world'' 2011.
5. J.Soars, L. Soars "First steps in Academic writing" Oxford 2014.

1. 1602 /Մ04
4. 2 ժամ/ շաբ.
6. 2-րդ գարնանային

2.Անգլերեն-2

3. 3 կրեդիտ
5. գործ. 60 ժամ
7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ամբողջացնել նախորդ մոդուլի օգնությամբ ձեռք բերած գիտելիքները,
22. ծանոթացնել օտար լեզվի իմացության ստուգման և գնահատման
պահանջներին,
23. ներկայացնել լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները և
ծանոթացնել թեստավորման հիմանական սկզբունքներին,
24. ներկայացնել լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և
մարտավարությունը,
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ցուցաբերել օտար լեզվի իմացություն միջազգային չափորոշիչներին
համապատասխան (B2-C1),
2. նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և
պահանջները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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3. գործնականում կատարել թեստային աշխատանքներ` կազմված
համաեվրոպական չափանիշների B2-C1 մակարակին
համապատասխան
4. արտահայտել մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր
և բանավոր խոսքով

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

5. արդյունավետ կիրառել համակարգչային հմտությունները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ
վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1.գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2.անհատական և խմբային աշխատանք,
3.ինքնուրույն աշխատանք,
4.գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:
• Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TOEFL
թեստավորման միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
• օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման
յուրահատկությունները,
• լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և
թեստավորման հիմանական սկզբունքները,
• լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և
մարտավարությունը,
• միջազգային թեստերի (TOEFL, IELTS, ITEP)
առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
6. 1 Debora Philips “ Longman Preparation Course for the TOEFL IBT”
Longman 2007
7. 2 Bruce Rogers “ The Complete Guide for TOEFL IBT Test Preparation”,
Thomson 2007
8. Boston Educational Services “Official ITEP Preparation Guide”, Create
Space Independent Publishing Platform 2014
9. ETS “The Official Guide to the TOEFL Testing”, McGraw-Hill Education
2012
10. Pauline Cullen “The Official Cambridge Guide to IELTS”, Cambridge
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English 2014
Kaplan “IELTS Premier”, Kaplan Publishing 2016

1. 0309/Մ01
4. 2 ժամ/շաբ.

2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները
մասնագիտական հետազոտություններով
5. գործ. 60 ժամ

3. 3
կրեդիտ

6.1-ին՝ աշնանային
7. ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
5. ձևավորել պատկերացում տվյալների հենքերի և WEB - կայքերի
մասին
սովորեցնել աշխատել տվյալների հենքերի հետ ACCESS
համակարգիօգնությամբ
6. սովորեցնել աշխատել WEB - կայքերի հետ` հիպերտեքստերի
նշադրման
HTML լեզվի օգնությամբ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
6. հենքի դերը իր մասնագիտությունում
7. ինտերնետային կայքերի ստեղծման սկզբունքները
8. տվյալների հենքերի ղեկավարման ACCESS համակարգ և
հիպերտեքստերի նշադրման HTML լեզու

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
14. ACCESS–ով ստեղծել և օգտագործել տվյալների հենքեր
15. HTML-ով ստեղծել ինտերնետային կայք և տեղադրել ինտերնետում
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. գնահատելու, կառավարելու
և վերահսկելու
մասնագիտական
գործունեության օբյեկտների մշակման և հետազոտման գործընթացների
որակը,
Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
• նախագծային մեթոդ
• համագործակցային ուսուցում
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է համակարգչի
միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
3. ACCESS համակարգ
4. HTML լեզու
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
7. Joan Lambert, Joyce Cox, Microsoft Access 2013 Step by Step. // Online Training
Solutions, Inc.,2015, 429 p.
8. Elizabeth Castro, Bruce Hyslop, HTML and CSS: Visual QuickStart Guide /

Edition 8. // Peachpit Press, 2013, 576 p.

1. 0709/02

2. Հետազոտությունների պլանավորում և
մեթոդներ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս․ - 15 ժամ/գործ 15 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային

7. ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել
1.հետազոտական գործունեության էությանը և առանձնահատկություններին,
հետազոտությունների ծրագրերին և դրանց մշակմանը, տարբեր բնույթի
հետազոտությունների նպատակներին և խնդիրներին, դրանց հիմնավորմանը
և ձևակերպմանը վերաբերող պատշաճ գիտելիքներ,
2.հետազոտությունների դասակարգմանը և տեսակներին, ինչպես նաև
մեթոդներին,արդյունքների մշակման և ներկայացման, կենսաչափման
սկզբունքների,
քանակական արդյունքների վիճակագրական մշակման,
ալգորիթմերին
և
ծրագրերին,
չափանիշներին,
մետավերլուծութան
վերաբերող մասնագիտական պատշաճ գիտելիքներ,
3.հետազոտությունների արդյունքների հավաստիության, եզրահանգման և
արդյունքների նշանակության, կենդանի օրգանիզմների ընտրության, դրանց
պահպանման, խնամքին, կենսաբանական մոդելներին ասպեկտներին
առնչվող պատշաճ, հիմնարար և համակարգված պատկերացում։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու անհատական և խմբակային (համալիր), նախաձեռնող և
պատվիրված հետազոտությունների առանձնահատկությունները,
2. ներկայացնելու ռեֆերատի, թեզիսի, հոդվածի, զեկուցման,
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հաշվետվության և այլ տիպի գիտական տեղեկատվության մշակման
եղանակները,
1. լուսաբանելու հետազոտությունների առանձնահատկությունները
կենսաբանության և բժշկագիտության մեջ։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. իրականացնելու հետազոտությունների պլանավորմում՝ հիմնավորում,
պատենտա-տեղեկատվական վերլուծություն,
5.
կիրառելու մեթոդների ընտրության,
դրական և բացասական
ստուգիչների, ճշգրիտ տվյալների և դրանց վերարտադրության
սկզբունքները,
6. օգտագործելու որակական և քանակական, վերլուծական և
համեմատական մեթոդներ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

7․ համակողմանի վերլուծելու փորձնական արդյունքները և տեսական
նյութը
8․պատրաստելու հետազոտություններիարդյունքների ներկայացմամբ
զեկուցումնր,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ
վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ1. կիրառելու կենդանաբանական դաշտային և լաբորատոր հետազոտությունների ժամանակակից մեթոդները
Բ2. ծավալելու գիտահետազոտական գործունեություն որպես գիտաշխատող,
իրակացնելու լաբորատոր և դաշտային հետազոտությունների ընթացքում
գիտական նյութի հավաքագրում, մշակելու փորձարարական և դաշտային
հետազոտությունների արդյունքները
Գ2. գնահատելու, կառավարելու
և վերահսկելու
մասնագիտական
գործունեության օբյեկտների մշակման և հետազոտման գործընթացների
որակը,
Գ3. ցուցաբերելու դյուրաշարժություն, համարձակություն և սառնասրտություն
պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. Ուսուցանող (բաց հարցերով քննարկում.ինքնագնահատում և փոխադարձ
գնահատում, ռեֆերատ/էսսեների և նախագծերի պատրաստում, անհատական
և խմբակային առաջադրանքներ) և միավորային գնահատում,
2. Ներմուծական և ավանդական դասախոսություններ, քննարկումներ տեղում,
ինտերակտիվ զրույց,
3. Անհատական խորհրդատվություն, ինքնուրույն ուսման ավելի ընդլայնված,
խոր վերլուծության և աջակցության հնարավորության տրամադրում,
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4․ Ինքնուրույն աշխատանքների և դրվագների ցուցադրմամբ զեկուցումսեմինարների հանձնարարում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք՝ բանավոր կամ գրավոր (հարցատոմս, թեստեր)։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներածություն։
Հետազոտական
գործունեության
էությունը
և
առանձնահատկությունները։ Հետազոտությունների ծրագրեր և դրանց
մշակում։ Հետազոտությունների տարբեր բնույթը։
Հետազոտությունների
նպատակները և խնդիրները, դրանց հիմնավորումը և ձևակերպումը։
Գիտական տեղեկատվությունը (ռեֆերատ, թեզիս, հոդված, զեկուցում,
մենագրություն, ձեռնարկ, ատենախոսություն, հաշվետվություն և այլն), դրա
մշակման եղանակները։
Ուսանողների
ինքնուրույն
աշխատանքը,
ձևերը
և
տեսակները։
Հետազոտությունների
պլանավորմում՝
հիմնավորում,
պատենտատեղեկատվական վերլուծություն, օրացուցային ծրագիր, նյութական բազա
(սարքավորումներ), ֆինանսավորման ծավալ, մասնագիտական կադրային
ապահովում։ Փորձերի պլանավորման համառոտ պատմությունը, տեսությունը
և
փուլերը։
Հետազոտությունների
մեթոդներ։
Հետազոտությունների
առանձնահատկությունները կենսաբանության և բժշկագիտության մեջ։
Կենդանի օրգանիզմների ընտրությունը, դրանց պահպանումը և խնամքը։
Կենսաբանական մոդելներ։
14. Հիմնականգրականությանցանկ.
a. Меледина Т.В., Данина М.М. (2015) Методы планирования и обработки
результатов научных исследований. Учебн. пособие, С-Петербург: Ун-т ИТМО,
ИХиБТ, 110 с.
b. Сидняев Н.И. (2015) Теория планирования эксперимента и анализ
статистических данных, Юрайт, 495 c.
c. Creswell, J.W. (2008). Educational research: Planning, conducting, and evaluating
quantitative and qualitative research (3rd). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
d. Marczyk G., DeMatteo D., Festinger D. (2005) Essentials of Research Design and
Methodology John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
e. Montgomery, D. (2013). Design and analysis of experiments (8th ed.). Hoboken,
NJ: John Wiley & Sons, Inc.

1. 0707/Մ 05 2. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները
4. 2 ժամ/շաբ.

5.դաս.՝ 30 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային

7. Ստւգարք
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3 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1.ստեղծել պատկերացում կենսաբանական
գիտությունների նոր ուղղությունների զարգացման, կենսաբանական
տեխնոլոգիաների կատարելագործման և
հասարակական գիտութունների հետ նոր սիմբիոտիկ սոցիոկենսաբանական ուղղութունների մասին,
2.հաղորդել գիտելիքներ բժշկակենսաբանության, մասնավորապես
նանոբժշկության, ռադիոկենսաբանության, աստղակնեսաբանության և
սինթետիկ կենսաբանության հիմնական հեռանկարների և խնդիրների
վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.լուսաբանելու
մոլեկուլային
և
բջջային կենսաբանության,
բժշկակենսաբանության, ռադիոկենսաբանության և աստղակենսաբանության
խնդիրները և հեռանկարները,
2.ներկայացնելու կենսաբանական նոր տեխնոլոգիաների ձևերը և
կենսաբանական տեղեկատվական բազաները,
2.ձևակերպելու
գենոմիկայի,
տրանսկրիպտոմիկայի,
պրոտեոմիկայի,
մետաբոլոմիկայի, մետագենոմիկայի, համեմատական գենոմիկայի և
մոլեկուլա-բջջային իմունաբանության հիմնական հասկացությունները,
3.բացատրելու մոլեկուլային նանոտեխնոլոգիաների բժշկական կիրառության
անհրաժեշտությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

4օգտագործելու կենսաբանական տեխնոլոգիաները բնագիտական տարբեր
ասպարեզներում հետազոտություններ իրականացնելու համար,
5. վերլուծելու
գենոմների,
տրանսկրիպտոմների,
պրոտեոմների,
մետաբոլոմների և մետագենոմների վերաբերյալ տվյալները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

6. կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում,
7. վերլուծելու առկա խնդիրները և առաջարկելու դրանց լուծման եղանակներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ1. կիրառելու կենդանաբանական դաշտային և լաբորատոր հետազոտությունների ժամանակակից մեթոդները
Բ2. ծավալելու գիտահետազոտական գործունեություն որպես գիտաշխատող,
իրակացնելու լաբորատոր և դաշտային հետազոտությունների ընթացքում
գիտական նյութի հավաքագրում, մշակելու փորձարարական և դաշտային
հետազոտությունների արդյունքները,
Բ5. իրականացնելու միջոցառումներ մարդու և ընտանի կենդանիների համար
վտանգավոր մակաբույծների տարածման, ախտորոշման և նրանց կողմից
հարուցվող հիվանդությունների կանխարգելման ուղղությամբ:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. Գործնական աշխատանքներ
3. Սեմինարներ
4. Իրավիճակային խնդիրների քննարկում
5. Առաջադրանքների կատարման ստուգում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք բանավոր հարցմամբ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
8. Կենսաբանական գիտությունների նոր ուղղությունների զարգացում:
9. Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն:
10. Մոլեկուլա-բջջային իմունաբանության:
11. Էպիգենետիկա, միկրո-ՌՆԹ-ներ:
12. Հետգենոմային տեխնոլոգիաներ` գենոմիկա, համեմատական գենոմիկա,
մետագենոմիկա, տրանսկրիպտոմիկա, պրոտեոմիկա, մետաբոլոմիկա:
13. Տեղեկատվական բազաների ստեղծում, կենսաինֆորմատիկա:
14. Բջջային կուլտուրաների տեխնոլոգիաներ, կենսանանոտեխնոլոգիաներ,
կենսապրոցեսինգ:
15. Սինթետիկ կենսաբանության զարգացում:
16. Մոլեկուլային նանոտեխնոլոգիաների բժշկական կիրառությունը:
17. Նանո-ռոբոտներ և նանոմեքենաներ:
18. Ռադիոկենսաբանության և աստղակենսաբանության խնդիրները և
հեռանկարները:
19. Ժամանակակից մոլեկուլային կենսաբանության խոշորագույն
հայտնագործությունները՝ նշանավորված Նոբելյան մրցանակներով:
20. Հասարակական գիտութունների հետ նոր սիմբիոտիկ սոցիոկենսաբանակա
ն գիտական ուղղութունների ստեղծում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
16.
Афонников Д.А., Миронова В.В. Системная биология. Вавиловский журнал
генетики и селекции, 2014, Том 18, № 1.
17.
Ванюшин Б.Ф. Эпигенетика сегодня и завтра. Вавиловский журнал генетики и
селекции, 2013, Том 17, № 4/2
18.
Редактирование генов и геномов. Под ред. Закияна С.М. Новосибирск, 2016.
19.
Xu ZP, Walker TL, Liu KL, Cooper HM, Lu GQ, Bartlett PF. Layered double
hydroxide nanoparticles as cellular delivery vectors of supercoiled plasmid DNA. Int J
Nanomedicine. 2007;2(2):163-74.
20.
Taubner RS, Schleper C, Firneis MG, Rittmann SK. Assessing the Ecophysiology of
Methanogens in the Context of Recent Astrobiological and Planetological Studies. Life
526

(Basel). 2015 Dec 3;5(4):1652-86.

0708/ Մ07
0703/Մ07

2. ՀՀ էկոլոգիական հիմնախնդիրները և
3. 6 ECTS
կենսաբազմազանության ուսումնասիրումը և
կրեդիտ
պահպանությունը
4. 4 ժամ/շաբ.
5. Դաս 60 ժամ
6. 1-ին աշնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողների մոտ պատկերացում ձևավորել
Հայաստանի էկոլոգիական և բնապահպանական խնդիրների, այդ խնդիրների
լուծման ուղղությամբ տարվող միջոցառումների և դրանց արդյունավետության
մասին, ծանոթացնել արդի կենսաբանության տարբեր ոլորտների նվաճումներին և
բնապահպանության ոլորտներում դրանց կիրառման հնարավորություններին,
ինչպես նաև ծանոթացնել ուսանողներին Հայաստանի բույսերի և սնկերի
գենետիկական ռեսուրսների բազմազանությանը և ձևավորել հիմնարար
գիտելիքներ կենսաբազմազանության ուսումնասիրման և պահպանման հետ
կապված խնդիրների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1.նկարագրելու Հայաստանում օդային, հողային և ջրային ռեսուրսների
հիմնական էկոլոգիական խնդիրները,
1. լուսաբանելու և արժեվորելու ՀՀ կենսաբազամազնությունը և դրա
պահպանության հիմնախնդիրները,
2. իրազեկ լինելու ՀՀ բնապհապանական տեղական և միջազգային
ծրագրերին:
3. ծանոթ լինելու Հայաստանում հայտնաբերված բույսերի, սնկերի և
կենդանիների հարուստ կենսաբազմազանությանը,
4. իրազեկ լինելու դեղաբույսերի, սնկերի և կենդանիների կիրառական
նշանակություն ունեցող տեսակների առանձնահատկությունների և դրանց
պահպանմանը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

5. օգտվելու ՀՀ կլիմայի փոփոխության մասին , կենսաբազմազանության
մասին, անապատացման դեմ պայքարի ազգային զեկույցներից,
6. մասնագիտական առանձնահատկություններից ելնելով վերլուծելու և
առաջարակնելու ՀՀ հողային և ջրային ռեսուրսների պահպանության և
օգտագործման արդյունավետության բարձրացման եղանականեր,
7. վերլուծելու և առաջարակնելու ՀՀ կենսաբազմազանության
պահպանության և օգտագործման արդյունավետության բարձրացման
եղանակներ,
8. նույնականացնելու որոշ առավել տարածված բույսերի, սնկերի և
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կենդանիների կիրառական նշանակություն ունեցող տեսակները,
9. կիրառելու դաշտային աշխատանքների մեթոդները,
10. կիրառելու կենսաբազմազանության ուսումնասիրություններում
օգտագործվող հիմնական սարքավորումները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

11. վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ,
12. աշխատելու թիմում,
13. գիտական հիմունքներով կազմակերպելու իր աշխատանքը,
14. ցուցաբերելու բանավոր և գրավոր հաղորդակցման կարողություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ1. կիրառելու կենդանաբանական դաշտային և լաբորատոր հետազոտությունների ժամանակակից մեթոդները,
Բ2. ծավալելու գիտահետազոտական գործունեություն որպես գիտաշխատող,
իրակացնելու լաբորատոր և դաշտային հետազոտությունների ընթացքում
գիտական նյութի հավաքագրում, մշակելու փորձարարական և դաշտային
հետազոտությունների արդյունքները,
Բ3. ծավալելու կազմակերպչական գործունեություն բնության պահպանության և
ռացիոնալ բնօգտագործման բնագավառում, գնահատելու մարդածին ազդեցության
դերը շրջակա միջավայրի վրա,
Բ4. ճանաչելու ՀՀ-ում տարածված և միջազգային և ՀՀ Կենդանիների Կարմիր
գրքում գրանցված կենդանիների տեսակները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
Դասավանդման ձևեր
1. Դասախոսություններ
2. Ուսումնառության ձևեր
3. Ինքնուրույն աշխատանք գրականության ընթերցում,
4. ՀՀ ազգային զեկույցների հիման վրա թիմային նախագծերի պատրաստում
և ներկայացում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն [կարճ պատասխաններ պահանջող հարցումներ, 10
հարց 0.4 իավոր յուրաքանչյուր պատասխանի համար].
2-րդ ընթացիկ քննություն. [բանավոր զեկույց ըստ հանձնարարաված թեմային ].
Եզրափակիչ քննություն. [բանավոր հարցում 5 հարց , յուրաքանչյուրը 1 միավոր
և խմբային /յուրաքանչյուրում 2 ուսանող/ նախագծի ներկայացում՝ 5 միավոր].
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
ՀՀ կլիման և աշխարհագրական առանձնահատկությթունները: Լանդշաֆը և
բնակլիմյական գոտիները: ՀՀ հողային ռեսուրսները, դրանց հիմնական
էկոլոգիական խնդիրները և պահպանությանն ուղղվախ միջոցառումները: ՀՀ
ջրային ռեսուրսները, ջրային ռեսուրսների էկոլոգիական խնդիրները: Աղտոտում,
էվտրոֆացում: Անապատացման հիմնախնդիրները: Հայաստանում կլիմայի
փոփոխության
պայմաններում
ադապտացիոն
միջոցառումների
528

նկարագրությունը:
Կենսաբազազանության
ուսումնասիրությունների
ժամանակակից մեթոդները: Հայաստանի կենսաբազմազնությունը, Անտառային
ռեսուրսները: Պահպանությանն ուղղված հիմնական միջոցառումները և դրանց
արդյունավետության
նկարագությունը:
Կենսաբազմազանության
կարևորությունը: “Կենսաբազմազանության մասին” կոնվենցիա: Հայաստանի
սպորավոր բույսերի և սնկերի կենսաբազմազանությունը: Հայաստանի
լանդշաֆտների
կենսաբազմազանությունը:
ՀՀ
Կենսաբազմազանության
պահպանության վիճակը: Հայաստանի տարածքի կենսաբազմազանությանր
սպառնացող վտանգներ /բնական և անթրոպոգեն/:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Կլիմայի փոփոխության երրորդ ազգային հաղորդագրություն: Երևան, 2015թ.
՛՛Լուսաբաց՛՛ հրատարակչություն, 190 էջ:
2. Republic օf Armenia The Fifth National Report տo The Convention օn Biological
Diversity, 2014, Yerevan, 108 pages.
3. ՀՀ կենդանիների Կարմիր գիրք. հաստատվել է ՀՀ կառավարության 29.01.10
թ.-ի թիվ 71–Ն որոշմամբ.
4. ՀՀ բույսերի Կարմիր գիրք. հաստատվել է ՀՀ կառավարության 29.01.10 թ. թիվ
72– որոշմամբ.
5. Biodiversity of Armenia. National reports. 1999 – 2009. (in English and Armenian).

0706/Մ06
2. Կենսաբժշկագիտության հատուկ գլուխներ
3. 6 կրեդիտ
0704/Մ06
ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.30 ժամ/գործ.30ժամ
6. 1-ին աշնանային
7.Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Դասընթացի նպատակն է՝
1. համադրել կենդանաբանական և ֆիզիոլոգիական գիտելիքները՝
կենսաբժշկության ընտրովի և արդիական խնդիրների գիտակցման և
վերլուծման նպատակով։
2ուսանողներին
հիմնարար
գիտելիքներ
տալ
օրգանիզմի,
օրգան
համակարգերի
ֆիզիոլոգիական
գործառույթների
ախտաբանական
դրսևորման վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ճանաչելու ժամանակակից կենսաբժշկագիտության խնդիրները և
կենսաբժշկագիտության նշանակությունը ժամանակակից գիտության
համար,
2. ըմբռնելու որոշ հիվանդությունների ժամանակ մարդու օրգանիզմում
ընթացող հիմնական պրոցեսների փոփոխության և դրանց ներքին և
արտաքին ազդակների հետ փոխազդեցության դիդապատճառները,
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3. պարզաբանելու բժշկագիտության համար հիմք հանդիսացող
օրգանիզմի ընդհանուր և մասնավոր ախտաբանական գործընթացները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կիրառելու կենսաբանական հետազոտությունների ժամանակակից
մեթոդները բժշկագիտության բնագավառում,
5. օգտագործելու ստացած մակաբուծաբանական գիտելիքները
մակաբուծային հիվադությունների ախտորոշման և կանխարգելման
համար,
6. կատարելու
արյունաստեղծ,
արյան
և
արյունամակարդման
համակարգերի հետազոտություններ` այդ համակարգերում առկա
ախտաբանական գործընթացները բացահայտելու նպատակով,
7. տարբերակելու
հյուսվածքներում
և
օրգաններում
տարբեր
ախտաբանական պրոցեսների ընթացքում առաջացող ձևաբանական
փոփոխությունները,
8. կիրառելու գործնականում ստացված գիտելիքները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
9. վերլուծելու
և
կանխատեսելու
կենսաբանական
ժամանակակից
հետազոտությունների արդյունքների հնարավոր կիրառումը բժշկագիտության
բնագավառում,
10. տիրապետելու
ժամանակակից
մեթոդաբանությանը,

կենսաբժշկագիտության

հիմնարար

11. օգտագործելու գիտելիքները որոշակի կենսաբանական խնդիրների
լուծման ժամանակ,
12. պատրաստելու
և
ներկայացնելու
գիտական
զեկուցումներ,
հաշվետվություններ, վարել գիտական բանավեճեր,
13. պատրաստել
և
ներկայացնել
գիտական
զեկուցումներ,
հաշվետվություններ, վարել գիտական բանավեճեր:
11. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ
վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. մեկնաբանելու մակաբույծ անողնաշարների ծագմանը, կառուցվածքին, տերմակաբույծ փոխհարաբերություններին վերաբերվող հարցերը,
Ա4. ներկայացնելու ողնաշարավոր և անողնաշար կենդանիների տարբեր
կարգաբանական խմբերի օրգան համակարգերի կառուցվածքի` համեմատական
և զարգացման առանձնահատկությունները:
Բ5. իրականացնելու միջոցառումներ մարդու և ընտանի կենդանիների համար
վտանգավոր մակաբույծների տարածման, ախտորոշման և նրանց կողմից
հարուցվող հիվանդությունների կանխարգելման ուղղությամբ
Բ6. լուսային մանրադիտակի տակ ճանաչելու տարբեր կենդանիների
հյուսվածքները և օրգանները` նրանց բաղադրիչ տարրերը, տարբերել
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կենդանիների սաղմնային և հետսաղմնային զարգացման որոշակի փուլերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
Դասավանդման ձևեր
1. Դասախոսություններ
2. Ուսումնառության ձևեր
3. Ինքնուրույն աշխատանք գրականության ընթերցում,
4. ՀՀ ազգային զեկույցների հիման վրա թիմային նախագծերի պատրաստում
և ներկայացում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն [կարճ պատասխաններ պահանջող հարցումներ, 10
հարց 0.4 իավոր յուրաքանչյուր պատասխանի համար].
2-րդ ընթացիկ քննություն. [բանավոր զեկույց ըստ հանձնարարաված թեմային ].
Եզրափակիչ քննություն. [բանավոր հարցում 5 հարց , յուրաքանչյուրը 1 միավոր
և խմբային /յուրաքանչյուրում 2 ուսանող/ նախագծի ներկայացում՝ 5 միավոր].
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
ՀՀ կլիման և աշխարհագրական առանձնահատկությթունները: Լանդշաֆը և
բնակլիմյական գոտիները: ՀՀ հողային ռեսուրսները, դրանց հիմնական
էկոլոգիական խնդիրները և պահպանությանն ուղղվախ միջոցառումները: ՀՀ
ջրային ռեսուրսները, ջրային ռեսուրսների էկոլոգիական խնդիրները: Աղտոտում,
էվտրոֆացում: Անապատացման հիմնախնդիրները: Հայաստանում կլիմայի
փոփոխության
պայմաններում
ադապտացիոն
միջոցառումների
նկարագրությունը:
Կենսաբազազանության
ուսումնասիրությունների
ժամանակակից մեթոդները: Հայաստանի կենսաբազմազնությունը, Անտառային
ռեսուրսները: Պահպանությանն ուղղված հիմնական միջոցառումները և դրանց
արդյունավետության
նկարագությունը:
Կենսաբազմազանության
կարևորությունը: “Կենսաբազմազանության մասին” կոնվենցիա: Հայաստանի
սպորավոր բույսերի և սնկերի կենսաբազմազանությունը: Հայաստանի
լանդշաֆտների
կենսաբազմազանությունը:
ՀՀ
Կենսաբազմազանության
պահպանության վիճակը: Հայաստանի տարածքի կենսաբազմազանությանր
սպառնացող վտանգներ /բնական և անթրոպոգեն/:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Կլիմայի փոփոխության երրորդ ազգային հաղորդագրություն: Երևան, 2015թ.
՛՛Լուսաբաց՛՛ հրատարակչություն, 190 էջ:
2. Republic օf Armenia The Fifth National Report տo The Convention օn Biological
Diversity, 2014, Yerevan, 108 pages.
3. ՀՀ կենդանիների Կարմիր գիրք. հաստատվել է ՀՀ կառավարության 29.01.10
թ.-ի թիվ 71–Ն որոշմամբ.
4. ՀՀ բույսերի Կարմիր գիրք. հաստատվել է ՀՀ կառավարության 29.01.10 թ. թիվ
72– որոշմամբ.
5. Biodiversity of Armenia. National reports. 1999 – 2009 (in English and Armenian).
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2. Բջջային և գենետիկական տեխնոլոգիաներ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. 15 ժամ/լաբ. 15 ժամ

6. 2-րդ՝գարնանային

7. Առանց ընթացիկ գնահատման
դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ուսանողներին ծանոթացնել բջջային կուլտուրաների` որպես բջջային
կենսաբանության հետազոտման հիմնական օբյեկտի հետ:
2.

հաղորդել հմտություններ բջջային կուլտուրաների հետ աշխատելու
հիմնական տեխնիկաների վերաբերյալ

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու նորմալ բջիջների և բջջային գծերի ստացման
աղբյուրները,
2. նկարագրելու բջիջների կուլտիվացման համար անհրաժեշտ
հիմնական պայմանները,
3. նկարագրելու ժամանակակաից գենետիկական տեխնոլոգիաները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

4. գործնականում իրականացնելու բջջային կուլտուրաների կուլտիվացիա,
5. գործնականում իրականացնելու փորձարարական աշխատանքներ բջջային
գծերի վրա` ժամանակակից մոլեկուլա-գենետիկական մեթոդների
կիրառմամբ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6.

օգտագործելու ժամանակակից տեխնիկան և սարքավորումները
լաբորատոր հետազոտությունների իրականացման համար,

7. մշակելու գործընթաց /պրոտոկոլ/ բջջային կուլտուրաների կիրառմամբ
գիտահետազոտական աշխատանք իրականացնելու նպատակով:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. ներկայացնելու բջջային ու գենետիկական տեխնոլոգիաները,
Բ5. կատարելու գեների նոքաուտ գենոմի սպեցիֆիկ լոկուսներում CRISPR-Cas9
գենոմի խմբագրման տեխնոլոգիայով,
Գ2. կիրառելու ժամանակակից սարքավորումները, կենսաբանական պատկերները
վերլուծող համակարգչային ծրագրերը և վիճակագրական փաթեթները
մասնագիտական գործունեության մեջ,
Գ3. գործնականում իրականացնելու գիտական հետազոտությունների
արդյունքների վերլուծություն, գիտական քննարկում և մասնագիտական էթիկայի
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նորմերի պահպանում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1.
Դասախոսություններ
2.
Լաբորատոր աշխատանքներ
3.
Գործնական աշխատանքներ
4.
Սեմինարներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց.
1. Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Բջջային կուլտուրաների տեսակները և աճման հիմնական փուլերը:
2. Բջջային կուլտուրաների կուլտիվացման մեթոդները և բաղադրիչները:
3. Բջիջների բազմացման արագության և մահվան հետազոտության
մեթոդներ:
4. Բնային բջիջների անջատման, կուլտիվացման և կիրառման հիմնական
մեթոդները:
5. In vitro թեստ-համակարգերի կիրառումը թունաբանության և
գենետիկական թունաբանության մեջ:
6. Բջջային կուլտուրաների կիրառումը նոր դեղամիջոցների մշակման
գործընթացում:
7. Հյուսվածքային ինժեներիա:
8. Մոնոկլոնալ հակամարմինների ստացում բջջային կուլտուրաների
կիրառմամբ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Culture of Animal Cells: A manual of basic technique, ed. 4, Freshney RI, 2011
2.
3.
4.
5.

(WIELY-LISS)
Епифанова О. Лекции о клеточном цикле, 2003.
Animal Cell Culture: A Practical Approach. Ed. by J. R. W. Masters. Oxford
University Press, 2000.
Animal cell biotechnology: methods and protocols. Edited by R.Portner. Human
Press, 2007.
New Developments and New Applications in Animal Cell Technology. Edited by
O-W. Merten, P.Perrin, B.Griffiths, 2002.
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2. Գենոմիկա և մոլեկուլային բժշկագիտություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. 15 ժամ/ գործ. 15 ժամ

6. 2-րդ՝գարնանային

7. առանց ընթացիկ գնահատման
դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• հաղորդել
մասնագիտական
գիտելիքներ
կառուցվածքային,
ֆունկցիոնալ և համեմատական գենոմիկայի նվաճումների մասին,
• ծանոթացնել
բժշկության
մեջ
գենոմիկայի
նվաճումների
կիրառությանը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
նկարագրելու
տարբեր
օրգանիզմների
գենոմների
կառուցվածքի և գործունեության առանձնահատկությունները,
2.
թվարկելու
գենոմային
տեխնոլոգիաների
կիրառման
ասպարեզները,
3.
հիմնավորելու բժշկություն մեջ գենոմների կիրառման
արդյունավետությունը,
1.

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
օգտագործելու ստացած գիտելիքները գենոմիկայի տարբեր
ասպարեզներում հետազոտություններ իրականացնելու համար,
5.
կիրառելու
գործնական կարողությունները բժշկական
ախտորոշման, տոհմաբանության և քրեագիտության ոլորտներում
գենետիկական վերլուծություն իրականացնելու համար,
6.
օգտագործելու
գենոմների,
տրանսկրիպտոմների
և
պրոտեոմների կառուցվածքի վերաբերյալ բանկերի տվյալները,
4.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
ստեղծագործաբար կիրառելու գիտելիքներն առկա խնդիրների
լուծման համար,

7.

օգտագործելու ժամանակակից սարքավորումները
հետազոտությունների իրականացման համար:

8.

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. լուսաբանելու մարդու գեների և գենոմների կառուցվածքը և գործունեությունը
Բ5. կատարելու գեների նոքաուտ գենոմի խմբագրման տեխնոլոգիայով,
Գ2. կիրառելու ժամանակակից սարքավորումները, կենսաբանական պատկերները
վերլուծող համակարգչային ծրագրերը և վիճակագրական փաթեթները
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մասնագիտական գործունեության մեջ,
Գ3. գործնականում իրականացնելու գիտական հետազոտությունների
արդյունքների վերլուծություն, գիտական քննարկում և մասնագիտական էթիկայի
նորմերի պահպանում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1.
Դասախոսություններ
2.
Լաբորատոր աշխատանքներ
3.
Գործնական աշխատանքներ
4.
Սեմինարներ
5.
Գործնական պարապմունքներ աուդիո- և տեսանյութերի
կիրառմամբ
6.
Ինտերնետում գենետիկական տվյալների բազայի կիրառում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց.
1. Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ժամանակակից պատկերացումներ գենոմների և գեների կառուցվածքի
մասին:
2. Գենոմիկա, տրանսկրիպտոմիկա և պրոտեոմիկա:
3. «Մարդու գենոմ» ծրագրի իրականացման հիմնական արդյունքները:
4. Տարբեր օրգանիզմների գենոմների համեմատական վերլուծություն:
5. Գեների գործունեության կարգավորման ձևեր:
6. Գենոմիկայի կիրառումը հիվանդությունների ախտորոշման և բուժման
համար:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Редактирование генов и геномов. Под ред. Закияна С.М. и др. Новосибирск,
2.
3.

4.
5.

2016
Васильев Г.В. Геномика. Вавиловский журнал генетики и селекции, 2014,
том 18, № 1, 158-165.
Liehr T. Cytogenetically visible copy number variations (CG-CNVs) in banding
and molecular cytogenetics of human; about heteromorphisms and euchromatic
variants. Mol Cytogenet. 2016 Jan 22;9:5.
Robinson EB, Neale BM, Hyman SE. Genetic research in autism spectrum
disorders. Curr Opin Pediatr. 2015 Dec;27(6):685-91.
Ma Y, Zhang L, Huang X. Genome modification by CRISPR/Cas9. FEBS J. 2014
Dec;281(23):5186-93.
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1. 0707/Մ10

2. Գենետիկական վերլուծություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. 30 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. հաղորդել
մասնագիտական
գիտելիքներ
գենետիկական
վերլուծության ժամանակակից մեթոդների մասին,
2. ծանոթացնել
գենետիկական
վերլուծության
կիրառմանը
բժշկության,
քրեագիտության
և
տոhմաբանության
ասպարեզներում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու գենետիկական վերլուծության սկզբունքները,
2. լուսաբանելու գենետիկական վերլուծության կիրառման

նվաճումները,
3. արժևորելու գենետիկական վերլուծության դերը կենսաբանության
և բժշկության մեջ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կառուցելու գենետիկական վերլուծության մոդելներ,
5. վերլուծելու գենետիկական վերլուծության մեթոդների

ընտրությունը և նրանց կիրառման արդյունքները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
կիրառելու ժամանակակից գիտահետազոտական մեթոդները և
տեսական գիտելիքները աշխատանքային ոլորտում,
7. օգտագործելու ժամանակակից տեխնիկան և սարքավորումները
լաբորատոր հետազոտությունների իրականացման համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
6.

Ա3. լուսաբանելու բույսերի, կենդանիների և մարդու գենոմների կառուցվածքի,
գեների տեղակայման, կառուցվածքի և էքսպրեսիայի ուսումնասիրման
ժամանակակից մեթոդները,
Բ5. կատարելու գեների նոքաուտ գենոմի խմբագրման տեխնոլոգիայով,
Գ2. կիրառելու ժամանակակից սարքավորումները, կենսաբանական պատկերները
վերլուծող համակարգչային ծրագրերը և վիճակագրական փաթեթները
մասնագիտական գործունեության մեջ,
Գ3. գործնականում իրականացնելու գիտական հետազոտությունների
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արդյունքների վերլուծություն, գիտական քննարկում և մասնագիտական էթիկայի
նորմերի պահպանում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1.
Դասախոսություններ
2.
Լաբորատոր աշխատանքներ
3.
Գործնական աշխատանքներ
4.
Սեմինարներ
5.
Գործնական պարապմունքներ աուդիո- և տեսանյութերի կիրառմամբ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1- ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է, 5 միավոր առավելագույն արժեքով ,
հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է`5 միավոր առավելագույն արժեքով,
հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Գենետիկական վերլուծության մեթոդներ. ամբողջական գենոմի
ասոցիացիաների հայտնաբերում, պոլիմերազային շղթայական ռեակցիա,
ԴՆԹ-ի սեկվենավորում, ԴՆԹ-չիպերի մեթոդ:
2. Գենետիկական վերլուծությունը բժշկության, քրեագիտության և
տոհմաբանության մեջ:
3. Որոշակի ֆունկցիաների համար պատասխանատու գեների
նույնականացում:
4. CRISPR/cas9 տեխնոլոգիաների կիրառումը գենետիկական վերլուծության
համար:
5. Տրանսպոզոնների կիրառումը գենետիկական վերլուծության համար:
6. Գեների կառուցվածքի և էքսպրեսիայի վերլուծություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Суспицын Е.Н., Соколенко А.П. Применение молекулярных технологий нового

поколения в медицинской генетике. Санкт-Петербург, 2013
2. Нефедова Л.Н. Применение молекулярных методов исследования в генетике.
М.: ИНФРА-М, 2012, 104с.
3. Епископосян Л.М. Когда генетика и история сталкиваются. Очерки по
генетической антропологии. 2008.
4. Лось Д.А. Как чувствуют стресс цианобактерии. Химия и жизнь, 2007, N7
5. Liu J, Zhou Y, Qi X, Chen J, Chen W, Qiu G, Wu Z, Wu N. CRISPR/Cas9 in zebrafish:
an efficient combination for human genetic diseases modeling. Hum Genet. 2016 Nov
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1. 0707/Մ11

2. Գենետիկական ճարտարագիտություն

4. 2ժամ/շաբ.

3. 3 ECTS
կրեդիտ

5. դաս. 15 ժամ/ լաբ. 15 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային
7 Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ուսանողներին
հաղորդել
մասնագիտական
գիտելիքներ
ռեկոմբինանտ ԴՆԹ-ի ստացման համար բաղադրիչ մոլեկուլների
անհրաժեշտ և կարևոր առանձնահատկությունների, բջիջներից
գեների անջատման և այլ բջիջների մեջ ներմուծման
տեխնոլոգիաների վերաբերյալ,
2. զարգացնել
ուսանողների
ունակությունը
հայթայթելու
և
քննադատորեն օգտագործելու տարբեր աղբյուրներից ստացված
տեղեկատվությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. լուսաբանելու
սկզբունքները
վերաբերյալ,

գենետիկական
ճարտարագիտության
կարևոր
ռեկոմբինանտ
ԴՆԹ-ի
մոլեկուլներ
կառուցելու

2. պատմելու գենային ճարտարագիտության ոլորտում օգտագործվող
տարբեր մոլեկուլային “գործիքների”`ֆերմենտների հատկությունները և
նրանց օգտագործման համար անհրաժեշտ պայմանները,
3. արժևորելու ժամանակակից մոլեկուլա-կենսաբանական մեթոդների
կիրառման արդյունավետությունը գենային ճարտարագիտության առջև
դրված խնդիրների լուծման համար,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. աճեցնելու տարբեր տեսակի բջիջները և անջատելու նրանցից
անհրաժեշտ ԴՆԹ-ի մոլեկուլները,
5. գնահատելու ԴՆԹ-ի մոլեկուլների չափսերը և քանակը հել-էլեկտրոֆորեզի
կիրառմամբ,
6. կառուցելու ռեկոմբինանտ ԴՆԹ-ի մոլեկուլներ անհրաժեշտ
հատկություններով,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7.

ստեղծագործաբար կիրառելու ունեցած գիտելիքները առկա գիտական և
գործնական խնդիրների լուծման համար,

8.

պլանավորելու և կատարելու հետազոտական աշխատանքներ նշված
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բնագավարում։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. ներկայացնելու ռեկոմբինանտ ԴՆԹ-ի ստեղծման ձևերը և նրանց կիրառումը,
Բ4. իրականացնելու պլազմիդների և ֆագերի ԴՆԹ-ի անջատում,
տրանսֆորմացիա, տրանսդուկցիա և կոնյուգացիա,
Գ2. կիրառելու ժամանակակից սարքավորումները, կենսաբանական պատկերները
վերլուծող համակարգչային ծրագրերը և վիճակագրական փաթեթները
մասնագիտական գործունեության մեջ,
Գ3. գործնականում իրականացնելու գիտական հետազոտությունների
արդյունքների վերլուծություն, գիտական քննարկում և մասնագիտական էթիկայի
նորմերի պահպանում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1.
Դասախոսություններ
2.
Լաբորատոր աշխատանքներ
3.
Գործնական աշխատանքներ
4.
Սեմինարներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց.
1. Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
7. Ռեկոմբինանտ ԴՆԹ-ի մոլեկուլների in vitro կառուցման սկզբունքները:
8. Ռեկոմբինանտ ԴՆԹ-ի ներմուծում պրոկարիոտների և էուկարիոտների
բջիջների մեջ:
9. Կլոնավորված գեների էքսպրեսիա:
10. Բույսերի գենետիկական ճարտարագիտություն:
11. Կենդանիների գենետիկական ճարտարագիտություն:
12. Ռեկոմբինանտ ԴՆԹ և գենոթերապիա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. B. Alberts, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter, 2008. «Molecular
biology of the cell», 5th ed., Garland Science, USA, pp. 1302-1303.
2. Lowenstein PR. (2008) «Clinical trials in gene therapy: ethics of informed consent
and the future of experimental medicine», Current Opinion in Molecular Therapy
10, 428-430.
3. Jin X, Yang YD, Li YM. (2008) «Gene therapy: regulations, ethics and its
practicalities in liver disease», World Journal of Gastroenterology 14, 2303-2307.
4. Щелкунов С. Н. Генетическая инженерия. Новосибирск: Сиб. унив. изд-во,
2010.
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5. Thomas Gaj, Charles A. Gersbach, Carlos F. Barbas (2013) ZFN, TALEN, and
CRISPR/Cas-based methods for genome engineering. Trends in Biotechnology,
31(7), 397-405.
1. 0707/Մ12

2. Մոլեկուլային բջջագենետիկա

4. 4 ժամ/շաբ.

3.
6
ECTS
կրեդիտ
5. դաս. 30 ժամ/գործ. 15 ժամ/ լաբ.15 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
14. հաղորդել մասնագիտական գիտելիքներ քրոմոսոմների և կորիզի
կառուցվածքի ու գործունեության վերաբերյալ,
15. նկարագրել
քրոմոսոմների
խաթարումների
ձևավորման
մեխանիզմները,
16. ծանոթացնել
քրոմոսոմների ուսումնասիրման ժամանակակից
մեթոդներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու
մոլեկուլային
բջջագենետիկայի
ժամանակակից
նվաճումները քրոմոսոմների կառուցվածքի և նրանց խաթարումների
վերլուծության ասպարեզում,
2. բացատրելու in situ ֆլուորեսցենտ հիբրիդացման սկզբունքները,
3. բացատրելու
մոլեկուլային-բջջագենետիկական
մեթոդների
դերը
բժշկական ախտորոշման և էվոլյուցիայի ուսումնասիրման մեջ,
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կիրառելու մոլեկուլային-բջջագենետիկական վելուծության գործնական
կարողությունները,
5. օգտագործելու ժամանակակից մանրադիտակման տեխնիկայի և
պատկերների
վերլուծության
ծրագրերի
(Ikaros
Karyotyping
System/MetaSystems) հետ աշխատելու գործնական կարողությունները,
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
6. կիրառելու ժամանակակից մեթոդներ և գիտելիքներ մասնագիտական
գործունեության մեջ,
7. իրականացնելու հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական և
կլինիկական ոլորտներում:
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10.
Դասընթացը
ձևավորում
է
կրթական
ծրագրի
հետևյալ
վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1.նկարագրելու քրոմոսոմների կառուցվածքը, դրանց վերլուծության
ժամանակակից մեթոդները,
Բ3. գնահատելու ինքնածին և միջավայրի գենաթունային գործոններով
մակածված քրոմոսոմների խաթարումները in vitro և in vivo,
Գ2.
կիրառելու
ժամանակակից
սարքավորումները,
կենսաբանական
պատկերները վերլուծող համակարգչային ծրագրերը և վիճակագրական
փաթեթները մասնագիտական գործունեության մեջ,
Գ3. գործնականում իրականացնելու գիտական հետազոտությունների
արդյունքների վերլուծություն, գիտական քննարկում և մասնագիտական
էթիկայի նորմերի պահպանում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. Լաբորատոր աշխատանքներ
3. Գործնական աշխատանքներ
4. Սեմինարներ
5. Ծանոթացում ինտերնետում մոլեկուլային բջջագենետիկայի վերաբերյալ
տվյալների հիմնական բազաների հետ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1- ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է, 4 միավոր առավելագույն արժեքով ,
հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է`4 միավոր առավելագույն արժեքով,
հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում
է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը` 2 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Քրոմոսոմների վերլուծության մեթոդներ, in situ
ֆլուորեսցենտ
հիբրիդացում:
2. Թելոմերների և ցենտրոմերների կառուցվածքը և ֆունկցիաները
գենոմիկայի նվաճումների տեսանկյունից:
3. Եռաչափ բջջագենետիկա, ինտերֆազային կորիզի տարածական
կառուցվածքը:
4. Քրոմոսոմների հավաքածու տարբեր օրգանիզմների մոտ:
5. А և В քրոմոսոմներ, սեռական քրոմոսոմներ, արհեստական
քրոմոսոմներ:
6. Քրոմոսոմների
խաթարումների
ձևավորման
մոլեկուլային
541

մեխանիզմները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Инге-Вечтомов С.Г. Генетика с основами селекции., Санкт-Петербург,
изд. Н-Л, 2010.
2. Strachan T., Read A.P. Human molecular genetics. Bios scientific
publishers, 2004, 674 p.
3. Fluorescence in situ Hybridization (FISH) – Application Guide, T Liehr
(Editor), 2nd Ed., Springer, Berlin, 2017, ISBN: 978-3662529577.
4. Weise A, Bhatt S, Piaszinski K, Kosyakova N, Fan X, Altendorf-Hofmann
A,Tanomtong A, Chaveerach A, de Cioffi MB, de Oliveira E, Walther JU,
Liehr T, Chaudhuri JP. Chromosomes in a genome-wise order: evidence for
metaphase architecture. Mol Cytogenet. 2016 Apr 27;9:36.
5. Dhanoa JK, Mukhopadhyay CS, Arora JS. Y-chromosomal genes affecting
male fertility: A review. Vet World. 2016 Jul;9(7):783-91.
1. 0707/Մ13

2. Բջջի մոլեկուլային կենսաբանություն

4. 4 ժամ/շաբ.

3. 6 ECTS
կրեդիտ
5. դաս. 30 ժամ/ գործ. 15 ժամ/ լաբ. 15 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. հաղորդել ժամանակակից մասնագիտական գիտելիքներ բջիջների
կենսագործունեության և այն կարգավորող գենետիկական մեխանիզմների
վարաբերյալ
2. ներկայացնել բջջային պաթոֆիզիոլոգիան և դրա առաջացման պատճառները
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. բացատրելու բջիջների բաժանման, աճի, մասնագիտացման մոլեկուլային
մեխանիզմները և դրանց կարգավորումը
2. նկարագրելու բջջային պոպուլյացիաներում փոխազդեցությունների
տեսակները, բջիջների միգրացիան և ինվազիայի
առանձնահատկությունները
3. վերլուծելու բջջային պաթոֆիզիոլոգիայում ներգրավված մոլեկուլային
մեխանիզմների խանգարումները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

իրականացնելու տարբեր հետազոտություններ բջջային մոդելների վրա
5.

ստեղծագործաբար կիրառելու ունեցած գիտելիքները տեսական և
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գործնական խնդիրների լուծման համար

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. մասնագիտական գիտելիքները և իմացությունը կիրառելու տեսական
գիտահետազոտական աշխատանք կատարելու համար
7. գործնական մասնագիտական կարողությունները կիրառելու
ակադեմիական և կլինիկական ոլորտներում` իրականացնելով
փորձարարական աշխատանքներ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. նկարագրելու բջջի կենսագործունեությունը կարգավորող գենետիկական
մեխանիզմները, դրանց վերլուծության ժամանակակից մեթոդները,
Բ3. գնահատելու սպոնտան և միջավայրի գենաթունային գործոններով մակածված
ԴՆԹ-ի և քրոմոսոմների խաթարումներն ու ԴՆԹ-ի մեթիլացումը in vitro և in vivo,
Գ2. կիրառելու ժամանակակից սարքավորումները, կենսաբանական պատկերները
վերլուծող համակարգչային ծրագրերը և վիճակագրական փաթեթները
մասնագիտական գործունեության մեջ,
Գ3. գործնականում իրականացնելու գիտական հետազոտությունների
արդյունքների վերլուծություն, գիտական քննարկում և մասնագիտական էթիկայի
նորմերի պահպանում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
•
Դասախոսություններ
•
Լաբորատոր աշխատանքներ
•
Գործնական աշխատանքներ
•
Սեմինարներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1- ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է, 4 միավոր առավելագույն արժեքով ,
հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննությունը –բանավոր զեկուցման գնահատում` առավելագույնը 4
միավորով (կկցվի զեկուցման գրավոր տարբերակը).
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Բջիջների բազմացում, տարբերակում, տրանսֆորմացիա և
մալիգնիզացիա
2. Բջջային ցիկլ
3. Բջջային և միջբջջային ադհեզիա
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4. Բջջային կմախք և բջջի միգրացիա
5. Ազդանշանային մոլեկուլներ, ռեցեպտորներ, ազդանշանի փոխանցում
6. Սպիտակուցների ներբջջային փոխադրում
7. Հիվանդությունների առաջացման բջջային մեխանիզմները
8. Բջջի մահվան ուղիները
9. Բջջի մոլեկուլային կենսաբանության մեթոդներ
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Jeff Hardin; Gregory Bertoni; Lewis J Kleinsmith; Wayne M Becker.- Becker's
World of the Cell, 8th Edition, Publisher: Boston : Benjamin Cummings, 2012.
2. Stephen R. Bolsover, Jeremy S. Hyams, Elizabeth A. Shephard, Hugh A. White,
Claudia G. Wiedemann.- Cell Biology: A Short Course, 2nd Edition, Publisher:
John Wiley & Sons, 2003.
3. Bruce M. Alberts. -Molecular Biology of the Cell, 5th Edition, Publisher: Taylor
& Francis Group, 2008.
4. Harvey F. Lodish, Arnold Berk, Chris A. Kaiser, Monty Krieger, Matthew P.
Scott.- Molecular Cell Biology, Publisher: Macmillan Higher Education, 2007.

1. 0707/Մ14

2. Վարքագծի գենետիկա

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. 30 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային

7. Առանց ընթացիկ գնահատման
դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. հաղորդել մասնագիտական գիտելիքներ ժառանգականության դերի
վերաբերյալ մարդու և կենդանիների վարքագծում:
2. նկարագրել ժառանգականութան նշանակությունը մարդու հոգեկան,
այդ թվում՝ մտավոր ունակությունների համար
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու և վերլուծելու գեների և արտաքին միջավայրի
գործոնների հարաբերական դերը վարքագծի դրսևորման մեջ
2. բացատրելու վարքագծի ձևավորման առանձնահատկությունները որոշ
հիվանդությունների ժամանակ
3. բացատրելու վարքագծի էպիգենետիկական կարգավորումը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. վերլուծելու վարքագծի ձևավորման գենետիական մեխանիզմները,
2. գնահատելու գեների դերը մարդու մտավոր ունակությունների

ձևավորման համար
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
3. վերլուծելու վարքագծի գենետիկայի գիտական գրականությունը
4. իրականացնելու հետազոտական աշխատանքներ վարքագծի

գենետիկայի ոլորտում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ
վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. լուսաբանելու վարքագծի գենետիկական մեխանիզմները,
Բ3. գնահատելու ինքնածին և միջավայրի գենաթունային գործոններով
մակածված ԴՆԹ-ի և քրոմոսոմների խաթարումներն ու ԴՆԹ-ի մեթիլացումը
in vivo,
Գ1. օգտագործելու կրթության և գիտության ոլորտում ժամանակակից
գիտական նվաճումներն ու տեղեկատվական տեխնոլոգիաները,
Գ3. գործնականում կիրականացնի գիտական հետազոտությունների
արդյունքների վերլուծություն, գիտական քննարկում և մասնագիտական
էթիկայի նորմերի պահպանում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
•
Դասախոսություններ
•
Լաբորատոր աշխատանքներ
•
Գործնական աշխատանքներ
•
Սեմինարներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց.
1. Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
13. Վարքագծի գենետիկայի ուսումնասիրության մեթոդներ:
14. Կենդանիների վարքագծի գենետիկա:
15. Նեյրոգենետիկա:
16. Հանճարեղության և հանցագործության գենետիկա:
17. մարդու հոգեկան հատկությունների ձևավորման մեջ
նեյրոմիջնորդանյութերի գեների ներդրումը
18. վարքագծի շեղումներով ուղղորդվող մարդու հիվանդությունների
գենետիկական բնույթը
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Жимулев И.Ф. Общая и молекулярная генетика, Новосибирск, 2003.
2. Taub DR, Page J. Molecular Signatures of Natural Selection for Polymorphic
Genes of the Human Dopaminergic and Serotonergic Systems: A Review.
Front Psychol. 2016 Jun 8;7:857.
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3. Колесникова Л.И., Долгих В.В., Гомбоева А.С. Гены нейромедиаторных
систем и психоэмоциональные свойства человека: серотонинергическая
система. Бюллетень Восточно-Сибирского научного центра Сибирского
отделения РАМН, 2011, N 5 (81).
4. Waltes R, Chiocchetti AG, Freitag CM. The neurobiological basis of human
aggression: A review on genetic and epigenetic mechanisms. Am J Med
Genet B Neuropsychiatr Genet. 2016 Jul;171(5):650-75.
5. Ebstein RP, Israel S, Chew SH, Zhong S, Knafo A. Genetics of human social
behavior. Neuron. 2010 Mar 25;65(6):831-44. Review.

1. 0707/Մ14

2. Բույսերի մոլեկուլային գենետիկա

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. 15 ժամ/ գործ. 15 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. տրամադրել խոր և համապարփակ գիտելիքներ բուսական օրգանիզմների
գենոմների կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ առանձնահատկությունների
վերաբերյալ, ստեղծել պատկերացում բուսական գենոմի ուսումնասիրման
դասական և ժամանակակից մեթոդների վերաբերյալ
2. ձևավորել պատկերացում սելեկցիոն տեսանկյունից կարևոր`քանակական,
որակական և ձևաչափական հատկանիշների համար պատասխանատու
գենային ընտանիքների, և ժառանգման օրինաչափությունների վերաբերյալ`
տարբեր բուսական օրգանիզմների մոտ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու տարբեր բուսատեսակների և որոշ գյուղատնտեսական

մշակաբույսերի
գենոմի
կառուցվածքային
և
ֆունցիոնալ
առանձնահատկությունները,
2. բացատրելու մոլեկուլային գենետիկայի մեթոդներով քանակական,
որակական և ձևաչափական հատկանիշների համար պատասխանատու
գեների
նույնականացման
մեխանիզմները
և
ժառանգման
առանձնահատկությունները,
3. իրականացնելու մշակաբույսերի և նրանց վայրի նախնիների սելեկցիայի
համար արժեքավոր քանակական և որակական հատկանիշները
պայմանավորող գեների բազմաձևության գնահատում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

4. կարողանալու ստանալ գենոմային ԴՆԹ տարբեր բուսական

օրգանիզմներից,
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5.

իրականացնելու սելեկցիոն տեսանկյունից արժեքավոր գեների
բազմաձևության նույնականացում մոլեկուլային գենետիկայի
ժամանակակից մեթոդներով

6. գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. օգտագործելու

մասնագիտական
գործունեության
ընթացքում
կիրառական տարբեր հարցեր լուծելու համար ստացած գիտելիքները,
8. իրականացնելու
հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական
ոլորտում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. լուսաբանելու բույսերի գենոմների կառուցվածքի, գեների տեղակայման,
կառուցվածքի և էքսպրեսիայի ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդները,
Բ4. իրականացնելու բույսերի գեների նույնականացում,
Գ2. կիրառելու ժամանակակից սարքավորումները, կենսաբանական պատկերները
վերլուծող համակարգչային ծրագրերը և վիճակագրական փաթեթները
մասնագիտական գործունեության մեջ,
Գ3. գործնականում իրականացնելու գիտական հետազոտությունների
արդյունքների վերլուծություն, գիտական քննարկում և մասնագիտական էթիկայի
նորմերի պահպանում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
6.
Դասախոսություններ
7.
Գործնական աշխատանքներ
8.
Սեմինարներ
9.
Առաջադրանքների կատարման ստուգում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց.
1. Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Բույսերի մոլեկուլային գենետիկայի առարկան:
2. Բուսական օրգանիզմների գենոմների ուսումնասիրման դասական և
ժամանակակից մեթոդներ:
3. Մոլեկուլային և գենետիկական մարկերների կիրառումը բույսերի
գենոտիպավորման նպատակով:
4. Գենետիկական անձնագրավորում:
5. Գենոմային վերլուծության ժամանակակից մեթոդները:
6. Բուսական
օրգանիզմների
կորիզային
և
օրգանոիդային՝
միտոքոնդրիումների
և
պլաստիդների
գենոմների
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առանձնահատկությունները, չափերը և ժառանգումը:
7. Բույսերի գենոմների առանձնահատկությունները:
8. Կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ գենոմիկա:
9. Քանակական, որակական և ձևաչափական հատկանիշների համար
պատասխանատու
գեների
ընտանիքներ
տարբեր
բուսական
օրգանիզմների մոտ:
10. Բույսերի աճը և զարգացումը պայմանավորող կարգավորող գեներ:
11. Բույսերի մորֆոգենեզի էպիգենետիկական մեխանիզմներ:
12. Մշակաբույսերի սելեկցիայի մոլեկուլային հիմունքներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Медведев С., Шарова Е. Генетическая и эпигенетическая регуляция развития
растительных организмов. Санкт-Петербург, 2010.
2. Сергеева Е., Салина Е. Мобильные элементы и эволюция генома растений, 2011.
3. Жимулев И.Ф. Общая и молекулярная генетика. Издательство Новосибирского
Университета, 2002.
4. Гончаров Н.П., Гончаров П.Л. Методические основы селекции растений / изд. 2-е,
Новосибирск, Акад изд-во "ГЕО", 2009, 427 с.
5. Molecular Techniques in Crop Improvement: 2nd Edition by S.Mohan Jain, D.S. Brar.
Springer Science & Business Media, 2009.
1. 0707/Մ14

2. Ծերացման և երկարակեցության գենետիկա

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. 30 ժամ

6. 3-րդ՝ գարնանային

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ծանոթացնել
ծերացման
ժամանակակից
հիմնական
տեսությունների հետ,
2. հաղորդել
մասնագիտական
գիտելիքներ
ծերացման
և
երկարակեցության մոլեկուլային-գենետիկական մեխանիզմների
մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
3. նկարագրելու ծերացման մեջ գենետիկական և էպիգենետիկական
գործոնների դերը,
4. ներկայացնելուբ ծերացման և երկարակեցության գեները,
5. հիմնավորելու բժշկություն մեջ ծերացման և երկարակեցության
գենետիկայի նվաճումների կիրառման հեռանկարները,
548

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
6. օգտագործելու
ստացած
գիտելիքները
ծերացման
և
երկարակեցության
ասպարեզում
հետազոտություններ
իրականացնելու համար,
7. կիրառելու
գենետիկական
վերլուծության
մեթոդները
ծերունաբանության մեջ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8. ստեղծագործաբար
կիրառելու
գիտելիքները
գիտական
և
կիրառական խնդիրների լուծման համար,
9. օգտագործելու
ժամանակակից
սարքավորումները
հետազոտությունների իրականացման համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. լուսաբանելու ծերացման և երկարակեցության գենետիկական մեխանիզմները,
Բ3. գնահատելու ինքնածին և միջավայրի գենաթունային գործոններով մակածված
ԴՆԹ-ի և քրոմոսոմների խաթարումներն ու ԴՆԹ-ի մեթիլացումը in vivo,
Գ1. օգտագործելու կրթության և գիտության ոլորտում ժամանակակից գիտական
նվաճումներն ու տեղեկատվական տեխնոլոգիաները,
Գ3. գործնականում իրականացնելու գիտական հետազոտությունների
արդյունքների վերլուծություն, գիտական քննարկում և մասնագիտական էթիկայի
նորմերի պահպանում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
•
Դասախոսություններ
•
Լաբորատոր աշխատանքներ
•
Գործնական աշխատանքներ
•
Սեմինարներ
•
Գործնական պարապմունքներ աուդիո- և տեսանյութերի կիրառմամբ
•
Ինտերնետում գենետիկական տվյալների բազայի կիրառում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց.
1. Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Կյանքի տևողության և բջջային ծերացման համար պատասխանատու
գեները:
2. Ծերացման և երկարակեցության գեների որոնման մեթոդները:
3. Ծերացման և երկարակեցության մեջ էպիգենետիկական գործոնների
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4.
5.
6.
7.
8.

դերը:
ԴՆԹ-ի երկշղթա կտրվածքները և ծերացումը:
Միկրո-ՌՆԹ-ի դերը բջիջների ծերացման մեջ, օրգանիզմների
ծերացումը և ծերունական հիվանդությունների զարգացումը:
Վաղաժամ ծերացման սինդրոմները: Պրոգերիա:
Թելոմերները և ծերացումը:
Մոդելային օրգանիզմների վրա ծերացման գենետիկական
մեխանիզմների գնահատումը:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
•
•
•

•
•

Москалев А. А. Генетика и эпигенетика старения и долголетия.
Экологическая генетика, том XI, №1, 2013.
Баранов В.С., Глотов О.С., Баранова Е.В. Геномика старения и предиктивная
медицина успехи геронтологии. 2010, Т. 23, № 3.
Williams J, Smith F, Kumar S, Vijayan M, Reddy PH. Are microRNAs true sensors
of ageing and cellular senescence? Ageing Res Rev. 2016 Nov 27. pii: S15681637(16)30168-4.
Passarino G, De Rango F, Montesanto A. Human longevity: Genetics or Lifestyle?
It takes two to tango. Immun Ageing. 2016 Apr 5;13:12.
Lenart P, Krejci L. Reprint of "DNA, the central molecule of aging". Mutat Res.
2016 Jun;788:25-31.

1. 0707/Մ14
4. 2 ժամ/շաբ.

2. Վիճակագրական մեթոդների կիրառումը
գենետիկայում
5. դաս. 15 ժամ/ գործ. 15ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային

3. 3 ECTS
կրեդիտ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• հաղորդել մասնագիտական գիտելիքներ կենսաինֆորմատիկայի և
կենսավիճակագրության սկզբունքների մասին,
• հաղորդել գենետիկական տվյալների վիճակագրական մշակման
հմտություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
•
•

նկարագրելու գենետիկական տվյալների հիմնական բազաները,
սահմանելու
կենսաինֆորմատիկայի
մեթոդներով
գենետիկական խնդիրները,
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լուծվող

•

հիմնավորելու
գենետիկական
տվյալների
մշակման
վիճակագրական մեթոդների ընտրության սկզբունքները,

համար

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
•
•

կատարելու կենսաբանական տվյալների վիճակագրական վերլուծություն
SPSS, Statgraphics plus և Excel ծրագրերով,
գործնականում իրականացնել տվյալների բաշխման, կորելյացիոն և
դիսպերսիոն վերլուծություն,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
•
•

վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար
անհրաժեշտ ռեսուրսները,
իրականացնելու
հետազոտական աշխատանքներ կենսաբանության
ոլորտում:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքներ
Ա3. լուսաբանելու գենետիկական տվյալների վիճակագրական մշակման հիմունքները,
Բ6. իրականացնելու գենետիկական տվյալների վիճակագրական վերլուծություն SPSS
version 19 և STATGRAPHICS Centurion 16.2 ծրագրերով,
Գ1. օգտագործելու կրթության և գիտության ոլորտում ժամանակակից գիտական
նվաճումներն ու տեղեկատվական տեխնոլոգիաները,
Գ3. գործնականում իրականացնելու գիտական հետազոտությունների արդյունքների
վերլուծություն, գիտական քննարկում և մասնագիտական էթիկայի նորմերի
պահպանում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. Գործնական աշխատանքներ
3. Սեմինարներ
4. Ինտերնետում գենետիկական տվյալների բազայի և վիճակագրական ծրագրերի
կիրառում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց.
1. Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
•

Վիճակագրական վերլուծության սկզբունքները:

•

Պարամետրիկ և ոչ պարամետրիկ վիճակագրական մեթոդներ:

•

Բջիջներում

ԴՆԹ-ի

և

քրոմոսոմների
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վնասվածքների

բաշխման

օրինաչափությունների և նրանց վերլուծման ձևերը:
•

SPSS, Statgraphics plus և Excel ծրագրերի կիրառումը:

•

Կենսաինֆորմատիկայի կիրառումը գենետիկայում:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Петри А., Сэбин К. Наглядная медицинская статистика, М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010, 168
с.
2. Стрелков Р.Б. Экспресс-метод статистической обработки экспериментальных и
клинических данных, М., 1986.
3. Урбах В.Ю. Статистический анализ в биологических и медицинских исследованиях.,
М., 1975.
4. Наследов А., SPSS 19 профессиональный статистический анализ данных. СПб, Питер,
2011.
5. Bioinformatics resourse portal: http://www.expasy.org/tools/

1. 0707/Մ14
4. 2 ժամ/շաբ.

2. Ֆարմակոգենետիկա

3. 3 ECTS
կրեդիտ
5. դաս. 30 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• հաղորդել մասնագիտական գիտելիքներ ժառանգականությամբ
պայմանավորված դեղամիջոցների նկատմամբ օրգանիզմի անհատական
զգայունության մասին,
• ստեղծել պատկերացում բժշկության մեջ ֆարմակոգենետիկայի կիրառման
վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
4. նկարագրելու գենետիկակական պոլիմորֆիզմամբ պայմանավորված
դեղամիջոցների նկատմամբ օրգանիզմի անհատական պատասխանը,
5. ներկայացնելու դեղամիջոցների ստեղծման ոլորտում գենոմիկայի
նվաճումների կիրառումը,
6. բացատրելու դեղանյութերի մետաբոլիզմի կարգավորման էպիգենետիկական
մեխանիզմները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
7. կիրառելու ստացած գիտելիքները ֆարմակոգենետիկայի ոլորտում
գործնական խնդիրներ լուծելիս,
8. լուսաբանելու
փորձարարական
ֆարմակոգենետիկական
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հետազոտությունների մեթոդաբանությունը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
9. ստեղծագործաբար կիրառելու ունեցած գիտելիքները մասնագիտական
գործունեության մեջ,
10. կատարելու հետազոտական աշխատանք:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. հիմնավորելու ֆարմակոգենետիկա հիմնական դրույթները,
Բ3. գնահատելու ինքնածին և միջավայրի գենաթունային գործոններով մակածված
ԴՆԹ-ի և քրոմոսոմների խաթարումներն ու ԴՆԹ-ի մեթիլացումը in vitro և in vivo,
Գ1. օգտագործելու կրթության և գիտության ոլորտում ժամանակակից գիտական
նվաճումներն ու տեղեկատվական տեխնոլոգիաները,
Գ3. գործնականում իրականացնելու գիտական հետազոտությունների արդյունքների
վերլուծություն, գիտական քննարկում և մասնագիտական էթիկայի նորմերի
պահպանում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
Դասախոսություններ
2.
Լաբորատոր աշխատանքներ
3.
Գործնական աշխատանքներ
4.
Սեմինարներ
5.
Առաջադրանքների կատարման ստուգում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց.
1. Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
եղամիջոցների նկատմամբ օրգանիզմի անհատական զգայունության
գենետիկակական բնույթը: Քսենոբիոտիկների թունազերծում:
Դեղամիջոցների մետաբոլիզմի ֆերմենտների և փոխադրիչների գեների
պոլիմորֆիզմը: Պրիմախինի մետաբոլիզմի գենետիկական
առանձնահատկությունները։Վարֆարինի մետաբոլիզմի գենետիկական
առանձնահատկությունները։Դեղանյութերի մետաբոլիզմի կարգավորման
էպիգենետիկական մեխանիզմները:Ֆարմակոգենետիկայի նվաճումների
կիրառումը դեղամիջոցների ստեղծման համար:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
2. Böhm R, Cascorbi I. Pharmacogenetics and Predictive Testing of Drug Hypersensitivity
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3.

4.
5.
6.

Reactions. Front Pharmacol. 2016 Oct 21;7:396. Review.
Сычев Д.А., Муслимова О.В., Гаврисюк Е.В., Косовская А.В. Кукес В.Г.
Фармакогенетические технологии персонализированной медицины: оптимизация
применения лекарственных средств. Всероссийский междисциплинарный
медицинский журнал TERRA MEDICA № 1/2011
Степанов В. А. Геномы, популяции, болезни: этническая геномика и
персонифицированная медицина. Acta Naturae, том 2, № 4 (7), 2010.
Kim IW, Han N, Burckart GJ, Oh JM. Epigenetic changes in gene expression for drugmetabolizing enzymes and transporters. Pharmacotherapy. 2014 Feb;34(2):140-50.
Lally J, Gaughran F, Timms P, Curran SR. Treatment-resistant schizophrenia: current
insights on the pharmacogenomics of antipsychotics. Pharmgenomics Pers Med. 2016
Nov 7;9:117-129. Review.
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2. Մոլեկուլային գենետիկայի հիմունքներ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. 15 ժամ/ լաբ. 15

6. 3-րդ՝ աշնանային

7 Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. հաղորդել մասնագիտական գիտելիքներ պրոկարիոտների և
էուկարիոտների
գեների
տեղակայման
և
խմբավորման
առանձնահատկությունների մասին, նրանց քարտեզավորման
նպատակով կիրառվող մոլեկուլային գենետիկայի և ծամանակակից
մոլեկւլային կենսաբանության մեթոդների մասին,
2. լուսաբանել և համեմատել պրո- և էուկարիոտների գեների ու
գենոմների կառուցվածքները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու մոլեկուլային գենետիկայի ժամանակակից
պատկերացումները գեների
կառուցվածքի, տեղակայման և նրանց
տեղեկատվության դրսևորման փուլերը,
2. լուսաբանելու պրոկարիոտներում գեների քարտեզավորման մոլեկուլային
գենետիկայի կիրառվող մեթոդները,
3. արժևորելու մոլեկուլային կենսաբանության ժամանակակից մեթոդների
կիրառումը էուկառիոտների գեների ուսումնասիրման և քարտեզավորման
համար,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. խաչասերելու մանրէների տարբեր շտամերը տարբեր մեթոդներով
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(կոնյուգացիա, տրանսդուկցիա, տրանսֆորմացիա),
5. գնահատելու ստացված ռեկոմբինանտ բջիջների հատկությունները
օգտագործելով համապատասխան սելեկտիվ միջավայրերը,
6. վերլուծելու ստացված արթյունքները և դրա հիման վրա տեղակայելու
ուսումնասիրվող գեները գենետիկական քարտեզի վրա կամ կառուցել այդ
քարտեզը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
լուծելու տեսական և գործնական խնդիրներ կիրառելով ստացած
գրտելիքները,
8. կատարելու հետազոտական աշխատանքներ ձևավորված թիմում։
7.

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. լուսաբանելու մոլեկուլային գենետիկայի հիմունքները, գեների և գենոմների
կառուցվածքը և գործունեությունը,
Բ4. իրականացնելու պլազմիդների և ֆագերի ԴՆԹ-ի անջատում,
տրանսֆորմացիա, տրանսդուկցիա և կոնյուգացիա, գեների քարտեզավորում
մանրէների մոտ,
Գ2. կիրառելու ժամանակակից սարքավորումները,
Գ3. գործնականում իրականացնելու գիտական հետազոտությունների
արդյունքների վերլուծություն, գիտական քննարկում և մասնագիտական էթիկայի
նորմերի պահպանում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1.
Դասախոսություններ
2.
Լաբորատոր աշխատանքներ
3.
Գործնական աշխատանքներ
4.
Սեմինարներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց.
1. Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Մոլեկուլային գենետիկայի ձևավորման և զարգացման փուլերը:
2. Գենետիկական նյութի փոխանակման եղանակները:
3. Մոբիլ գենետիկական տարրերը պրոկարիոտներում և էուկարիոտներում:
4. Գենետիկական քարտեզավորում:
5. Սպիտակուցային վարակներ՝ պրիոններ
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6. ՌՆԹ- ինտերֆերենցիա
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
10. Инге-Вечтомов С.Г. Генетика с основами селекции., Санкт-Петербург, изд. НЛ, 2010.
11. Griffiths, Miller, Suzuki, Lewontin, Gelbart. An introduction to genetic analysis,
New York, 1999.
12. Пухальский В. А. Введение в генетику. М.: Колос, 2007.
13. Жимулёв И.Ф. Общая и молекулярная генетика: Новосибирск : Сиб. унив.
изд-во, 2003.
14. http:// medlit.ru/static

1. 0707/Մ15

2. Մուտագենեզի սկզբունքներ

4. 4 ժամ/շաբ.

3. 6 ECTS
կրեդիտ
5. . դաս. 30 ժամ/սեմ. 15 ժամ/ լաբ. 15 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• հաղորդել
մասնագիտական
գիտելիքներ
մուտագենեզի
մեխանիզմների, մուտագենների դասակարգման և դրանց ազդման
բնույթի մասին,
• ծանոթացնել ներկայումս գոյություն ունեցող մուտագենների
հետազոտման մեթոդներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

դասակարգելու մուտագեններն ըստ իրենց ազդեցության, մատնանշելու
մուտագենների առավել տարածված խմբերը,

2.

նկարագրելու մուտագենների հետազոտման դասական և ժամանակակից
մեթոդները,

3.

բացատրելու հակամուտագենների կարևոր դերը գենետիակական
թունաբանության մեջ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

գնահատելու մուտագենների ազդեցությամբ առաջացած խաթարումները,

5.

բացահայտելու մուտագենների ազդեցության մոլեկուլային մեխանիզմները
և դոզա-էֆեկտ կախվածությունը,

6.

մեկնաբանելու ԴՆԹ-ն վնասող ֆիզիկական, քիմիական և կենսաբանական
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գործոնների ազդեցությունը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7.

իրականացնելու հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական և
կլինիկական ոլորտներում,

8. կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գենետիկական
թունաբանության ոլորտում,
9. աշխատելու թիմում և լուծելու արդիական խնդիրներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. հիմնավորելու մուտագենեզի հիմնական դրույթները,
Բ3. գնահատելու ինքնածին և միջավայրի գենաթունային գործոններով մակածված
ԴՆԹ-ի և քրոմոսոմների խաթարումներն ու ԴՆԹ-ի մեթիլացումը in vitro և in vivo,
Գ2. կիրառելու ժամանակակից սարքավորումները և վիճակագրական փաթեթները
մասնագիտական գործունեության մեջ,
Գ3. գործնականում իրականացնելու գիտական հետազոտությունների
արդյունքների վերլուծություն, գիտական քննարկում և մասնագիտական էթիկայի
նորմերի պահպանում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. Լաբորատոր աշխատանքներ
3. Սեմինարներ
4. Գործնական աշխատանքներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը –բանավոր զեկուցման գնահատում` առավելագույնը 4
միավորով (կկցվի զեկուցման գրավոր տարբերակը).
2-րդ ընթացիկ քննությունը –բանավոր զեկուցման գնահատում` առավելագույնը 4
միավորով (կկցվի զեկուցման գրավոր տարբերակը).
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Մակածված և սպոնտան մուտագենեզի մեխանիզմներ:
2. Ֆիզիկական, քիմիական և կենսաբանական մուտագեններ:
3. Մուագեններով մակածված ԴՆԹ-ի և քրոմոսոմների խաթարումները և դրանց
դասակարգումը:
4. ԴՆԹ-ում հիմքերի մոդիֆակացիա և դեզամինացում առաջացնող
մուտագեններ:
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5. Մարդու բջիջներում մակածված մուտագենեզի հիմնական
օրինաչափությունները:
6. Հակամուտագենեզ:
7. Գենոմը խմբագրելու տեխնոլոգիաների կիրառումը մուտացիոն
գործընթացները վերահսկելու նպատակով:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Жимулев И.Ф. Общая и молекулярная генетика. Новосибирск: Сибирское
университетское издательство, 2007
2. Инге-Вечтомов С. Г. Генетика с основами селекции М. "Издательство Н-Л",
2010
3. Н.В. Бойко и соавт. Роль микроРНК в регуляции активности генов у
эукариот.
4. Научно-популярный портал о генетике http://mygenome.su/
5. Снегин Э. А. Введение в генотоксикологию. Белгород- ЛитКараВан, 2009.
1. 0707/Մ15

2. Էկոլոգիական գենետիկա

4. 4 ժամ/շաբ.

3. 6 ECTS
կրեդիտ
5. դաս. 30 ժամ/սեմ. 15 ժամ/ լաբ. 15 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ստեղծել պատկերացում շրջակա միջավայրի գործոնների ազդեցությամբ
բնական պոպուլյացիաներում ժառանգականության և փոփոխականության
գործընթացների մասին,
• նկարագրել
մարդու
պոպուլյացիայի
հետերգենությունն
ըստ
հիվանդությունների նկատմամբ նախահակվածության գեների:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
•

•
•

նկարագրելու գենետիկական վերլուծության հիմնական մեթոդները, որոնք
կիրառվում են էկոգենաթունաբանության մեջ շրջակա միջավայրի
գործոնների ուսումնասիրման ժամանակ,
լուսաբանելու էկոգենաթունաբանական հետազոտությունների տվյալները
կենսացուցիչ օրգանիզմների կիրառմամբ,
ներկայացնելու մարդու բազմագործոնային հիվանդությունների
ձևավորման մեջ միջավայրի և ժառանգականության դերի վերաբերյալ
տվյալները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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•

•

իրականացնելու էկոգենաթունաբանական հետազոտություններ
կենդանիների և բույսերի բնական պոպուլյացիաներում գենետիկական
մեթոդներով,
կատարելու գենետիկական ցուցանիշների վերլուծություն կախված
միջավայրի աղտոտվածության մակարդակից,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

էկոլոգիական և գենետիկական գիտելիքների հիման վրա բնության
պահպանության միջոցառումների կազմակերպում,
• էկոլոգիական գենետիկայի ոլորտում գիտական զեկույցներ պատրաստում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
•

Ա4. հիմնավորելու մուտագենեզի և էկոգենետիկայի հիմնական դրույթները,
Բ3. գնահատելու ինքնածին և միջավայրի գենաթունային գործոններով մակածված
ԴՆԹ-ի և քրոմոսոմների խաթարումներն ու ԴՆԹ-ի մեթիլացումը in vitro և in vivo,
Գ1. օգտագործելու կրթության և գիտության ոլորտում ժամանակակից գիտական
նվաճումներն ու տեղեկատվական տեխնոլոգիաները,
Գ3. գործնականում իրականացնելու գիտական հետազոտությունների
արդյունքների վերլուծություն, գիտական քննարկում և մասնագիտական էթիկայի
նորմերի պահպանում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
•
Դասախոսություններ
•
Լաբորատոր աշխատանքներ
•
Գործնական աշխատանքներ
•
Սեմինարներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1- ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է, 4 միավոր առավելագույն արժեքով ,
հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է`4 միավոր առավելագույն արժեքով,
հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Էկոլոգիական վտանգավոր գործոնների ազդեցությունը գենոֆոնդի վրա:
2. Գենոտիպի առանձնահատկություններով պայմանավորված
զգայունությունը էկոլոգիական գործոնների նկատմամբ:
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3. Արտաքին միջավայրի մուտագեններ և հակամուտագեններ։
4. Գենետիկորեն մոդիֆիկացված սննդամթերքների անվտանգության
խնդիրները:
5. Շրջակա միջավայրի գործոնների դերը բազմագործոն հիվանդությունների
զարգացման մեջ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
• Баранов В. С. Полиморфизм генов, экогенетические болезни и предиктивная
персонализированная медицина. Экологическая генетика, том IX №3 2011.
•

de Lapuente J, Lourenço J, Mendo SA, Borràs M, Martins MG, Costa PM, Pacheco
M. The Comet Assay and its applications in the field of ecotoxicology: a mature
tool that continues to expand its perspectives. Front Genet. 2015 Jun 4;6:180.

•

Gerić M, Gajski G, Garaj-Vrhovac V. γ-H2AX as a biomarker for DNA doublestrand breaks in ecotoxicology. Ecotoxicol Environ Saf. 2014 Jul;105:13-21. doi:
10.1016/j.ecoenv.2014.03.035. Review. PubMed PMID: 24780228.

•

Фадеенко Г.Д., Куринная Е.Г., Вовченко М.Н. Нутригеномика и
нутригенетика: возможности практического применения. Современная
гастроэнтерология № 6 (86), 2015.

•

Селезнева Е.С. Экогенетика человека: Проблемы и факты. Самара: «Универсгрупп», 2005. 104 с.

1. 0707/Մ15

2. Բժշկական գենետիկա

4. 4 ժամ/շաբ.

3. 6 ECTS
կրեդիտ
5. դաս. 30 ժամ/սեմ. 15 ժամ/ լաբ. 15 ժամ

6. 3 –րդ՝ աշնանային

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. հաղորդել
մասնագիտական
գիտելիքներ
ժառանգական
հիվանդությունների դասակարգման և առաջացման գենետիկական
մեխանիզմների մասին:
2. ծանոթացնել ներկայումս գոյություն ունեցող ժառանգական
հիվանդությունների ախտորոշման դասական և ժամանակակից
մեթոդներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. որոշելու առավել տարածված քրոմոսոմային և գենային հիվանդություններն
ըստ ախտանիշների և բջջագենետիկական վերլուծության,
560

2. թվարկելու և գրանցելու տարբեր ժառանգական հիվանդությունների
բուժման մեթոդները,
3. նկարագրելու ժառանգական հիվանդություններն ըստ նրանց
գենետիկական քարտեզների
4. բացատրելու և հինմավորելու ժառանգական հիվանդությունների հիմքում
ընկած խաթարումները՝ բացատրելով նրանց առաջացման մեխանիզմները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5.

գործնականում իրականացնելու բժշկագենետիկական
խորհրդատվություններ՝ գոյություն ունեցող գենետիկական խախտումների
փոխանցման կանխատեսման և լուսաբանման համար,

6. Վերլուծելու տարածված ժառանգական հիվանդությունների հանդիպման
հաճախականությունը հայկական պոպուլյացիաներում,
7. համեմատելու որոշակի հիվանդությունների վերաբերյալ համաշխարհային
վիճակագրական տվյալները՝ տարանջատելով Հայաստանի բնակչության
մոտ առավել հաճախ հանդիպող շեղումները,
8. վերլուծելու որոշակի ժառանգական հիվանդությունների դեպքում
կիրառվող ժամանակակից մեթոդները՝ համադրելով դրանք դասական
մեթոդների հետ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
9.

իրականացնելու հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական և
կլինիկական ոլորտներում

10. կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները կլինիկական գենետկայի
ոլորտում
11. աշխատելու թիմում և լուծելու արդիական խնդիրներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. լուսաբանելու քրոմոսոմային և գենային հիվանդությունների գենետիկական
մեխանիզմները,
Բ3. գնահատելու ինքնածին և միջավայրի գենաթունային գործոններով մակածված
ԴՆԹ-ի և քրոմոսոմների խաթարումներն ու ԴՆԹ-ի մեթիլացումը in vivo
Գ1. օգտագործելու կրթության և գիտության ոլորտում ժամանակակից գիտական
նվաճումներն ու տեղեկատվական տեխնոլոգիաները,
Գ3. գործնականում իրականացնելու գիտական հետազոտությունների
արդյունքների վերլուծություն, գիտական քննարկում և մասնագիտական էթիկայի
նորմերի պահպանում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
•
Դասախոսություններ
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•
Լաբորատոր աշխատանքներ
•
Սեմինարներ
•
Իրավիճակային խնդիրների քննարկում
•
Առաջադրանքների կատարման ստուգում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը –բանավոր զեկուցման գնահատում` առավելագույնը 4
միավորով (կկցվի զեկուցման գրավոր տարբերակը).
2-րդ ընթացիկ քննությունը –բանավոր զեկուցման գնահատում` առավելագույնը 4
միավորով (կկցվի զեկուցման գրավոր տարբերակը).
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
• Ժառանգականություն և միջավայր:
• Ժառանգական հիվանդությունների դասակարգում:
• Օնկոլոգիական հիվանդությունների գենետիկա:
• Հիվանդությունների մոլեկուլային հիմունքներ:
• Ժառանգական հիվանդությունների ախտորոշման մեթոդներ:
• Ժառանգական հիվանդությունների կանխարգելման և բուժման մեթոդներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
• Бочков Н.П., Пузырев В.П., Смирнихина С.А.-Клиническая генетика, 4-ое
изд., М., ГЭОТАР-МЕД, 2011, 592 с.
• Бочков Н.П. Клиническая генетика. 2001.
• Воробьев А. И. -Руководство по гематологии, М., 1985.
• Гинтер Е. К. Медицинская генетика. 2003.
• Придчард Д.Д., Корф Б.Р. Наглядная медицинская генетика. Москжа, 2009,
195 с.
1. 0707/Մ16,17,19,21

2. Գիտական սեմինար

3. 12․ ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. սեմինար 120 ժամ
6. 1-ին, 2- րդ, 3-րդ, 4-րդ կիսամյակներ 7. 4 ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողների մոտ ստեղծել պատկերացում ժամանակակից գենետիկայի
հիմնական ուղղությունների, մասնավորապես բժշկական և էկոլոգիական,
գենետիկական հետազոտությունների կիրառման հնարավորությունների,
Հայաստանում ծավալվող գենետիկական հետազոտությունների, գենային և
գենոմային
տեխնոլոգիաների
առանձնահատկությունների
և
անհատականացված բժշկության վերաբերյալ,
• ուսանողներին տրամադրելու մարդու գենոֆոնդի պահպանության, շրջակա
միջավայրի աղտոտիչների գենետիկական էֆեկտների պարզաբանման,
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մուտագենեզի
և
կանցեռոգենեզի
մեխանիզմների,
տրանսգեն
օրգանիզմների ստեղծման և օգտագործման խնդիրների,
գենոմի
խմբագրման տեխնոլոգիաների, բույսերի մոլեկուլային գենետիկայի
վերաբերյալ գիտելիքներ,
• խրախուսելու ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքը և պրակտիկ փորձի
վրա հիմնված ուսումնառությունը, ինչպես նաև բանավոր և գրավոր
ներկայացնելու գրական և սեփական հետազոտությունների տվյալները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

2.

3.

4.

5.

նկարագրելու ժամանակակից գենետիկայի հիմնական ուղղությունները,
գենետիկական
հետազոտությունների
ժամանակակից
մեթոդները,
Հայաստանում ծավալվող գենետիկական հետազոտությունները,
լուսաբանելու գենային, գենոմային և բջջային տեխնոլոգիաների բնույթը,
գենոմի խմբագրման խնդիրները, գենային տեխնոլոգիաների կիրառման
նշանակությունը, անհատականացված բժշկության էությունը,
ներկայացնելու գենոմիկայի, տրանսկրիպտոմիկայի, պրոտեոմիկայի և
մետաբոլոմիկայի
հիմունքները,
մոլեկուլային
բջջագենետիկայի
ժամանակակից մեթոդները,
սահմանելու մարդու գենոֆոնդի պահպանության հիմնահարցերը,
մուտագենեզի
և
կանցեռոգենեզի
սկզբունքները,
մարդու
հիվանդությունների գենետիկական բնույթը, անպտղության գենետիկական
ասպեկտները,
թվարկելու բույսերի, կենդանիների և մարդու մոլեկուլային գենետիկայի
հիմնական նվաճումները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
6.
7.
8.
9.

կիրառելու գենետիկական մեթոդներ բժշկության, դեղագործության,
քրեագիտության և գյուղատնտեսության ոլորտներում,
գործնականում իրականացնելու շրջակա միջավայրի աղտոտիչների
գենետիկական էֆեկտների գնահատում,
իրականացնելու բույսերի գենոտիպավորում և ֆենոտիպավորում,
բացահայտելու անպտղության գենետիկական հիմքերը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

10. օգտագործելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներ, անհրաժեշտ
տեղեկատվություն ստանալու համար,
11. կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում,
12. վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար
անհրաժեշտ հնարավորությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա6. ներկայացնելու գիտահետազոտական աշխատանքի արդյունքները
սեմինարներին,
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Գ1. օգտագործելու կրթության և գիտության ոլորտում ժամանակակից գիտական
նվաճումներն ու տեղեկատվական տեխնոլոգիաները,
Գ3. գործնականում իրականացնելու գիտական հետազոտությունների
արդյունքների վերլուծություն, գիտական քննարկում և մասնագիտական էթիկայի
նորմերի պահպանում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
• Լեկցիոն պարապմունքների համադրումը ինքնուրույն աշխատանքների
հետ, տեսական գիտելիքների կիրառումը գործնականում
• Թեմատիկ սեմինարներ
• Սեմինարներ-բանավեճեր
• Սեմինարներ-կոնֆերանսներ
• Սեմինարի առանձին հարցերին վերաբերող ռեֆերատների պատրաստում
• Գործնական պարապմունքներ աուդիո- և տեսանյութերով
• Համացանցում տեղադրված գենետիկական տվյալների բազաների
կիրառում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ստուգարք բանավոր հարցմամբ
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
• Ժամանակակից գենետիկայի հիմնական ուղղությունները:
• Գենետիկայի
դերը
բժշկության,
դեղագործության,
էկոլոգիայի,
քրեագիտության, գյուղատնտեսության ոլորտներում:
• Գենետիկական հետազոտությունների ժամանակակից մեթոդները:
• Գենետիկական հետազոտությունները Հայաստանում:
• Գենային և գենոմային տեխնոլոգիաներ: Բջջային տեխնոլոգիաներ:
• Գենոմային ծրագրեր և գենային թերապիա: Գենային և գենոմային
տեխնոլոգիաները բժշկության ոլորտում:
• Անհատականացված բժշկություն:
• Գենոմիկա, տրանսկրիպտոմիկա, պրոտեոմիկա, մետաբոլոմիկա:
• Մոլեկուլային բջջագենետիկայի ժամանակակից մեթոդները և դրանց
կիրառումը հիմնարար գիտական և գործնական խնդիրների լուծման
համար:
• Մարդու գենոֆոնդի պահպանությունը:
• Դիօքսիններով շրջակա միջավայրի աղտոտվածության խնդիրը:
• Քիմիական միացությունների և ճառագայթման գենետիկական էֆեկտները:
• Մուտագենեզ և կանցեռոգենեզ:
• «Էկոլոգիական» հիվանդություններ:
• Տրանսգեն օրգանիզմների ստեղծման և օգտագործման խնդիրները:
• Գենոմի խմբագրման խնդիրները:
• Բույսերի մոլեկուլային գենետիկա:
• Բույսերի գենոտիպավորման և ֆենոտիպավորման մեթոդները:
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•
•
•
•

Արական անպտղության գենետիկական ասպեկտները:
Էկոթունագենետիկական հհետազոտությունները Հայաստանում:
Արագացուցիչներով առաջացած ճառագայթման գենետիկական էֆեկտները:
Գենետիկական թունաբանության մեթոդները in vitro և in vivo
պայամաններում:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Գիտական հոդվածներ, կոնֆերանսների զեկույցներ, գիտական ակնարկներ,
մենագրություններ, ատենախոսություններ:
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Էկոլոգիա և կենսառեսուրսների կառավարում
Ծրագրի անվանումը և
մասնագիտության թվանիշը

«Էկոլոգիա և կենսառեսուրսների
կառավարում»
051101.01.6

Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

Ծրագիրը հավատարմագրված է
Շնորհվող որակավորումը

–

Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական
տարին

կենսաբանության մագիստրոս
2019-2021

Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

Ուսուցման ձևը

Առկա

Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն
է նախապատրաստել էկոլոգիայի, կենսառեսուրսների
կառավարման և բնապահպանության ոլորտների տեսական և գործնական
գիտելիքներով, կարողություններով և հմտություններով օժտված մասնագետներ,
որոնք, ունակ կլինեն, մասնավորապես.
1.
կիրառելու
ժամանակակից
կենսաբանության
նվաճումները
կենսառեսուրսների վիճակի գնահատման համար.
2.
էկոլոգիայի և կենսառեսուրսների կառավարման ոլորտում կազմակերպելու և
իրականացնելու հետազոտական ծրագրեր.
3.
կիրառելու ստացված գիտելիքները կենսառեսուրսների կայուն կառավարման
համակարգերի մշակման և գործարկման համար.
4.
կիրառելու ստացված գիտելիքներն ու հմտությունները էկոհամակարգերի
վրա ազդեցության գնահատման և մոնիթորինգի ծրագրերի իրականացման համար:
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1.
նկարագրելու
ժամանակակից
կենսաբանության
նվաճումների
կիրառությանը կենսաբազմազանության պահպանության, կենսատեխնոլոգիայի,
սննդի արդյունաբերության և անվտանգության, հանրային առողջության, շրջակա
միջավայրի պահպանության ոլորտներում,
2.
ներկայացնելու գլոբալ և Հայաստանի էկոլոգիական խնդիրների մասին
հիմնական տեղեկատվությունը,
3.
նկարագրելու
աղտոտիչների
կենսական
ցիկլերի
առանձնահատկություններին և կենսառեսուրսների պահպանության համար
կիրառվող արդիական մեթոդները.
4.
սահմանելու էկոլոգիկան ռիսկերի գնահատման և կառավարման միջազգային
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համակարգերի մասին.
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1.
կիրառելու վերլուծության որակական ու քանակական մեթոդներ, կատարել
էկոլոգիական
և
բնապահպանական
հետազոտություննեի
արդյունքների
վիճակագրական վերլուծություն,
2.
կիրառելու ռիսկի գնահատման մեթոդները էկոհամակարգերի վիճակի և
հանրային առողջությանը վերաբերող կարևորագույն խնդիրների լուծման
ուղղությամբ իրականացվող գործողություններում,
3.
կազմելու արտադրությունների էկոլոգիական անձնագիր և իրականացնել
էկոլոգիական և բնապահպանական աուդիտ,
4.
իրականացնելու հողային, ջրային ռեսուրսների վիճակի գնահատում և
մշակել մարդածին ազդեցության նվազեցմանն ուղղված ծրագրեր,
5.
աշխատելու
շրջակա
միջավայրի
կենսաանվտանգության
լաբորատորիաներում
և կիրառել աղտոտիչների
ու օտարածին կենդանի
օրգանիզմների հայտնաբերման և
քանակական անալիզի ժամանակակից
մեթոդները,
6.
աշխատելու հանքաարդյունաբերական և այլ ընկերությունների էկոլոգիական
անվտանգության ապահովման համակարգերում,
7.
մշակելու միջավայրի աղտոտիչների կենսաքայքայման և կենսաբանական
վերականգնման նոր եղանակներ և կատարելագործել գոյություն ունեցողները,
8.
գնահատելու
կենսաբազմազանության
վիճակը
և
առաջադրել
պահպանության եղանակներ.
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1.
օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից, ներառյալ
օտարալեզու (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2.
վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար
անհրաժեշտ
ռեսուրսները,
3.
ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել
նորերը,
4.
արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակն ու այլ ռեսուրսները,
5.
պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնել դրանք,
6.
պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը.

Գնահատման ձևերը
Ծրագրում գիտելիքների գնահատման համար կիրառվում են գրավոր հարցումներ
կարճ պատասխաններով, բազմակի ընտրության թեստեր, հանձնարարված
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թեմաներով բանավոր ներկայացումներ, ինչպես անհատական, այնպես էլ թիմերով:
Գնահատման բոլոր հարցման ձևերի համար գործում է հետևյալ սխեման՝
4.
1-ին ընթացիկ քննություն – 4 միավոր, կախված հարցերի բնությից և քանակից
գնահատման միավորը տատանվում է 0.4 միավորից մինչև 1 միավոր
5.
2-րդ ընթացիկ քննություն -4 միավոր, նույն սկզբունքով ինչ, որ 1-ին ընթացիկ
քննության համար:
6.
Եզրափակիչ քննություն. Անցկացվում է հիմնականում ստորև բերված
մոտեցումներով: Բանավոր հարցում 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
5 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր և խմբային /յուրաքանչյուրում 2 ուսանող/
նախագծի ներկայացում՝ 5 միավոր
Կամ
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորի
քայլը 0,5 է:
7.
Ստուգարք. Այս եղանակով գնահատվում են միայն ընդհանուր և մեկ
մասնագիտական դասըթնաց:
14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
«Էկոլոգիա և կենսառեսուրսների կառավարում» մագիստրոսական ծրագրի
շրջանավարտները կարող են աշխատանքի անցնել ՀՀ բնապահպանության
նախարարության տարբեր ստորաբաժանումներում և օժանդակ կառույցներում,
բանկային համակարգում, տարբեր միջազգային ծրագրերում մասնավորապես՝
ՄԱԿ-ի
շրջակա
միջավայրի
պահպանության
ծրագրերում,
GIZ
կենսաբազմազանության կայուն կառավարում ծրագրում, գիտահետազոտական
ինստիտուտներում,
մասնավորապես`
ՀՀ
ԳԱԱ
էկոլոգոնոոսֆերային
հետազոտությունների
կենտրոնում,
Հիդրոէկոլոգիայի
ինստիտուտում,
Բուսաբանության
ինստիտուտում,
ինչպես
նաև
կարող
են
աշխատել
հանքաարդյունաբերական ընկերություններում, սննդի և այլ արտադրությունների
էկոլոգիական անվտանգության և բնապահպանական բաժիններում: Նման
մասնագետների կարիք կա ոչ միայն Հայաստանում, այնպես էլ արտերկրում:
Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ
կենսաբանության ֆակուլտետի ասպիրանտուրայում:
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ԷԿՈԼՈԳԻԱ և ԿԵՆՍԱՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ

1. 1602/Մ03

2.Օտար լեզու-1

4. 4 ժամ/ շաբ.

3. 6 կրեդիտ
5. գործ. 60 ժամ

6. 1-ին աշնանային
7. ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
7.
կատարելագործել ուսանողների օտար (անգլերեն) լեզվով հաղորդակցական
կարողությունները՝ ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ
ոլորտներում,
8.
խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և
ոճաբանական յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
9.
ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,
10.
զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու
կարողությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
կիրառելով մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցում-

ները (որոնողական, ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ ընկալել դրանց
բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
2.
տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ
գործածության նպատակդրմամբ,
3.
ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով
ինքնուրույն աշխատանք կատարելու սկզբունքների իմացություն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.
իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային և
ոճական վերլուծություն և թարգմանություն,
5.
ներկայացնել
և
մեկնաբանել
մասնագիտական
տեսակետներ
ու
փաստարկներ, ձևակերպել, շարադրել, հիմնավորել անձնական կարծիքը,
քննարկել, բանավիճել մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրների շուրջ,
6.
գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ, ռեֆերատներ, գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով
շարադրանքը,
7.
լսելով ընկալել և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող դասախոսությունների, հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8.

արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ
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ինտերնետային) տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և
ներկայացնելու նպատակով:
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է
համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական
համակարգի (CEFR-ի) B2 մակարդակին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ4. Պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1.
գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2.
անհատական և խմբային աշխատանք,
3.
անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
4.
ինքնուրույն աշխատանք,
5.
բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն
նախագծի իրականացում),
6.
գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
7.
իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է բանավոր քննությամբ՝ 20 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր.
1.
մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում,
2.
մասնագիտական բառապաշարի ստուգում,
3.
զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ,
4.
բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի
վերաբերյալ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1.
Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային,
քերականական և ոճաբանական յուրահատկությունները:
2.
Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց
իրացումը օտար (անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման
գործընթացում:
3.
Ակադեմիական
գրագրություն՝
գիտական
հոդվածների
ու
աշխատությունների, գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև
ռեֆերատների, զեկուցումների, էսսեների շարադրման ձևերն ու սկզբունքները:
4.
Մասնագիտական
բնագիր
տեքստերի,
դասախոսությունների,
ձայնագրությունների ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման,
վերարտադրության առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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1. John M.Swales,Christine B. Feak “ English in Today’s Research World’’ a Writing
Guide. The University of Michigan Press, USA, 2003.
2. John M Swales and Christine B.Feak “Academic writing for Graduate Students’’
2000, USA.
3. M. Apresyan,D.Bagiryan "Mastering English For Biologists" YSU. 2010.
4. D. Krogh '' A guide to the natural world'' 2011.
5. J.Soars, L. Soars "First steps in Academic writing" Oxford 2014.

1. 1602 /Մ04
4. 2 ժամ/ շաբ.
6. 2-րդ գարնանային

2Օտար լեզու-2

3. 3 կրեդիտ
5. գործ. 30 ժամ
7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
2.
ամբողջացնել նախորդ մոդուլի օգնությամբ ձեռք բերած գիտելիքները,
25.
ծանոթացնել օտար լեզվի իմացության ստուգման և գնահատման
պահանջներին,
26.
ներկայացնել լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները և
ծանոթացնել թեստավորման հիմանական սկզբունքներին,
27.
ներկայացնել լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և
մարտավարությունը,
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ցուցաբերել օտար լեզվի իմացություն միջազգային չափորոշիչներին
համապատասխան (B2-C1),
2.
նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և
պահանջները:
1.

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

գործնականում կատարել թեստային աշխատանքներ` կազմված
համաեվրոպական չափանիշների B2-C1 մակարակին համապատասխան
3.

արտահայտել մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և
բանավոր խոսքով
4.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

արդյունավետ կիրառել համակարգչային հմտությունները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
5.
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1.
2.
3.
4.

գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
անհատական և խմբային աշխատանք,
ինքնուրույն աշխատանք,
գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:

• Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TOEFL
թեստավորման միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1.
օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման
յուրահատկությունները,
2.
լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման
հիմանական սկզբունքները,
3.
լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,
4.
միջազգային թեստերի (TOEFL, IELTS, ITEP) առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. 1 Debora Philips “ Longman Preparation Course for the TOEFL IBT” Longman 2007
2. 2 Bruce Rogers “ The Complete Guide for TOEFL IBT Test Preparation”, Thomson 2007
3. Boston Educational Services “Official ITEP Preparation Guide”, Create Space
Independent Publishing Platform 2014
4. ETS “The Official Guide to the TOEFL Testing”, McGraw-Hill Education 2012
5. Pauline Cullen “The Official Cambridge Guide to IELTS”, Cambridge English 2014
6.
Kaplan “IELTS Premier”, Kaplan Publishing 2016

1. 0309/Մ01
4. 2 ժամ/15շաբ.

2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները
մասնագիտական ոլորտում-2
5. գործ 30 ժամ

3. 3 կրեդիտ

6.1-ին՝ աշնանային
7. ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
11.
ձևավորել պատկերացում տվյալների հենքերի և WEB - կայքերի մասին
սովորեցնել աշխատել տվյալների հենքերի հետ ACCESS համակարգիօգնությամբ
12.
սովորեցնել աշխատել WEB - կայքերի հետ` հիպերտեքստերի նշադրման
HTML լեզվի օգնությամբ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
9.

հենքի դերը իր մասնագիտությունում
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10.

ինտերնետային կայքերի ստեղծման սկզբունքները

11.
տվյալների հենքերի ղեկավարման ACCESS համակարգ և հիպերտեքստերի
նշադրման HTML լեզու

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
16.

ACCESS–ով ստեղծել և օգտագործել տվյալների հենքեր

17.

HTML-ով ստեղծել ինտերնետային կայք և տեղադրել ինտերնետում

10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. գնահատելու, կառավարելու և վերահսկելու մասնագիտական գործունեության
օբյեկտների մշակման և հետազոտման գործընթացների որակը,
Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1.
նախագծային մեթոդ
2.
համագործակցային ուսուցում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է համակարգչի
միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
5.
ACCESS համակարգ
6.
HTML լեզու
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Joan Lambert, Joyce Cox, Microsoft Access 2013 Step by Step. // Online Training
Solutions, Inc.,2015, 429 p.
2.
Elizabeth Castro, Bruce Hyslop, HTML and CSS: Visual QuickStart Guide / Edition

8. // Peachpit Press, 2013, 576 p.

1. 0709/02

2. Հետազոտությունների պլանավորում և
մեթոդներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս․15 ժամ/գործ․15 ժամ

6. 1-ին աշնանային

7. ստուգարք

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել
6.
հետազոտական գործունեության էությանը և առանձնահատկություններին,
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հետազոտությունների ծրագրերին և դրանց մշակմանը, տարբեր բնույթի
հետազոտությունների նպատակներին և խնդիրներին, դրանց հիմնավորմանը և
ձևակերպմանը վերաբերող պատշաճ գիտելիքներ,
7.
հետազոտությունների դասակարգմանը և տեսակներին, ինչպես նաև
մեթոդներին,արդյունքների
մշակման
և
ներկայացման,
կենսաչափման
սկզբունքների,
քանակական արդյունքների վիճակագրական մշակման,
ալգորիթմերին և ծրագրերին, չափանիշներին, մետավերլուծութան վերաբերող
մասնագիտական պատշաճ գիտելիքներ,
8.
հետազոտությունների արդյունքների հավաստիության, եզրահանգման և
արդյունքների նշանակության, կենդանի օրգանիզմների ընտրության, դրանց
պահպանման, խնամքին, կենսաբանական մոդելներին ասպեկտներին առնչվող
պատշաճ, հիմնարար և համակարգված պատկերացում։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու անհատական և խմբակային (համալիր), նախաձեռնող և
պատվիրված հետազոտությունների առանձնահատկությունները,
2. ներկայացնելու ռեֆերատի, թեզիսի, հոդվածի, զեկուցման, հաշվետվության և այլ
տիպի գիտական տեղեկատվության մշակման եղանակները,
3. լուսաբանելու հետազոտությունների առանձնահատկությունները
կենսաբանության և բժշկագիտության մեջ։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

4.
իրականացնելու
հետազոտությունների պլանավորմում՝ հիմնավորում,
պատենտա-տեղեկատվական վերլուծություն,
5. կիրառելու մեթոդների ընտրության, դրական և բացասական ստուգիչների,
ճշգրիտ տվյալների և դրանց վերարտադրության սկզբունքները,
6. օգտագործելու որակական և քանակական, վերլուծական և համեմատական
մեթոդներ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

7․ համակողմանի վերլուծելու փորձնական արդյունքները և տեսական նյութը
8․պատրաստելու հետազոտություններիարդյունքների ներկայացմամբ զեկուցումնր,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ1. կիրառելու կենդանաբանական դաշտային և լաբորատոր հետազոտությունների
ժամանակակից մեթոդները
Բ2. ծավալելու գիտահետազոտական գործունեություն որպես գիտաշխատող,
իրակացնելու լաբորատոր և դաշտային հետազոտությունների ընթացքում գիտական
նյութի հավաքագրում, մշակելու փորձարարական և դաշտային հետազոտությունների արդյունքները
Գ2. գնահատելու, կառավարելու և վերահսկելու մասնագիտական գործունեության
օբյեկտների մշակման և հետազոտման գործընթացների որակը,
Գ3. ցուցաբերելու դյուրաշարժություն, համարձակություն և սառնասրտություն
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պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները,
վարելու գիտական բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. Ուսուցանող (բաց հարցերով քննարկում.ինքնագնահատում և փոխադարձ
գնահատում, ռեֆերատ/էսսեների և նախագծերի պատրաստում, անհատական և
խմբակային առաջադրանքներ) և միավորային գնահատում,
2. Ներմուծական և ավանդական դասախոսություններ, քննարկումներ տեղում,
ինտերակտիվ զրույց,
3. Անհատական խորհրդատվություն, ինքնուրույն ուսման ավելի ընդլայնված, խոր
վերլուծության և աջակցության հնարավորության տրամադրում,
4․ Ինքնուրույն աշխատանքների և դրվագների ցուցադրմամբ զեկուցումսեմինարների հանձնարարում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք՝ բանավոր կամ գրավոր (հարցատոմս, թեստեր)։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներածություն։
Հետազոտական
գործունեության
էությունը
և
առանձնահատկությունները։ Հետազոտությունների ծրագրեր և դրանց մշակում։
Հետազոտությունների տարբեր բնույթը։ Հետազոտությունների նպատակները և
խնդիրները, դրանց հիմնավորումը և ձևակերպումը։ Գիտական տեղեկատվությունը
(ռեֆերատ,
թեզիս,
հոդված,
զեկուցում,
մենագրություն,
ձեռնարկ,
ատենախոսություն, հաշվետվություն և այլն), դրա մշակման եղանակները։
Ուսանողների
ինքնուրույն
աշխատանքը,
ձևերը
և
տեսակները։
Հետազոտությունների պլանավորմում՝ հիմնավորում, պատենտա-տեղեկատվական
վերլուծություն, օրացուցային ծրագիր, նյութական բազա (սարքավորումներ),
ֆինանսավորման ծավալ, մասնագիտական կադրային ապահովում։ Փորձերի
պլանավորման
համառոտ
պատմությունը,
տեսությունը
և
փուլերը։
Հետազոտությունների
մեթոդներ։
Հետազոտությունների
առանձնահատկությունները կենսաբանության և բժշկագիտության մեջ։ Կենդանի
օրգանիզմների ընտրությունը, դրանց պահպանումը և խնամքը։ Կենսաբանական
մոդելներ։
14. Հիմնականգրականությանցանկ.
f. Меледина Т.В., Данина М.М. (2015) Методы планирования и обработки
результатов научных исследований. Учебн. пособие, С-Петербург: Ун-т ИТМО,
ИХиБТ, 110 с.
g. Сидняев Н.И. (2015) Теория планирования эксперимента и анализ статистических
данных, Юрайт, 495 c.
h. Creswell, J.W. (2008). Educational research: Planning, conducting, and evaluating
quantitative and qualitative research (3rd). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
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2. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները

4. 2 ժամ/շաբ.

3 կրեդիտ

5.դաս 30 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային
7. Ստւգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1.
ստեղծել պատկերացում կենսաբանական
գիտությունների նոր ուղղությունների զարգացման, կենսաբանական
տեխնոլոգիաների կատարելագործման և
հասարակական գիտութունների հետ նոր սիմբիոտիկ սոցիոկենսաբանական ուղղութունների մասին,
2.
հաղորդել գիտելիքներ բժշկակենսաբանության, մասնավորապես
նանոբժշկության, ռադիոկենսաբանության, աստղակնեսաբանության և
սինթետիկ կենսաբանության հիմնական հեռանկարների և խնդիրների
վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
լուսաբանելու
մոլեկուլային
և
բջջային կենսաբանության,
բժշկակենսաբանության, ռադիոկենսաբանության և աստղակենսաբանության
խնդիրները և հեռանկարները,
2.
ներկայացնելու կենսաբանական նոր տեխնոլոգիաների ձևերը և
կենսաբանական տեղեկատվական բազաները,
3.
ձևակերպելու գենոմիկայի, տրանսկրիպտոմիկայի, պրոտեոմիկայի,
մետաբոլոմիկայի, մետագենոմիկայի, համեմատական գենոմիկայի և մոլեկուլաբջջային իմունաբանության հիմնական հասկացությունները,
4.
բացատրելու
մոլեկուլային
նանոտեխնոլոգիաների
բժշկական
կիրառության անհրաժեշտությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

5.
օգտագործելու կենսաբանական տեխնոլոգիաները բնագիտական
տարբեր ասպարեզներում հետազոտություններ իրականացնելու համար,
6.
վերլուծելու գենոմների, տրանսկրիպտոմների, պրոտեոմների,
մետաբոլոմների և մետագենոմների վերաբերյալ տվյալները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7.
8.

կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում,
վերլուծելու առկա խնդիրները և առաջարկելու դրանց լուծման
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եղանակներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ1. կիրառելու կենդանաբանական դաշտային և լաբորատոր հետազոտությունների ժամանակակից մեթոդները
Բ2. ծավալելու գիտահետազոտական գործունեություն որպես գիտաշխատող,
իրակացնելու լաբորատոր և դաշտային հետազոտությունների ընթացքում
գիտական նյութի հավաքագրում, մշակելու փորձարարական և դաշտային
հետազոտությունների արդյունքները,
Բ5. իրականացնելու միջոցառումներ մարդու և ընտանի կենդանիների համար
վտանգավոր մակաբույծների տարածման, ախտորոշման և նրանց կողմից
հարուցվող հիվանդությունների կանխարգելման ուղղությամբ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1.
Դասախոսություններ
2.
Գործնական աշխատանքներ
3.
Սեմինարներ
4.
Իրավիճակային խնդիրների քննարկում
5.
Առաջադրանքների կատարման ստուգում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք՝ բանավոր կամ գրավոր (հարցատոմս, թեստեր)։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կենսաբանական գիտությունների նոր ուղղությունների զարգացում: Մոլեկուլային
և
բջջային կենսաբանություն:
Մոլեկուլա-բջջային
իմունաբանության:Էպիգենետիկա,
միկրո-ՌՆԹ-ներ:Հետգենոմային
տեխնոլոգիաներ`
գենոմիկա,
համեմատական
գենոմիկա,
մետագենոմիկա,տրանսկրիպտոմիկա,պրոտեոմիկա,մետաբոլոմիկա:Տեղեկատվա
կան բազաների ստեղծում,
կենսաինֆորմատիկա: Բջջային
կուլտուրաների
տեխնոլոգիաներ, կենսանանոտեխնոլոգիաներ,կենսապրոցեսինգ:Սինթետիկ կենս
աբանության զարգացում: Մոլեկուլային նանոտեխնոլոգիաների բժշկական
կիրառությունը:Նանո-ռոբոտներ և նանոմեքենաներ: Ռադիոկենսաբանության և
աստղակենսաբանության
խնդիրները
և
հեռանկարները:Ժամանակակից
մոլեկուլային
կենսաբանության
խոշորագույն
հայտնագործությունները՝
նշանավորված Նոբելյան մրցանակներով:
Հասարակական գիտութունների հետ նոր սիմբիոտիկ սոցիոկենսաբանական գիտ
ական ուղղութունների ստեղծում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
21. Афонников Д.А., Миронова В.В. Системная биология. Вавиловский журнал
генетики и селекции, 2014, Том 18, № 1.
22. Ванюшин Б.Ф. Эпигенетика сегодня и завтра. Вавиловский журнал генетики и
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селекции, 2013, Том 17, № 4/2
23. Редактирование генов и геномов. Под ред. Закияна С.М. Новосибирск, 2016.
24. Xu ZP, Walker TL, Liu KL, Cooper HM, Lu GQ, Bartlett PF. Layered double hydroxide
nanoparticles as cellular delivery vectors of supercoiled plasmid DNA. Int J
Nanomedicine. 2007;2(2):163-74.
25. Taubner RS, Schleper C, Firneis MG, Rittmann SK. Assessing the Ecophysiology of
Methanogens in the Context of Recent Astrobiological and Planetological Studies. Life
(Basel). 2015 Dec 3;5(4):1652-86.

0708/ Մ07
0703/Մ07

2. ՀՀ էկոլոգիական հիմնախնդիրները և
3. 6 ECTS
կենսաբազմազանության ուսումնասիրումը և
կրեդիտ
պահպանությունը
4. 4 ժամ/շաբ.
5. Դաս 60 ժամ
6. 1-ին աշնանային
7.եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողների մոտ պատկերացում ձևավորել
Հայաստանի
էկոլոգիական
և բնապահպանական խնդիրների,
այդ
խնդիրների լուծման ուղղությամբ տարվող միջոցառումների և դրանց
արդյունավետության մասին, ծանոթացնել արդի կենսաբանության տարբեր
ոլորտների նվաճումներին և բնապահպանության ոլորտներում դրանց
կիրառման հնարավորություններին, ինչպես նաև ծանոթացնել ուսանողներին
Հայաստանի
բույսերի
և
սնկերի
գենետիկական
ռեսուրսների
բազմազանությանը
և
ձևավորել
հիմնարար
գիտելիքներ
կենսաբազմազանության ուսումնասիրման և պահպանման հետ կապված
խնդիրների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1.
նկարագրելու Հայաստանում օդային, հողային և ջրային ռեսուրսների
հիմնական էկոլոգիական խնդիրները,
2.
լուսաբանելու և արժեվորելու ՀՀ կենսաբազամազնությունը և դրա
պահպանության հիմնախնդիրները,
3.
իրազեկ լինելու ՀՀ բնապհապանական տեղական և միջազգային
ծրագրերին:
4.
ծանոթ լինելու Հայաստանում հայտնաբերված բույսերի, սնկերի և
կենդանիների հարուստ կենսաբազմազանությանը,
5.
իրազեկ լինելու դեղաբույսերի, սնկերի և կենդանիների կիրառական
նշանակություն ունեցող տեսակների առանձնահատկությունների և դրանց
պահպանմանը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
6.

օգտվելու ՀՀ կլիմայի փոփոխության մասին , կենսաբազմազանության
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մասին, անապատացման դեմ պայքարի ազգային զեկույցներից,
7.
մասնագիտական առանձնահատկություններից ելնելով վերլուծելու և
առաջարակնելու ՀՀ հողային և ջրային ռեսուրսների պահպանության և
օգտագործման արդյունավետության բարձրացման եղանականեր,
8.
վերլուծելու և առաջարակնելու ՀՀ կենսաբազմազանության
պահպանության և օգտագործման արդյունավետության բարձրացման
եղանակներ,
9.
նույնականացնելու որոշ առավել տարածված բույսերի, սնկերի և
կենդանիների կիրառական նշանակություն ունեցող տեսակները,
10.
կիրառելու դաշտային աշխատանքների մեթոդները,
11.
կիրառելու կենսաբազմազանության ուսումնասիրություններում
օգտագործվող հիմնական սարքավորումները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ,
աշխատելու թիմում,
գիտական հիմունքներով կազմակերպելու իր աշխատանքը,
ցուցաբերելու բանավոր և գրավոր հաղորդակցման կարողություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ
վերջնարդյունք(ներ)ը.
12.
13.
14.
15.

Բ1. կիրառելու կենդանաբանական դաշտային և լաբորատոր
հետազոտությունների ժամանակակից մեթոդները,
Բ2. ծավալելու գիտահետազոտական գործունեություն որպես գիտաշխատող,
իրակացնելու լաբորատոր և դաշտային հետազոտությունների ընթացքում
գիտական նյութի հավաքագրում, մշակելու փորձարարական և դաշտային
հետազոտությունների արդյունքները,
Բ3. ծավալելու կազմակերպչական գործունեություն բնության պահպանության
և ռացիոնալ բնօգտագործման բնագավառում, գնահատելու մարդածին
ազդեցության դերը շրջակա միջավայրի վրա,
Բ4. ճանաչելու ՀՀ-ում տարածված և միջազգային և ՀՀ Կենդանիների Կարմիր
գրքում գրանցված կենդանիների տեսակները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
Դասավանդման ձևեր
1.
Դասախոսություններ
2.
Ուսումնառության ձևեր
3.
Ինքնուրույն աշխատանք գրականության ընթերցում,
4.
ՀՀ ազգային զեկույցների հիման վրա թիմային նախագծերի
պատրաստում և ներկայացում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն [կարճ պատասխաններ պահանջող հարցումներ, 10
հարց 0.4 իավոր յուրաքանչյուր պատասխանի համար].
2-րդ ընթացիկ քննություն. [բանավոր զեկույց ըստ հանձնարարաված թեմային
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Եզրափակիչ քննություն. [բանավոր հարցում 5 հարց , յուրաքանչյուրը 1
միավոր և խմբային /յուրաքանչյուրում 2 ուսանող/ նախագծի ներկայացում՝ 5
միավոր].
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
ՀՀ կլիման և աշխարհագրական առանձնահատկությթունները: Լանդշաֆը և
բնակլիմյական գոտիները: ՀՀ հողային ռեսուրսները, դրանց հիմնական
էկոլոգիական խնդիրները և պահպանությանն ուղղվախ միջոցառումները: ՀՀ
ջրային ռեսուրսները, ջրային ռեսուրսների էկոլոգիական խնդիրները:
Աղտոտում,
էվտրոֆացում:
Անապատացման
հիմնախնդիրները:
Հայաստանում կլիմայի փոփոխության պայմաններում ադապտացիոն
միջոցառումների
նկարագրությունը:
Կենսաբազազանության
ուսումնասիրությունների
ժամանակակից
մեթոդները:
Հայաստանի
կենսաբազմազնությունը,
Անտառային
ռեսուրսները:
Պահպանությանն
ուղղված հիմնական միջոցառումները
և դրանց արդյունավետության
նկարագությունը:
Կենսաբազմազանության
կարևորությունը:
“Կենսաբազմազանության մասին” կոնվենցիա: Հայաստանի սպորավոր
բույսերի և սնկերի կենսաբազմազանությունը: Հայաստանի լանդշաֆտների
կենսաբազմազանությունը: ՀՀ Կենսաբազմազանության պահպանության
վիճակը: Հայաստանի տարածքի կենսաբազմազանությանր սպառնացող
վտանգներ /բնական և անթրոպոգեն/:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Կլիմայի փոփոխության երրորդ ազգային հաղորդագրություն: Երևան,
2015թ. ՛՛Լուսաբաց՛՛ հրատարակչություն, 190 էջ:
2. Republic օf Armenia The Fifth National Report տo The Convention օn Biological
Diversity, 2014, Yerevan, 108 pages.
3. ՀՀ կենդանիների Կարմիր գիրք. հաստատվել է ՀՀ կառավարության 29.01.10
թ.-ի թիվ 71–Ն որոշմամբ.
4. ՀՀ բույսերի Կարմիր գիրք. հաստատվել է ՀՀ կառավարության 29.01.10 թ.
թիվ 72– որոշմամբ.
5. Biodiversity of Armenia. National reports. 1999 – 2009. (in English and
Armenian).

0706/Մ06
2. Կենսաբժշկագիտության հատուկ գլուխներ
3. 6 կրեդիտ
0704/Մ06
ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.30 ժամ/ լաբ.30 ժամ
6. 1-ին աշնանային
7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Դասընթացի նպատակն է՝
1.
համադրել
կենդանաբանական
և
ֆիզիոլոգիական
գիտելիքները՝
կենսաբժշկության ընտրովի և արդիական խնդիրների գիտակցման և վերլուծման
նպատակով։
2.
ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ տալ օրգանիզմի, օրգան
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համակարգերի ֆիզիոլոգիական գործառույթների ախտաբանական դրսևորման
վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
ճանաչելու ժամանակակից կենսաբժշկագիտության

խնդիրները և
կենսաբժշկագիտության նշանակությունը ժամանակակից գիտության համար,
2.
ըմբռնելու որոշ հիվանդությունների ժամանակ մարդու օրգանիզմում
ընթացող հիմնական պրոցեսների փոփոխության և դրանց ներքին և արտաքին
ազդակների հետ փոխազդեցության դիդապատճառները,
3.
պարզաբանելու բժշկագիտության համար հիմք հանդիսացող օրգանիզմի
ընդհանուր և մասնավոր ախտաբանական գործընթացները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.
կիրառելու կենսաբանական հետազոտությունների ժամանակակից
մեթոդները բժշկագիտության բնագավառում,

5.

օգտագործելու ստացած մակաբուծաբանական գիտելիքները
մակաբուծային հիվադությունների ախտորոշման և կանխարգելման համար,

6.

կատարելու արյունաստեղծ, արյան և արյունամակարդման համակարգերի
հետազոտություններ`
այդ
համակարգերում
առկա
ախտաբանական
գործընթացները բացահայտելու նպատակով,

7.

տարբերակելու
հյուսվածքներում
և
ախտաբանական պրոցեսների ընթացքում
փոփոխությունները,

օրգաններում
տարբեր
առաջացող ձևաբանական

8.
կիրառելու գործնականում ստացված գիտելիքները:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
9.
վերլուծելու
և
կանխատեսելու
կենսաբանական

ժամանակակից
հետազոտությունների արդյունքների հնարավոր կիրառումը բժշկագիտության
բնագավառում,

10.

տիրապետելու
մեթոդաբանությանը,

ժամանակակից

կենսաբժշկագիտության

հիմնարար

11.

օգտագործելու գիտելիքները որոշակի կենսաբանական խնդիրների
լուծման ժամանակ,
12. պատրաստելու
և
ներկայացնելու
գիտական
զեկուցումներ,
հաշվետվություններ, վարել գիտական բանավեճեր,
13. պատրաստել
և
ներկայացնել
գիտական
զեկուցումներ,
հաշվետվություններ, վարել գիտական բանավեճեր:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. մեկնաբանելու մակաբույծ անողնաշարների ծագմանը, կառուցվածքին, տեր581

մակաբույծ փոխհարաբերություններին վերաբերվող հարցերը,
Ա4. ներկայացնելու ողնաշարավոր և անողնաշար կենդանիների տարբեր
կարգաբանական խմբերի օրգան համակարգերի կառուցվածքի` համեմատական
և զարգացման առանձնահատկությունները:
Բ5. իրականացնելու միջոցառումներ մարդու և ընտանի կենդանիների համար
վտանգավոր մակաբույծների տարածման, ախտորոշման և նրանց կողմից
հարուցվող հիվանդությունների կանխարգելման ուղղությամբ
Բ6. լուսային մանրադիտակի տակ ճանաչելու տարբեր կենդանիների
հյուսվածքները և օրգանները` նրանց բաղադրիչ տարրերը, տարբերել
կենդանիների սաղմնային և հետսաղմնային զարգացման որոշակի փուլերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
Դասավանդման ձևեր
5.
Դասախոսություններ
6.
Ուսումնառության ձևեր
7.
Ինքնուրույն աշխատանք գրականության ընթերցում,
8.
ՀՀ ազգային զեկույցների հիման վրա թիմային նախագծերի պատրաստում
և ներկայացում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն [կարճ պատասխաններ պահանջող հարցումներ, 10
հարց 0.4 իավոր յուրաքանչյուր պատասխանի համար].
2-րդ ընթացիկ քննություն. [բանավոր զեկույց ըստ հանձնարարաված թեմային ].
Եզրափակիչ քննություն. [բանավոր հարցում 5 հարց , յուրաքանչյուրը 1 միավոր
և խմբային /յուրաքանչյուրում 2 ուսանող/ նախագծի ներկայացում՝ 5 միավոր].
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
ՀՀ կլիման և աշխարհագրական առանձնահատկությթունները: Լանդշաֆը և
բնակլիմյական գոտիները: ՀՀ հողային ռեսուրսները, դրանց հիմնական
էկոլոգիական խնդիրները և պահպանությանն ուղղվախ միջոցառումները: ՀՀ
ջրային ռեսուրսները, ջրային ռեսուրսների էկոլոգիական խնդիրները: Աղտոտում,
էվտրոֆացում: Անապատացման հիմնախնդիրները: Հայաստանում կլիմայի
փոփոխության
պայմաններում
ադապտացիոն
միջոցառումների
նկարագրությունը:
Կենսաբազազանության
ուսումնասիրությունների
ժամանակակից մեթոդները: Հայաստանի կենսաբազմազնությունը, Անտառային
ռեսուրսները: Պահպանությանն ուղղված հիմնական միջոցառումները և դրանց
արդյունավետության
նկարագությունը:
Կենսաբազմազանության
կարևորությունը: “Կենսաբազմազանության մասին” կոնվենցիա: Հայաստանի
սպորավոր բույսերի և սնկերի կենսաբազմազանությունը: Հայաստանի
լանդշաֆտների
կենսաբազմազանությունը:
ՀՀ
Կենսաբազմազանության
պահպանության վիճակը: Հայաստանի տարածքի կենսաբազմազանությանր
սպառնացող վտանգներ /բնական և անթրոպոգեն/:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Կլիմայի փոփոխության երրորդ ազգային հաղորդագրություն: Երևան, 2015թ.
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՛՛Լուսաբաց՛՛ հրատարակչություն, 190 էջ:
2. Republic օf Armenia The Fifth National Report տo The Convention օn Biological
Diversity, 2014, Yerevan, 108 pages.
3. ՀՀ կենդանիների Կարմիր գիրք. հաստատվել է ՀՀ կառավարության 29.01.10 թ.ի թիվ 71–Ն որոշմամբ.
4. ՀՀ բույսերի Կարմիր գիրք. հաստատվել է ՀՀ կառավարության 29.01.10 թ. թիվ
72– որոշմամբ.
5. Biodiversity of Armenia. National reports. 1999 – 2009 (in English and Armenian).
1. 0708/Մ10

2. էկոհամակարգերի դինամիկա և կայունություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.15ժամ/ գործն.15
6.2-րդ՝գարնանային
7.Առանց ընթացիկ քննության դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ձևավորել գիտելիքներ էկոհամակարգերի
կառուցվածքի և գործունեության, էկոհամակարգային ծառայությունների և
ֆունկցիաների, էկոհամակարգերի կայունությունն ապահովող մեխանիզմների և
դրանք կարգավորելու մոտեցումների մասին: Ձևավորել էկոհամակարգերի
կայունության և դինամիկայի վրա մարդու ազդեցության հնարավոր հետևանքները
հաշվարկելու և կանխարգելելու գործնական գիտելիքներ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1.
պոպուլյացիաների, համակեցությունների և էկոհամակարգերի
կառուցվածքի և գործունեության մասին,
2.
էկոհամակարգերի արտադրողականության կառավարման սկզբունքների
վերաբերյալ,
3.
էկոհամակարգային ծառայությունների և կենսաբազմազանության միջև
կապի մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

վերլուծել
էկոհամակարգերի
կառավարմանը
և
դրանց
արտադրողականությանն առնչվող հիմնահարցերը,
2.
վերլուծել էկոհամակարգերի կայուն օգտագործման հնարավորությունները,
3.
վերլուծել էկոհամակարգերի դինամիկայի և հավասարակշռության վրա
մարդու ազդեցությունը և գնահատել այն:
1.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

կատարել ինքնուրույն, տրամաբանական և վերլուծական աշխատանքներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5.Էկոհոմակարգերի և կենսաբազմազանության կայուն պահպանության
փոխկապված եղանակների իմացություն.
Բ4.Հողային, ջրային ռեսուրսների վիճակի գնահատում անցկացնելու և մարդածին
ազդեցության նվազեցմանն ուղղված ծրագրեր մշակելու կարողություններ.
Բ8.Կենսաբազմազանության վիճակը գնահատելու և պահպանության եղանակներ
առաջադրելու կարողություններ.
1.

583

Գ.2. Առկա խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները գնահատելու կարողություն.
Գ.3. Օտարալեզու մասնագիտական գրականությունից օգտվելու, բանավոր ու
գրավոր հաղորդակցվելու ունակություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
Դասավանդման ձևեր
1.
դասախոսություն,
2.
գործնական աշխատանքներ, նվիրված տարբեր դինամիկ մոդելների
նկարագրությանը՝ ուսանողների թիմերի անմիջական մասնակցությամբ:
Ուսուցման ձևեր
1.
ինքնուրույն աշխատանք, տարբեր մոդելների նկարագրություն օտարալեզու
և տեղական գրականության օգտագործմամբ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց.
1. Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Պոպուլյացիաներ, համակեցություններ և էկոհամակարգեր: Կառուցվածքը և
ֆունկցիոնալ առանձնահատկությունները: Էկոհամակարգային ծառայություններ
և ֆունցկիաներ: Էկոհամակարգերի փոփոխականությունը և դինամիկան:
Էկոհամակարգային դինամիկայի մոդելներ՝ բուսական մոդելներ, տեսակային
մակարդակի
վրա
հիմնված
մոդելներ,
կենսակլիմայական
մոդելներ:
Էկոհամակարգերի դինամիկայի ուսումնասիրման եղանակները: Կենսաբանական
մոնիթորինգ, ֆենոլոգիա, փոշեհատիկային անալիզ, պոլեոկլիմա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Richard H.W., Martin T. Sykes, Ecosystem Dynamics: From the Past to the Future:
John Wiley & Sons, Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex, PO19 8SQ,
UK, 2014, 335 pages.
2.
Hannah S. Elliot,Lucas E. Martin. River Ecosystems: Dynamics, Management and
Conservation, Nova Science Publishers, New York, 2011, 313 pages.
3.
AGP - Biodiversity and Ecosystem Services. URL: Plant Production and Protection
Division Biodiversity and Ecosystem Services.mht
4.
William S. Yackinous. Understanding Complex Ecosystem Dynamics: A Systems
and Engineering Perspective, Academic Press is an imprint of Elsevier, 2015, 413 pages.
1. 0708/ Մ11
4. 2 ժամ/շաբ.
6. 2-րդ՝ գարնանային

2. էկոլոգիական գենոմիկա

3. 3 ECTS
կրեդիտ

5. դաս. – 15 ժամ/ լաբ.15 ժամ
7.Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
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8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին ծանոթացնել էկոլոգիական
գենոմիկայի հիմունքներին և էկոլոգիայում ու բնապահպանության ոլորտներում
գենետիկայի և մոլեկուլային կենսաբանության մեթոդների կիրառությանը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

•
էկոլոգիական գենոմիկայի հիմնադրույթների վերաբերյալ,
•
բնական
պոպուլյացիաների
գենետիկական
բազմազանության
կառուցվածքի մասին,
•
էկոլոգիական գենետիկայի և կենսաբազմազանության պահպանության
միջև կապի մասին,
•
էկոլոգիական գենետիկայի՝ շրջակա միջավայրի վերականգնման համար
կիրառության վերաբերյալ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

կիրառել մոլեկուլային գենետիկայի մենթոդներ կենսաբազամզանության
վիճակի գնահատման համար,
2.
վերլուծել գենետիկական տվյալները պոպուլյացիաների բազմազանության
գնահատման վերաբերյալ և կատարել եզրակացություններ,
3.
կատարել էկոհամակարգային ֆունկցիաների և մանրէների գենոմային
բազմազանության վերաբերյալ տվյալների կորրելացիոն վերլուծություններ,
4.
կիրառել գենետիկական բազմազանության տվյալները Էկոհամակարգերի
վիճակի մոնիթորինգում,
5.
գնահատել տեսակների և պոպուլյացիաների հարմարվողականության
աստիճանը ըստ գենետիկական տվյալների:
1.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

դրսևորել իրեն թիմային աշխատանքի ընթացքում,
վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Գիտելիք աղտոտիչների կենսական ցիկլերի առանձնահատկությունների և
կենսառեսուրսների պահպանության համար կիրառվող արդիական մեթոդների
մասին.
Բ4.Հողային, ջրային ռեսուրսների վիճակի գնահատում անցկացնելու և մարդածին
ազդեցության նվազեցմանն ուղղված ծրագրեր մշակելու կարողություններ.
Բ5.
Շրջակա
միջավայրի
կենսաանվտանգության
լաբորատորիաներում
աշխատելու և աղտոտիչների
ու օտարածին կենդանի օրգանիզմների
հայտնաբերման և քանակական անալիզի ժամանակակից մեթոդներ կիրառելու
կարողություններ.
Բ8. Կենսաբազմազանության վիճակը գնահատելու և
պահպանության
եղանակներ առաջադրելու կարողություններ.
Գ3. Ձեռք բերված գիտելիքները ստեղծագործաբար կիրառելու, նորերը ընկալելու և
տարածելու ունակություն.
Գ6. Մասնագիտական էթիկայի նորմերը պահպանելու կարողություն.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
•
•
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մեթոդները.
Դասավանդման ձևեր.
1.
դասախոսություն,
2.
գործնական աշխատանքներ, նվիրված տարբեր գենետիկական տվյալների
վերլուծություններին՝ ուսանողների թիմերի անմիջական մասնակցությամբ,
3.
լաբորատոր աշխատանքներ, գենոմիկայի հիմնական
մեթոդները
սովորեցնելու նպատակով:
Ուսուցման ձևեր
1.
ինքնուրույն աշխատանք, տարբեր գենոմիկական մեթոդների
նկարագրություն, թիմերով առաջադրանք – նախագծերի պատրաստում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.
1-ին ընթացիկ քննություն [գրավոր քննություն 2 վերլուծական բնույթի
հարց, որոնցից յուրաքանչյուրի արժեքը 2 միավոր].
2.
2-րդ ընթացիկ քննություն. [բանավոր քննություն, տրված առաջադրանքների
շուրջ պրեզենտացիաների պատրաստում և զեկուցում, լիարժեք զեկուցումը 4
միավոր].
3.
Եզրափակիչ քննություն. [բանավոր հարցում 5 հարց, յուրաքանչյուրը 1
միավոր և խմբային /յուրաքանչյուրում 2 ուսանող/ նախագծի ներկայացում՝ 5
միավոր].
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գենոմիկան էկոլոգիայում: Էուկարիոտների և պրոկարիոտների գենոմներ: ԴՆԹ
շթրիխգաղտնագրում և ԴՆԹ մատնադրոշմներ: Գենետիկական բազմազանություն
և
էկոհամակարգերի
ֆունկցիաներ:
Մանրէների
գենոմիկա
և
կենսաերկրաքիմիական
ցիկլեր:
Էկոհամակարգերի
ֆունկցիաների
վերականգնումը էկոլոգիական գենոմիկաայի տվյալների հիման վրա: Սթրեսների
նկատմամբ կայունության գենոմիկա: Ինտեգրատիվ գենոմիկա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Nico M. van Straalen, Dick Roelofs. Introduction to Ecological Genomics. Oxford
University press, 2006, 299 pages.
2.
Introduction to Biotechnology, William J.Thieman, Michael A.Palladino, Second
Edition. 2009, 408 pgs.
3.
Lome T. Kirby. DMA Fingerprinting. An Introduction. 199. Oxford University
Press, Inc., UK.
4.
Wymore, A. S., A. T. Keeley, K. M. Yturralde, M. L. Schroer, C. R. Propper and T.
G. Whitham. 2011. Genes to ecosystems: exploring the frontiers of ecology with one of
the smallest biological units. New Phytol. 2011 Jul;191(1):19-36
5.
Bohmann, K., A. Evans, M. Thomas, P. Gilbert, G. R. Carvalho, S. Creer, M. Knapp,
D. W. Yu. and M. de Bruyn. 2014. Environmental DNA for wildlife biology and
biodiversity monitoring. Trends in Ecol. Evol. 26(6): 358-367.

586

1. 0708/ Մ12

4. 2 ժամ/շաբ.
6. 2-րդ՝գարնանային

2. Շրջակա միջավայրը եվ մարդու

3. 3ECTS

առողջությունը

կրեդիտ

5. դաս 30 ժամ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողներին
տալ
գիտելիքներ
մարդ-շրջակա
միջավայր
փոխազդեցությունների, մարդկանց և հանրության առողջության վրա շրջակա
միջավայրի գործոնների բացասական ազդեցությունների և դրանց արդյունքում
առաջացող հիվանդությունների վերաբերյալ,
ուսանողներին ծանոթացնել միջավայրի որակը բարելավելու և էկոլոգիապես
պայմանավորված
հիվանդությունները
կանխելու
կամ
նվազեցնելու
ուղղությամբ իրականացվող միջոցառումներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1.
տարբերել շրջակա միջավայրի ազդեցությամբ պայմանավորված
հիվանդությունները և հասկանալ միջավայրի վիճակի ու մարդկանց մոտ
պաթոլոգիայի առաջացման փոխկապվածության մեխանիզմները,
2.
հասկանալ տարբեր միջավայրերի համար հիգիենիկ նորմավորման
հիմնական սկզբունքները, հաշվի առնելով բնակչության առավել խոցելի
խմբերի առողջության առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

9.
օգտագործել գործնական հանձնարարականներ շրջակա միջավայրի
բացասական ազդեցությունների հետևանքները նվազեցնելու կամ
կանխարգելելու համար,
10.
կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները շրջակա միջավայրի հիգիենային
վերաբերող կարևորագույն խնդիրների լուծման գործողություններում,
11.
կիրառել առողջության համար ռիսկի գնահատման մեթոդները և
նպաստել դրանց ներդրմանը հանրային առողջապահության
քաղաքականության մշակման գործընթացում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1.
կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում,
2.
ինքնուրույն գտնել առաջադրված խնդիրների լուծման ուղիները և
տարբերակները, կարողանալ հիմնավորել ընդունած որոշումը,
3.
աշխատել թիմում և համագործակցել խնդիրները լուծելու գործընթացում:
1.
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ
վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Գիտելիք կենսաբազմազանության պահպանության, կենսատեխնոլոգիայի,
սննդի արդյունաբերության և անվտանգության, հանրային առողջության ու
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շրջակա միջավայրի պահպանության
ոլորտներում ժամանակակից
կենսաբանության նվաճումների կիրառության մասին.
Ա4. Գիտելիք Էկոլոգիական ռիսկերի գնահատման և կառավարման
միջազգային համակարգերի վերաբերյալ.
Բ2. Ռիսկի գնահատման մեթոդները էկոհամակարգերի վիճակի և հանրային
առողջությանը վերաբերող կարևորագույն խնդիրների լուծման ուղղությամբ
իրականացվող գործողություններում կիրառելու կարողություններ.
Բ6. Հանքաարդյունաբերական և այլ ընկերությունների էկոլոգիական
անվտանգության
ապահովման
համակարգերում
աշխատելու
կարողություններ.
Գ4. ժամանակն ու այլ ռեսուրսները արդյունավետորեն պլանավորելու
կարողություն.
Գ5. Գիտական զեկուցումներ պատրաստելու և դրանք ներկայացնելու
կարողություն.
2.
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. քննարկումներ, դեպքերի վերլուծություն և այլ ինտերակտիվ մեթոդներ,
3. խմբային հանձնարարություններ,
4. ներկայացումներ (պրեզենտացիաներ):
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր, միավորի
քայլը 0,5 է:
2.
2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր, միավորի
քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ընդհանուր պատկերացում շրջակա միջավայրի հիգիենագիտության, հիգիենիկ
նորմավորման, սահմանային թույլատրելի խտությունների և մակարդակների
մասին: Շրջակա միջավայրի ազդեցությունների հետ կապված
հիվանդություններ և վիճակներ: Մարդու վրա ֆիզիկական գործոնների
ազդեցության պաթոգենետիկական մեխանիզմները: Մարդու վրա քիմիական
գործոնների ազդեցության պաթոգենետիկական մեխանիզմները:
Քսենոբիոտիկների թունազերծում: Մարդու վրա կենսաբանական գործոնների
ազդեցության պաթոգենետիկական մեխանիզմները: Երեխաների և կանանց
վրա էկոլոգիական գործոնների ազդեցության առանձնահատկությունները:
Կլիմայի փոփոխությունը` որպես ռիսկի գործոն հանրային առողջության
համար: Կենսաբանական մոնիտորինգը՝ որպես էկոլոգահամաճարակաբանական աշխատանքների բաղկացուցիչ մաս: Շրջակա
միջավայրի պահպանություն և առողջապահության խթանում:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Պարտադիր
•
Стожаров А.Н. Медицинская экология. Минск: Выш. шк., 368 с., 2007.
•
Экологическая эпидемиология. Под ред. Б.А. Ревича, М.: Академия, 384 с.,
2004.
•
Aron J.L., Patz J.A. Ecosystem change and public health: a global perspective.
The Johns Hopkins University Press, 480p., 2001.
•
Levy B.S., Wegman D.H., Baron S.L., and Sokas R.K. Occupational and
environmental health: recognizing and preventing disease and injury. 5th
edn., Lippincott Williams & Wilkins, 847p., 2005.
•
http://en.opasnet.org/w/Arsenic_to_zoonoses/Contents
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and health, 2005.
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2. Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության
3. 3 ECTS
գնահատում և փորձաքննություն
կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս 30 ժամ
6. 2-րդ՝ գարնանային
7. առանց եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ձևավորել պատկերացում շրջակա միջավայրի վրա տնտեսական գործունեության
ազդեցության գնահատման և էկոլոգիական փորձաքննության հայեցակարգի,
խնդիրների և սկզբունքների մասին,
ծանոթացնել շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման (ՇՄԱԳ)
գործընթացի վերաբերյալ ՀՀ-ում գործող օրենսդրությանը և իրավական նորմերին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1.
ՇՄԱԳ-ի անցկացման փուլերի, սկզբունքների և մեթոդների մասին,
2.
ՀՀ-ում ՇՄԱԳ-ի իրականացման հայեցակարգի և իրավական նորմերի
մասին,
3.
Շրջակա միջավայրի վրա տնտեսական գործունեության ազդեցության
պատճառահետևանքային կապերի մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1.
շրջակա միջավայրի տարբեր բաղադրիչների վրա տնտեսական
գործունեության
ազդեցության
գնահատման
համակարգի բաղադրիչներ
կիրառելու,
2.
ՇՄԱԳ գործընթացի վերաբերյալ հիմնական իրավական և մեթոդական
փաստաթղթերը վերլուծելու,
3.
տարբեր
մեթոդներով
շրջակա
միջավայրի
որակի
գնահատում
իրականացնելու,
4.
շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հիմնական
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սկզբունքները որոշակի իրավիճակի համար կիրառելու:

գ.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1.
կատարել և ներկայացնել ինքնուրույն ու խմբակային գիտական
աշխատանք,
2.
կատարել տրամաբանական և վերլուծական աշխատանքներ:
1.
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Գիտելիք կենսաբազմազանության պահպանության, կենսատեխնոլոգիայի,
սննդի արդյունաբերության և անվտանգության, հանրային առողջության, շրջակա
միջավայրի պահպանության ոլորտներում ժամանակակից կենսաբանության
նվաճումների կիրառության մասին.
Բ1. Վերլուծության որակական ու քանակական մեթոդները կիրառելու,
էկոլոգիական և բնապահպանական հետազոտությունների արդյունքների
վիճակագրական վերլուծություն կատարելու կարողություններ.
Բ3. Արտադրությունների էկոլոգիական անձնագիր կազմելու և էկոլոգիական և
բնապահպանական աուդիտ իրականացնելու կարողություններ.
Բ4. Հողային, ջրային ռեսուրսների վիճակի գնահատում անցկացնելու և մարդածին
ազդեցության նվազեցմանն ուղղված ծրագրեր մշակելու կարողություններ.
Բ6.
Հանքաարդյունաբերական
և
այլ
ընկերությունների
էկոլոգիական
անվտանգության ապահովման համակարգերում աշխատելու կարողություններ.
Գ1. Տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
օգտվելու ունակություն.
Գ5. Գիտական զեկուցումներ պատրաստելու և դրանք ներկայացնելու
կարողություն.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գորձնական պարապմունքներ,
3. սեմինար պարապմունքներ,
4. դերային խաղեր և իրավիճակային խնդիրների քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.
1-ին ընթացիկ քննությունը
անցկացվում է գրավոր աշխատանքի գնահատման հիման վրա,
յուրաքանչյուրը՝5միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է
5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2.
2-րդ ընթացիկ քննությունը
անցկացվում է բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա ՝ 5 միավոր
առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց,
յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
ՇՄԱԳ-ը որպես բնապահպանական քաղաքականության կանխարգելիչ գործիք:
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Համաշխարհային
կանխարգելիչ
բնապահպանական
վերահսկողության
համակարգի
զարգացումը:
ՀՀ-ում
կանխարգելիչ
բնապահպանական
կարգավորման համակարգի զարգացման պատմությունը: ՀՀ-ում կանխարգելիչ
բնապահպանական
կարգավորման
համակարգի
նորմատիվ-իրավական
կարգավորումը:
ՇՄԱԳ-ի
սոցիալ-տնտեսական
ասպեկտները:
ՇՄԱԳ-ի
անհրաժեշտության վերլուծություն և խնդիրների ձևակերպում: ՇՄԱԳ-ի
վերլուծության
մեթոդական
մոտեցումները:
ՇՄԱԳ-ի
գործընթացներում
հանրության
մասնակցությունը: ՇՄԱԳ-ի գործընթացի անցկացման կարգը:
Ռազմավարական բնապահպանական գնահատում: Շրջակա միջավայրի վրա
տարատեսակ տնտեսական գործունեության ազդեցությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Ուղեցույց շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման
գործընթացում հասարակության մասնակցության վերաբերյալ: Երեվան 2000, 80
էջ:
2.
Гирусова Э. В., Лонатина В. H. Экология и экономика
природоиспользования. ЮНИТИ - ДАНА Единство. 2003. 519 с.
3.
Глухов В.В., Некрасова Т. П. Экономические основы экологии. СПб. Питер.
2003. 384 c.
4.
Комарова Л. Ф., Лазуткина Ю. С. Оценка воздействия на окружающую среду и
экологическая экспертиза. Уч. пособие. Алтай - 21 век. 2005. 120 с.
5.
Norman Lee and Clive George. Environmental Assessement in Developing and
Transitional Countries. University of Machester. UK. 2003. 294p.
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2. էկոլոգիական ռիսկի գնահատում և կառավարում

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.30 ժամ/ գործն.30 ժամ
6. 2-րդ գարնանային
7.Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին ծանոթացնել օդային, հողային,
ջրային էկոհամակարգերի և կենսաբազմազանության վրա տարբեր գարծոնների
ազդեցության ռիսկերի գնահատման և կառավարման տեսական և գործնական
հիմունքներին:
3.
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

•
կենսառեսուրսների վրա ազդող գործոնների բազմազանության և դրանց
ազդեցության բացասական հետևանքների մասին,
•
ռիսկի գնահատման տեսական մոդելների մասին,
•
նախազգուշության սկզբունքի մասին,
•
ռիսկերի գնահատման և կառավարման հիմնական մեթոդաբանական
մոտեցումների մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1.
գործնականում կատարել էկոհամակարգերի և դրանց բաղադրիչների վրա
տարբեր գործոնների ռիսկերի գնահատում և մոնիթորինգի պլանի մշակում,
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2.
կիրառել ռիսկի անալիզի էկոլոգիական և էկոտոքսիկոլոգիական
մոդելները,
3.
հաշվարկել ռիսկի ազդեցության չափը,
4.
մշակել ռիսկերի կառավարման ծրագրեր:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1.
դրսևորել իրեն թիմային աշխատանքում,
2.
վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4.Գիտելիք Էկոլոգիկան ռիսկերի գնահատման և կառավարման միջազգային
համակարգերի վերաբերյալ.
Բ2. Ռիսկի գնահատման մեթոդները էկոհամակարգերի վիճակի և հանրային
առողջությանը վերաբերող կարևորագույն խնդիրների լուծման ուղղությամբ
իրականացվող գործողություններում կիրառելու կարողություններ.
Բ3. Արտադրությունների էկոլոգիական անձնագիր կազմելու և էկոլոգիական և
բնապահպանական աուդիտ իրականացնելու կարողություններ.
Բ4. Հողային, ջրային ռեսուրսների վիճակի գնահատում անցկացնելու և մարդածին
ազդեցության նվազեցմանն ուղղված ծրագրեր մշակելու կարողություններ.
Բ5. Հանքաարդյունաբերական և այլ ընկերությունների էկոլոգիական
անվտանգության ապահովման համակարգերում աշխատելու կարողություններ.
Բ6. Շրջակա միջավայրի կենսաանվտանգության լաբորատորիաներում
աշխատելու և աղտոտիչների ու օտարածին կենդանի օրգանիզմների
հայտնաբերման և քանակական անալիզի ժամանակակից մեթոդները կիրառելու
կարողություններ.
Գ3. ժամանակն ու այլ ռեսուրսները արդյունավետորեն պլանավորելու
կարողություն.
Գ5. Գիտական զեկուցումներ պատրաստելու և դրանք ներկայացնելու
կարողություն.
Գ6. Մասնագիտական էթիկայի նորմերը պահպանելու կարողություն.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
Դասավանդման ձևեր.
1.
դասախոսություն,
2.
գործնական աշխատանքներ, նվիրված տարբեր ռիսկերի գնահատման
տարբեր եղանակների վերլուծություններին՝ ուսանողների թիմերի անմիջական
մասնակցությամբ:
Ուսուցման ձևեր
Ինքնուրույն աշխատանք, տարբեր էկոհամակարգերի վրա տարբեր բացասական
գործոնների ռիսկերի գնահատման նկարագրություն, թիմերով առաջադրանք –
նախագծերի պատրաստում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.
1-ին ընթացիկ քննություն [գրավոր քննություն 2 վերլուծական բնույթի
հարց, որոնցից յուրաքանչյուրի արժեքը 2 միավոր].
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2.
2-րդ ընթացիկ քննություն. [բանավոր քննություն, տրված առաջադրանքների
շուրջ պրեզենտացիաների պատրաստում և զեկուցում, լիարժեք զեկուցումը 4
միավոր].
3.
Եզրափակիչ քննություն. [բանավոր հարցում 5 հարց, յուրաքանչյուրը 1
միավոր և խմբային /յուրաքանչյուրում 2 ուսանող/ նախագծի ներկայացում՝ 5
միավոր].
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ռիսկի գնահատման և կառավարման հիմնական բաղկացուցիչ տարրերը: Ջրային
և ցամաքային էկոհամակարգերի վրա ազդեցության ռիսկի գնահատումը:
Կանխազգուշացման սկզբունք: Ռիսկի գնահատման էկոլոգիական և
էկոտոքսիկոլոգիական մոդելներ: Ռիսկի ինդիկատորներ: Ռիսկի կառավորում:
Ռիսկի կառավրման համակարգում որոշումների կայացնելու մոտեցումները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Paolo F. Ricci, Environmental and Health Risk Assessment and Management
Principles and Practices, Published by Springer, The Netherlands, 2006, 473 pages.
2.
Michael C. Newman. Environmental and Ecological Risk Assessment, CRC press,
2005, 395 pages
3.
Igor Linkov, Abou Bakr Ramadan. Comparative Risk Assessment and
Environmental Decision Making, Kluwer Academic Publishers, 2004, 449 pages.
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2. Կենսառեսուրսներ: կենսաբազմազանության
3. 6 ECTS
կայուն օգտագործում և կառավարում
կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.30 ժամ/ գործն.15 ժամ/ լաբ.-15 ժամ
6. 2-րդ գարնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին ծանոթացնել
կենսաբազմազանության կառուցվածքին: Ձևավորել գիտելիքներ
կենսաբազմազանության, որպես կենսաբանական կարևորագույն ռեսուրսի,
էկոհամակարգերում և մարդու կյանքում ունեցած դերի մասին: Ձևավորել
գործնական հմտություններ կենսաբազմազանության վիճակի գնահատման, դրա
պահպանության և կայուն օգտագործման ծրագրերի մշակման և իրականացման
համար:
1.
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1.
գենետիկական բազմազանության երեք՝ էկոհամակարգային, տեսակային և
ներտեսակային մակարդակների մասին,
2.
գենոֆոնդի և գեների հոսքի և ներտեսակային բազմազանության
պահպանության կարևորության մասին,
3.
մոռացված և չկիրառվող տեսակների դերի ու նշանակության վերաբերյալ,
4.
ագրոկենսաբազմազանության էկոհամակարգային, տեսակային և
ներտեսակային մակարդակներում մոնիթորինգով զբաղվող միջազգային
կազմակերպությունների և ծրագրերի մասին,
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5.
Հայաստանում անտառների, բույսերի, կենդանիների և ձկների
գենետիկական ռեսուրսների վիճակի և միտումների մասին,
6.
բնական էկոհամակարգերում, ագրոէկոհամակարգերում և գենետիկական
բանկերում գենետիկական էրոզիայի ռիսկերի մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1.
կարողանալ նկարագրել և կիրառել լանդշաֆտային մոտեցումը տեսակների
պահպանության համար,
2.
կարողանալ գնահատել գենետիկական էրոզիա առաջացնող գործոնները և
էրոզիայի ազդեցությունը գենետիկական ռեսուրսների վրա,
3.
հասկանալ և կիրառել ex situ պահպանության գործընթացները և
իրականացման մեթոդները,
4.
հասկանալ և կիրառել գենետիկական ռեսուրսների` ներառյալ
մշակաբույսերի վայրի ցեղակիցները, in situ պահպանության եղանակները և
դրանց հետ կապված բարդությունները,
5.
հասկանալ և կիրառել կենդանիների գենետիկական ռեսուրսների
պահպանության ռազմավարությունը,
6.
հասկանալ և կիրառել անտառի գենետիկական ռեսուրսների
պահպանության ռազմավարությունը,
7.
գործնականում կարողանալ որոշակի տեսակների համար մշակել
պահպանության ռազմավարություն:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1.
մասնագիտական էթիկայի նորմերը պահպանելու կարողություն,
2.
առկա խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները գնահատելու կարողություն,
3.
տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
օգտվելու ունակություն:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3.Գիտելիք աղտոտիչների կենսական ցիկլերի առանձնահատկությունների և
կենսառեսուրսների պահպանության համար կիրառվող արդիական մեթոդների
մասին.
Բ5. Շրջակա միջավայրի կենսաանվտանգության լաբորատորիաներում
աշխատելու և աղտոտիչների ու օտարածին կենդանի օրգանիզմների
հայտնաբերման և քանակական անալիզի ժամանակակից մեթոդներ կիրառելու
կարողություններ.
Բ6. Հանքաարդյունաբերական և այլ ընկերությունների էկոլոգիական
անվտանգության ապահովման համակարգերում աշխատելու կարողություններ.
Բ8. Կենսաբազմազանության վիճակը գնահատելու և պահպանության
եղանակներ առաջադրելու կարողություններ.
Գ2. Առկա խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները գնահատելու կարողություն.
Գ4. ժամանակն ու այլ ռեսուրսները արդյունավետորեն պլանավորելու
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կարողություն.
Գ5. Գիտական զեկուցումներ պատրաստելու և դրանք ներկայացնելու
կարողություն.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
Դասավանդման ձևեր.
a.
դասախոսություն,
b.
գործնական աշխատանքներ, նվիրված տարբեր ռիսկերի գնահատման
տարբեր եղանակների վերլուծություններին՝ ուսանողների թիմերի անմիջական
մասնակցությամբ,
c.
լաբորատոր աշխատանքներ, նվիրված կենսաբազմազանության
որոշ
ներկայացուցիչների
կենսաքիմիական,
գենետիկական
առանձնահատկությունների
ուսումնասիրությանը
և
դրանց
արժեքի
գնահատմանը:
Ուսուցման ձևեր
Ինքնուրույն աշխատանք, տարբեր էկոհամակարգերի վրա տարբեր բացասական
գործոնների ռիսկերի գնահատման նկարագրություն, թիմերով առաջադրանք –
նախագծերի պատրաստում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն [գրավոր քննություն 2 վերլուծական բնույթի հարց,
որոնցից յուրաքանչյուրի արժեքը 2 միավոր].
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. [բանավոր քննություն, տրված առաջադրանքների
շուրջ պրեզենտացիաների պատրաստում և զեկուցում, լիարժեք զեկուցումը 4
միավոր].
3. Եզրափակիչ քննություն. [բանավոր հարցում 5 հարց, յուրաքանչյուրը 1
միավոր և խմբային /յուրաքանչյուրում 2 ուսանող/ նախագծի ներկայացում՝ 5
միավոր].
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Էկոհամակարգային, տեսակային և գենետիկական բազմազանություն:
Կենսաբազմազանության և ագրոկենսաբազմազանության խնդիրներն ու դրանց
սպառնացող վտանգները: Բնական միջավայրի կորուստներն ու
փոփոխությունները: Էկզոտիկ տեսակներ: Քիմիական աղտոտիչներ: Կլիմայի
փոփոխություն: Մշակաբույսերի գենետիկական բազմազանության կորուստներ:
Հայաստանի կենսաբազմազանություն ու ագրոկենսաբազմազանություն:
Պահպանում և վերականգնում: Բույսերի և կենդանիների գենետիկական
ռեսուրսների in situ և ex situ պահպանություն: Կենսաբազմազանության
նկարագրման, պահպանման և կայուն օգտագործման կենսատեխնոլոգիա:
Կենսատեխնոլոգիա, կենսաբազմազանություն և կայուն գյուղատնտեսություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Van Dyke, Fred, Conservation Biology: Foundations, Concepts, Applications, 2nd.
Edition. 2008.
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2.
FAO. 2008. The state of food insecurity in the world 2008: high food prices and
food security – threats and opportunities. Food and Agriculture Organization of the
United Nations, Rome. Available online (accessed 16 October 2011)
3.
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sustainable improvement in food and nutrition security. Sustainability 3:238–253.
4.
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4. 2 ժամ/շաբ.
6. 3-րդ աշնանային

2. Բնօգագործման էկոնոմիկա

3. 3 ECTS
կրեդիտ

5. դաս.30 ժամ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1.
ուսանողներին տալ գիտելիքներ շրջակա միջավայրի տնտեսության և
ռեսուրսների փոխազդեցությունների, շրջակա միջավայրի գործոնների և
էկոլոգիական խնդիրների բացասական ազդեցությունների և դրանց արդյունքում
մշակվող զարգացման ուղիների վերաբերյալ,
2.
ուսանողներին ծանոթացնել տնտեսական նախագծերում էկոլոգիական
մոտեցումների գնահատման սկզբունքներին, տնտեսական գործիքների միջոցով
աղտոտվածության խնդիրների և ռեսուրսների օգտագործման միջոցառումներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

տնտեսական տեսության և միջավայրի էկոլոգիական խնդիրների մասին,
այլընտրանքային նախագձերի մասին, որոնք կնվազեցնեն միջավայրի
աղտոտման հետ կապված ռիսկերը:
1.
2.

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1.
օտագործել գործնական հանձնարարականները և առաջարկել տնտեսական
և էկոլոգիական խնդիրների լուծումներ,
2.
կիրառել ձեռք բերած գիտելիքները շրջակա միջավայրի և տնտեսության
մակրո և միկրո մակարդակներում զարգացման քաղաքականություն
ձևավորելու համար:
3.
կիրառել գիտելիքները նոր գիտական մոտեցումների մշակման
գործընթացում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1.
կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում,
2.
աշխատել թիմում և լուծել առաջադրված խնդիրները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
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Ա3.Գիտելիք աղտոտիչների կենսական ցիկլերի առանձնահատկությունների և
կենսառեսուրսների պահպանության համար կիրառվող արդիական մեթոդների
մասին.
Բ3. Արտադրությունների էկոլոգիական անձնագիր կազմելու և էկոլոգիական և
բնապահպանական աուդիտ իրականացնելու կարողություններ.
Բ4. Հողային, ջրային ռեսուրսների վիճակի գնահատում անցկացնելու և մարդածին
ազդեցության նվազեցմանն ուղղված ծրագրեր մշակելու կարողություններ.
Բ5. Շրջակա միջավայրի կենսաանվտանգության լաբորատորիաներում
աշխատելու և աղտոտիչների ու օտարածին կենդանի օրգանիզմների
հայտնաբերման և քանակական անալիզի ժամանակակից մեթոդներ կիրառելու
կարողություններ.
Բ6. Հանքաարդյունաբերական և այլ ընկերությունների էկոլոգիական
անվտանգության ապահովման համակարգերում աշխատելու կարողություններ.
Գ3. Ձեռքբերված գիտելիքները ստեղծագործաբար կիրառելու, նորերը ընկալելու և
տարածելու ունակություն.
Գ4. ժամանակն ու այլ ռեսուրսները արդյունավետորեն պլանավորելու
կարողություն.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. ժամանակակից նախագծերի քննարկումներ,
3. խմբերով աշխատանք,
4. ներկայացումներ (պրեզենտացիաներ):
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր, միավորի քայլը
0,5 է:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր, միավորի քայլը
0,5 է:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ընդհանուր պատկերացում շրջակա միջավայրի, հասարակության, էկոլոգիական
իրավիճակի մասին և դրանց ազդեցությունը տնտեսական զարգացման
վրա: Համաշխարհային տնտեսական զարգացման
կոնցեպցիաները: Էկոլոգատնտեսական զարգացում: Էկստերնալիաներ:
Բնատարողություն: Բնության արժեքի որոշում, ռենտա: Թափոններ և շրջակա
միջավայրի աղտոտում: Սոցիալական ծախսերի հաշվարկ: Ռեսուրսախնայող և
վերամշակվող տնտեսական զարգացում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Պարտադիր
1.
Голуб А.А., Струкова Е.Б. Экономика природопользования. М.: Аспект597

Пресс, 2002.
2.
Бобылев С.Н. Экономика природопользования. М: Теис, 1997.
3.
Наше общее будущее: Доклад Международной комиссии по окружающей
среде и развитию. М.: Прогресс, 1989. 12
4.
Hussen A. M. 2000. Principles of Environmental Economics. Routledge , London &

New York.

5.
Stavins R. Economics of the Environment. - 2000. Медоуз Д. Х., Медоуз Д. Л.,
Рэндерс Й., Беренс В. В. Пределы роста. Издательство Московского университета,
Москва, 1991.
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2.Հիդրոլոգիա և ջրային ռեսուրսների կառավարում

4. 2 ժամ/շաբ.
6. 3-րդ աշնանային

3. 3 ECTS
կրեդիտ

5. դաս 30 ժամ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
13.
ծանոթացնել ուսանողներին ջրային ռեսուրսների ուսումնասիրման,
դասակարգման և գնահատման ժամանակակից մեթոդներին: Գնահատել տարբեր
հիդրոլոգիական
ռեժիմ
ունեցող
ջրային
համակարգերի
առանձնահատկությունները և օրինաչափությունները,
14.
բացատրել ջրային ռեսուրսների էկոլոգիական խնդիրները և դրանց
հաղթահարման ուղիները: Ջրային ռեսուրսների մոնիթորինգի և կառավարման
հիմնական սկզբունքները, քայլերը և տրամաբանությունը, ջրային ռեսուրսների
կառավարման ինստիտուցիոնալ հիմունքները՝ ջրային օրենսգիրք, ջրի ազգային
ծրագիր, ջրի շրջանակային դիրեկտիվը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

ջրային ռեսուրսների արդի խնդիրների մասին,
ջրային ռեսուրսների կայուն կառավարման մոդելների մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1.
էկոլոգիական գնահատական տալ ջրային էկոհամակարգերի իրավիճակին,
2.
աշխատել մանրադիտակով,
3.
իրականացնել նմուշառում և նյութերի հետազոտում լաբորատոր
պայմաններում
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) օգտագործել
ձեռք բերված
1.
գիտելիքներ նախագծերի և տարբեր խնդիրների լուծման համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Գիտելիք աղտոտիչների կենսական ցիկլերի առանձնահատկությունների և
կենսառեսուրսների պահպանության համար կիրառվող արդիական մեթոդների
մասին.
Բ1. Վերլուծության որակական ու քանակական մեթոդները կիրառելու,
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էկոլոգիական և բնապահպանական հետազոտությունների արդյունքների
վիճակագրական վերլուծություն կատարելու կարողություններ.
Բ4. Հողային, ջրային ռեսուրսների վիճակի գնահատում անցկացնելու և մարդածին
ազդեցության նվազեցմանն ուղղված ծրագրեր մշակելու կարողություններ.
Բ5. Շրջակա միջավայրի կենսաանվտանգության լաբորատորիաներում
աշխատելու և աղտոտիչների ու օտարածին կենդանի օրգանիզմների
հայտնաբերման և քանակական անալիզի ժամանակակից մեթոդներ կիրառելու
կարողություններ.
Բ6.
Հանքաարդյունաբերական
և
այլ
ընկերությունների
էկոլոգիական
անվտանգության ապահովման համակարգերում աշխատելու կարողություններ.
Գ2. Առկա խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները գնահատելու կարողություն.
Գ4. ժամանակն ու այլ ռեսուրսները արդյունավետորեն պլանավորելու
կարողություն.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
d.
դասախոսություններ,
2.
խմբերով աշխատանք,
3.
քննարկումներ, թեմաների ինքնուրույն բացատրություններ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.
1-ին ընթացիկ քննություն՝ ինքնուրույն աշխատանք ՝ 10 միավոր
2.
2-րդ ընթացիկ քննություն՝ գիտելիքների ստուգում - գրավոր աշխատանք՝10
միավոր
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներածություն, ջրային ռեսուրսների դերը կենսոլորտում, ջ. ռ. արդի խնդիրները,
ջ.ռ. հիդրոլոգիական, ֆիզիկական, քիմիական, կենսաբանական
առանձնահատկությունները, էկոլոգիական դասակարգման սկզբունքները,
հիդրոբիոնտների էկոլոգիական խմբերը, ջ.ռ. վերականգման և կառավարման
մեխանիզմները, ջ.ռ. օրենսդրական հիմքերը, էվտրոֆիկացումը, աղտոտումը,
ջրօգտագործումը կլիմայական գլոբալ փոփոխությունների պայմաններում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Օ`Sullivan: The lakes Handbook, 2003,Blacwell Science LTD, 710 p.
2.
Water resources Management, http://link.springer.com/journal/11269
3.
https://en.wikipedia.org/wiki/Water_resources
4.
http://www.wri.org/our-work/topics/water
5.
Константинов А.С. Общая гидробиология,1986,
http://www.twirpx.com/file/1925788/
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1. 0708/Մ15

2. Հողերի էկոլոգիա եվ կառավարում

3. 6 ECTS
կրեդիտ
5. դաս.30 ժամ/ գործն. 15 ժամ, լաբ.15 ժամ
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

4. 4 ժամ/շաբ.
6. 3-րդ աշնանային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
15.
ուսանողներին ծանոթացնել հողային ծածկույթին առնչվող արդի
էկոլոգիական հիմնախնդիրներին ու դրանց ուսումնասիրման համապատասխան
մեթոդաբանությանը,
16.
ձևավորել պատկերացում հողի էրոզիայի, աղակալման, քիմիական,
կենսաբանական ու ռադիոակտիվ աղտոտմանն առնչվող մի շարք հարցերի
վերաբերյալ,
17.
ձևավորել գիտելիքներ հողային ռեսուրսների աղտոտվածության
գնահատման ժամանակակից մեթոդների և հողերի ռեկուլտիվացիայի հնարավոր
եղանակների վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1.
կիմանա հողային ռեսուրսներին առնչվող ժամանակակից էկոլոգիական
հիմնախնդիրները և դրանց առաջացման հիմնական պատճառները,
2.
կտիրապետի հողերի տարբեր հատկությունների ուսումնասիրության
ժամանակակից մեթոդաբանությանը,
3.
ձեռք կբերի գիտելիքներ խախտված հողային ռեսուրսների վերականգնման
արդյունավետ եղանակների վերաբերյալ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1.
կկարողանա հետազոտել հողային էկոհամակարգերի տարբեր
բաղադրամասերը,
2.
կկարողանա տարբեր մեթոդներով գնահատել հողային ռեսուրսների
խախտվածության աստիճանը,
3.
կկարողանա առաջարկել հողային ռեսուրսների ռեկուլտիվացման
արդյունավետ մեթոդներ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1.
կկարողանա բացահայտել այն հավանական ուղիները, որոնց միջոցով
աղտոտված հողերը կարող են ազդել էկոհամակարգերի այլ բաղադրամասերի
վրա,
2.
կկարողանա համալիր ձևով գնահատել աղտոտված հողերի հնարավոր
ազդեցությունները մարդու առողջության վրա:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Գիտելիք աղտոտիչների կենսական ցիկլերի առանձնահատկությունների և
կենսառեսուրսների պահպանության համար կիրառվող արդիական մեթոդների
մասին.
Բ1. Վերլուծության որակական ու քանակական մեթոդներ կիրառելու,
էկոլոգիական և բնապահպանական հետազոտություննեի արդյունքների
վիճակագրական վերլուծություն կատարելու կարողություններ.
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Բ4. Հողային, ջրային ռեսուրսների վիճակի գնահատում անցկացնելու և մարդածին
ազդեցության նվազեցմանն ուղղված ծրագրեր մշակելու կարողություններ.
Բ5. Շրջակա միջավայրի կենսաանվտանգության լաբորատորիաներում
աշխատելու և աղտոտիչների ու օտարածին կենդանի օրգանիզմների
հայտնաբերման և քանակական անալիզի ժամանակակից մեթոդներ կիրառելու
կարողություններ.
Բ6. Հանքաարդյունաբերական և այլ ընկերությունների էկոլոգիական
անվտանգության ապահովման համակարգերում աշխատելու կարողություններ.
Գ2. Առկա խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները գնահատելու կարողություն.
Գ4. ժամանակն ու այլ ռեսուրսները արդյունավետորեն պլանավորելու
կարողություն.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. դասախոսություններ և սեմինարներ,
2. լաբորատոր հետազոտություններ,
3. քննարկումներ և բանավեճեր:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.
1-ին ընթացիկ քննություն. բանավոր հարցման գնահատման հիման վրա` 4
միավոր առավելագույն արժեքով (միավորների քայլը 0,5 է),
2.
2-րդ ընթացիկ քննություն. ուսանողի գրավոր աշխատանքի գնահատման
հիման վրա` 4 միավոր առավելագույն արժեքով (միավորների քայլը 0,5 է),
3.
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր հարցման գնահատման հիման վրա` 10
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց,
յուրաքանչյուրը ` 2 միավոր (միավորների քայլը 0,5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Էրոզիան՝ որպես հողային ծածկույթի քայքայման և բերրիության անկման
պատճառ: էրոզիայի հիմնական տիպերը: Հողի աղակալումը և դրա էկոլոգիական
հետևանքները: Ծանր մետաղները՝ որպես հողի հիմնական աղտոտիչներ:
Հանքային պարարտանյութերը՝ որպես հողի աղտոտման աղբյուր:
Թունաքիմիկատների կիրառման էկոլոգիական հետևանքները: Ծանոթություն
հողի ռադիոակտիվ աղտոտվածության և ռադիոէկոլոգիական հիմնախնդիրների
հետ: Հողի աղտոտումը նավթով, նավթամթերքով և դրա էկոլոգիական
հետևանքները: Հողի կենսաբանական աղտոտումը որպես ժամանակակից
էկոլոգիական հիմնախնդիր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Հարությունյան Վ.Ս. (2010) Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգ Եր.: ՀՊԱՀ, 450
էջ
2.
Հարությունյան Վ.Ս., Սարգսյան Կ.Շ. (2012) Շրջակա միջավայրի
մոնիթորինգ, լաբորատոր-գործնական պարապմունքների ուսումնական ձեռնարկ:
Եր.: ՀՊԱՀ, 182 էջ
3.
Ղազարյան Կ.Ա., Խաչատրյան Է.Հ., Գրիգորյան Կ.Վ. Հողի էկոլոգիա
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(ուսումնամեթոդական ձեռնարկ): Եր.: ԵՊՀ-ի հրատ., 2016 թ., 114էջ
4.
Герасименко В.П. (2009) Практикум по агроэкологии. Учебное пособие –
СПб.: Изд. «Лань», 432 с
5.
Osman K. T. Soil Degradation, Conservation and Remediation. 2014. 248 p. DOI
10.1007/978-94-007-7590-9
6.
Sherameti I., Varma A. Heavy Metal Contamination of Soils: Monitoring and
Remediation, 2015. 499 p.

1. 0708/Մ15

2. Թափոններ եվ դրանց վերամշակման
3. 6 ECTS
տեխնոլոգիաներ
կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.30 ժամ/գործն.30 ժամ
6. 3-րդ աշնանային
7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին ծանոթացնել կենցաղային և
արդյունաբերական թափոնների, այդ թվում նաև՝ վտանգավոր թափոնների
վնասազերծման եղանակներին, դրանց վերամշակման տեխնոլոգիաներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1.
վտանգավոր թափոնների վերամշակման համար գոյություն ունեցող
մոտեցումների,
2.
կենսաբանական պեստիցիդների օգտագործման հնարավորությունների ու
առանձնահատկությունների,
3.
կենսաբանական պոլիմերների, դրանց օգտագործման ոլորտների ու
բնապահպանական նշանակության մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1.
գնահատել
թափոնների
կենսաքայքայման
մեթոդների
արդյունավետությունը,
2.
ընտրել և կիրառել կենսաքայքայման մեթոդ կոնկրետ իրավիճակի համար,
3.
մշակել կենսաքայքայման նոր, և կատարելագործել գոյություն ունեցող
եղանակները,
4.
կատարել կենսապեստիցիդների օգտագործման հնարավորությունների
գնահատում,
5.
մասնակցել կենսապոլիմերների ստացման տեխնոլոգիաների մշակմանը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1.
ստեղծագործաբար կիրառել ու զարգացնել ձեռք բերած գիտելիքները,
2.
արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Գիտելիք աղտոտիչների կենսական ցիկլերի առանձնահատկությունների և
կենսառեսուրսների պահպանության համար կիրառվող արդիական մեթոդների
մասին.
Բ6.
Հանքաարդյունաբերական
և
այլ
ընկերությունների
էկոլոգիական
անվտանգության ապահովման համակարգերում աշխատելու կարողություններ.
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Բ7.
Միջավայրի
աղտոտիչների
կենսաքայքայման
և
կենսաբանական
վերականգնման նոր եղանակներ մշակելու և գոյություն ունեցողները
կատարելագործելու կարողություններ.
Գ1. Տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
օգտվելու ունակություն.
Գ2.Առկա խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները գնահատելու կարողություն.
Գ3.Օտարալեզու մասնագիտական գրականությունից օգտվելու, բանավոր ու
գրավոր հաղորդակցվելու ունակություն.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
Դասավանդման ձևեր.
1.
դասախոսություն,
2.
գործնական աշխատանքներ, նվիրված տարբեր ռիսկերի գնահատման
տարբեր եղանակների վերլուծություններին՝ ուսանողների թիմերի անմիջական
մասնակցությամբ,
3.
լաբորատոր
աշխատանքներ,
նվիրված
օրգանական
թափոնների
վերամշակմանը:
Ուսուցման ձևեր
Ինքնուրույն աշխատանք, հոսքաջրերի կենսաբանական մաքրման եղանակներ,
թիմային առաջադրանք – նախագծերի պատրաստում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.
1-ին ընթացիկ քննություն [գրավոր քննություն 2 վերլուծական բնույթի
հարց, որոնցից յուրաքանչյուրի արժեքը 2 միավոր].
2.
2-րդ ընթացիկ քննություն. [բանավոր քննություն, տրված առաջադրանքների
շուրջ պրեզենտացիաների պատրաստում և զեկուցում, լիարժեք զեկուցումը 4
միավոր].
3.
Եզրափակիչ քննություն. [բանավոր հարցում 5 հարց, յուրաքանչյուրը 1
միավոր և խմբային /յուրաքանչյուրում 2 ուսանող/ նախագծի ներկայացում՝ 5
միավոր]:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թափոնների տեսակները
և աղբյուրները: Թափոնների վերամշակման
ֆիզիկական, քիմիական և կենսաբանական եղանակներ: Կենսաքիմիական
փոխակերպում և կենսաքիմիական քայքայում: Վտանգավոր թափոնների
կառավարում: Կենսապեստիցիդները վնասատուների համալիր կառավարման
համակարգում: Կենսապոլիմերներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Cheremisinoff N.P. Biotechnology for Waste and wastewater treatment. 1996
Noyes Publications, Westwood, New Jersey, USA.
2. Biotechnology for the 21st Century: New Horizons. 1995 Report from
Biotechnology research subcommittee, committee on Fundamental Science,
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National Science and Technology Council DIANE Publishing Company,
Washington, USA Available in books.google.com.
3. M. Yudelman, A. Ratta, D. F. Nygaard,.Pest management and food production.
1998International Food Policy Research Institute, Washington, USA.
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2. Աղտոտված տարածքների
3. 3 ECTS
կենսավերականգնում
կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.15ժամ/լաբ.15 ժամ
6. 3-րդ աշնանային
7. Առանց եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ծանոթացնել ուսանողներին շրջակա միջավայրի
աղտոտիչների տիպերին, աղտոտված տարածքները վերականգնելու
հիմնական
եղանակներին:
Փոխանցել
գործնական
հմտություններ
կենսաքայքայման, կենսաֆիլտրման և կենսավերականգնման մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

քսենոբիոտիկների և դրանց կենսաքայքայման խնդիրների մասին,
կենսավերականգնման հիմնական եղանակների մասին,
6.
մանրէների, սնկերի և բույսերի միջոցով կենսավերականգնման մասին,
7.
կենսավերականգնման, կենսաքայքայման տեսականեր հիմունքների
մասին:
4.
5.

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1.
աղտոտված վայրերում կենսավերականգնման եղանակներ
առաջարկելու,
2.
ծանր մետաղներով աղտոտված հողերի բուսական
կենսավերականգնման,
3.
աղտոտված վայրերում բուսական և մանրէների կենսաբազմազանության
կենսավերականգնողական պոտենցիալի գնահատման գործնական
հմտություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

3.
ստեղծագործաբար կիրառել ու զարգացնել ձեռք բերած գիտելիքները,
4.
արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ
վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ4. Հողային, ջրային ռեսուրսների վիճակի գնահատում անցկացնելու և
մարդածին ազդեցության նվազեցմանն ուղղված ծրագրեր մշակելու
կարողություններ.
Բ5. Շրջակա միջավայրի կենսաանվտանգության լաբորատորիաներում
աշխատելու և աղտոտիչների ու օտարածին կենդանի օրգանիզմների
հայտնաբերման և քանակական անալիզի ժամանակակից մեթոդներ
կիրառելու կարողություններ.
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Բ6. Հանքաարդյունաբերական և այլ ընկերությունների էկոլոգիական
անվտանգության ապահովման համակարգերում աշխատելու
կարողություններ.
Բ7. Միջավայրի աղտոտիչների կենսաքայքայման և կենսաբանական
վերականգնման նոր եղանակներ մշակելու և գոյություն ունեցողները
կատարելագործելու կարողություններ
Գ1. Տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
օգտվելու ունակություն.
Գ2. Առկա խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները գնահատելու կարողություն.
Գ5. Գիտական զեկուցումներ պատրաստելու և դրանք ներկայացնելու
կարողություն.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
Դասավանդման ձևեր.
•
դասախոսություն,
•
գործնական աշխատանքներ, նվիրված տարբեր ռիսկերի գնահատման
տարբեր
եղանակների
վերլուծություններին՝
ուսանողների
թիմերի
անմիջական մասնակցությամբ.
Ուսուցման ձևեր
Ինքնուրույն աշխատանք, տարբեր էկոհամակարգերի վրա տարբեր
բացասական գործոնների ռիսկերի գնահատման նկարագրություն, թիմերով
առաջադրանք – նախագծերի պատրաստում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն [գրավոր քննություն 5 վերլուծական բնույթի հարց,
որոնցից յուրաքանչյուրի արժեքը 2 միավոր].
2-րդ ընթացիկ քննություն. [բանավոր քննություն, տրված առաջադրանքների
շուրջ պրեզենտացիաների պատրաստում և զեկուցում, լիարժեք զեկուցումը 10
միավոր]
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կսենոբիոտիկները և շրջակա միջավայրի կայունությունը: Հասկացություններ
կենսաքայքայման,
կենսավերականգնման,
կենսակուտակման
և
կենսավերափոխման
մասին:
Կենսավերականգնողական
պոտենցիալի
գնահատում: Մանրէները, որպես կենսավերականգնիչներ: Սնկերը, որպես
կենսավերականգնիչներ:
Բույսերի
կիրառությունը
որպես
կենսավերականգնիչներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Jeyabalan Sangeetha, Muniswamy David, Mohd Azmuddin Abdullah.
Environmental Biotechnology: Biodegradation, Bioremediation, and Bioconversion of
Xenobiotics for Sustainable Development, ՑՌՑ պռեսս, 2016, 437 pages.
2.
StephenP.Cummings, Bioremediation: MethodsandProtocols, Humana press,
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2010, 290 pages.
3.
Ram Chandra. Advances in Biodegradation. CRC press, 2015, 450 pages.
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2. Ագրոէկոհամակարգերի կայուն
3. 3 ECTS
կառավարում
կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.30 ժամ
6. 3-րդ աշնանային
7. Առանց եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ
ագրոէկոհամակարգերի կառուցվածքի և գործունեության, ժամանակակից
գյուղատնտեսության մեջ կիրառվող կենսաբանական մեթոդների
առավելությունների ու թերությունների վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

ագրոէկոհամակարգերի կառուցվածքի և գործունեության մասին,
2.
ագրոէկոհամակարգերի արտադրողականության կառավարման
սկզբունքների մասին,
3.
ագրոկենսաբազմազանության և գյուղատնտեսության միջև կապերի.
1.

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

վերլուծել էկոհամակարգերի կառավարմանը և նրանց
արտադրողականությանն առնչվող հիմնահարցեր,
•
վերլուծել ագրոէկոհամակարգերի կայուն օգտագործման
հնարավորությունները,
•
կատարել ագրոկենսաբազմազանության վիճակի գնահատում և
մոնիթորինգ.
•

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

կատարել ինքնուրույն, տրամաբանական և վերլուծական
աշխատանքներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ
վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. Էկոհոմակարգերի և կենսաբազմազանության կայուն պահպանության
փոխկապված եղանակների իմացություն.
Գ2. Առկա խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները գնահատելու կարողություն.
Գ3. Ձեռք բերված գիտելիքները ստեղծագործաբար կիրառելու, նորերը
ընկալելու և տարածելու ունակություն.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
դասախոսություններ,
խմբերով աշխատանք,
քննարկումներ, ինքնուրույն թեմաների բացատրություններ:
•
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն՝ ինքնուրույն աշխատանք ՝ 10 միավոր
2-րդ ընթացիկ քննություն՝ գիտելիքների ստուգում - գրավոր աշխատանք՝10
միավոր
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գյուղատնտեսության էկոլոգիական հեռանկարները: Գենետիկական
ռեսուրսների կառավարում: Ագրոէկոհամակարգերի
առանձնահատկությունները: Գյուղատնտեսության և կենսատեխնոլոգիայի
ազդեցությունը կենսաբազմազանության վրա: Էկոհամակարգերի
արտադրողականության կարգավորման սկզբունքները: Ագրոանտառային
էկոհամակարգերի կայուն զարգացումը: Վնասատուների համալիր
կառավարման հիմունքներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Чистик О.В. Экология. 2-е изд, Мн., 2001, 248 с.
2.
Розанов С.И. Общая экология. 2001, 288 с.
3.
Ethics of modern developments in agriculture technologies. Proceedings of the
round-table debate. European group of ethics in sciences and new technologies to the
European Commission, Brussels, 2008, 128 p.
4.
Sustainable agroecosystem management: Integrating ecology, economics, and
society. Editors, Patrick J. Bohlen and Gar House. Washington, 2009, 289 p.
5.
5. AGP - Biodiversity and Ecosystem Services. URL: Plant Production and
Protection Division Biodiversity and Ecosystem Services.mht
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2. Արդյունաբերական էկոլոգիայի հիմունքներ

3. 6 ECTS
կրեդիտ
4. 4ժամ/շաբ.
5. դաս.30 ժամ/ գործն.15 ժամ/ լաբ.15 ժամ
6. 3-րդ աշնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին սովորեցնել արդյունաբերության
տարբեր
տեսկաների
շրջակա
միջավայրի
վրա
ազդեցության
առաձնահատկությունների մասին, քննարկել գործարաններում արտադրության
պլանավորման եղանակների մասին, որոնք կնվազեցնեն շրջակա միջավայրի վրա
ազդեցությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

3.
արդյունաբերական էկոլոգիայի նպատակների և խնդիրների մասին,
4.
արդյունաբերական համակարգում հումքի հոսքերի մասին,
5.
արտանետվող թափոնների տիպերի և դրանց արտանետումը նվազեցնելու
ուղղությունների մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

•
արդյունաբերական համակարգում կենսացիկլերի գաղափարի կիրառման
հնարվորությունների գնահատման,
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•
արյդյունաբերական համակարգում նյութերի և էներգիայի հոսքի
գնահատման
•
համակարգերի մոդելավորման մոտեցումներից,
•
բազմաբաղադրիչ հետազոտական և վերլուծական ծրագրերի մշակման
վերաբերյալ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

առկա խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները գնահատելու կարողություն,
10.
ձեռք բերված գիտելիքները ստեղծագործաբար կիրառելու, նորերը
ընկալելու և տարածելու ունակություն,
11.
հետազոտական խմբերում արդյունավետորեն աշխատելու
կարողություն:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Գիտելիք աղտոտիչների կենսական ցիկլերի առանձնահատկությունների և
կենսառեսուրսների պահպանության համար կիրառվող արդիական մեթոդների
մասին.
Ա6. Հետազոտության նախագծման և իրականացման տեսական հիմունքների
իմացություն.
Բ1. Վերլուծության որակական ու քանակական մեթոդները կիրառելու,
էկոլոգիական և բնապահպանական հետազոտությունների արդյունքների
վիճակագրական վերլուծություն կատարելու կարողություններ.
Բ5. Շրջակա միջավայրի կենսաանվտանգության լաբորատորիաներում
աշխատելու և աղտոտիչների ու օտարածին կենդանի օրգանիզմների
հայտնաբերման և քանակական անալիզի ժամանակակից մեթոդները կիրառելու
կարողություններ
Բ6. Հանքաարդյունաբերական և այլ ընկերությունների էկոլոգիական
անվտանգության ապահովման համակարգերում աշխատելու կարողություններ.
Գ2. Առկա խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները գնահատելու կարողություն.
Գ3. Ձեռք բերված գիտելիքները ստեղծագործաբար կիրառելու, նորերը ընկալելու և
տարածելու ունակություն.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. խմբերով աշխատանք,
3. գործնական դասեր, արտադրության էկոլոգիական մոդելների մշակման
ուղղությամբ,
4. քննարկումներ, ինքնուրույն թեմաների բացատրություններ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն՝ ինքնուրույն աշխատանք ՝ 4 միավոր
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն՝ գիտելիքների ստուգում - գրավոր աշխատանք՝4
միավոր
9.
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3. Եզրափակիչ քննություն. 10 միավոր ( գիտական հոդվածների թարքմանություն,
պրեզենտացիաների պատրաստում, ինքնուրույն խնդիրների ներկայացում )

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Արդյունաբերական էկոլոգիայի խնդիրներն ու նպատակները: Էկոլոգիապես
մաքուր արտադրություն: Արդյունաբերական էկոհամակարգեր: Նյութերի հոսքի
անալիզ: Միացությունների հոսքերի վերլուծություն: Գործընթացի էկոլոգիական
անվտանգության վերլուծություն: Արդյունաբերական էկոլոգիա և կենսացիկլի
վերլուծություն: Ազդեցության գնահատումը արդյունաբերական էկոլոգիայում:
Արդյունաբերական
էկոլոգիան
և
տեխնոլոգիաների
զարգացման
ռազմավարությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
10.
Robert U. Ayres Sandoz , Leslie W. Ayres. A Handbook of Industrial Ecology,
Cheltenham, UK • Northampton MA, USA, 2002, 701 pages.
11.
Robert H. Socolow, Industrial ecology and global change, Cambridge University
Press, 1994, 536 pages.
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2. էկոլոգիական իրավունք

3. 3 ECTS
ԿՐԵԴԻՏ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-15 ժամ/ գործն.-15 ժամ
6. 3-րդ աշնանային
7. Առանց եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին փոխանցել գիտելիքներ
հասարակության և բնության փոխներգործության հիմնահարցերի և դրանց
իրավական կարգավորման հիմքերի վերաբերյալ
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1.
կունենա Էկոլոգիական իրավունքի` որպես իրավունքի համալիր ճյուղի,
ինչպես նաև դրա հիմնական ինստիտուտների վերաբերյալ հիմնարար
(ընդհանրական) գիտելիքներ,
2.
կունենա
Էկոլոգիական իրավունքի սկզբունքների, ինստիտուտների,
նորմերի և դրանց կիրառման վերաբերյալ մասնագիտական հիմնարար
գիտելիքներ,
3.
կունենա Էկոլոգիական օրենսդրության համակարգը ձևավորող իրավական
ակտերի ընկալման, իրավական ակտերի մշակման, մեկնաբանման ու կիրառման
համար անհրաժեշտ հատուկ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

լուծել էկոլոգիական օրենսդրությամբ կարգավորվող առավել հաճախ
հանդիպող, առանձին բարդություն չներկայացնող խնդիրներ,
2.
ինքնուրույն նախագծել, կազմել, մշակել և գնահատել համապատասխան
իրավական փաստաթղթեր,
3.
այլ անձի կամ իրավասու մարմինների հետ հարաբերություններում հանդես
գալ որպես ֆիզիկական, իրավաբանական անձի կամ պետական մարմինների
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իրավունքների կամ օրինական շահերի պաշտպանություն իրականացնող
ներկայացուցիչ,
4.
մասնակցել իրավական ակտի նախագծի մշակմանը և մեկնաբանել դրա
դրույթները,
5.
գտնել, մեկնաբանել և օգտագործել իրավական կամ այլ տեղեկատվություն
մասնագիտական խնդրի լուծման համար,
6.
հետևել օրենսդրական փոփոխություններին և կիրառել փոփոխված նոր
իրավական դրույթները,
7.
արագ կողմնորոշվել իրեն ծանոթ իրավական խնդիրների արձագանքման
առումամբ և դրանց վերաբերյալ ներկայացնել իր փաստարկված դիրքորոշումը,
այդ թվում՝ հակափաստարկներ,
8.
գործնական խնդիրներ լուծելիս կողմնորոշվել ՀՀ էկոլոգիական
օրենսդրության համակարգում,
9.
հասկանալ ՀՀ էկոլոգիական օրենսդրության հիմքում ընկած
հայեցակարգային մոտեցումները և դրա զարգացման օրինաչափությունները,
10.
ստացված գիտելիքներն օգտագործել անձի էկոլոգիական իրավունքների,
ինչպես նաև բնօգտագործման հարաբերություններում հանդես եկող սուբյեկտների
իրավունքներն ու օրինական շահերն օրենքով նախատեսված եղանակներով
պաշտպանելու ուղղությամբ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1.
դրսևորել քննադատական, վերլուծական մոտեցում իրավական բնույթի
խնդիրները բացահայտելու և դրանց լուծման ուղիները մշակելու համար
2.
ուսումնառության կամ աշխատանքի ընթացքում կատարելու
առաջադրանքներ, ցուցաբերելու որոշակի ինքնուրույնություն,
պատասխանատվություն էկոլոգիական իրավունքին առնչվող որոշումներ
կայացնելիս։
•
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Էկոլոգիկան ռիսկերի գնահատման և կառավարման միջազգային
համակարգերի իմացություն.
Գ2. Առկա խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները գնահատելու կարողություն.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. ինքնուրույն աշխատանք
3. սեմինար պարապմունքներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն՝ ինքնուրույն աշխատանք ՝ 10 միավոր
2-րդ ընթացիկ քննություն՝ գիտելիքների ստուգում - գրավոր աշխատանք՝10
միավոր
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ընդհանուր մասն ընդգրկում է հետևյալ հիմնական թեմաները․
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Բնության և հասարակության փոխազդեցության հիմնախնդիրները
Շրջակա
միջավայրի
իրավունք․
հասկացությունը,
համակարգը
և
սկզբունքները:Մարդու էկոլոգիական իրավունքները:Բնական ռեսուրսների
նկատմամբ սեփականության իրավունք: Բնօգտագործման իրավունք:
Բնօգտագործման
և
շրջակա
միջավայրի
պահպանության
կազմակերպաիրավական և տնտեսականգործիքները: Պատասխանատվությունը
էկոլոգիական իրավախախտումների համար:Հատուկ մասն ընդգրկում է հետևյալ
հիմնական թեմաները․
Հողերի օգտագործման և պահպանության իրավական կարգավորումը
Ջրերի օգտագործման և պահպանության իրավական կարգավորումը
Ընդերքի օգտագործման և պահպանության իրավական կարգավորումը
Անտառների օգտագործման և պահպանության իրավական կարգավորումը
Կենդանական և բուսական աշխարհի օգտագործման և պահպանության
իրավական կարգավորումը:Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների և
օբյեկտների իրավական կարգավիճակը:Մթնոլորտային օդի պահպանության
իրավական կարգավորումը:Թափոնների և վտանգավոր նյութերի կառավարման
իրավական կարգավորումը:
14. Հիմնականգրականությանցանկ.
1.
Бринчук М.М., Экологическое право: Учебник.-2-е изд., перераб. и доп.- М.:
«Юристь», 2005 г.
2.
Дубовик О.Л., Экологическое право. Учебник.-М.: Проспект, 2006 г.
3.
Ерофеев Б.В., Экологическое право. Учебник. -3-е изд., доп.-М.: «Форум», 2006
г.
4.
Исмаилова Э.Ю., Трунцевский Ю.В., Экологическое право. Учебник. 4-е изд.,
перераб. и дополн.-М.: «ЮрИнфоР-МГУ», 2008 г.
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2. Աշխարհագրական տեղեկատվական
3. 3 ECTS
համակարգերը էկոլոգիայում
կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.15/ գործն.15
6. 3-րդ աշնաանյին
7. Առանց եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ
կենսառեսուրսների
պահպանության
և
կառավարման
բնագավառում
աշխարհագրական տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և հեռահար զոնդավորման
կիրառման մասին: Դասընթացը ներառում է աշխարհագրական տեղեկատվական
համակարգերի տեսական և գործնական ասպեկտները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1.
աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի սկզբունքների և
առանձնահատկությունների համակարգված իմացություն,
2.
աշխարհագրական
տեղեկատվական
համակարգերի
կենսաբազմազանության և անտառային ռեսուրսների պահպանության, ինչպես
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նաև հանքաարդյունաբերության ոլորտում կիրառելիության մասին,
3.
տարածական և հեռավոր զոնդավորման տվյալների վերլուծության և
բնապահպանական
քարտեզներ կազմելու վերաբերյալ համապարփակ
պատկերացում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

10.
կենսաբազմազանության պահպանության և այլ բնապահպանական
խնդիրների
լուծման
նպատակով
աշխարհագրական
տեղեկատվական
համակարգերով ստանալ, վերլուծել և համադրել տարբեր տվյալներ,
11.
վերլուծել տարածական տվյալները և կազմել բնապահպանական
քարտեզներ,
12.
կիրառել աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի վերլուծական
մեթոդներ,
13.
ստանալ և վերլուծել աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերով
ստացված տվյալները և պատրաստել համապատասխան հաշվետվություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

կատարել ինքնուրույն, տրամաբանական և վերլուծական
աշխատանքներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Էկոլոգիկան ռիսկերի գնահատման և կառավարման միջազգային
համակարգերի իմացություն.
Գ2. Առկա խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները գնահատելու կարողություն.
Գ3. Ձեռք բերված գիտելիքները ստեղծագործաբար կիրառելու, նորերը ընկալելու և
տարածելու ունակություն.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. խմբերով աշխատանք,
3. քննարկումներ, ինքնուրույն թեմաների բացատրություններ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն՝ ինքնուրույն աշխատանք ՝ 10 միավոր
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն՝ գիտելիքների ստուգում - գրավոր աշխատանք՝10
միավոր
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Քարտեզագրության, կոորդինատային համակարգերի և պրոյեկցիաների
սկզբունքներ: Աշխարհագրական տվյալների համակարգերի սկզբունքներ:
Հեռահար զոնդավորում: Տվյալների աղբյուրներ և տվյալներ ստացման
եղանականեր: Տարածական տվյալների տեսակները, ռաստրային և վեկտորային
տվյալների հետ աշխատանք: Քարտեզագրություն, քարտեզների ստեղծում և
փոխարինում: ArcGIS – համակարգեր: Աշխարհագրական տեղեկատվական
համակարգերը բնապահպանական և ռեսուրսների կառավարման խնդիրների
լուծման համար: .
1.
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Bernhardsen, T. (2002) Geographic Information Systems: an Introduction, 3rd ed.
John Wiley & Sons, New York.
2.
Campbell, J. B. (2002) Introduction to Remote Sensing, 3rd edition. Taylor &
Francis, London
3.
Chang, K.T. (2007) Introduction to Geographic Information Systems. New York:
McGraw-Hill, 4th edition
1. 0708/Մ16,17,19,21

Գիտական սեմինար 1-4

3. 12 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործն. 120 ժամ
6. I, II, III, IV Կիսամյակներ
7.ստուգարք
12.
Դասընթացի նպատակն է՝ 1-ին կուրսի ուսանողներին ծանոթացնել
էկոլոգիայի և բնական ռեսուրսների կառավարման ոլորտի հիմնախնդիրներին,
ինչպես նաև էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոնում իրականացվող
հետազոտական աշխատանքներին և դրանց արդյունքներին, իրազեկել
մագիստրոսական թեզերի ղեկավարների կողմից առաջարկվող հնարավոր
թեմաների, դրանց արդիականության, հետազոտական բաղադրիչների մեթոդների
մասին և խորհրդատվություն տրամադրել թեմաների ընտրության հարցում։ 2-րդ
կուրսի ուսանողների հետ քննարկել իրենց ատենախոսության իրականացման
ընթացքում ստացված նախնական արդյունքները, խորհրդատվություն տրամադրել
դրանք վերլուծելու, քննարկելու, այլ հեղինակների կողմից տարվող նմանատիպ
աշխատանքների հետ համեմատելու, ինչպես նաև հետազոտության արդյունքները
ներկայացնելու վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

i.

Բնական
ռեսուրսների՝
հողային,
ջրային
ռեսուրսներ
և
կենսաբազմազանություն,
կառավարման և էկոլոգիայի ոլորտում տարվող
հետազոտական աշխատանքների առանձնահատկությունների մասին:
i.
Ոլորտում կիրառվող հիմնական հետազոտական մեթոդների մասին:
i.
Հետազոտական աշխատանքների նախագծման, մեթոդների մշակման,
կատարման, արդյունքների վերլուծության և ներկայացման մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1.
Առաջարկվող թեմաների շուրջ գիտական վերլուծություններ, քննարկումներ
կատարելու կարողություն:
2.
Հետազոտական խնդիրներ ձևակերպելու կարողություն:
3.
Գիտական հոդվածները կարդալու և վերլուծելու մասնագիտական
կարողություն:
4.
Ռիսկերի գնահատման զեկույցները վերլուծելու կարողություն:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

4.
Տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
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օգտվելու ունակություն:
5.
Առկա խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները գնահատելու կարողություն:
6.
ժամանակն ու այլ ռեսուրսները արդյունավետորեն պլանավորելու
կարողություն:
4.
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Նկարագրելու ժամանակակից կենսաբանության նվաճումների կիրառությանը
կենսաբազմազանության պահպանության, կենսատեխնոլոգիայի, սննդի
արդյունաբերության և անվտանգության, հանրային առողջության, շրջակա
միջավայրի պահպանության ոլորտներում.
Գ1. Տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
օգտվելու ունակություն.
Գ2. Առկա խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները գնահատելու կարողություն.
Գ5. Գիտական զեկուցումներ պատրաստելու և դրանք ներկայացնելու
կարողություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1.
Քննարկումներ, ուսանողների կողմից պրեզենտացիաների պատրաստում և
ներկայացում սըտ առաջադրված թեմաների
2.
Ռեֆերատների, էսսեների և նախագծերի պատրաստում, անհատական և
խմբակային առաջադրանքներ
3.
Անհատական խորհրդատվություն, ինքնուրույն առաջադրանքներ,
հոդվածների վերլուծություն խմբերում, զեկուցում-սեմինարների անցկացում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
ստուգարք.բաց հարցերով քննարկում, բանավոր հարցում, երկրորդ կուրսեցիների
համար գնահատում ըստ ատենախոսության թեմայի վերաբերյալ կատարված
աշխատանքի առաջադիմության
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հետազոտական թեմաների նկարագրություն և ներկայացում:
Պրոբլեմային թեմաներ: ՀՀ հողային ռեսուրսների խնդիրները: ՀՀ ջրային
ռեսուրսներ
և
դրանց
պահպանությունը:
Գենոմիկայի
կիրառումը
կենսաբազմազանության
պահպանության
համար:
Կենսավերականգնում:
Կենսապլաստիկներ և դրանց նշանակությունը: Կաուչուկը, որպես հումք՝ շրջակա
միջավայրի
համար
անվտանգ
անվադողերի
արտադրության
համար:
Ադապտացիոն մեխանիզմներ և կլիմայի փոփոխությունը: Էկոհամակարգերի
դինամիկ փոփոխությունները: Հանքարդյունաբերությունը և դատարկ ապարների
խնդիրը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Հոդվածներ, ուսումնական ստորաբաժանումում տարվող հետազոտական
ծրագրերը:
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ՄԱՆՐԷԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԵՆՍԱՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
1. Ծրագրի անվանումը և
մասնագիտության թվանիշը

Մանրէաբանություն և կենսատեխնոլոգիա
051101.04.7

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Կենսաբանության մագիստրոսի աստիճան

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական
տարին

2019-2021

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
ԵՊՀ մագիստրատուրա մրցույթային կարգով կարող են ընդունվել ՀՀ պետական և
ըստ մասնագիտությունների հավատարմագրված ոչ պետական բարձրագույն
ուսումնական հաստատությունների բակալավրի կամ դիպլոմավորված
մասնագետի որակավորում ունեցող անձինք։
Նույն մասնագիտության շրջանակներում ընդունելությունն անցկացվում է առանց
քննությունների, իսկ հարակից մասնագիտություններով դիմորդները հանձնում են
համապատասխան մասնագիտության բակալավրի ավարտական ամփոփիչ
քննությունը:
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է.
•

խոր

մասնագիտական

կենսատեխնոլոգիայի
պատրաստել

գիտելիքներ
հիմնարար

գիտական

հաղորդել
և

մանրէաբանության

կիրառական

ուսումնասիրություններ

և

ասպարեզներում,
կատարելու

ունակ

մասնագետներ, որոնք իրենց տեսական և գործնական հմտություններով
կբավարարեն

աշխատաշուկայի

ժամանակակից

պահանջներին,

ունակ

կլինեն գործնականում կիրառելու մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի
ժամանակակից մեթոդները, ղեկավարելու գիտական և գիտակրթական
ծրագրեր,

վերլուծելու

և

համակարգելու

տվյալ

բնագավառի

գիտահետազոտական որոշակի հիմնախնդրի վիճակը,
•

ձևակերպել առաջադրանքի հետազոտության նպատակը և առաջադրել
խնդիրներ գրական և պատենտային աղբյուրների ուսումնասիրման և
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ընտրության հիմքով, մշակել մասնագիտական գործունեության օբյեկտների և
հետազոտման գործընթացների, ինչպես նաև դրանք իրականացնող
կոլեկտիվների աշխատանքի ծրագրավորում և կազմակերպում, ընտրել
նշված գործընթացների իրականացման համար կազմակերպական մեթոդներ,
ինչպես նաև տեխնոլոգիական, ծրագրային և գործիքային միջոցներ,
•

ծրագրավորել և կազմակերպել ստացված արդյունքների ներդրման
գործընթացը,

•

դասավանդել մասնագիտական դասընթացներ բուհերում և միջին
մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում, մասնակցել նույն
դասընթացների ուսումնամեթոդական մշակումներին:

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1. նկարագրելու անհատական և խմբակային (համալիր, նախաձեռնող և
պատվիրված
թեզիսի,

հետազոտությունների

հոդվածի,

զեկուցման,

տեղեկատվության

առանձնահատկությունները,

հաշվետվության

մշակման

և

այլ

եղանակները,

ռեֆերատի,

տիպի

գիտական

հետազոտությունների

առանձնահատկությունները կենսաբանության և բժշկագիտության մեջ։
Ա2. ներկայացնելու մանրէաբանության, կենսատեխնոլոգիայի և կենսաքիմիայի
հիմնարար և կիրառական հիմնախնդիրները, սննդի, էներգիայի նոր աղբյուրների,
այլընտրանքային
Հայաստանի

էներգետիկայի

մանրէների

զարգացման,

կիրառման

կենսատեխնոլոգիաներում

հնարավորությունները,

նկարագրելու

մանրէաբանական և կենսաքիմիական մեթոդների առանձնահատկությունների
տեսական հիմունքները։
Ա3. վերարտադրելու բույսերի աճի, նյութափոխանակության և կայունության
կարգավորման հիմքում ընկած օրինաչափությունները, բույսերի ուսումնասիրման
կենսատեխնոլոգիական

մեթոդների

առանձնահատկությունների

տեսական

հիմունքները, ներկայացնելու մանրէների ու բույսերի ազդակային համակարգերի և
սթրեսներին

հակազդման

մեխանիզմները,

լուսաբանելու

երկրորդային

նյութափոխանակության գործընթացների հիմքում ընկած օրինաչափություններն ու
կարգավորման մեխանիզմները։
Ա4.

նկարագրելու

կենսաքիմիական

պրոկարիոտների
գործընթացները

բջիջներում
և

կենսաֆիզիկական

դրանց

ու

նշանակությունը

կենսատեխնոլոգիայում, ներկայացնելու տարբեր էկոհամակարգերում մանրէային
համակեցությունների կառուցվածքի և գործառույթների, կենսածին տարրերի
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կենսաերկրաքիմիական շրջապտույտների մեջ մանրէների դերի և մանրէների
կիրառմամբ օրգանական թափոնների վերամշակման տեխնոլոգիաների կիրառման
առավելություները և հեռանկարայնությունը։
Ա5.

ներկայացնելու

կենսատեխնոլոգիայի

ժամանակակից

մոտեցումների

կենսատեխնոլոգիական

արտադրությունների հիմնահարցերը,

ստացման

մեթոդների

հիմնական

կենսա-տեխնոլոգիական
պատենտավորման

հարցերը,

կենսավառելիքի

առանձնահատկությունները,

օբյեկտների

օգտագործման

էթիկական

նորմերը,

և

նկարագրելու

անվտանգության,
համապատասխան

արտադրությունում աշխատանքային հմտությունները։
Ա6. նկարագրելու Հայաստանում մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի
զարգանցման հեռանկարները և մանրէաբանական և կենսատեխնոլոգիական
հետազոտություններում
սննդամթերքի

կիրառվող

ճշգրիտ

կենսաանվտանգության,

մեթոդները,

խմելու

ջրի

լուսաբանելու

մաքրության

և

վերահսկողության արդիականությունը:

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1.

իրականացնելու

հետազոտությունների

պլանավորում,

հիմնավորում,

պատենտա-տեղեկատվական վերլուծություն, կիրառելու մեթոդների ընտրության,
դրական

և

բացասական

ստուգիչների,

վերարտադրության սկզբունքները,

ճշգրիտ

տվյալների

և

դրանց

որակական և քանակական, վերլուծական և

համեմատական մեթոդները, հետազոտությունների արդյունքների ներկայացմամբ
պատրաստելու զեկուցումներ:
Բ2.

վերլուծելու

և

կենսատեխնոլոգիական

գնահատելու
մեթոդները,

մանրէների
կանխատեսելու

ուսումնասիրման
և

մոդելավորելու

ֆերմենտների սինթեզի համակարգված և հաջորդական մակածումը, կարգավորելու
մանրէների աճը և նյութափոխանակությունը տարբեր գործոններով, կիրառելու
մանրէների

նյութափոխանակային

արտադրություններում

առանձնահատկությունները

առաջադրելով

հետազոտության

տարբեր

նպատակներն

և

խնդիրները:
Բ3. իրականացնելու բույսերի մեկուսացված կուլտուրաների և կենսաբանորեն
ակտիվ նյութերի ստացման աշխատանքներ, վերլուծելու բնականոն և սթրեսային
պայմաններում աճող բույսերի հակառադիկալային ակտիվության դրսևորման
պատճառահետևանքային
եղանակները,

հենվելով

կապերը,

մանրէների

մանրէների
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և

սոցիալ
բույսերի

փոխազդեցության
երկրորդային

նյութափոխանակության

առանձնահատկությունների

վրա

մշակելու

կենսատեխնոլոգիայի ոլորտի բիզնես ծրագրեր:
Բ4. լուսաբանելու մանրէների կենսազանգվածի ստացման նյութաէներգետիկական
հաշվեկշիռը և գնահատելու մանրէների աճը ըստ ածխածնի, թթվածնի և ջրածնի,
գնահատելու որոշակի էկոհամակարգում մանրէների կենսաբազմազանությունը,
մեկնաբանելու

և

հիմնավորելու

մանրէների

կենսատեխնոլոգիաների

մշակման

կենսատարրալվացում

և

կիրառմամբ

(թափոնների

բնապահպանական

վերամշակում,

կենսառեմեդիացիա)

մետաղների

առավելություններն

ու

սահմանափակումները։
Բ5.

գնահատելու

կենսաբանական

օբյեկտների

օգտագործման

հնարավորությունները, մշակելու կենսավառելիքի ստացման նոր տեխնոլոգիաներ,
իրականացնելու

արտոնագրման

արտադրական

համար

պայմաններում

վերահսկողություն,

կիրառելու

առողջապահական

բժշկական,

անհրաժեշտ

սննդամթերքի
հմտություները

գործընթացներ,
մանրէաբանական

աշխատելու

լաբորատորիաներում,

սննդի,

կարճաժամկետ

վերապատրաստումից հետո աշխատելու համապատասխան արտադրությունում,
մշակելու կենսատեխնոլոգիայի ոլորտի բիզնես ծրագրեր:
Բ6. կիրառելու մանրէաբանական ճշգրիտ մեթոդներ, խմորման վերջնանյութերի
հավասարակշռության վերլուծության մեթոդներ, դրսևորել աշխատանքի բարձր
արդյունավետություն` և՛ որպես խմբի անդամ, և՛ որպես խմբի ղեկավար,
ձևակերպելու գիտական հոդվածներ և հաղորդումներ։
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1․Տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից
էլեկտրոնային

գրադարաններ,

գիտական

(ինտերնետ

հոդվածներ,

ռեսուրսներ,

հաշվետվություններ)

օգտվելու կարողություն։
Գ2․Առկա խնդիրները վերլուծելու, ինքնուրույն նոր խնդիրներ առաջարկելու և
դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները գնահատելու կարողություն:
Խմբի անդամ կամ ղեկավար լինելով, աշխատանքի բարձր արդյունավետություն
դրսևորելու կարողություն։ Պլանավորելու էկոլոգիական իրավիճակի բարելավման
միջոցառումներ և կատարելու բնության, մարդու առողջության պահպանմանն
ուղղված աշխատանքներ:
Գ3. Փորձնական արդյունքների և տեսական նյութի համակողմանի վերլուծության
ունակություն, հետազոտությունների արդյունքների ներկայացմամբ զեկուցումների
պատրաստման կարողություն, վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ:
Մշակելու

կենսատեխնոլոգիայի

ոլորտի
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բիզնես

ծրագրեր։

Մասնագիտական

էթիկայի նորմերը պահպանելու կարողություն։

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է
12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
13. Գնահատման ձևերը
1-ին ընթացիկ ստուգում – անց է կացվում բանավոր, 2-րդ ընթացիկ ստուգում – անց
է կացվում բանավոր,
Եզրափակիչ հարցում - բաց հարցերով քննարկում, բանավոր ստուգում:
Ընթացիկ քննություններ՝ գրավոր և բանավոր
Եզրափակիչ քննություն՝ բանավոր
Ստուգարք՝ բանավոր կամ գրավոր (հարցատոմս, թեստեր)։
14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
«Մանրէաբանություն և կենսատեխնոլոգիա» ծրագրի շրջանավարտները կարող են
աշխատանքի անցնել կենսաբանության ոլորտում գործող ձեռնարկություններում`
զբաղեցնելով հետևյալ պաշտոնները.
Գիտահետազոտական լաբորատորիաներ
.

գիտական աշխատողներ,

Կենսատեխնոլոգիական լաբորատորիաներ և արտադրություններ
.

գիտական խմբերի աշխատակիցներ,

.

լաբորատորիաների գիտական ղեկավարներ,
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Սննդամթերքների արտադրություններ
.

մանրէաբանական լաբորատորիաների վարիչներ,

.

մանրէաբանական լաբորատորիաների մանրէաբաններ,

Դեղորայքային արտադրություններ
.

մանրէաբանական լաբորատորիաների մանրէաբաններ,

Առողջապահական բժշկական լաբորատորիաներ
.

բժշկաքիմիական վերլուծման բժիշկ – կենսաբաններ և լաբորանտներ,

Էկոլոգիական կազմակերպություններում
.

մանրէների և բույսերի էկոլոգներ,

Ագրարային գյուղատնտեսության կազմակերպություններում
.

ինֆորմացիոն և խորհրդատվական բաժինների աշխատակիցներ,

ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության
.

ավագ դպրոցներում կենսաբանության ուսուցիչներ

.
քոլեջներում և միջնակարգ մասնագիտական հաստատություններում
ուսուցիչներ:
Հնարավոր աշխատավայրերն են. ԵՊՀ Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և
կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնը, ՀՀ բուհերի համապատասխան ամբիոնները,
մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ու հարակից ոլորտներում գործող
գիտական և գիտա-արտադրական ձեռնարկությունները: Ստորև ներկայացվում են
ՀՀ կենսաբանության ոլորտում գործող որոշ ձեռնարկություններ և դրանց
գործունեության ոլորտը.
.

Բուհեր

-Համապատասխան ամբիոններ,
.

Գիտահետազոտական ինստիտուտներ

-Համապատասխան լաբորատորիաներ,
.

Սննդամթերքի արտադրություններ

-Համապատասխան լաբորատորիաներ և ծառայություններ,
.

Դեղագործական ընկերություններ

-Համապատասխան լաբորատորիաներ
Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ
Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնում,
ասպիրանտուրայում:

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ
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ռեսուրսները.
•
ժամանակակից սարքավորումներով և ծրագրային միջոցներով ապահովված
լաբորատորիաներ,
•

հեռուսուցմամբ և առցանց դասախոսություններ,

•

էլեկտրոնային ռեսուրսներ:

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք
օգտագործվել են ծրագիրը մշակելիս
•
Պետական կրթական չափորոշիչ §Կենսաբանություն մասնագիտությամբ
մագիստրատուրայի
17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
•

Գերմանիայի Սաարլանդի համալսարանի մագիստրոսական ծրագրեր։
Բարձրագույն կրթության ոլորտում կենսատեխնոլոգիայի բնագավառում
միջազգային համագործակցության Erasmus +(KA 107) 2016/17 դրամաշնորհի
շրջանակներում։

•

Գերմանիայի Հալլեի համալսարանի մանրէաբանության մագիստրոսական
ծրագիր

•

CPEA-LT-2016/10095 Network for improving research based higher education in
basic and applied microbiology (2016-2019).

•

University of Bergen (NO), Yerevan State University (YSU) (AM).
Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի
մանրէաբանության մագիստրոսական ծրագրեր:

•

Բելգորոդի պետական ազգային հետազոտական համալսարանի (ԲելՊԱՀ,
ՌԴ) կենսատեխնոլոգիայի և մանրէաբանության մագիստրոսական ծրագիր։
Բարձրագույն կրթության ոլորտում միջազգային համագործակցության ԵՊՀ և
ԲելՊԱՀՀ միջև 22.09.2016թ պայմանագրի շրջանակներում:

•

ԱՄՆ, Վիրջինիայի Virginia, Charlottesville համալսարանի մագիստրոսական
ծրագիր:

•

ԱՄՆ. Կալիֆորնիայի Բերկլիի համալսարանի մանրէաբանության
մագիստրոսական ծրագիր:
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ՄԱՆՐԷԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԵՆՍԱՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ

1. 1602/Մ03
4. 4 ժամ/ շաբ.

2Օտար լեզու-1

3. 6 ECTS
կրեդիտ
5. գործ. 60 ժամ

6. 1-ին աշնանային
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• կատարելագործել
ուսանողների
օտար
(անգլերեն)
լեզվով
հաղորդակցական կարողությունները՝ ինչպես մասնագիտության,
այնպես էլ հաղորդակցման այլ ոլորտներում,
• խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և
ոճաբանական յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
• ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման
հմտություններ,
• զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և
բանավիճելու կարողությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կիրառելով մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր
մոտեցումները (որոնողական, ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ
ընկալել դրանց բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
2 - տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց
ճշգրիտ գործածության նպատակդրմամբ,
3 - ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով
ինքնուրույն աշխատանք կատարելու սկզբունքների իմացություն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. իրականացնել
մասնագիտական
տեքստերի
իմաստային,
կառուցվածքային և ոճական վերլուծություն և թարգմանություն,
2. ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու
փաստարկներ, ձևակերպել, շարադրել, հիմնավորել անձնական կարծիքը,
քննարկել, բանավիճել մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրների
շուրջ,
3. գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/
զեկույցներ, ռեֆերատներ, գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և
հստակ կառուցելով շարադրանքը,
4. լսելով ընկալել և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող
դասախոսությունների,
հարցազրույցների
ձայնագրություններ
և
տեսագրություններ:
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից
(ներառյալ ինտերնետային) տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար
վերլուծելու և ներկայացնելու նպատակով:
2. Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և
կարողությունները պետք է համապատասխանեն Լեզուների իմացության/
իրազեկության համաեվրոպական համակարգի (CEFR-ի) B2 մակարդակին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ
վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ4. Պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
3. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
4. անհատական և խմբային աշխատանք,
5. անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
6. ինքնուրույն աշխատանք,
7. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն
նախագծի իրականացում),
8. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
9. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, հարցատոմսը պարունակում է 4
հարց՝ յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր.
1 - մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և
վերարտադրում,
2 - մասնագիտական բառապաշարի ստուգում,
3 - զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ,
4 - բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի
վերաբերյալ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային,
քերականական և ոճաբանական յուրահատկությունները:
2. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց
իրացումը օտար (անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման
գործընթացում:
3. Ակադեմիական
գրագրություն՝
գիտական
հոդվածների
ու
աշխատությունների, գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև
ռեֆերատների, զեկուցումների, էսսեների շարադրման ձևերն ու
սկզբունքները:
4. Մասնագիտական
բնագիր
տեքստերի,
դասախոսությունների,
ձայնագրությունների ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման,
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վերարտադրության առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. John M.Swales,Christine B. Feak “ English in Today’s Research World’’ a
Writing Guide. The University of Michigan Press, USA, 2003.
2. John M Swales and Christine B.Feak “Academic writing for Graduate
Students’’ 2000, USA.
3. M. Apresyan,D.Bagiryan "Mastering English For Biologists" YSU. 2010.
4. D. Krogh '' A guide to the natural world'' 2011.
5. J.Soars, L. Soars "First steps in Academic writing" Oxford 2014.
1. 1602 /Մ04

2.Օտար լեզու-2

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/ շաբ.
5. գործ. 30 ժամ
6. 2-րդ գարնանային
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ամբողջացնել նախորդ մոդուլի օգնությամբ ձեռք բերած գիտելիքները,
• ծանոթացնել օտար լեզվի իմացության ստուգման և գնահատման
պահանջներին,
• ներկայացնել լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները և
ծանոթացնել թեստավորման հիմանական սկզբունքներին,
• ներկայացնել լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և
մարտավարությունը,
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ցուցաբերել օտար լեզվի իմացություն միջազգային չափորոշիչներին
համապատասխան (B2-C1),
2. նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը
և պահանջները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

3. գործնականում կատարել թեստային աշխատանքներ` կազմված
համաեվրոպական չափանիշների B2-C1 մակարակին համապատասխան
4. արտահայտել մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները
գրավոր և բանավոր խոսքով

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

5. արդյունավետ կիրառել համակարգչային հմտությունները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ
վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
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գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
1.անհատական և խմբային աշխատանք,
2.ինքնուրույն աշխատանք,
3.գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:
13. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TOEFL
թեստավորման միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. օտար
լեզվի
իմացության
միջազգային
թեստավորման
յուրահատկությունները,
2. լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և
թեստավորման հիմանական սկզբունքները,
3. լեզվի
թեստավորման
հիմնական
ռազմավարությունը
և
մարտավարությունը,
4. միջազգային թեստերի (TOEFL, IELTS, ITEP) առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Debora Philips “ Longman Preparation Course for the TOEFL IBT” Longman
2007
2. Bզruce Rogers “ The Complete Guide for TOEFL IBT Test Preparation”,
Thomson 2007
3. Boston Educational Services “Official ITEP Preparation Guide”, Create Space
Independent Publishing Platform 2014
4. ETS “The Official Guide to the TOEFL Testing”, McGraw-Hill Education 2012
5. Pauline Cullen “The Official Cambridge Guide to IELTS”, Cambridge English
2014
6. Kaplan “IELTS Premier”, Kaplan Publishing 2016

1. 0309/Մ01
4. 2 ժամ/շաբ.

2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները
մասնագիտական ոլորտում-2
5. գործ.30 ժամ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

6.1-ին՝ աշնանային
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ձևավորել պատկերացում տվյալների հենքերի և WEB - կայքերի
մասին
սովորեցնել աշխատել տվյալների հենքերի հետ ACCESS
համակարգիօգնությամբ
• սովորեցնել աշխատել WEB - կայքերի հետ` հիպերտեքստերի
նշադրման
HTML լեզվի օգնությամբ:
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
•

հենքի դերը իր մասնագիտությունում

•

ինտերնետային կայքերի ստեղծման սկզբունքները

•

տվյալների

հենքերի

ղեկավարման

ACCESS

համակարգ

և

հիպերտեքստերի նշադրման HTML լեզու

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
•

ACCESS–ով ստեղծել և օգտագործել տվյալների հենքեր

•

HTML-ով ստեղծել ինտերնետային կայք և տեղադրել ինտերնետում

10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ
վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. գնահատելու, կառավարելու
և վերահսկելու

մասնագիտական

գործունեության օբյեկտների մշակման և հետազոտման գործընթացների
որակը,
Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. նախագծային մեթոդ
2. համագործակցային ուսուցում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է
համակարգչի միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
• ACCESS համակարգ
• HTML լեզու
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Joan Lambert, Joyce Cox, Microsoft Access 2013 Step by Step. // Online
Training Solutions, Inc.,2015, 429 p.
2. Elizabeth Castro, Bruce Hyslop, HTML and CSS: Visual QuickStart Guide /

Edition 8. // Peachpit Press, 2013, 576 p.

1. 0709/02

2. Հետազոտությունների պլանավորում և
մեթոդներ
626

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս․ 15 ժամ,/գործ․ 15 ժամ
6. 1-ին աշնանային
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել
• հետազոտական
գործունեության
էությանը
և
առանձնահատկություններին, հետազոտությունների ծրագրերին և
դրանց
մշակմանը,
տարբեր
բնույթի
հետազոտությունների
նպատակներին և խնդիրներին, դրանց հիմնավորմանը և
ձևակերպմանը վերաբերող պատշաճ գիտելիքներ,
• հետազոտությունների դասակարգմանը և տեսակներին, ինչպես նաև
մեթոդներին,արդյունքների
մշակման
և
ներկայացման,
կենսաչափման սկզբունքների,
քանակական արդյունքների
վիճակագրական
մշակման,
ալգորիթմերին
և
ծրագրերին,
չափանիշներին, մետավերլուծութան վերաբերող մասնագիտական
պատշաճ գիտելիքներ,
• հետազոտությունների
արդյունքների
հավաստիության,
եզրահանգման
և
արդյունքների
նշանակության,
կենդանի
օրգանիզմների ընտրության, դրանց պահպանման, խնամքին,
կենսաբանական մոդելներին ասպեկտներին առնչվող պատշաճ,
հիմնարար և համակարգված պատկերացում։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու անհատական և խմբակային (համալիր), նախաձեռնող և
պատվիրված հետազոտությունների առանձնահատկությունները,
2. ներկայացնելու ռեֆերատի, թեզիսի, հոդվածի, զեկուցման,
հաշվետվության և այլ տիպի գիտական տեղեկատվության մշակման
եղանակները,
3. լուսաբանելու հետազոտությունների առանձնահատկությունները
կենսաբանության և բժշկագիտության մեջ։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. իրականացնելու հետազոտությունների պլանավորմում՝ հիմնավորում,
պատենտա-տեղեկատվական վերլուծություն,
5. կիրառելու մեթոդների ընտրության, դրական և բացասական
ստուգիչների, ճշգրիտ տվյալների և դրանց վերարտադրության
սկզբունքները,
6. օգտագործելու որակական և քանակական, վերլուծական և
համեմատական մեթոդներ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

7. համակողմանի վերլուծելու փորձնական արդյունքները և տեսական
նյութը
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8. պատրաստելու հետազոտություններիարդյունքների ներկայացմամբ
զեկուցումնր,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ
վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ1. կիրառելու կենդանաբանական դաշտային և լաբորատոր
հետազոտությունների ժամանակակից մեթոդները
Բ2. ծավալելու գիտահետազոտական գործունեություն որպես գիտաշխատող, իրակացնելու լաբորատոր և դաշտային հետազոտությունների
ընթացքում գիտական նյութի հավաքագրում, մշակելու փորձարարական և
դաշտային հետազոտությունների արդյունքները
Գ2. գնահատելու, կառավարելու
և վերահսկելու
մասնագիտական
գործունեության օբյեկտների մշակման և հետազոտման գործընթացների
որակը,
Գ3.
ցուցաբերելու
դյուրաշարժություն,
համարձակություն
և
սառնասրտություն
պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. Ուսուցանող (բաց հարցերով քննարկում.ինքնագնահատում և փոխադարձ
գնահատում, ռեֆերատ/էսսեների և նախագծերի պատրաստում,
անհատական և խմբակային առաջադրանքներ) և միավորային գնահատում,
2. Ներմուծական և ավանդական դասախոսություններ, քննարկումներ
տեղում, ինտերակտիվ զրույց,
3. Անհատական խորհրդատվություն, ինքնուրույն ուսման ավելի
ընդլայնված, խոր վերլուծության և աջակցության հնարավորության
տրամադրում,
4․ Ինքնուրույն աշխատանքների և դրվագների ցուցադրմամբ զեկուցումսեմինարների հանձնարարում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք՝ բանավոր կամ գրավոր (հարցատոմս, թեստեր)։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներածություն։
Հետազոտական
գործունեության
էությունը
և
առանձնահատկությունները։ Հետազոտությունների ծրագրեր և դրանց
մշակում։ Հետազոտությունների տարբեր բնույթը։ Հետազոտությունների
նպատակները և խնդիրները, դրանց հիմնավորումը և ձևակերպումը։
Գիտական տեղեկատվությունը (ռեֆերատ, թեզիս, հոդված, զեկուցում,
մենագրություն, ձեռնարկ, ատենախոսություն, հաշվետվություն և այլն), դրա
մշակման եղանակները։
Ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքը, ձևերը և տեսակները։
Հետազոտությունների
պլանավորմում՝
հիմնավորում,
պատենտատեղեկատվական վերլուծություն, օրացուցային ծրագիր, նյութական բազա
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(սարքավորումներ), ֆինանսավորման ծավալ, մասնագիտական կադրային
ապահովում։
Փորձերի
պլանավորման
համառոտ
պատմությունը,
տեսությունը
և
փուլերը։
Հետազոտությունների
մեթոդներ։
Հետազոտությունների առանձնահատկությունները կենսաբանության և
բժշկագիտության մեջ։ Կենդանի օրգանիզմների ընտրությունը, դրանց
պահպանումը և խնամքը։ Կենսաբանական մոդելներ։
14. Հիմնականգրականության ցանկ.
1. Меледина Т.В., Данина М.М. (2015) Методы планирования и обработки
результатов научных исследований. Учебн. пособие, С-Петербург: Ун-т
ИТМО, ИХиБТ, 110 с.
2. Сидняев Н.И. (2015) Теория планирования эксперимента и анализ
статистических данных, Юрайт, 495 c.
3. Creswell, J.W. (2008). Educational research: Planning, conducting, and
evaluating quantitative and qualitative research (3rd). Upper Saddle River, NJ:
Prentice Hall.
4. Marczyk G., DeMatteo D., Festinger D. (2005) Essentials of Research Design
and Methodology John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
5. Montgomery, D. (2013). Design and analysis of experiments (8th ed.).
Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc.
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2. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս․ 30 ժամ

6. 1-ին՝աշնանային

7. ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել
•

բնական գիտությունների համակարգում կենսաբանության տեղին և
դերին,

մանրէաբանության, կենսատեխնոլոգիայի և կենսաքիմիայի

հիմնարար

ու

կիրառական

աղբյուրների,

հիմնախնդիրներին,

նյութափոխանակության

այլընտրանքային

էներգետիկայի

կենսատեխնոլոգիաներում

Հայաստանի

սննդի

նոր

կարգավորման,
զարգացմանը,

մանրէների

կիրառման

հնարավորություններին և հեռանկարներին վերաբերող պատշաճ
մասնագիտական գիտելիքներ,
•

կենսավառելիքի տեխնոլոգիաների ուղղություններին, մանրէներում
հիդրոգենազների
մեխանիզմներին,

միջոցով

արտադրություն

կենսառեակտորների
պատշաճ,

ջրածին

կիրառական

կատարելագործման

հիմնարար

և

գազի
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ասպեկտներին,

խնդիրներին

համակարգված

պատկերացում:

արտադրության
առնչվող

մասնագիտական

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. լուսաբանելու մանրէների դասակարգման մասին նոր
պատկերացումները և բնական ֆիլոգենետիկ դասակարգման
համակարգը,
2. նկարագրելու մանրէների կառուցվածքի առանձնահատկությունները
և դրա ուսումնասիրման նորագույն մեթոդները, հակաբիոտիկների
նկատմամբ մանրէների կայունության հաղթահարման ուղիները,
3. գիտակցելու

մանրէների

կենսավառելիքի

և

ֆերմենտների

արտադրության

օգտագործմամբ

տեխնոլոգիաների

կիրառման

առավելություները և հեռանկարայնությունը:
4. նշելու

նյութափոխանակության

կարգավորման

ուղիները,

ներկայացնելու բջիջներում նյութափոխանակային ցանցերը։
5. վերլուծելու կենդանի բջիջներում կառուցվածքագործառական
հնարավոր փոփոխությունների հարցը արտաքին վնասակար
գործոնների ազդեցության պայմաններում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
6. վերլուծելու և գնահատելու մանրէների ուսումնասիրման
կենսատեխնոլոգիական մեթոդները
7. վերլուծելու

համընդհանուր

կարգավորիչ

մեխանիզմները,

սպիտակուցների միջև փոխազդեցությունները,
8. մշակելու կենսաքիմիական խնդրի լուծման օպտիմալ եղանակ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. օգտագործելու մասնագիտական գործունեության ընթացքում ձեռք
բերած գիտելիքները տարբեր հարցեր լուծելու համար,
7. . հետազոտությունների արդյունքների հիման վրա
նախապատրաստելու և ներկայացնելու բանավոր զեկույցներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ
վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1 ներկայացնելու մանրէաբանության, կենսատեխնոլոգիայի և
կենսաքիմիայի հիմնարար և կիրառական հիմնախնդիրները,
Ա2 արժևորելու Հայաստանի մանրէների կիրառման հնարավորություններն
ու հեռանկարները,
Բ1 վերլուծելու և գնահատելու մանրէների ուսումնասիրման
կենսատեխնոլոգիական մեթոդները, հասկանալու կենսաքիմիայի
բնագավառի խնդիրների էությունը և առանձնահատկությունները,
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Գ1 պլանավորելու էկոլոգիական իրավիճակի բարելավման միջոցառումներ
և կատարելու բնության մարդու առողջության պահպանմանն ուղղված
աշխատանքներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. Ուսուցանող (բաց հարցերով քննարկում.ինքնագնահատում և փոխադարձ
գնահատում, ռեֆերատ/էսսեների և նախագծերի պատրաստում,
անհատական և խմբակային առաջադրանքներ) և միավորային գնահատում,
2. Ներմուծական և ավանդական դասախոսություններ, քննարկումներ
տեղում, ինտերակտիվ զրույց,
3. Անհատական խորհրդատվություն, ինքնուրույն ուսման ավելի
ընդլայնված, խոր վերլուծության և աջակցության հնարավորության
տրամադրում,
4․ Ինքնուրույն աշխատանքների և դրվագների ցուցադրմամբ զեկուցումսեմինարների հանձնարարում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք. բաց հարցերով քննարկում, բանավոր հարցում:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներածություն: Մանրէաբանության, կենսատեխնոլոգիայի և կենսաքիմիայի
համառոտ

պատմությունը

կենսատեխնոլոգիայի
հիմնախնդիրները:

և

և

դրա

դասերը:

կենսաքիմիայի

Հայաստանի

մանրէները:

21-րդ

Մանրէաբանության,
դարի

հիմնարար

Մանրէների

մասին

նոր

տեղեկություններ: Կենսավառելիք: Շրջական միջավայրի նոր գործոնները
մանրէների կյանքում: Նյութափոխանակության կարգավորման ուղիները և
նյութափոխանակային

ցանցերը։

Նյութափոխանակության

փոփոխությունները մարդու օրգանիզմում քաղցի ընթացքում: Իոնացնող
ճառագայթների

ազդեցությամբ

սպիտակուցներ,

կենսամոլեկուլների

նուկլեինաթթուներ)

(ֆերմենտներ,

կառուցվածքաֆունկցիոնալ

փոփոխությունները
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Брюханов А.Л., Рыбак К.В., Нетрусов А.И. Молекулярная микробиология.
М., Изд-во МГУ, 2012.
2. Нетрусов А.И. Введение в биотехнологию. М., Академия, 2015.
3. Nelson, D.L., Cox, M.M., Lehninger Principles of Biochemistry, 2013, Freeman
and Comp., 1198p
4. Madigan M., Martinko J., Bender K., Buckley D., Stahl D. Brocks Biology of
Microorganisms. Pearson, 2015.
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5. Slonczewski J.L., Foster J.W. Microbiology. An evolving science. Norton &
Company, Inc. 2009.
6. Վերջին տարիների ամփոփիչ հոդվածներ՝ “Critical Reviews”. “Current
Opinions”, “Biochim. Biophys. Acta”, “Nature” և ”Science” հանդեսներում:
1. 0709/Մ06

2. Էնզիմոլոգիայի հատուկ գլուխներ

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4ժամ/շաբ.
5 դաս. 45 ժամ/ լաբ.-15 ժամ
6. 1-ին կիսամյակ, աշնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողների մոտ ձևավորել գիտական աշխարհայացք կենսական
գործընթացների կենսաքիմիայի բնագավառում, հետազոտել
կառուցվածք-հատկություններ-կենսաբանական ֆունկցիաներ
փոխկապվածության օրինաչափությունները,
• լուսաբանել ֆերմենտի մոլեկուլի տարածական կառուցվածքի
ձևավորման սկզբունքները հիմնավորելով նրա կարևորությունը
էնզիմոլոգիայի համար:
• ուսանողների կողմից էնզիմոլոգիական համակարգված գիտելիքների
և տերմինոլոգիայի ընդհանրացումը և օգտագործումը իրենց հետագա
գիտահետազոտական աշխատանքներում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. նկարագրել
տարբեր
ֆերմենտների
գործողության
հնարավոր
մոլեկուլային
մեխանիզմները,
ապոպտոզի,
կանցեռոգենեզի
և
ռեցեպտորների միջոցով փոխանցվող ազդակների դերը
2. բացատրել ֆերմենտների մետաղների իոնների և լիգանդների
փոխազդեցության
մեխանիզմները,
քեմոտրիպսին,
լիզոցիմ,
կարբօքսիպեպտիդազ Ա-ի օրինակների վրա,
3. ներկայացնել ֆերմենտների իմոբիլիզացման տիպերը և կրողների
բնույթը, բժշկական էնզիմոլոգիայի հիմուքները (էնզիմոպաթոլոգիա,
էնզիմոդիագնոստիկա, էնզիմոթերապիա)
4. նկարագրել
ռիբոզիմների,
սինզիմների,
հակաֆերմենտների,
իզոֆերմենտների
ազդեցության
և
ֆերմենտների
ակտիվության
կարգավորման մեխանիզմները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

5. վերլուծել
գիտական
գրականությունը
հետազոտությունների
ուղղվածությունն
ընտրելու
նպատակով,
ինքնուրույն
կազմել
հետազոտությունների
նախագիծ,
ներկայացնել
գիտական
հետազոտությունների արդյունքները հաշվետվությունների և գիտական
տպագրությունների ձևով
6. օգտագործել ստացված գիտելիքները իրավիճակային և պրոբլեմային
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խնդիրների լուծման համար
7. դասակարգել
և
ընդհանրացնել
ուսուցման
գրականությունից ստացված գիտելիքները

ընթացքում

և

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

8. գնահատել ֆերմենտներին որպես ռեագենտներ կենսատեխնոլոգիայում և
դիագնոստիկայում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ
վերջնարդյունքները.
1. բացատրել ֆերմենտների մետաղների իոնների և լիգանդների
փոխազդեցության
մեխանիզմները,
քեմոտրիպսին,
լիզոցիմ,
կարբօքսիպեպտիդազ Ա-ի օրինակների վրա,
2. ներկայացնել ֆերմենտների իմոբիլիզացման տիպերը և կրողների
բնույթը, բժշկական էնզիմոլոգիայի հիմուքները (էնզիմոպաթոլոգիա,
էնզիմոդիագնոստիկա, էնզիմոթերապիա)
3. նկարագրել
ռիբոզիմների,
սինզիմների,
հակաֆերմենտների,
իզոֆերմենտների
ազդեցության
և
ֆերմենտների
ակտիվության
կարգավորման մեխանիզմները
4. վերլուծել
գիտական
գրականությունը
հետազոտությունների
ուղղվածությունն
ընտրելու
նպատակով,
ինքնուրույն
կազմել
հետազոտությունների
նախագիծ,
ներկայացնել
գիտական
հետազոտությունների արդյունքները հաշվետվությունների և գիտական
տպագրությունների ձևով
5. օգտագործել ստացված գիտելիքները իրավիճակային և պրոբլեմային
խնդիրների լուծման համար
6. դասակարգել
և
ընդհանրացնել
ուսուցման
ընթացքում
և
գրականությունից ստացված գիտելիքները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. կարդալ դասախոսություն
2. անցկացնել սեմինար պարապմունքներ
3. կազմակերպել լաբորատոր աշխատանքներ
4. հանձնարարված գրականության ամփոփում՝ համացանցի
ռեսուրսների օգտագործում, արտասահմանյան գրականության
թարգմանություն
5. մասնակցություն քննարկումներին
6. ինքնուրույն աշխատանքների կատարում և վերլուծում
7. բանավոր ռեֆերատիվ աշխատանքների ներկայացում
8. թեմայի վերաբերյալ ներկայացանել մուլտիմեդիա շնորհանդես
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ ստուգում – կազմակերպվում է գրավոր, հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 1 միավոր:
Պատասխանը գնահատելիս հաշվի է առնվում, թե ուսանողն ինչ չափով է
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շարադրել հարցի պատասխանը, հաշվի է առնվում հանձնարարված
գրականությունից ուսանողի կողմից լրացուցիչ փաստարկների
ներկայացման հանգամանքը: Գնահատման քայլը՝ 0.5 միավոր:
2-րդ ընթացիկ ստուգում - կազմակերպվում է բանավոր, հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 1 միավոր:
Պատասխանը գնահատելիս հաշվի է առնվում, թե ուսանողն ինչ չափով է
շարադրել հարցի պատասխանը, հաշվի է առնվում հանձնարարված
գրականությունից ուսանողի կողմից լրացուցիչ փաստարկների
ներկայացման հանգամանքը: Գնահատման քայլը՝ 0.5 միավոր:
Եզրափակիչ քննություն - Անց է կացվում բանավոր, քննական տոմսերում՝
5-ական հարց, յուրաքանչյուր հարցը՝ 2 միավոր, գումարային 10 միավոր
ստանալու հնարավորությամբ: Գնահատման քայլը՝ 0.5 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ֆերմենտների մոլեկուլի բազմադոմենային կառուցվածքի դերը ֆունկցիոնալ
հատկությունների դրսևորման համար: Դոմենների շարժունակության դերը
կատալիզում: Կարգավորիչ դոմեններ: Թաղանթների հետ կապը ապահովող
դոմեններ: Թթվահիմնային, նուկլեոֆիլ, էլեկտրոֆիլ, կովալենտ կատալիզ,
մետաղների իոններով կատալիզ և էլեկտրաստատիկ կատալիզ: Առանձին
ֆերմենտների խմբերի կառուցվածքը և գործողության մեխանիզմը:
Ֆերմենտների ակտիվության կարգավորման տարբեր տիպերը: Ալլոստերիա
և
կոոպերատիվություն:
Ֆերմենտների
դասերը,
ֆերմենտներով
կատալիզվող
ռեակցիաների
օրինակները,
ակտիվ
կենտրոնների
կառուցվածքային
առանձնահատկությունները
(հիդրոլազներ,
գլիկոզիդազներ, թթվային և թիոլային պրոտեազներ, ռիբոնուկլեազ,
պերօքսիդազներ և այլն): Պիրիդօքսալ ֆոսֆատ, կառուցվածքային
առնաձնահատակությունները, շիֆֆյան հիմքի առաջացումը և դերը:
Ֆերմենտները բժշկության մեջ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Кнорре Д.Г., Годовикова Т.С., Мызина С.Д., Федорова О.С.
Биоорганическая
химия,
Новосибирскский
государственый
университет, 2011, 480стр.
2.
Комов В.И., Шведова В.Н. Биохимия,М., Дрофа, 2008, 638тр.
3.
Северин Е.С., Биологическая химия, 5-ое издание, 2014, Мед.
Информационное агентство, Москва, 709стр.
4.
Филиппович А. И др. Биохимические основы жизнедеятельности
человека, Москва, Владос, 2005, 407стр.
5.
Koolman J., Roehm K.H. Color atlas of Biochemistry, 2nd edition, 2005,
Thieme, 467p.
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2. Մանրէների նյութափոխանակության

3.

6ECTS
կրեդիտ
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կարգավորում
4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.45 ժամ /լաբ.15 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային

7.եզրափակիչ

գնահատումով

դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդել
1․ հիմնական նյութափոխանակային գործընթացների՝ խմորման և
շնչառության կապին, նյութափոխանակության կարգավորմանը արտաքին
գործոնների միջոցով, արտաքին գործոնների ծայրահեղ ուժգնությունների
նկատմամբ
մանրէների
հարմարման
մեխանիզմներին,
նյութափոխանակության
կարգավորմանը
բջջաթաղանթով
նյութերի
փոխադրման
միջոցով,
ֆերմենտների սինթեզի և ակտիվության
կարգավորմանը,
երկբաղադրամաս ազդակային համակարգերին
վերաբերող պատշաճ մասնագիտական գիտելիքներ,
2․ նյութափոխանակային հոսքերին և ցանցերին, ինչպես նաև
նյութափոխանակային
ճարտարագիտությանը
առնչվող
պատշաճ,
հիմնարար և համակարգված մասնագիտական պատկերացում։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

լուսաբանել խմորման և շնչառության կապը, պրոտեոմիքսի, բջջի
էներգիական և վերականգնողական լիցքերի հասկացությունը,

2.

նկարագրել նյութափոխանակության կարգավորումը արտաքին
գործոնների
միջոցով,
արտաքին
գործոնների
ծայրահեղ
ուժգնությունների
նկատմամբ
մանրէների
հարմարման
մեխանիզմները,

3.

գիտակցել
մանրէների
պլազմային
թաղանթով
նյութերի
փոխադրման առանձնահատկությունները, նյութերի փոխադրման
համակարգերի
բազմակիությունը
և
դրա
կենսաբանական
նշանակությունը։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

5.

գնահատել նյութերի փոխադրման համակարգերի բազմակիությունը
և դրա կենսաբանական նշանակությունը, երկբաղադրամաս
ազդակային համակարգերը,
Կանխատեսել
և
մոդելավորել
ֆերմենտների
սինթեզի
համակարգված և հաջորդական մակածումը, լակտոզային օպերոնի
հաշվման կարգավորումը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
6. փորձնական արդյունքների և տեսական նյութի համակողմանի
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վերլուծություն,
7. հետազոտությունների արդյունքների ներկայացմամբ զեկուցումների
պատրաստում և գիտական բանավեճերի վարում:
10.
Դասընթացը
ձևավորում
է
կրթական
ծրագրի
հետևյալ
վերջնարդյունքները.
1. ուսանողը կսահմանի մանրէների նյութափոխանակության ընդհանուր
սկզբունքները, պրոտեոմիքսի, բջջի էներգիական և վերականգնողական
լիցքերի մասին հասկացությունները,
2. կվերարտադրի արտաքին գործոնների ծայրահեղ ուժգնությունների
նկատմամբ մանրէների հարմարումը, հարմարման մեխանիզմները,
3․ կվերլուծի ջրի պարունակությունը բջջում, դրա կայունացումը և դերը
նյութափոխանակության մեջ,
4․կվերարտադրի ջերմաստիճանը, միջավայրի ռեակցիան, օսմոսային
ճնշումը, թթվածնի ճնշումը, օքսիդավերականգնողական պոտենցիալը,
5․
կմեկնաբանի
պրոտոնային
ԱԵՖ-ազի
կարգավորումը,
նոր
տեղեկությունները այդ ԱԵՖ-ազի դերի և ֆերմենտների մոդիֆիկացման
մասին,
6․ կարժևորի նյութափոխանակային հոսքերը և ցանցերը,
7․ կսահմանի ռեգուլոնի և մոդուլոնի մասին հասկացությունը, կվերլուծի
մետաբոլոմիքսը,
8․ կվերարտադրի նյութափոխանակային ճարտարագիտությունը:
1. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. Ուսուցանող (բաց հարցերով քննարկում, ինքնագնահատում և
փոխադարձ գնահատում, ռեֆերատ/էսսեների և նախագծերի պատրաստում,
անհատական և խմբակային առաջադրանքներ) և միավորային գնահատում,
2. Ներմուծական և ավանդական դասախոսություններ, քննարկումներ
տեղում, ինտերակտիվ զրույց
3. Անհատական խորհրդատվություն, ինքնուրույն ուսման ավելի
ընդլայնված, խոր վերլուծության և աջակցության հնարավորության
տրամադրում,
4․ Ինքնուրույն աշխատանքների և դրվագների ցուցադրմամբ զեկուցումսեմինարների հանձնարարում,
5․ Լաբորատոր աշխատանքներում հմտությունների ուսուցանում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ ստուգում - գրավոր հարցում, հարցատոմսը պարունակում է
5 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր առավելագույն արժեքով: Գնահատման
քայլը՝ 0.5 միավոր:
2-րդ ընթացիկ ստուգում - բանավոր հարցում, հարցատոմսը պարունակում
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է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր առավելագույն արժեքով: Գնահատման
քայլը՝ 0.5 միավոր:
Եզրափակիչ ստուգում - բանավոր հարցում, հարցատոմսը պարունակում է 5
հարց, յուրաքանչյուրը 2 միավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Գնահատման քայլը՝ 0.5 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Մանրէների

նյութափոխանակության

ընդհանուր

ակնարկ։

Հիմնական

նյութափոխանակային գործընթացների՝ խմորման և շնչառության կապը։
Հասկացություն պրոտեոմիքսի, բջջի էներգիական և վերականգնողական
լիցքերի

մասին։

Նյութափոխանակության

կարգավորումը

արտաքին

գործոնների միջոցով։ Ջրի պարունակությունը բջջում, դրա կայունացումը և
դերը նյութափոխանակության մեջ։ Ջերմաստիճան, միջավայրի ռեակցիա,
օսմոսային

ճնշում,

թթվածնի

ճնշում,

օքսիդավերականգնողական

պոտենցիալ։ Էլեկտրամագնիսական դաշտեր, իոնացնող ճառագայթներ։
Արտաքին գործոնների ծայրահեղ ուժգնությունների նկատմամբ մանրէների
հարմարումը,

հարմարման

մեխանիզմներ:

Նյութափոխանակության

կարգավորում բջջաթաղանթով նյութերի փոխադրման միջոցով։ Մանրէների
պլազմային թաղանթով նյութերի փոխադրման առանձնահատկությունները։
Նյութերի

փոխադրման

կենսաբանական
համակարգեր։

համակարգերի

նշանակությունը։
Ֆերմենտների

բազմակիությունը

Երկբաղադրամաս

սինթեզի

կարգավորում։

և

դրա

ազդակային
Ֆերմենտների

սինթեզի համակարգված և հաջորդական մակածում, լակտոզային օպերոնի
հաշվման

կարգավորում,

Վերջնանյութով

այլ

ֆերմենտների

օրինակներ։
սինթեզի

Կատաբոլիտ
արգելակում։

արգելակում։
Ֆերմենտների

ակտիվության կարգավորում։ Ֆերմենտների ակտիվության արգելակում։
Ալոստերիկ ֆերմենտներ։ Պրոտոնային ԱԵՖ-ազի կարգավորում,

նոր

տեղեկություններ այդ ԱԵՖ-ազի դերի մասին։ Ֆերմենտների մոդիֆիկացում։
Նյութափոխանակային հոսքեր և ցանցեր։ Հասկացություն ռեգուլոնի և
մոդուլոնի

մասին։

Մետաբոլոմիքս։

Նյութափոխանակային

ճարտարագիտություն։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Հիմնական
1. Թռչունյան Ա., Բաղրամյան Կ., Փոլադյան Ա., Գաբրիելյան Լ.
Կենսաբանական թաղանթների կենսաֆիզիկա, կենսաէներգետիկա և
կենսաքիմիա։ Երևան, ԵՊՀ հրատ. 2012։
2. Брюханов

А.Л.,

Рыбак

К.В.,

Нетрусов

микробиология. М., Изд-во МГУ, 2012.
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А.И.

Молекулярная

3. Cohen G.N. Microbial Biochemistry. 2nd Edition. Springer, The Netherlands,
2011.
4. Madigan M., Martinko J., Bender K., Buckley D., Stahl D. Brocks Biology of
Microorganisms. Pearson, 2015.
5. Վերջին տարիների ամփոփիչ հոդվածներ՝ “Critical Reviews”. “Current
Opinions”, “Nature” և ”Science” հանդեսներում

1. 0709/Մ08

2. Պրոկարիոտների թաղանթների

3. 3 ECTS

կառուցվածքը և ֆունկցիան

կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս․ 30 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1.

ուսանողներին

հաղորդել

պրոկարիոտների

խորը

և

համակողմանի

թաղանթների

գիտելիքներ

կառուցվածքային

առանձնահատկությունների և գործառույթի արդի հիմնախնդիրների և
դրանց լուծման վերաբերյալ,
2. ստեղծել հիմնարար և համակարգված մասնագիտական պատկերացում
օգտագործվող ժամանակակից հետազոտական մեթոդների և դրանց
կենսատեխնոլոգիայում կիրառման մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու

պրոկարիոտների

առանձնահատկությունների

թաղանթների

կառուցվածքային

գործառույթի

ժամանակակից

ժամանակակից

հետազոտական

և

տեսական հիմնահարցերը
2. բացատրելու

օգտագործվող

մեթոդները և կենսատեխնոլոգիայում դրանց կիրառումը,
3. որոշելու թաղանթով նյութերի տեղափոխության գործընթացները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. տարբերակելու

հետազոտական

մեթոդներն`

առաջադրված

խնդիրներն լուծելու համար
5. վերլուծելու

պրոկարիոտների

թաղանթների
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կառուցվածքի

և

գործառույթի հիմնահարցերի լուծման տրամաբանությունը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. օգտագործելու

ստացած

գիտելիքները

մասնագիտական

գործունեության ընթացքում տարբեր հարցեր լուծելու համար,
7. իրականացնելու հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական և
կենսատեխնոլոգիական, կլինիկական
մանրէների

տեղափոխիչները

ոլորտներում, օգտագործելու

որպես

մանրէի

դեմ

պայքարի

թիրախային օղակ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ
վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1

քննարկելու

թաղանթները

որպես

կենդանի

համակարգերի

ունիվերսալ կառուցվածքա-գործառական կազմավորումներ և դրանցում
ընթացող տարբեր մեխանիզմները,
Ա2

ներկայացնելու թաղանթային լիպիդների և սպիտակուցների

առանձնահատկությունները,
Բ1

մեկնաբանելու

պրոկարիոտների

թաղանթների

գործառույթի

դրսևորման առանձնահատկությունները
Գ1 պատրաստելու զեկուցումներ, արժևորելու ստացած հմտությունները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. Լաբորատոր աշխատանքներ
3. Գործնական աշխատանքներ
4. Սեմինարներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված է երկու ընթացիկ ստուգում, առաջինը՝ գրավոր, երկրորդը՝
բանավոր և յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10-ական
միավոր
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Պրոկարիոտների թաղանթների կառուցվածքը և գործառույթը, առարկան և
խնդիրները: Մեզոսոմներ: Թաղանթային լիպիդների և սպիտակուցների
առանձնահատկությունները:
սպիտակուցների անջատումն
եղանակները:

Բակտերիաներից
ու

Բջջաթաղանթների

մաքրումը,
դերը

թաղանթային

նրանց ուսումնասիրման

բակտերիաների

ներբջջային

միջավայրի կայունացման մեջ: Թաղանթներով նյութերի տեղափոխության
ֆիզիկական մեխանիզմներ: Բակտերիաների բջջաթաղանթով նյութերի
տեղափոխման

առանձնահատկությունները:
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ԱԵՖազներ:

Իոնական

գրադիենտների

հաշվին

նյութերի

տեղափոխություն:

Թաղանթներով

նյութերի տեղափոխման գործընթացների կարգավորումը` նպատակային
նյութերի

ստացման

արդյունավետության

բարձրացման

համար:

Թաղանթային գործընթացների խանգարումները և դրանց դերը տարբեր
գործոնների նկատմամբ զգայունության հարցում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Advances in Biomembranes and Lipid Self-Assembly, Edited by Aleš Iglič,
Chandrashekhar V. Kulkarni and Michael Rappolt, Elsevier, 2016.
2. Microbial transport systems, Editor: Gunter Winkelmann, Wiley –VCN,
Verlag GmbH & Co. KGaA 2002.
3. Prokaryotic

Cell

Wall

Compounds,

Structure

and

Biochemistry,

Editors: Helmut König, Harald Claus, Ajit Varma, Springer, 2010.
4. Bacterial membranes. Ultrastructure, bioelectrochemistry, bioenergetics and
biophysics. Ed. A. Trchounian, Research Signport, Kerala (India), 2009.
5. The Structure of Biological Membranes, Third Edition, Philip L. Yeagle
(Editor), 2011

1.0709/Մ09

2. Մանրէների կենսատեխնոլոգիա

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս․ 30 ժամ

6. 2-րդ գարնանային

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ուսանողներին հաղորդել խորացված գիտելիքներ մանրէների
կենսատեխնոլոգիայի արդի հիմախնդիրների և դրանց լուծման
վերաբերյալ,

•

ծանոթացնել մանրէների կենսատեխնոլոգիայի հասկացությունների
հետ, ինչպես նաև այս բնագավառում կիրառվող ժամանակակից
հետազոտական մեթոդներին,

•

պարզաբանել կենսատեխնոլոգիայում մանրէների կիրառման
հնարավորությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1․ նկարագրելու պրոկարիոտների բջիջների կազմակերպման
առանձնահատկությունները,
2․ բնութագրելու մանրէներում կենսաֆիզիկական ու կենսաքիմիական
գործընթացները և նրանց նշանակությունը կենսատեխնոլոգիայում,
3․ ներկայացնելու մանրէների աճեցման եղանակները և միջավայրի
տարբեր ֆիզիկաքիմիական գործոնների ազդեցությունը կուլտուրաների
աճի վրա,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4․ վերլուծելու կենսատեխնոլոգիայի ժամանակակից մեթոդներն ու
մոտեցումները,
5․ կարգավորելու մանրէների աճը տարբեր գործոններով,
6․ որոշելու մանրէների աճման տեսակարար
օքսիդավերականգնողական պոտենցիալը,

արագությունը

և

7․ լուսաբանելու կենսազանգվածի ստացման նյութաէներգետիկական
հաշվեկշիռը և գնահատել մանրէների աճը ըստ ածխածնի, թթվածնի և
ջրածնի,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8․ Վերլուծելու ստացված գիտելիքները և կատարել եզրակացություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ
վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1 տարբերակելու մանրէների աճման առանձնահատկությունները
պարբերական և անընդհատ կուլտուրայում,
Ա2 պարզաբանելու մանրէների կիրառման հնարավորությունները
կենսավառելիքի, հակաբիոտիկների, ամինաթթուների, վիտամինների և
սպիտակուցների ստացման նպատակով,
Բ1 կիրառելով տարբեր գործոններ կկարգավորի մանրէների աճի
ակտիվությունը,
Բ2 գնահատելու և օգտագործելու ձեռքբերված գիտելիքները իր հետագա
աշխատանքային գործունեության մեջ,
Գ1 արժևորելու ստացած հմտությունները, առաջադրելու խնդիրներ և
դրանց լուծման տարբերակներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
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1. Դասախոսություններ
2. Գործնական աշխատանքներ
3. Սեմինարներ
4. Իրավիճակային խնդիրների քննարկում
5. Առաջադրանքների կատարման ստուգում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված է երկու ընթացիկ ստուգում, առաջինը՝ գրավոր, երկրորդը՝
բանավոր և յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10-ական
միավոր
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներածություն, մանրէների կենսատեխնոլոգիա առարկան ու խնդիրները:
Պրոկարիոտների

բջիջների

առանձնահատկությունները։
վերթաղանթային

կազմակերպման

Մանրէների

կառույցների

բջջային

և

աճման

թաղանթների

և

առանձնահատկությունները:

Կենսատեխնոլոգիական մոտեցումները։ Մանրէների աճը անընդհատ և
պարբերական կուլտուրայում: Մանրէների կենսազանգվածի ստացման
նյութաէներգետիկական հաշվեկշիռը: Մանրէների աճի գնահատումը ըստ
ածխածնի, թթվածնի և ջրածնի: Կենսառեակտորներում կուլտուրաների աճի
ընդհանուր բնութագիրը և կենսառեակտորների տեսակները: Մանրէների
կենսատեխնոլոգիայի

հիմնական

ուղղությունները։

Մանրէների

կիրառությունը բժշկության, սննդի, կոսմետիկայի արդյունաբերության և
դեղագործության մեջ: Ֆոտոսինթեզի խթանումը կենսատեխնոլոգիական
մեթոդների

օգնությամբ:

Հայաստանում

տարածված

մանրէների

կենսատեխնոլոգիական պոտենցիալը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Нетрусов А.И. Введение в биотехнологию. М.: Изд-во МГУ, 2015.
2. Биотехнология: теория и практика. Под peд. Н.В. Загоскиной, Л.В.
Назаренко. М.: ОНИКС, 2009.
3. Божков А.И. Биотехнология. Изд.-во: Федорко, Харьков, 2008.
4. Грязнева Т.Н. Влияние физических, химических и биологических
факторов на микроорганизмы. М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ.- 2011. - 39 с.
5. Bacterial membranes. Ultrastructure, bioelectrochemistry, bioenergetics and
biophysics. Ed. A. Trchounian, Research Signport, Kerala (India), 2009.
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2. Մանրէների Էկոլոգիա-1
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3. 3 ECTS

կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ

5. դաս․ 15 ժամ/լաբ. 15 ժամ

6. 2-րդ գարնանային

7. Առանց ընթացիկ գնահատման
դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել
1. արտաքին միջավայրի և կենդանի աշխարհի այլ ներկայացուցիչների
հետ մանրէների փոխհարբերություններին, ջրային և հողային
էկոհամակարգերում մանրէների կենսաբազմազանությանը,
մանրէային համակեցությունների կառուցվածքին վերաբերող
պատշաճ մասնագիտական գիտելիքներ,
2. մանրէների համակեցությունը կազմող անդամների միջև
կոոպերատիվ և մրցակցային փոխհրաբերություններին վերաբերող
պատշաճ մասնագիտական գիտելիքներ,
3. տարրերի կենսաերկրաքիմիական շրջանառության մեջ մանրէների
դերի և մանրէների էկոլոգիայի կիրառական ասպեկտներին առնչվող
պատշաճ, հիմնարար և համակարգված մասնագիտական
պատկերացում
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. լուսաբանելու տարբեր էկոհամակրգերում մանրէային
համակեցությունների կառուցվածքը և այն կազմող մանրէների
գործառույթը
2. նկարագրելու կենսաերկարցենոզներում կենսածին տարրերի
կենսաերկրաքիմիական շրջապտույտները և թվարկել դրանք
իրականացնող մանրէների հիմնական խմբերը ու դրանց
գործառույթները
3. գիտակցելու մանրէների կիրառմամբ օրգանական թափոնների
վերամշակման, կենսառեմեդիացիայի, ծանր մետաղների
կենսասորբցիայի և մետաղների կենսատարրալվացման
տեխնոլոգիաների կիրառման առավելություները և
հեռանկարայնությունը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4․ գնահատելու որոշակի էկոհամակարգերում մանրէների կազմը և
սահմանելու մանրէների առանձին խմբերի գործառույթը
5․ կանխատեսելու և մոդելավորելու միջավայրի տարբեր գործոնների
փոփոխության պայմաններում ջրային և հողային
էկոհամակարգերում մանրէային համակեցությունների կազմի և
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գործառույթի հնարավոր փոփոխությունները
6․մեկնաբանելու և հիմնավորելու մանրէների կիրառմամբ
բնապահպանական կենսատեխնոլոգիաների մշակման (թափոնների
վերամշակում, մետաղների կենսատարրալվացում և
կենսառեմեդիացիա) առավելություններն ու սահմանափակումները։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7․ տարբեր էկոհամակարգերում մանրէների կենսաբազմազանության և
դերի մասին պատկերացում
8․համակողմանի վերլուծելու փորձնական արդյունքները և տեսական
նյութը 9․հետազոտությունների արդյունքների ներկայացմամբ
պատրաստել զեկուցումներ և վարել գիտական բանավեճեր
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ
վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1 սահմանել մանրէների էկոլոգիայի հիմնական ուղղությունների և
բաժինների հիմնախնդիրները,
Ա2 վերլուծել տարբեր էկոհամակարգրում մանրէների գործառույթը,
Բ1 գնահատել տարրերի կենսերկրաքիմիական շրջապտույտում մանրէների
դերը,
Գ1 մեկնաբանել հողային և ջրային էկոհամակարգերում մանրէների դերը և
նշանակությունը։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. Ուսուցանող (բաց հարցերով քննարկում.ինքնագնահատում և փոխադարձ
գնահատում, ռեֆերատ/էսսեների և նախագծերի պատրաստում,
անհատական և խմբակային առաջադրանքներ) և միավորային գնահատում
(բանավոր և գրավոր հարցում, հայտորոշիչ թեստեր)
2. Ինքնուրույն աշխատանքների և դրվագների ցուցադրմամբ զեկուցումսեմինարների հանձնարարում
3. Ներմուծական և ավանդական դասախոսություններ, քննարկումներ
տեղում, ինտերակտիվ զրույց
4. Աջակցվող ինքնուրույն ուսում, անհատական հետազոտության և
զարգացման աջակցում
5. Անհատական խորհրդատվություն, ինքնուրույն ուսման ավելի
ընդլայնված, խոր վերլուծության և աջակցության հնարավորության
տրամադրում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված է մեկ քննություն (կա’մ գրավոր կա’մ բանավոր)
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գնահատվում է առավելագույնը 20 միավոր
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Մանրէների

էկոլոգիայի

ուղղությունները։
մանրէների

խնդիրները,

Միջավայրի

աբիոտիկ

կենսագործունեության

էկզոկենսաբանությունը

և

մեթոդները,
գործոնների

վրա:

մանրէները:

հիմնական
ազդեցությունը

Էքստրեմոֆիլ
Մանրէների

մանրէներ:
էկոլոգիական

մարտավարության առանձնահատկությունները բույսերի, կենդանիների և
այլ մանրէների հետ փոխհարաբերություններում:

Ջրային և հողային

էկոհամակարգերի մանրէային համակեցություններ: Մանրէային աերոբ և
անաերոբ համակեցություններ: Լիճը որպես ջրային էկոհամակարգի մոդել:
Հողը

որպես

մանրէների

Երկրամանրէաբանություն:

հետերոգեն

Մանրէների

դերը

կենսաերկրաքիմիական

շրջանառությունում,

մանրէների

խմբերը:

հիմնական

Կենսաքայքայում:

Մանրէների

Մանրէների

կիրառմամբ

կենսամիջավայր:
կենսածին

դրանցում

ներգրավված

կիրառական
օրգանական

տարրերի
էկոլոգիա:
թափոնների

վերամշակման, կենսառեմեդիացիայի և ծանր մետաղների կենսասորբցիայի
տեխնոլոգիաներ: Մետաղների կենսաերկրատեխնոլոգիա: Մանրէների դերը
ապարների կենսատարրալվացման մեջ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Современная микробиология. Прокариоты. (2005) / Под редакцией
Ленгелер Й. Древс Г. и Шлегеля. Москва. Мир.
2. Microbial Ecology (2011) Barton L.L., Northup D.E., Wiley-Blackwell,
3. Kunhauser K. (2011) Introduction to Geomicrobiology Blackwell Publishing.
425 pages
4. Kirchman D.L. Processes in microbial ecology (2012) New York Oxford
university press.
5. Stan-Lotter H. and Fendrihan S. Adaption of Microbial Life to
Environmental Extremes. (2012) Wien, Springer-Verlag
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2. Բույսերի կենսատեխնոլոգիական 3. 6 ECTS կրեդիտ
մեթոդներ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս․30 ժամ/ լաբ. 30 ժամ

6. 2-րդ գարնանային

7 Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
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1. ուսանողներին հաղորդել խորը և համակողմանի գիտելիքներ
բույսերի կենսատեխնոլոգիական արտադրությունների հիմնական
մեթոդների, դրանց ընտրության մոտեցումների և բուսական
օբյեկտների աճեցման մոդելավորման սկզբունքների վերաբերյալ
2. ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում բջջային տարբերակման
և մորֆոգենեզի սկզբունքների և բջջային պոպուլյացիաների և
նյութափոխանակության առանձնահատկությունների մասին,
3. ներկայացնել մեկուսացված կուլտուրաների կիրառման հիմնական
ուղղությունները
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. վերարտադրելու մեկուսացված կուլտուրաների ստացման, աճեցման
հիմքում ընկած օրինաչափությունները,
2. թվարկելու միկրոկլոնային բազմացման փուլերը և ռեգեներացիայի ու
մորֆոգենեզի գործընթացները,
3. ներկայացնելու
կախույթային, փոշանոթային կուլտուրաների
առանձնահատկությունները և այդ կուլտուրաների կիրառման
հեռանկարները,
4. լուսաբանելու հյուսվածքային կուլտուրաների մորֆոֆիզիոլոգիական
և
նյութափոխանակության
առանձնահատկությունների
վրա
աճեցման պայմանների, ֆիզիկական գործոնների և գենոտիպի
դրսևորման աստիճանի ազդեցությունը.

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

5․
համեմատելու տարբեր սննդամիջավայրերում ստացված
մեկուսացված կուլտուրաների աճի ցուցանիշները, ռեգեներացիայի և
օրգանոգենեզի դրսևորումները և ընտրել օպտիմալ պայմաններ
6․ կանխատեսելու և մոդելավորելու սննդամիջավայրի բաղադրիչների,
այդ թվում հորմոնների կազմի և քանակի փոփոխության պայմաններում
երկրորդային արգասիքների սինթեզի հնարավոր ակտիվացումը,
7․ մեկնաբանելու և հիմնավորելու կլոնային միկրոբազմացման
եղանակով տնկանյութի առողջացման և վիրուսազերծ բուսական նյութի
ստացման հնարավորությունն ու արդյունավետությունը։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8․

կիրառելու

բույսերի

մեկուսացված

կուլտուրաների

ստացման

և

առանձնահատկությունների ուսումնասիրման վերաբերյալ ձեռք բերած
տեսական գիտելիքները գործնականում
9․

վերլուծելու

առկա

խնդիրները

և
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առաջարկելու

դրանց

լուծման

եղանակները։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ
վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1

վերարտադրելու

բույսերի

աճի,

նյութափոխանակության

կայունության կարգավորման հիմքում ընկած

և

օրինաչափությունները

սահմանելու բույսերի կենսատեխնոլոգիայի հիմնախնդիրները,
Ա2

արժևորելու

մեկուսացված կուլտուրաների մորֆոֆիզիոլոգիական

առանձնահատկությունների վրա աճեցման պայմանների, ֆիզիկական
գործոնների և գենոտիպի դրսևորման աստիճանի ազդեցությունը,
.

Բ1 իրականացնելու բույսերի մեկուսացված կուլտուրաների և
կենսաբանորեն ակտիվ նյութերի ստացման աշխատանքներ

. Գ1 մշակելու կենսատեխնոլոգիայի ոլորտի բիզնես ծրագրեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. Ուսուցանող (բաց հարցերով քննարկում.ինքնագնահատում և
փոխադարձ գնահատում, ռեֆերատ/էսսեների և նախագծերի պատրաստում,
անհատական և խմբակային առաջադրանքներ)
2. Ինքնուրույն աշխատանքների և դրվագների ցուցադրմամբ զեկուցումսեմինարների հանձնարարում,
3. Ներմուծական և ավանդական դասախոսություններ, քննարկումներ,
ինտերակտիվ զրույց
4. Անհատական հետազոտության և զարգացման աջակցում,
5. Անհատական խորհրդատվություն, ինքնուրույն ուսման ավելի
ընդլայնված, խոր վերլուծության և աջակցության հնարավորության
տրամադրում,
6. Լաբորատոր աշխատանքներում հմտությունների ուսուցանում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ ստուգում - գրավոր հարցում, հարցատոմսը պարունակում է
5 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր առավելագույն արժեքով: Գնահատման
քայլը՝ 0.5 միավոր:
2-րդ ընթացիկ ստուգում - բանավոր հարցում, հարցատոմսը պարունակում
է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր առավելագույն արժեքով: Գնահատման
քայլը՝ 0.5 միավոր:
Եզրափակիչ ստուգում - բանավոր հարցում, հարցատոմսը պարունակում է 5
հարց, յուրաքանչյուրը 2 միավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Գնահատման քայլը՝ 0.5 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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Բույսերի կենսատեխնոլոգիա առարկան, մեթոդները և հիմնախնդիրները:
Կալուսառաջացման առանձնակատկությունները։ Սոմակլոնային
փոփոխականություն։ Կախույթային կուլտուրաներ։ Հապլոիդ բջջային
կուլտուրաներ։ Միկրոկլոնային բազմացում։ Բույսերի կենսատեխնոլոգիայի
մեթոդներով կենսաբանորեն ակտիվ նյութերի ստացման հեռանկարները։
Բույսերի կենսատեղնոլոգիայի կիրառման հեռանկարները։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Шевелуха В.С., Калашникова Е.А., Воронин Е.С. и др.
Сельскохозяйственная биотехнология. М.: Высшая школа, 2003. 414
2. Широков А.И., Крюков Л.А. Основы биотехнологии растений, 2012.
3. Biochemistry of plant secondary metabolism / edited by Michael Wink. 2010,
481p.
4. Neumann K. – H., Kumar A., Imani J., Plant cell and tissue culture – A tool in
biotechnology, Principles and Practice. @ Springer – Verlag Berlin Heidelberg,
2009.
5. Lehninger Prinsiples of Biochemistry, David L. Nelson Michael M. Cox, 1198 p.,
Macmillian High. Educ., 2013
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2. Մանրէաբանական մեթոդներ

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս․ 30 ժամ/ լաբ․ 30 ժամ

6. 2-րդ գարնանային

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ուսանողներին սովորեցնել դասական մանրէաբանական մեթոդները,

•

ցույց տալ մանրէների դասակարգման մոտեցումները,

•

սովորեցնել ինքնուրույն աշխատանք, փորձերի պլանավորում, տվյալների
վերլուծում։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու ուսումնասիրվող մանրէներին ֆենոտիպորեն,
2. իրականացնելու

մանրէների

նույնականացում

օգտագործելով

ժամանակակից որոշիչները,
3. համեմատելու դասական և նորագույն մոլեկուլային նույնականացման
մեթոդները,
4. պլանավորելու աշխատանքը վերջնանպատակին հասնելու համար։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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5․ շրջակա միջավայրի տարբեր աղբյուրներից մեկուսացնելու մանրէներ և
ստանալ դրանց մաքուր կուլտուրաները
6․ կատարելու մանրէների նույնականացում հիմնվելով ձևաբանական,
ֆիզիոլոգիական և կենսաքիմիական հատկությունների վրա
7․ իրականացնելու բակտերիաֆագերի մեկուսացում համապատասխան
բակտերիաների կուլտուրաների նկատմամբ
8․ իրականացնելու տրասնդուկցիա

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
9․ ուսումնասիրելու մանրէների տարբեր հատկություններ
10․ նույնականացնելու մանրէներին որոշիչի օգնությամբ
11․ կիրառելու ստացված գիտելիքները արտադրությունում արտադրամասի
և արտադրանքի սանիտարական վերահսկողության համար
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ
վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1 թվարկելու մանրէների նույնականացման բոլոր հնարավոր մեթոդները,
Ա2 նկարագրելու մանրէների բոլոր կարևորագույն հատկությունները,
Բ1կատարելու հնարավորինս բոլոր այն թեստերը, որոնք անհրաժեշտ են
մանրէների նույնականացման համար։
Գ1 համեմատելու և վերլուծելու ստացված տվյալները Բերջիի որոշիչում
նկարագրված մանրէների հատկությունների հետ և մեկուսացնելու
համապատասխան բակտերիական շտամների նկատմամբ
բակտերիաֆագեր։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. Ինտերակտիվ դասախոսություններ՝ հարց պատասխան մեթոդի
կիրառմամբ:
2. Համացանցային տեղեկատվությունների բազայի օգտագործում:
3. Մասնագիտական ժամանակակից գրականության ընթերցում և
վերլուծում:
4. Ինքնուրույն աշխատանքի հիման վրա պատրաստված ռեֆերատների
զեկուցում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին

ընթացիկ

քննություն.

գրավոր

հարցում,

հարցատոմսը

պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր առավելագույն
արժեքով, միավորների քայլը 0.5 է:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն, գրավոր հարցում, հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր առավելագույն
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արժեքով, միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ գնահատում. բանավոր հարցում, հարցատոմսը պարունակում
է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 2 միավոր առավելագույն արժեքով, միավորների
քայլը 0.5 է։ 10 միավոր
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներածություն՝ մանրէների տեսակային պատկանելիության որոշման համար
մանրէաբանության մեջ կիրառվող հիմնական մեթոդներ: Մանրէազերծում։
Մաքուր կուլտուրաների ստացման կարևորությունը մանրէաբանական
աշխատանքների

համար։

Բջջապատի

լիպիդային

կազմի

վորոշման

մեթոդները։ Ժամանակակից մոլեկուլային մանրէաբանության մեթոդների
կիրառումը մանրէների նույնականացման համար։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. “Практикум по микробиологии” под/ред А.И. Нетрусова, Москва,
“Академия”, 2005, 606 стр. Ившина И.Б. “Большой практикум:
Микробиология”, учебное пособие, СПб., Проспект науки, 2014, 112 с.
2. Берги – “Определитель бактерий”, под/ред. Хоулта. русский перевод
Заварзина, Москва “Мир”, 1997
3. Collins and Lyne’s “Microbiological methods” 8th ed., 2004, 445 p.
4. James G. Cappuccino, Natalie Sherman. “Microbiology: A Laboratory
Manual” 10th Edition, Pearson, 2013, 560 p.
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2 Բույսերի

մեկուսացված կուլտուրաներ և
միկրոբազմացում

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս․30 ժամ

6. 2-րդ գարնանային

7. Առանց ընթացիկ քննության դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ուսանողներին հաղորդել խորը և համակողմանի գիտելիքներ
բույսերի կենսատեխնոլոգիական արտադրությունների հիմնական
մեթոդների, դրանց ընտրության մոտեցումների և բուսական
օբյեկտների աճեցման մոդելավորման սկզբունքների վերաբերյալ

•

ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում բջջային տարբերակման
և մորֆոգենեզի սկզբունքների և բջջային պոպուլյացիաների և
նյութափոխանակության առանձնահատկությունների մասին,

•

ներկայացնել մեկուսացված կուլտուրաների կիրառման հիմնական
ուղղությունները

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

վերարտադրելու մեկուսացված կուլտուրաների ստացման, աճեցման
հիմքում ընկած օրինաչափությունները,

2. թվարկելու միկրոկլոնային բազմացման փուլերը և ռեգեներացիայի ու
մորֆոգենեզի գործընթացները,
3. ներկայացնելու կախույթային, փոշանոթային կուլտուրաների
առանձնահատկությունները և այդ կուլտուրաների կիրառման
հեռանկարները,
4. լուսաբանելու հյուսվածքային կուլտուրաների մորֆոֆիզիոլոգիական
և նյութափոխանակության առանձնահատկությունների վրա
աճեցման պայմանների, ֆիզիկական գործոնների և գենոտիպի
դրսևորման աստիճանի ազդեցությունը.

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5․ համեմատելու տարբեր սննդամիջավայրերում ստացված
մեկուսացված կուլտուրաների աճի ցուցանիշները, ռեգեներացիայի և
օրգանոգենեզի դրսևորումները և ընտրել օպտիմալ պայմաններ
6․ կանխատեսելու և մոդելավորելու սննդամիջավայրի բաղադրիչների,
այդ թվում հորմոնների կազմի և քանակի փոփոխության պայմաններում
երկրորդային արգասիքների սինթեզի հնարավոր ակտիվացումը,
7․ մեկնաբանելու և հիմնավորելու կլոնային միկրոբազմացման
եղանակով տնկանյութի առողջացման և վիրուսազերծ բուսական նյութի
ստացման հնարավորությունն ու արդյունավետությունը։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8. կիրառելու բույսերի մեկուսացված կուլտուրաների ստացման և
առանձնահատկությունների ուսումնասիրման վերաբերյալ ձեռք բերած
տեսական գիտելիքները գործնականում
9․ վերլուծելու առկա խնդիրները և առաջարկելու դրանց լուծման
եղանակները։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ
վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1

վերարտադրելու

բույսերի

աճի,

նյութափոխանակության

կայունության կարգավորման հիմքում ընկած

և

օրինաչափությունները

սահմանելու բույսերի կենսատեխնոլոգիայի հիմնախնդիրները,
Ա2

արժևորելու

մեկուսացված կուլտուրաների մորֆոֆիզիոլոգիական

առանձնահատկությունների վրա աճեցման պայմանների, ֆիզիկական
գործոնների և գենոտիպի դրսևորման աստիճանի ազդեցությունը,
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.

Բ1 իրականացնելու բույսերի մեկուսացված կուլտուրաների և
կենսաբանորեն ակտիվ նյութերի ստացման աշխատանքներ
Գ1 մշակելու կենսատեխնոլոգիայի ոլորտի բիզնես ծրագրեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. Ուսուցանող (բաց հարցերով քննարկում.ինքնագնահատում և
փոխադարձ գնահատում, ռեֆերատ/էսսեների և նախագծերի պատրաստում,
անհատական և խմբակային առաջադրանքներ)
2. Ինքնուրույն աշխատանքների և դրվագների ցուցադրմամբ զեկուցումսեմինարների հանձնարարում,
3. Ներմուծական և ավանդական դասախոսություններ, քննարկումներ,
ինտերակտիվ զրույց
4. Անհատական հետազոտության և զարգացման աջակցում,
5. Անհատական խորհրդատվություն, ինքնուրույն ուսման ավելի
ընդլայնված, խոր վերլուծության և աջակցության հնարավորության
տրամադրում,
6. Լաբորատոր աշխատանքներում հմտությունների ուսուցանում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված է մեկ քննություն (կա’մ գրավոր կա’մ բանավոր)
գնահատվում է առավելագույնը 20 միավոր
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բույսերի կուլտիվացման նորագույն մեթոդները և հիմնախնդիրները:
Կալուսառաջացման առանձնակատկությունները։ Սոմակլոնային
փոփոխականություն։ Կախույթային կուլտուրաներ։ Հապլոիդ բջջային
կուլտուրաներ։ Միկրոկլոնային բազմացում։ Գյուղատնտեսական
նշանակության բույսերի վիրուսազերծ կուլտուրաների ստացում։ Բույսերի
կուլտուրաների կրիոպահպանումը։ Բույսերի մեկուսացված կուլտուրաների
կիրառման հեռանկարները։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Шевелуха В.С., Калашникова Е.А., Воронин Е.С. и др.
Сельскохозяйственная биотехнология. М.: Высшая школа, 2003. 414

2.

Широков А.И., Крюков Л.А. Основы биотехнологии растений, 2012.

3.

Biochemistry of plant secondary metabolism / edited by Michael Wink.
2010, 481p.

4.

Neumann K. – H., Kumar A., Imani J., Plant cell and tissue culture – A tool
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in biotechnology, Principles and Practice. @ Springer – Verlag Berlin
Heidelberg, 2009.
5.

Lehninger Prinsiples of Biochemistry, David L. Nelson Michael M. Cox,
1198 p., Macmillian High. Educ., 2013
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2. Մանրէների ազդակային համակարգերը և

3. 3 ECTS

հակազդումը սթրեսին

կրեդիտ

4. 2ժամ/շաբ.

5.Դաս․ 30 ժամ

6. 3-րդ աշնանային

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ուսանողներին

հաղորդել

խորը

և

համակողմանի

գիտելիքներ

մանրէների ազդակային համակարգերի և սթրեսին հակազդման արդի
հիմնախնդիրների և դրանց լուծման վերաբերյալ,
2. ստեղծել

պատկերացում

հետազոտական

օգտագործվող

մեթոդների

և

դրանց

ժամանակակից

կենսատեխնոլոգիայում

կիրառման մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու մանրէների նյութափոխանակության կարգավորման և
սթրեսներին հակազդման մեխանիզմների ժամանակակից տեսական
հիմնահարցերը
2. բացատրելու
գործոնների

միջավայրի

ֆիզիկական

բակտերիաների

ու

ֆիզիկաքիմիական

նյութափոխանակության

վրա

ազդեցությունը
3. որոշելու օգտագործվող ժամանակակից հետազոտական մեթոդները և
կենսատեխնոլոգիայում դրանց կիրառումը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. տարբերակելու

հետազոտական

մեթոդներն`

առաջադրված

խնդիրներն լուծելու համար
5. վերլուծելու մանրէների նյութափոխանակության կարգավորումը և
սթրեսներին հակազդման մեխանիզմները և հիմնահարցերի լուծման
տրամաբանությունը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
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6. օգտագործելու

ստացած

գիտելիքները

մասնագիտական

գործունեության ընթացքում տարբեր հարցեր լուծելու համար,
7. իրականացնելու հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական և
կենսատեխնոլոգիական, ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ
վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1 քննարկելու մանրէների նյութափոխանակության կարգավորումը և
սթրեսներին հակազդման տարբեր մեխանիզմները
Ա2 տարբերակելու բակտերիաների նյութափոխանակության վրա տարբեր
գործոնների ազդման առանձնահատկությունները,
Բ1 մեկնաբանելու օքսիդային սթրեսի խնդիրները բակտերիաներում,
բակտերիաների միջբջջային փոխազդեցությունների կարգավորումը,
Գ1 առաջադրելու խնդիրներ և դրանց լուծումներ, վարելու գիտական
բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. Ներմուծական և ավանդական դասախոսություններ, քննարկումներ
տեղում, ինտերակտիվ զրույց
2. Ինքնուրույն աշխատանքների քննարկումներ և վերլուծություններ,
խորհրդատվություններ
3. Սեմինարներ, անհատական հետազոտության և զարգացման աջակցում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված է երկու ընթացիկ ստուգում, առաջինը՝ գրավոր, երկրորդը՝
բանավոր և յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10-ական
միավոր
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Միկրոօրգանիզմներում

նյութափոխանակության

և

էներգիայի

ձևափոխության առանձնահատկությունները: Խմորում, անթթվածին ու
թթվածնային
իոնների

շնչառություն:

խտության,

ջերմաստիճանի,

ջրի

Ֆոտոսինթեզի
պարունակության

աէրացիայի,

գործընթացները:
ու

օսմոսային

էլեկտրամագնիսական

Ջրածնի
ճնշման,
ալիքների

ազդեցությունը բակտերիաների նյութափոխանակության վրա: Սթրեսներ:
Օքսիդային սթրեսի խնդիրները բակտերիաներում: Օսմոսային սթրես:
Թթվային սթրես: Ջերմային սթրես: Սննդային սթրես: Բակտերիաների
միջբջջային

փոխազդեցությունների

կարգավորումը:

Բակտերիաների

ցիտոկիններ, վերակենդանացում առաջացնող գործոններ: Մանրէների վրա
հակաբիոտիկների ներգործության մեխանիզմները: Էներգիայի ձևափոխումը
654

բակտերիաների

կոնյուգացման

ու

ֆագային

վարակի

ժամանակ:

Մանրէաբանական գործընթացների մոդելավորումը և կառավարումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Современная микробиология, Прокариоты. Под редакцией Й.
Ленгелера, Г. Древса, Г. Шлегеля. М.: Мир, 2009.
2. Bacterial stress responses, Gisela Storz and Regine Hengge, ASM Press,
Washington, DC, 2011.
3. Moonlighting Cell Stress Proteins in Microbial Infections, Editors: Brian
Henderson, Springer, ISBN: 978-94-007-6786-7, 2013.
4. Microbial physioogy, Albert G. Moat, John W. Foster, Michael P. Spector, 4th
edition, Wiley-Liss, Inc., New York 2002.
5. Bacterial membranes. Ultrastructure, bioelectrochemistry, bioenergetics and
biophysics. Ed. A. Trchounian, Research Signport, Kerala (India), 2009.
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2. Մոլեկուլային մանրէաբանություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ

5. դաս․ 30 ժամ

6. 3-րդ աշնանային

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել
1. պրոկարիոտային բջջի կառուցվածքային տարրերի
առանձնահատկությունների, պրոկարիոտների շարժման մոլեկուլային
մեխանիզմների, գենոմի կառուցվածքի և գործառույթի, ԴՆԹ-ի
ռեպլիկացիայի, տրանսկրիպցիայի և տրանսլյացիայի մոլեկուլային
մեխանիզմների և դրանց կարգավորման վերաբերյալ մասնագիտական
պատկերացում
2. ժառանգական հատկանիշների փոփոխականությանն ու գենետիկական
ռեկոմբինացիային, ֆերմենտների սինթեզի կարգավորման, ինդուկցիայի և
ռեպրեսիայի մոլեկուլային մեխանիզմներին, մոլեկուլային կլոնավորման և
գենադարանների ստեղծմանն առնչվող հիմնարար և համակարգված
մասնագիտական պատկերացում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1․ մոլեկուլային մակարդակով նկարագրելու պրոկարիոտների
կառուցվածքային տարրերը
2․ լուսաբանելու պրոկարիոտների ռեպլիկացիայի,
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տրանսկրիպցիայի և տրանսլյացիայի առանձնահատկությունները և
դրանց կարգավորման մոլեկուլային մեխանիզմները
3․ մեկնաբանելու պրոկարիոտների գենետիկական ռեկոմբինացիայի
մեխանիզմները և ֆերմենտային սինթեզի կարգավորման ինդուկցիոն
և ռեպրեսիոն մեխանիզմները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4․ համեմատելու պրոկարիոտային և էուկարիոտային գենոմների
կառուցվածքային և գործառույթային առանձնահատկությունները
5․ համադրելու մանրէների գենետիկական ռեկոմբինացիայի
տարբերակները (կոնյուգացիա, տրանսֆորմացիա,տրանսդուկցիա)
6․ վերատադրելու գենետիկական ռեկոմբինացիայի և ֆերմենտային
սինթեզի կարգավորման մեխանիզմները բացահայտող
տեսությունները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7․ հետազոտությունների արդյունքների ներկայացմամբ պատրաստել
զեկուցումներ և վարել գիտական բանավեճեր
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ
վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1 համադրելու մանրէային բջիջների մոլեկուլային կառուցվածքային
տարրերը, ռեպլիկոնների գործառույթները, ռեպլիկացիոն և էքսպրեսիոն
գործընթացները
Ա2 վերլուծելու և ձևակերպելու բջջում ընթացող գործընթացների
կարգավորման մոլեկուլային մեխանիզմները
Բ1. վերլուծելու պրոկարիոտային և էուկարիոտային գենոմների
կառուցվածքային և գործառույթային առանձնահատկությունները
4. համակողմանի վերլուծելու մոլեկուլային մանրէաբանության
հիմնախնդիրները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. Ուսուցանող (բաց հարցերով քննարկում.ինքնագնահատում և փոխադարձ
գնահատում, ռեֆերատ /էսսեների և նախագծերի պատրաստում,
անհատական և խմբակային առաջադրանքներ/ և միավորային գնահատում
(բանավոր և գրավոր հարցում, հայտորոշիչ թեստեր):
2. Ինքնուրույն աշխատանքների և դրվագների ցուցադրմամբ զեկուցումսեմինարների հանձնարարում:
3. Ներմուծական և ավանդական դասախոսություններ, քննարկումներ
տեղում, ինտերակտիվ զրույց
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4. Աջակցվող ինքնուրույն ուսում, անհատական հետազոտության և
զարգացման աջակցում:
5. Անհատական խորհրդատվություն, ինքնուրույն ուսման ավելի
ընդլայնված, խոր վերլուծության և աջակցության հնարավորության
տրամադրում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված է երկու ընթացիկ ստուգում, առաջինը՝ գրավոր, երկրորդը՝
բանավոր և յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10-ական
միավոր
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Պրոկարիոտ և էուկարիոտ օրգանիզմների բջջապատի և ցիտոպլազմային
թաղանթի

կառուցվածքային

առանձնահատկությունները:

Մանրէների

շարժը, շարժման մեխանիզմը և տաքսիսները: Գենոմ, պրոկարիոտների
գենոմը և ռեպլիկացիան: Պրոկարիոտային գենի էքսպրեսիան և դրա
փուլերը: Պրոկարիոտների մոտ հատկանիշների փոփոխականություն և
գենետիկական ռեկոմբինացիա: Գեների հորիզոնական անցում և դա
ապահովող մեխանիզմները: Ֆագ-բջիջ փոխհարաբերությունը, ֆագային
մասնիկի

ռեպրոդուկցիան

բջջում:

Պրոկարիոտային

բջջի

նյութափոխանակության առանձնահակությունները, դրա կարգավորման
գենետիկական

մեխանիզմները:

Ինդուկցիայի

և

ռեպրեսիայի

մեխանիզմները: Մոլեկուլային կլոնավորման մեթոդը, գենադարանների
ստեղծումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Брюханов А.Л., Рыбак К.В., Нетрусов А.И., Молекулярная
микробиология: Учебник для вузов.М.: Издательство МГУ, 2012, 480.
2. Современная микробиология. Прокариоты. (2005) / Под редакцией
Ленгелер Й. Древс Г. и Шлегеля. Москва. Мир.
3. Воробьева Л.И. (2007) Археи: учебное пособие для вузов. М.: ИКЦ
“Академкнига”, 447 с.
4. Пиневич А.В. (2007) Микробиология. Биология прокариотов: Учебник.
В 3 т., СПб.: Изд-во С. - Петерб. ун-та.
5. Molecular Biology and Biotechnology 6th edition (2015) The Royal Society of
Chemistry. Cambridge CB4 OWF, UK.

1. 0709/Մ14

2. Մանրէների և բույսերի երկրորդային
նյութափոխանակություն
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3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս․ 30 ժամ

6. 3-րդ աշնանային

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ուսանողներին հաղորդելու խորացված գիտելիքներ մանրէների և
բույսերի երկրորդային նյութափոխանակության արդի
հիմնախնդիրների և դրանց լուծման վերաբերյալ,

•

ծանոթացնելու բույսերի երկրորդային կենսասինթեզի
հասկացությունների հետ, ինչպես նաև այս բնագավառում կիրառվող
ժամանակակից հետազոտական մեթոդներին,

•

պարզաբանելու մանրէների երկրորդային նյութափոխանակության
գաղափարը և նրա վրա ազդելու ժամանակակից մոտեցումները և
հնարավորությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու պրոկարիոտների բջիջների և բջջապատի
կազմավորման առանձնահատկությունները,
2. բնութագրելու

մանրէներում

լիպոպոլիսաքարիդի

պեպտիդոգլիկանի

կենսասինթեզների

իրականացման

և
ներ-

և

արտաբջջային փուլերի իրականացումը և դրանց նշանակությունը,
կիրառել որպես թիրախ կլինիկական մանրէաբանության մեջ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. լուսաբանելու մանրէների սոցիալ փոխազդեցության եղանակները և
պաթոգենեզի զարգացման ուղիները և արգելակման ժամանակակից
ռազմավարությունները,
4. մեկնաբանելու մանրէների և մարդու էնդոկրինային համակարգի
փոխազդեցության

հնարավորությունները

բազմաթիվ

հիվանդությունները, նյարդային հորմոններ, սեռական

վարակիչ

հորմոններ և

վերարտադրողականություն, աճը և զարգացումը հսկելու նպատակով:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. վերլուծելու ստացված գիտելիքները և կատարել եզրակացություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ
վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1 համադրելու մանրէների և բույսերի երկրորդային
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նյութափոխանակության առանձնահատկությունները
Ա2 վերլուծելու և ձևակերպելու բույսերի երկրորդային կենսասինթեզի
բնագավառում կիրառվող ժամանակակից հետազոտական մեթոդներիը
Բ1 վերլուծելու պաթոգենեզի /ինվազիա, ագրեսիա, ֆագոցիտոզ,
թունանյութեր, հակաբիոտիկներ, բազմադեղորայքային կայունության
գործոնների/ զարգացման ուղիները
Գ1 ներկայացնելու ստացված գիտելիքները զեկուցումների տեսքով
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. Դասախոսություններ, ցուցադրություններ,
2. Սեմինարներ,
3. Քննարկումներ,
4. Զեկուցումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված է երկու ընթացիկ ստուգում, առաջինը՝ գրավոր, երկրորդը՝
բանավոր և յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10-ական
միավոր
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներածություն:

Բույսերի

նյութափոխանակությունը
հեռանկարները:

և

մանրէների

երկրորդային

առարկան և խնդիրները,

Բույսերի

երկրորդային

նվաճումները և

նյութափոխանակությունը:

Լիգնինների և լիգնանների կենսասինթեզը: Ֆլավոնոիդների կենսասինթեզը:
Ցելյուլոզ,

հեմիցելլյուլոզ,

նյութափոխանակությունը:
Լիպոպոլիսախարիդի դերը,
մանրէաբանություն:
համալիրի

պեկտիններ:

Պեպտիդոգլիկանի
կառուցվածքը,

Մանրէների

կարգավորող

Մանրէների

կենսասինթեզը:

կենսասինթեզը: Սոցիալ

պաթոգենության

ցանցը:

երկրորդային

քվորում-սենսինգի

Մանրէների

պաթոգենության

դետերմինանտները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: том 1 :
учебник / Под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко, 2010.
2. Микробиология: учеб. пособие / Лысак В.В. – Минск: БГУ, 2007.
3. Freestone, P. P., and M. Lyte. 2008. Adv. Appl. Microbiol. 64: 75-105.
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4. Progress in Lipid Research 49 (2010) 97–107.
5. Raetz R. H. and Whitﬁeld Լipopolysaccharide endotoxins Annu. Rev.
Biochem. 2002. 71:635–700.
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2. Բույսերի օքսիդավերականգնման
համակարգեր

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2ժամ/շաբ.

5. դաս․30 ժամ

6. 3-րդ. աշնանային

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ուսանողներին հաղորդել խորացված գիտելիքներ բուսական բջջում
ընթացող օքսիդավերականգնման գործընթացների մասին ինչպես
ոչսթրեսային, այնպես էլ` սթրեսային պայմաններում,

•

տարբեր կենսաքիմիական մեթոդների կիրառմամբ ամրապնդել
դասախոսությունների ժամանակ ստացած գիտելիքները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. բացատրելու թթվածնի ակտիվ ձևերի դերը բուսական բջջում ընթացող
օքսիդավերականգնման գործընթացներում,
2. նկարագրելու և վերլուծելու բուսական բջջում տեղի ունեցող
օքսիդավերականգնման գործընթացները ոչ սթրեսային և սթրեսային
պայմաններում,
3. բացատրելու բուսական բջջում տեղի ունեցող օքսիդավերականգնման
վերափոխումների կապը արտաքին միջավայրի գործոնների հետ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. որոշելու բուսական հյուսվածքներից ստացված լուծամզվածքների
հակաօքսիդանտային հատկությունները և ընդհանուր ֆենոլների ու
ֆլավոնոիդների քանակությունը,
5. վերլուծելու բնականոն և սթրեսային պայմաններում աճող բույսերի
հակառադիկալային ակտիվության դրսևորման
պատճառահետևանքային կապերը,
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6. ընտրելու և օգտագործելու բույսերի մետաբոլիզմի
առանձնահատկությունների ուսումնասիրման համապատասխան
կենսաքիմիական մեթոդներ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7.

ուսանողը ունակ կլինի վերլուծելու բուսական բջջում ընթացող
պրոցեսների ընթացքը;

8. պլանավորելու էկոլոգիական իրավիճակի բարելավման
միջոցառումներ և կատարելու բնության մարդու առողջության
պահպանմանն ուղղված աշխատանքներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ
վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. գնահատելու ձեռք բերած գիտելիքները, ձեռք բերած գիտելիքները հիմք
ծառայեցնելու իր հետագա աշխատանքային գործունեության համար,
3. գնահատելու արտաքին միջավայրի պայմանները և ենթադրելու հնարավոր
օքսիդավերականգնման վերափոխումներն ու առաջարկելու լուծումներ,
4. հիմնավորելու էնդոգեն և էկզոգեն ազդեցությունների դերը բուսական
օրգանիզմում օքսիդավերականգնման հոմեոսթազի պահպանման մեջ,
ընտրելու բույսի աճեցման համար լավագույն պայմաններ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. Ավանդական և ներմուծական դասախոսություններ, քննարկումներ,
2. Իմացութայն ուսուցանող գնահատում (գրականության տվյալների
քննարկում, վերլուծություն և ամփոփում, ինքնագնահատում, փոխադարձ
գնահատում, զեկույցների և կարճ նախագծերի պատրաստում),
3. Իմացության միավորային գնահատում (բանավոր և գրավոր հարցումների),
4.Զեկուցում-սեմինարների հանձնարարում, քննարկում,
5.Լաբորատոր աշխատանքների հմտությունների ուսուցում,
6.Անհատական զարգացման և հետազոտական աշխատանքին աջակցում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված է երկու ընթացիկ ստուգում, առաջինը՝ գրավոր, երկրորդը՝
բանավոր և յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10-ական միավոր
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Օքսիդավերականգնման հոմեոսթազը` որպես բուսական բջջի սթրեսային
պայմաններին

պատասխանի

օքսիդավերականգնման
Քլորոպլաստներում

կարգավորիչ:

հոմեոսթազը

և

օքսիդավերականգնման
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Բուսական
ակտիվ

բջջի

թթվածինը:

հավասարակշռությունը:

Բուսական բջիջներում ասկորբինաթթվի սինթեզը խթանող ֆիզիոլոգիական
գործընթացները։

Օքսիդավերականգնման

կարգավիճակը

բուսական

միտոքոնդրիումներում և դրա նշանակությունը սթրեսային պայմաններում
բույսի

դիմացկունության

համար:

Օքսիդատիվ

սթրեսը

և

դրա

դերը

պերօքսիսոմներում հոմեոսթազի կարգավորման գործընթացում: Գլուտաթիոն
ռեդուկտազը, գլուտաթիոն տրանսֆերազը և գլուտաթիոն պերօքսիդազները`
որպես

օքսիդավերականգնման

հոմեոսթազի

կարգավորիչներ:

Բջջի

օքսիդավերականգնման հոմեոսթազի և թթվածնի ակտիվ ձևերի դերը
աբիոտիկ

սթրեսների

նկատմամբ

բջջի

կայունության

գործընթացում:

Բուսական բջիջներում աբիոտիկ սթրես-մակածված օքսիդավերականգնման
վերափոխումները և բջջի մահը: Հերձանցքների աշխատանքի կարգավորումը
բջջի օքսիդավերականգնման համակարգի շնորհիվ` ի պատասխան աբիոտիկ
և բիոտիկ սթրեսներին:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.

3.

Gupta D.K., Palma J.M, F.J. Corpas Redox State as a Central Regulator of
Plant-Cell Stress Responses, Springer, 2016, 386 p.
Foyer C.H. & Noctor G. Managing the cellular redox hub in photosynthetic
organisms. 2012, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.13653040.2011.02453.x/epdf.
M.C. de Pinto, V. Locato, L. de Gara Redox regulation in plant programmed
cell death, 2011, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.13653040.2011.02387.x/full.

4.

E. Giraud, O. van Aken, V. Uggalla, J. Whelan REDOX regulation of
mitochondrial function in plants., 2012

5.

U. Jakob, D. Reichmann Oxidative Stress and Redox Regulation, 2013
https://rd.springer.com/book/10.1007%2F978-94-007-5787-5
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2. Կենսակատալիզատորները
կենսատեխնոլոգիայում

3. 3․ ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս․ 30 ժամ

6. 3 –րդ աշնանային

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ուսանողներին հաղորդել հիմնարար և համակարգված գիտելիքներ
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կենսակատալիզատորներով
փոխակերպումների,

ընթացող

կենսատեխնոլոգիական

ֆերմենտային

առանձնահատկությունների

և

կատալիզի

որպես

հիմնական

կատալիզատորներ

ոչ

ֆերմենտային մոլեկուլների կիրառության վերաբերյալ,
2. ծանոթացնել

ժամանակակից

կենսակատալիզատորների

արտադրություններում

ստացման

հիմնական

մեթոդների

և

կիրառման արդյունավետության և հեռանկարների հետ, ինչպես նաև
մասնագիտական

պատկերացում

ձևավորել

ֆերմենտի

քիմիական

կառուցվածքի և կատալիտիկ ակտիվության փոխկապակցվածության
մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու

ժամանակակից

կենսակատալիզով

ընթացող

կենսատեխնոլոգիական առանձնահատկությունները և ֆերմենտային
կատալիզով ընթացող արտադրություններում կիրառվող մեթոդները,
2. լուսաբանելու ֆիզիկական կամ քիմիական գործոնների ազդեցությունը
կենսատեխնոլոգիական արտադրույթան արգասիքի ստացման վրա:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3․ կիրառելու կոպիտ լուծամզվածքի ստացման բոլոր եղանակները,
4․ օգտագործելու կենսակատալիզատորների ստացման մեթոդները,
5․ վերլուծելու ստացված արգասիքի մաքրության աստիճանը
էլեկտրոֆորեզային եղանակով,

գ. ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ
6․ պլանավորելու կենսակատալիզատորների ստացման ուղին,
7․ վերլուծելու ստացված արդյունքները,
8․ կատարելու լաբորատոր փորձի անհատական հանձնարարականներ:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ
վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1 նկարագրելու կենսակատալիզատորների ստացման բոլոր հնարավոր
մեթոդները,
Ա1 ընտրելու նպատականյութի ելքը ապահովող բոլոր գործոններից առավել
արդյունավետը,
Բ1. համեմատելու և վերլուծելու ժամանակակից արտադրություններում
կիրառվող մանրէաբանական, և կենսակատալիզատորների կիրառմամբ
կենսափոխակերպման ռեակցիաները,
Գ1 գնահատելու կենսափոխակերպման ռեակցիաների
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արդյունավետությունը, և վերլուծելու ստացված արդյունքները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. Դասախոսություններ /Ինտերակտիվ և դասական, հարց պատասխան
մեթոդի կիրառմամբ,
2. Լաբորատոր աշխատանքներ /ինքնուրույն, զույգերով և խմբակային
հանձնարարականների կատարում/,
3. Տեսաֆիլմերի դիտում,
4. Գործնական աշխատանքներ,
5. Սեմինարներ,
6. Իրավիճակային խնդիրների քննարկում,
7. Ինքնուրույն աշխատանքի հիման վրա պատրաստված ռեֆերատների
զեկուցում,
8. Առաջադրանքների կատարման ստուգում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված է երկու ընթացիկ ստուգում, առաջինը՝ գրավոր, երկրորդը՝
բանավոր և յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10-ական միավոր
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներածություն.

Կենսատեխնոլոգիայի

ընդհանուր

ուղղությունները

և

կենսակատալիզատորների տեղը ժամանակակից կենսատեխնոլոգիայում:
Կենսակատալիզատորների
Կենսակատալիզատորների

ստացման
պահպանումը

եղանակները:
ակտիվ

վիճակում:

Կենսակատալիզի հիմունքները: Կենսակատալիզատորների կիրառման վրա
հիմնված

կենսատեխնոլոգիական

արտադրություններ:

Սպիտակուցների

ճարտարագիտություն։ Կատալիտիկ հակամարմիններ։ Նուկլեինաթթուները
որպես կենսակատալիզատորներ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Peter Grunwald “Biocatalysis: Biochemical Fundamentals and Applications”,
Imperial Collage Press, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, 2016, 1015 p.

2.

Klaus Buchholz, Volker Kasche, Uwe Theo Bornscheuer “Biocatalysts and
Enzyme Technology”, 2nd Edition, Wiley-Blackwell, 2012, 626 p.

3.

“Enzyme Biocatalysis: Principles and Applications” Ed. by Illanes Andrés,
2002, 391 p., DOI: 10.1007/978-1-4020-8361-7

4.

Cornish-Bowden E. Fundamentals of enzyme kinetics. III-d edition, Portland
press, 2004, 422 p.

5.

Sarkissian Ch. N., Shao Zh. Sh., Blain F., Peevers R., Su H., Heft R., Chang
T.M.S., ScriverCh.R.“A different approach to treatment of phenylaketonuria:
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phenylalanine degradation with recombinant phenyalanine ammonia-lyase” Proc. Natl. Acad. Sci. USA, Mar.; 96, 1999, pp. 2339-2344.
1.0709/Մ14

2.Կենսաանվտանգության

3. 3․ ECTS կրեդիտ

հիմունքները
4. 2 ժամ/շաբ.

5.դաս. 30 ժամ

6. 3-րդ աշնանային

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
դասնթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ուսանողներին հաղորդել գիտելիքներ կենսաանվտանգության խնդրի
հիմնական ուղղությունների մասին,

•

շրջակա միջավայրի և բնակչության առողջության պահպանման մեջ
կենսաանվտանգության,
կենսաղտոտիչներից

ինչպես

նաև

պաշտպանման

սննդամթերքների
հարցերի

և

կենսաանվտանգության գործոնների հիմնական դերի մասին
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1 նկարագրելու սննդի արդյունաբերությունների համար
ներկայացնող պաթոգեն բակտերիաների հիմնական տեսակները,

վտանգ

2․ լուսաբանելու ախտածին միկրոօրգանիզմների, նոր զարգացող
ախտածինների և նրանց տոքսինների նշանակությունը բնակչության
կենսաանվտանգության ապահովման հարցում,
3․ ներկայացնելու «Վտանգների վերլուծություն հիմնված կրիտիկական
կետերի վրա» (ՎՎՀԿԿ) համակարգի դերը որպես հիմնական գործիք, որն
ապահովում է սննդամթերքի կենսաանվտանգությունը արտադրության
գործընթացում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4․ վերլուծելու և գնահատելու սննդամթերքի մշակման և արտադրության
տարբեր փուլերում որակի որոշման մեթոդները,
5․ օգտագործելու մանրէների տարբեր տեսակների նույնականացման
մեթոդները,
6․
հիմնավորելու
սննդամթերքի
արտադրության
մանրէաբանական ուսումնասիրության սխեմաները ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8․ աշխատելու թիմում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ
վերջնարդյունք(ներ)ը.
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փուլերի

Ա1 սահմանելու սննդամթերքների մեջ պարունակվող կենսաբանական
ծագման աղտոտիչները և դրանց վտանգավորության աստիճանը մարդու
առողջության համար,
Ա2 գնահատելու և բացահայտելու կենսաբանական վնասները և
կենսաբանական ռիսկերի կառավարումը սննդի արտադրություններում մսի և
ձկան վերամշակման արտադրության օրինակով,
Բ 1 հիմնավորելու հիմնական գործոնները, որոնք նպաստում են հիվանդածին
բակտերիաների տարածմանը սննդի արտադրություններում,
Գ1 վերլուծելու փաստեր, իրավիճակային խնդիրներ և կատարելու
հետևություններ,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. Ավանդական դասախոսություններ, քննարկումներ տեղում, զրույց,
սլայդների և տեսաֆիլմերի ցուցադրում
2. Ուսուցանող (ռեֆերատների և նախագծերի պատրաստում,
նախադեպային իրավիճակների վերլուծություն (անհատական և
թիմային աշխատանք )
3. Լաբորատոր աշխատանքների կատարում
4. Ինքնուրույն աշխատանքների կատարում, սեմինարներ, բանավեճեր
5. Անհատական խորհրդատվություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված է երկու ընթացիկ ստուգում, առաջինը՝ գրավոր, երկրորդը՝
բանավոր և յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10-ական միավոր
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներածություն:

Սննդամթերքների

արդյունաբերությունների
բակտերիաների

անվտանգության

համար

հիմնական

վտանգ

խնդիրները։

ներկայացնող

տեսակները։

Միցելիալ

Սննդի

հիվանդածին
սնկերը

և

միկոտոքսինները, որպես սննդային հումքի և սննդամթերքի աղտոտիչներ։
Սննդամթերքի արտադրությունների հիգիենիկ սերտիֆիկացումը ըստ ՎՎՀԿԿ։
Հիմնական գործոնները, որոնք նպաստում են հիվանդածին բակտերիաների
տարածմանը սննդի արտադրություններում։ Բույսերի և կենդանիների բնական
տոքսիններ։

Գենետիկորեն

ձևափոխված

աղբյուրների

սննդի

անվտանգությունը։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ефимочкина Н.Р. Эмерджентные бактериальные патогены в пищевой
микробиологии. Москва –Изд-во РАМН, 2008.
2. Рекомендации для предприятий, осуществляющих разработку программы
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производственного контроля с учётом принципов НАССР; IFC&BMBF; 2013
3. Schmidt H., E. Rodrick Food Safety Handbook. 2003: A. John Wiley & Sons
Publication.
4. Biologocal Safety: Principales and Practices. Edit. O.Fleming, L.Hunt; ASM
Press, 2007 Washington; p. 597.
5. Hygiene in Food Processing; edit. H.Lelieveld; J.Holah;B.Withe; CRC Press.,
2015,p. 450.

1.0709/Մ15 2. Մանրէների Էկոլոգիա-2

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ

5. դաս․ 30, ժամ/ լաբ․ 30 ժամ

6. 3-րդ աշնանային

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել
1. մանրէների էկոլոգիայի դասական և մոլեկուլային կենսաբանության
մեթոդների, մանրէների համակեցությունների քանակական և որակական
կազմի, գործառույթային և ֆիլոգենտիկական վերլուծության վերաբերյալ
պատշաճ մասնագիտական պատկերացում,
2. պրոկարիոտների բազմազանության, կենսոլորտի էվոլոյուցիայում և
էկոլոգիայում դրանց դերին առնչվող հիմնարար և համակարգված
մասնագիտական պատկերացում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

թվարկելու

մանրէների

համակեցությունների

ուսումնասիրության

դասական մեթոդները
2.

մանրէների

համակեցությունների

ուսումնասիրության

նպատակով

կիրառելու մոլեկուլային կենսաբանական մեթոդներ (ԴՆԹ անջատում, ՊՇՌ,
կլոնավորում, ԴՆԹ սեքվենավորում, գենետիկական մատնահետքերի մեթոդ,

in situ ֆլուորեսցենտային հիբրիդացում)
3.

գործնականում կիրառելու կենսաինֆորմատիկական մոտեցումները

ֆիլոգենետիկական վերլուծություններում

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4․

ընտրելու և գործնականում կիրառելու կոնկրետ մեթոդական

մոտեցում տվյալ էկոհամակարգում մանրէային համակեցությունների կազմի
և գործառույթի վերլուծության համար
5․ վերլուծելու կլոնների գենադարանների, գեների տվյալների բազայում
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առկա տեղեկատվությունը` գործնականում ստացված նուկլետիդային
հաջորդականությունների համադրմամբ
6․

օգտագործելու տվյալների վերլուծության համար հատուկ

համակարգչային ծրագրեր

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7․ տարբեր էկոհամակարգերում մանրէների կենսաբազմազանության և
գործառույթի մասին պատկերացնելու մոլեկուլային մակարդակում
8․ փորձնական արդյունքների և տեսական նյութի համակողմանի
վերլուծելու ունակություն
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1 իրականացնելու դասական մանրէաբանական մեթոդների կիրառմամբ
էկոհամակարգի մանրէային կազմի ուսումնասիրություներ
Ա2 մոլեկուլային մեթոդների կիրառմաբ իրականացնելու էկոհամակարգի
մանրէային կազմի ուսումնասիրություններ
Բ1 մանրէների համակեցությունների համալիր ուսումնասիրություններում
մոլեկուլային էկոլոգիայի մեթոդների նշանակության հիմնավորելու
Գ1 հետազոտությունների արդյունքների ներկայացմամբ զեկուցումների
պատրաստելու և գիտական բանավեճերի վարրելու
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. Ուսուցանող (բաց հարցերով քննարկում, ինքնագնահատում և փոխադարձ
գնահատում, ռեֆերատ /էսսեների և նախագծերի պատրաստում, անհատական
և խմբակային առաջադրանքներ/ և միավորային գնահատում (բանավոր և
գրավոր հարցում, հայտորոշիչ թեստեր)
2. Ինքնուրույն աշխատանքների և դրվագների ցուցադրմամբ զեկուցումսեմինարների հանձնարարում
3. Ներմուծական և ավանդական դասախոսություններ, քննարկումներ տեղում,
ինտերակտիվ զրույց
4. Աջակցվող ինքնուրույն ուսում, անհատական հետազոտության և զարգացման
աջակցում
5. Անհատական խորհրդատվություն, ինքնուրույն ուսման ավելի ընդլայնված,
խոր վերլուծության և աջակցության հնարավորության տրամադրում:
6. Լաբորատոր աշխատանքներում հմտությունների ուսուցանում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր հարցում, հարցատոմսը պարունակում է 5
հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր առավելագույն արժեքով, միավորների քայլը
0.5 է:
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2-րդ ընթացիկ քննություն, գրավոր հարցում, հարցատոմսը պարունակում է 5
հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր առավելագույն արժեքով, միավորների քայլը
0.5 է:
Եզրափակիչ գնահատում. բանավոր հարցում, հարցատոմսը պարունակում է 5
հարց, յուրաքանչյուրը 2 միավոր առավելագույն արժեքով, միավորների քայլը
0.5 է։ 10 միավոր
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Մանրէային համակեցությունների ուսումնասիրման դասական մեթոդներ:
Հասկացություն

չկուլտիվացվող

մանրէների

մասին:

Ռիբոսոմային

ֆիլոգենետիկա: Մանրէների էկոլոգիայում մոլեկուլային կենսաբանության
մեթոդների կիրառությունը: 16S ռՌՆԹ-ի գենը որպես պրոկարիոտների
ֆիլոգենտիկական մարկեր: ԴՆԹ-ի անջատումը բնական փորձանմուշից:
Կլոնների գրադարանների ստացում (shotgun տեխնոլոգիա) և սկրինինգ:
Պոլիմերազային շղթայական ռեակցիա` ՊՇՌ: ՊՇՌ-ամպլիկոնների կտրտված
հատվածների

վերլուծության

էլեկտրաֆորեզ:

Գեների

մեթոդ`

ARDRA:

սեքվենավորում

և

Գրադիենտային
BLAST

ժել-

վերլուծություն:

Ֆիլոգենտիկական ծառեր և դրան կառուցման ալգորիթմներ: Մանրէային
համակեցությունների ուսումնասիրություններում հիբրիդացման մեթոդների
կիրառումը: Միկրոչիպեր: in situ ֆլուորեսցենտային հիբրիդացում` FISH:
Մանրէային

համակեցությունների

քանակական

կազմի

վերլուծության

մեթոդներ: Մանրէային համակեցությունների ուսումնասիրության համալիր
մոտեցումներ: Մետագենոմիկա: Ֆունկցիոնալ գեներ և դրանց հիմքով մանրէերի
համակեցության գործառույթային վերլուծություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Փանոսյան Հ.Հ. Մոլեկուլային գենետիկական մեթոդների կիրառությունը
մանրէների համակեցությունների ուսումնասիրության մեջ /
ուսումնամեթոդական ձեռնարկ: - Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2010, 48. Էջ.
2. Экология микроорганизмов (2004) / Под ред. А.И. Нетрусова, М.:
Издательский центр ''Академия'', 272 с.
3. Брюханов А.Л., Рыбак К.В., Нетрусов А.И., Молекулярная микробиология:
Учебник для вузов.М.: Издательство МГУ, 2012, 480.
4. de Bruijn F. J. Handbook of Molecular Microbial Ecology I: (2011)
Metagenomics and Complementary Approaches. Wiley-Blackwell, 2 Volumes.
5. Green M. R. and Sambrook J. 2012 Molecular Clonning: A laboratory manual.
Fourth Edition. New York. Cold Spring Harbor. In 3 books.
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1․ 0709/Մ15

2. Սննդի մանրէաբանություն

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս․ 30 ժամ / լաբ․ 30 ժամ

6. 3-րդ աշնանային

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ուսանողներին ծանոթացնել մանրէների օգտագործման վրա հիմնված
արտադրությունների հետ,
2. սովորեցնել

ժամանակակից

սննդարդյունաբերությունում

կիրառվող

պահածոյացնող և պահպանման ժամկետը երկարացնող բոլոր մեթոդները,
ցույց տալ մանրէաբանական վերահսկողության կարևորությունը
3. համեմատել պետական և միջազգային սանիտարա-հիգիենիկ պահանջները,
իրականացնել սննդամթերքի սանիտարական վիճակի վերլուծություն:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. լուսաբանելու

մանրէների

միջոցով

տարբեր

սննդամթերքների

արտադրությունները, ինչպես նաև կիրառելու բոլոր մանրէաբանական
մեթոդները սննդամթերքի որակը վերահսկելու համար,
2. արժևորելու մանրէների նյութափոխանակության առանձնահատկությունները տարբեր արտադրություններում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3․արտադրական

պայմաններում

իրականացնելու

սննդամթերքի

մանրէաբանական վերահսկողություն,
4․ գնահատելու սննդամթերքով տարածվող ախտածին մանրէների վտանգը,
5․կիրառելու սննդամթերքի պահպանման մեթոդներ:

գ.ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ
6․ հիմնվելով գիտելիքների վրա` իրականացնելու սննդամթերքի և
արտադրամասի մանրէների հայտնաբերում,
7․ հայտնաբերելու սննդամթերքը ախտոտող մանրէների տարբեր խմբերը,
8․վերահսկելու և կարգավորել մանրէների կիրառմամբ պատրաստվող
սննդամթերքի ստացման գործընթացը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ
վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1 թվարկելու բոլոր այն սննդամթերքի արտադրությունները, որոնք հիմնվում
են մանրէների կիրառման վրա, ընտրելու սննդամթերքի մանրէազերծման
առավել արդյունավետ եղանակը,
Ա2 հիշելու մանրէների անվանումները և դրանց կենսաքիմիական
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առանձնահատկությունները, որոնք կարևոր են սննդամթերքի արտադրության
համար, մատնանշելուսննդամթերքի մանրէաբանական մաքրության
կարևորությունը,
Բ1 գնահատելու սննդամթերքի մաքրությունը, նկարագրելու այն ախտածին
մանրէների խմբերը, որոնք փոխանցվում են սննդամթերքով,
Գ1 համեմատելու միջազգային և Հայաստանի պետական ստանդարտները
սննդամթերքի մաքրության վերաբերյալ,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. Ինտերակտիվ դասախոսություններ՝ հարց պատասխան մեթոդի կիրառմամբ
2. Տեսաֆիլմերի դիտում
3. Մասնագիտական ժամանակակից գրականության ընթերցում և վերլուծում
4. Անմիջապես արտադրություններում դիտել և մասնակցել մանրէաբանական
վերահսկմանը
5. Ռեֆերատների պատրաստում և զեկուցում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր հարցում, հարցատոմսը պարունակում է 5
հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր առավելագույն արժեքով, միավորների քայլը
0.5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն, գրավոր հարցում, հարցատոմսը պարունակում է 5
հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր առավելագույն արժեքով, միավորների քայլը
0.5 է:
Եզրափակիչ գնահատում. բանավոր հարցում, հարցատոմսը պարունակում է 5
հարց, յուրաքանչյուրը 2 միավոր առավելագույն արժեքով, միավորների քայլը
0.5 է։ 10 միավոր
10.

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Սննդամթերքի մանրէաբանություն առարկան և խնդիրները: Մանրէները և
սնունդը որպես մանրէների աղբյուր։ Գործոններ, որոնք ազդում են մանրէների
աճի

և

կենսաունակության

մանրէաբանությունը։

վրա։

Սննդամթերքի

Սննդամթերքի
հումքի

պահպանման

մանրէաբանություն։

Սննդամթերքի մանրէաբանությունն ու առողջությունը։ Մերանային և մանրէ
պարունակող

սննդամթերք

(կաթնամթերք,

ալկոհոլային

խմիչքներ)։

Հացաթխման մանրէաբանություն։ Մսի և մսամթերքի մանրէաբանություն և
դրանց աղտոտումը։ Սննդամթերքի մանրէաբանական զննում։ Սննդամթերքի
մանրէաբանական որակավորում և դրա վերահսկումը:
14. Հիմնականգրականության ցանկ.
1. Колычев Н.М., Госманов Р.Г., Кабиров Г.Ф. “Санитарная микробиология
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пищевых продуктов”. Учебное пособие для вузов. Специальная литература. Изво Лань, 2015, 560 с.
2. Галынкин В., Заикина Н., Карцов В., Шевелова С., Белова Л., Пушкарев А.
“Микробиологические основы ХАССП при производстве пищевых продуктов”,
Из-во “Проспект науки”, 2007, 288 с.
3. Ефимочкина Н.Р. “Микробиология пищевых продуктов и современные
методы детекции патогенов”, М.: Издательство РАМН, 2013, 518 с.
4. Bibek Ray, ArunBhunia “Fundamental Food Microbiology”, 5th Ed., CRC Press,
2013, 663 p.
5. Jay, James M., Loessner, Martin J., Golden, David A. “Modern Food
Microbiology”,7th Ed. 2005, 745 p.
1․ 0709/Մ15

2. Արդյունաբերական կենսատեխնոլոգիաներ և
կենսավառելիք

3․ 6. ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5․ դաս․ 30 ժամ/ լաբ․ 30 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասւընթաց

1. Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել
1. արդյունաբերության մեջ մանրէների կիրառման և կենսավառելիքի
ստացման կենսատեխնոլոգիաների դասական մեթոդների, խմորման
ընթացքում վերջնանյութերի որոշման և խմորման հավասարակշռության
վերլուծության մասին խորը և համակողմանի գիտելիքներ,
2. մանրէների աճման պայմանների օպտիմալացման և տարբեր ֆերմենտների
ակտիվության որոշման, նորարարական տեխնոլոգիաների մշակմանն
առնչվող հիմնարար և կիրառարական համակարգված մասնագիտական
պատկերացում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1․ պատմելու արդյունաբերական կենսատեխնոլոգիաների և
կենսավառելիքի զարգացման հիմնական փուլերի մասին,
2․ նկարագրելու տարբեր կենսատեխնոլոգիական արտադրություններում
մանրէների դերը և կիրառումը, կենսառեակտորների կառուցվածքը,
տեսակները, աշխատանքի սկզբունքները, ֆերմենտների դերը
կենսատեխնոլոգիական արտադրություններում,
3․ ներկայացնելու կենսավառելիքի տեսակները, տարբեր
կենսատեխնոլոգիական արտադրություններում հնարավոր նոր
առաջարկները:
672

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4․ վերլուծելու և գնահատելու մանրէների ուսումնասիրման
ֆիզիկաքիմիական մեթոդները,
5․ օգտագործելու խմորման վերջնանյութերի որոշման
քրոմատոգրաֆիական (հեղուկ և գազային), կենսառեակտորի հետ
աշխատելու և խմորման վերջնանյութերի հավասարակշռության
վերլուծության մեթոդները,
6․կուլտիվացնելու տարբեր մանրէներ և որոշելու աճման ընթացքում
տարբեր ցուցանիշներ,
7․ որոշելու տարբեր ֆերմենտների ակտիվությունները
սպեկտրաչափական և ժել-էլեկտրաֆորեզի մեթոդներով:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8․ վերլուծել փաստեր և կատարելու հետևություններ, տալու նոր
առաջարկներ և լուծումներ,
9․ նախագծել բիզնես առաջարկներ նորարարական տեխնոլոգիաների
օգտագործմամբ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ
վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1 իրականացնելու պարբերական կուլտուրաներում խմորման ընթացքում
առաջացող

տարբեր

վերջնանյութերի

ուսումնասիրություն քրոմատագրաֆիկ և

քանակական

և

որակական

ֆիզիկաքիմիական մեթոդների

օգնությամբ
Ա2

արժևորելու

և

արտադրություններում,

հիմնավորելու
ինչպես

մանրէների

նաև

կիրառումը

նորարական

տարբեր

տեխնոլոգիաների

օգտագործման նշանակությունը
Բ1 լուծելու խնդիրներ մանրէների կենսատեխնոլոգիայի և կենսաքիմիայի
բնագավառում,
արժևորելու նյութափոխանակային ճարտարագիտության դերը,
Գ1 միավորելու ստացված գիտելիքները
գիտակրթական

հաստատություններում,

և օգտագործելու այն ինչպես
այնպես

էլ

արդյունաբերական

ձեռնարկություններում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. Ուսուցանող (բաց հարցերով քննարկում. ռեֆերատ/էսսեների և նախագծերի
պատրաստում, անհատական և խմբակային առաջադրանքներ) և միավորային
գնահատում (բանավոր և գրավոր հարցում, հայտորոշիչ թեստեր),
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2. Ինքնուրույն աշխատանքների և դրվագների ցուցադրմամբ զեկուցումսեմինարների հանձնարարում,
3. Նորարարական և ավանդական դասախոսություններ, քննարկումներ
տեղում, ինտերակտիվ զրույց,
4. Աջակցվող ինքնուրույն ուսուցում, անհատական հետազոտության և
զարգացման աջակցում,
5. Լաբորատոր աշխատանքներում հմտությունների ուսուցանում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր հարցում, հարցատոմսը պարունակում է 5
հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր առավելագույն արժեքով, միավորների քայլը
0.5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն, գրավոր հարցում, հարցատոմսը պարունակում է 5
հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր առավելագույն արժեքով, միավորների քայլը
0.5 է:
Եզրափակիչ գնահատում. բանավոր հարցում, հարցատոմսը պարունակում է 5
հարց, յուրաքանչյուրը 2 միավոր առավելագույն արժեքով, միավորների քայլը
0.5 է։ 10 միավոր
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Խմորում և բջջային կուլտուրաներ։ Կենսազանգվածի ստացում։ Մանրէների
կուլտիվացում սպիտակուցների և այլ միացությունների արտադրության
համար։

Գենետիկական

կենսատեխնոլոգիաըան

արտադրություններում։

ճարտարագիտության
արտադրություններում։

ճարտարագիտության

Նյութափոխանակային

օգտագործումը
Ֆերմենտների

օգտագործումը

կենսատեխնոլոգիաըան

կիրառումը

արտադրության

մեջ։

Կենսագործընթացների կառավարում և օպտիմալացում։ Կենսավառելիքի
տեսակները

և

տեսակները

և

ընտրությունը

դրանց
և

արտադրությունը։

ավտոմատ
թափոնների

Կենսառեակտորներ։

կառավարումը։
տեսակները։

Ածխածնի
Խմորման

Դրանց

աղբյուրների

գործընթացներն

արտադրական ծավալներում։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Թռչունյան Ա., Բաղրամյան Կ., Փոլադյան Ա., Գաբրիելյան Լ. (2012)
Կենսաբանական թաղանթների կենսաֆիզիկա, կենսաէներգետիկա և
կենսաքիմիա, Երևան, ԵՊՀ հրատ:
2. Baltz R, Davies J, Demain A. (2010) Manual of Industrial Microbiology and
Biotechnology, 3rd Ed., ASM Press, Washington DC, USA.
3. Ленгелер Й., Древс Г., Шлегель Г. (2009) Современная микробиология,
Прокариоты. Москва, Мир.
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4. Wessner D, Dupont Christine, Charles T. (2013) Microbiology, Wiley & Sons,
Danvers, USA.
5. Eckert C, Trinh C. (2016) Biotechnology for Biofuel Production and
Optimization, Elsevier, The Netherlands
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2. Գիտական սեմինար 1

3. 3․ ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս․ 30 ժամ

6. 1 -ին աշնանային

7. ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ուսանողների մոտ ձևավորել մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի
աշխատաշուկայի,
հեռանկարների,

Հայաստանում

մանրէաբանության

մանրէաբանական

զարգացման

հետազոտություններում

կիրառվող

ճշգրիտ մեթոդների և նորագույն սարքավորումների վերաբերյալ պատշաճ և
մասնագիտական պատկերացում,
•

մանրէների խառը կուլտուրաների, դրանց առանձնահատկությունների և
կենսատեխնոլոգիայում

դրանց

կիրառմանն

առնչվող

համակարգված

մասնագիտական պատկերացում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1․ նկարագրելու Հայաստանում մանրէաբանության զարգացման
հեռանկարները
2․ ներկայացնելու կենսատեխնոլոգիական արտադրությունների և
ծառայությունների առանձնահատկությունները
3․ արժևորելու մանրէաբանական հետազոտություններում կիրառվող ճշգրիտ
մեթոդները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4․ կիրառելու մանրէաբանական ճշգրիտ մեթոդներ
5․ գնահատելու մանրէների խառը կուլտուրաների դերը և կիրառման
առանձնահատկությունները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
28. փորձնական արդյունքների և տեսական նյութի համակողմանի վերլուծության
ունակություն
29. ժամանակի և ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում,
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30. հետազոտությունների արդյունքների ներկայացմամբ զեկուցումների
պատրաստում և գիտական բանավեճերի վարում։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1 սահմանելու մանրէաբանության զարգանցման հեռանկարները Հայաստանում,
Ա1 մեկնաբանելու Հայաստանում մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի
աշխատաշուկան,
Բ1

լուսաբանելու

մանրէների

խառը

կուլտուրաների

կիրառման

առանձնահատկությունները,
Գ1 գնահատելու

մանրէների աճը տարբեր պայմաններում, պարզաբանելու

բջջաթաղանթների դերը ֆիզիկական ու քիմիական գործոնների ազդեցության
մեխանիզմներում, ներկայացնելու միափուլ և բազմափուլ տեխնոլոգիաների
կիրառման առանձնահատկությունները։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. Ուսուցանող (բաց հարցերով քննարկում, ինքնագնահատում և փոխադարձ
գնահատում, ռեֆերատ /էսսեների և նախագծերի պատրաստում, անհատական և
խմբակային առաջադրանքներ/ և միավորային գնահատում,
2. Ներմուծական և ավանդական դասախոսություններ, քննարկումներ տեղում,
ինտերակտիվ զրույց,
3. Անհատական խորհրդատվություն, ինքնուրույն ուսման ավելի ընդլայնված, խոր
վերլուծության և աջակցության հնարավորության տրամադրում,
4․ Ինքնուրույն աշխատանքների և դրվագների ցուցադրմամբ զեկուցումսեմինարների հանձնարարում։
12․ Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք՝ բանավոր կամ գրավոր (հարցատոմս, թեստեր)։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի

շուկան։ Մանրէաբան կադրերի

պահաջարկը։ Մանրէաբանության զարգանցման հեռանկարները Հայաստանում։
Կենսատեխնոլոգիական

արտադրություններ

և

ծառայություններ։

Մանրէաբանական հետազոտություններում կիրառվող ճշգրիտ մեթոդներ և
նորագույն սարքավորումներ։ Մանրէների աճը տարբեր պայմաններում, և
ֆիզիկական

ու

բջջաթաղանթների

քիմիական
դերը։

գործոնների
Մանրէների

ազդեցության
խառը

մեխանիզմներում

կուլտուրաները,

դրանց

առանձնահատկությունները և կենսատեխնոլոգիայում կիրառումը, միափուլ և
բազմափուլ տեխնոլոգիաներ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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Վերջին տարիների ամփոփիչ հոդվածներ՝ “Critical Reviews”, “Current Opinions”,
“Nature” և ”Science” ու այլ միջազգային հանդեսներում։

1. 0709/Մ17

2. Գիտական սեմինար 2

3. 3․ECTS կրեդիտ

4. 2․ ժամ/շաբ.

5. դաս․ 30 ժամ

6. 2-րդ գարնանային

7. ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել
1․ մանրէներում օրգանական նյութերի խմորման ձևերի և նյութափոխանակային
առանձնահատկությունների, ֆերմենտների, վերջնանյութերի և կարգավորման
վերաբերյալ պատշաճ և մասնագիտական պատկերացում,
2․ կենսազանգվածի և նպատակային վերջնանյութերի ստացման նպատակով
մանրէների

կողմից

oրգանական

թափոնների

օգտագործմանը,

խմորմանը` որպես նոր երևույթ և դրա կիրառություններին,

գլիցերոլի

շաքարների,

սպիրտների և օրգանական թթուների համատեղ խմորմանն ու դրանց կիրառմանը,
ինչպես նաև մանրէների կողմից կենսավառելիքի (ջրածնի) արտադրության
մեխանիզմներին առնչվող համակարգված մասնագիտական պատկերացում։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1․

լուսաբանելու մանրէներում օրգանական նյութերի խմորման ձևերի և

նյութափոխանակային առանձնահատկությունները,
2․ նկարագրելու գլիցերոլի խմորման, շաքարների, սպիրտների և օրգանական
թթուների համատեղ խմորման առանձնահատկություններն ու կիրառման
ասպեկտները,
3․ ներկայացնելու մանրէների կողմից ջրածնի արտադրության մեխանիզմների
և կենսաէներգետիկան, ինչպես նաև դրանց կարգավորման նոր ուղիների և
տեխնոլոգիական կիրառման հնարավորությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4․ կիրառելու խմորման վերջնանյութերի հավասարակշռության
վերլուծության մեթոդներ,
5․ գնահատելու մանրէների կողմից ջրածնի արտադրության մեխանիզմների
կարգավորման նոր ուղիները և տեխնոլոգիական կիրառման
հնարավորությունները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
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6․ վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ,
7․ հետազոտությունների արդյունքների ներկայացմամբ զեկուցումների
պատրաստում և գիտական բանավեճերի վարում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.

կլուսաբանի մանրէների կողմից ջրածնի արտադրության մեխանիզմները և
կենսաէներգետիկան, ինչպես նաև դրանց կարգավորման նոր ուղիները և
տեխնոլոգիական կիրառման հնարավորությունները,

2. կարժևորի գլիցերոլի խմորման կիրառման առանձնահատկությունները,
3. կգնահատի շաքարների, սպիրտների և օրգանական թթուների համատեղ
խմորման առանձնահատկություններն ու կիրառման ասպեկտները,
4. կարժևորի մանրէների կիրառումը տարբեր արտադրություններում,
5. կվերլուծի փաստերը և կկատարի հետևություններ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. Ուսուցանող (բաց հարցերով քննարկում, ինքնագնահատում և փոխադարձ
գնահատում, ռեֆերատ /էսսեների և նախագծերի պատրաստում, անհատական և
խմբակային առաջադրանքներ/ և միավորային գնահատում,
2. Ներմուծական և ավանդական դասախոսություններ, քննարկումներ տեղում,
ինտերակտիվ զրույց,
3. Անհատական խորհրդատվություն, ինքնուրույն ուսման ավելի ընդլայնված, խոր
վերլուծության և աջակցության հնարավորության տրամադրում,
4․ Ինքնուրույն աշխատանքների և դրվագների ցուցադրմամբ զեկուցումսեմինարների հանձնարարում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք՝ բանավոր կամ գրավոր (հարցատոմս, թեստեր)։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Մանրէներում օրգանական նյութերի խմորման ձևերը և նյութափոխանակային
առանձնահատկությունները, ֆերմենտները, վերջնանյութերը և կարգավորումը։
Գլիցերոլի խմորումը որպես նոր երևույթ և դրա կիրառությունները։ Շաքարների,
սպիրտների
թափոնների

և

օրգանական
օգտագործումը`

թթուների

համատեղ

մանրէների

խմորումը։

կողմից

Օրգանական

կենսազանգվածի

և

նպատակային վերջնանյութերի ստացման նպատակով։ Մանրէների կողմից
կենսավառելիքի (ջրածնի) արտադրության մեխանիզմները և կենսաէներգետիկան,
դրանց

կարգավորման

նոր

ուղիները

և

տեխնոլոգիական

կիրառման

հնարավորությունները։ Կենսաջրածինը համընդհանուր տնտեսության շուկայում։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Վերջին տարիների ամփոփիչ հոդվածներ՝ “Critical Reviews”, “Current
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Opinions”, “Nature” և ”Science” ու այլ միջազգային հանդեսներում։

1. 0709/Մ19

2. Գիտական սեմինար-3

3. 3․ ECTS
կրեդիտ

4. 2․ ժամ/շաբ.

5. դաս․ 30ժամ

6. 3-րդ՝աշնանային

7. ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել
Հայաստանի տաք աղբյուրների ծայրահեղասեր մանրէների բազմազանության և
դրանց

կենսատեխնոլոգիական

ներուժի

գնահատման,

մանրէների

նույնականացման նոր մեթոդների վերաբերյալ պատշաճ և մասնագիտական
պատկերացում,
Հայաստանի

տարբեր

սննդամթերքների

կաթնաթթվային

մանրէների

(բակտերիաների) և կենսատեխնոլոգիայում (կաթնամթերքի արտադրության)
նրանց

կիրառման

հատկությունների,
սննդամթերքի,

նոր

ուղիների,

կաթնաթթվային

պրեբիոտիկների,

գինեգործության

առանձնահատկությունների

բակտերիաների

պրոբիոտիկների,

մեջ

վերաբերյալ

նոր

ֆունկցիոնալ

կաթնաթթվային

բակտերիաների

համակարգված

մասնագիտական

պատկերացում։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. գիտակցելու

մանրէների

կիրառմամբ

օրգանական

թափոնների

վերամշակման հեռանկարայնությունը,
2. լուսաբանելու մանրէների նույնականացման նոր մեթոդները,
3. նկարագրելու

կաթնամթերքի

կենսատեխնոլոգիայում

կաթնաթթվային

բակտերիաների կիրառման նոր ուղիները և կաթնաթթվային բակտերիաների
նոր հատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4․ կիրառելու մանրէաբանական ճշգրիտ մեթոդներ,
5․ կիրառելու խմորման վերջնանյութերի հավասարակշռության
վերլուծության մեթոդներ,
6․ գնահատելու որոշակի էկոհամակարգերում մանրէների կազմը և
սահմանելու մանրէների առանձին խմբերի գործառույթը,
7․ կիրառելու սննդամթերքի պահպանման մեթոդներ և գնահատելու
սննդամթերքով տարածվող ախտածին մանրէների վտանգը:
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8․ հետազոտությունների արդյունքների ներկայացմամբ զեկուցումների
պատրաստում և գիտական բանավեճերի վարում,
9․ օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ
ռեսուրսներ,

էլեկտրոնային

գրադարաններ,

գիտական

հոդվածներ,

հաշվետվություններ):
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1 մեկնաբանելու հողային և ջրային էկոհամակարգերում մանրէների դերը և
նշանակությունը,
Ա2 գնահատելու Հայաստանի տաք աղբյուրների ծայրահեղասեր մանրէների
բազմազանությունը և դրանց կենսատեխնոլոգիական ներուժը,
Բ1 գնահատելու
մանրէների

Հայաստանի տարբեր սննդամթերքների կաթնաթթվային

կիրառման

կաթնաթթվային

նոր

ուղիները

բակտերիաների

կենսատեխնոլոգիայում,

նոր

հատկությունները

և

արժևորելու
կիրառման

հեռանկարները,
Գ1 համակողմանի վերլուծելու փորձնական արդյունքները և տեսական նյութը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. Ուսուցանող (բաց հարցերով քննարկում, ինքնագնահատում և փոխադարձ
գնահատում, ռեֆերատ /էսսեների և նախագծերի պատրաստում, անհատական և
խմբակային առաջադրանքներ/ և միավորային գնահատում,
2. Ներմուծական և ավանդական դասախոսություններ, քննարկումներ տեղում,
ինտերակտիվ զրույց,
3. Անհատական խորհրդատվություն, ինքնուրույն ուսման ավելի ընդլայնված, խոր
վերլուծության և աջակցության հնարավորության տրամադրում,
4․ Ինքնուրույն աշխատանքների և դրվագների ցուցադրմամբ զեկուցումսեմինարների հանձնարարում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք. բաց հարցերով քննարկում, բանավոր հարցում:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հայաստանի տաք աղբյուրների ծայրահեղասեր մանրէների բազմազանությունը և
դրանց

կենսատեխնոլոգիական

նույնականացման

նոր

մեթոդներ։

կաթնաթթվային

մանրէները

(կաթնամթերքի

արտադրության)

Կաթնաթթվային

բակտերիաների

պրոբիոտիկներ,

ֆուկցիոնալ

ներուժի

գնահատումը։

Հայաստանի

(բակտերիաները)
նրանց
նոր

տարբեր
և
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սննդամթերքների

կենսատեխնոլոգիայում

կիրառման

հատկությունները։

սննդամթերք։

Մանրէների

Կաթնաթթվային

նոր

ուղիները։

Պրեբիոտիկներ,
բակտերիաները

գինեգործության մեջ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Վերջին տարիների ամփոփիչ հոդվածներ՝ “Critical Reviews”, “Current Opinions”,
“Nature” և ”Science” ու այլ միջազգային հանդեսներում։

1. 0709/Մ21

2. Գիտական սեմինար 4

3. 3․ECTS
կրեդիտ

4. 2․ ժամ/շաբ.

5. դաս.30 ժամ

6. 4-րդ՝գարնաանյին

7. ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել
•

Հայաստանի ֆլորայի էնդեմիկ, վտանգված կամ հազվագյուտ տարբեր
բուսատեսակների մեկուսացված կուլտուրաների
կիրառման

ուղիներին,

բույսերի

առանձնահատկություններին

հատկություններին և

խտամզվածքների

տեսակներին

և

առնչվող հիմնարար և համակարգված

մասնագիտական պատկերացում,
•

Հայաստանի

կենդանի

աղտոտվածության

օրգանիզմների

և

դրանց

և

սննդամթերքի

կենսաանվտանգության

մանրէներով
գնահատման

մեթոդների, խմելու ջրի մաքրության և վերահսկողության գնահատման
մեթոդներին

և

հիմնախնդիրներին

առնչվող

համակարգված

մասնա-

գիտական պատկերացում։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1․ նկարագրելու բույսերում երկրորդային նյութափոխակության
առանձնահատկությունները,
2․ լուսաբանելու բուսական ծագման կենսաբանորեն ակտիվ միացությունների
քիմիական բնույթը,
3․ ներկայացնելու կենդանի օրգանիզմների և սննդամթերքի մանրէներով
աղտոտվածության և դրանց կենսաանվտանգության գնահատման մեթոդները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4․ արժևորելու կենսաբանորեն ակտիվ միացություննրի կիրառման
հեռանկարերը,
5․ կիրառելու սննդամթերքի պահպանման մեթոդներ և գնահատելու
սննդամթերքով տարածվող ախտածին մանրէների վտանգը,
6 կիրառելու մանրէաբանական ճշգրիտ մեթոդներ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
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7․ փորձնական արդյունքների և տեսական նյութի համակողմանի վերլուծության
ունակություն,
8․ հետազոտությունների արդյունքների ներկայացմամբ զեկուցումների
պատրաստում և գիտական բանավեճերի վարում,
9․օգտվելու

տեղեկատվության

ռեսուրսներ,

տարատեսակ

էլեկտրոնային

աղբյուրներից

գրադարաններ,

գիտական

(ինտերնետ
հոդվածներ,

հաշվետվություններ):
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. կվերարտադրի բուսական բջիջների, հյուսվածքների մեկուսացված
կուլտուրաների աճեցման պայմանների կարգավորմամբ երկրորդային
արգասիքների սինթեզի ակտիվացման առանձնահատկությունները
2․ կներկայացնի կենսաանվտանգությունը լաբորատորիաներից մինչև
շրջակա միջավայր։
3․

կարժևորի

խմելու

ջրի

մաքրության

և

վերահսկողության

արդիականությունը,
4․կպարզաբանի սննդամթերքի պահպանման մեթոդները և

կգնահատի

սննդամթերքով տարածվող ախտածին մանրէների վտանգը,
5․

փորձնական

արդյունքների

և

տեսական

նյութի

համակողմանի

վերլուծության ունակություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. Ուսուցանող (բաց հարցերով քննարկում, ինքնագնահատում և փոխադարձ
գնահատում, ռեֆերատ /էսսեների և նախագծերի պատրաստում, անհատական և
խմբակային առաջադրանքներ/ և միավորային գնահատում,
2. Ներմուծական և ավանդական դասախոսություններ, քննարկումներ տեղում,
ինտերակտիվ զրույց,
3. Անհատական խորհրդատվություն, ինքնուրույն ուսման ավելի ընդլայնված, խոր
վերլուծության և աջակցության հնարավորության տրամադրում,
4․ Ինքնուրույն աշխատանքների և դրվագների ցուցադրմամբ զեկուցումսեմինարների հանձնարարում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք. բաց հարցերով քննարկում, բանավոր հարցում:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հայաստանի

ֆլորայի

էնդեմիկ,

վտանգված

կամ

բուսատեսակների մեկուսացված կուլտուրաները,
կիրառման

ուղիները։

առանձնահատկությունները։

Բույսերի

հազվագյուտ

դրանց հատկությունները և

խտամզվածքների

Մանրէներում
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և

տարբեր

տեսակները

բույսերում

և

երկրորդային

նյութափոխակությունը,

բուսական

ծագման

կենսաբանորեն

ակտիվ

միացություններ, հակաբիոտիկներ։ Կենսաանվտանգությունը լաբորատորիաներից
մինչև շրջակա միջավայր։ Հայաստանի կենդանի օրգանիզմների և սննդամթերքի
մանրէներով աղտոտվածությունը և դրանց կենսաանվտանգության գնահատման
մեթոդները։ Խմելու ջրի մաքրությունը և վերահսկողությունը։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Վերջին տարիների ամփոփիչ հոդվածներ՝ “Critical Reviews”, “Current Opinions”,
“Nature” և ”Science” ու այլ միջազգային հանդեսներում։
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ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
1. Ծրագրի անվանումը և
մասնագիտության թվանիշը

Ընդհանուր և բժշկական կենսաքիմիա,

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Կենսաբանության մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական
տարին

2019-2021

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

051201.02.7

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ծրագրի դիմորդը պետք է ունենա.
• բակալավրի դիպլոմ բնագիտական որևէ մասնագիտությամբ,
• բարձր գնահատականներ կենսաբանության, կենսաքիմիայի, մոլեկուլային
կենսաբանության, կենսաֆիզիկայի, իմունաբանության, բժշկական
գենետիկայի և բժշկագիտության ոլորտներին առնչվող առարկաներից և
համակարգչի իմացությունից,
• անգլերենի իմացություն եվրոպական լեզվական փաթեթի B1, B2
մակարդակով
Ընդունելությունը “կենսաքիմիա” մասնագիտության շրջանավարտների համար
անցկացվում է առանց քննությունների՝ հարցազրույցի հիման վրա, իսկ հարակից
մասնագիտություններով
դիմորդները
հանձնում
են
“կենսաքիմիա”
մասնագիտության բակալավրի ավարտական ամփոփիչ քննությունը:
ԵՊՀ առկա և հեռակա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի ընդունելության
կանոնակարգեր (2017թ.)։
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագիրը նպատակ ունի.
•

Ուսանողներին օժտել այնպիսի հիմնարար գիտելիքներով և
հմտություններով, որ նրանք ունակ լինեն իրականացնել բուժականախտորոշիչ գործունեություն, կենսաքիմիական, կլինիկական-լաբորատոր,
իմունոլոգիական և, բժշկա-գենետիկական հետազոտություններ:

•

Ուսանողին ունակ դարձնել իրականացնել բժշկական-լուսավորչական
գործունեություն բնակչության մեջ` առողջության, առողջ ապրելակերպի,
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առողջության վրա էկոլոգիական գործոնների
հիվանդությունների կանխարգելման հարցերով
•

ազդեցության,

տարբեր

Զարգացնել ուսանողների կարողությունները՝ իրականացնելու
գիտահետազոտական գործունեություն բուսաբժշկական, կլինիկական
բժշկակենսաբանական խնդիրների ուղղությամբ, ինչպես նաև՝ կարդալու
դասախոսություններ, անցկացնելու լաբորատոր և գործնական դասեր
բժշկական բուհերի և քոլեջների սովորողների հետ

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1.

քննարկել
մասնագիտական
արդի
հիմնախնդիրների
լուծման
հնարավորությունները,
վերլուծել
կենդանի
բջիջներում
կառուցվածքաֆունկցիոնալ
հնարավոր
փոփոխություններն
արտաքին
վնասակար գործոնների ազդեցության պայմաններում, պնդել տարբեր
մեթոդների
համադրման
նպատակահարմարությունը
կենսաքիմիական
ուսումնասիրությունների ընթացքում:
Ա2. նկարագրել տարբեր ֆերմենտների գործողության հնարավոր մոլեկուլային
մեխանիզմները, բացատրել ֆերմենտների, մետաղների իոնների և լիգանդների
փոխազդեցության
և
ֆերմենտների
ակտիվության
կարգավորման
մեխանիզմները կենդանական և բուսական օրգանիզմներում:
Ա3. լուսաբանել նյութափոխանակության կարգավորման սկզբունքները, ձևակերպել
նյութափոխանակային ուղիների կառուցվածքը, բացատրել, թե ինչպիսի
ախտաբանական վիճակների կարող են հանգեցնել նյութափոխանակության
հիմնական կենսապոլիմերների, բջջային թաղանթների և փոխադրող
համակարգերի
կառուցվածքի և հատկությունների փոփոխությունները,
ներկայացնել սննդի կենսաքիմիայի հիմնական սկզբունքները

Ա4. Բացատրել ախտաբանական գործընթացներին զուգակցող կենսաքիմիական
մեխանիզմները, բացատրել առանձին դեղամիջոցների, քիմիաթերապևտիկ
միջոցների, քսենոբիոտիկների ազդեցությունը օրգանիզմի վրա, ներկայացնել
«քիմիական սթրեսի» զարգացման պայմաններում հոմեոստազի ապահովման և
խափանման մոլեկուլային մեխանիզմները:
Ա5. ձևակերպել մանրէների կենսաքիմիական առանձնահատկությունները՝
կապված կենսատեխնոլոգիայի ժամանակակից խնդիրների լուծման հետ,
նկարագրել գենետիկական ճարտարագիտության կիրառումը տարբեր
ոլորտներում, արժևորել նոր ստացված մուտանտ բջիջների դերը:
Ա6. նկարագրել անհատական և խմբակային (համալիր), նախաձեռնող և
պատվիրված հետազոտությունների առանձնահատկությունները, ներկայացնել
գիտական տեղեկատվության մշակման եղանակները, կատարել գիտական
հաղորդումներ և զեկուցումներ, վարել գիտական բանավեճեր, կատարել
հարցադրումներ քննարկվող թեմայի շուրջ:
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Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1. գործնականում իրականացնել կենսաբանական օբյեկտների հետ տարբեր
գիտահետազոտական փորձարարական աշխատանքներ՝ օգտագործելով
ժամանակակից սարքավորումներ, օգտվել հայրենական և արտասահմանյան
տեղեկատու գրականությունից , մշակել կենսաքիմիական խնդրի լուծման
նպաստավոր եղանակ, մասնակցել կենսաքիմիական խնդրի լուծման ուղիներին
վերաբերող քննարկումներին, ստացված տվյալներն ենթարկել վիճակագրական
մշակման, ներկայացնել գիտական հետազոտությունների արդյունքները
հաշվետվությունների և գիտական տպագրությունների ձևով։
Բ2. գործնականում իրականացնել կլինիկական նշանակություն ունեցող
միացությունների հայտնաբերում, նրանց քանակության հիմնան վրա
փաստարկել հնարավոր պաթոլոգիկ վիճակի առկայությունը, կատարել նրանց
փոփոխության դինամիկայի ուսումնասիրություն տարբեր ախտաբանական
վիճակներում և տարբեր սթրեսային գործոնների (իոնացնող ճառագայթում,
բարձր ջերմաստիճան և այլն) ազդեցությամբ:
Բ3. գնահատել բուսական մթերքների կենսաբանական արժեքն ըստ նրանցում
պարունակվող անփոխարինելի և կենսաբանական ակտիվ միացությունների
պարունակության: Օգտագործել կենսաքիմիական ցուցանիշները բուսական
մթերքի որակն ու անվտանգությունը գնահատելու համար: Գնահատել առաջին
անհրաժեշտության սննդամթերքում առկա վտանգավոր հավելումների
առկայությունը,
Բ4. Վերլուծել ֆարմակաթերապիայի տարիքային առանձնահատկությունները,
կիրառել ռացիոնալ հակաբիոտիկաթերապիայի
կիրառման սկզբունքներ
իրավիճակային և պրոբլեմային խնդիրների լուծման համար, գնահատել
օրգանիզմում ընթացող կենսաքիմիական գործընթացները, համեմատել դրանք
բնականոն և ախտաբանական վիճակներում, տարբերակել կենսաբանորեն
ակտիվ նյութերի ֆիզիոլոգիական և ախտաբանական գործընթացները:
Բ5. վերլուծել կենսաթաղանթների ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդներն ու
մոտեցումները, գնահատել բակտերիաների խմորման և անաերոբ շնչառության
կենսաէներգետիկական
արդյունավետությունը,
վերլուծել
մանրէներում
գենետիկական ճարտարագիտության և ԴՆԹ-ի ռեկոմբինացման մեթոդները:
Բ6. իրականացնել
հետազոտությունների պլանավորում՝ հիմնավորում,
պատենտատեղեկատվական վերլուծություն, կիրառել մեթոդների ընտրության,
դրական և բացասական ստուգիչների, ճշգրիտ տվյալների և դրանց
վերարտադրության սկզբունքները, օգտագործել որակական և քանակական,
վերլուծական և համեմատական մեթոդներ: Հանդես գալ գիտական զեկույցով,
իրականացնել քննարկումներ զեկուցումների շուրջ: Զեկուցել սեփական
հետազոտության արդյունքները
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1. տիրապետել կենսաքիմիական հետազոտությունների համընդհանուր
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կիրառություն ունեցող մեթոդներին, միավորել, քննարկել, մեկնաբանել և
ընդհանրացնել իր գիտելիքները կենսաբանական մակրոմոլեկուլների
հետազոտության տարբեր մեթոդների վերաբերյալ, փոխանցել ունեցած
գիտելիքները ուսանողներին:
Գ2. վերլուծել ստացված գիտելիքները և կատարել եզրակացություններ, վերլուծել
առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակներ: Համակարգել և
դասակարգել ստացած գիտելիքները և ուղղել կիրառական խնդիրների
լուծմանը, վերլուծել փաստերը և կատարել հետևություններ, տալ նոր
առաջարկներ և լուծումներ, միավորել ստացված գիտելիքները և օգտագործել
այն
ինչպես
գիտակրթական
հաստատություններում,
այնպես
էլ`
արդյունաբերական ձեռնարկություններում, նախագծել բիզնես առաջարկներ
նորարարական տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ:
Գ3. ձևավորել գիտական մոտեցում օրգան-համակարգերի գործունեության
վերաբերյալ որպես մեկ միասնական ամբողջություն, ախտորոշել նրանց
խանգարումները՝ կենսաքիմիական գործընթացների խաթարումների պատկերի
հիման վրա, վերլուծել օրգանիզմի հիմնական կենսաբանական հեղուկների
(արյուն, մեզ, լեղի, ստամոքսահյութ) լաբորատոր ախտորոշման արդյունքերը,
Գ4. գնահատել ֆերմենտները՝ որպես ռեագենտներ կենսատեխնոլոգիայում և
դիագնոստիկայում, վերլուծել միջավայրի պայմանների և սուբստրատների ճիշտ
օգտագործումը կենսաբանության բազմաճյուղ ոլորտներում, որոնց անհրաժեշտ
է համալրել էնզիմների կարգավորման հնարավոր մեխանիզմներով։
Գ5. կիրառել կենսաքիմիկական հասկացություններ և տերմիններ բուսական
մթերքի որակն ու անվտանգությունը գնահատելիս, արժևորել ճիշտ սնվելու
մշակույթի ձևավորումը առողջության պահպանման գործում, առաջարկել
տարբեր տարիքային խմբերի համար նորմալ աճը և զարգացումը ապահովող
սննդակարգեր,
վերլուծել աշխարհում և ՀՀ-ում սննդի անվտանգությունը
ապահովող առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները։
Գ6. Համակողմանիորեն վերլուծել փորձնական արդյունքները և տեսական նյութը,
պատրաստել զեկուցումներ՝ սեփական հետազոտությունների արդյունքների
ներկայացմամբ, մասնակցել գիտական քննարկումների և բանավեճերի: Իր
ստացած տեղեկատվությունը փոխանցել մյուս ուսանողներին, սովորեցնել
ուսանողներին իրենց փորձնական տվյալների հիման վրա զեկուցում
պատրաստելը, մեկնաբանել իր կողմից ստացված և գրականությունից հայտնի
գիտական տվյալները
11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է
12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
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13. Գնահատման ձևերը
9. 1-ին ընթացիկ ստուգում – անց է կացվում բանավոր, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթացի համար հարցատոմսը ներառում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 1-ական
միավոր, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի համար`5 հարց,
յուրաքանչյուրը՝ 2-ական միավոր:
10.
2-րդ ընթացիկ ստուգում – անց է կացվում գրավոր, եզրափակիչ
գնահատումով դասընթացի համար հարցատոմսը ներառում է 5 հարց,
յուրաքանչյուրը՝ 1-ական միավոր, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի
համար` 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2-ական միավոր:
11.
Եզրափակիչ քննություն – անց է կացվում բանավոր, հարցատոմսը ներառում
է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2-ական միավոր՝ ընդհանուր 10 միավոր ստանալու
հնարավորությամբ:
12.
Հանրագումարային քննություն – անց է կացվում 1 բանավոր քննություն,
առավելագույն արժեքը՝ 20 միավոր, գնահատման քայլը՝ 0.5 միավոր:
13.
Ստուգարք - բաց հարցերով քննարկում, բանավոր հարցում:
14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
Հայաստանի Հանրապետությունում “Ընդհանուր և բժշկական կենսաքիմիա”
մասնագիտությամբ մագիստրոսական ծրագիր գործում է միայն ԵՊՀ
Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնում:
Ծրագրի շրջանավարտները կարող են աշխատանքի անցնել կրթության,
գյուղատնտեսւթյան և առողջապահության ոլորտներում, մասնավորապես`
գիտահետազոտական
լաբորատորիաներում,
բժշկական
կլինիկաների
կենսաքիմիական լաբորատորիաներում, դեղեր արտադրող գործարաններում,
մթերքների կամ ապրանքների որակի ապահովման կամ վերահսկման և
կենսաբանական
մշտադիտարկման
ծառայություններում,
փորձագիտական
կազմակերպություններում` զբաղեցնելով հետևյալ պաշտոնները.
գիտահետազոտական ինստիտուտներում`գիտաշխատող, թեմայի ղեկավար,
լաբորատորիայի ղեկավար, աշխատող խմբի ղեկավար
• կլինիկական լաբորատորիաներում` գիտաշխատող, բժիշկ-կենսաքիմիկոս,
թեմայի ղեկավար, լաբորատորիայի ղեկավար, աշխատող խմբի ղեկավար
• դեղեր արտադրող գործարաններում, մթերքների կամ ապրանքների որակի
ապահովման կամ վերահսկման և կենսաբանական մշտադիտարկման
ծառայություններում,
փորձագիտական
կազմակերպություններում`
կենսաքիմիկոս, փորձագետ, լաբորատորիայի ղեկավար, ծառայության
ղեկավար, խորհրդատու:
Հնարավոր աշխատավայրերն են` ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետ,
Կենսաբանություն ԳՀ ինստիտուտ, ՀՀ ԳԱԱ ինստիտուտներ (Մոլեկուլային
կենսաբանության ինստիտուտ, Կենսաքիմիայի ինստիտուտ, Օրգանական և
դեղափործական քիմիայի գիտաարտադրական կենտրոն և այլն), բուհեր (Երևանի
•
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պետական բժշկական համալսարան, Հայաստանի պետական ագրարային
համալսարան, Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան), ՀՀ
առողջապահության նախարարության, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության,
ՀՀ բնապահպանության նախարարության, ՀՀ կրթության և գիտության
նախարարության աշխատակազմեր և կազմակերպություններ, կլինիկական
լաբորատորիաներ, արդյունաբերական ձեռնարկությունների լաբորատորիաներ,
դեղեր արտադրող կազմակերպություններ (Աբովյանի “Արփիմեդ” ՍՊԸ), մթերքների
կամ ապրանքների որակի ապահովման կամ վերահսկման և կենսաբանական
մշտադիտարկման լաբորատորիաներ և ծառայություններ:
Ծրագրի շրջանավարտները կարող են աշխատել նաև տարբեր միջազգային
կազմակերպություններում։
Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ կամ ՀՀ
ԳԱԱ ասպիրանտուրայում:
15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսումնառության

գործընթացում

օգտագործվում

են

հետևյալ

օժանդակ

ռեսուրսները.
•

ժամանակակից սարքավորումներով և ծրագրային միջոցներով ապահովված
լաբորատորիաներ,

•

հեռուսուցմամբ և առցանց դասախոսություններ,

•

տպագիր, էլեկտրոնային, համացանցային, տեսաձայնային ուսումնական
ռեսուրսներ (ԵՊՀ գրադարան):

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք
օգտագործվել են ծրագիրը մշակելիս
• պետական կրթական չափորոշիչ “Բժշկական կենսաքիմիա”
մասնագիտությամբ
•
•

Լոնդոնի Middlesex համալսարանի “Postgraduate Student Handbook 2007/2008”
մագիստրոսական ծրագիր
The Framework of qualifications for the European Higher Education Area, 2010

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
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ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ
1. 1602/Մ03

2Օտար լեզու-1

4. 4 ժամ/ շաբ.

3. 6 կրեդիտ
5. գործ. 60 ժամ

6. 1-ին աշնանային
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• կատարելագործել
ուսանողների
օտար
(անգլերեն)
լեզվով
հաղորդակցական կարողությունները՝ ինչպես մասնագիտության,
այնպես էլ հաղորդակցման այլ ոլորտներում,
• խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և
ոճաբանական յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
• ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման
հմտություններ,
• զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և
բանավիճելու կարողությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կիրառելով մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր
մոտեցումները (որոնողական, ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ
ընկալել դրանց բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
3. տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց
ճշգրիտ գործածության նպատակդրմամբ,
4. ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով
ինքնուրույն աշխատանք կատարելու սկզբունքների իմացություն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

5.

իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային,
կառուցվածքային և ոճական վերլուծություն և թարգմանություն,
6. ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու
փաստարկներ, ձևակերպել, շարադրել, հիմնավորել անձնական
կարծիքը, քննարկել, բանավիճել մասնագիտական հարցերի արդի
հիմնախնդիրների շուրջ,
7. գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/
զեկույցներ, ռեֆերատներ, գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և
հստակ կառուցելով շարադրանքը,
8. լսելով ընկալել և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող
դասախոսությունների,
հարցազրույցների
ձայնագրություններ
և
տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

9.

արդյունավետ

օգտվել

տեղեկատվական
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տարբեր

աղբյուրներից

(ներառյալ ինտերնետային) տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար
վերլուծելու և ներկայացնելու նպատակով:
Դասընթացի
հաջող
ավարտին
ուսանողի
գիտելիքները
և
կարողությունները
պետք
է
համապատասխանեն
Լեզուների
իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական համակարգի (CEFR-ի) B2
մակարդակին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ
վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ4. Պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
4. ինքնուրույն աշխատանք,
5. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն
նախագծի իրականացում),
6. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
7. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, հարցատոմսը պարունակում է 4
հարց՝ յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր.
11. մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և
վերարտադրում,
12. մասնագիտական բառապաշարի ստուգում,
13. զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ,
14. բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի
վերաբերյալ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական
և ոճաբանական յուրահատկությունները:
2. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց
իրացումը օտար (անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման
գործընթացում:
3. Ակադեմիական
գրագրություն՝
գիտական
հոդվածների
ու
աշխատությունների, գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև
ռեֆերատների, զեկուցումների, էսսեների շարադրման ձևերն ու
սկզբունքները:
4. Մասնագիտական
բնագիր
տեքստերի,
դասախոսությունների,
ձայնագրությունների ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման,
վերարտադրության առանձնահատկությունները:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. John M.Swales,Christine B. Feak “ English in Today’s Research World’’ a
Writing Guide. The University of Michigan Press, USA, 2003.
2. John M Swales and Christine B.Feak “Academic writing for Graduate
Students’’ 2000, USA.
3. M. Apresyan,D.Bagiryan "Mastering English For Biologists" YSU. 2010.
4. D. Krogh '' A guide to the natural world'' 2011.
5. J.Soars, L. Soars "First steps in Academic writing" Oxford 2014.
1. 1602 /Մ04

2. Օտար լեզու-2

3. 3 կրեդիտ

4. 2 ժամ/ շաբ.
5. գործ. 30 ժամ
6. 2-րդ գարնանային
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ամբողջացնել նախորդ մոդուլի օգնությամբ ձեռք բերած գիտելիքները,
• ծանոթացնել օտար լեզվի իմացության ստուգման և գնահատման
պահանջներին,
• ներկայացնել լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները և
ծանոթացնել թեստավորման հիմանական սկզբունքներին,
• ներկայացնել լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և
մարտավարությունը,
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ցուցաբերել օտար լեզվի իմացություն միջազգային չափորոշիչներին
համապատասխան (B2-C1),
2. նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման
սկզբունքնեևը և պահանջները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

3. գործնականում կատարել թեստային աշխատանքներ` կազմված
համաեվրոպական չափանիշների B2-C1 մակարակին
համապատասխան
4. արտահայտել մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր
և բանավոր խոսքով

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

5. արդյունավետ կիրառել համակարգչային հմտությունները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ
վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
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1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:
14. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TOEFL
թեստավորման միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման
յուրահատկությունները,
2. լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և
թեստավորման հիմանական սկզբունքները,
3. լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և
մարտավարությունը,
4. միջազգային թեստերի (TOEFL, IELTS, ITEP)
առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Debora Philips “ Longman Preparation Course for the TOEFL IBT” Longman
2007
2. Bզruce Rogers “ The Complete Guide for TOEFL IBT Test Preparation”,
Thomson 2007
3. Boston Educational Services “Official ITEP Preparation Guide”, Create Space
Independent Publishing Platform 2014
4. ETS “The Official Guide to the TOEFL Testing”, McGraw-Hill Education 2012
5. Pauline Cullen “The Official Cambridge Guide to IELTS”, Cambridge English
2014
6. Kaplan “IELTS Premier”, Kaplan Publishing 2016

1. 0309/Մ01

2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները
մասնագիտական հետազոտություններում-2
4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործ.30 ժամ

3. 3 կրեդիտ

6.1-ին՝ աշնանային
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ձևավորել պատկերացում տվյալների հենքերի և WEB - կայքերի
մասին
սովորեցնել աշխատել տվյալների հենքերի հետ ACCESS
համակարգիօգնությամբ
• սովորեցնել աշխատել WEB - կայքերի հետ` հիպերտեքստերի
նշադրման
HTML լեզվի օգնությամբ:
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
•

հենքի դերը իր մասնագիտությունում

•

ինտերնետային կայքերի ստեղծման սկզբունքները

•

տվյալների

հենքերի

ղեկավարման

ACCESS

համակարգ

և

հիպերտեքստերի նշադրման HTML լեզու

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
•

ACCESS–ով ստեղծել և օգտագործել տվյալների հենքեր

•

HTML-ով ստեղծել ինտերնետային կայք և տեղադրել ինտերնետում

10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ
վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. գնահատելու, կառավարելու
և վերահսկելու

մասնագիտական

գործունեության օբյեկտների մշակման և հետազոտման գործընթացների
որակը,
Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. նախագծային մեթոդ
2. համագործակցային ուսուցում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է
համակարգչի միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
• ACCESS համակարգ
• HTML լեզու
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Joan Lambert, Joyce Cox, Microsoft Access 2013 Step by Step. // Online
Training Solutions, Inc.,2015, 429 p.
2. Elizabeth Castro, Bruce Hyslop, HTML and CSS: Visual QuickStart Guide /

Edition 8. // Peachpit Press, 2013, 576 p.

1. 0709/02

4. 2 ժամ/շաբ.

2. Հետազոտությունների պլանավորում և
մեթոդներ
5. դաս․ 15 ժամ/ գործ․ 15 ժամ
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3. 3 ECTS
կրեդիտ

6. 1-ին աշնանային
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել
• հետազոտական
գործունեության
էությանը
և
առանձնահատկություններին, հետազոտությունների ծրագրերին և
դրանց
մշակմանը,
տարբեր
բնույթի
հետազոտությունների
նպատակներին և խնդիրներին, դրանց հիմնավորմանը և
ձևակերպմանը վերաբերող պատշաճ գիտելիքներ,
• հետազոտությունների դասակարգմանը և տեսակներին, ինչպես նաև
մեթոդներին,արդյունքների
մշակման
և
ներկայացման,
կենսաչափման սկզբունքների,
քանակական արդյունքների
վիճակագրական
մշակման,
ալգորիթմերին
և
ծրագրերին,
չափանիշներին, մետավերլուծութան վերաբերող մասնագիտական
պատշաճ գիտելիքներ,
• հետազոտությունների
արդյունքների
հավաստիության,
եզրահանգման
և
արդյունքների
նշանակության,
կենդանի
օրգանիզմների ընտրության, դրանց պահպանման, խնամքին,
կենսաբանական մոդելներին ասպեկտներին առնչվող պատշաճ,
հիմնարար և համակարգված պատկերացում։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու անհատական և խմբակային (համալիր), նախաձեռնող և
պատվիրված հետազոտությունների առանձնահատկությունները,
2. ներկայացնելու ռեֆերատի, թեզիսի, հոդվածի, զեկուցման,
հաշվետվության և այլ տիպի գիտական տեղեկատվության մշակման
եղանակները,
2. լուսաբանելու հետազոտությունների առանձնահատկությունները
կենսաբանության և բժշկագիտության մեջ։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. իրականացնելու հետազոտությունների պլանավորմում՝ հիմնավորում,
պատենտա-տեղեկատվական վերլուծություն,
4. կիրառելու մեթոդների ընտրության,
դրական և բացասական
ստուգիչների, ճշգրիտ տվյալների և դրանց վերարտադրության
սկզբունքները,
5. օգտագործելու որակական և քանակական, վերլուծական և
համեմատական մեթոդներ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

6. համակողմանի վերլուծելու փորձնական արդյունքները և տեսական
նյութը
7. պատրաստելու հետազոտություններիարդյունքների ներկայացմամբ
զեկուցումնր,
695

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ
վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ1. կիրառելու կենդանաբանական դաշտային և լաբորատոր
հետազոտությունների ժամանակակից մեթոդները
Բ2. ծավալելու գիտահետազոտական գործունեություն որպես գիտաշխատող, իրակացնելու լաբորատոր և դաշտային հետազոտությունների
ընթացքում գիտական նյութի հավաքագրում, մշակելու փորձարարական և
դաշտային հետազոտությունների արդյունքները
Գ2. գնահատելու, կառավարելու
և վերահսկելու
մասնագիտական
գործունեության օբյեկտների մշակման և հետազոտման գործընթացների
որակը,
Գ3.
ցուցաբերելու
դյուրաշարժություն,
համարձակություն
և
սառնասրտություն
պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. Ուսուցանող (բաց հարցերով քննարկում.ինքնագնահատում և փոխադարձ
գնահատում, ռեֆերատ/էսսեների և նախագծերի պատրաստում,
անհատական և խմբակային առաջադրանքներ) և միավորային գնահատում,
2. Ներմուծական և ավանդական դասախոսություններ, քննարկումներ
տեղում, ինտերակտիվ զրույց,
3. Անհատական խորհրդատվություն, ինքնուրույն ուսման ավելի
ընդլայնված, խոր վերլուծության և աջակցության հնարավորության
տրամադրում,
4․ Ինքնուրույն աշխատանքների և դրվագների ցուցադրմամբ զեկուցումսեմինարների հանձնարարում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք՝ բանավոր կամ գրավոր (հարցատոմս, թեստեր)։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներածություն։
Հետազոտական
գործունեության
էությունը
և
առանձնահատկությունները։ Հետազոտությունների ծրագրեր և դրանց
մշակում։ Հետազոտությունների տարբեր բնույթը։ Հետազոտությունների
նպատակները և խնդիրները, դրանց հիմնավորումը և ձևակերպումը։
Գիտական տեղեկատվությունը (ռեֆերատ, թեզիս, հոդված, զեկուցում,
մենագրություն, ձեռնարկ, ատենախոսություն, հաշվետվություն և այլն), դրա
մշակման եղանակները։
Ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքը, ձևերը և տեսակները։
Հետազոտությունների
պլանավորմում՝
հիմնավորում,
պատենտատեղեկատվական վերլուծություն, օրացուցային ծրագիր, նյութական բազա
(սարքավորումներ), ֆինանսավորման ծավալ, մասնագիտական կադրային
ապահովում։
Փորձերի
պլանավորման
համառոտ
պատմությունը,
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տեսությունը
և
փուլերը։
Հետազոտությունների
մեթոդներ։
Հետազոտությունների առանձնահատկությունները կենսաբանության և
բժշկագիտության մեջ։ Կենդանի օրգանիզմների ընտրությունը, դրանց
պահպանումը և խնամքը։ Կենսաբանական մոդելներ։
14. Հիմնականգրականության ցանկ.
1. Меледина Т.В., Данина М.М. (2015) Методы планирования и обработки
результатов научных исследований. Учебн. пособие, С-Петербург: Ун-т
ИТМО, ИХиБТ, 110 с.
2. Сидняев Н.И. (2015) Теория планирования эксперимента и анализ
статистических данных, Юрайт, 495 c.
3. Creswell, J.W. (2008). Educational research: Planning, conducting, and
evaluating quantitative and qualitative research (3rd). Upper Saddle River, NJ:
Prentice Hall.
4. Marczyk G., DeMatteo D., Festinger D. (2005) Essentials of Research Design and
Methodology John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
5. Montgomery, D. (2013). Design and analysis of experiments (8th ed.). Hoboken,
NJ: John Wiley & Sons, Inc.

1.0709/Մ07 2. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս․ 30 ժամ

6. 1-ին՝աշնանային

7. ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել
•

բնական գիտությունների համակարգում կենսաբանության տեղին և
դերին,

մանրէաբանության, կենսատեխնոլոգիայի և կենսաքիմիայի

հիմնարար

ու

կիրառական

աղբյուրների,

հիմնախնդիրներին,

նյութափոխանակության

այլընտրանքային

էներգետիկայի

կենսատեխնոլոգիաներում

Հայաստանի

սննդի

նոր

կարգավորման,
զարգացմանը,

մանրէների

կիրառման

հնարավորություններին և հեռանկարներին վերաբերող պատշաճ
մասնագիտական գիտելիքներ,
•

կենսավառելիքի տեխնոլոգիաների ուղղություններին, մանրէներում
հիդրոգենազների
մեխանիզմներին,

միջոցով

արտադրություն

կենսառեակտորների
պատշաճ,

ջրածին

կիրառական

կատարելագործման

հիմնարար

և

գազի
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ասպեկտներին,

խնդիրներին

համակարգված

պատկերացում:

արտադրության
առնչվող

մասնագիտական

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. լուսաբանելու մանրէների դասակարգման մասին նոր
պատկերացումները և բնական ֆիլոգենետիկ դասակարգման
համակարգը,
2. նկարագրելու մանրէների կառուցվածքի
առանձնահատկությունները և դրա ուսումնասիրման նորագույն
մեթոդները, հակաբիոտիկների նկատմամբ մանրէների
կայունության հաղթահարման ուղիները,
3. գիտակցելու

մանրէների

և

ֆերմենտների

օգտագործմամբ

կենսավառելիքի արտադրության տեխնոլոգիաների կիրառման
առավելություները և հեռանկարայնությունը:
4. նշելու

նյութափոխանակության

կարգավորման

ուղիները,

ներկայացնելու բջիջներում նյութափոխանակային ցանցերը։
5. վերլուծելու կենդանի բջիջներում կառուցվածքագործառական
հնարավոր փոփոխությունների հարցը արտաքին վնասակար
գործոնների ազդեցության պայմաններում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. վերլուծելու և գնահատելու մանրէների ուսումնասիրման
կենսատեխնոլոգիական մեթոդները
6.

վերլուծելու

համընդհանուր

կարգավորիչ

մեխանիզմները,

սպիտակուցների միջև փոխազդեցությունները,
7. մշակելու կենսաքիմիական խնդրի լուծման օպտիմալ եղանակ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8. օգտագործելու մասնագիտական գործունեության ընթացքում ձեռք
բերած գիտելիքները տարբեր հարցեր լուծելու համար,
9.

հետազոտությունների

արդյունքների

հիման

վրա

նախապատրաստելու և ներկայացնելու բանավոր զեկույցներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ
վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1 ներկայացնելու մանրէաբանության, կենսատեխնոլոգիայի և
կենսաքիմիայի հիմնարար և կիրառական հիմնախնդիրները,
Ա2 արժևորելու Հայաստանի մանրէների կիրառման հնարավորություններն
ու հեռանկարները,
Բ1 վերլուծելու և գնահատելու մանրէների ուսումնասիրման
կենսատեխնոլոգիական մեթոդները, հասկանալու կենսաքիմիայի
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բնագավառի խնդիրների էությունը և առանձնահատկությունները,
Գ1 պլանավորելու էկոլոգիական իրավիճակի բարելավման միջոցառումներ
և կատարելու բնության մարդու առողջության պահպանմանն ուղղված
աշխատանքներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. Ուսուցանող (բաց հարցերով քննարկում.ինքնագնահատում և փոխադարձ
գնահատում, ռեֆերատ/էսսեների և նախագծերի պատրաստում,
անհատական և խմբակային առաջադրանքներ) և միավորային գնահատում,
2. Ներմուծական և ավանդական դասախոսություններ, քննարկումներ
տեղում, ինտերակտիվ զրույց,
3. Անհատական խորհրդատվություն, ինքնուրույն ուսման ավելի
ընդլայնված, խոր վերլուծության և աջակցության հնարավորության
տրամադրում,
4․ Ինքնուրույն աշխատանքների և դրվագների ցուցադրմամբ զեկուցումսեմինարների հանձնարարում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք. բաց հարցերով քննարկում, բանավոր հարցում:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներածություն: Մանրէաբանության, կենսատեխնոլոգիայի և կենսաքիմիայի
համառոտ

պատմությունը

կենսատեխնոլոգիայի
հիմնախնդիրները:

և

և

դրա

դասերը:

կենսաքիմիայի

Հայաստանի

մանրէները:

21-րդ

Մանրէաբանության,
դարի

Մանրէների

հիմնարար
մասին

նոր

տեղեկություններ: Կենսավառելիք: Շրջական միջավայրի նոր գործոնները
մանրէների կյանքում: Նյութափոխանակության կարգավորման ուղիները և
նյութափոխանակային

ցանցերը։

Նյութափոխանակության

փոփոխությունները մարդու օրգանիզմում քաղցի ընթացքում: Իոնացնող
ճառագայթների
սպիտակուցներ,

ազդեցությամբ

կենսամոլեկուլների

նուկլեինաթթուներ)

(ֆերմենտներ,

կառուցվածքաֆունկցիոնալ

փոփոխությունները
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Брюханов А.Л., Рыбак К.В., Нетрусов А.И. Молекулярная
микробиология. М., Изд-во МГУ, 2012.
2. Нетрусов А.И. Введение в биотехнологию. М., Академия, 2015.
3. Nelson, D.L., Cox, M.M., Lehninger Principles of Biochemistry, 2013,
Freeman and Comp., 1198p
4. Madigan M., Martinko J., Bender K., Buckley D., Stahl D. Brocks Biology of
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Microorganisms. Pearson, 2015.
5. Slonczewski J.L., Foster J.W. Microbiology. An evolving science. Norton &
Company, Inc. 2009.
6. Վերջին տարիների ամփոփիչ հոդվածներ՝ “Critical Reviews”. “Current
Opinions”, “Biochim. Biophys. Acta”, “Nature” և ”Science” հանդեսներում:
1. 0709/Մ06

2. Էնզիմոլոգիայի հատուկ գլուխներ

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4ժամ/շաբ.
5 դաս.45 ժամ/ լաբ.15 ժամ
6. 1-ին ՝աշնանային
7 Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողների մոտ ձևավորել գիտական աշխարհայացք կենսական
գործընթացների կենսաքիմիայի բնագավառում, հետազոտել
կառուցվածք-հատկություններ-կենսաբանական ֆունկցիաներ
փոխկապվածության օրինաչափությունները,
• լուսաբանել ֆերմենտի մոլեկուլի տարածական կառուցվածքի
ձևավորման սկզբունքները հիմնավորելով նրա կարևորությունը
էնզիմոլոգիայի համար:
• ուսանողների կողմից էնզիմոլոգիական համակարգված գիտելիքների
և տերմինոլոգիայի ընդհանրացումը և օգտագործումը իրենց հետագա
գիտահետազոտական աշխատանքներում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. նկարագրել տարբեր ֆերմենտների գործողության հնարավոր
մոլեկուլային մեխանիզմները, ապոպտոզի, կանցեռոգենեզի և
ռեցեպտորների միջոցով փոխանցվող ազդակների դերը
2. բացատրել ֆերմենտների մետաղների իոնների և լիգանդների
փոխազդեցության մեխանիզմները, քեմոտրիպսին, լիզոցիմ,
կարբօքսիպեպտիդազ Ա-ի օրինակների վրա,
3.ներկայացնել ֆերմենտների իմոբիլիզացման տիպերը և կրողների
բնույթը, բժշկական էնզիմոլոգիայի հիմուքները (էնզիմոպաթոլոգիա,
էնզիմոդիագնոստիկա, էնզիմոթերապիա)
4. նկարագրել ռիբոզիմների, սինզիմների, հակաֆերմենտների,
իզոֆերմենտների ազդեցության և ֆերմենտների ակտիվության
կարգավորման մեխանիզմները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

5. վերլուծել գիտական գրականությունը հետազոտությունների
ուղղվածությունն ընտրելու նպատակով, ինքնուրույն կազմել
հետազոտությունների նախագիծ, ներկայացնել գիտական
հետազոտությունների արդյունքները հաշվետվությունների և գիտական
տպագրությունների ձևով
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6. օգտագործել ստացված գիտելիքները իրավիճակային և պրոբլեմային
խնդիրների լուծման համար
7. դասակարգել և ընդհանրացնել ուսուցման ընթացքում և
գրականությունից ստացված գիտելիքները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

8. գնահատել ֆերմենտներին որպես ռեագենտներ
կենսատեխնոլոգիայում և դիագնոստիկայում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ
վերջնարդյունքները.
1. բացատրել ֆերմենտների մետաղների իոնների և լիգանդների
փոխազդեցության մեխանիզմները, քեմոտրիպսին, լիզոցիմ,
կարբօքսիպեպտիդազ Ա-ի օրինակների վրա,
2. ներկայացնել ֆերմենտների իմոբիլիզացման տիպերը և կրողների
բնույթը, բժշկական էնզիմոլոգիայի հիմուքները (էնզիմոպաթոլոգիա,
էնզիմոդիագնոստիկա, էնզիմոթերապիա)
3. նկարագրել ռիբոզիմների, սինզիմների, հակաֆերմենտների,
իզոֆերմենտների ազդեցության և ֆերմենտների ակտիվության
կարգավորման մեխանիզմները
4. վերլուծել գիտական գրականությունը հետազոտությունների
ուղղվածությունն ընտրելու նպատակով, ինքնուրույն կազմել
հետազոտությունների նախագիծ, ներկայացնել գիտական
հետազոտությունների արդյունքները հաշվետվությունների և գիտական
տպագրությունների ձևով
5. օգտագործել ստացված գիտելիքները իրավիճակային և պրոբլեմային
խնդիրների լուծման համար
6. դասակարգել և ընդհանրացնել ուսուցման ընթացքում և
գրականությունից ստացված գիտելիքները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. կարդալ դասախոսություն
2. անցկացնել սեմինար պարապմունքներ
3. կազմակերպել լաբորատոր աշխատանքներ
4. հանձնարարված գրականության ամփոփում՝ համացանցի
ռեսուրսների օգտագործում, արտասահմանյան գրականության
թարգմանություն
5. մասնակցություն քննարկումներին
6. ինքնուրույն աշխատանքների կատարում և վերլուծում
7. բանավոր ռեֆերատիվ աշխատանքների ներկայացում
8. թեմայի վերաբերյալ ներկայացանել մուլտիմեդիա շնորհանդես
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ ստուգում – կազմակերպվում է գրավոր, հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 1 միավոր:
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Պատասխանը գնահատելիս հաշվի է առնվում, թե ուսանողն ինչ չափով է
շարադրել հարցի պատասխանը, հաշվի է առնվում հանձնարարված
գրականությունից ուսանողի կողմից լրացուցիչ փաստարկների
ներկայացման հանգամանքը: Գնահատման քայլը՝ 0.5 միավոր:
2-րդ ընթացիկ ստուգում - կազմակերպվում է բանավոր, հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 1 միավոր:
Պատասխանը գնահատելիս հաշվի է առնվում, թե ուսանողն ինչ չափով է
շարադրել հարցի պատասխանը, հաշվի է առնվում հանձնարարված
գրականությունից ուսանողի կողմից լրացուցիչ փաստարկների
ներկայացման հանգամանքը: Գնահատման քայլը՝ 0.5 միավոր:
Եզրափակիչ քննություն - Անց է կացվում բանավոր, քննական տոմսերում՝
5-ական հարց, յուրաքանչյուր հարցը՝ 2 միավոր, գումարային 10 միավոր
ստանալու հնարավորությամբ: Գնահատման քայլը՝ 0.5 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ֆերմենտների մոլեկուլի բազմադոմենային կառուցվածքի դերը ֆունկցիոնալ
հատկությունների դրսևորման համար: Դոմենների շարժունակության դերը
կատալիզում: Կարգավորիչ դոմեններ: Թաղանթների հետ կապը ապահովող
դոմեններ: Թթվահիմնային, նուկլեոֆիլ, էլեկտրոֆիլ, կովալենտ կատալիզ,
մետաղների իոններով կատալիզ և էլեկտրաստատիկ կատալիզ: Առանձին
ֆերմենտների խմբերի կառուցվածքը և գործողության մեխանիզմը:
Ֆերմենտների ակտիվության կարգավորման տարբեր տիպերը: Ալլոստերիա
և
կոոպերատիվություն:
Ֆերմենտների
դասերը,
ֆերմենտներով
կատալիզվող
ռեակցիաների
օրինակները,
ակտիվ
կենտրոնների
կառուցվածքային
առանձնահատկությունները
(հիդրոլազներ,
գլիկոզիդազներ, թթվային և թիոլային պրոտեազներ, ռիբոնուկլեազ,
պերօքսիդազներ և այլն): Պիրիդօքսալ ֆոսֆատ, կառուցվածքային
առնաձնահատակությունները, շիֆֆյան հիմքի առաջացումը և դերը:
Ֆերմենտները բժշկության մեջ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Кнорре Д.Г., Годовикова Т.С., Мызина С.Д., Федорова О.С.
Биоорганическая химия, Новосибирскский государственый университет,
2011, 480стр.
2. Комов В.И., Шведова В.Н. Биохимия,М., Дрофа, 2008, 638тр.
3. Северин Е.С., Биологическая химия, 5-ое издание, 2014, Мед.
Информационное агентство, Москва, 709стр.
4. Филиппович А. И др. Биохимические основы жизнедеятельности человека,
Москва, Владос, 2005, 407стр.
5. Koolman J., Roehm K.H. Color atlas of Biochemistry, 2nd edition, 2005, Thieme,
467p.
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2. Մանրէների նյութափոխանակության

3.

6

ECTS

կրեդիտ
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կարգավորում
4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս45 ժամ/ լաբ.15ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային

7 Եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդել
1․

հիմնական

նյութափոխանակային

գործընթացների՝

խմորման

և

շնչառության կապին, նյութափոխանակության կարգավորմանը արտաքին
գործոնների միջոցով, արտաքին գործոնների ծայրահեղ ուժգնությունների
նկատմամբ

մանրէների

հարմարման

նյութափոխանակության

կարգավորմանը

փոխադրման

ֆերմենտների

միջոցով,

կարգավորմանը,

մեխանիզմներին,

բջջաթաղանթով
սինթեզի

երկբաղադրամաս

և

ազդակային

նյութերի

ակտիվության
համակարգերին

վերաբերող պատշաճ մասնագիտական գիտելիքներ,
2․

նյութափոխանակային

նյութափոխանակային

հոսքերին

և

ցանցերին,

ճարտարագիտությանը

ինչպես

առնչվող

նաև

պատշաճ,

հիմնարար և համակարգված մասնագիտական պատկերացում։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
31. լուսաբանել խմորման և շնչառության կապը,

պրոտեոմիքսի, բջջի

էներգիական և վերականգնողական լիցքերի հասկացությունը,
32. նկարագրել

նյութափոխանակության

գործոնների

միջոցով,

արտաքին

կարգավորումը

արտաքին

գործոնների

ծայրահեղ

ուժգնությունների նկատմամբ մանրէների հարմարման մեխանիզմները,
33. գիտակցել մանրէների պլազմային թաղանթով նյութերի փոխադրման
առանձնահատկությունները,

նյութերի փոխադրման

համակարգերի

բազմակիությունը և դրա կենսաբանական նշանակությունը։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
34. գնահատել նյութերի փոխադրման համակարգերի բազմակիությունը և
դրա կենսաբանական նշանակությունը, երկբաղադրամաս ազդակային
համակարգերը,
35. Կանխատեսել և մոդելավորել ֆերմենտների սինթեզի համակարգված և
հաջորդական

մակածումը,

լակտոզային

կարգավորումը:
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օպերոնի

հաշվման

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
6. փորձնական արդյունքների և տեսական նյութի համակողմանի
վերլուծություն,
7. հետազոտությունների արդյունքների ներկայացմամբ զեկուցումների
պատրաստում և գիտական բանավեճերի վարում:
10.

Դասընթացը

ձևավորում

է

կրթական

ծրագրի

հետևյալ

վերջնարդյունքները.
1. ուսանողը կսահմանի մանրէների նյութափոխանակության ընդհանուր
սկզբունքները, պրոտեոմիքսի, բջջի էներգիական և վերականգնողական
լիցքերի մասին հասկացությունները,
2. կվերարտադրի արտաքին գործոնների ծայրահեղ ուժգնությունների
նկատմամբ մանրէների հարմարումը, հարմարման մեխանիզմները,
3․ կվերլուծի ջրի պարունակությունը բջջում, դրա կայունացումը և դերը
նյութափոխանակության մեջ,
4․կվերարտադրի

ջերմաստիճանը,

միջավայրի

ռեակցիան,

օսմոսային

ճնշումը, թթվածնի ճնշումը, օքսիդավերականգնողական պոտենցիալը,
5․

կմեկնաբանի

պրոտոնային

ԱԵՖ-ազի

կարգավորումը,

նոր

տեղեկությունները այդ ԱԵՖ-ազի դերի և ֆերմենտների մոդիֆիկացման
մասին,
6․ կարժևորի նյութափոխանակային հոսքերը և ցանցերը,
7․ կսահմանի ռեգուլոնի և մոդուլոնի մասին հասկացությունը, կվերլուծի
մետաբոլոմիքսը,
8․ կվերարտադրի նյութափոխանակային ճարտարագիտությունը:
2. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. Ուսուցանող (բաց հարցերով քննարկում, ինքնագնահատում և
փոխադարձ գնահատում, ռեֆերատ/էսսեների և նախագծերի պատրաստում,
անհատական և խմբակային առաջադրանքներ) և միավորային գնահատում,
2. Ներմուծական և ավանդական դասախոսություններ, քննարկումներ
տեղում, ինտերակտիվ զրույց
3. Անհատական խորհրդատվություն, ինքնուրույն ուսման ավելի
ընդլայնված, խոր վերլուծության և աջակցության հնարավորության
տրամադրում,
4․ Ինքնուրույն աշխատանքների և դրվագների ցուցադրմամբ զեկուցումսեմինարների հանձնարարում,
5․ Լաբորատոր աշխատանքներում հմտությունների ուսուցանում։
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ ստուգում - գրավոր հարցում, հարցատոմսը պարունակում է
5 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր առավելագույն արժեքով: Գնահատման
քայլը՝ 0.5 միավոր:
2-րդ ընթացիկ ստուգում - բանավոր հարցում, հարցատոմսը պարունակում
է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր առավելագույն արժեքով: Գնահատման
քայլը՝ 0.5 միավոր:
Եզրափակիչ ստուգում - բանավոր հարցում, հարցատոմսը պարունակում է 5
հարց, յուրաքանչյուրը 2 միավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Գնահատման քայլը՝ 0.5 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Մանրէների

նյութափոխանակության

ընդհանուր

ակնարկ։

Հիմնական

նյութափոխանակային գործընթացների՝ խմորման և շնչառության կապը։
Հասկացություն պրոտեոմիքսի, բջջի էներգիական և վերականգնողական
լիցքերի

մասին։

Նյութափոխանակության

կարգավորումը

արտաքին

գործոնների միջոցով։ Ջրի պարունակությունը բջջում, դրա կայունացումը և
դերը նյութափոխանակության մեջ։ Ջերմաստիճան, միջավայրի ռեակցիա,
օսմոսային

ճնշում,

թթվածնի

ճնշում,

օքսիդավերականգնողական

պոտենցիալ։ Էլեկտրամագնիսական դաշտեր, իոնացնող ճառագայթներ։
Արտաքին գործոնների ծայրահեղ ուժգնությունների նկատմամբ մանրէների
հարմարումը,

հարմարման

մեխանիզմներ:

Նյութափոխանակության

կարգավորում բջջաթաղանթով նյութերի փոխադրման միջոցով։ Մանրէների
պլազմային թաղանթով նյութերի փոխադրման առանձնահատկությունները։
Նյութերի

փոխադրման

կենսաբանական
համակարգեր։

համակարգերի

նշանակությունը։
Ֆերմենտների

բազմակիությունը

Երկբաղադրամաս

սինթեզի

կարգավորում։

և

դրա

ազդակային
Ֆերմենտների

սինթեզի համակարգված և հաջորդական մակածում, լակտոզային օպերոնի
հաշվման

կարգավորում,

Վերջնանյութով

այլ

ֆերմենտների

օրինակներ։
սինթեզի

Կատաբոլիտ
արգելակում։

արգելակում։
Ֆերմենտների

ակտիվության կարգավորում։ Ֆերմենտների ակտիվության արգելակում։
Ալոստերիկ ֆերմենտներ։ Պրոտոնային ԱԵՖ-ազի կարգավորում,

նոր

տեղեկություններ այդ ԱԵՖ-ազի դերի մասին։ Ֆերմենտների մոդիֆիկացում։
Նյութափոխանակային հոսքեր և ցանցեր։ Հասկացություն ռեգուլոնի և
մոդուլոնի

մասին։

Մետաբոլոմիքս։

ճարտարագիտություն։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Հիմնական
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Նյութափոխանակային

6. Թռչունյան Ա., Բաղրամյան Կ., Փոլադյան Ա., Գաբրիելյան Լ.
Կենսաբանական թաղանթների կենսաֆիզիկա, կենսաէներգետիկա և
կենսաքիմիա։ Երևան, ԵՊՀ հրատ. 2012։
7. Брюханов

А.Л.,

Рыбак

К.В.,

Нетрусов

А.И.

Молекулярная

микробиология. М., Изд-во МГУ, 2012.
8. Cohen G.N. Microbial Biochemistry. 2nd Edition. Springer, The Netherlands,
2011.
9. Madigan M., Martinko J., Bender K., Buckley D., Stahl D. Brocks Biology of
Microorganisms. Pearson, 2015.
10. Վերջին տարիների ամփոփիչ հոդվածներ՝ “Critical Reviews”. “Current
Opinions”, “Nature” և ”Science” հանդեսներում
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2. Սպեկտրասկոպիկ մեթոդները կենսաքիմիայում

4. 2 ժամ/շաբ.
6. 2-րդ՝գարնանային

3. 3 ECTS
կրեդիտ

5.դաս. 15 ժամ/ լաբ. 15 ժամ
7 Առանց ընթացիկ գնահատումով
դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին սովորեցնել կենսաքիմիական տարբեր խնդիրներ
լուծելը ժամանակակից սպեկտրասկոպիկ մեթոդների կիրառմամբ՝
կապված կենսամոլեկուլների կառուցվածքի և նրանց կենսաբանական
հատկանիշների առանձնահատկությունների հետ,
• ուսանողների մոտ ձևավորել հյուսվածքներում կամ բջիջներում
կենսաքիմիական ուսումնասիրություններ կատարելու ունակություն
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. թվարկել այն կենսամոլեկուլների (սպիտակուցներ, նուկլեինաթթուներ և
այլն) կենսաքիմիական չափանիշները, որոնք ուսումնասիրվում են տվյալ
սպեկտրասկոպիկ մեթոդներով:
2. պնդել, որ երկու սպեկտրոսկոպիկ տարբեր մեթոդների (օրինակ`
ռենտգենակառուցվածքային վերլուծություն և էլեկտրոնային
միկրոսկոպիա) օգտագործմամբ իրականացված կենսաքիմիական
ուսումնասիրությունների համադրումը ավելի է մոտեցնում վերջնական
եզրակացության ձևավորումը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

3. գործնականում օգտագործել դասընթացից ստացած գիտելիքները՝
ընտրել մարդու տարբեր հյուսվածքներում և արյան պլազմայում
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կլինիկական նշանակություն ունեցող միացությունների (ֆերմենտներ,
լիպոպրոտեիններ, ածխաջրեր և այլն) հայտնաբերման սպեկտրոսկոպիկ
մեթոդ,
4. գործնականում իրականացնել կլինիկական նշանակություն ունեցող
միացությունների հայտնաբերում, գնահատել նրանց քանակությունը,
փաստարկել հնարավոր պաթոլոգիկ վիճակի առկայությունը՝ այդ
միացությունների քանակության հիման վրա
5. կատարել կլինիկական կարևոր նշանակություն ունեցող
միացությունների փոփոխության դինամիկայի ուսւոմնասիրություն
տարբեր պաթոլոգիկ վիճակներում

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

6. ուսանողը կկարողանա միավորել իր ստացած գիտելիքները
կենսաբանական մակրոմոլեկուլների հետազոտության սպեկտրոսկոպիկ
մեթոդների վերաբերյալ, քննարկել դրանք, մեկնաբանել և ընդհանրացնել՝
այլ մեթոդներով ստացած արդյունքների հիման վրա
7. փոխանցել ունեցած գիտելիքները ուսանողներին, ինչպես նաև՝ տվյալ
բնագավառում աշխատող, սակայն քննարկվող ծրագրի շրջանակներում
արծարծված որևէ խնդրից քիչ տեղյակ մարդկանց
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ
վերջնարդյունքները.
1. կատարել օրգանիզմի հյուսվածքներում կենսամոլեկուլների առկայության
հետազոտություն
2. իրականացնել կենսամոլեկուլների կենսաքիմիական հատկանիշների
պարզաբանման աշխատանքներ
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, բացատրում և
ուսանողին հասանելի է դարձնում տվյալ սպեկտրոսկոպիկ մեթոդի էությունը,
կիրառությունը կենսաքիմիայում
2. դասախոսը ուսանողին առաջարկում է որոշակի կեսաքիմիական խնդիր,
որի լուծման ժամանակ բացատրում է տվյալ մեթոդի կիրառման
հնարավորությունները
3. դասախոսը վարում է լաբորատոր աշխատանք, անց է կացնում
քննարկումներ
4. լսարանից դուրս ուսանողը ընթերցում է առարկային վերաբերող
գրականությունը, այնուհետև լսարանում կազմակերպվում են թեմային
առնչվող քննարկումներ, ուսանողի կողմից իրականացվում է ինքնուրույն
գիտական հետազոտություն սպեկտրալ սարքերի օգտագործմամբ
5. անց են կացվում ուսանողների գիտական զեկույցներ և ստացված
արդյունքների հետագա համատեղ քննարկում դասախոսի և մյուս
ուսանողների մասնակցությամբ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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առանց ընթացիկ գնահատումով դասընթաց – անց է կացվում 1 բանավոր
քննություն, առավելագույն արժեքը՝ 20 միավոր, գնահատման քայլը՝ 0.5
միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. միջուկամագնիսական ռեզոնանսի սպեկտրոսկոպիա (ЯМРսպեկտրոսկոպիա), կիրառությունը կենսաքիմիայում
2. սպեկտրոֆոտոմետրիա, կիրառությունը ֆերմենտների ակտիվության
ուսումնասիրման մեջ
3. ինֆրակարմիր սպեկտրոսկոպիա, կիրսռությունը կենսաքիմիայում
4. ռենտգենակառուցվածքային վերլուծություն, կիրառությունը
սպիտակուցների և նուկլեինաթթուների կառուցվածքի ուսումնասիրման
ժամանակ
5. էլեկտրոնային միկրոսկոպիա, կիրառությունը կենսաքիմիայում
6. մաս-սպեկտրոմետրիա, կիրառությունը կենսաքիմիայում
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Северин Е.С и др. Биологическая химия, Москва, Мед.
Информ.агентство, 2014, 709стр.
2. Комов П., Шведова В.Х. Биохимия, Москва, фрофа, 2008, 638стр
3. Boyer R.F. Biochemistry laboratory: modern theory and techniques, 2012,
Pearson Education Inc., 2012, 362p.
4. Jameson David M. Introduction to Fluorescence, CRC Press, 2014, 313p.
5. Gunter Gauglitz, Moore David S. Handbook of Spectroscopy, Wiley-VCH,
Weinheim, 2014, 1993p.
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2. Դեղամիջոցների ազդեցության մեխանիզմները

4. 2ժամ/շաբ.
6. 2-րդ ՝գարնանային

3. 3 ECTS
կրեդիտ

5 դաս. 30 ժամ
7 Առանց եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել դեղամիջոցների ֆարմակոկինետիկայի և
ֆարմակոդինամիկայի ընդհանուր և մասնավոր
օրինաչափությունների առանձնահատկությունների հետ,
• ներկայացնել դեղամիջոցների փոխազդեցության և դասակարգման
սկզբունքները
• ներկայացնել դեղամիջոցների տարբեր խմբերի ազդման
մեխանիզմները, ինչպես նաև սկզբունքնորեն նոր դեղամիջոցների
մշակման ուղղությունները
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնել ժամանակակից ֆարմակոթերապիայի սկզբունքները,
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բացատրել առանձին դեղամիջոցների ազդեցությունը կենտրոնական և
ծայրամասային նյարդային համակարգերի, կատարողական
գործառույթ ունեցող օրգանների վրա:
2. բացատրել հակաբորբոքային, հակաբակտերիալ, հակասեպտիկ,
հակամուկոլիտիկ, հակահիպերտենզիվ քիմիաթերապևտիկ միջոցների
ազդեցության մեխանիզմները
3.

ներկայացնել դեղամիջոցների փոխազդեցության տարբեր ձևերը,
նրանց կողմնակի ազդեցությունները և գործողության մեխանզիմների
ձևերը (տեղային, ռեզորբտիվ, ռեֆլեկտոր, գլխովոր, կողմնակի,
ուղղակի և անուղակի, դարձելի և անդարձելի, ընտրողական և ոչ
ընտրողական, թերապևտիկ և տոքսիկ)

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. վերլուծել ֆարմակոթերապիայի առանձնահատկությունները
նեոնատալ տարիքում, հասուն և ծեր տարիքի մարդկանց
հիվանդությունների դեպքում:
5. կիրառել ռացիոնալ հակաբիոտիկաթերապիայի կիրառման
սկզբունքները ստացված գիտելիքները իրավիճակային և պրոբլեմային
խնդիրների լուծման համար
6. իրականացնել կլինիկական իրավիճակի մոդելի վրա
ստեղծագործական առաջադրանք, ձեռք բերել հայրենական և
արտասահմանյան գրականության հետ աշխատելու ունակություն:
7. օգտագործել ստացված գիտելիքները առաջադրված խնդիրները
լուծելու համար

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.
8.

Վերլուծել առկա խմդիրները և առաջարկել դրանց լուծման
եղանակներ

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ
վերջնարդյունքները.
1.

ներկայացնել ժամանակակից ֆարմակոթերապիայի սկզբունքները,
բացատրել առանձին դեղամիջոցների ազդեցությունը կենտրոնական և
ծայրամասային նյարդային համակարգերի, կատարողական գործառույթ
ունեցող օրգանների վրա:
2. բացատրել հակաբորբոքային, հակաբակտերիալ, հակասեպտիկ,
հակամուկոլիտիկ, հակահիպերտենզիվ քիմիաթերապևտիկ միջոցները
3. ներկայացնել դեղամիջոցների փոխազդեցության տարբեր ձևերը, նրանց
կողմնակի ազդեցությունները և գործողության մեխանզիմների ձևերը
(տեղային, ռեզորբտիվ, ռեֆլեկտոր, գլխովոր, կողմնակի, ուղղակի և
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անուղակի, դարձելի և անդարձելի, ընտրողական և ոչ ընտրողական,
թերապևտիկ և տոքսիկ)
4. վերլուծել ֆարմակոթերապիայի առանձնահատկությունները նեոնատալ
տարիքում, հասուն և ծեր տարիքի մարդկանց հիվանդությունների
դեպքում
5. իրականացնել կլինիկական իրավիճակի մոդելի վրա ստեղծագործական
առաջադրանք, ձեռք բերել հայրենական և արտասահմանյան
գրականության հետ աշխատելու ունակություն:
6. օգտագործել ստացված գիտելիքները առաջադրված խնդիրները լուծելու
համար
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. կարդալ դասախոսություն
2. անցկացնել սեմինար պարապմունքներ
3. կազմակերպել լաբորատոր աշխատանքներ
4. հանձնարարված գրականության ամփոփում՝ համացանցի
ռեսուրսների օգտագործում, արտասահմանյան գրականության
թարգմանություն
5. մասնակցություն քննարկումներին
6. ինքնուրույն աշխատանքների կատարում և վերլուծում
7. բանավոր ռեֆերատիվ աշխատանքների ներկայացում
8. թեմայի վերաբերյալ ներկայացանել մուլտիմեդիա շնորհանդես
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ ստուգում – կազմակերպվում է գրավոր, հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 2
միավոր: Պատասխանը գնահատելիս հաշվի է առնվում, թե ուսանողն
ինչ չափով է շարադրել հարցի պատասխանը, հաշվի է առնվում
հանձնարարված գրականությունից ուսանողի կողմից լրացուցիչ
փաստարկների ներկայացման հանգամանքը: Գնահատման քայլը՝ 0.5
միավոր:
2. 2-րդ ընթացիկ ստուգում - կազմակերպվում է գրավոր, հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 2
միավոր: Պատասխանը գնահատելիս հաշվի է առնվում, թե ուսանողն
ինչ չափով է շարադրել հարցի պատասխանը, հաշվի է առնվում
հանձնարարված գրականությունից ուսանողի կողմից լրացուցիչ
փաստարկների ներկայացման հանգամանքը: Գնահատման քայլը՝ 0.5
միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ֆարմակոկինետիկայի բնորոշումը և նշանակությունը: Դեղամիջոցների
ազդման մեխանիզմները:
Ֆարմակոդինամիկայի առարկան և խնդիրները:
Ռեցեպտորների դասերը: Ռեցեպտորների ակտիվության կարգավորումը:
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Դեղերի դասակագումը: Դեղամիջոցների ֆարմակոդինամիկ և դեղորայքային
փոխազդեցությունները:
Փոխազդեցության
ռիսկի
գործոնները:
Դեղամիջոցների և էնդոգեն միացությունների փոխազդեցությունները:
Դեղամիջոցների
փոխազդեցությունը
սննդային
և
բուսական
բաղադրամասերի հետ: Դեղամիջոցների ռացիոնալ համակցումը և
պոտենցիալ վտանգավոր կոմբինացիաներ
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
А.Е. Калуев, Д.Дж. Натт// Экспериментальная и клиническая
фармакология.-2004.-Т.67,№6.-С.З-7.
2.
Кукес В.Г и др. Клиническая фармакология, 3-е и зд ., п ер ер а б . и д о п
. — М. : Г Э О Т А Р -М ед и а, 2006. — 944 с.
3.
Майский В.В., Элементарная фармакология, Учебное пособие. — М.:
Центр развития межсекторальных программ, 2009. — 543 с.
4.
Харкевич Д.А., Фармакология, 10-ое изд., Москва, 2010
5.
Руководство по фармакотерапии для врачей и фармацевтов, Под ред.
Габриеляна Э.С, Борояна Р.Г., Ереван, 2001
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2.Բժշկական կենսաքիմիա -1

4. 2 ժամ/շաբ.
6. 2-րդ ՝գարնանային

3. 3 ECTS
կրեդիտ

5 դաս. 30 ժամ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել մարդու օրգանիզմում ընթացող
կենսաքիմիական և պաթոլոգիկ գործընթացների մոլեկուլային
հիմքերի և մեխանիզմների հետ, նպաստելով նրանց մոտ կլինիկական
մտածողության ձևավորմանը:
• ծանոթացնել տարբեր հիվանդությունների համար բնորոշ
կենսաքիմիական գործընթացների քանակական տեղաշարժերի և
նրանց մեխանիզմների հետ
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

բացատրել ինչպիսի ախտաբանական վիճակների կարող են հանգեցնել
նյութափոխանակության հիմնական կենսապոլիմերների կառուցվածքի
և հատկությունների փոփոխությունները
2. հիմնավորել
կենսապոլիմերների
այն
ֆիզիկաքիմիական
հատկությունները, որոնք ընկած են նրանց կառուցվածքի և գործառույթի
հետազոտման համար կիրառվող մեթոդների հիմքում
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3.

ներկայացնել մասնագիտացված օրգանների և հյուսվածքների
նյութափոխանակության
առանձնահատկությունները,
նյութափոխանակության մեջ բջջային թաղանթների և դրանց փոխադրող
համակարգերի դերը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կանխատեսել տարբեր ախտաբանական վիճակներում կենսաբանորեն
կարևոր նյութերի քիմիական վերափոխման ուղղվածությունը և
արդյունքերը
5. գործնականում իրականացնել կենսաբանական օբյեկտների հետ տարբեր
գիտահետազոտական փորձարարական աշխատանքներ՝ օգտագործելով
ժամանակակից սարքավորումներ
6. կիրառել կենսաքիմիկական և բժշկական հատուկ տերմինաբանություն և
օգտվել տեղեկատու գրականությունից
7. զարգացնել ուսումնա-ճանաչողական գործունեությունը՝ հիմք
ընդունելով ինքնուրույն արտալսարանային աշխատանքները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

8. տիրապետել կենսաքիմիական հետազոտությունների համընդհանուր
կիրառություն ունեցող մեթոդներին
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ
վերջնարդյունքները.
1. բացատրել ինչպիսի ախտաբանական վիճակների կարող են հանգեցնել
նյութափոխանակության և հիմնական կենսապոլիմերների կառուցվածքի
և հատկությունների փոփոխությունները
2. ներկայացնել
մասնագիտացված
օրգանների
և
հյուսվածքների
նյութափոխանակության
առանձնահատկությունները,
նյութափոխանակության մեջ բջջային թաղանթների և դրանց փոխադրող
համակարգերի դերը
3. կանխատեսել
կենսաբանորեն
կարևոր
նյութերի
քիմիական
վերափոխման
ուղղվածությունը
և
արդյունքերը
տարբեր
ախտաբանական վիճակներում
4. տարբերակել
նյութափոխանակությանը
մասնակացող
կարևոր
մետաբոլիտների
(գլյուկոզ,
միզանյութ,
բիլիռուբին,
միզաթթու,
կաթնաթթու, պիրոխաղողաթթու և այլն) նորմալ ցուցանիշները և նրանց
շեղումները նորմայից
5. տիրապետել կենսաքիմիական հետազոտությունների համընդհանուր
կիրառություն ունեցող մեթոդներին,
6. վերլուծել օրգանիզմի հիմնական կենսաբանական հեղուկների (արյուն,
մեզ, լեղի, ստամոքսահյութ) լաբորատոր ախտորոշման արդյունքերը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. կարդալ դասախոսություն
712

2. անցկացնել սեմինար պարապմունքներ
3. կազմակերպել լաբորատոր աշխատանքներ
4. հանձնարարված գրականության ամփոփում՝ համացանցի
ռեսուրսների օգտագործում, արտասահմանյան գրականության
թարգմանություն
5. մասնակցություն քննարկումներին
6. ինքնուրույն աշխատանքների կատարում և վերլուծում
7. բանավոր ռեֆերատիվ աշխատանքների ներկայացում
8. թեմայի վերաբերյալ ներկայացանել մուլտիմեդիա շնորհանդես
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ ստուգում – կազմակերպվում է գրավոր, հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 2
միավոր: Պատասխանը գնահատելիս հաշվի է առնվում, թե ուսանողն ինչ
չափով է շարադրել հարցի պատասխանը, հաշվի է առնվում
հանձնարարված գրականությունից ուսանողի կողմից լրացուցիչ
փաստարկների ներկայացման հանգամանքը: Գնահատման քայլը՝ 0.5
միավոր:
2. 2-րդ ընթացիկ ստուգում. կազմակերպվում է բանավոր, հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 2
միավոր: Գնահատման քայլը՝ 0.5 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ապոպտոզը
հիվանադությունների
պաթոգենեզում:
Օնկոգենեզի
մոլեկուլային հիմքերը։ Բորբոքման գործընթացի մոլեկուլային հիմքերը:
Ազոտի մոնօքսիդը որպես բջջային գործընթացների կարգավորիչ:
“Ժամանակակից բժշկության” հիմքերը (գենային թերապիա, գենոմիկա,
տրանսկրիպտոմիկա, ՌՆ-ոմիկա, մետաբոլոմիկա, ֆարմակոգենոմիկա,
կենսաինֆորմատիկա): Ոչ ֆերմենտային բնույթ ունեցող սպիտակուցների
խանգարումները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Марри Р., Греннер и др. Биохимия человека. В 2 т-х. Москва, Мир, 2004, 1 382стр., 2 – 414стр
2. Примроуз С, Тваймен Р. Геномика. Роль в медицине Москва, Бином, 2008,
208стр.
3. Филиппович А.И. и др. Биохимические основы жизнедеятельности
человека. М. 2005, 407стр.
4. Хенеган К., Баденоч Д. Доказательная медицина. Москва, 2011
5. Основы доказательной медицины. Учебное пособие для системы
послевузовского и дополнительного профессионального образования
врачей./Под общей редакцией академика РАМН, профессора Р.Г.Оганова.–
М.: Силицея-Полиграф, 2010. – 136 с.
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2. Կլինիկական կենսաքիմիա – 1

4. 2 ժամ/շաբ.
6. 2-րդ , գարնանային

3. 3ECTS
կրեդիտ

5.դաս. 15 ժամ/ լաբ.15 ժամ
7. Առանց ընթացիկ գնահատումով
դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• օրգանիզմի կենսագործունեության ֆիզիկական և քիմիական հիմքերի,
օրգանական և անօրգանական միացությունների փոխգործունեության
գործընթացների ճանաչումը:
• կենսաբանական հեղուկներում բիոքիմիական ցուցանիշների
քանակական և որակական արժեքների գնահատման և մեկնաբանման
ունակությունների ձեռքբերումը:
• կենսաքիմիական ցուցանիշների ֆիզիոլոգիական և ախտաբանական
վիճակների ընկալման և մեկնաբանման ունակությունների ձեռքբերումը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. վերարտադրել կլինիկական կենսաքիմիայի հիմունքներին և
կենսաքիմիկան գործընթացների առանձնահատկություններին:
2. թվարկել ճարպերի, սպիտակուցների և ածխաջրերի կենսաքիմիական և
պաթոքիմիական գործընթացները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

3. գնահատել օրգանիզմում ընթացող կենսաքիմիական գործընթացները:
4. համեմատել օրգանիզմում ընթացող կենսաքիմիական նորմալ և
ախտաբանական գործընթացները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

5. ուսանողի կկարողանա գնահատել օրգանիզմում ընթացող
կենսաքիմիական գործընթացները, քննարկել և մեկնաբանել դրանք,
ինչպես նաև՝ փոխանցել ունեցած գիտելիքները արծարծվող խնդիրներին
քչատեղյակ անձանց:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. գնահատել օրգանիզմում ընթացող կենսաքիմիական գործընթացները:
2. բացահայտել թթվա-հիմնային հավասարակշռության կարևորությունը
օրգանիզմում ընթացող կենսաքիմիական գործընթացների համար:
1. 3. հետևություններ անել օրգանիզմում ընթացող կենսաքիմիական նորմալ և
ախտաբանական գործընթացների վերաբերյալ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. գործնական պարապունքներ
3. ինտերակտիվ քննարկումներ
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4. անհատական աշխատանքներ և ինքնակրթում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
առանց ընթացիկ գնահատումով դասընթաց – անց է կացվում 1 բանավոր
քննություն, առավելագույն արժեքը՝ 20 միավոր, գնահատման քայլը՝ 0.5
միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
• կլինիկական կենսաքիմիայի հիմունքները և կենսաքիմիկան
գործընթացների առանձնահատկությունները
• թթվահիմնային հավասարակշռություն
• ճարպերի կենսաքիմիան և պաթոքիմիան
• սպիտակուցների կենսաքիմիան և պաթոքիմիան
ածխաջրերի կենսաքիմիան և պաթոքիմիան
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Конвай В.Д., Зайнчковский В.И., Золин П.П. Патохимия и Клиническая
биохимия. Омск: Омский государственный аграрный университет имени П.А.
Столыпина, 2009. – 128 стр.
2. Маршалл В.Дж., Бангерт С.К. Клиническая биохимия. Пер. с англ. под ред.
Бережняка С.А. – 6-е изд., перераб. и доп. Москва: БИНОМ, 2011. – 408 стр.
3. Никитина Л.П., Соловьева Н.В., Гомбоева А.Ц., и др. Избранные лекции по
клинической биохимии. Под редакцией профессора Л.П. Никитиной. в 3-х
частях – Часть I,II, III.. Чита: Читинская государственная медицинская
академия, 2012. – 175 стр.
4. Gaw A., Murphy M., Path E., et al. Clinical Biochemistry. 5th Edition. ISBN:
9780702054143, 2013. – 196 pp.
5. Swaminathan R. Handbook of Clinical Biochemistry. 2nd Edition. ISBN: 978-9814469-10-4, 2011.
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2. Կենսաթաղանթները նորմայում և
ախտաբանության մեջ

3.6 ECTS
կրեդիտ

4.4 ժամ/շաբ.
5. դաս. 30 ժամ/ լաբ. 30 ժամ
6. 2-րդ , գարնանային
7 Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին հաղորդել խորացված գիտելիքներ Կենսաթաղանթները
նորմայում և պաթոլոգիայում առարկայի արդի հիմախնդիրների և
դրանց լուծման վերաբերյալ,
• ծանոթացնել կենսաթաղանթների բազմազանության և կառուցածքային
առանձնահատկությունների,
կենսաթաղանթներով
նյութերի
տեղափոխման գործընթացների հետ, ինչպես նաև այս բնագավառում
կիրառվող ժամանակակից հետազոտական մեթոդներին,
• պարզաբանել կենսաթաղանթներում պաթոլոգիաների առաջացման
պատճառները և հետևանքները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրել բակտերիաների, սնկերի, բուսական և կենդանական
բջիջների թաղանթների կառուցվածքային առանձնահատկությունները,
2. բնութագրել
կենսաթաղանթներով
նյութերի
տեղափոխման
գործընթացները և նրանց նշանակությունը,
3. ներկայացնել
իոնական
անցքուղիների
դասակարգման
և
կառուցվածքա-գործառական առանձնահատկությունները, ինչպես նաև
անցքուղիների կառուցվածքի և կարգավորման խախտումների
հետևանքով առաջացած պաթոլոգիաների հիմնական տեսակները,
4. պարզաբանել էներգիայի ձևափոխությունը կենսաթաղանթներում,
նկարագրել
միտոքոնդրիալ
հիվանդությունները
և
նրանց
հաղթահարման ուղիները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

5. վերլուծել կենսաթաղանթների ուսումնասիրման ժամանակակից
մեթոդներն ու մոտեցումները,
6. որոշել կենսաբանական համակարգի օքսիդավերականգնողական
պոտենցիալը,
7. գնահատել բակտերիաների խմորման և անաերոբ շնչառության
կենսաէներգետիկական արդյունավետությունը,
8. որոշել բակտերիաների թաղանթային բշտիկներում ԱԵՖազային
ակտիվությունը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

9. վերլուծել ստացված գիտելիքները և կատարել եզրակացություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ
վերջնարդյունքները.
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2. գնահատել և օգտագործել ձեռքբերված գիտելիքները իր հետագա
աշխատանքային գործունեության մեջ,
3. արժևորել ստացած հմտությունները, առաջադրել խնդիրներ և դրանց
լուծման տարբերակներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. դասախոսություններ, ցուցադրություններ,
2. սեմինարներ, քննարկումներ,
3. գործնական աշխատանքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ ստուգում – կազմակերպվում է բանավոր, հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 1-ական
միավոր: Գնահատման քայլը` 0.5միավոր:
2-րդ ընթացիկ ստուգում - կազմակերպվում է գրավոր, հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 1-ական
միավոր: Գնահատման քայլը` 0.5միավոր:
Եզրափակիչ ստուգում - բանավոր հարցում, հարցատոմսը պարունակում է 5
հարց, յուրաքանչյուրը 2 միավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Գնահատման քայլը՝ 0.5 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կենսաթաղանթները նորմայում և պաթոլոգիայում: Թաղանթաբանության
զարգացման պատմությունը և հիմնական ասպեկտները: Թաղանթների
կառուցվածքային
մոդելները,
թաղանթների
կաուցվածքի
հեղուկախճանկարային մոդելը: Կենսաբանական թաղանթների բազմազանությունը և
Կենսաբանական թաղանթները որպես կենդանի
դասակարգումը:
համակարգերի ունիվերսալ կառուցվածքա-գործառական կազմավորումներ,
նրանց բազմազանությունը և դասակարգումը: Բակտերիաների թաղանթների
առանձնահատկությունները:
Բջջապատի
կառուցվածքային
առանձնահատկությունները
էուբակտերիաներում
և
արքեյներում:
Բուսական, սնկային և կենդանական բջիջների պլազմային թաղանթները:
Ներբջջային օրգանոիդների` միտոքոնդրիումների և պլաստիդների
թաղանթների առանձնահատկությունները: Կենսաթաղանթների քիմիական
կազմը և կազմավորումը. Կենսաթաղանթների հիմնական բաղադրամասերը:
Թաղանթային լիպիդների և սպիտակուցների ընդհանուր բնութագիրը և
նրանց
դերը:
Կենսաթաղանթների
կազմավորման
առանձնահատկությունները:
Կենսաթաղանթներով
նութերի
պասիվ
տեղափոխության
առանձնահատկությունները
և
խախտումները
(պաթոլոգիաները).
Թաղանթային
տեղափոխության
գործընթացների
ընդհանուր
բնութագիրը:
Նյութերի
պասիվ
տեղափոխության
առանձնահատկությունները: Իոնական անցքուղիներ` դասակարգման և
կառուցվածքա-գործառական
առանձնահատկությունները:
Իոնական
անցքուղիների հիմնական տեսակների (Na-, K-, Ca-, Cl- և այլ անցքուղիներ)
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կառուցվածքը
և
ֆունկցիաները:
Անցքուղիների
կառուցվածքի
և
կարգավորման խախտումների հետևանքով առաջացած պաթոլոգիաների
(կանալոպատիաներ) հիմնական տեսակները և առանձնահատկությունները:
Սրտային ու նեյրոնալ նատրիումական և կալցիումական, սրտային ու
կմախքամկանային կալիումական և քլորային կանալոպաթիաներ: Նյութերի
ակտիվ
տեղափոխություն
(առաջնային
և
երկրորդային
ակտիվ
տեղափոխություն, ուղղորդված տեղափոխություն): Նյութերի ակտիվ
տեղափոխության
խաթարումներ:
Էներգիայի
ձևափոխությունը
կենսաթաղանթներում.
Էլեկտրոնի
տեղափոխման
շղթաների
կազմակերպումը
միտոքոնդրիումներում:
Միտոքոնդրիալ
հիվանդությունները (Լենինջերի, Կապալդ-Չանսի, Ֆալկոնիի Լյուվենբուրգի և
այլ հիվանդությունները) և նրանց հաղթահարման ուղիները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
6. Зефиров А.Л., Ситдикова Г.Ф. Ионные каналы возбудимой клетки (структура,
функция, патология). Казань: Арт-кафе, 2010, 270 с.
7. Мазунин И.О., Володько Н.В., Стариковская Е.Б.,. Сукерник Р.И.
Митохондриальный геном и митохондриальные заболевания человека.
Молекулярная биология, 2010, том 44, № 5, с. 755–772.
8. Скулачев В.П., Богачев А.В., Каспаринский Ф.О.
Мембранная
биоэнергетика. М. Изд-во МГУ, 2010, 368 с.
9. Conte Camerino D., Tricarico D., Desaphy J.-F. Ion channel pharmacology.
Neurotherapeutics, 2007, 4(2): 184-198.
10. Schapira A. Mitochondrial Function and Dysfunction. Academic Press, 2002, 559
p.
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2. Օրգան համակարգերի կենսաքիմիա

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.45 ժամ/ լաբ.15 ժամ
6. 2-րդ՝ գարնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել ջրա-հանքային նյութափոխանակության,
նյարդային և ներզատիչ համակարգերի կենսաքիմիական
գործընթացների հետ
• ծանոթացնել լյարդում ընթացող կենսաքիմիական գործընթացներին և
ներկայացնել դրանց դերը ածխաջրային և լիպիդային
փոխանակության մեջ
• ծանոթացնել երիկամների, ենթաստամոքսային գեղձի, սրտի, արյան,
մկանների և ոսկրային հյուսվածքի կենսաքիմիական
գործընթացների հետ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնել

նյութափոխանակության
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տարբեր

տիպերի

առանձնահատկությունները
և
նրանց
փոխկապվածությունը
օրգանիզմում
2. բացատրել օրգանիզմի հիմնական գործառույթների (մկանայաին
կծկում, իմունիտետ, մարսողություն, արյան մակարդում և այլն)
կենսաքիմիական մեխանիզմները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

3. գործնականում իրականացնել կենսաբանական օբյեկտների հետ
տարբեր գիտահետազոտական փորձարարական աշխատանքներ՝
օգտագործելով ժամանակակից սարքավորումներ
4. կիրառել կենսաքիմիկական և մասնագիտական տերմինաբանություն
և օգտվել տեղեկատու գրականությունից
5. զարգացնել ուսումնա-ճանաչողական գործունեությունը՝ հիմք
ընդունելով ինքնուրույն արտալսարանային աշխատանքները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

6. ձևավորել
գիտական
մոտեցում
օրգան-համակարգերի
գործունեության վերաբերյալ որպես մեկ միասնական ամբողջություն
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ
վերջնարդյունքները.
1. ներկայացնել
նյութափոխանակության
տարբեր
տիպերի
առանձնահատկությունները
և
նրանց
փոխկապվածությունը
օրգանիզմում
2. բացատրել օրգանիզմի հիմնական գործառույթների (մկանայաին
կծկում, իմունիտետ, մարսողություն, արյան մակարդում և այլն)
կենսաքիմիական մեխանիզմները
3. գործնականում իրականացնել կենսաբանական օբյեկտների հետ
տարբեր գիտահետազոտական փորձարարական աշխատանքներ՝
օգտագործելով ժամանակակից սարքավորումներ
4. զարգացնել ուսումնա-ճանաչողական գործունեությունը՝ հիմք
ընդունելով ինքնուրույն արտալսարանային աշխատանքները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. կարդալ դասախոսություն
2. անցկացնել սեմինար պարապմունքներ
3. կազմակերպել լաբորատոր աշխատանքներ
4. հանձնարարված գրականության ամփոփում՝ համացանցի
ռեսուրսների օգտագործում, արտասահմանյան գրականության
թարգմանություն
5. մասնակցություն քննարկումներին
6. ինքնուրույն աշխատանքների կատարում և վերլուծում
7. բանավոր ռեֆերատիվ աշխատանքների ներկայացում
8. թեմայի վերաբերյալ ներկայացանել մուլտիմեդիա շնորհանդես
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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1. 1-ին ընթացիկ ստուգում – կազմակերպվում է բանավոր, հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 1ական միավոր: Գնահատման քայլը` 0.5միավոր:
2. 2-րդ ընթացիկ ստուգում - կազմակերպվում է գրավոր, հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 1ական միավոր: Գնահատման քայլը` 0.5միավոր:
3. Եզրափակիչ ստուգում - բանավոր հարցում, հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 2 միավոր, 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Գնահատման քայլը՝ 0.5 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ջրային և հանքային նյութափոխանակություն: Նյարդային համակարգի
հիմնական կենսաքիմիական առանձնահատկությունները:
Ներզատիչ
համակարգի
բնութագիրը:
Հորմոնները
և
նրանց
դերը
նյութափոխանակության մեջ: Լյարդի կենսաքիմիա, լյարդի դերը
ածխաջրային և լիպիդային փոխանակության մեջ, մետաբոլիտների
վնասազերծումը: Սրտի, երիկամների, աղեստամոքսային տրակտի,
մկանների և ոսկրային հյուսվածքի կենսաքիմիա
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Березов Т.Г., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия 3-е изд. перераб. и
доп., М.: Медицина, 2007, 704с.
2. Комов В.И., Шведова В.Н. Биохимия,Москва, Дрофа, 2008, 638стр.
3. Марри Р., Греннер и др. Биохимия человека. В 2 т-х, Москва, Мир,
2004, 1 - 382стр., 2 – 414стр
4. Николаев

А.Я.,

Биологическая

химия,

Москва,

Медицинское

информационное агентство 2004, 565 с.
5. Филиппович А.И. и др. Биохимические основы жизнедеятельности
человека. М. 2005, 407стр.
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2. Մանրէների նյութափոխանակություն և
հակաբիոտիկներ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5 դաս.30 ժամ
6. 3-րդ ՝աշնանային
7 եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ներկայացնել մանրէների կենսաքիմիայի արդի
խնդիրները՝ կապված նրանց նյութափոխանակության կարգավորման
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հիմնարար հարցերի ուսումնասիրության ինչպես նաև նրանց աճման
ընթացքում հակաբիոտիկների ունեցած ազդեցության հետ
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ձևակերպել մանրէների կենսաքիմիական առանձնահատկությունները
կապված կենսատեխնոլոգիայի ժամանակակից խնդիրների լուծման հետ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

2. վերլուծել գործնականում մանրէների կողմից սինթեզի սպեկտրի
բազմազանությունը, որոնք կարևորվում են գլոբալ սոցիալ խնդիրների
լուծման մեջ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

3. կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում` խնդիրներ ձևակերպելու և
լուծելու համար
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ
վերջնարդյունքները.
1.
ձևակերպել մանրէների կենսաքիմիական
առանձնահատկությունները կապված կենսատեխնոլոգիայի
ժամանակակից խնդիրների լուծման հետ
2.

վերլուծել գործնականում մանրէների կողմից սինթեզի սպեկտրի
բազմազանությունը, որոնք կարևորվում են գլոբալ սոցիալ խնդիրների
լուծման մեջ

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. կիրառվում է ժամանակակից տեսանկյունով տեսական
գիտելիքների մշակման իմաստության մեթոդը
2. սեմինար պարպամունքներ
3. ռեֆերատների մշակում և քննարկում
4. լաբորատոր աշխատանքներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ ստուգում – կազմակերպվում է բանավոր, հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 1-ական
միավոր: Գնահատման քայլը` 0.5միավոր:
2. 2-րդ ընթացիկ ստուգում - կազմակերպվում է գրավոր, հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 1-ական
միավոր: Գնահատման քայլը` 0.5միավոր:
3. Եզրափակիչ ստուգում - բանավոր հարցում, հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 2 միավոր, 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Գնահատման քայլը՝ 0.5 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բջջային ճարտարագիտության ձևերը։ Մանրէների ածխաջրային և
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ազոտային փոխանակությունը։ Հակաբիոտիկներ, նրանց ազդեցության
մոլեկուլային մեխանիզմները
1. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Северин Е.С., Биологическая химия, Мед.инф.агентство, Москва,
2014,759 с
2. Березов Т.Г., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия, 3-е изд. перераб. и
доп., М.: Медицина, 2007, 704с.
3. Николаев А.Я. Биологическая химия // Москва, Медицинское
информационное агентство 2004, 565 с.
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2. Գենետիկական ճարտարագիտություն և ԴՆԹ- 3. 3 ECTS
ի ռեկոմբինացում
կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.30 ժամ
6. 3-րդ ՝աշնանային
7.Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
9. Դասընթացի նպատակն է`
ուսանողների մոտ ձևավորել մանրէներում գենետիկական
ճարտարագիտության դասական մեթոդների, ռեկոմբինանտ բջիջների
ստացման, հոմոլոգ ռեկոմբինացիայի վերլուծության, կոմպետենտ
մանրէների պատրաստման, տարբեր մանրէների համար գենետիկական
ճարտարագիտության մեթոդների կատարելագործմանն առնչվող
հիմնարար և կիրառարական համակարգված մասնագիտական
պատկերացում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. պատմել գենետիկական ճարտարագիտության և ԴՆԹ-ի ռեկոմբինացիայի
զարգացման հիմնական փուլերի մասին
2. նկարագրել գենետիկական ճարտարագիտության կիրառումը տարբեր
ոլորտներում, ռեկոմբինանտ բջիջների ստացման սկզբունքները
3. լուսաբանել գենետիկական ճարտարագիտության օգտագործումը
տարբեր կենսատեխնոլոգիական արտադրություններում և հնարավոր
նոր առաջարկները
4. արժևորել նոր ստացված մուտանտ բջիջների դերը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

5. վերլուծել և գնահատել մանրէներում գենետիկական
ճարտարագիտության և ԴՆԹ-ի ռեկոմբինացիայի մեթոդները
6. օգտագործել ռեկոմբինանտ բջիջների ստացման և տարբեր կլոնավորող
վեկտորների վերլուծության մեթոդները
7. կուլտիվացնել տարբեր միկրոօրգանիզմներ` կոմպետենտ բջիջների
ստացման համար
8. որոշել ռեկոմբինանտ բջիջներում համապատասխան ներմուծված գեների
առկայությունը ժել-էլեկտրաֆորեզի մեթոդներով
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9. լուծել խնդիրներ գենետիկական ճարտարագիտության բնագավառում

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

10. վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ, տալ նոր առաջարկներ և
լուծումներ
11. միավորել ստացված գիտելիքները և օգտագործել այն ինչպես
գիտակրթական հաստատություններում, այնպես էլ` արդյունաբերական
ձեռնարկություններում
12. նախագծել բիզնես առաջարկներ նորարարական տեխնոլոգիաների
օգտագործմամբ
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ
վերջնարդյունքները.
1. ուսանողը գործնականում կիրականացնի ռեկոմբինանտ բջիջների
ստացման որակական ուսումնասիրություն մոլեկուլային
կենսաբանական մեթոդների օգնությամբ
2.կարժևորի և կհիմնավորի նոր կառուցված մանրէների կիրառումը տարբեր
արտադրություններում, ինչպես նաև` նորարական տեխնոլոգիաների
օգտագործման նշանակությունը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. ուսուցանող (բաց հարցերով քննարկում, ռեֆերատ/էսսեների և
նախագծերի պատրաստում, անհատական և խմբակային
առաջադրանքներ) և միավորային գնահատում (բանավոր և գրավոր
հարցում, հայտորոշիչ թեստեր)
2. ինքնուրույն աշխատանքների և դրվագների ցուցադրմամբ զեկուցումսեմինարների հանձնարարում
3.նորարարական և ավանդական դասախոսություններ, քննարկումներ
տեղում, ինտերակտիվ զրույց
4. աջակցվող ինքնուրույն ուսում, անհատական հետազոտության և
զարգացման աջակցում
5. լաբորատոր աշխատանքներում հմտությունների ուսուցանում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ ստուգում – կազմակերպվում է բանավոր, հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 1-ական
միավոր: Գնահատման քայլը` 0.5միավոր:
2-րդ ընթացիկ ստուգում - կազմակերպվում է գրավոր, հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 1-ական
միավոր: Գնահատման քայլը` 0.5միավոր:
Եզրափակիչ ստուգում - բանավոր հարցում, հարցատոմսը պարունակում է
5 հարց, յուրաքանչյուրը 2 միավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Գնահատման քայլը՝ 0.5 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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Պլազմիդներ և տրանսֆորմացիա։ Գեների արտահայտման կարգավորման
մեխանիզմները։ Հոմոլոգ ռեկոմբինացիայի մոլեկուլային մեխանիզմները։
Գենետիկական ճարտարագիտության սկզբուքները։ Բակտերիոֆագեր։
Ընդհանրական տրանսդուկցիա։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ազարյան Ն. Գենետիկական ճարտարագիտության գործնական
աշխատանքներ, 2015, Երևան, ԵՊՀ հրատ.։
2. Щелкунов С. Н. Генетическая инженерия: Учеб.справ. пос. 4-е изд.,стер.
2010, Новосибирск: Сиб. унив. изд-во։
3. Kurnaz I, (2015) Techniques in Genetic Engineering, CRC press Taylor &
Francis group, USA։ Snyder L, Peters J, Henkin T, Champness W. (2013)
Molecular Genetics of Bacteria, 3rd Ed., ASM Press, Washington DC, USA։
4. http://www.fao.org/docrep/014/i1905e/i1905e00.pdf։

1. 0709/Մ14

2. Բույսերի կենսաքիմիա

4. 2ժամ/շաբաթ
6. 3-րդ ՝ աշնանային

3. 3ECTS
կրեդիտ

5 դաս.15 ժամ/լաբ.15 ժամ
7.Եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Ուսանողներին ծանոթացնել բույսեր բույսերում պարունակվող
կենսաբանական ակտիվ միացությունների
կառուցվածքի,հատկությունների և գործառույթների հետ:
• ներկայացնել բուսական բջիջներում ընթացող նյութերի և էներգիայի
վերափոխման գործընթացները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
5. Ներկայացնել
բույսերում
պարունակվող
անփոխարինելի
ամինաթթուների
և
ճարպաթթուների,
օրգանական
թթուների,
վիտամինների,
ալկալոիդների և
գլիկոզիդների,
ֆենոլային
և
տերպենային միացությունների, եթերային յուղերի կառուցվածքն ու
գործառույթները
6. Ներկայացնել
բուսական
բջիջներում
գործող
ֆերմենտային
համակարգերի
դերը,
կենսաէներգետիկական
վերափոխումների
սկզբունքները և այդ գործընթացներում մակրոէրգիկ միացությունների
դերը
7. բացատրել բույսերի կողմից ազոտի յուրացման (ամոնիումային,
ամիդային և մոլեկուլային) կենսաքիմիական մեխանիզմները և բուսական
մթերքներում նիտրատների կուտակման հնարավոր պատճառները:
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1. Նկարագրել բուսական մթերքներում պարունակվող հակավիտամինները,
ֆերմենտների արգելակիչները և թունավոր ազդեցություն ունեցող այլ
միացությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
2. Գնահատել բուսական մթերքների կենսաբանական արժեքը ըստ
նրանցում պարունակվող անփոխարինելի և կենսաբանական ակտիվ
միացությունների պարունակության
3. Կանխատեսել բուսական օրգանիզմում ընթացքում կենսաքիմիական
գործընթացները կախված արտաքին միջավայրի պայմաններից:
4. Օգտագործել կենսաքիմիական ցուցանիշները բուսական մթերքի որակն
ու անվտանգությունը գնահատելու համար

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
5. Կիրառել կենսաքիմիկական հասկացություններ և տերմիններ
բուսական մթերքի որակն ու անվտանգությունը գնահատելիս
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ
վերջնարդյունքները.
1. Ներկայացնել
բույսերում
պարունակվող,
անփոխարինելի
ամինաթթուների և ճարպաթթուների, օրգանական թթուների,
վիտամինների, ալկալոիդների և գլիկոզիդների, ֆենոլային և
տերպենային միացությունների, եթերային յուղերի կառուցվածքն ու
գործառույթները
2. Ներկայացնել
բուսական
բջիջներում
գործող
ֆերմենտային
համակարգերի դերը, կենսաէներգետիկական վերափոխումների
սկզբունքները և այդ գործընթացներում մակրոէրգիկ միացությունների
դերը
3. Բացատրել բույսերի կողմից ազոտի յուրացման (ամոնիումային,
ամիդային և մոլեկուլային) կենսաքիմիական մեխանիզմները և
բուսական մթերքներում նիտրատների կուտակման հնարավոր
պատճառները:
4. Գնահատել բուսական մթերքների կենսաբանական արժեքը ըստ
նրանցում պարունակվող անփոխարինելի և կենսաբանական ակտիվ
միացությունների պարունակության
5. Կանխատեսել բուսական օրգանիզմում ընթացքում կենսաքիմիական
գործընթացները կախված արտաքին միջավայրի պայմաններից:
6. Օգտագործել կենսաքիմիական ցուցանիշները բուսական մթերքի
որակն ու անվտանգությունը գնահատելու համար
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. կարդալ դասախոսություն
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2. անցկացնել սեմինար պարապմունքներ
3. կազմակերպել լաբորատոր աշխատանքներ
4. հանձնարարված գրականության ամփոփում՝ համացանցի ռեսուրսների
օգտագործում, արտասահմանյան գրականության թարգմանություն
5. մասնակցություն քննարկումներին
6. ինքնուրույն աշխատանքների կատարում և վերլուծում
7. բանավոր ռեֆերատիվ աշխատանքների ներկայացում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ ստուգում – կազմակերպվում է բանավոր, հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 2-ական
միավոր: Գնահատման քայլը` 0.5միավոր:
2-րդ ընթացիկ ստուգում - կազմակերպվում է գրավոր, հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 2-ական
միավոր: Գնահատման քայլը` 0.5միավոր:
Եզրափակիչ ստուգում - բանավոր հարցում, հարցատոմսը պարունակում է 5
հարց, յուրաքանչյուրը 2 միավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Գնահատման քայլը՝ 0.5 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա
1.
Բույսերում
պարունակվող
հիմնական
օրգանական
միացությունների կառուցվածքը, հատկություններն ու գործառույթները:
Թեմա 2 Ֆերմենտներ և կենսաքիմիական էներգետիկա; Թեմա 3 Ածխաջրերի
և լիպիդների փոխանակության առանձնահատկությունները բույսերում:
Թեմա 4 Սպիտակուցների փոխանակությունը բույսերում:
Թեմա 5
Երկրորդային ծագման միացություններ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Новиков Н.Н. Биохимия растений. – М.: Колос С, 2012, – 679 с.
2. Костин В.И. Биохимия растений: учебное пособие / В.И. Кост
Решетникова С.Н [электронный ресурс]. – Ульяновск: УГСХА им. П.А. Ст
2014. http://www.lib.ugsha.ru/
3. 3. Hans-Walter Heldt Birgit Piechulla. Plant biochemistry. 2010. 618 p
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2. Նյութափոխանակության հորմոնալ
3. 3 ECTS
կարգավորում
կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախ. 30 ժամ
7. 3-րդ ՝ աշնանային
7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. բնութագրել և համեմատել հորմոնների թաղանթակոնտակտային և
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ներբջջային
ցիտոռեցեպցիաների գործընթացները, պատկերացում տալ
դրանց հիմնական վերջնարդյունքների վերաբերյալ,
2. բնութագրել հորմոնների թաղանթակոնտակտային ցիտոռեցեպցիայի
մեխանիզմներում հիմնական երկրորդային միջնորդանյութերը,
3. բնութագրել
տարբեր
պրոտեինկինազների
դերը
հորմոնների
թաղանթակոնտակտային ցիտոռեցեպցիայի մեխանիզմներում,
4. բնութագրել
բջջակորիզի
հիմնական
բաղադրամասերի
փոփոխությունները
հորմոնների
ներբջջային
ցիտոռեցեպցիայի
մեխանիզմներում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. պարզաբանելու
հորմոնալ
ազդանշանի
փոխանցման
ցիկլոնուկլեոտիդային, ֆոսֆոինոզիտիդային և սֆինգոմիելինային
ուղիները,
2. գնահատելու բջջակորիզի տարբեր կառույցների` բջջաթաղանթի,
բջջային մատրիքսի և քրոմատինի լիպիդային բաղադրամասի
փոփոխությունները
տարբեր
հորմոնների
ազդեցության
մեխանիզմներում,
3. պարզաբանելու հորմոնների միջոցով սպիտակուցների ինդուկցիա և
մոդիֆիկացիա
առաջացնող
գործընթացների
փոխշաղկապվածությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

4. որոշելու սպիտակուցների իզոէլեկտրիկ կետը էլեկտրաֆորետիկ
մեթոդով
5. որոշելու սպիտակուցների մոլեկուլային զանգվածը նատրիումի
դոդեցիլսուլֆատի
ներկայությամբ
իրականացվող
պոլիակրիլամիդային ժել դիսկ էլեկտրաֆորեզի եղանակով
6. կիրառելու
միկրոնրբաշերտ
քրոմատոգրաֆիայի
մեթոդը
ֆոսֆոլիպիդների և չեզոք լիպիդների որակական և քանակական
վերլուծության համար

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. կատարելու in vivo հորմոնների ազդեցության դեպքում կորիզային

կառույցների
տարբեր
տիպի
լիպիդների
քանակական
վերլուծություն`
համակարգչային FUGIFILM Science Lab.2001 Image Gauge V 4.0
ծրագրի
օգնությամբ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ
վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. պարզաբանել
հորմոնալ
ազդանշանի
փոխանցման
ցիկլոնուկլեոտիդային, ֆոսֆոինոզիտիդային և սֆինգոմիելինային
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ուղիները,
2. գնահատել
բջջակորիզի
տարբեր
կառույցների
լիպիդային
բաղադրամասի
փոփոխությունները
տարբեր
հորմոնների
ազդեցության մեխանիզմներում,
3. պարզաբանել հորմոնների միջոցով սպիտակուցների ինդուկցիայի և
մոդիֆիկացիայի փոխշաղկապվածությունը,
4. որոշել սպիտակուցների իզոէլեկտրիկ կետը էլեկտրաֆորետիկ
մեթոդով
8. որոշել սպիտակուցների մոլեկուլային զանգվածը նատրիումի
դոդեցիլսուլֆատի
ներկայությամբ
իրականացվող
պոլիակրիլամիդային ժել դիսկ էլեկտրաֆորեզի եղանակով
9. կիրառել
միկրոնրբաշերտ
քրոմատոգրաֆիայի
մեթոդը
ֆոսֆոլիպիդների և չեզոք լիպիդների որակական և քանակական
վերլուծության համար
in
vivo
հորմոնների
ազդեցության
դեպքում
10. կատարել
կորիզայինկառույցների տարբեր տիպի լիպիդների քանակական
վերլուծություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. Գործնական աշխատանքներ
3. Առաջադրանքների կատարման ստուգում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ ստուգում – կազմակերպվում է բանավոր, հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 2ական միավոր: Գնահատման քայլը` 0.5միավոր:
2. 2-րդ ընթացիկ ստուգում - կազմակերպվում է գրավոր, հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 2ական միավոր: Գնահատման քայլը` 0.5միավոր:
3. Եզրափակիչ ստուգում - բանավոր հարցում, հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 2 միավոր, 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Գնահատման քայլը՝ 0.5 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Սպիտակուցներին
բնորոշ
մի
շարք
պարամետրերի
որոշումը
էլեկտրաֆորետիկ տարբեր մեթոդների միջոցով: Տեսական հարցեր`
կապված էլեկտրաֆորետիկ մեթոդների օգնությամբ ըստ մոլեկուլային
զանգվածի, իզոէլեկտրիկ կետի, լիցքի և ձևի սպիտակուցների
տարաբաժանման հետ: Էլեկտրաֆորեզի բնափոխող և նատիվ
Տարատեսակները: Սպիտակուցների մոլեկուլային զանգվածի որոշումը
նատրիումի
դոդեցիլսուլֆատի
(ՆԴՍ)
ներկայությամբ
տարվող
պոլիակրիլամիդային ժել (ՊԱԱԺ) դիսկ էլեկտրաֆորեզի եղանակով:
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Նրբաշերտ
քրոմատոգրաֆիայի
տարատեսակ
միկրոնրբաշերտ
քրոմատոգրաֆիա: Տեսական հարցեր: ՄիկրոՆՇՔ
մեթոդի կիրառումը
ստերոիդային հորմոնների որակական և քանակական վերլուծության
համար: Առնետի արյան մեջ և ուղեղում պարունակող ստերոիդ հորմոնների
լուծահանումը և տարաբաժանումը միկրոնրբաշերտ քրոմատոգրաֆիայի
մեթոդով: Լիպիդները որպես կենսակարգավորիչներ: Ժամանակակից
պատկերացումներ տարբեր խմբերի պատկանող լիպիդների կարգավորիչ
դերի մասին: Ազդանշանման սֆինգոմիելինային և ֆոսֆոինոզիտիդային
ուղիները
Առնետի տարբեր հյուսվածքներից ստացված ընդհանուր ֆոսֆոլիպիդների և
պոլիֆոսֆոինոզիտիդների կազմի ուսումնասիրությունը միկրոնրբաշերտ
քրոմատոգրաֆիայի մեթոդով: Համակարգչային FUGIFILM Science Lab. 2001
Image Gauge V 4.0, ծրագրի օգնությամբ նրբաշերտ քրոմատոգրաֆիայի
մեթոդով տարաբաժանված ստերոիդ հորմոնների և տարբեր տիպի
լիպիդների քանակական վերլուծությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Сумина Е.Г.,Штыков С.Н.,Угланова В.З., Кулакова Н.В. // Тонкослойная
хроматография.
Теоретические
основы
и
практическое
применение:Учебное пособие, 3-е издание, 2012, 128с.
2. Стручкова И.В., Кальясова Е,А,// Теоретичесие и практические основы
проведения электрофореза белков в полиакриламидном гегеле.
Электронное учебно-методическое пособие. – НГУ, 2012, 60с.
3. Spangerberg B. et al.,// Quantitative Thin-Layer Chromatography, 2011,642 p.,
Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
4. Makin H.L.J, Gower D.B. //Steroid Analysis, 2010, 32p.,Springer Science
+Business Media B.V.
5. Поляничко А.М. // Электрофорез в ПААГ. Методическое пособие,
2007, 72 с.
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2. Թույների, տոքսինների և քսենոբիոտիկների
3. 3 ECTS
չեզոքացման մեխանիզմները
կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.30 ժամ
6. 3-րդ՝աշնանային
7.Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսումնասիրել արտաքին միջավայրի օտարածին գործոնների
ազդեցությունը
կենդանի
օրգանիզմների
ֆունկցիոնալ
փոփոխությունների վրա
• նկարագրել քսենոբիոտիկների աղբյուրները և տարածման ուղիները
• բացատրել
քսենոբիոտիկների
ազդեցությամբ
զարգացող
ռեակցիաները
• քննարկել քսենոբիոտիկների փոխանակության արգասիքների
օրգանիզմից դուրս բերման եղանակները
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ձևավորել պատկերացում էնդոգեն և օտարածին միացությունների
կենսակերպարանափոխության գործընթացների վերաբերյալ
• հիմնավորել
կենսակերպարանափոխությունը
ապահովող
ֆերմենտների
կիրառումը
տոքսիկոլոգիական,
կենսատեխնոլոգիական, էկոլոգիական, դեղագիտական խնդիրների
լուծման տեսանկյունից
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
•

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. գնահատել ախտաբանական գործընթացներում քսենոբիոտիկների դերը
2. վերլուծել օտարածին տոքսիկ նյութերի ազդեցության ներքո առանձին
օրգանների և համակարգերի գործունեության խախտման հիմքում ընկած
մոլեկուլային մեխանիզմները
3. ներկայացնել «քիմիական սթրեսի» զարգացման պայմաններում
հոմեոստազի ապահովման և խափանման մոլեկուլային մեխանիզմները

4. բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

5. կիրառել կենդանի համակարգերում քսենոբիոտիկների ուսումնասիրման
ժամանակակից կենսաքիմիական մեթոդները
6. նկարագրել կենսաքիմիական գործընթացները քսենոբիոտիկների
ազդեցության պայմաններում
7. ինքնուրույն կանխատեսել, տարբերակել քսենոբիոտիկների, թույների
ազդեցությամբ տեղի ունեցող փոփոխությունները բջիջներում և
ենթաբջջային կառույցներում
8. գտնել և տարանջատել թունաբանության կենսաքիմիական հիմունքների
վերաբերյալ նոր տեղեկատվություն և կիրառել բժշկական,
գիտահետազոտական խնդիրների լուծման նպատակով

9. գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

10. համակարգել և դասակարգել ստացած գիտելիքները և ուղղել
կիրառական խնդիրների լուծմանը
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ
վերջնարդյունքները.
1. համակարգում է կենդանիների, բույսերի, միկրոօրգանիզմների
տոքսինների բնութագիրը
2. վերլուծում է ազատ ռադիկալային գործընթացների ակտիվացման,
էներգիական փոխանակության խանգարումների բջջատոքսիկ
մեխանիզմները
3. բացահայտում է քսենոբիոտիկների փոխազդեցությունը
սպիտակուցների, նուկլեինաթթուների, ճարպերի հետ
4. տարբերակում է քսենոբիոտիկների կենսակերպարանափոխության
փուլերը, փուլերի ֆերմենտների բնութագիրը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
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1. ավանդական դասախոսություն
2. դասախոսություն - քննարկում
3. բանավեճ
4. խմբային հետազոտության մեթոդ
5. տեղեկատվության մուլտիմեդիա ցուցադրումներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ ստուգում – կազմակերպվում է բանավոր, հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 2ական միավոր: Գնահատման քայլը` 0.5միավոր:
2. 2-րդ ընթացիկ ստուգում - կազմակերպվում է գրավոր, հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 2ական միավոր: Գնահատման քայլը` 0.5միավոր:
3. Եզրափակիչ ստուգում - բանավոր հարցում, հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 2 միավոր, 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Գնահատման քայլը՝ 0.5 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1
քսենոբիոտիկների առանձին խմբերի բնութագիրը, կենսաբանական
ակտիվությունը
2 տոքսինների ընդհանուր բնութագիրը
3
օտարածին
միացությունների
փոխանակության
փուլերը,
փոխանակությունը ապահովող ֆերմենտների բնութագիրը
4քսենոբիոտիկների
կենսակերպարանափոխություն,
կենսակերպարանափոխության
ֆերմենտների
կիրառումը
կենսատեխնոլոգիայում
5 դեղամիջոցների կենսակերպարանափոխություն
6 կենսակերպարանափոխության գործընթացի կարգավորումը
7 քսենոբիոտիկների փոխադրման մեխանիզմները
8 քսենոբիոտիկների և կենսահամակարգերի կառուցվածքային տարրերի
փոխազդեցությունը
9 քսենոբիոտիկների վարքագիծը էկոհամակարգերում
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Булавинцева О.А. Биохимия ксенобиотиков, Иркутск, 2013
2. Гуляева Л.Ф., Райс Р.Х. Билогогические эффекты токсических соединений.
Новосибирск, Изд. Новосиб. гос. универ., 2005, 204с.
3. Anzenbacher P., Zanger M. Metabolism of Drugs and Other Xenobiotics, 2012,
724p.
4. Lee Ph., Aizawa H. et al, Handbook of Metabolic Pathways of Xenobiotics,
2014, 2560p.
5. http:// www ncbi.nlm.nih.gov/ Pubmed-База научных данных в области
биомедицинских наук
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2. Սննդի կենսաքիմիա և անվտանգություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.30 ժամ
6. 3-րդ ՝ աշնանային
7.Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողի մոտ ձևավորել պատկերացում մարդկանց սնման կարգի
կարևորության մասին օրգանիզմում նյութափոխանակության նորմալ
ընթացքի համար:
• սննդամթերքների արտադրության, մշակման, պահպանման
ժամանակակից տեխնոլոգիաների, այդ թվում նաև
գյուղատնտեսական մշակաբույսերի աճեցման, մշակման նորագույն
կենսատեխնոլոգիաների մասին։
• սննդային անվտանգության ՀՀ-ում և աշխարհում ընդունված
նորմատիվ փաստաթղթեր սննդային մթերքների որակի հսկողության
վերաբերյալ։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել սննդի կենսաքիմիայի հիմնական սկզբունքները
2. ձևակերպել սննդակարգի այն հիմնական նորմերը որոնք նպաստում են
օրգանիզմում նյութափոխանակության նորմալ ընթացքին և
առողջության պահպանմանը
3. նկարագրել սնման կարգի խախտումների դեպքում առաջ եկած
ախտահարումները և նրանց հաղթահարման միջոցները
4. բացատրել ժամանակակից աննդային արդյունաբերության մեջ լայնորեն
օգտագործվող գենոմոդիֆիկացված սննդամթերքի վտանգները
առողջության համար
5. լուսաբանել աշխարհում և ՀՀ-ում ներկայումս կիրառվող սննդի
անվտանգությունը ապահովող արդի մեթոդները

6. բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

7. գնահատել առաջին անհրաժեշտության աննդամթերքում առկա
վտանգավոր հավելումների առկայությունը
8. լուսաբանել աշխարհում և ՀՀ-ում սննդամթերքի մշակման,
պահածոյացման և պահպանման ընդունված նորմատիվ փաստաթղթերը
9. գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
10. Արժևորել ճիշտ սնվելու մշակույթի ձևավորումը առողջության
պահպանման գործում
11. առաջարկել տարբեր տարիքային խմբերի համար նորմալ աճը և
զարգացումը ապահովող սննդակարգեր
12. վերլուծել աշխարհում և ՀՀ-ում սննդի անվտանգությունը ապահովող
առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ
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վերջնարդյունքները.
1. ձևակերպել սննդակարգի այն հիմնական նորմերը որոնք նպաստում են
օրգանիզմում նյութափոխանակության նորմալ ընթացքին և
առողջության պահպանմանը
2. նկարագրել սնման կարգի խախտումների դեպքում առաջ եկած
ախտահարումները և նրանց հաղթահարման միջոցները
3. գնահատել առաջին անհրաժեշտության աննդամթերքում առկա
վտանգավոր հավելումների առկայությունը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. մասնակցություն քննարկումներին
3. հանձնարարված գրականության ընթերցում
4. խմբային աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ ստուգում – կազմակերպվում է բանավոր, հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 2ական միավոր: Գնահատման քայլը` 0.5միավոր:
2. 2-րդ ընթացիկ ստուգում - կազմակերպվում է գրավոր, հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 2ական միավոր: Գնահատման քայլը` 0.5միավոր:
3. Եզրափակիչ ստուգում - բանավոր հարցում, հարցատոմսը պարունակում
է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 2 միավոր, 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Գնահատման քայլը՝ 0.5 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Սննդանյութերի քիմիան և մարդկանց տարբեր տարիքային խմբերի
սնման
առանձնահատկությունները։
2.
Օրգանական
մակրոմիացությունները որպես օրգանիզմում անհրաժեշտ էներգիայի
աղբյուր։ Ճարպակալում, սննդային կախվածություն, նրա առաջացման
մեխանիզմները։ 3. Սպիտակուցային միացություններ։ Սպիտակուցների
դերը մարդու սննդակարգում, նրանց սննդային արժեքը։ Կենդանական և
բուսական ծագում ունեցող սպիտակուցներ և նրանց համադրումը տարբեր
սննդակարգերում։ Երկրագնդում սպիտակուցների դեֆիցիտի խնդիրները,
3D- և Foodprinting տեխնոլոգիաների միջոցով պրոտեիններով հարուստ
մթերքների ստացումը։ 4. Վիտամիններ, նրանց դասակարգումը։
Վիտամինների դերը տարբեր նյութափոխանակային ուղիներում։ Հիպո- և
հիպեր վիտամինոզներ։ Առաջին անհրաժեշտության սննդամթերքի
հարստացումը որոշ վիտամինային միացություններով։ Դրա դրական և
բացասական կողմերը։ 5. Հանքային էլեմենտներ։ Սննդամթերքներում առկա
նրանց քանակները և դերը նյութափոխանակության մեջ։ 6. Սննդամթերքի
արտադրության ժամանակակից տեխնոլոգիաներ։ Սննդամթերքի մշակման,
պահանման
տեխնոլոգիաներ։
Գյուղատնտեսական
մշակաբույսերի
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աճեցման, մշակման նորագույն կենսատեխնոլոգիաներ։ 7. ԳՄՕ -ների
օգտագործումը։ Դրանց օգտագործման հնարավոր դրական և բացասական
կողմերը տարբեր առաջատար գիտնականների գնահատմամբ։ 8. Սննդային
անվտանգություն։
ՀՀ-ում
և
աշխարհում
ընդունված
նորմատիվ
փաստաթղթեր սննդային մթերքների որակի հսկողության վերաբերյալ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. И. А. Рогов, Л. В. Антипова, Н. И. Дунченко, Химия пищи, Москва, 2007,
855 стр.
2. «В мире науки» ежемес науч. инф. Журнал, Специальный выпуск “Все о
еде” Scientific American, Москва, N11, 2013
3. Нельсон Д., Кокс М. Основы биохимии Ленинджера, в 3-х томах, Москва,
Бином, 2015 в трех томах, 448стр.
4. Alka Mohan Chutani, Nutritional Biochemistry, New Delhi, 2008, p 1-35
5. «Can We Feed The World?» The future of Food. Scientific American e-book,
August 19.2013, http://books.scientific-american.com/sa-ebooks
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2. Արտակարգ իրավիճակներ և սթրեսին
հակազդում

4. 4 ժամ/շաբ.
6. 3-րդ՝ աշնանային

3. 6 ECTS
կրեդիտ

5. դաս. 45 ժամ/ լաբ.15 ժամ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում տարբեր էքստրեմալ
վիճակներում օրգանիզմներում տեղի ունեցող կենսաքիմիական
գործընթացների փոփոխությունների մասին,
• նշել այն հնարավորությունները, որոնք կարող են դրական
ազդեցություն ունենալ օրգանիզմում պաշտպանական
մեխանիզմների գործարկման պրոցեսում
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. թվարկել տվյալ էքստրեմալ վիճակում նյութափոխանակության
ընթացքում տեղի ունեցող փոփոխությունները,
2. պնդել, որ լրիվ քաղցի ընթացքում մարդու օրգանիզմում տեղի է
ունենում նյութափոխանակության անցում ածխաջրերից լիպիդներին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.

գնահատել օրգանիզմի վրա տարբեր արտակարգ իրավիճակների
ազդեցությունը
4. գնահատել նյութափոխանակության փոփոխություններն
օրգանիզմում՝ ի պատասխան արտաքին սթրեսային
ազդեցությունների
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5.

համեմատել տարբեր սթրեսային գործոնների (իոնացնող
ճառագայթում, բարձր ջերմաստիճան և այլն) ազդեցությունն
օրգանիզմի վրա, բացահայտել բացասական ազդեցության
աստիճանը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
6.

ուսանողը կկարողանա միավորել իր ստացած գիտելիքները
արտաքին սթրեսային գործոնների ազդեցությամբ օրգանիզմի և
կենսաբանական մակրոմոլեկուլների վնասման վերաբերյալ,
քննարկել դրանք, մեկնաբանել և ընդհանրացնել՝ այլ մեթոդներով
ստացած արդյունքների հիման վրա
7. փոխանցել ունեցած գիտելիքները ուսանողներին, ինչպես նաև՝
տվյալ բնագավառում աշխատող, սակայն քննարկվող ծրագրի
շրջանակներում արծարծված որևէ խնդրից քիչ տեղյակ մարդկանց
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ
վերջնարդյունքները.
1. բացահայտել տարբեր սթրեսային ազդակների ազդեցությունը
օրգանիզմի վրա
2. գնահատել տարբեր սթրեսային ազդակների ազդեցությամբ
կենսամոլեկուլների վնասման չափը,
3. համակարգել օրգանիզմի վրա արտակարգ իրավիճակների
ազդեցության հետևանքները
4. հետևություններ անել արտաքին սթրեսային գործոնների
ազդեցության նկատմամբ պաշտպանիչ միջոցառումների
իրականացման արդյունավետության մասին
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. Դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, բացատրում և
ուսանողին հասանելի է դարձնում արտաքին սթրեսային գործոնների
ազդեցության մեխանիզմը, տարբեր արտակարգ իրավիճակներում
օրգանիզմներում ըն թացող նյութափոխանակային փոփոխությունները,
բջիջներում կենսամոլեկուլների հնարավոր կառուցվածքաֆունկցիոնալ
փոփոխությունները:
2. Դասախոսը կազմակերպում և անց է կացնում լաբորատոր դասեր՝
նվիրված օրգանիզմի վրա արտաքին սթրեսային գործոնների ազդեցության
բացահայտմանը։
3. Լսարանից դուրս ուսանողը ընթերցում է առարկային վերաբերող
գրականությունը, այնուհետև լսարանում կազմակերպվում են թեմային
առնչվող քննարկումներ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ ստուգում – կազմակերպվում է գրավոր, հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 2
միավոր, առավելագույն գնահատականը՝ 10 միավոր: Պատասխանը
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գնահատելիս հաշվի է առնվում, թե ուսանողն ինչ չափով է շարադրել
հարցի պատասխանը, հաշվի է առնվում հանձնարարված
գրականությունից ուսանողի կողմից լրացուցիչ փաստարկների
ներկայացման հանգամանքը: Գնահատման քայլը՝ 0.5 միավոր:
2. 2-րդ ընթացիկ ստուգում - կազմակերպվում է բանավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, որոնցից յուրաքանչյուրը
գնահատվում է 2 միավոր, առավելագույն գնահատականը՝ 10
միավոր: Պատասխանը գնահատելիս հաշվի է առնվում, թե
ուսանողն ինչ չափով է շարադրել հարցի պատասխանը, հաշվի է
առնվում հանձնարարված գրականությունից ուսանողի կողմից
լրացուցիչ փաստարկների ներկայացման հանգամանքը:
Գնահատման քայլը՝ 0.5 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Նյութափոխանակության փոփոխությունները մարդու օրգանիզմում
քաղցի ընթացքում։ 2. Ազոտային քաղցի ընթացքում Candida ցեղի
խմորասնկերի բջիջների ամինաթթվային փուլում, սպիտակուցային
ֆրակցիաներում տեղի ունեցող փոփոխությունները։ 3. Ազոտային քաղցի
ենթարկված խմորասնկերը նորմալ սննդամիջավայրում ինկուբացիայի
ենթարկելիս
բջիջների
սպիտակուցային
փոխանակության
փոփոխությունները։ 4. Կենսամոլեկուլների (ֆերմենտներ, սպիտակուցներ,
նուկլեինաթթուներ և այլն) կառուցվածքաֆունցիոնալ փոփոխությունները
իոնացնող
ճառագայթման
ազդեցությամբ։
5.
Ջերմաշոկային
սպիտակուցների սինթեզը բջիջներում բարձր ջերմաստիճանային սթրեսի
պայմաններում, ջերմաշոկային սպիտակուցների ուսումնասիրումը։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Белозерский Г.Н. Радиационная экология, Москва, “Академия”, 2008,
382стр.
2. Бутомо Н.В., Гребенюк А.Н., Легеза В.И. Основы медицинской
радиобиологии, 2004, Фолиант, 284стр.
3. Василенко И. Я., Василенко О. И. Биологическое действие продуктов
ядерного деления, М., Бином, 2011, 384 с.
4. ненко С.П., Вайсон А.А. Радиобиология человека и животных, Москва,
“Высшая школа”, 2004, 549стр
5. Radiation Chemistry. From Basics to Applications in Material and Life Sciences,
EDP Science, 2008, 307p.
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2. Բժշկական կենսաքիմիա -2

4. 4 ժամ/շաբ.
6. 3-րդ ՝ աշնանային

3. 6 ECTS
կրեդիտ

5 դաս. 45ժամ/ լաբ. 15 ժամ
7 Առանց եզրափակիչ գնահատումով
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դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել մարդու օրգանիզմում ախտաբանական
գործընթացներին զուգակցող նյութափոխանակության
խանգարումների հետ
• բացատրել, որ օրգանիզմների ախտաբանական կենսաքիմիական
գործընթացների հիմքում ընկած են մոլեկուլային կառուցվածքների
փոփոխությունները կամ քիմիական և էներգետիկ վերափոխումները
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

բացատրել
ախտաբանական
գործընթացներին
զուգակցող
կենսաքիմիական մեխանիզմները
2. ներկայացնել
ախտաբանական
գործընթացներին
զուգակցող
կենսաքիմիական գործընթացների քանակական տեղաշարժերը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

3. տարբերակել նյութափոխանակությանը մասնակացող կարևոր
մետաբոլիտների (գլյուկոզ, միզանյութ, բիլիռուբին, միզաթթու,
կաթնաթթու, պիրոխաղողաթթու և այլն) նորմալ ցուցանիշները և
նրանց շեղումները նորմայից
4. գործնականում իրականացնել կենսաբանական օբյեկտների հետ
տարբեր գիտահետազոտական փորձարարական աշխատանքներ՝
օգտագործելով ժամանակակից սարքավորումներ
5. կիրառել անհրաժեշտ լաբորատոր թեսթեր և ստացված տվյալները
ենթարկել վիճակագրական մշակման
6. զարգացնել ուսումնա-ճանաչողական գործունեությունը՝ հիմք
ընդունելով ինքնուրույն արտալսարանային աշխատանքները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

7. վերլուծել օրգանիզմի հիմնական կենսաբանական հեղուկների
(արյուն, մեզ, լեղի, ստամոքսահյութ) լաբորատոր ախտորոշման
արդյունքերը
8. ախտորոշել տարբեր օրգան համակարգերի պաթոլոգիաները՝
նրանցում
ընթացող
կենսաքիմիական
գործընթացների
խաթարումների պատկերի հիման վրա
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ
վերջնարդյունքները.
1. բացատրել
ախտաբանական
գործընթացներին
զուգակցող
կենսաքիմիական մեխանիզմները
2. ներկայացնել
ախտաբանական
գործընթացներին
զուգակցող
կենսաքիմիական գործընթացների քանակական տեղաշարժերը
3. տարբերակել
նյութափոխանակությանը
մասնակացող
կարևոր
մետաբոլիտների
(գլյուկոզ,
միզանյութ,
բիլիռուբին,
միզաթթու,
կաթնաթթու, պիրոխաղողաթթու և այլն) նորմալ ցուցանիշները և նրանց
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շեղումները նորմայից
4. կիրառել անհրաժեշտ լաբորատոր թեսթեր և ստացված տվյալները
ենթարկել վիճակագրական մշակման
5. ախտորոշել տարբեր օրգան համակարգերի պաթոլոգիաները՝ նրանցում
ընթացող կենսաքիմիական գործընթացների խաթարումների պատկերի
հիման վրա
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. կարդալ դասախոսություն
2. անցկացնել սեմինար պարապմունքներ
3. կազմակերպել լաբորատոր աշխատանքներ
4. հանձնարարված գրականության ամփոփում՝ համացանցի
ռեսուրսների օգտագործում, արտասահմանյան գրականության
թարգմանություն
5. մասնակցություն քննարկումներին
6. ինքնուրույն աշխատանքների կատարում և վերլուծում
7. բանավոր ռեֆերատիվ աշխատանքների ներկայացում
8. թեմայի վերաբերյալ ներկայացանել մուլտիմեդիա շնորհանդես
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
3. 1-ին ընթացիկ ստուգում – կազմակերպվում է գրավոր, հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 2
միավոր, առավելագույն գնահատականը՝ 10 միավոր: Պատասխանը
գնահատելիս հաշվի է առնվում, թե ուսանողն ինչ չափով է շարադրել
հարցի պատասխանը, հաշվի է առնվում հանձնարարված
գրականությունից ուսանողի կողմից լրացուցիչ փաստարկների
ներկայացման հանգամանքը: Գնահատման քայլը՝ 0.5 միավոր:
1. 2-րդ ընթացիկ ստուգում - կազմակերպվում է բանավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, որոնցից յուրաքանչյուրը
գնահատվում է 2 միավոր, առավելագույն գնահատականը՝ 10
միավոր: Պատասխանը գնահատելիս հաշվի է առնվում, թե ուսանողն
ինչ չափով է շարադրել հարցի պատասխանը, հաշվի է առնվում
հանձնարարված գրականությունից ուսանողի կողմից լրացուցիչ
փաստարկների ներկայացման հանգամանքը: Գնահատման քայլը՝
0.5 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ածխաջրերի նյութափոխանակության պաթոլոգիայի կենսաքիմիական
հիմքերը
(բացառելով
էնզիմադիֆիցիտները:
Լիպիդների
նյութափոխանակության պաթոլոգիայի կենսաքիմիական մեխանիզմները։
Ազոտային նյութափոխանակության պաթոկենսաքիմիա։ Ինսուլին կախյալ
շաքարային դիաբետի կենսաքիմիա: Շաքարայաին դիաբետի ուշ
բարդացումներ: Ինսուլին ոչ կախյալ շաքարային դիաբետի կենսաքիմիա:
Ստերոիդային դիաբետ: Սնուցման և մարսողության խանգարումների
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կենսաքիմիա։ Ներզատիչ համակարգի խանգարումներ: Իմունային
համակարգի կենսաքիմիական խանգարումներ: Բժշկական էնզիմոլոգիա:
Սոմատիկ հիվանդությունների մոլեկուլային հիմքերը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Березов Т.Г., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия, 3-е изд. перераб. и
доп., М.: Медицина, 2007, 704с
2. Вавилова Т.П., Естафьева О.Л., Биохимия. Москва, 2005
3. Гринхаль Т. Основы доказательной медицины. Москва, 2009
4. Марри Р., Греннер и др. Биохимия человека. В 2 т-х , Москва, Мир,
2004
5. Николаев А.Я., Биологическая химия, Москва, Мед. информационное
агентство 2004, 496 с.

1. 0709/Մ15
4. 4 ժամ/շաբ.
6. 3-րդ ՝ աշնանային

2. Կլինիկական կենսաքիմիա-2

3. 6 ECTS
կրեդիտ

5. դաս.30 ժամ/ լաբ. 30 ժամ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• օրգանիզմի կենսագործունեության ֆիզիկական և քիմիական
հիմքերի, օրգանական և անօրգանական միացությունների
փոխգործունեության գործընթացների ճանաչումը:
• կենսաբանական հեղուկներում կենսաքիմիական ցուցանիշների
քանակական և որակական արժեքների գնահատման և
մեկնաբանման ունակությունների ձեռքբերումը:
• կենսաքիմիական ցուցանիշների ֆիզիոլոգիական և ախտաբանական
վիճակների ընկալման և մեկնաբանման ունակությունների
ձեռքբերումը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

վերարտադրել կլինիկական կենսաքիմիայի հիմունքներին և
կենսաքիմիկան գործընթացների առանձնահատկություններին:
2. թվարկել ճարպերի, սպիտակուցների և ածխաջրերի
կենսաքիմիական և պաթոքիմիական գործընթացները:
3. սահմանել կլինիկական էնզիմաբանության սկզբունքային
գործընթացները:
4. ձևակերպել հորմոնային կարգավորման կենսաքիմիական
հիմունքները:

բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
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5.

գնահատել օրգանիզմում ընթացող կենսաքիմիական
գործընթացները:
6. համեմատել օրգանիզմում ընթացող կենսաքիմիական նորմալ և
ախտաբանական գործընթացները:
7. տարբերակել կենսաբանորեն ակտիվ նյութերի ֆիզիոլոգիական և
ախտաբանական գործընթացները:

գ. Ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

8. ուսանողի կկարողանա գնահատել օրգանիզմում ընթացող
կենսաքիմիական գործընթացները, քննարկել և մեկնաբանել դրանք,
ինչպես նաև՝ փոխանցել ունեցած գիտելիքները արծարծվող
խնդիրներին քչատեղյակ անձանց:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ
վերջնարդյունքները.
1. գնահատել օրգանիզմում ընթացող կենսաքիմիական գործընթացները:
2. բացահայտել թթվա-հիմնային հավասարակշռության կարևորությունը
օրգանիզմում ընթացող կենսաքիմիական գործընթացների համար:
3. հետևություններ անել օրգանիզմում ընթացող կենսաքիմիական նորմալ և
ախտաբանական գործընթացների վերաբերյալ:
4. ցուցաբերել կլինիկական էնզիմաբանության հիմունքների
քաջատեղյակություն:
5. տիրապետել հորմոնային կարգավորման կենսաքիմիական
հիմունքներին:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. Գործնական պարապունքներ
3. Ինտերակտիվ քննարկումներ
4. Անհատական աշխատանքներ և ինքնակրթում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ ստուգում – կազմակերպվում է գրավոր, հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 2
միավոր, առավելագույն գնահատականը՝ 10 միավոր: Պատասխանը
գնահատելիս հաշվի է առնվում, թե ուսանողն ինչ չափով է շարադրել
հարցի պատասխանը, հաշվի է առնվում հանձնարարված
գրականությունից ուսանողի կողմից լրացուցիչ փաստարկների
ներկայացման հանգամանքը: Գնահատման քայլը՝ 0.5 միավոր:
2. 2-րդ ընթացիկ ստուգում - կազմակերպվում է բանավոր, հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 2
միավոր, առավելագույն գնահատականը՝ 10 միավոր: Պատասխանը
գնահատելիս հաշվի է առնվում, թե ուսանողն ինչ չափով է շարադրել
հարցի պատասխանը, հաշվի է առնվում հանձնարարված
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գրականությունից ուսանողի կողմից լրացուցիչ փաստարկների
ներկայացման հանգամանքը: Գնահատման քայլը՝ 0.5 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
• կլինիկական կենսաքիմիայի հիմունքները և կենսաքիմիկան
գործընթացների առանձնահատկությունները
• թթվա-հիմնային հավասարակշռություն
• ճարպերի կենսաքիմիան և պատոքիմիան
• սպիտակուցների կենսաքիմիան և պատոքիմիան
• ածխաջրերի կենսաքիմիան և պատոքիմիան
• կենսաբանորեն ակտիվ նյութեր
• կլինիկական էնզիմաբանություն
• հորմոնային կարգավորման կենսաքիմիական հիմքերը
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Еникеев Э.Ш. Сборник ситуационных задач по клинической биохимии для
интернов и ординаторов. Ульяновск: Ульяновский государственный
университет, 2013. – 40 стр.
2. Маршалл В.Дж., Бангерт С.К. Клиническая биохимия. Пер. с англ. под ред.
Бережняка С.А. – 6-е изд., перераб. и доп. Москва: БИНОМ, 2011. – 408 стр.
3. Никитина Л.П., Соловьева Н.В., Гомбоева А.Ц., и др. Избранные лекции по
клинической биохимии. Под редакцией профессора Л.П. Никитиной. в 3-х
частях – Часть I,II,III. Чита: Читинская государственная медицинская
академия, 2012. – 175 стр.
4. Gaw A., Murphy M., Path E., et al. Clinical Biochemistry. 5th Edition. ISBN:
9780702054143, 2013. – 196 pp.
5. Swaminathan R. Handbook of Clinical Biochemistry. 2nd Edition. ISBN: 978-9814469-10-4, 2011. – 816 pp.
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2. Գիտական սեմինար -1

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործ. 30 ժամ
6. 1-ին՝աշնանային
7. ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ծանոթացնել ուսանողներին կենսաքիմիայի ոլորտի հիմնախնդիրներին,
ամբիոնում իրականացվող գիտահետազոտական աշխատանքի հիմնական
ուղղություններին
• սովորեցնել ուսանողներին ` ներկայացնել սեփական հետազոտության
արդյունքները գիտական զեկուցման ձևով
• վարել գիտական բանավեճ
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. թվարկել կենսաքիմիայի արդիական հիմնախնդիրները
2. տեղեկություն հաղորդել ամբիոնի գիտահետազոտական աշխատանքի
ուղղությունների մասին
3. տեղեկացված լինել մագիստրոսական թեզերի առաջարկվող թեմաներին
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. հանդես գալ գիտական զեկույցով
5. Իրականացնել քննարկումներ զեկուցումների շուրջ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

6. իր ստացած տեղեկատվությունը փոխանցել մյուս ուսանողներին, ովքեր քիչ
են տեղյակ բնագավառի հիմնախնդիրներին
7. մեկնաբանել լսված զեկւցումների վերաբերյալ գիտական տվյալները
8. մասնակցել գիտական քննարկումների և բանավեճերի
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. ծանոթացում կենսաքիմիայի ոլորտի հիմնախնդիրներին
2. ծանոթացում ամբիոնում իրականացվող գիտահետազոտական
աշխատանքներին
3. իրազեկում ամբիոնում կատարվող մագիստրոսական թեզերի թեմաներին
4. արդիական թեմաներով մագիստրոսական թեզերի թեմաների ընտրություն և
իրականացում
5. տեղեկատվության փոխանակում մյուս ուսանողների հետ
6. գիտական զեկույցների անցկացում, բանավեճերին և քննարկումներին
մասնակցություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. գիտական զեկույցներ
2. ռեֆերատներ
3. ինտերակտիվ քննարկումներ
4. անհատական աշխատանքներ և ինքնակրթում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք. Անց է կացվում` ուսանողի ներկայացրած գիտական զեկույցի,
ռեֆերատների հիման վրա: Գնահատման քայլը` 0.5միավոր: Առավելագույն
գնահատականը` 20միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Նյութափոխանակության և կենսաէներգետիկայի ուսումնասիրություններ`
կապված տարբեր կենդանի օրգանիզմներում նյութափոխանակության հիմնական
գործընթացների,
նյութափոխանակությունը պայմանավորող ֆերմենտների
սինթեզի և ակտիվության կարգավորման հետ, էներգիայի ձևափոխման
համակարգերի աշխատանքի և էներգիական զուգորդման հետ, ԱԵՖ-ի սինթեզի
մեխանիզմի
և
կարգավորման,
բջջաթաղանթների
կառուցվածքի
և
թափանցելիության վրա ազդող գործոններ և խանգարումներ
6. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Северин Е.С., Биологическая химия, Мед.инф.агентство, Москва, 2014,759 с
2. Davison A., Milan A., Phillips S., Ranganath L. Biochemistry & Metabolism,
Eureka, 2015, 272p.
3. Nelson D., M.Cox Lehninger Principles of Biochemistry, Edition 6, 2010,
Freeman W.H.Company, 1340 p.
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4. http:// www.ncbi.nlm.nih.gov/ Pubmed-База научных данных в области
биомедицинских наук
5. Վերջին տարիների ամփոփիչ հոդվածներ՝ Annual Review
of Biochemistry, Biochemistry, Biochemistry News և այլ հանդեսներում

1. 0709/Մ17

2. Գիտական սեմինար -2

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործ. 30 ժամ
6. 2-րդ ՝ գարնանային
7. ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• մագիստրոսներին գիտական հետազոտություն կատարելու
մեթոդաբանական աջակցության ցուցաբերում
• մագիստրոսների մոտ գիտական զեկուցումներ անելու հմտությունների
ձևավորում
• մագիստրոսների մոտ գիտական բանավեճ վարելու ունակության
զարգացում
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. կատարել գիտական հաղորդումներ և զեկուցումներ
2. վարել գիտկան բանավեճեր
3. կատարել հարցադրումներ քննարկվող թեմայի շուրջ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

4. հանդես գալ գիտական զեկույցով
5. զեկուցել սեփական հետազոտության նախնական արդյունքները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

6. իր ստացած տեղեկատվությունը փոխանցել մյուս ուսանողներին, ովքեր քիչ
են տեղյակ բնագավառի հիմնախնդիրներին
7. մեկնաբանել իր կողմից ստացված և գրականությունից հայտնի գիտական
տվյալները
8. մասնակցել գիտական քննարկումների և բանավեճերի
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. կենսաքիմիայի ոլորտի հիմնախնդիրների իմացություն
2. գիտական զեկուցումներ անելու հմտություն
3. գիտական բանավեճեր վարելու ունակություն
4. տեղեկատվության փոխանակում մյուս ուսանողների հետ
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. գիտական զեկույցներ
2. ռեֆերատներ
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3. ինտերակտիվ քննարկումներ
4. անհատական աշխատանքներ և ինքնակրթում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք. Անց է կացվում` ուսանողի ներկայացրած գիտական զեկույցի,
ռեֆերատների հիման վրա: Գնահատման քայլը` 0.5 միավոր: Առավելագույն
գնահատականը` 20միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Իոնացնող
ճառագայթների
ազդեցությամբ
տարբեր
բջիջներում
կառուցվածքաֆունկցիոնալ
փոփոխությունների
ուսումնասիրում,
ռադիոզգայունության, ռադիոպաշտպանության մեխանիզմների և գործոնների
բացահայտում,
նյութափոխանակությունը
պայմանավորող
ֆերմենտների
կենսաքիմիական
ցուցանիշների
(ակտիվություն,
սուբստրատային
սպեցիֆիկություն, արգելակում և խթանում և այլն) ուսումնասիրում
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Белозерский Г.Н. Радиационная экология, Москва, “Академия”, 2008, 382стр.
2. Nelson, D.L., Cox, M.M., Lehninger principles of Biochemistry, 2013, Freeman and
Comp., 1198p
3. http:// www.ncbi.nlm.nih.gov/ Pubmed-База научных данных в области
биомедицинских наук Radiation Chemistry. From Basics to Applications in
Material and Life Sciences, 2008
4. Վերջին տարիների ամփոփիչ հոդվածներ՝ Annual Review of Biochemistry,
Biochemistry, Biochemistry News, Interntional Journal of Radiation Biology և
այլ հանդեսներում

1. 0709/Մ19

2. Գիտական սեմինար -3

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործ.30 ժամ
6. 3-րդ ՝աշնանային
7. ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• մագիստրոսական ատենախոսության փորձարարական տվյալների արդյունքում
զեկուցման ձևակերպման կարողություն
• սովորեցնել ուսանողներին ` ներկայացնել սեփական հետազոտության
արդյունքները գիտական զեկուցման ձևով
• վարել գիտական բանավեճ
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. պատրաստել գիտական զեկուցում իր փորձարարական նախնական տվյալների
հիման վրա
2. տեղեկություն հաղորդել ամբիոնի գիտահետազոտական աշխատանքի մասին
3. քննարկել գիտական գրականության տվյալները
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. հանդես գալ գիտական զեկույցով
5. զեկուցել սեփական հետազոտության արդյունքները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

6. սովորեցնել ուսանողներին իրենց փորձնական տվյալների հիման վրա զեկուցում
պատրաստելը
7. մեկնաբանել իր կողմից ստացված և գրականությունից հայտնի գիտական
տվյալները
մասնակցել գիտական քննարկումների և բանավեճերի
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. մագիստրոսական թեզի թեմային համապատասխան փորձարարական աշխատանքի
պլանավորում և իրականացում
2. ստացված փորձնական տվյալների վերլուծություն և համապատասխան
ձևակերպման իրականացում
3. ամբիոնում կատարվող մագիստրոսական թեզերի փորձարարական տվյալների
քննարկման հմտություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գիտական զեկույցներ
2. ռեֆերատներ
3. ինտերակտիվ քննարկումներ
4. անհատական աշխատանքներ և ինքնակրթում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք. Անց է կացվում` ուսանողի ներկայացրած գիտական զեկույցի,
ռեֆերատների հիման վրա: Գնահատման քայլը` 0.5 միավոր: Առավելագույն
գնահատականը` 20միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բույսերի կենսաքիմիայի արդի հիմնահարցեր, բույսերում առաջնային և
երկրորդային
նյութափոխանակության,
դեղաբույսերում
պարունակվող
կենսաբանական ակտիվ միացությունների (պոլիսախարիդներ, գլիկոզիդներ և այլն)
քիմիական բնութագրերի ուսումնասիրում, էնդեմիկ դեղաբույսերի քիմիական կազմի և
մարդու օրգանիզմի վրա բնականոն և ախտաբանական վիճակներում դրանց
լուծամզվածքների
կենսաբանական
ազդեցության
և
դրա
մեխանիզմների
ուսումնասիրում
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Костин В.И. Биохимия растений: учебное пособие, Ульяновск, УГСХА, 2014
2. Новиков Н.Н. Биохимия растений, М., Колос С., 2012, 679стр
3. Nelson, D.L., Cox, M.M., Lehninger principles of Biochemistry, 2013, Freeman and Comp.,
1198p
4. http:// www.ncbi.nlm.nih.gov/ Pubmed-База научных данных в области
биомедицинских наук Վերջին տարիների ամփոփիչ հոդվածներ՝ Annual Review
of Biochemistry, Biochemistry, Biochemistry News և այլ հանդեսներում
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1. 0709/Մ21

2. Գիտական սեմինար -4

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործ. 30 ժամ
6. 4-րդ ՝գարնանային
7. ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• կազմակերպել մագիստրոսական թեզերի փորձարարական տվյալների
վերլուծության իրականացում
• ստացված սեփական փորձարարական տվյալների ամփոփման հիման վրա
պատրաստել և ներկայացնել զեկուցում
• քննարկել մագիստրոսական ատենախոսության հիմնական եզրակացությունները
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. վերլուծել իր մագիստրոսական թեզի թեմայով ստացված սեփական
փորձարարական տվյալները և ձևակերպել զեկուցման տեսքով
2. տվյալ խնդրին վերաբերող գիտական գրականության տվյալները համեմատել իր
կողմից ստացված փորձնական արդյունքների հետ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

3. հանդես գալ գիտական զեկույցով
4. զեկուցել սեփական հետազոտության արդյունքները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

5. իր ստացած տեղեկատվությունը փոխանցել մյուս ուսանողներին, ովքեր քիչ են
տեղյակ բնագավառի հիմնախնդիրներին
6. մեկնաբանել իր կողմից ստացված և գրականությունից հայտնի գիտական
տվյալները
7. մասնակցել գիտական քննարկումների և բանավեճերի
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Կենսաքիմիական որևէ խնդրի լուծման համար փորձարարական աշխատանքի
պլանավորում
2. ստացված փորձնական տվյալների հիման վերլուծություն և զեկուցման ձևով
ձևակերպում
3. կատարված փորձարարական աշխատանքի վերջնարդյունքների քնարկում և
ներկայացում
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գիտական զեկույցներ
2. ռեֆերատներ
3. ինտերակտիվ քննարկումներ
4. անհատական աշխատանքներ և ինքնակրթում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք. Անց է կացվում` ուսանողի ներկայացրած գիտական զեկույցի,
ռեֆերատների հիման վրա: Գնահատման քայլը` 0.5 միավոր: Առավելագույն
գնահատականը` 20միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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մարդու
օրգանիզմում
ախտաբանական
գործընթացներին
զուգակցող
նյութափոխանակության
խանգարումների,
տարբեր
ֆերմենտների
կառուցվածքի և ակտիվության փոփոխությունների ուսումնասիրություններ
• Առողջ դոնորների և քաղցկեղի տարբեր ձևերով հիվանդների կենսաբանական
հեղուկներում
պուրինային
փոխանակության
մետաբոլիտների
կոնցենտրացիայի կարգավորմանը մասնակցող ֆերմենտների` ԳԴԱ, ԳԶԴԱ,
ԱԴԱ, ակտիվության համեմատական ուսումնասիրություններ՝ տարբեր
միացությունների, այդ թվում՝ դեղամիջոցների ազդեցության պայմաններում
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Еникеев Э.Ш. Сборник ситуационных задач по клинической биохимии для интернов и
ординаторов. Ульяновск: Ульяновский государственный университет, 2013. – 40 стр.
2. Никулин Б.А. Пособие по клинической биохимии. Учебное пособие для системы
послевузовского профессионального образования врачей. Москва: ГЭОТАР-Медиа,
2008. – 250 стр.
3. Gaw A., Murphy M., Path E., et al. Clinical Biochemistry. 5th Edition. ISBN: 9780702054143,
2013. – 196 pp.
4. Swaminathan R. Handbook of Clinical Biochemistry. 2nd Edition. ISBN: 978-981-4469-10-4,
2011. – 816 pp.
5. http:// www.ncbi.nlm.nih.gov/ Pubmed-База научных данных в области
биомедицинских наук Վերջին տարիների ամփոփիչ հոդվածներ բժշկագիտական
հանդեսներում
•
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱՆՐԷԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
1. Ծրագրի անվանումը և
մասնագիտության թվանիշը

Կիրառական մանրէաբանություն

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Կիրառական մանրէաբանություն
մագիստրոսի աստիճան

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական
տարին

2019-2021

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն, անգլերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
ԵՊՀ մագիստրատուրա մրցույթային կարգով կարող են ընդունվել ՀՀ պետական և
ըստ մասնագիտությունների հավատարմագրված ոչ պետական բարձրագույն
ուսումնական հաստատությունների բակալավրի կամ դիպլոմավորված
մասնագետի որակավորում ունեցող անձինք։
Նույն մասնագիտության շրջանակներում ընդունելությունն անցկացվում է առանց
քննությունների, իսկ հարակից մասնագիտություններով դիմորդները հանձնում են
համապատասխան մասնագիտության բակալավրի ավարտական ամփոփիչ
քննությունը:
9. Ծրագրի նպատակը
Ծրագրի նպատակն է.
•

Զարգացնել

խոր

մանրէաբանության

մասնագիտական
և

նորարարական

գիտելիքներ

տեխնոլոգիաների

կիրառական
հիմնարար

և

կիրառական ասպարեզներում, գիտական հետազոտություններ կատարելու և
գիտական արդյունքներն արտադրության մեջ փորձարկելու և ներդնելու
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ունակություն,
•

Խթանել ուսանողների նորարարական մտածողությունը՝ մշակելու
կիրառական նշանակության և հետազոտությունների արդյունքների
ներդրման և առևտրայնացման նորարարական առաջարկներ, ձևակերպելու
առաջադրանքի հետազոտության նպատակը և առաջադրել խնդիրներ
կիրառական մանրէաբանության տարբեր ոլորտներում,

•

Մշակել մասնագիտական գործունեության օբյեկտների և հետազոտման
գործընթացների, ինչպես նաև դրանք իրականացնող կոլեկտիվների
աշխատանքի ծրագրավորում և կազմակերպում, ընտրել նշված
գործընթացների իրականացման համար կազմակերպական մեթոդներ,
ինչպես նաև տեխնոլոգիական, ծրագրային և գործիքային միջոցներ,

•

Ծրագրավորել և կազմակերպել ստացված արդյունքների ներդրման և
առևտրայնացման գործընթացը,

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1. նկարագրելու բնական գիտությունների գերժամանակակից նվաճումների
վրա հիմնված ամբողջական պատկերացումները, ինչպես նաև օրգանական
աշխարհում և դրանում մանրէների ու այլ կենդանի օրգանիզմների դերը
Ա2. նկարագրելու անհատական և խմբակային (համալիր, նախաձեռնող և
պատվիրված

հետազոտությունների

առանձնահատկությունները,

ռեֆերատի, թեզիսի, հոդվածի, զեկուցման, հաշվետվության և այլ տիպի
գիտական

տեղեկատվության

հետազոտությունների

մշակման

առանձնահատկությունները

եղանակները,
կենսաբանության

և

հարակից ոլորտներում։
Ա3. պատկերացնելու մանրէների արտադրական շտամների ստացման,
ընտրության, պահպանման և կենսատեխնոլոգիայում, էներգետիկայում ու
բնապահպանությունում
նրանց

օգտագործման

արտադրողականության

և

մեթոդները

տնտեսական

և

ճանապարհները,

արդյունավետության

գնահատումը
Ա4. բացատրելու կենսաբանական երևույթները, որում ներդաշնակորեն
կապված են մանրէների, նրանց կողմից իրականացվող գործընթացների,
նրանց ֆիզիկաքիմիական կազմի և նյութափոխանակության ճանապարհների
կարգավորման ու էվոլյուցիայի մասին պատկերացումները
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Ա5.

ներկայացնելու

մանրէաբանական

կենսատեխնոլոգիաների

և

նորարարական մոտեցումների հիմնարար և կիրառական հիմնախնդիրները,
սննդի,

էներգիայի

զարգացման,

նոր

տարբեր

կիրառման

աղբյուրների,

այլընտրանքային

արտադրություններում

հնարավորությունները,

գյուղատնտեսական

և

էներգետիկայի

Հայաստանի

մանրէների

արդյունաբերական

մանրէների
կիրառմամբ

օրգանական

թափոնների

վերամշակման տեխնոլոգիաների ստեղծման կամ բարելավման ու կիրառման
առավելություններն ու հեռանկարայնությունը։
Ա6.

ներկայացնելու

մոտեցումները

կիրառական

և

հիմնահարցերը,

մանրէաբանության

կենսատեխնոլոգիական

կենսաբանական

ժամանակակից

արտադրությունների

մեթոդներով

ստացվող

վառելիքի

արտադրման հիմնական մեթոդները և դրանց առանձնահատկությունները,
նկարագրելու
հարցերը,

կենսառեակտորների

էթիկայի

օգտագործման

կաննոները,

անվտանգության

համապատասխան

արտադրական

ձեռնարկություններում աշխատանքային հմտությունները։
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1. պատկերացնելու ժամանակակից գիտության և հետազոտությունների ու
նորարարական

գործունեության

մոտեցումների

մեթոդոլոգիային

և

մեթոդական ապարատին՝ վերլուծական և քանակական, մանրէաբանական
մասնագիտական գործունեության ընթացքում օգտագործվող մեթոդների և
նորագույն սարքավորումների հնարավորություններն ու սահմանները,
նորարարական առաջարկների ու տնտեսական հիմնավորման կազմելը
համակարգչային եղանակով տեղեկատվության հավաքման, խմբագրման,
մշակման, պահպանման, փոխանցման և պաշտպանության մեթոդները
Բ2. իրականացնելու

հետազոտությունների պլանավորում, հիմնավորում,

պատենտա-տեղեկատվական

վերլուծություն,

կիրառելու

մեթոդների

ընտրության, դրական և բացասական ստուգիչների, ճշգրիտ տվյալների և
դրանց վերարտադրության սկզբունքները,
վերլուծական

և

համեմատական

որակական և քանակական,

մեթոդները,

հետազոտությունների

արդյունքների ներկայացմամբ պատրաստելու զեկուցումներ
Բ3.

գնահատելու

հնարավորությունները,

կենսաբանական
մշակելու

օբյեկտների

կենսավառելիքի

օգտագործման
ստացման

նոր

տեխնոլոգիաներ, իրականացնելու արտոնագրման համար անհրաժեշտ
գործընթացներ,

արտադրական
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պայմաններում

սննդամթերքի

մանրէաբանական

վերահսկողություն,

կիրառելու

հմտություները

աշխատելու սննդի, առողջապահական, բժշկական, լաբորատորիաներում,
կարճաժամկետ

վերապատրաստումից

համապատասխան

արտադրությունում,

հետո

մշակելու

աշխատելու

կենսատեխնոլոգիայի

ոլորտի բիզնես ծրագրեր, կիրառելու մանրէաբանական ճշգրիտ մեթոդներ,
խմորման վերջնանյութերի հավասարակշռության վերլուծության մեթոդներ,
դրսևորել աշխատանքի բարձր արդյունավետություն` և՛ որպես խմբի
անդամ, և՛ որպես խմբի ղեկավար, ձևակերպելու գիտական հոդվածներ և
հաղորդումներ։
Բ4. կիրառելու մանրէաբանության, մոլեկուլաբջջային կենսաբանության և
այլ ուղղությունների հիմնական և վերլուծական ճշգրիտ քանակական
մեթոդները, և համադրելու կիրառական կենսաբանության և մանրէների
կենսատեխնոլոգիայի,

ինչպես

նաև

գենետիկական,

բջջային

և

նյութափոխանակային ճարտարագիտության ու կլոնավորման զարգացման
հիմնախնդիրները, հայեցակարգերն ու հեռանկարները
Բ5.

վերլուծելու

և

գնահատելու

կենսատեխնոլոգիական մեթոդները,
ֆերմենտների

սինթեզի

մանրէների

ուսումնասիրման

կանխատեսելու և մոդելավորելու

համակարգված

և

հաջորդական

մակածումը,

կարգավորելու մանրէների աճը և նյութափոխանակությունը տարբեր
գործոններով,

կիրառելու

մանրէների

նյութափոխանակային

առանձնահատկությունները տարբեր արտադրություններում առաջադրելով
հետազոտության նպատակներն և խնդիրները:
Բ6. պլանավորելու էկոլոգիական իրավիճակի բարելավման միջոցառումներ,
բնության և արտադրության մեջ օրգանական թափոնների մշակման
առաջարկներ, մշակելու բնության և մարդու առողջության պահպանմանն
ուղղված ծրագրեր, լուսաբանելու մանրէների կենսազանգվածի ստացման
նյութաէներգետիկական հաշվեկշիռը և գնահատելու մանրէների աճը ըստ
ածխածնի, թթվածնի և ջրածնի, մեկնաբանելու և հիմնավորելու մանրէների
կիրառմամբ

բնապահպանական

(թափոնների

վերամշակում,

կենսատեխնոլոգիաների

մետաղների

մշակման

կենսատարրալվացում

և

կենսառեմեդիացիա) առավելություններն ու սահմանափակումները։
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1․օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ
ռեսուրսներ,

էլեկտրոնային

գրադարաններ,
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գիտական

հոդվածներ,

հաշվետվություններ)։
Գ2․վերլուծելու և գնահատելու առկա խնդիրները, ինչպես նաև առաջադրելու
դրանց լուծման ինքնուրույն նոր խնդիրներ:
Գ3. պատրաստելու հետազոտությունների արդյունքների ներկայացմամբ
զեկուցումներ:
Գ4.

մշակելու

և

ներկայացնելու

կիրառական

մանրէաբանության

և

կենսատեխնոլոգիայի ոլորտի բիզնես ծրագրեր և ստարտ-ափ նախագծեր։
Գ5. աշխատելու խմբի անդամ կամ ղեկավար, դրսևորելու աշխատանքի
բարձր արդյունավետություն, պլանավորելու էկոլոգիական իրավիճակի
բարելավման միջոցառումներ և նպաստելու բնության մարդու առողջության
պահպանմանն ուղղված աշխատանքներ, պահպանելու մասնագիտական
էթիկայի նորմերը։
11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է
12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
13. Գնահատման ձևերը
1-ին ընթացիկ ստուգում – բանավոր, 2-րդ ընթացիկ ստուգում –բանավոր,
Եզրափակիչ հարցում - բաց հարցերով քննարկում, բանավոր ստուգում:
Ընթացիկ քննություններ՝ գրավոր և բանավոր
Եզրափակիչ քննություն՝ բանավոր
Ստուգարք՝ բանավոր (հարցատոմս, թեստեր)։
14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
«Կիրառական մանրէաբանություն և նորարարական տեխնոլոգիաներ» ծրագրի
շրջանավարտները կարող են աշխատանքի անցնել կիրառական կենսաբանության և
կենսատեխնոլոգիաների ոլորտում գործող կազմակերպություններում ու
ձեռնարկություններում` զբաղեցնելով հետևյալ պաշտոնները.
Գիտահետազոտական լաբորատորիաներում և կենտրոններում
.

գիտական աշխատողներ,

Կենսատեխնոլոգիական արտադրական լաբորատորիաներում և
արտադրություններում
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.

գիտաարտադրական բաժինների և խմբերի աշխատակիցներ,

.
տեղեկատվական և խորհրդատվական բաժինների մասնագետներ և
խորհրդատուներ,
.

լաբորատորիաների ղեկավարներ և մասնագետներ,

Սննդամթերքի և դեղորայքային արտադրություններում
.

մանրէաբանական լաբորատորիաների վարիչներ,

.

մանրէաբանական լաբորատորիաների մանրէաբաններ,

.
տեղեկատվական և խորհրդատվական բաժինների մասնագետներ և
խորհրդատուներ
Սննդի անվտանգության և մանրէաբանական մշտադիտարման ծառայությունների
կազմակերպություններում
.

Մասնագետներ և խորհրդատուներ

Այլընտրանքային էներգետիկայի ենթակառուցվածքներում
.

Մասնագետներ և խորհրդատուներ

Միջազգային գիտատեխնոլոգիական, էկոլոգիական մշտադիտարման և
տնտեսական զարգացման տարբեր կազմակերպություններում
.

Մասնագետներ և խորհրդատուներ

Նորարարական կամ գիտատեխնոլոգիական կազմակերպություններում
.
Տեխնոլոգիաների կենսաբանական փորձարկման լաբորատորիաների
ինժեներներ, մասնագետներ և խորհրդատուներ
Ագրովերամշակող և գյուղատնտեսության կազմակերպություններում
.

ինֆորմացիոն և խորհրդատվական բաժինների աշխատակիցներ,

ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության
.
քոլեջներում և միջնակարգ մասնագիտական հաստատություններում
ուսուցիչներ:
Հնարավոր աշխատավայրերն են. ԵՊՀ Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և
կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնը, ԵՊՀ Մանրէաբանական կենսատեխնոլոգիաների և
կենսավառելիքի նորարարական կենտրոնը, ՀՀ բուհերի համապատասխան
ամբիոնները կամ գիտական կենտրոնները, Կիրառական մանրէաբանություն և
նորարարական տեխնոլոգիաների ու հարակից ոլորտներում գործող գիտական և
գիտա-արտադրական ձեռնարկությունները, տարբեր նորարարական կենտրոնները
կամ կազմակերպություները և այլ:
Ստորև ներկայացվում են ՀՀ կենսաբանության ոլորտում գործող որոշ
ձեռնարկություններ և դրանց գործունեության ոլորտը.
.

Բուհեր

-Համապատասխան ամբիոններ և գիտական կենտրոններ,
.

Գիտահետազոտական ինստիտուտներ

-Համապատասխան գիտական և գիտատեխնոլոգիական լաբորատորիաներ,
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.

Սննդամթերքի արտադրություններ և դեղագործական ընկերություններ

-Համապատասխան լաբորատորիաներ և ծառայություններ,
.

Նորարարական կենտրոններում

-Համապատասխան լաբորատորիաներում կամ բաժիններում
Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ
Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնում, ԵՊՀ
Մանրէաբանական կենսատեխնոլոգիաների և կենսավառելիքի նորարարական
կենտրոնում, ինչպես նաև ասպիրանտուրայում:
15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ
ռեսուրսները.
•
գերժամանակակից սարքավորումներով և ծրագրային միջոցներով
ապահովված լաբորատորիաներ,
•

հեռուսուցմամբ և առցանց դասախոսություններ,

•

էլեկտրոնային ռեսուրսներ:

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք
օգտագործվել են ծրագիրը մշակելիս
•
Պետական կրթական չափորոշիչ §Կիրառական մանրէաբանություն
մասնագիտությամբ մագիստրատուրայի
17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
•

Գերմանիայի Հալլեի, Ֆրանկֆուրտի և Կոնստանցի համալսարանների
կենսաբանության/մանրէաբանության մագիստրոսական ծրագրեր

•

Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի
մանրէաբանության մագիստրոսական ծրագիր

•

ԱՄՆ Կալիֆորնիայի Բերկլիի համալսարանի մանրէաբանության
մագիստրոսական ծրագիր

•

Նիդեռլանդների Հանզեի կիրառական գիտությունների համալսարանի
կենսաբանության/մանրէաբանության մագիստրոսական ծրագրեր

•

Հունաստանի Պատրասի համալսարանի
կենսաբանության/մանրէաբանության մագիստրոսական ծրագրեր
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ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱՆՐԷԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1 նկարագրելու
բնական
գերժամանակակից
ամբողջական

նվաճումների

գիտությունների
վրա

պատկերացումները,

հիմնված

ինչպես

նաև

օրգանական աշխարհում և դրանում մանրէների ու այլ
կենդանի օրգանիզմների դերը

Ա2

նկարագրելու անհատական և խմբակային (համալիր,
նախաձեռնող

և

պատվիրված

առանձնահատկությունները,
հոդվածի,
գիտական

զեկուցման,

հետազոտությունների
ռեֆերատի,

հաշվետվության

տեղեկատվության

հետազոտությունների

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1
պատկերացնելու
ժամանակակից
գիտության
և
հետազոտությունների ու նորարարական գործունեության
մոտեցումների
մեթոդոլոգիային
և
մեթոդական
ապարատին՝
վերլուծական
և
քանակական,
մանրէաբանական
մասնագիտական
գործունեության
ընթացքում օգտագործվող մեթոդների և նորագույն
սարքավորումների
հնարավորություններն
ու
սահմանները,
նորարարական
առաջարկների
ու
տնտեսական հիմնավորման կազմելը համակարգչային
եղանակով տեղեկատվության հավաքման, խմբագրման,
մշակման, պահպանման, փոխանցման և պաշտպանության
մեթոդները
Բ2
իրականացնելու
հետազոտությունների պլանավորում,

մշակման

և

թեզիսի,
այլ տիպի

եղանակները,

առանձնահատկությունները

կենսաբանության և հարակից ոլորտներում։
Ա3

պատկերացնելու մանրէների արտադրական շտամների Բ3
ստացման,

ընտրության,

կենսատեխնոլոգիայում,
բնապահպանությունում
ճանապարհները,

պահպանման
էներգետիկայում

օգտագործման

նրանց

և
ու

մեթոդները

և

արտադրողականության

և

հիմնավորում,
պատենտա-տեղեկատվական
վերլուծություն,
կիրառելու մեթոդների ընտրության,
դրական և բացասական ստուգիչների, ճշգրիտ տվյալների
և դրանց վերարտադրության սկզբունքները, որակական և
քանակական, վերլուծական և համեմատական մեթոդները,
հետազոտությունների
արդյունքների
ներկայացմամբ
պատրաստելու զեկուցումներ
գնահատելու կենսաբանական օբյեկտների օգտագործման
հնարավորությունները,
մշակելու
կենսավառելիքի
ստացման
նոր
տեխնոլոգիաներ,
իրականացնելու
արտոնագրման համար անհրաժեշտ գործընթացներ,
արտադրական
պայմաններում
սննդամթերքի

տնտեսական արդյունավետության գնահատումը

Ա4

բացատրելու

կենսաբանական

երևույթները,

մանրէաբանական
վերահսկողություն,
կիրառելու
հմտություները աշխատելու սննդի, առողջապահական,
բժշկական,
լաբորատորիաներում,
կարճաժամկետ
վերապատրաստումից
հետո
աշխատելու
համապատասխան
արտադրությունում,
մշակելու
կենսատեխնոլոգիայի ոլորտի բիզնես ծրագրեր, կիրառելու
մանրէաբանական
ճշգրիտ
մեթոդներ,
խմորման
վերջնանյութերի հավասարակշռության վերլուծության
մեթոդներ,
դրսևորել
աշխատանքի
բարձր
արդյունավետություն` և՛ որպես խմբի անդամ, և՛ որպես
խմբի ղեկավար, ձևակերպելու գիտական հոդվածներ և
հաղորդումներ։
որում Բ4

ներդաշնակորեն կապված են մանրէների, նրանց կողմից
իրականացվող

գործընթացների,

ֆիզիկաքիմիական

կազմի

և

նրանց

նյութափոխանակության

ճանապարհների կարգավորման ու էվոլյուցիայի մասին
պատկերացումները
Ա5

մանրէաբանական Բ5

ներկայացնելու

կենսատեխնոլոգիաների և նորարարական մոտեցումների
հիմնարար և կիրառական հիմնախնդիրները, սննդի,
էներգիայի

նոր

էներգետիկայի

այլընտրանքային

զարգացման,

արտադրություններում
կիրառման

աղբյուրների,

տարբեր

Հայաստանի

մանրէների

հնարավորությունները,

մանրէների

կիրառմամբ գյուղատնտեսական և արդյունաբերական
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կիրառելու
մանրէաբանության,
մոլեկուլաբջջային
կենսաբանության և այլ ուղղությունների հիմնական և
վերլուծական ճշգրիտ քանակական մեթոդները, և
համադրելու կիրառական կենսաբանության և մանրէների
կենսատեխնոլոգիայի,
ինչպես
նաև
գենետիկական,
բջջային և նյութափոխանակային ճարտարագիտության ու
կլոնավորման
զարգացման
հիմնախնդիրները,
հայեցակարգերն ու հեռանկարները
վերլուծելու և գնահատելու մանրէների ուսումնասիրման
կենսատեխնոլոգիական մեթոդները, կանխատեսելու և
մոդելավորելու ֆերմենտների սինթեզի համակարգված և
հաջորդական մակածումը, կարգավորելու մանրէների աճը
և նյութափոխանակությունը տարբեր գործոններով,
կիրառելու
մանրէների
նյութափոխանակային
առանձնահատկությունները
տարբեր
արտադրություններում առաջադրելով հետազոտության
նպատակներն և խնդիրները:

օրգանական
տեխնոլոգիաների

թափոնների
ստեղծման

կամ

վերամշակման
բարելավման

ու

կիրառման առավելություններն ու հեռանկարայնությունը։
Ա6

ներկայացնելու կիրառական մանրէաբանության

Բ6

ժամանակակից մոտեցումները և կենսատեխնոլոգիական
արտադրությունների հիմնահարցերը, կենսաբանական
մեթոդներով ստացվող վառելիքի արտադրման հիմնական
մեթոդները և դրանց առանձնահատկությունները,
նկարագրելու կենսառեակտորների օգտագործման
անվտանգության հարցերը, էթիկայի կաննոները,
համապատասխան արտադրական ձեռնարկություններում
աշխատանքային հմտությունները։

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1 օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից Գ3
(ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)։
Գ2 վերլուծելու և գնահատելու առկա խնդիրները, ինչպես նաև Գ4
առաջադրելու դրանց լուծման ինքնուրույն նոր խնդիրներ:
Գ5

աշխատելու խմբի անդամ կամ ղեկավար, դրսևորելու
աշխատանքի բարձր արդյունավետություն, պլանավորելու
էկոլոգիական իրավիճակի բարելավման միջոցառումներ և
նպաստելու բնության մարդու առողջության

Գ6
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պլանավորելու էկոլոգիական իրավիճակի բարելավման
միջոցառումներ, բնության և արտադրության մեջ
օրգանական թափոնների մշակման
առաջարկներ,
մշակելու բնության և մարդու առողջության պահպանմանն
ուղղված
ծրագրեր,
լուսաբանելու
մանրէների
կենսազանգվածի
ստացման
նյութաէներգետիկական
հաշվեկշիռը և գնահատելու մանրէների աճը ըստ
ածխածնի, թթվածնի և ջրածնի,
մեկնաբանելու և
հիմնավորելու մանրէների կիրառմամբ բնապահպանական
կենսատեխնոլոգիաների
մշակման
(թափոնների
վերամշակում, մետաղների կենսատարրալվացում և
կենսառեմեդիացիա)
առավելություններն
ու
սահմանափակումները։

պատրաստելու
հետազոտությունների
ներկայացմամբ զեկուցումներ:

արդյունքների

մշակելու
և
ներկայացնելու
կիրառական
մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ոլորտի բիզնես
ծրագրեր և ստարտ-ափ նախագծեր։

պահպանմանն ուղղված աշխատանքներ, պահպանելու
մասնագիտական էթիկայի նորմերը։

Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Մոդուլի
թվանիշը

Օտար լեզու 1
Օտար լեզու 2
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
հետազոտություններում

1602/Մ03
1602/Մ04
0309/Մ01

Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
Մանրէների ֆիզիոլոգիայի և կենսաքիմիայի սկզբունքներ
Մանրէների կենսատեխնոլոգիա
Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները
Մանրէաբանության վերլուծական մեթոդներ
Կենսագործընթացների կառավարում
Էնզիմոլոգիա և արդյունաբերական մանրէաբանություն
Նորարարական տեխնոլոգիաները մանրէաբանական
արտադրության մեջ
Կենսազանգված և կենսաէներգիա
Օրգանական թափոնների և կեղտաջրերի մշակման
տեխնոլոգիաներ
Մանրէները որպես կենսացուցանշիչներ
Կենսանվտանգության հիմունքներ
Այլընտրանքային և վերականգնվող էներգետիկա և էներգետիկ
անվտանգություն
Գիտությունից դեպի արտադրություն. փորձ և հեռանկարներ
Նորարարություն.Բիզնեսմոդելավորումև սկզբնավորում («start
up»)
Արդի կիրառական մանրէաբանություն
Քրոմատագրաֆիկ մեթոդներ
Ագրոկենսատեխնոլոգիա և սննդի մանրէաբանություն
Բնապահպանական մանրէաբանություն

0709/ Մ02
0709/Մ05
0709/Մ06
0709/ Մ07
0709/Մ08
0709/Մ09
0709/Մ10

Գիտական սեմինար

Ա1

Ա2

Ա3

Ա4

+
+
+

+

+

+

0709/Մ14
0709/Մ14
0709/Մ15
0709/Մ15
0709/Մ15
0709/16,17
,19,21

+

+
+

Բ4

Բ5

+

+
+

+

+

+
+

+

Բ6

+

+
+

+

+
+

+

+
+
+

+

+

+
+

+
+

+
+
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+
+
+
+

+

+

+

+
+
+
+

+

+

+
+

+

+

Գ1

Գ3

Գ4

Գ5

+

+
+
+

+
+
+

+

+
+
+
+

+
+

+
+

+

+
+
+

+
+
+

+

+
+

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

+
+

+

Գ2

+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+

+

+
+

+

+
+

+
+
+
+

+

+

+
+

Բ3

+
+
+

+
+
+
+

+
+

Բ2

+
+

+

+

0709/Մ14

Բ1

+
+
+

+

0709/Մ14
0709/Մ14

Ա

+

0709/Մ12

0709/Մ14

Ա6

+
+
+

0709/Մ11
0709/Մ13

Ա5

+
+
+

+
+

+
+
+
+

+
+
+

+

+

+
+

+

+
+

+

+
+
+

+
+

+
+
+

+
+

+
+

+

+
+

+
+
+
+

+
+

Կիրառական մանրէաբանություն
մագիստրոսական ծրագրի ուսումնական պլանը

Ընդ.

Դսխ.

Գրծ./ս
եմ.

Լաբ.

Ինք.

Կրդ.

Լս.ժ

Կրդ.

Լս.ժ

Կրդ.

Լս.ժ

Կրդ.

Լս.ժ

75

2250

487

174

239

1500

27

18

27

18

21

14

0

0

Ընդհանուր դասընթացներ

15

450

15

120

15

300

12

8

3

2

0

0

0

0

Օտար լեզու-1

6

180

60

120

6

4

1601/M02

Օտար լեզու-2

3

90

30

60

0709/Մ00

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում

3

90

30

60

3

2

Ստ.

0709/Մ18

Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

3

90

15

15

60

3

2

Ստ.

Մասնագիտական դասընթացներ

15

450

120

30

300

15

10

0709/Մ35

Մանրէների ֆիզիոլոգիայի և կենսաքիմիայի սկզբունքներ

6

180

45

15

120

6

4

Եզր. քն.

0709/Մ21

Մանրէների կենսատեխնոլոգիա

6

180

45

15

120

6

4

Եզր. քն.

0709/Մ01

Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները

3

90

30

60

3

2

Ստ.

Մասնագիտացման դասընթացներ

45

1350

352

54

194

900

0

0

24

16

21

14

0

0

Պարտադիր

24

720

124

20

96

480

0

0

24

16

0

0

0

0

0709/Մ36

Մանրէաբանության վերլուծական մեթոդներ

3

90

16

14

60

3

2

Հնրգ.

0709/Մ37

Կենսագործընթացների կառավարում

3

90

16

14

60

3

2

Հնրգ.

0709/Մ38

Էնզիմոլոգիա և արդյունաբերական մանրէաբանություն

3

90

16

14

60

3

2

Հնրգ.

0709/Մ39

Նորարարական տեխնոլոգիաները մանրէաբանական արտադրության մեջ

3

90

16

14

60

3

2

Հնրգ.

0709/Մ40

Կենսազանգված և կենսաէներգիա

6

180

30

6

24

120

6

4

Եզր. քն.

0709/Մ41

Օրգանական թափոնների և կեղտաջրերի մշակման տեխնոլոգիաներ

6

180

30

14

16

120

6

4

Եզր. քն.

Կամընտրական

21

630

228

34

98

420

0

0

Մանրէները որպես կենսացուցանշիչներ

3

90

24

6

60

Թվանիշ

Կրեդիտ-ներ

Կիսամյակներ

Ուսումնական բեռնվածությունը, ժամ

Ուսումնական/հետազոտական մոդուլի անվանումը

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ

1602/M01

0709/Մ42

759

0

0

1

2

0

4

Գնա-հատման ձևը

0

2

0

Ստ.

0

0

21

14

3

2

0

0

Ուսուցման
շաբաթներ
15

Ստ.
3

0

3

0

0
Հնրգ.

0709/Մ31

Կենսանվտանգության հիմունքներ

3

90

24

6

60

3

2

Հնրգ.

0709/Մ43

Այլընտրանքային և վերականգնվող էներգետիկա և էներգետիկ
անվտանգություն

3

90

20

10

60

3

2

Հնրգ.

0709/Մ44

Գիտությունից դեպի արտադրություն. փորձ և հեռանկարներ

3

90

20

10

60

Հնրգ.

0709/Մ45

Նորարարություն.Բիզնեսմոդելավորումև սկզբնավորում («start up»)

3

90

20

10

60

Հնրգ.

0709/Մ46

Արդի կիրառական մանրէաբանություն

3

90

20

10

60

Հնրգ.

0709/Մ47

Քրոմատագրաֆիկ մեթոդներ

6

180

36

8

16

120

6

4

Եզր. քն.

0709/Մ48

Ագրոկենսատեխնոլոգիա և սննդի մանրէաբանություն

6

180

24

18

18

120

6

4

Եզր. քն.

0709/Մ49

Բնապահպանական մանրէաբանություն

6

180

40

8

12

120

6

4

Եզր. քն.

45

1350

0

120

0

1230

3

2

3

2

9

2

30

2

Գիտական սեմինար

12

360

240

3

2

3

2

3

2

3

2

Մասնագիտական պրակտիկա

6

180

180

6

-

Մագիստրոսական թեզ

27

810

810

120

3600

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ
Ուսումնական/գիտական մոդուլների քանակը

120

487

294

239

2730

30

20
7

30

20
8

(Լրացվում է առանձին տրամադրված Excel ֆայլում և այստեղ կցվում ծրագրի մասնագրին)

760

30

16
7

4 Ստ.
Ստ.

27

-

30

2
2

Պաշտ.

24

1. 1602/Մ03

2. Օտար լեզու-1

4. 4 ժամ/ շաբ.

5. գործ. 60 ժամ

6. 1-ին աշնանային

7. ստուգարք

3. 6 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• կատարելագործել ուսանողների օտար (անգլերեն) լեզվով հաղորդակցական
կարողությունները՝ ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ
ոլորտներում,
• խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
• ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,
• զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու
կարողությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. կիրառելով մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները
(որոնողական, ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ ընկալել դրանց
բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
2. տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ
գործածության նպատակդրմամբ,
3. ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով ինքնուրույն
աշխատանք կատարելու սկզբունքների իմացություն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

4. իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային և ոճական

վերլուծություն և թարգմանություն,
5. ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ,
ձևակերպել, շարադրել, հիմնավորել անձնական կարծիքը, քննարկել, բանավիճել
մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրների շուրջ,
6. գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ, ռեֆերատներ,
գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով շարադրանքը,
7. լսելով ընկալել և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող դասախոսությունների,
հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

11. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ
ինտերնետային) տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և
ներկայացնելու նպատակով:
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է
համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական համակարգի
(CEFR-ի) B2 մակարդակին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտա-

կան բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1.
2.
3.
4.
5.

գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
անհատական և խմբային աշխատանք,
անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
ինքնուրույն աշխատանք,
բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի
իրականացում),
6. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
7. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր.
1. մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում,
2. մասնագիտական բառապաշարի ստուգում,
3. զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ,
4. բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի վերաբերյալ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.

1.Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և
ոճաբանական յուրահատկությունները:
2.Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը
օտար (անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում:
3.Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների,
գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների,
զեկուցումների, էսսեների շարադրման ձևերն ու սկզբունքները:
4.Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների,
ձայնագրությունների ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման,
վերարտադրության առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. John M.Swales,Christine B. Feak “ English in Today’s Research World’’ a Writing Guide. The
University of Michigan Press, USA,2003
2. John M Swales and Christine B.Feak “Academic writing for Graduate Students’’ 2000, USA
3. M. Apresyan, D.Bagiryan "Mastering English For Biologists" YSU. 2010
4. D. Krogh '' A guide to the natural world'' 2011
5. J.Soars, L. Soars "First steps in Academic writing" Oxford 2014
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1. 1602 /Մ04

2. Օտար լեզու-2

4. 2 ժամ/ շաբ.

5. գործ.30 ժամ

6. 2-րդ գարնանային

7. Ստուգարք

3. 3 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ամբողջացնել նախորդ մոդուլի օգնությամբ ձեռք բերած գիտելիքները,
• ծանոթացնել օտար լեզվի իմացության ստուգման և գնահատման պահանջներին,
• ներկայացնել լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները և ծանոթացնել
թեստավորման հիմանական սկզբունքներին,
• ներկայացնել լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և
մարտավարությունը,
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ցուցաբերել օտար լեզվի իմացություն միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան
(B2-C1),
2. նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և պահանջները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

3. գործնականում կատարել թեստային աշխատանքներ` կազմված համաեվրոպական
չափանիշների B2-C1 մակարակին համապատասխան

4. արտահայտել մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և բանավոր
խոսքով

5. գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. արդյունավետ կիրառել համակարգչային հմտությունները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Զեկուցումների պատրաստում:
Հետազոտությունների արդյունքների ներկայացում, գիտական բանավեճերի վարում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
5.
6.
7.
8.

գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
անհատական և խմբային աշխատանք,
ինքնուրույն աշխատանք,
գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TOEFL թեստավորման
միջոցով:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
11. օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները,
12. լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման
հիմանական սկզբունքները,
13. լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,
14. միջազգային թեստերի (TOEFL, IELTS, ITEP) առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Debora Philips “ Longman Preparation Course for the TOEFL IBT” Longman 2007

2. Bruce Rogers “ The Complete Guide for TOEFL IBT Test Preparation”, Thomson 2007
3. Boston Educational Services “Official ITEP Preparation Guide”, Create Space Independent
Publishing Platform 2014

4. ETS “The Official Guide to the TOEFL Testing”, McGraw-Hill Education 2012
5. Pauline Cullen “The Official Cambridge Guide to IELTS”, Cambridge English 2014
6. Kaplan “IELTS Premier”, Kaplan Publishing 2016

1. 0309/Մ01
4. 2 ժամ/ շաբ.
6. 1-ին աշնանային

2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
ոլորտում
5. գործ. 30 ժամ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

7. ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ձևավորել պատկերացում տվյալների հենքերի և WEB - կայքերի մասին
սովորեցնել աշխատել տվյալների հենքերի հետ ACCESS համակարգի օգնությամբ
• սովորեցնել աշխատել WEB - կայքերի հետ` հիպերտեքստերի նշադրման
HTML լեզվի օգնությամբ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու հենքի դերը իր մասնագիտությունում
2. նկարագրելու ինտերնետային կայքերի ստեղծման սկզբունքները
3.ներկայացնելու տվյալների հենքերի ղեկավարման ACCESS համակարգը և
հիպերտեքստերի նշադրման HTML լեզուն

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. ACCESS–ով ստեղծել և օգտագործել տվյալների հենքեր
5. HTML-ով ստեղծել ինտերնետային կայք և տեղադրել ինտերնետում
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. տեսական գիտելիքներ
2. գործնական կարողություններ (հենքերի ստեղծում և օգտագործում, կայքերի ստեղծում)
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. նախագծային մեթոդ
2. համագործակցային ուսուցում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
14. 1-ին ընթացիկ ստուգում. ստուգումն անցկացվում է համակարգչով, հարցատոմսը

պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`համապատասխանաբար 3, 3, 3 միավոր:
15. 2-րդ ընթացիկ ստուգում. ստուգումն անցկացվում է համակարգչով, հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`համապատասխանաբար 3, 3, 3 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. ACCESS համակարգ
2. HTML լեզու
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
27.

Joan Lambert, Joyce Cox , Microsoft Access 2013 Step by Step. // Online Training Solutions, Inc., 2015, 429

28.

p.
Elizabeth Castro, Bruce Hyslop, HTML and CSS: Visual QuickStart Guide / Edition 8. // Peachpit Press,
2013, 576 p.
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2. Հետազոտությունների պլանավորում և մեթոդներ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. 15 ժամ/ գործ. 15 ժամ

6. 1-ին աշնանային

7. ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է ՝
•

հետազոտական

գործունեության

հետազոտությունների

ծրագրերին

էությանը
և

դրանց

և

առանձնահատկություններին,
մշակմանը,

տարբեր

բնույթի

հետազոտությունների նպատակներին և խնդիրներին, դրանց հիմնավորմանը և
•

ձևակերպմանը վերաբերող պատշաճ գիտելիքներ,
հետազոտությունների դասակարգմանը և տեսակներին, ինչպես նաև մեթոդներին,
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արդյունքների մշակման և ներկայացման, կենսաչափման սկզբունքների, քանակական
արդյունքների
չափանիշներին,

վիճակագրական

մշակման,

մետավերլուծութան

ալգորիթմերին

վերաբերող

և

ծրագրերին,

մասնագիտական

պատշաճ

գիտելիքներ,
•

հետազոտությունների արդյունքների հավաստիության, եզրահանգման և արդյունքների
նշանակության, կենդանի օրգանիզմների ընտրության, դրանց պահպանման, խնամքին,
կենսաբանական մոդելներին ասպեկտներին

առնչվող պատշաճ, հիմնարար և

համակարգված պատկերացում։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու անհատական և խմբակային (համալիր), նախաձեռնող և պատվիրված
հետազոտությունների առանձնահատկությունները,
2. ներկայացնելու ռեֆերատի, թեզիսի, հոդվածի, զեկուցման, հաշվետվության և այլ տիպի
գիտական տեղեկատվության մշակման եղանակները,
11. լուսաբանելու հետազոտությունների առանձնահատկությունները կենսաբանության և
բժշկագիտության մեջ։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. իրականացնելու հետազոտությունների պլանավորմում՝ հիմնավորում, պատենտատեղեկատվական վերլուծություն,
5. կիրառելու մեթոդների ընտրության, դրական և բացասական ստուգիչների, ճշգրիտ
տվյալների և դրանց վերարտադրության սկզբունքները,
6. օգտագործելու որակական և քանակական, վերլուծական և համեմատական մեթոդներ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7․ համակողմանի վերլուծելու փորձնական արդյունքները և տեսական նյութը
8․պատրաստելու հետազոտությունների արդյունքների ներկայացմամբ զեկուցումնր,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. նկարագրելու

անհատական

և

խմբակային

(համալիր,

նախաձեռնող

և

պատվիրված հետազոտությունների առանձնահատկությունները
2. վերլուծելու հետազոտությունների առանձնահատկությունները կենսաբանության և
բժշկագիտության մեջ։
3. մեկնաբանելու հետազոտությունների արդյունքների մշակման և ներկայացման,
կենսաչափման սկզբունքները,
4. իրականացնելու հետազոտությունների պլանավորում, պատենտա-տեղեկատվական
վերլուծություն, օրացուցային ծրագիրի, նյութական բազայի (սարքավորումներ),
ֆինանսավորման ծավալի, մասնագիտական կադրային ապահովում,
5. տեղեկատվության

տարատեսակ

աղբյուրներից
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(ինտերնետ

ռեսուրսներ,

էլեկտրոնային

գրադարաններ,

գիտական

հոդվածներ,

հաշվետվություններ)

օգտվելու կարողություն։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Ուսուցանող (բաց հարցերով քննարկում.ինքնագնահատում և փոխադարձ գնահատում,
ռեֆերատ/էսսեների և նախագծերի պատրաստում, անհատական և խմբակային
առաջադրանքներ) և միավորային գնահատում,
2. Ներմուծական և ավանդական դասախոսություններ, քննարկումներ տեղում, ինտերակտիվ
զրույց,
3. Անհատական խորհրդատվություն, ինքնուրույն ուսման ավելի ընդլայնված, խոր
վերլուծության և աջակցության հնարավորության տրամադրում,
4․ Ինքնուրույն աշխատանքների և դրվագների ցուցադրմամբ զեկուցում-սեմինարների
հանձնարարում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք՝ բանավոր (հարցատոմս, թեստեր)։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներածություն։ Հետազոտական գործունեության էությունը և առանձնահատկությունները։
Հետազոտությունների ծրագրեր և դրանց մշակում։ Հետազոտությունների տարբեր բնույթը։
Հետազոտությունների նպատակները և խնդիրները, դրանց հիմնավորումը և ձևակերպումը։
Գիտական տեղեկատվությունը (ռեֆերատ, թեզիս, հոդված, զեկուցում, մենագրություն,
ձեռնարկ, ատենախոսություն, հաշվետվություն և այլն), դրա մշակման եղանակները։
Ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքը, ձևերը և տեսակները։ Հետազոտությունների
պլանավորմում՝ հիմնավորում, պատենտա-տեղեկատվական վերլուծություն, օրացուցային
ծրագիր, նյութական բազա (սարքավորումներ), ֆինանսավորման ծավալ, մասնագիտական
կադրային ապահովում։ Փորձերի պլանավորման համառոտ պատմությունը, տեսությունը և
փուլերը։ Հետազոտությունների մեթոդներ։ Հետազոտությունների առանձնահատկությունները
կենսաբանության և բժշկագիտության մեջ։ Կենդանի օրգանիզմների ընտրությունը, դրանց
պահպանումը և խնամքը։ Կենսաբանական մոդելներ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Меледина Т.В., Данина М.М. (2015) Методы планирования и обработки результатов
научных исследований. Учебн. пособие, С-Петербург: Ун-т ИТМО, ИХиБТ, 110 с.

2.

Сидняев Н.И. (2015) Теория планирования эксперимента и анализ статистических
данных, Юрайт, 495 c.

3. Creswell, J.W. (2008). Educational research: Planning, conducting, and evaluating
quantitative and qualitative research (3rd). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
4.

Marczyk G., DeMatteo D., Festinger D. (2005) Essentials of Research Design and

Methodology John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
5. Montgomery, D. (2013). Design and analysis of experiments (8th ed.). Hoboken, NJ: John
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2. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5 դաս 30 ժամ

6. 1-ին աշնանային

7. ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել
•

բնական

գիտությունների

համակարգում

կենսաբանության

տեղին

և

դերին,

մանրէաբանության, կենսատեխնոլոգիայի և կենսաքիմիայի հիմնարար ու կիրառական
հիմնախնդիրներին, սննդի նոր աղբյուրների, նյութափոխանակության կարգավորման,
այլընտրանքային

էներգետիկայի

զարգացմանը,

կենսատեխնոլոգիաներում

Հայաստանի մանրէների կիրառման հնարավորություններին և հեռանկարներին
վերաբերող պատշաճ մասնագիտական գիտելիքներ,
•

կենսավառելիքի տեխնոլոգիաների ուղղություններին, մանրէներում հիդրոգենազների
միջոցով ջրածին գազի արտադրության մեխանիզմներին, արտադրություն կիրառական
ասպեկտներին, կենսառեակտորների կատարելագործման խնդիրներին առնչվող
պատշաճ, հիմնարար և համակարգված մասնագիտական պատկերացում:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1.

լուսաբանելու մանրէների դասակարգման մասին նոր պատկերացումները և բնական
ֆիլոգենետիկ դասակարգման համակարգը,

2.

նկարագրելու մանրէների կառուցվածքի առանձնահատկությունները և դրա
ուսումնասիրման նորագույն մեթոդները, հակաբիոտիկների նկատմամբ մանրէների
կայունության հաղթահարման ուղիները,

3.

գիտակցելու մանրէների և ֆերմենտների օգտագործմամբ կենսավառելիքի
արտադրության
տեխնոլոգիաների
կիրառման
առավելություները
և
հեռանկարայնությունը:

4.

նշելու նյութափոխանակության կարգավորման ուղիները, ներկայացնելու բջիջներում
նյութափոխանակային ցանցերը։

5.

վերլուծելու կենդանի բջիջներում կառուցվածքագործառական հնարավոր
փոփոխությունների հարցը արտաքին վնասակար գործոնների ազդեցության
պայմաններում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
6. վերլուծելու և գնահատելու մանրէների ուսումնասիրման կենսատեխնոլոգիական
մեթոդները
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7. վերլուծելու համընդհանուր կարգավորիչ մեխանիզմները, սպիտակուցների միջև
փոխազդեցությունները,
8. մշակելու կենսաքիմիական խնդրի լուծման օպտիմալ եղանակ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
9. օգտագործելու մասնագիտական գործունեության ընթացքում ձեռք բերած գիտելիքները
տարբեր հարցեր լուծելու համար,
10.

հետազոտությունների

արդյունքների

հիման

վրա

նախապատրաստելու

և

ներկայացնելու բանավոր զեկույցներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. ներկայացնելու մանրէաբանության, կենսատեխնոլոգիայի և կենսաքիմիայի հիմնարար
և կիրառական հիմնախնդիրները,
2. արժևորելու Հայաստանի մանրէների կիրառման հնարավորություններն ու
հեռանկարները,
3. վերլուծելու և գնահատելու մանրէների ուսումնասիրման կենսատեխնոլոգիական
մեթոդները, հասկանալու կենսաքիմիայի բնագավառի խնդիրների էությունը և
առանձնահատկությունները,
4. պլանավորելու էկոլոգիական իրավիճակի բարելավման միջոցառումներ և կատարելու
բնության մարդու առողջության պահպանմանն ուղղված աշխատանքներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Ուսուցանող (բաց հարցերով քննարկում.ինքնագնահատում և փոխադարձ գնահատում,
ռեֆերատ/էսսեների և նախագծերի պատրաստում, անհատական և խմբակային
առաջադրանքներ) և միավորային գնահատում,
2. Ներմուծական և ավանդական դասախոսություններ, քննարկումներ տեղում, ինտերակտիվ
զրույց,
3. Անհատական խորհրդատվություն, ինքնուրույն ուսման ավելի ընդլայնված, խոր
վերլուծության և աջակցության հնարավորության տրամադրում,
4․ Ինքնուրույն աշխատանքների և դրվագների ցուցադրմամբ զեկուցում-սեմինարների
հանձնարարում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք՝ բանավոր (հարցատոմս, թեստեր)։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներածություն:

Մանրէաբանության,

կենսատեխնոլոգիայի

և

կենսաքիմիայի

համառոտ

պատմությունը և դրա դասերը: Մանրէաբանության, կենսատեխնոլոգիայի և կենսաքիմիայի
21-րդ դարի հիմնարար հիմնախնդիրները: Հայաստանի մանրէները: Մանրէների մասին նոր
տեղեկություններ: Կենսավառելիք: Շրջական միջավայրի նոր գործոնները մանրէների
կյանքում:

Նյութափոխանակության

կարգավորման

ուղիները

ցանցերը։

Նյութափոխանակության

փոփոխությունները

և

մարդու

նյութափոխանակային
օրգանիզմում

քաղցի

ընթացքում: Իոնացնող ճառագայթների ազդեցությամբ կենսամոլեկուլների (ֆերմենտներ,
սպիտակուցներ, նուկլեինաթթուներ) կառուցվածքաֆունկցիոնալ փոփոխությունները
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2. Մանրէների ֆիզիոլոգիայի և կենսաքիմիայի
սկզբունքներ

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս. 45ժամ/լաբ.15 ժամ

6. 1-ին աշնանային

7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1.Ուսանողներին հաղորդել խորը և համակողմանի գիտելիքներ մանրէների ֆիզիոլոգիայի
և կենսաքիմիայի առանձնահատկությունների և հիմնախնդիրների և դրանց լուծման
վերաբերյալ,
2.Ստեղծել հիմնարար և համակարգված մասնագիտական պատկերացում օգտագործվող
ժամանակակից հետազոտական մեթոդների և դրանց կենսատեխնոլոգիայում կիրառման
մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.Նկարագրելու

մանրէների

ֆիզիոլոգիային

և

կենսաքիմիայի

սկզբունքների

առանձնահատկությունների ժամանակակից տեսական հիմնահարցերը։
2.Բացատրելու օգտագործվող ժամանակակից հետազոտական մեթոդները և կենսատեխնոլոգիայում դրանց կիրառումը,
3.Որոշելու մանրէների ֆիզիոլոգիական և կենսաքիմիկան հիմնական գործընթացները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.տարբերակելու հետազոտական մեթոդներն` առաջադրված խնդիրներն լուծելու համար
5.վերլուծելու մանրէների ֆիզիոլոգիային և կենսաքիմիայի
տրամաբանությունը
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հիմնահարցերի լուծման

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6.օգտագործելու ստացած գիտելիքները մասնագիտական գործունեության ընթացքում
տարբեր հարցեր լուծելու համար,
7.իրականացնելու
հետազոտական

աշխատանքներ

ակադեմիական

և

կենսատեխնոլոգիական, կլինիկական ոլորտներում։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.

արժևորելու

մանրէների

ֆիզիոլոգիական

և

կենսաքիմիական

հիմնական

գործընթացները և դրանց տարբեր մեխանիզմները,
2.

նկարագրելու

մանրէների

ֆիզիոլոգիական

և

կենսաքիմիական

առանձնահատկությունները,
3.

մեկնաբանելու

մանրէների

ֆիզիոլոգիական

և

կենսաքիմիական

գործընթացների

կարևորությունը կենսատեխնոլոգիայում,
4.

պատրաստելու զեկուցումներ, արժևորելու ստացած հմտությունները,

5.

առաջադրելու խնդիրներ և լուծելու դրանք, վարելու գիտական բանավեճեր:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
14. Դասախոսություններ
15. Լաբորատոր աշխատանքներ
16. Գործնական աշխատանքներ
17. Սեմինարներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1․1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է, հարցատոմսը պարունակումում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2․2-րդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է` 5 միավոր առավելագույն արժեքով, ներկայացված
ինքնուրույն աշխատանքի քննարկում և գնահատում:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Մանրէների ֆիզիոլոգիայի և կենսաքիմիայի սկզբունքները առարկան և խնդիրները:
Մանրէների բազմացումը, աճը բնութագրող պարամենտրեր։ Օքսիդավերականգնողական
պոտենցիալ, դերը։ Մանրէների կուլտիվացում, նույնականացում։ Նյութափոխանակության
հիմնական գործընթացները, էներգիայի ստացման եղանակները։ Անաբոլիզմ և կատաբոլիզմ։
Արտաքին միջավայրի գործոնների ազդեցությունը։ Մանրէների քիմիական կազմը։
Մակրոմոլեկուլների սինթեզ (սպիտակուցներ, նուկլեինաթթուներ), կարգավորումը։
Ամինաթթուների կենսասինթեզ և նյութափոխանակություն։ Բջջապատի և պլազմային
թաղանթի սինթեզը։ Մանրէների գենետիկա, ռեկոմբինացիա, մուտագենեզ։ Գենի էքսպերսիայի
կարգավորում։ էկզո- և էնդ- ֆերմենտներ։ Պասիվ և հեշտացված դիֆուզիա։ Ակտիվ
տեղափոխություն։ Առաջնային, երկրորդային, ուղղորդված տեղափոխություն։ Պերմիազներ։
Ածխածնի աղբյուրներ, ավտոտրոֆներ, հետերոտրոֆներ։ Ֆոտոզինթեզ։ Քեմոսինթեզ։
Մանրէների թթվածնի նկատմամաբ պահանջմունքը։ Շնչառական համակարգեր։ Մանրէների
ազոտի
նկատմամբ պահաջմունքը,
ամինաավտոտրոֆներ,
ամինահետերոտրոֆներ։
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Մանրէների հանքային տարրերի նկատմամբ պահանջմունքը։ Աճման գործոններ։ Մանրէների
պատասխանը
սթրեսին,
կարգավորումը։
Կենսասինթեթիկ
ուղիների
էվոլուցիան։
Կենսաբանական ակտիվ միացությունների (վիտամիններ, ֆերմենտներ, ամինաթթուներ,
հակաբիոտիկներ, պատվաստանյութեր) ստացումը։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Cohen, Georges N. (2016) Microbial Biochemistry, Springer, ISBN 978-94-017-8908-0, DOI:
10.1007/978-94-017-8908-0, P 755.
2. Lars G. Ljungdahl, Michael W. Adams, Larry Barton, James G. Ferry, Michael K. Johnson, (2003)
Biochemistry and Physiology of Anaerobic Bacteria, Springer Science & Business, p. 270.
3. Bacterial membranes. Ultrastructure, bioelectrochemistry, bioenergetics and biophysics. Ed. A.
Trchounian, Research Signport, Kerala (India), 2009.
4. The Structure of Biological Membranes, Third Edition, Philip L. Yeagle (Editor), 2011
5. Moat, Albert G. (2002) Microbial physiology, Wiley-Liss, Inc., New York. ISBN 0-471-39483-1, p
676.
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2. Մանրէների կենսատեխնոլոգիա

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5 դաս. 45ժամ/լաբ.15 ժամ

6. 1-ին աշնանային

7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

Հաղորդելու ուսանողներին խորացված գիտելիքներ մանրէների
կենսատեխնոլոգիայի արդի հիմախնդիրների և դրանց լուծման վերաբերյալ,

•

ծանոթացնելու մանրէների կենսատեխնոլոգիայի հասկացությունների հետ, ինչպես
նաև այս բնագավառում կիրառվող ժամանակակից հետազոտական մեթոդներին,

•

պարզաբանելու կենսատեխնոլոգիայում մանրէների կիրառման
հնարավորությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1․ նկարագրելու պրոկարիոտների բջիջների կազմակերպման
առանձնահատկությունները,
2․ բնութագրելու մանրէներում կենսաֆիզիկական ու կենսաքիմիական
գործընթացները և նրանց նշանակությունը կենսատեխնոլոգիայում,
3․ ներկայացնելու մանրէների աճեցման եղանակները և միջավայրի տարբեր
ֆիզիկաքիմիական գործոնների ազդեցությունը կուլտուրաների աճի վրա,
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4․ վերլուծելու կենսատեխնոլոգիայի ժամանակակից մեթոդներն ու մոտեցումները,
5․ կարգավորելու մանրէների աճը տարբեր գործոններով,
6․

որոշելու

մանրէների

աճման

տեսակարար

արագությունը

և

օքսիդավերականգնողական պոտենցիալը,
7․ լուսաբանելու կենսազանգվածի ստացման նյութաէներգետիկական հաշվեկշիռը և
գնահատել մանրէների աճը ըստ ածխածնի, թթվածնի և ջրածնի,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8․ Վերլուծելու ստացված գիտելիքները և կատարել եզրակացություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. տարբերակելու մանրէների աճման առանձնահատկությունները պարբերական
և անընդհատ կուլտուրայում,
2. պարզաբանելու մանրէների կիրառման հնարավորությունները
կենսավառելիքի, հակաբիոտիկների, ամինաթթուների, վիտամինների և
սպիտակուցների ստացման նպատակով,
3. գնահատելու և օգտագործելու ձեռքբերված գիտելիքները իր հետագա
աշխատանքային գործունեության մեջ,
4. արժևորելու ստացած հմտությունները, առաջադրելու խնդիրներ և դրանց
լուծման տարբերակներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
6. Դասախոսություններ
7. Գործնական աշխատանքներ
8. Սեմինարներ
9. Իրավիճակային խնդիրների քննարկում
10. Առաջադրանքների կատարման ստուգում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1․1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է, հարցատոմսը պարունակումում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2․2-րդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է` 5 միավոր առավելագույն արժեքով,
ներկայացված ինքնուրույն աշխատանքի քննարկում և գնահատում:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներածություն,

մանրէների

կենսատեխնոլոգիա

առարկան

ու

խնդիրները:

Պրոկարիոտների բջիջների կազմակերպման և աճման առանձնահատկությունները։
Մանրէների
բջջային
թաղանթների
և
վերթաղանթային
կառույցների
առանձնահատկությունները: Կենսատեխնոլոգիական մոտեցումները։ Մանրէների աճը
անընդհատ և պարբերական կուլտուրայում: Մանրէների կենսազանգվածի ստացման
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նյութաէներգետիկական հաշվեկշիռը: Մանրէների աճի գնահատումը ըստ ածխածնի,
թթվածնի և ջրածնի: Կենսառեակտորներում կուլտուրաների աճի ընդհանուր բնութագիրը
և

կենսառեակտորների

ուղղությունները։

տեսակները:

Մանրէների

արդյունաբերության

և

Մանրէների

կիրառությունը

դեղագործության

կենսատեխնոլոգիայի

բժշկության,
մեջ:

սննդի,

Ֆոտոսինթեզի

հիմնական

կոսմետիկայի
խթանումը

կենսատեխնոլոգիական մեթոդների օգնությամբ: Հայաստանում տարածված մանրէների
կենսատեխնոլոգիական պոտենցիալը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.

Нетрусов А.И. Введение в биотехнологию. М.: Изд-во МГУ, 2015.

2.

Биотехнология: теория и практика. Под peд. Н.В. Загоскиной, Л.В. Назаренко. М.:
ОНИКС, 2009.

3.

Божков А.И. Биотехнология. Изд.-во: Федорко, Харьков, 2008.

4.

Грязнева Т.Н. Влияние физических, химических и биологических факторов на
микроорганизмы. М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ.- 2011. - 39 с.

5.

Bacterial membranes. Ultrastructure, bioelectrochemistry, bioenergetics and biophysics.
Ed. A. Trchounian, Research Signport, Kerala (India), 2009.

1. 0709 /Մ08
4. 2 ժամ/շաբ.

2. Մանրէաբանական վերլուծական մեթոդներ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

5. դաս. 10 ժամ/լաբ. 20 ժամ

6. 2-րդ գարնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ձևավորելու ուսանողների մոտ մանրէաբանական մեթոդների տեսական հիմքերի,
տալու
պատկերացում
արտադրություններում
կիրառվող
դասական
և
ժամանակակից մանրէաբանական մեթոդների մասին,
• ցուցադրելու մանրէների նույնականացման մոտեցումները,
• սովորեցնելու ինքնուրույն աշխատանք, փորձերի պլանավորում, տվյալների
վերլուծում։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
նկարագրելու ուսումնասիրվող մանրէներին ֆենոտիպորեն
2.
իրականացնելու ոմանրէների նույնականացում օգտագործելով ժամանակակից

3.
4.

որոշիչները
համեմատելու դասական և նորագույն մոլեկուլային նույնականացման
մեթոդները
պլանավորելու աշխատանքը վերջնանպատակին հասնելու համար
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

5. ուսումնասիրելու սննդամթերքում առկա մանրէներին, ստանալ դրանց մաքուր
կուլտուրաներ
6. նույնականացնելու սննդամթերքը ախտոտող մանրէներին հիմնվելով ձևաբանական,
ֆիզիոլոգիական և կենսաքիմիական հատկությունների վրա
7. մշակելու հնարավոր ուղիներ դրանց վերացման համար
հայտնաբերել
սննդամթերքում
օգտագործված
գենետիկական
ձևափոխված
օրգանիզմներին

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

8. ուսումնասիրելու մանրէների տարբեր հատկություններ
9. նույնականացնելու մանրէներին որոշիչի օգնությամբ
10. կիրառելու ստացված գիտելիքները արտադրությունում արտադրամասի և
արտադրանքի սանիտարական վերահսկողության համար

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. ուսանողը կթվարկի մանրէների նույնականացման բոլոր հնարավոր մեթոդները։
2. նկարագրելու մանրէների բոլոր կարևորագույն հատկությունները։
3. համեմատելու և վերլուծելու ստացված տվյալները Բերջիի որոշիչում նկարագրված
մանրէների հատկությունների հետ։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
5.
6.
7.
8.

Ինտերակտիվ դասախոսություններ՝ հարց պատասխան մեթոդի կիրառմամբ:
Համացանցային տեղեկատվությունների բազայի օգտագործում:
Մասնագիտական ժամանակակից գրականության ընթերցում և վերլուծում:
Ինքնուրույն աշխատանքի հիման վրա պատրաստված բանավոր զեկուցում։

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց. բանավոր հարցում, հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 4 միավոր առավելագույն արժեքով, միավորների
քայլը 0.5 է, ընդհանուր 20 միավոր
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Ներածություն՝ մանրէների տեսակային պատկանելիության որոշման
հիմնախնդիրները և մանրէաբանությունում կիրառվող հիմնական մեթոդներ: Թեմա 2.
Մանրէազերծման սկզբունքները։ Թեմա 3. Մաքուր կուլտուրաների ստացման
առանձնահատկությունները և նշանակությունը մանրէաբանական աշխատանքների
համար։ Թեմա 4. Բջջապատի սպիտակուցային կազմը և դրա որոշման մեթոդները։ Թեմա
5. Ժամանակակից մոլեկուլային մանրէաբանության մեթոդների տեսական հիմքերը և
կիրառումը մանրէների նույնականացման համար։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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3.

2. Կենսագործընթացների կառավարում

3

ECTS

կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. 16ժամ/լաբ.14 ժամ

6. 2-րդ գարնանային

7 առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է ՝
•

ներկայացնելու բջջի կենսագործունեության կառավարման հիմնական սկզբունքների
մասին,

մանրէների

բնութագրիչների
•

աճման

կենսաէներգետիկական

նկարագրությունը,

մոդելավորումն

և

այլ

ֆիզիկաքիմիական

ու

դրա

կիրառելիությունը

կենսագործընթացների կարգավորման և կառավարման համար
ձևավորելու միջավայրերի ընտրության, կենսառեակտորների

ընտրության

և

ավտոմատացման վերաբերող պատշաճ մասնագիտական գիտելիքներ,
•

ներկայացնելու խմորման կենսագործընթացի ծավալայնացման ու բարելավման
հիմնարար և համակարգված մասնագիտական պատկերացում։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
36. լուսաբանելու

տարբեր

կենսագործընթացների

կառավարման

և

մոդելավորման

հնարավորությունները արտադրական ձեռնարկություններում,
37. նկարագրելու

մանրէների,

կենսառեակտորների

և

միջավայրերի

ընտրության

սկբզունքները և նյութափոխանակային գործընթացների կառավարման մեխանիզմները,
38. գիտակցելու

մանրէների

խմորման

և

կենդանական

բջիջների

կարևորությունը տարբեր կենսապրոդուկտների արտադրության համար։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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օգտագործման

39. գնահատելու փոքր ծավալի լաբորատոր կենսառեակտորում կենսագործընթացների
կառավարման սկզբունքերը
40. մոդելավորելու և բարելավելու լաբորատոր կենսառեակտորում խմորման ընթացքում
տարբեր վերջնանյութերի ստացումը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. վերլուծելու փորձնական արդյունքները և տեսական նյութը,
7. ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները զեկուցումների տեսքով
8. վարելու գիտական բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. արտադրական

տարբեր

կենսագործընթացներում

դրա

ճշգրիտ

կառավարման

աղբյուրների

ընտրությունը

հմտություններ,
2. արժևորելու

մանրէների

և

տարբեր

ածխածնի

կենսագործընթացների կառավարման համար,
3. վերարտադրելու խմորման ընթացքում տարբեր վերջնանյութերի ստացման ուղիները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Ուսուցանող (բաց հարցերով քննարկում.ինքնագնահատում և փոխադարձ գնահատում,
ռեֆերատ/էսսեների և նախագծերի պատրաստում, անհատական և խմբակային
առաջադրանքներ) և միավորային գնահատում,
2. Ներմուծական և ավանդական դասախոսություններ, քննարկումներ տեղում, ինտերակտիվ
զրույց
3. Անհատական խորհրդատվություն, ինքնուրույն ուսման ավելի ընդլայնված, խոր
վերլուծության և աջակցության հնարավորության տրամադրում,
4․ Ինքնուրույն աշխատանքների և դրվագների ցուցադրմամբ զեկուցում-սեմինարների
հանձնարարում,
5․ Լաբորատոր աշխատանքներում հմտությունների ուսուցանում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց. բանավոր հարցում, հարցատոմսը պարունակում է
5 հարց, յուրաքանչյուրը 4 միավոր առավելագույն արժեքով, միավորների քայլը 0.5 է,
ընդհանուր 20 միավոր
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բջիջների

աճ։

Աճման

տարբեր

բնութագրիչերի

ընդհանրական

նկարագրություն։

Միջավայրերի ընտրության սկզբունքերը։ Մանրէների աճման համար կենսառեակտորների
ընտրության

հիմնական

հասկացությունները։

Կենսառեակտորների

տեսակները

և

ավտոմատացումը։ Կենսագործընթացների կառավարման հնարավորությունները տարբեր
մանրէաբանական արտադրություններում։ Շարունակական բջջային կուլտուրաներ։ Բջիջների
աճման կինետիկայի մոդելավորումը և կիրառումը լաբորատոր կենսառեակտորներում։
Կենսագործընթացների

կառավարումը

որպես
777

գործիք

բարձր

ելքով

տարբեր

կենսապրոդուկտների արտադրման համար։ Արտաքին տարբեր գործոնների կառավարումը և
կիրառությունները արտադրություններում։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Թռչունյան Ա., Բաղրամյան Կ., Փոլադյան Ա., Գաբրիելյան Լ. Կենսաբանական
թաղանթների կենսաֆիզիկա, կենսաէներգետիկա և կենսաքիմիա։ Երևան, ԵՊՀ
հրատ. 2012։
2. Ленгелер Й., Древс Г., Шлегель Г. Современная микробиология. Прокариоты. В 2-х
тт. М.: Мир, 2009.
3. Ravindra P. Advances in Bioprocess Technology, Springer International Publishing
Switzerland 2015
4. Baltz R, Davies J, Demain A. Manual of Industrial Microbiology and Biotechnology, 3rd
Ed., ASM Press, Washington DC, USA (2010)
5. Eckert C, Trinh C D. Biotechnology for bioful production and optimization Elsevier The
Netherlands, 2016.
6. Վերջին տարիների ամփոփիչ հոդվածներ՝ “Critical Reviews”. “Biomass and
Bioenergy”, “Current Opinions”, “Nature” և ”Science” հանդեսներում

1. 0709/Մ10

2. Էնզիմոլոգիա և արդյունաբերական մանրէաբանություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5 դաս. 16ժամ/լաբ.14 ժամ

6. 2-րդ գարնանային

7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. հաղորդելու ուսանողներին հիմնարար և համակարգված գիտելիքներ ֆերմենտներով և
մանրէներով ընթացող կենսատեխնոլոգիական արտադրությունների ֆերմենտային
կատալիզի
հիմնական
առանձնահատկությունների,
մանրէների
աճեցման
առանձնահատկությունների, դրանց պահպանման եղանակների մասին
2. ծանոթացնելու ժամանակակից արտադրություններում մանրէների կիրառման
հիմնական մեթոդների և կիրառման արդյունավետության և հեռանկարների հետ,
ինչպես նաև մասնագիտական պատկերացում ձևավորել արտադրություններում
մանրէական կուլտուրայի մաքրության և պահպանման մասին,
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու ֆերմենտների կարևորությունը կենսաբանական համակարգերում և
արտադրությունում
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2. լուսաբանելու ֆիզիկական կամ քիմիական գործոնների ազդեցությունը արտադրույթան
նպատականյութի ստացման վրա
3. համեմատելու ֆերմենտային պատրաստուկներով
արդյունավոտությունը մանրէաբանական սինթոզի հետ:

ընթացող

արտադրության

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կիրառելու մանրէների աճեցաման բոլոր եղանակները
5. վերահսկելու ստացված արտադրանքի որակը
6. կարգավորելու արտադրության ճիշտ ընթացքը, ազդելով մանրէների աճի և դրանց
ֆերմենտային ակտիվության վրա

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

7. պլանավորելու արտադրության ուղին
8. վերլուծելու ստացված արդյունքները
9. կատարելու լաբորատոր փորձի անհատական հանձնարարականներ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. նկարագրելու կենսառեակտորների կառուցվածքը և աշխատանքի
առանձնահատկությունները
2. համադրելու և ընտրելու նպատականյութի ելքը ապահովող բոլոր գործոններից առավել
արդյունավետը
3. համեմատելու և վերլուծելու ժամանակակից արտադրություններում կիրառվող
մանրէաբանական և կենսակատալիզատորների կիրառմամբ կենսափոխակերպման
ռեակցիաները
4. վերլուծելու և գնահատելու ֆերմենտային պատրաստուկներով ընթացող ռեակցիաների
արդյունավոտությունները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. Ինտերակտիվ և դասական ոճի դասախոսություններ՝ հարց պատասխան մեթոդի
2.
3.
4.
5.

կիրառմամբ
Տեսաֆիլմերի դիտում
Ինքնուրույն, զույգերով և խմբակային հանձնարարականների կատարում լաբորատոր
պարապմունքների ընթացքում
Ինքնուրույն աշխատանքի հիման վրա պատրաստված զեկուցում
Սեմինարների ընթացքում անհասկանալի և բարդ հիմնահարցերի քննարկում

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց. բանավոր հարցում, հարցատոմսը պարունակում է
5 հարց, յուրաքանչյուրը 4 միավոր առավելագույն արժեքով, միավորների քայլը 0.5 է,
ընդհանուր 20 միավոր
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Ֆերմենտային և մանրէաբանական սինթեզ՝ ներածություն, պատմական ակնարկ,
նպատակն ու խնդիրները: Թեմա 2. Էնզիմները, որպես կատարյալ կենսակատալիզատորներ.
դասակարգումը, կառուցվածքը և սինթեզը, մաքրման եղանակները: Թեմա 3. Ֆերմենտների
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կիրառությունը հեղուկներում. լուծելի ֆերմենտներ և ֆերմենտային համակարգեր: Թեմա 4.
Կենսակատալիզատորների և մանրէական բջիջների պահպանումը ակտիվ վիճակում: Թեմա 5.
Կենսակատալիզատորների կիրառությունը: Թեմա 6. Ամբողջական բջիջները որպես
կենսակատալիզատորներ: Թեմա 7. Կենսառեակտորներ. տեսակները, կառոքւցվածք,
աշխատանքի առանձնահատկությունները: Թեմա 8. Արտադրությունում կիրառվող
մանրէները, աճեցման սննդամիջավայրերը: Թեմա 9. Կենսավառելիք և կենսաբանական
ակտիվ միացություններ: Թեմա 10. Առողջությանը նպաստող սննդամթերք: Թեմա 11.
Խմորմամբ պատրաստվող սննդամթերքներ և խմիչքներ: Թեմա 12. Սննդային հավելումներ:
Թեմա 13. Մանրէական կենսազանգվածի ստացում: Թեմա 14. Մնարէների կիրառմամբ
կոյուղաջրերի և թափոնների կենսափոխակերպում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Peter Grunwald “Biocatalysis: Biochemical Fundamentals and Applications”, Imperial
Collage Press, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, 2016, 1015 p.
2. Klaus Buchholz, Volker Kasche, Uwe Theo Bornscheuer “Biocatalysts and Enzyme
Technology”, 2nd Edition, Wiley-Blackwell, 2012, 626 p.
3. “Enzyme Biocatalysis: Principles and Applications” Ed. by Illanes Andrés, 2002, 391 p.,
DOI: 10.1007/978-1-4020-8361-7
4. Michael J. Waites, Neil L. Morgan, John S. Rockey, Gary Higton “Industrial Microbiology:
An Introduction” 1st Edition, Blackwell Industrial Ltd., 2001, 265 p.
5. Ahmed E. Yousef, Carolyn Carlstrom, Ahmed Yousef “Food Microbiology: A Laboratory
Manual” 1st Edition, ASM Press, 2012, DOI: 10.1128/9781555817206
6. Thomas J. Montville, Karl R. Matthews, Kalmia E. Kniel “Food Microbiology: An
Introduction” 3rd Edition, 2003, John Willey and Sons Inc., 275 p.
7. Cornish-Bowden E. Fundamentals of enzyme kinetics. III-d edition, Portland press, 2004,
422 p.
8. Скоупс Р. «Методы очистки белков», «Мир», Москва, 1985, 358с.
9. Остерман Л.А. “Хроматография белка”, “Наука”, Москва, 1985.
10. “Polyacrylamide Gel Electrophoresis” (Laboratory Techniques), Pharmacia Fine
Chemicals, Upsala 1983.

1. 0709/Մ11

2. Նորարարական տեխնոլոգիաները մանրէաբանական
արտադրության մեջ

3.

3

ECTS

կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. 16ժամ/լաբ.14 ժամ

6. 2-րդ գարնանային

7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ձևավորելու նոր մոտեցումների և նորարարական տեխնոլոգիաների ստեղծման և
կիրառման համապարփակ գիտելիքներ,

•

ներկայացնելու

մանրէաբանական

արտադրությունների

կատարելագործման մասնագիտական պատշաճ գիտելիքներ։
780

տեխնոլոգիական

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

լուսաբանելու
նորարարական
հնարավորությունները,

2.

նկարագրելու

տեխնոլոգիաների

մանրէաբանական

տարբեր

մշակման

և

ներդրման

արտադրություններում

առկա

տեխնոլոգիական հիմնական խնդիրները,
3.

գիտակցելու նորարարական տեխնոլոգիաների կիրառման կարևորությունը տարբեր
արտադրական ցիկլերում։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. գնահատելու գարեջրի կամ կաթնամթերքի արտադրություններում նորարարական
տեխնոլոգիաների կիրառման հնարավորությունները,
5.

կիրառելու գարեջրի, կաթնամթերքի կամ այլ նմանատիպ արտադրությունների

օրգանական

թափոնների

մշակման

և

կենսավառելիքի

արտադրության

տարբեր

նորարարական մոտեցումները և նոր տեխնոլոգիաները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. վերլուծելու փորձնական արդյունքները և տեսական նյութը,
7. ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները զեկուցումների տեսքով
8. վարելու գիտական բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. օգտագործելու

նորարարական

մոտեցումները

տարբեր

մանրէաբանական

արտադրությունների բարելավման համար,
2. արժևորելու թափոնների ընտրության և կենսավառելիքի արտադրության հիմնական
ուղիները,
3. վերարտադրելու

մանրէաբանական

արտադրություններում

նորարարական

տեխնոլոգիաների ներդրման հնարավորությունները:
6.

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. Ուսուցանող (բաց հարցերով քննարկում.ինքնագնահատում և փոխադարձ գնահատում,
ռեֆերատ/էսսեների և նախագծերի պատրաստում, անհատական և խմբակային
առաջադրանքներ) և միավորային գնահատում,
2. Ներմուծական և ավանդական դասախոսություններ, քննարկումներ տեղում, ինտերակտիվ
զրույց
3. Անհատական խորհրդատվություն, ինքնուրույն ուսման ավելի ընդլայնված, խոր
վերլուծության և աջակցության հնարավորության տրամադրում,
4․ Ինքնուրույն աշխատանքների և դրվագների ցուցադրմամբ զեկուցում-սեմինարների
հանձնարարում,
5․ Լաբորատոր աշխատանքներում հմտությունների ուսուցանում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց.. բանավոր հարցում, հարցատոմսը պարունակում է
5 հարց, յուրաքանչյուրը 4 միավոր առավելագույն արժեքով, միավորների քայլը 0.5 է,
ընդհանուր 20 միավոր
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Համամարդկային մարտահրավերները կենսատեխնոլոգիայում։ Ի՞նչ է տեխնոլոգիան, ինչպես
մշակել և կիրառել այն կենսաբանության մեջ։ Նորարարական մոտեցումների կիրառումը
տարբեր արտադրություններում։ Նյութափոխանակային ցանցեր և նյութափոխանակային
ճարտարագիտության։

Կենսագործընթացների

նախատիպ։ Օրգանական
մոտեցումներ։

թափոններից

մշակում։

Ինչպե՞ս

կենսավարելիքի

ստեղծել

ստացում

լաբորատոր

կիրառելով

նոր

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Stokes D. Pasteur's quadrant: Basic science and technological innovation, Brookings Institution
Press, Washington DC, 1997
2. Eckert C, Trinh C D. Biotechnology for bioful production and optimization Elsevier The
Netherlands, 2016.
3. Knoerzer K, Juliano P , Roupas P, Versteeg C. Innovative food processing technologies:
advances in multiphysics simulation, John Wiley & Sons, 2011.
4. Վերջին տարիների ամփոփիչ հոդվածներ՝ “Critical Reviews”. “Biomass and Bioenergy”,
“Current Opinions”, “Nature” և ”Science” հանդեսներում

1. 0709/Մ13

3.

2. Կենսազանգված և կենսաէներգիա

6

ECTS

կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս. 30ժամ/գործ. 6/ լաբ.24 ժամ

6. 2-րդ գարնանային

7. Եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ներկայացնելու կենսազանգվածի և կենսաէներգիայի ստացման հիմնական մեթոդների
մասին, մանրէների կենսազանգվածի ստացման ուղիների և դրանց կիրառմանը
տարբեր տեսակի կենսաէներգիա ստանալու նպատակով

•

ձևավորելու կենսազանգվածի և կենսաէներգիայի ստացման համար անհրաժեշտ
աղբյուրների

ընտրության,

դրանց

վերամշակման

վերաբերող

պատշաճ

մասնագիտական գիտելիքներ,
•

ներկայացնելու կենսազանգվածի և կենսաէներգիայի ստացման նյութափոխանակային
ուղիների, այդ ուղիների ընտրության և բարելավման հիմնարար և համակարգված
մասնագիտական պատկերացում։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. լուսաբանելու կենսազանգվածի և կենսաէներգիայի ստացման եղանակները և այդ
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եղանակների

բարելավման

հնարավորությունները

և

կիրառությունը

արտադրություններում,
2. նկարագրելու նյութափոխանակային ուղիների ընտրության սկբզունքները և այդ
ուղիների բարելավման մեխանիզմները,
3. գիտակցելու նյութափոխանակային և գենետիկական ճարտարագիտության դերը
բարձր արդյունավետությամբ կենսազանգվածի և կենսաէներգիայի ստացման համար և
դրա նշնանակությունը մարդկության կայուն զարգացման գործում։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

գնահատելու

տարբեր

նյութափոխանակային

գործընթացների

կարգավորման

մեխանիզմները, նյութափոխանակության հավասարակշռությունը
5.

կանխատեսելու և մոդելավորելու բարձր ելքով մանրէների կենսազանգվածի և այդ

կենսազագնվածի

կիրառմամբ

կենսաջրածնի

և

կենսաբութանոլի

ստացման

մեխանիզմները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. վերլուծելու փորձնական արդյունքները և տեսական նյութը,
7. ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները զեկուցումների տեսքով
8. վարելու գիտական բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. համեմատելու և
եղանակները և

վերլուծելու կենսազանգվածի և կենսաէներգիայի ստացման
այդ եղանակների բարելավման հնարավորությունները և

կիրառությունը արտադրություններում,
2. արժևորելու

նյութափոխանակության

կարգավորման

մեխանիզմների

դերը

կենսազանգվածի և կենսաէներգիայի ստացման համար,
3. վերարտադրելու բարձր ելքով կենսազանգվածի և կենսաէներգիայի ստացումը:
7.

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. Ուսուցանող (բաց հարցերով քննարկում.ինքնագնահատում և փոխադարձ գնահատում,
ռեֆերատ/էսսեների և նախագծերի պատրաստում, անհատական և խմբակային
առաջադրանքներ) և միավորային գնահատում,
2. Ներմուծական և ավանդական դասախոսություններ, քննարկումներ տեղում, ինտերակտիվ
զրույց
3. Անհատական խորհրդատվություն, ինքնուրույն ուսման ավելի ընդլայնված, խոր
վերլուծության և աջակցության հնարավորության տրամադրում,
4․ Ինքնուրույն աշխատանքների և դրվագների ցուցադրմամբ զեկուցում-սեմինարների
հանձնարարում,
5․ Լաբորատոր աշխատանքներում հմտությունների ուսուցանում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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1. 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր հարցում, հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց,
յուրաքանչյուրը 1 միավոր առավելագույն արժեքով, միավորների քայլը 0.5 է:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն, բանավոր հարցում, հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց,
յուրաքանչյուրը 1 միավոր առավելագույն արժեքով, միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր հարցում, հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց,
յուրաքանչյուրը 2 միավոր առավելագույն արժեքով, միավորների քայլը 0.5 է։ 10 միավոր
առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կենսազագնվածի և կենսաէներգիայի տեսակների մասին ընդհանուր ակնարկ։ Կենտրոնական
նյութափոխանակության

դերը

կենսազագնվածի

ստացման

համար։

Հասկացություն

երկրորդային նյութափոխանակության և կեսաէներգիայի ստացման համար ու դրա կիրառման
հնարավորությունների մասին։ Կենսազանգվածի օգտագործման հնարավորությունները։
Նյութափոխանակային

ուղիների

և

շտամների

ընտրությունը

կենսավառելիքի

կամ

կենսաէներգիայի ստացման համար։ Կենսագազի արտադրություն և այդ արտադրության
բարելավման

մեխանիզմները։

Մանրէաբանական

էլեկտրաքիմիական

մարտկոցներ։

Կենսաէներգիայի ստացումը ֆոտոկենսաբանական մեթոդներով օգտագործելով տարբեր
մետաղաֆերմենտներ։ Ralstonia eutropha H16-ի օրինակով կենսաէներգիայի և կենսազագնվածի
ստացում։

Escherichia

coli

BW25113-ի

օրինակով

կենսաջրածնի

ստացում

և

այդ

կենսագործընթացի բարելավում։ Տարբեր կլոստրիդիումների օրինակով կենսաբութանոլի
ստացում և կենսաբութանոլի ստացման մեխանիզմների պարզաբանում։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Թռչունյան Ա., Բաղրամյան Կ., Փոլադյան Ա., Գաբրիելյան Լ. Կենսաբանական
թաղանթների կենսաֆիզիկա, կենսաէներգետիկա և կենսաքիմիա։ Երևան, ԵՊՀ
հրատ. 2012։
2. Ленгелер Й., Древс Г., Шлегель Г. Современная микробиология. Прокариоты. В 2-х тт.
М.: Мир, 2009.
3. Cohen G.N. Microbial Biochemistry. 2nd Edition. Springer, The Netherlands, 2011.
4. El-Mansi EMT, Bryce CFA, Demain AL, Allman AR. Fermentation Microbiology and
Biotechnology 3rd Edition, CRC Press, Taylor & Francis Group, 2012.
5. Eckert C, Trinh C D. Biotechnology for bioful production and optimization Elsevier The
Netherlands, 2016.
6. Վերջին տարիների ամփոփիչ հոդվածներ՝ “Critical Reviews”. “Biomass and Bioenergy”,
“Current Opinions”, “Nature” և ”Science” հանդեսներում

1. 0709/Մ12

2. Օրգանական թափոնների և կեղտաջրերի մշակման
տեխնոլոգիաներ

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. . դաս. 30ժամ/գործ. 14/ լաբ.16 ժամ

6. 2-րդ գարնանային

7. Եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
784

•

•

ձևավորելու խորը և համակողմանի գիտելիքներ օրգանական թափոնների և
կեղտաջրերի
մշակման
տեխնոլոգիաների
առանձնահատկությունների
և
հիմնախնդիրների ու դրանց լուծման վերաբերյալ,
ստեղծելու հիմնարար և համակարգված մասնագիտական պատկերացում օգտագործվող ժամանակակից հետազոտական մեթոդների և դրանց՝ կենսատեխնոլոգիայում կիրառման մասին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու օրգանական թափոնների
ժամանակակից տեսական հիմնահարցերը,

մշակման

առանձնահատկությունների

2. բացատրելու օգտագործվող ժամանակակից հետազոտական մեթոդները և կենսատեխնոլոգիայում դրանց կիրառումը,
3. որոշելու

օրգանական

թափոններից

նպատակային

նյութերի

արտադրման

գործընթացները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. տարբերակելու հետազոտական մեթոդներն` առաջադրված խնդիրներն լուծելու համար
5. վերլուծելու օրգանական թափոնների և կեղտաջրերի սկզբունքների լուծման տրամաբանությունը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. օգտագործելու ստացած գիտելիքները մասնագիտական գործունեության ընթացքում
տարբեր հարցեր լուծելու համար,
8. իրականացնելու

հետազոտական

աշխատանքներ

ակադեմիական

և

կենսատեխնոլոգիական, կլինիկական
ոլորտներում, օգտագործելու մանրէները
օրգանական թափոններից և կեղտաջրերից
նպատակային նյութերի ստացման
նպատակով։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. վերլուծելու տարբեր օրգանական թափոնների մշակման առանձնահակությունները,
2. համեմատելու

և

վերլուծելու

օրգանական

թափոնների

և

կեղտաջերի

ժամանակակից տեխնոլոգիաները,
3. արժևորելու օրգանական թափոնների և կեղտաջերի մշակման կարևորությունը և
կեսատեխնոլոգիական նշանակությունը,
4. պատրաստելու զեկուցումներ, արժևորում ստացած հմտությունները։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. Լաբորատոր աշխատանքներ
3. Գործնական աշխատանքներ
4. Սեմինարներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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1․1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է, հարցատոմսը պարունակումում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2․2-րդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է` 5 միավոր առավելագույն արժեքով, ներկայացված
ինքնուրույն աշխատանքի քննարկում և գնահատում:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է։
8. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Օրգանական
խնդիրները։

թափոնների

և

Օրգանական

կեղտաջրերի
թափոնների

թափոններ՝բանաջարեղենամրգային
Կենդանական
Թափոններից

գոմաղբ,

և

ցելյուլոզ

նպատակային

մշակման

դասակարգումը․

սննդային

պարունակող

նյութերի

տեխնոլոգիաներ

առարկան

Ածխաջրածնային

արդյունաբերության
թափոններ,

ստացում՝

և

գլիցերոլ,

կենսագազ,

թափոններ։
կեղտաջրեր։

կենսավառելիք,

էլեկտրականություն, օրգանական պարարտանյութեր, կենդանական սնունդ։ Թափոնների
մշակման մեթոդներ։ Կենցաղային հոսքաջրեր: Կեղտաջրերի մաքրման մեխանիկական
(պարզեցում, զտում), ֆիզիկաքիմիական (չեզոքացում, քլորով մշակում) և կենսաբանական
(միկրոօրգանիզմներով

օրգանական

նյութերի

օքսիդացում)։

Վերմիկոմպոստացում՝

անձրևաորդերի միջոցով թափոնի մշակում, փուլերը, դրանց հիմնական ֆերմենտները։
Կոմպոստացում
և խմորում,
ազդող
գործոնները։
Ցանկածածկում
(մուլչացում):
Վերմիկոմպոստացման և կոմպոստացման համակցում։ Լիգնեցելուլոզային թափոնների
մշակման, ֆիզիկական, քիմիկան և կեսաբանական մեթոդներ։ Օրգանական թափոնների
անաերոբ դեգրադացում, հիմական կենսաքիմիական գործընթացները, փուլերը (հիդրոլիզ,
թթվագենեզ, քացախագենեզ, մեթանագենեզ); ազդեցության գործոնները, միկրոորգանիզմները,
միափուլ,

բազմափուլ

ռեակտորներ։

Վերմիկոմպոստացումը

բիզնեսում։

Օրգանական

թափոնների կառավարման հմտությունները և դրա ազդեցությունը մարդու առողջության վրա։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Bonn V, (2015) Emerging technologies for waste Water Treatment, Clanrye International,
ISBN1632401703, 9781632401700, P 204.
2. Sunil Kumar, (2012) Management of Organic Waste, ISBN 978-953-307-925-7, Publisher
InTech, P 198.
3. Harmsen P, Lips S, Bakker R, (2013) Pretreatment of lignocellulose for biotechnological
production of lactic acid Research review, Wageningen UR Food & Biobased Research, N 1384,
P 100.
4. Kiyasudeen S K, Ibrahim MH, Quaik S, Ahmed Ismail S, (2015) Prospects of Organic Waste
Management and the Significance of Earthworms. ISBN 978-3-319-24708-3, Springer, P 253.
5. Trchounian K and Trchounian A, (2015) Hydrogen production from glycerol by Escherichia
coli and other bacteria: An overview and perspectives, Appl Energy 156: 174–84.
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3.

2. Մանրէները որպես կենսացուցանշիչներ

3

ECTS

կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. 24ժամ/ լաբ.6 ժամ

6. 3-րդ աշնանային

7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

Ներկայացնելու կենսացուցիչ հանդիսացող մանրէների ֆիզիոլոգիական խմբերը,
դրանց տարածվածությունը և դերը շրջակա միջավայրում,

•

ցուցադրելու շրջակա միջավայրում օրգանական և անօրգանական նյութերի կազմի
փոփոխության հայտնաբերումը մանրէների կազմի, քանակի և ֆիզիոլոգիական
հատկանիշների որոշմամբ,

•

որոշելու տվյալ ֆիզիոլոգիական խմբին պատկանող մանրէների հայտնաբերմամբ
շրջակա միջավայրի աղտոտվածությունը։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու կենսացուցիչ հանդիսացող մանրէների տարբեր ֆիզիոլոգիական խմբերի
տարածվածությունը

շրջակա

միջավակրի

տարբեր

էկոխորշերում

և

նյութերի

շրջապտույտում դրանց դերը,
2. լուսաբանելու շրջակա միջավայրում հայտնաբերված տվյալ ֆիզիոլոգիական խմբին
պատկանող մանրէների միջոցով հասկանալ տվյալ կենսամիջավայրում օրգանական և
անօրգանական նյութերի կազմը,
3. դասակարգելու

կոնկրետ

հայտնաբերմամբ

շրջակա

ֆիզիոլոգիական
միջավայրի

խմբին

պատկանող

աղտոտվածությունը

մանրէների
օրգանական,

անօրգանական (ծանր մետաղներ, թույներ և այլ), կենսաբանական (պաթոգեն
մանրէներ) աղտոտիչներով, ինչպես նաև ճառագայթման մակարդակը։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. մեկուսացնելու և վերլուծելու շրջակա միջավայրից տարբեր ֆիզիոլոգիական խմբերին
պատկանող մանրէներ՝ օգտագործելով սելեկտիվ և/կամ խրոմոգեն սննդամիջավյարեր,
5. որոշելու շրջակա միջավայրի աղտոտվածությունը տվյալ մանրէների հայտնաբերմամբ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. վերլուծելու տեսական նյութը և փորձնական արդյունքները,
7. վերամշակելու և ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները զեկուցումների
տեսքով:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. հասկանալու կենսացուցիչ մանրէների դերը շրջակա միջավայրի և մարդկանց համար,
2. գնահատելու

շրջակա

միջավյրում

անօրգանական

և

օրգանական

փոփոխությունը մանրէների համակեցության կազմի որոշմամբ,
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նյութերի

3. արժևորելու մանրէների դեր շրջակա միջավայրի աղտոտվածության որոշման համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Ուսուցանող (բաց հարցերով քննարկում. ինքնագնահատում և փոխադարձ գնահատում,
ռեֆերատ/էսսեների և նախագծերի պատրաստում, անհատական և խմբակային
առաջադրանքներ) և միավորային գնահատում,
2. Ներմուծական և ավանդական դասախոսություններ, քննարկումներ տեղում, ինտերակտիվ
զրույց
3. Անհատական խորհրդատվություն, ինքնուրույն ուսման ավելի ընդլայնված, խոր
վերլուծության և աջակցության հնարավորության տրամադրում,
4․ Ինքնուրույն աշխատանքների և դրվագների ցուցադրմամբ զեկուցում-սեմինարների
հանձնարարում,
5․ Լաբորատոր աշխատանքներում հմտությունների ուսուցանում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց.. բանավոր հարցում, հարցատոմսը պարունակում է
5 հարց, յուրաքանչյուրը 4 միավոր առավելագույն արժեքով, միավորների քայլը 0.5 է,
ընդհանուր 20 միավոր
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կենսացուցիչ հանդիսացող մանրէների մասին ընդհանուր ակնարկ և դրանց դերը: Շրջակա
միջավայրում

մանրէների

տարածվածությունը։

Մանրէների,

որպես

կենսացուցիրների

հիմնական խմբերը: Կենսացուցիչ մանրէների քանակական կազմի որոշում և մեկուսացման
պայմանների ու սննդամիջավայրերի մշակում: Մանրէների առանձին կառույցները որպես
կենսացուցիչներ և շրջակա միջավայում դրանց հայտնաբերման մեթոդները: Հասկացություն
բիոտիկ և աբիոտիկ գործոնների ազդեցությամբ շրջակա միջավայրի աղտոտվածության և
մանրէների համակեցության փոփոխության միջև կապի մասին։ Ջրի, հողերի, սննդամթերքի
աղտոտվածության որոշումը մանրէների միջոցով: Մանրէների որպես ծանր մետաղների
ինդիկատորներ: Մոլեկուլային կենսաբանության գործիքների կիրառմամբ կենսացուցիչ
մանրէների հայտաբերումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Оказова З.П., Автаева Т.А. Использование микроорганизмов в качестве индикаторов
загрязнения окружающей среды, Современные проблемы науки и образования, № 5, 2015
2.
Jørgensen S.E., Xu L., Costanza R. (2005) Handbook of Ecological Indicators for Assessment
of Ecosystem Health, Second Edition, CRC Press, P. 101
3.
Caruso G., Denaro R., Genovese M., Giuliano L., Mancuso M., Yakimov M. (2009) New
methodological strategies for detecting bacterial indicators, Chemistry and Ecology, 20:3,
pp. 167-181
4.
Indicators for Waterborne Pathogens (2004) National Research Council (US) Committee on
Indicators for Waterborne Pathogens, Washington (DC): National Academies Press (US), P.
328
5.
Phillips DJH, Rainbow PS. (1993) Biomonitoring of trace aquatic contaminants. New York
(NY): Elsevier Applied Science.
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6.

Վերջին տարիների ամփոփիչ հոդվածներ՝ “Critical Reviews”. “Current Opinions”,
“Nature” և ”Science” հանդեսներում:

1. 0709/Մ14

2. Կենսաանվտանգության հիմունքները

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. 24ժամ/ լաբ.6 ժամ

6. 3-րդ աշնանային

7. առանց ընթացիկ գնահատման
դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

հաղորդել գիտելիքներ կենսաանվտանգության խնդրի հիմնական ուղղությունների մասին,

•

ձևավորելու

շրջակա

միջավայրի

և

բնակչության

առողջության

պահպանման

մեջ

կենսաանվտանգության, ինչպես նաև սննդամթերքների կենսաղտոտիչներից պաշտպանման
հարցերի և կենսաանվտանգության գործոնների հիմնական հասկացությունները
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1 նկարագրելու սննդի արդյունաբերությունների համար վտանգ ներկայացնող պաթոգեն
բակտերիաների հիմնական տեսակները,
2․ լուսաբանելու ախտածին միկրոօրգանիզմների, նոր զարգացող ախտածինների և նրանց
տոքսինների նշանակությունը բնակչության կենսաանվտանգության ապահովման հարցում,
3․ ներկայացնելու «Վտանգների վերլուծություն հիմնված կրիտիկական կետերի վրա» (ՎՎՀԿԿ)
համակարգի

դերը

որպես

հիմնական

գործիք,

որն

ապահովում

է

սննդամթերքի

կենսաանվտանգությունը արտադրության գործընթացում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4․ վերլուծելու և գնահատելու սննդամթերքի մշակման և արտադրության տարբեր փուլերում
որակի որոշման մեթոդները,
5․ օգտագործելու մանրէների տարբեր տեսակների նույնականացման մեթոդները,
6․ հիմնավորելու սննդամթերքի արտադրության փուլերի մանրէաբանական ուսումնասիրության
սխեմաները ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7․ աշխատելու թիմում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. սահմանելու սննդամթերքների մեջ պարունակվող կենսաբանական ծագման աղտոտիչները և
դրանց վտանգավորության աստիճանը մարդու առողջության համար,
2. գնահատելու և բացահայտելու կենսաբանական վնասները և կենսաբանական ռիսկերի
կառավարումը սննդի արտադրություններում մսի և ձկան վերամշակման արտադրության
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օրինակով,
3. հիմնավորելու հիմնական գործոնները, որոնք նպաստում են հիվանդածին բակտերիաների
տարածմանը սննդի արտադրություններում,
4. վերլուծելու փաստեր, իրավիճակային խնդիրներ և կատարելու հետևություններ,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. Ավանդական դասախոսություններ, քննարկումներ տեղում, զրույց, սլայդների և տեսաֆիլմերի
ցուցադրում

2. Ուսուցանող (ռեֆերատների և նախագծերի պատրաստում, նախադեպային իրավիճակների
վերլուծություն (անհատական և թիմային աշխատանք )

3. Լաբորատոր աշխատանքների կատարում
4. Ինքնուրույն աշխատանքների կատարում, սեմինարներ, բանավեճեր
5. Անհատական խորհրդատվություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց. բանավոր հարցում, հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց,
յուրաքանչյուրը 4 միավոր առավելագույն արժեքով, միավորների քայլը 0.5 է, ընդհանուր 20 միավոր
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներածություն: Սննդամթերքների անվտանգության խնդիրները։ Սննդի արդյունաբերությունների
համար վտանգ ներկայացնող հիվանդածին բակտերիաների հիմնական տեսակները։ Միցելիալ
սնկերը և միկոտոքսինները, որպես սննդային հումքի և սննդամթերքի աղտոտիչներ։ Սննդամթերքի
արտադրությունների հիգիենիկ սերտիֆիկացումը ըստ

ՎՎՀԿԿ։ Հիմնական գործոնները, որոնք

նպաստում են հիվանդածին բակտերիաների տարածմանը սննդի արտադրություններում։ Բույսերի և
կենդանիների
բնական
տոքսիններ։
Գենետիկորեն
ձևափոխված
աղբյուրների
սննդի
անվտանգությունը։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ефимочкина Н.Р. Эмерджентные бактериальные патогены в пищевой микробиологии. Москва –
Изд-во РАМН, 2008.
2. Рекомендации для предприятий, осуществляющих разработку программы производственного
контроля с учётом принципов НАССР; IFC&BMBF; 2013
3. Schmidt H., E. Rodrick Food Safety Handbook. 2003: A. John Wiley & Sons Publication.
4. Biologocal Safety: Principales and Practices. Edit. O.Fleming, L.Hunt; ASM Press, 2007 Washington; p.
597.
5. Hygiene in Food Processing; edit. H.Lelieveld; J.Holah;B.Withe; CRC Press., 2015,p. 450.
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2. Այլընտրնքային և վերականգնվող էներգետիկա ու
էներգետիկ անվտանգություն
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3.

3

կրեդիտ

ECTS

4. 2 ժամ/շաբ

5. դաս. 20ժամ/ լաբ.10 ժամ

6. 3-րդ աշնանային

7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ներկայացնելու

վերականգնվող

էներգիայի

վերաբերյալ

համապարփակ

գիտելիքներ, ներառյալ արևային, հողմային, ջրային, կենսազանգվածի, կենսագազի
և վառելիքային էներգիան, ինչպես նաև Հայաստանում կիրառվող և կիրառելի
տեխնոլոգիաների առանձնահատկությունները
•

ձևավորելու մասնագիտական գիտելիքներ վերականգնվող էներգիայի կիրառման
վերաբերյալ,

ներառյալ

ինտեգրացված

վերականգնվող

էներգետիկ

տեխնոլոգիաների առանձնահատկությունները արևային ջրատաքացուցիչների,
արևային տնային
նախագծերում։
•

լուսաբանելու
մասնավորապես

համակարգերի,

վերականգնվող
վերականգնվող

ներառումը

առկա

էներգետիկայի
էներգիայի

շենքերում

գլոբալ

և

նոր

զարգացումը,

միջազգայնորեն

ընդունված

սահմանումները, մոտեցումները և դրանց կիրառումը Հայաստանում։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու վերականգնվող էներգիայի տեխնոլոգիաները, դրանց կիրառությունն
ու ռեսուրսները Հայաստանում
2. քննարկելու
միջազգայնորեն
ընդունված

գործողությունները՝

ուղղված

վերականգնվող էներգիայի զարգացմանն ու խթանմանը
3. հասկանալու ռազմավարական և օրենսդրական խթանները,
4. հասկանալու

յուրաքանչյուր

վերականգնվող

էներգետիկ

ծրագրի

բնապահպանական և սոցիալական ռիսկերը և օգուտները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. գնահատելու ռազմավարական և օրենսդրական խթանները, առաջարկելու նոր
մեխանիզմներ վերականգնվող էներգիայի զարգացման համար
6. գնահատելու վերականգնվող էներգիայի ներդրումների հնարավորությունն ու
գրավչությունը նմանատիպ ծրագրերի համար
7. դիտարկելու յուրաքանչյուր վերականգնվող էներգետիկ ծրագրի բնապահպանական
և սոցիալական ռիսկերը և օգուտները, առաջարկելու մեղմման միջոցառումներ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8. պատրաստելու վերլուծություններ վերականգնվող էներգիայի վերաբերյալ
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9. ներկայացնելու վերականգնվող էներգիայի ծրագրերի արդյունքները,
10. պատրաստելու և ներկայացնելու գիտական և ուսումնական նյութերը
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. տիրապետելու վերականգնվող էներգիայի հասկացությանը, տեխնոլոգիաների,
ռեսուրսների վերաբերյալ տեղեկատվությանը,
2. գնահատելու վերականգնվող էներգիայի ծրագրերի ֆինանսական, սոցիալական և
բնապահպանական օգուտները և ռիսկերը
3. վերարտադրելու վերականգնվող էներգիայի և էներգետիկ անվտանգության կապը
և առանձնահատկությունները Հայաստանի համար
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Ուսուցանող (բաց հարցերով քննարկում.ինքնագնահատում և փոխադարձ գնահատում,
ռեֆերատ/էսսեների և նախագծերի պատրաստում, անհատական և խմբակային
առաջադրանքներ) և միավորային գնահատում,
2. Ներմուծական և ավանդական դասախոսություններ, քննարկումներ տեղում,
ինտերակտիվ զրույց
3. Անհատական խորհրդատվություն, ինքնուրույն ուսման ավելի ընդլայնված, խոր
վերլուծության և աջակցության հնարավորության տրամադրում,
4․ Ինքնուրույն աշխատանքների և դրվագների ցուցադրմամբ զեկուցում-սեմինարների
հանձնարարում,
5․ Լաբորատոր աշխատանքներում հմտությունների ուսուցանում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց.. բանավոր հարցում, հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 4 միավոր առավելագույն արժեքով, միավորների
քայլը 0.5 է, ընդհանուր 20 միավոր
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հայաստանի

էներգետիկ

առանձնահատկությունները։

անվտանգության
Վերականգնվող

հիմնախնդիրները
էներգիայի

և

հասկացությունը։

Վերականգնվող էներգիա էլեկտրաէներգիայիի, ջերմային և վառելիքային էներգիայի
ստացման համար։ Ինտեգրացված վերականգնվող էներգետիկ համակարգեր։
Վերականգնվող
էներգետիկ
տեխնոլոգիաներ։
Արևային,
հողմային,
հիդրո,
կենսազանգվածի,

կենսագազի

և

այլ

տեխնոլոգիաների

նկարագրություն

և

առանձնահատկություններ։ Վերականգնվող էներգետիկայի զարգացման խթանները
միջազգային

և

Հայաստանի

օրինակով։

Վերականգնվող

տեխնիկական, ֆինանսական, բնապահպանական
օգուտների և ռիսկերի որոշումը։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Ռ. Խարազյան Վերականգնվող էներգետիկա
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էներգետիկ

ծրագրերի

և սոցիալական գնահատումը,

2.

ՀՀ կառավարության 2011 թ. դեկտեմբերի 22-ի նիստի N 50 արձանագրությամբ
հաստատված

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ
3. Gevorkian, Peter Sustainable Energy Systems in Architectural Design Published
by McGraw-Hill Education (2006) ISBN 10: 0071469826 ISBN 13: 9780071469821
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4. 2 ժամ/շաբ.
6. 3-րդ աշնանային

2. Գիտությունից դեպի արտադրություն. փորձ և
հեռանկարներ
5 դաս. 20ժամ/ լաբ.10 ժամ

3. 3 ECTS կրեդիտ

7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ծանոթացնելու ուսանողներին ու նրանց մոտ ձևավորել գիտելիքներ,
պատկերացումներ ու համապատասխան փորձ “գիտություն-արտադրությունիրացում” շղթայում կատարվող գործընթացների ձևավորման ու կառավարման
վերաբերյալ, որը հնարավորություն կտա արագ արձագանքել շուկայում տեղի
ունեցող փոփոխություններին, մշակել տնտեսապես հիմնավորված նոր առաջարկ
ու վերակառուցել արտադրական-տեխնոլոգիական գործընթացները դրա
օպերատիվ իրացման համար,
• սովորեցնելու կատարել համակարգային վերլուծություններ շուկայում տեղի
ունեցող փոփոխությունների վերաբերյալ, մշակելու ռազմավարական ծրագրեր
դրանց օպերատիվ և համարժեք արձագանքման համար, կազմակերպելու
կազմակերպության արդյունավետության ու մրցունակության մակարդակի
բարելավման շրջանակում իրականացվող գիտահետազոտական ու փորձնական
կոնստրուկտորական աշխատանքները` պայմանմավորված նոր արտադրանքների
և տեխնոլոգիական գործընթացների մշակման ու ներդրման հետ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու “գիտություն-արտադրություն-իրացում” շղթայում իրականացվող
գործընթացները,
2. լուսաբանելու
գիտահետազոտական
աշխատանքների
և
արտադրական
գործընթացների
կազմակերպման
համար
իրականացվող
հիմնական
գործառույթներն ու օպերացիաները,
3. նկարագրելու նոր արտադրանքի և տեխնոլոգիական գործընթացների ներդրման
տեխնիկական
նախապատրաստման
աշխատանքների
կառավարման
սկզբունքները,
4. նկարագրելու նորարարական գործընթացների մշակման ու նոր արտադրանքի
ներդրման մեթոդներին.
5. նկարագրելու նորարարական գործընթացի և ապրանքի կյանքի պարբերաշրջանի
ձևավորման ու դրա կառուցվածքի կատարելագործման մեթոդներին:
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
6. վերլուծելու
և
գնահատելու
կազմակերպության
գործունեության
արդյունավետությունը և մրցունակությունը՝ կապված շուկայում տեղի ունեցող
փոփոխությունների հետ,
7. գնահատելու շուկայում տեղի ունեցող փոփոխությունների ռազմավարական
ուղղվածությունը և դրա ներքո որոշելու կազմակերպությունում իրականացվելիք
ռազմավարական գործընթացները,
8. մշակելու
ռազմավարություններ՝
կազմակերպությունում
տնտեսապես
հիմնավորված նոր առաջարկի ձևավորման համար, որը պետք է համարժեք լինի
շուկայում ձևավորված նոր պահանջարկին,
9. ընդունելու տնտեսապես հիմնավորված կառավարչական որոշումներ նոր
արտադրանքի և տեխնոլոգիական գործընթացների մշակման ու ներդրման
վերաբերյալ,
10. ձևավորելու ներդաշնակ հարաբերություններ “գիտություն-արտադրությունիրացում” շղթայի բոլոր օղակներում, որը հնարավորություն կտա օպտիմալ
դարձնելու ծախսերի մեծությունը մատակարարման շղթաներում,
11. կառավարելու ռիսկերը կապված նորարարական նախագծերի մշակման և դրանց
իրականացման գործընթացների հետ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

12. տիրապետելու “գիտություն-արտադրություն-իրացում” շղթայում իրականացվող
բոլոր գործընթացների հետ կապված տերմիններին, “գիտություն-արտադրությունիրացում”
շղթայում
ծախսերի
օպտիմալացման
և
կազմակերպության
արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրների լուծման եղանակներին:
13. տիրապետելու “գիտություն-արտադրություն-իրացում” շղթայում իրականացվող
գործընթացների
վերաբերյալ
կառավարչական
որոշումների
ընդունման
մեթոդներին,
14. ունենալու
հմտություններ
նորարարական
գործընթացների
կյանքի
պարբերաշրջանի կառուցվածքի կատարելագործման համար,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. ներկայացնելու կազմակերպության արդյունավետ ու մրցունակ գործունեության
կազմակերպման ու կառավարման ընդհանուր համակարգերի ձևավորման
տեսական և գործնական պահանջները, կառավարչական որոշումների ընդունման,
աշխատանքների նախագծման և իրականացման մեթոդների՝ արտաքին
փոփոխվող միջավայրում գործող կազմակերպություններում, իրականացնելու
առանձնահատկությունները։
2. վերլուծելու կազմակերպությունում նորարարական գործընթացների կառավարման
և գործարար գործընթացների ռեինժինիրինգի ժամանակակից տեխնոլոգիաները:
3. արժևորելու
գործարարության
ոլորտում
օգտագործվող
պլանավորման,
կազմակերպման ու վերահսկման ժամանակակից մեթոդների և տեղեկատվական
համակարգերի համար նոր կիրառություններ ստեղծելու կարողությունը։
4. պլանավորելու ժամանակակից ստանդարտներին համապատասխան որակի և
ռիսկերի կառավարման ընդհանուր համակարգերի ձևավորման տեսական և
գործնական պահանջները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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1. դասախոսություններ,
2. խնդիրների լուծում,
3. հիմնախնդիրների քննարկում և լուծման մեթոդների առաջարկում,
4. անհատական աշխատանքների կատարում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Հանրագումարային քննություն. բանավոր հարցում, հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց,
յուրաքանչյուրը 4 միավոր առավելագույն արժեքով, միավորների քայլը 0.5 է, ընդհանուր 20
միավոր
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գիտությունը որպես արդյունավետ ու մրցունակ տնտեսության ձևավորման հենք:
Գիտահետազոտական
աշխատանքների
կազմակերպումը:
Գյուտարարական
աշխատանքների կազմակերպումը: Արտադրության տեխնիկական նախապատրաստումը:
Նոր արտադրանքի ներդրման մեթոդների առանձնահատկությունները և համեմատական
վերլուծությունը: Համակարգային վերլուծությունը որպես որոշումների ընդունման
մեթոդաբանական հիմք: Որոշումների ընդունման ռացիոնալ մեթոդ: Նոր արտադրանքի
մարքեթինգ:
Նոր
արտադրանքի
արտադրության
վերաբերյալ
մշակված
ռազմավարությունների գնահատումը և ընտրությունը: Նոր արտադրանքի ստեղծման,
յուրացման և որակի ապահովման կառավարումը: Առաջադեմ տեխնոլոգիական
գործընթացներ. էությունը և կառավարման առանձնահատկությունները։ Ինովացիոն
գործընթացներ. էությունը և իրականացման փուլերը: Ինովացիոն գործընթացի և
ապրանքի կյանքի պարբերաշրջանի կառուցվածքի համեմատական վերլուծությունը և
կառավարումը: Վենչուրային ձեռնարկատիրություն: Ինովացիոն նախագծերի ռիսկերը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Гаррисон А., Гок Р. В. Логистика. Стратегия управления и конкурирования через
цепочки поставок. – М.:, “Дело и Сервис”, 2010.
2. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов / Под. ред. С. Д. Ильенковой.- М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2016.
3. Корпоративная логистика. / под ред. В.И. Смирнова. – М.: ИНФРА-М, 2015.
4. Производственный менеджмент. Под ред. И.Н. Иванова. -М.: Издательство Юрайт,
2016.
5. Слак Найджл, Чеймберс Стюарт, Джонстон Роберт Организация, планирование и
проектитование производства. Операционный менеджмент. - М.: ИНФРА-М, 2011.
6. Хотяшева О.М., Слесарев М.А. Инновационный менеджмент. М.: Издательство
Юрайт, 2016.
7. Абрамян В.Г. Логистика: управление бизнес-процессами в интегрированных
логистических цепях поставок. Практикум. Учебное пособие. -Ереван, Издателство
РАУ, 2015.

795
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4. 2ժամ/շաբ.

2. Նորարարություն. Բիզնես մոդելավորում և սկզբնավորում
("start up")
5. դաս. 20ժամ/ լաբ.10 ժամ

6. 3-րդ աշնանային

3. 3 ECTS
կրեդիտ

7. . առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ծանոթացնելու ուսանողներին ձեռներեցության և նորարարությունների հիմնական
դրույթներին ինովացիոն ժամանակակից տեսությունների և դրանց բիզնես գործընթացներում
ներդնելու հնարավորության միջոցով:
•

Վեր հանելու նորամուծությունների, նորարարական գործընթացների հիմքերը նոր բիզնեսի
ստեղծման ժամանակ` ներառելով արժեքը, ֆինանսները, մարքեթինգը, գործընթացները, աճը:

•

նախապատրաստելու ուսանողներին ինքնուրույնաբար զարգացնելու իրենց սեփական
բիզնես մոդելը` շուկայի, պոտենցիալ սպառողների և մրցակիցների վերաբերյալ առաջնային
և երկրորդային տվյալների հետազոտության իրականացման միջոցով:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ձևավորելու անհրաժեշտ գիտելիքներ գաղափարը բիզնես մոդել վերածելու վերաբերյալ,
2. ներկայացնելու հաջող ձեռնարկություն կառուցելու հիմնական քայլերը,
3. ծանոթանալու սթարթ-ափ ձեռնարկությունների ֆինանսավորման մեխանիզմներին,
հնարավոր աղբյուրներին, դրանց ֆինանսավորման չափանիշներին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. համեմատելու և կառուցելու ինքնուրույնաբար սեփական բիզնես մոդելի վարկածները և
դրանց ստուգման հնարավորությունները
5. վերլուծելու սթարթ-ափերի ստեղծման գործիքները և դրանց միջոցով կառուցելու քայլ առ
քայլ սեփական բիզնեսը։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. օգտվելու գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
7. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
8. իրականացնելու առաջնային տվյալների հավաքագրում, մշակում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. արժևորելու սեփական գաղափարների հիման վրա բիզնես գաղափարի կառուցումը:
2. ստեղծելու և վերլուծելու բիզնես գաղափարից բիզնես մոդելը /ՔԱՆՎԱՍ գործիքի միջոցով/:
3. վերլուծելու բիզնես մոդելի հղկման, բարելավման և բիզնեսի կառուցման հաջորդական
քայլերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. «քեյս-ստադի»-ներ
3. խմբային աշխատանք,
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4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց.. բանավոր հարցում, հարցատոմսը պարունակում է 5
հարց, յուրաքանչյուրը 4 միավոր առավելագույն արժեքով, միավորների քայլը 0.5 է, ընդհանուր 20
միավոր
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Նորարարություններ և ձեռներեցություն: Նորարարությունների տեսակները: Ճեղքող ինովացիոն
տեսություններ: Բաց ինովացիաների տեսություններ: Կապույտ օվկիանոսի ռազմավարությունը:
Ինովացիոն
էկոհամակարգեր,
սոցիալական
ինովացիաներ:
Ապրանքի
և
շուկայի
համապատասխանություն, բիզնես մոդելի թեսթավորում: Բիզնես պրոդուկտի արժեքը, նվազագույն
ապրանք, շուկայի սեգմենտավորում, սպառողի հայտնաբերում: Սթարթ-ափերի կողմից շուկա
ներթափանցելու ռազմավարությունը և իրացման խողովակների ընտրությունը: Սպառողների
ստեղծում, պահպանում և ընդլայնում: Հիմնական գործընկերներ և ռեսուրսներ: Ֆինանսական
կանատեսումներ, սթարթ-ափ մետրիկայի կառուցում: Սթարթ-ափերի ֆինանսավորման աղբյուրներ:
Ֆինանսական ռեսուրսների ներգրավման հնարավորություններ բիզնեսի զարգացման տարբեր
փուլերում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Steve Blank and Bob Dorf, “The Startup Owner’s Manual The Step-by-Step Guide for Building a Great
Company,” K&S Ranch Publishing 2012.
2. Bill Aulet, “Disciplined Entrepreneurship: 24 Steps to a Successful Startup,” John Wiley & Sons, 2013.
3. Peter F. Drucker, Innovation and Entrepreneurship, Harper Business, 1993
4. Clayton M. Christensen, Michael E. Raynor, The Innovator's Solution. Creating and Sustaining Successful
Growth, Harvard Business School, 2003
5. Henry Chesbrough, Open innovation. The Imperative for Creating and Profiting from Technology,
Harvard Business School, 2003
6. Chan W. Kim, Rene Mauborgne, Blue Ocean Strategy. How to Create Uncontested Market Space and
Make The Competition Irrelevant, Harvard Busisness School, 2005
Լրացուցիչ գրականության ցանկ.
a. HBR Case “Design Thinking and Innovation at Apple” by Stefan Thomke; Barbara Feinberg
b. HBR Case “Rent the Runway” by Thomas R. Eisenmann; Laura Winig
c. HBR Case “DROPBOX: 'IT JUST WORKS” by Thomas R. Eisenmann; Michael Pao; Lauren Barley
d. HBR Case “How Venture Capitalists Evaluate Potential Venture Opportunities” by Michael J. Roberts;
Lauren Barley
e. HBR Case “Andreessen Horowitz” by Thomas R. Eisenmann; Liz Kind
f.

HBR Case “Zipcar: Refining The Business Model” by Myra M. Hart; Michael J. Roberts; Julia D.
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3.

2. Արդի կիրառական մանրէաբանություն

3

ECTS

կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.

5 դաս. 20ժամ/ լաբ.10 ժամ

6. 3-րդ աշնանային

7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ներկայացնելու հօգուտ մարդկությանը մանրէների և նրանց համակեցությունների

•

կիրառման և վերահսկման մանրէաբանական և կենսատեխնոլոգիական հիմնարար
սկզբունքները,
ձևավորելու հմտություններ՝

•

մանրէների

կիրառությունն

ուսումնասիրելու

և

նորարարական մոտեցումների միջոցով կատարելագործելու նպատակով։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ընդհանրացնելու

և

բացատրելու

արդյունաբերական

և

սննդի

պատրասման

գործընթացներում մանրէների դերը և նշանակությունը,
2. կապակցելու ավանդական մանրէաբանական մեթոդները մանրէների կիրառման և
վերահսկման նպատակով,
3. լուսաբանելու մանրէների կիրառությունը կենսատեխնոլոգիայում որպես գործիքներ,
արտադրիչներ,
4. նկարագրելու մանրէների նյութափոխանակության այն ուղիները, որոնք կապված
արդյունաբերական կարևոր գործընթացների հետ։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5.

կիրառելու ավանդական մանրէաբանական մեթոդները մանրէների կիրառման,

վերահսկման և նորարարական մոտեցումների առաջարկման նպատակով,
6.

ընտրելու

մոլեկուլային

կենսաբանության

և

ավանդական

մանրէաբանության

համապատսխան մեթոդները մեկուսացված մանրէների ուսումնասիրման և բնութագրման
համար,
7. տիրապետելու արտադրության մեջ մանրէների և նրանց սննդամիջավայրերի
կիրառման, ինչպես նաև անվտանգ և արդյունավետ նմուշառման ասեպտիկ տեխնիկային:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
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8. ընտրելու համապատասխան վիճակագրական և մաթեմատիկական մեթոդներ
փորձնական արդյունքների և արտադրական տվյալների համակողմանի վերլուծության
համար,
9. պլանավորելու, վերլուծելու և մեկնաբանելու գիտափորձ մանրէաբանության մեջ և
հարակից ոլորտներում կիրառելիության տեսանկյունից
10. պատրաստելու զեկուցումներ հետազոտությունների արդյունքների ներկայացմամբ և
վարելու գիտական բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.

սահմանելու արտադրության մեջ և կենսատեխնոլոգիայում մանրէների կիրառման
ընդհանուր սկզբունքները,

2.

վերարտադրելու տարբեր արտադրական և կեսատեխնոլոգիական գործընթացներում
մանրէների կիրառման վերահսկման մեթոդները,

3.

արժևորելու մանրէների՝ արտադրական և կեսատեխնոլոգիական գործընթացների հետ
առընչվող նյութափոխանակային հոսքերը և ցանցերը,

4.

առաջարկելու արտադրության մեջ և կենսատեխնոլոգիայում մանրէների կիրառման
առավել արդյունավետ մոտեցումներ:

11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Ուսուցանող (բաց հարցերով քննարկում.ինքնագնահատում և փոխադարձ գնահատում,
ռեֆերատ/էսսեների և նախագծերի պատրաստում, անհատական և խմբակային
առաջադրանքներ) և միավորային գնահատում,
2. Ներմուծական և ավանդական դասախոսություններ, քննարկումներ տեղում, ինտերակտիվ
զրույց
3. Անհատական խորհրդատվություն, ինքնուրույն ուսման ավելի ընդլայնված, խոր
վերլուծության և աջակցության հնարավորության տրամադրում,
4․Ինքնուրույն

աշխատանքների

և

դրվագների

ցուցադրմամբ

զեկուցում-սեմինարների

հանձնարարում,
5․ Լաբորատոր աշխատանքներում հմտությունների ուսուցանում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց.. բանավոր հարցում, հարցատոմսը պարունակում է
5 հարց, յուրաքանչյուրը 4 միավոր առավելագույն արժեքով, միավորների քայլը 0.5 է,
ընդհանուր 20 միավոր
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներածական մաս, պատմական ակնարկ: Մանրէների բազմազանություն, ֆիզիոլոգիա և
էկոլոգիա, արտադրական մանրէներ: Մանրէների նույնականացում, կուլտուրաների
կոլեկցիաներ:

Մանրէների աճը և սնուցումը, միջավայրի պայմանները: Մանրէների աճի

կինետիկան,

չափումներ:

Մանրէազերծման

ֆիզիկական,

քիմիական

մեթոդներ:

կաթնաթթվային խմորում, կաթի խմորման արդյուքում ստացված կաթնամթերք: Խմորասնկեր
և խմորում, անաերոբ մետաբոլիզմ, ալկոհոլ: Ալկոհոլային խմորումներ, խմիչքներ, գարեջուր,
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գինի: Տարբեր նյութափոխանակային արտադրիչների արտադրություն: Հակաբիոտիկներ:
Ֆերմենտներ.

նյութափոխանակություն:

Սանիտարական

միջոցառումներ.

ջրի

որակի

տեստավորում, ջրի վերամշակում: Մանրէների աերոզոլներ, հիվանդության ներշնչման
սինդրոմ։

Շրջակա

միջավայրի

կենսատեխնոլոգիա.

ջրի

թափոնների

վերամշակման

տեխնոլոգիաներ, միջավայրի կենսավերականգնում, հանքային տեխնոլոգիաներ: Մանրէների
տարբեր համակեցությունների կիրառությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Թռչունյան Ա., Բաղրամյան Կ., Փոլադյան Ա., Գաբրիելյան Լ. Կենսաբանական
2.
3.
4.
5.

թաղանթների կենսաֆիզիկա, կենսաէներգետիկա և կենսաքիմիա։ Երևան, ԵՊՀ հրատ.
2012։
Брюханов А.Л., Рыбак К.В., Нетрусов А.И. Молекулярная микробиология. М., Изд-во
МГУ, 2012.
Ленгелер Й., Древс Г., Шлегель Г. Современная микробиология. Прокариоты. В 2-х тт. М.:
Мир, 2009.
Baltz R, Davies J, Demain A. Manual of Industrial Microbiology and Biotechnology, 3rd Ed.,
ASM Press, Washington DC, USA (2010)
Վերջին տարիների ամփոփիչ հոդվածներ՝ Applied Microbiology and Biotechnology,
Trends in Microbiology, Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology հանդեսներում:
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4. 4 ժամ/ շաբ.
6. 3-րդ աշնանային

2. Քրոմատագրաֆիկ մեթոդներ

3. 6 ECTS կրեդիտ

5. դաս. 24ժամ/ լաբ.28 ժամ/ սեմ.8 ժամ
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ծանոթացնելու ուսանողներին քրոմատագրման հիմունքներին և մեխանիզմներին
• ներկայացնել քրոմատագրման տարբեր մոդուլների առանձնահատկությունները,
առավելությունները և կիրառումը, հեղուկային քրոմատագրման կանոնների
• ներկայացնելու քրոմատագրման աշտարակների առանձնահատկությունները և
ընտրման սկզբունքները
• ձևավորելու մակրոմոլեկուլների բաժանման առանձնահատկությունների ու ստուգման
թեստերի մասնագիտական պատշաճ գիտելիքներ,
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու քրոմատագրման մեթոդներով տարբեր կենսաբանական մոլեկուլները
2. լուսաբանելու քրոմատագրման աշխատանքի մեխանիզմները և անհրաժեշտ
պահանջները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
800

3. իրականացնելու քրոմատագրման աշխատանքներ` բաժանել միակոմպոնենտ և

բազմակոմպոնենտ միացություններ
4. մշակելու և բարելավելու տարբեր մակրոմոլեկուլների բաժանման քրոմատագրման
ծրագրային մեթոդներ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. նախապատրաստելու և ներկայացնելու բանավոր զեկույցներ հետազոտությունների

արդյունքների հիման վրա
6. օգտագործելու մասնագիտական գործունեության ընթացքում ձեռք բերած գիտելիքները
տարբեր խնդիրներ լուծելու համար
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. ներկայացնելու քրոմատագրման հիմնարարա և կիրառական հիմնախնդիրները
2. արժևորելու հեղուկ քրոմատագրման միջոցով տարբեր կենսաբանական մոլեկուլների
բնութագրումը
3. վերլուծելու և գնահատելու խմորման ընթացքում առաջացած վերջնանյութերը
4. պլանավորելու հեղուկ և գազային քրոմատագրման մեթոդների կատարելագործումը
կենսաբանական մոլեկուլների, ինչպես նաև վերջնանյութերի արագ հայտնաբերման
համար
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2.

Լաբորատոր աշխատանքներ

3.

Գործնական աշխատանքներ

4. անհատական և խմբային աշխատանք,
5. ինքնուրույն աշխատանք,
15. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1․1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է, հարցատոմսը պարունակումում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2․2-րդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է` 5 միավոր առավելագույն արժեքով, ներկայացված
ինքնուրույն աշխատանքի քննարկում և գնահատում:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
Ներածություն։ Քրոմատագրման հիմնարար հասկացությունները։ Քրոմատագրման
շարժունությունը։ Քրոմատագրման համար անհրաժեշտ սարքերի ընտրությունը։
Քրոմատագարման մեթոդների մշակումը։ Ադսորբցիայի հիմնական սկզբունքները։
Քրոմատագրման տեսակները։ Հեղուկային քրոմատագրման դետեկտորները։ Գազային
քրոմատագրում։ Պրեպարատիվ քրոմատագրում։ Քրոմատագրման կիրառությունը
մանրէաբանական հետազոտություններում։ Քրոմատագրման կիրառությունը
կենսատեխնոլոգիական արտադրություններում։ Հեղուկային քրոմատագրում զանգվածային
սպեկտրոմետրիա ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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1. Colin P. The essence of chromatography, Amsterdam, Elsevier, 925 p 2003.
2. Ardrey R. Liquid Chromatography-Mass Spectrometry: An Introduction by, John Wiley &
Sons, Ltd, 2003
3. High Performance Liquid Chromatography (HPLC) : Principle, Types, Instrumentation and
Applications AGILENT TECHNICAL REPORTS
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2. Ագրոկենսատեխնոլոգիա և սննդի
մանրէաբանություն

4. 4 ժամ/շաբ
6. 3-րդ աշնանային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
•
•

•

3. 6 ECTS կրեդիտ

5. դաս. 24ժամ/ լաբ.18 ժամ/ սեմ.18 ժամ
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

ներկայացնելու ագրոկենսատեխնոլոգիա և սննդային մանրէաբանություն
առարկայի հիմնական ուղղությունները և կապը այլ առարկաների հետ:
ցուցադրելու ագրոկենսատեխնոլոգիայի և սննդային մանրէաբանության դերը
հանրային առողջության եւ շրջակա միջավայրի պահպանության, երկրի
տնտեսական ներուժի բարձրացման գործում:
ներկայացնելու միկրոօրգանիզմների դերը գյուղատնտեսական բույսերի և
կենդանիների պաշտպանության համար կենսապրեպառատների ստեղծման, հողի
բերրիության բարձրացման և երկրի ագրոարդյունաբերական համալիրի
զարգացման գործում:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. պատկերացնելու մանրէների օգտագործման և նրանց դերի մասին հողերի և
ջրամբարների աղտոտվածության մաքրման գործընթացներում,
2. նկարագրելու կենսաթեստավորման և կենսաինդիկացիայի հիմունքներին և
առանձնահատկություններին:
3. լուսաբանելու գենային ճարտարագիտության և սելեկցիայի դերի մասին
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ագրոկենսատոխնոլոգիայի զարգացման մեջ:
4. գնահատելու միկրոօրգանիզմների հիմնական խմբերը, որոնք ապահովում են
բուսական և կենդանական ծագման սննդամթերքի որակի և անվտանգության
ապահովումը։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. ունենալու գյուղատնտեսությունում կենսատեխնոլոգիական արտադրանքի
օգտագործման գիտելիքներ և գործնական հմտություններ
6. վերլուծելու և գնահատելու մեխանիզմներ գյուղատնտեսությունում բույսերի
պաշտպանության կենսաբանական միջոցները:
7. իրականացնելու պրեպառատների կենսաթեստավորման փորձնական
աշխատանքներ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8. աշխատելու
տարբեր
կազմակերպություններում

մշտադիտարկման

կենտրոննեում

և

9. փորձնական արդյունքների և տեսական նյութի համակողմանի վերլուծության
ունակություն։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. սահմանելու ագրոկենսատեխնոլոգիա և սննդային մանրէաբանություն առարկայի
հիմնական ուղղությունները և կապը այլ առարկաների հետ,
2. վերարտադրելու միկրոօրգանիզմների դերը գյուղատնտեսական բույսերի

և

կենդանիների պաշտպանության համար կենսապրեպառատների ստեղծման, հողի
բերրիության

բարձրացման

և

երկրի

ագրոարդյունաբերական

համալիրի

զարգացման գործում:
3. արժևորելու ագրոկենսատեխնոլոգիայի և սննդային մանրէաբանության դերը
հանրային առողջության եւ շրջակա միջավայրի
տնտեսական ներուժի բարձրացման գործում։

պահպանության,

երկրի

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Ուսուցանող (բաց հարցերով քննարկում.ինքնագնահատում և փոխադարձ գնահատում,
ռեֆերատ/էսսեների և նախագծերի պատրաստում, անհատական և խմբակային
առաջադրանքներ) և միավորային գնահատում,
2. Ներմուծական և ավանդական դասախոսություններ, քննարկումներ տեղում,
ինտերակտիվ զրույց
3. Անհատական խորհրդատվություն, ինքնուրույն ուսման ավելի ընդլայնված, խոր
վերլուծության և աջակցության հնարավորության տրամադրում,
4․ Ինքնուրույն աշխատանքների և դրվագների ցուցադրմամբ զեկուցում-սեմինարների
հանձնարարում,
5․ Լաբորատոր աշխատանքներում հմտությունների ուսուցանում։
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր հարցում, հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց,
յուրաքանչյուրը 1 միավոր առավելագույն արժեքով, միավորների քայլը 0.5 է:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն, բանավոր հարցում, հարցատոմսը պարունակում է 4
հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր առավելագույն արժեքով, միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր հարցում, հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց,
յուրաքանչյուրը 2 միավոր առավելագույն արժեքով, միավորների քայլը 0.5 է։ 10 միավոր
առավելագույն արժեքով:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ագրոկենսատեխնոլոգիա և սննդային մանրէաբանություն առարկայի ներածություն:
Ագրոկենսատեխնոլոգիան և սննդի անվտանգությունը: Բարձր որակի, էկոլոգիապես
մաքուր սննդամթերքների ստացումը: Գյուղատնտեսական բույսերի և կենդանիների նոր
սորտերի ստացումը ժամանակակից պոստգենոմային և կենսատեխնոլոգիական
մեթոդներով: Սիմբիոնտ միկրոօրգանիզմներ՝գոյատևումը սթրեսային պայմաններում,
պաթոգենների
կենսահսկումը,
հողերի
մաքրումը:
Բուսաբուծության
համար
կենսապրեպարատների արտադրությունը՝ կերային հավելանյութերի ստացումը
գյուղանտնտեսական կենդանիների համար, անասնաբուժականա կենսապրեպառատների
արտադրությունը:
Արդյունաբերական
նշանակության
կենսապրեպառատներ:
Միկրոօրգանիզմների
հիման
վրա
պեստիցիդների
և
պարարտանյութերի
արտադրությունը:
Կենսապրոցեսի
տեխնոլոգիական
հիմունքները:
Կենդանի
կենսառեակտորներ: Օրգանական գյուղատնտեսության սկզբունքները: Միջազգային
օրենսդրություն: Մանրէաբանական ինսեկտիցիդներ սպորառաջացնող բակտերիաների՝
Bacillius thuringiensis, Bacillius popiliae, Bacillius sphaercus հիման վրա: Մանրէաբանական
ֆունգիցիդներ: Trichodermа տեսակի սնկի հիման վրա պրեպառատների ստացումը:
Գենային ինժիներիան բույսերի պաշտպանության համար կենսապրեպառատների
բարելավման հարցում: Սննդի արդյունաբերության համար միկրոօրգանիզմների
արդիական և տնտեսապես կարևոր խմբերը: Կենսունակության վրա ազդող շրջակա
միջավայրի և արտադրական միջավայրի հիմնական գործոնները: Սննդի որակը և
անվտանգությունը
որոշող
միկրոօրգանիզմներ:
Պաթոգեն
միկրոօրգանիզմների
հիմնական խմբերը, որոնք սպեցիֆիկ են սննդի արտադրության տարբեր ճյուղերի համար:
Սննդի հումքի վերամշակման ժամանակակից տեխնոլոգիաները, նրանց օգտագործման
հիմնական նպատակները: Սննդի փաթեթավորման ժամանակակից տեխնոլոգիաները:
Սննդային ծագման հիվանդությունների կարճ նկարագիրը: Սննդի մանրէաբանության ISO
ստանդարտները:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Agrobiotechnology and Plant Tissue Culture (by S.S.Bhojwani, Woong-Young Soh), 2003,
p.197.
2. M. Tofazzal Islam, Mahfuz Rahman,Piyush Pandey,Chaitanya Kumar Jha,Abhinav
Aeron.Bacilli and Agrobiotechnology, 2017, p.416.
3. Modern Food Microbiology,7thedition, Springer Science, 2005, p.781.
4. Agricultural biotechnology and GM crops, (The official Australian reference guide),
2016,p.50.
5. Practical Food Microbiology, 3th edition, 2003 by Blackwell Publishing Ltd,p. 296.
6. Бабьева И.П, Зенова Г.М. Биология почв. М., МГУ, 1983.
7. Кулаковская Т.Н. Оптимизация агрохимической системы почвенного питания
растений. М., "Агропромиздат", 1990.
8. СкрябинК.Г. Агробиотехнология в мире, 2008, 470 С.
9. Нормативные требования IFOM
Органическое Сельское Хозяйство)
переработки, p.131.

(Международная Федерация Движения за
для системы органического производства и
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1. 0709/Մ15

2. Բնապահպանական մանրէաբանություն

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ
5. դաս. 30ժամ/ գործ.8 ժամ/ լաբ.22ժամ
6. 3-րդ աշնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ՝
• ներկայացնելու տարրերի կենսաերկրաքիմիական շրջանառության մեջ մանրէների
դերի, մանրէների էկոլոգիայի կիրառական ասպեկտներին, մասնավորապես
կենսաքայքայման, կենսառեմեդիացիայի, կենսակոռոզիայի սկզբունքները,
• ձևավորելու կենսաերկրատեխնոլոգիային առնչվող պատշաճ, հիմնարար և
համակարգված մասնագիտական պատկերացում
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու կենսաերկարցենոզներում կենսածին տարրերի
կենսաերկրաքիմիական շրջապտույտները և թվարկել դրանք իրականացնող
մանրէների հիմնական խմբերը ու դրանց գործառույթները
2. հիմնավորելու մանրէների հիմքով կենսաքայքայման, կենսառեմեդիացիայի,
կենսակոռոզիայի, օրգանական թափոնների իրացման և
կենսաերկրատեխնոլոգիաների մշակումը
3. գիտակցելու մանրէների կիրառմամբ էկոլգիապես մաքուր
կենսատեխնոլոգիաների մշակման և ներդրման կարևորությունը և դրանց
հեռանկարայնությունը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

4. գնահատելու որոշակի էկոհամակարգերում տարրերի կենսերկրաքիմիական
շրջապտույտում մանրէների ներգրավածությունը և սահմանել մանրէների
առանձին խմբերի գործառույթը
5. կանխատեսելու և մոդելավորելու միջավայրի տարբեր գործոնների փոփոխության
պայմաններում ջրային և հողային էկոհամակարգերում մանրէային
համակեցությունների կազմի և գործառույթի հնարավոր փոփոխությունները
6. մեկնաբանելու և հիմնավորելու մանրէների կիրառմամբ բնապահպանական
կենսատեխնոլոգիաների մշակման առավելություններն ու սահմանափակումները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. արժևորելու մանրէների դերը բնության մեջ և դրանց նշանակությունը
բնապահպանական տեխնոլոգիաների մշակման մեջ
8. վերլուծելու փորձնական արդյունքները և տեսական նյութը
9. պատրաստելու զեկուցումներ հետազոտությունների արդյունքների ներկայացմամբ
և վարելու գիտական բանավեճեր
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. սահմանելու բնապապանական մանրէաբանության հիմնական ուղղությունների և
բաժինների հիմնախնդիրները,
2. վերլուծելու տարբեր էկոհամակարգրում մանրէների գործառույթը և կգնահատի դրանց դերը
տարրերի կենսերկրաքիմիական շրջապտույտում
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3. հիմնավորելու մանրէների հիմքով բնապահպանական կենսատեխնոլոգիաների մշակման
արդիկանությունը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Ուսուցանող (բաց հարցերով քննարկում.ինքնագնահատում և փոխադարձ գնահատում,
ռեֆերատ/էսսեների և նախագծերի պատրաստում, անհատական և խմբակային
առաջադրանքներ) և միավորային գնահատում (բանավոր և գրավոր հարցում, հայտորոշիչ
թեստեր)
2. Ինքնուրույն աշխատանքների և դրվագների ցուցադրմամբ զեկուցում-սեմինարների
հանձնարարում
3. Ներմուծական և ավանդական դասախոսություններ, քննարկումներ տեղում, ինտերակտիվ
զրույց
4. Աջակցվող ինքնուրույն ուսում, անհատական հետազոտության և զարգացման աջակցում
5. Անհատական խորհրդատվություն, ինքնուրույն ուսման ավելի ընդլայնված, խոր
վերլուծության և աջակցության հնարավորության տրամադրում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր հարցում, հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց,
յուրաքանչյուրը 1 միավոր առավելագույն արժեքով, միավորների քայլը 0.5 է:
2.

2-րդ ընթացիկ քննություն, բանավոր հարցում, հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց,

յուրաքանչյուրը 1 միավոր առավելագույն արժեքով, միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր հարցում, հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց,
յուրաքանչյուրը 2 միավոր առավելագույն արժեքով, միավորների քայլը 0.5 է։ 10 միավոր
առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Մանրէների դերը տարրերի կենսաերկրաքիմիական շրջանառությունում, դրանցում
ներգրավված մանրէների հիմնական խմբերը: Ջրային էկոհամակարգերի բնապահպանության
մանրէաբանական հիմունքները: Հողային և օդային էկոհամակարգերի բնապահպանության
մանրէաբանական
հիմունքները:
Կենսաքայքայում:
Քսենոբիոտիկներ:
Օրգանական
թափոնների վերամշակում: Հոսքաջրերի աերոբ և անաերոբ մաքրման տեխոնոլիգաներ: Պինդ
թափոնների մշակումը, կոմպոստացում: Աղտոտված (կոնտամինացված) ջրային և հողային
աղտոտված էկոհամակարգերի կենսառեմեդիացիա: Կենսակոռոզիա: Ծանր մետաղների
կենսասորբցիայի տեխնոլոգիաներ: Մետաղների կենսաերկրատեխնոլոգիաներ: Մանրէների
դերը ապարների կենսատարրալվացման մեջ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Экология микроорганизмов (2004) / Под ред. А.И. Нетрусова, М.: Издательский центр
''Академия'', 272 с.
2. Современная микробиология. Прокариоты. (2005) / Под редакцией Ленгелер Й. Древс Г. и
Шлегеля. Москва. Мир.
3. Microbial Ecology (2011) Barton L.L., Northup D.E., Wiley-Blackwell,
4. Kunhauser K. (2011) Introduction to Geomicrobiology Blackwell Publishing. 425 pages
5. Stan-Lotter H. and Fendrihan S. Adaption of Microbial Life to Environmental Extremes. (2012)
Wien, Springer-Verlag
6. Pepper I.L., Gerba Ch.P., Gentry T.J. (2015) Environmental Microbiology (3rd Edition).
Copyright © 2015 Elsevier Inc.
7. Bertrand J.-C., Caumette P., Lebaron Ph. et al. (Eds.) (2015) Environmental Microbiology:
Fundamentals and Applications: Microbial Ecology.
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2. Գիտական սեմինար 1

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. սեմ.30 ժամ

6. 1 -ին աշնանային

7. ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ձևավորելու

կիրառական

մանրէաբանության

մանրէաբանության

զարգացման

աշխատաշուկայի,

հեռանկարների,

Հայաստանում

մանրէաբանական

հետազոտություններում կիրառվող ճշգրիտ մեթոդների և գերժամանակակից
սարքավորումների վերաբերյալ պատշաճ և մասնագիտական պատկերացում,
•

ներկայացնելու մանրէների առանձնահատկությունների և կենսատեխնոլոգիայում
դրանց կիրառմանն առնչվող համակարգված մասնագիտական պատկերացում:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1․ նկարագրելու Հայաստանում կիրառական մանրէաբանության զարգացման
հեռանկարները
2․ ներկայացնելու կենսատեխնոլոգիական արտադրությունների և ծառայությունների
առանձնահատկությունները
3․ արժևորելու մանրէաբանական հետազոտություններում կիրառվող ճշգրիտ
մեթոդները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4․ կիրառելու մանրէաբանական ճշգրիտ մեթոդներ
5․ գնահատելու մանրէների կիրառման առանձնահատկությունները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. վերլուծելու փորձնական արդյունքները և տեսական նյութը
7. օգտագործելու արդյունավետ ժամանակը և ռեսուրսները,
8. պատրաստելու զեկուցումներ հետազոտությունների արդյունքների ներկայացմամբ և
վարելու գիտական բանավեճեր։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. սահմանելու մանրէաբանության զարգանցման հեռանկարները Հայաստանում,
2. մեկնաբանելու

Հայաստանում

մանրէաբանության

և

կենսատեխնոլոգիայի

աշխատաշուկան,
3. լուսաբանելու մանրէների կիրառման առանձնահատկությունները,
4. գնահատելու

մանրէների

բջջաթաղանթների

դերը

աճը

տարբեր

ֆիզիկական

ու
808

պայմաններում,

քիմիական

պարզաբանելու

գործոնների

ազդեցության

մեխանիզմներում, ներկայացնելու միափուլ և բազմափուլ տեխնոլոգիաների կիրառման
առանձնահատկությունները։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Ուսուցանող (բաց հարցերով քննարկում, ինքնագնահատում և փոխադարձ գնահատում,
ռեֆերատ /էսսեների և նախագծերի պատրաստում, անհատական և խմբակային
առաջադրանքներ/ և միավորային գնահատում,
2. Ներմուծական և ավանդական դասախոսություններ, քննարկումներ տեղում, ինտերակտիվ
զրույց,
3. Անհատական խորհրդատվություն, ինքնուրույն ուսման ավելի ընդլայնված, խոր
վերլուծության և աջակցության հնարավորության տրամադրում,
4․ Ինքնուրույն աշխատանքների և դրվագների ցուցադրմամբ զեկուցում-սեմինարների
հանձնարարում։
12․ Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք՝ բանավոր (հարցատոմս, թեստեր)։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի շուկան։ Մանրէաբան կադրերի պահաջարկը։
Մանրէաբանության զարգանցման հեռանկարները Հայաստանում։ Կենսատեխնոլոգիական
արտադրություններ

և

ծառայություններ։

Մանրէաբանական

հետազոտություններում

կիրառվող ճշգրիտ մեթոդներ և նորագույն սարքավորումներ։ Մանրէների աճը տարբեր
պայմաններում, և ֆիզիկական ու քիմիական գործոնների ազդեցության մեխանիզմներում
բջջաթաղանթների

դերը։

Մանրէների

խառը

կուլտուրաները,

դրանց

առանձնահատկությունները և կենսատեխնոլոգիայում կիրառումը, միափուլ և բազմափուլ
տեխնոլոգիաներ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Վերջին տարիների ամփոփիչ հոդվածներ՝ “Critical Reviews”, “Current Opinions”, “Nature” և
”Science” ու այլ միջազգային հանդեսներում։
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2. Գիտական սեմինար 2

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2․ ժամ/շաբ.

5. . սեմ.30 ժամ

6. 2-րդ գարնանային

7. ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է ՝
•

ձևավորելու

մանրէներում

օրգանական

նյութերի

խմորման

ձևերի

և

նյութափոխանակային առանձնահատկությունների, ֆերմենտների, վերջնանյութերի և
կարգավորման վերաբերյալ պատշաճ և մասնագիտական պատկերացում,
•

ներկայացնելու

կենսազանգվածի

և

նպատակային

վերջնանյութերի

ստացման

նպատակով մանրէների կողմից oրգանական թափոնների օգտագործմանը, գլիցերոլի
խմորմանը` որպես նոր երևույթ և դրա կիրառություններին, շաքարների, սպիրտների և
օրգանական թթուների համատեղ խմորմանն ու դրանց կիրառմանը, ինչպես նաև
մանրէների կողմից կենսավառելիքի (կենսաջրածնի, կենսաբութանոլի և այլ)
արտադրության մեխանիզմներին առնչվող համակարգված մասնագիտական
պատկերացում։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1․

լուսաբանելու

մանրէներում

օրգանական

նյութերի

խմորման

ձևերի

և

նյութափոխանակային առանձնահատկությունները,
2․ նկարագրելու գլիցերոլի խմորման, շաքարների, սպիրտների և օրգանական թթուների
համատեղ խմորման առանձնահատկություններն ու կիրառման ասպեկտները,
3․ ներկայացնելու մանրէների կողմից ջրածնի արտադրության մեխանիզմների և
կենսաէներգետիկան, ինչպես նաև դրանց կարգավորման նոր ուղիների և տեխնոլոգիական
կիրառման հնարավորությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4․ կիրառելու խմորման վերջնանյութերի հավասարակշռության վերլուծության մեթոդներ,
5․ գնահատելու մանրէների կողմից ջրածնի արտադրության մեխանիզմների
կարգավորման նոր ուղիները և տեխնոլոգիական կիրառման հնարավորությունները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6․ վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ,
7․ պատրաստելու զեկուցումներ հետազոտությունների արդյունքների ներկայացմամբ և
վարելու գիտական բանավեճեր:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
6.

լուսաբանելու

մանրէների

կենսաէներգետիկան,

կողմից

ինչպես

նաև

ջրածնի

արտադրության

մեխանիզմները

և

դրանց

կարգավորման

նոր

և

ուղիները

տեխնոլոգիական կիրառման հնարավորությունները,
7. արժևորելու գլիցերոլի խմորման կիրառման առանձնահատկությունները,
8. գնահատելու շաքարների, սպիրտների և օրգանական թթուների համատեղ խմորման
առանձնահատկություններն ու կիրառման ասպեկտները,
9. արժևորելու մանրէների կիրառումը տարբեր արտադրություններում,
10. վերելուծելու փաստերը և կատարելու հետևություններ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Ուսուցանող (բաց հարցերով քննարկում, ինքնագնահատում և փոխադարձ գնահատում,
ռեֆերատ /էսսեների և նախագծերի պատրաստում, անհատական և խմբակային
առաջադրանքներ/ և միավորային գնահատում,
2. Ներմուծական և ավանդական դասախոսություններ, քննարկումներ տեղում, ինտերակտիվ
զրույց,
3. Անհատական խորհրդատվություն, ինքնուրույն ուսման ավելի ընդլայնված, խոր
վերլուծության և աջակցության հնարավորության տրամադրում,
4․ Ինքնուրույն աշխատանքների և դրվագների ցուցադրմամբ զեկուցում-սեմինարների
հանձնարարում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք՝ բանավոր (հարցատոմս, թեստեր)։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Մանրէներում

օրգանական

նյութերի

խմորման

ձևերը

և

նյութափոխանակային

առանձնահատկությունները, ֆերմենտները, վերջնանյութերը և կարգավորումը։ Գլիցերոլի
խմորումը որպես նոր երևույթ և դրա կիրառությունները։ Շաքարների, սպիրտների և
օրգանական թթուների համատեղ խմորումը։ Օրգանական թափոնների օգտագործումը`
մանրէների կողմից կենսազանգվածի և նպատակային վերջնանյութերի ստացման նպատակով։
Մանրէների

կողմից

կենսավառելիքի

(ջրածնի)

արտադրության

մեխանիզմները

և

կենսաէներգետիկան, դրանց կարգավորման նոր ուղիները և տեխնոլոգիական կիրառման
հնարավորությունները։ Կենսաջրածինը համընդհանուր տնտեսության շուկայում։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Վերջին տարիների ամփոփիչ հոդվածներ՝ “Critical Reviews”, “Current Opinions”, “Nature”
և ”Science” ու այլ միջազգային հանդեսներում։
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1. 0709/Մ19

2. Գիտական սեմինար 3

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2․ ժամ/շաբ.

5. սեմ.30 ժամ

6. 3-րդ աշնանային

7. ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է ՝
• ձևավորելու

Հայաստանի

տաք

աղբյուրների

ծայրահեղասեր

մանրէների

բազմազանության և դրանց կենսատեխնոլոգիական ներուժի գնահատման,
մանրէների նույնականացման նոր մեթոդների վերաբերյալ պատշաճ և մասնագիտական պատկերացում,
• ներկայացնելու
մանրէների

Հայաստանի

(բակտերիաների)

արտադրության)
բակտերիաների
ֆունկցիոնալ

նրանց
նոր

տարբեր
և

սննդամթերքների

կաթնաթթվային

կենսատեխնոլոգիայում

(կաթնամթերքի

կիրառման

հատկությունների,

սննդամթերքի,

նոր

ուղիների,

կաթնաթթվային

պրեբիոտիկների,

պրոբիոտիկների,

գինեգործության

մեջ

կաթնաթթվային

բակտերիաների առանձնահատկությունների վերաբերյալ համակարգված մասնագիտական պատկերացում։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
4. գիտակցելու

մանրէների կիրառմամբ օրգանական թափոնների վերամշակման

հեռանկարայնությունը,
5. լուսաբանելու մանրէների նույնականացման նոր մեթոդները,
6. նկարագրելու

կաթնամթերքի

կենսատեխնոլոգիայում

կաթնաթթվային

բակտերիաների կիրառման նոր ուղիները և կաթնաթթվային բակտերիաների նոր
հատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4․ կիրառելու մանրէաբանական ճշգրիտ մեթոդներ,
5․ կիրառելու խմորման վերջնանյութերի հավասարակշռության վերլուծության
մեթոդներ,
6․ գնահատելու որոշակի էկոհամակարգերում մանրէների կազմը և սահմանելու
մանրէների առանձին խմբերի գործառույթը,
7․ կիրառելու սննդամթերքի պահպանման մեթոդներ և գնահատելու
սննդամթերքով տարածվող ախտածին մանրէների վտանգը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
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8․պատրաստելու զեկուցումներ հետազոտությունների արդյունքների
ներկայացմամբ և վարելու գիտական բանավեճեր,
9․

օգտվելու

ռեսուրսներ,

տեղեկատվության
էլեկտրոնային

տարատեսակ

աղբյուրներից

(ինտերնետ

գիտական

հոդվածներ,

գրադարաններ,

հաշվետվություններ):
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. մեկնաբանելու հողային և ջրային էկոհամակարգերում մանրէների դերը և
նշանակությունը,
2. գնահատելու

Հայաստանի

տաք

աղբյուրների

ծայրահեղասեր

մանրէների

բազմազանությունը և դրանց կենսատեխնոլոգիական ներուժը,
3. գնահատելու Հայաստանի տարբեր սննդամթերքների կաթնաթթվային մանրէների
կիրառման նոր ուղիները կենսատեխնոլոգիայում, արժևորելու կաթնաթթվային
բակտերիաների նոր հատկությունները և կիրառման հեռանկարները,
4. վերլուծելու փորձնական արդյունքները և տեսական նյութը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Ուսուցանող (բաց հարցերով քննարկում, ինքնագնահատում և փոխադարձ գնահատում,
ռեֆերատ /էսսեների և նախագծերի պատրաստում, անհատական և խմբակային
առաջադրանքներ/ և միավորային գնահատում,
2. Ներմուծական և ավանդական դասախոսություններ, քննարկումներ տեղում,
ինտերակտիվ զրույց,
3. Անհատական խորհրդատվություն, ինքնուրույն ուսման ավելի ընդլայնված, խոր
վերլուծության և աջակցության հնարավորության տրամադրում,
4․ Ինքնուրույն աշխատանքների և դրվագների ցուցադրմամբ զեկուցում-սեմինարների
հանձնարարում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք. բաց հարցերով քննարկում, բանավոր հարցում:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հայաստանի տաք աղբյուրների ծայրահեղասեր մանրէների բազմազանությունը և դրանց
կենսատեխնոլոգիական ներուժի գնահատումը։ Մանրէների նույնականացման նոր
մեթոդներ։

Հայաստանի

տարբեր

սննդամթերքների

կաթնաթթվային

մանրէները

(բակտերիաները) և կենսատեխնոլոգիայում (կաթնամթերքի արտադրության) նրանց
կիրառման նոր ուղիները։ Կաթնաթթվային բակտերիաների նոր հատկությունները։
Պրեբիոտիկներ,

պրոբիոտիկներ,

ֆուկցիոնալ

սննդամթերք։

Կաթնաթթվային

բակտերիաները գինեգործության մեջ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Վերջին տարիների ամփոփիչ հոդվածներ՝ “Critical Reviews”, “Current Opinions”, “Nature” և
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2. Գիտական սեմինար 4

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2․ ժամ/շաբ.

5. . սեմ.30 ժամ

6. 4-րդ գարնանային

7. ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է ՝
• ներկայացնելու կիրառական մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ոլորտում
նորարարական

գաղափարների

առևտրայնացման

հնարավորությունների

համակարգված մասնագիտական պատկերացում,
• ձևավորելու Հայաստանում տարբեր կենդանի օրգանիզմների և սննդամթերքի
մանրէներով աղտոտվածության և դրանց կենսաանվտանգության գնահատման
մեթոդների, խմելու ջրի մաքրության և վերահսկողության գնահատման մեթոդներին և
հիմնախնդիրներին առնչվող համակարգված մասնագիտական պատկերացում։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1․ նկարագրելու մանրէների կիրառման հիմնական ուղղոթյուններում առևտրայնացման
առանձնահատկությունները,
2․ լուսաբանելու կենսատեխնոլոգիական արտադրությունների բնույթը,
3․ ներկայացնելու կենդանի օրգանիզմների և սննդամթերքի մանրէներով
աղտոտվածության և դրանց կենսաանվտանգության գնահատման մեթոդները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4․ արժևորելու ստարտ ափ նախագծերի հեռանկարները գիտության առևտրայնայցման
համար,
5․ կիրառելու սննդամթերքի պահպանման մեթոդներ և գնահատելու սննդամթերքով
տարածվող ախտածին մանրէների վտանգը,
5. կիրառելու մանրէաբանական ճշգրիտ մեթոդներ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7․վերլուծելու փորձնական արդյունքները և տեսական նյութը,
8․պատրաստելու զեկուցումներ հետազոտությունների արդյունքների ներկայացմամբ և
վարելու գիտական բանավեճեր,
9․օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային

գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ):

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. վերարտադրելու բուսական բջիջների, հյուսվածքների մեկուսացված կուլտուրաների
աճեցման

պայմանների

կարգավորմամբ

երկրորդային
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արգասիքների

սինթեզի

ակտիվացման առանձնահատկությունները
2․ ներկայացնելու կենսաանվտանգությունը լաբորատորիաներից մինչև շրջակա միջավայր։
3․ արժևորելու խմելու ջրի մաքրության և վերահսկողության արդիականությունը,
4․պարզաբանելու սննդամթերքի պահպանման մեթոդները և գնահատելու սննդամթերքով
տարածվող ախտածին մանրէների վտանգը,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Ուսուցանող (բաց հարցերով քննարկում, ինքնագնահատում և փոխադարձ գնահատում,
ռեֆերատ /էսսեների և նախագծերի պատրաստում, անհատական և խմբակային
առաջադրանքներ/ և միավորային գնահատում,
2. Ներմուծական և ավանդական դասախոսություններ, քննարկումներ տեղում, ինտերակտիվ
զրույց,
3. Անհատական խորհրդատվություն, ինքնուրույն ուսման ավելի ընդլայնված, խոր
վերլուծության և աջակցության հնարավորության տրամադրում,
4․ Ինքնուրույն աշխատանքների և դրվագների ցուցադրմամբ զեկուցում-սեմինարների
հանձնարարում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք. բաց հարցերով քննարկում, բանավոր հարցում:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հայաստանում

կենսատախնոլոգիական

արտադրությունները

և

դրանցում

հնարարվո

նորարարական գաղափարների փորարկումը։ Կենսաանվտանգությունը լաբորատորիաներից
մինչև շրջակա միջավայր։ Հայաստանի կենդանի օրգանիզմների և սննդամթերքի մանրէներով
աղտոտվածությունը և դրանց կենսաանվտանգության գնահատման մեթոդները։ Խմելու ջրի
մաքրությունը և վերահսկողությունը։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Վերջին տարիների ամփոփիչ հոդվածներ՝ “Critical Reviews”, “Current Opinions”, “Nature” և
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
_____________________Կենսաբանության______________ ֆակուլտետ

նշել ֆակուլտետը

________________________Կենսաֆիզիկա_____________________
նշել ծրագրի անվանումը
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
1. Ծրագրի անվանումը և մասնագիտության
թվանիշը

Կենսաֆիզիկա

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Կենսաֆիզիկայի մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին

2019-2021

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

051301.00.7

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
ԵՊՀ մագիստրատուրա մրցութային կարգով կարող են ընդունվել ՀՀ պետական և ըստ
մասնագիտությունների հավատարմագրված ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական
հաստատությունների բակալավրի կամ դիպլոմավորված մասնագետի որակավորում ունեցող
անձինք։
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է. պատրաստել կենսաբանական համակարգերում ընթացող բազմաբնույթ
պրոցեսների ֆիզիկական և ֆիզիկաքիմիական մեխանիզմների ուսումնասիրությանը կողմնորոշված
մասնագետներ, ովքեր ունակ կլինեն.

•

ընկալելով և ամբողջական պատկերացում ունենալով որևէ կոնկրետ
կենսաֆիզիկական խնդրի վերաբերյալ՝ հստակ ձևակերպել այն,

•

ուսումնասիրել և ընկալել կենսահամակարգերում ընթացող պրոցեսների
ֆիզիկական և ֆիզիկաքիմիական մեխանիզմները,

•

վերլուծել ստացված փորձարարական արդյունքները, հաշվի առնելով
կենսաչափական ընդունված պարամետրերը, ընդհանրացնել և համակարգել
իրականացված աշխատանքների արդյունքները` կիրառելով ժամանակակից
հաշվողական տեխնիկան և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաները,

•

մասնակցել կենսաբանական համակարգերի մաթեմատիկական մոդելավորման
աշխատանքներին` կիրառելով բարձրագույն մաթեմատիկայի անհրաժեշտ բազան և
համակարգչային տեխնոլոգիաները, ինչպես նաև իրականացնել ֆունկցիոնալ-ախտորոշիչ
բժշկական հետազոտություններ:

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
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Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

11. Պլանավորել հետազոտության ընթացքն ու առանձնահատկությունները,
ինչպես նաև ընտրել մեթոդներ կենսաֆիզիկայի բնագավառում որոշակի
կոնկրետ խնդրի ուսումնասիրության դեպքում, տիրապետել կենսաֆիզիկայի
արդի հիմնախնդիրներին և ժամանակակից գիտական աշխարհում դրանց
լուծման մոտեցումներին
12. Կենսամակրոմոլեկուլների հետազոտության մեջ մի շարք այլ մեթոդների հետ
մեկտեղ տիրապետել ուսումնասիրության հզոր միջոց հանդիսացող
ֆիզիկաքիմիական մեթոդներին, որոնք թույլ կտան խնդիրը դիտարկել
որակապես նոր լույսի ներքո
13. Իմանալ մոլեկուլային և բջջային կենսաբանության ժամանակակից
հիմնահարցերը, պատկերացում կազմել կենսահամակարգերի վրա տարբեր
ֆիզիկական գործոնների ազդեցության մեխանիզմների և հետևանքների,
ինչպես նաև դրանցից խուսափելու հնարավորությունների մասին, ծանոթ
լինել ճառագայթային ախտահարման կենսաֆիզիկայի հիմնահարցերին
14. Տիրապետել բարդ համակարգերի կենսաֆիզիկայի
առանձնահատկություններին, կարողանալ իրարից տարանջատել ու
համապատասխան ձևով նկարագրել յուրաքանչյուր տիպի համակարգ՝
մեկուսացված, փակ, բաց, պատկերացում կունենա կարգավորման
պրոցեսների կենսաֆիզիկայի վերաբերյալ՝ իմանալով կարգավորման բարդ ու
բազմաբնույթ ուղիները
15. Ընդհանուր պատկերացում ունենալ բժշկական կենսաֆիզիկայի
հիմնահարցերի մասին, տիրապետել նուկլեինաթթուների կենսաֆիզիկայի և
ընդհանուր առմամբ կենսամակրոմոլեկուլների ստերեդինամիկ
առանձնահատկություններին, ինչպես նաև հստակ պատկերացում ունենալ
վերջիններիս տարածական կազմավորման ու դա ապահովող ուժերի ու
փոխազդեցությունների և, մասնավորապես գլոբուլային սպիտակուցների
դինամիկ հատկությունների մասին, ունակ լինել հասկանալ ու բացատրել
ֆոտոկենսաբանական պրոցեսների կենսաֆիզիկական կողմը
16. Տիրապետել մոլեկուլային իմունոլոգիայի հիմնախնդիրներին՝ կարողանալով
իմունոլոգիական խնդիրը դիտել արդեն մոլեկուլային հարթության վրա,
իմանալ հավասարակշռության պայմաններում մակրոմոլեկուլների հետ
լիգանդների միացման հիմնախնդրին՝ պատկերացում կազմելով այդ
փոխազդեցության եղանակների, դրանց տեսակների և կապման ուժերի
մասին
17. Տիրապետել կենսամոլեկուլների ուսումնասիրության սպեկտրոսկոպիկ
եղանակներին, հասկանալ տարբեր հետազոտությունների դեպքում
ամենաարդյունավետ մեթոդի ընտրությունը, ամբողջական պատկերացում
կազմել թաղանթային պրոցեսների կենսաֆիզիկայի վերաբերյալ, ունակ
լինելով հասկանալ թաղանթում կատարվող բազմաբնույթ երևույթները:
18. Ներկայացնել արհեստական նեյրոնների և նեյրոնային ցանցերի հիմնական
մոդելները, դրանց ուսուցման ալգորիթմները:
19. Գնահատել մաթեմատիկական մեթոդների կիրառման հնարավորությունները
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կենսաբանական համակարգերում, ճանաչելու պատկերների մաթեմատիկական մոդելները:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

6. Հասկանալով և ըմբռնելով ժամանակակից կենսաֆիզիկայի արդիական ու
ուսումնասիրության կարիք ունեցող խնդիրները՝ ինքնուրույն առաջադրել
համապատասխան հետազոտական խնդիրներ և կիրառել համապատասխան
մեթոդներ առաջադրված հետազոտական խնդիրները լուծելու համար, լուծել
հաշվարկային խնդիրներ,
7. Կենսաբանական ցանկացած գործընթացի և փոխազդեցությունների բարդ
մեխանիզմներում բացահայտել և փորձել որոշակիացնել խնդրի
կենսաֆիզիկական կողմը՝ կիրառելով ձեռք բերված գիտելիքների զինանոցը,
8. Ընտրել օպտիմալ մեթոդը որևէ կենսաֆիզիկական խնդրի լուծման
ժամանակ՝ մակրոմոլեկուլների ուսումնասիրության, տարբեր ֆիզիկական
գործոնների ազդեցության և ճառագայթային ախտահարման
հետազոտությունների ժամանակ,
9. Նկարագրել մեկուսացված, փակ և բաց կենսաբանական համակարգերը՝
կիրառելով համապատասխան մոտեցում, այսինքն տարանջատել
համակարգի ուսումնասիրությունը կամ թերմոդինամիկայի օրենքներով կամ
անցնելով արդեն դինամիկ համակարգի մոդելավորման սկզբունքներին,
10. Նկարագրել կենսաբանական համակարգերում ընթացող
ֆոտոկենսաբանական պրոցեսների առանձնահատկությունները՝
տիրապետելով և կիրառելով համակարգի վրա լույսի ազդեցության և
թաղանթների կենսաֆիզիկայի վերաբերյալ ունեցած գիտելիքները,
11. Մասնագիտական գործունեության ընթացքում իրադրական տարբեր հարցեր
լուծելու համար օգտագործել ստացած գիտելիքները և իրականացնել
հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական և կլինիկական
ոլորտներում,
12. Անել առաջարկներ մասնագիտական տվյալ ոլորտի աշխատանքների
արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ,
13. Դրսևորել աշխատանքի բարձր արդյունավետություն` և որպես խմբի անդամ,
և որպես խմբի ղեկավար:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

3. Մասնագիտական գործունեության ընթացքում օգտագործել ստացած
գիտելիքները, ստեղծագործաբար կիրառել ունեցած գիտելիքները առկա
խնդիրները լուծելիս,
4. Վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակներ,
5. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել
նորերը, արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները,
6. Պատշաճ մակարդակով պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել
818

հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր,
7. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է

13. Գնահատման ձևերը
Ստուգարք, քննություն

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
«Կենսաֆիզիկա» ծրագրի շրջանավարտները կարող են աշխատանքի անցնել կենսաբանության
ոլորտում գործող ձեռնարկություններում` զբաղեցնելով հետևյալ պաշտոնները.

Բուհեր



ադմինիստրացիոն աշխատանք և ղեկավար պաշտոններ,



լաբորատորիայի ղեկավար, գիտաշխատողներ և դասախոսներ,



գիտական և ուսումնա-օժանդակ լաբորանտներ։

Գիտահետազոտական ինստիտուտներ



ադմինիստրացիոն աշխատանք և ղեկավար պաշտոններ,



լաբորատորիայի ղեկավար և գիտաշխատողներ,



ինժեներ-հետազոտողներ:

Դպրոցներ



կենսաբանության ուսուցիչներ:

Հիվանդանոցներ


ադմինիստրացիոն աշխատանք և ղեկավար պաշտոններ,



բժիշկ-կենսաֆիզիկոսներ,



բժիշկ-կիբերնետիկներ:

Դեղագործական ընկերություններ



ադմինիստրացիոն աշխատանք և ղեկավար պաշտոններ,



լաբորատորիայի ղեկավար,



համապատասխան մասնագիտական ուղղվածությամբ տարբեր պաշտոններ:

Սննդամթերքի արտադրության ընկերություններ



լաբորատորիայի ղեկավար,



համապատասխան մասնագիտական ուղղվածությամբ տարբեր պաշտոններ:

Արտասահմանյան գիտական հաստատություններ
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գիտաշխատողներ և հետազոտողներ



գիտահետազոտական և գիտա-արտադրական ոլորտի աշխատակիցներ:

Հնարավոր աշխատավայրերն են. ԵՊՀ կենսաֆիզիկայի ամբիոնը, պետական բուհերի
համապատասխան ամբիոնները, ՀՀ ԳԱԱ գիտահետազոտական ինստիտուտները, կենսաբանության
ոլորտի հետ առնչություն ունեցող ձեռնարկությունները, գիտա-արտադրական հաստատությունները:
Ստորև ներկայացվում են Հայաստանի Հանրապետությունում կենսաբանության ոլորտում գործող
որոշ ձեռնարկություններ և դրանց գործունեության ոլորտը.

•

Բուհեր
-

•

•
•

Երևանի պետական բժշկական համալսարանի համապատասխան
ամբիոններ,
Երևանի պետական մանկավարժական համալսարանի համապատասխան
ամբիոններ,
Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի համապատասխան
ամբիոններ,

Գիտահետազոտական ինստիտուտներ

-

ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ,
ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական քիմիայի ինստիտուտ,
ՀՀ ԳԱԱ Կենսաքիմիայի ինստիտուտ,

-

Համապատասխան ուղղվածությամբ լաբորատորիաներ,

-

Համապատասխան ուղղվածությամբ լաբորատորիաներ։

Դեղագործական ընկերություններ

Սննդամթերքի արտադրության ընկերություններ

Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ կենսաֆիզիկայի ամբիոնի
կամ այլ բնագիտական հետազոտական ինստիտուտների ասպիրանտուրայում:

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսումնառության

գործընթացում

օգտագործվում

են

հետևյալ

օժանդակ

ռեսուրսները.
•

ժամանակակից սարքավորումներով և ծրագրային միջոցներով ապահովված
լաբորատորիաներ,

•

հեռուսուցմամբ և առցանց դասախոսություններ,

•

էլեկտրոնային ռեսուրսներ:

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են ծրագիրը
մշակելիս
Պետական կրթական չափորոշիչ “Կենսաֆիզիկա” մասնագիտությամբ

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
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նշել ծրագրի անվանումը

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1
Պլանավորել հետազոտության ընթացքն

ու
առանձնահատկությունները, ինչպես նաև ընտրել
մեթոդներ կենսաֆիզիկայի բնագավառում որոշակի
կոնկրետ խնդրի ուսումնասիրության դեպքում,
տիրապետել կենսաֆիզիկայի արդի հիմնախնդիրներին և
ժամանակակից գիտական աշխարհում դրանց լուծման
մոտեցումներին

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1
Հասկանալով և ըմբռնելով ժամանակակից

կենսաֆիզիկայի արդիական ու ուսումնասիրության
կարիք ունեցող խնդիրները՝ ինքնուրույն առաջադրել
համապատասխան հետազոտական խնդիրներ և կիրառել
համապատասխան մեթոդներ առաջադրված
հետազոտական խնդիրները լուծելու համար, լուծել
հաշվարկային խնդիրներ,

Ա2

Կենսամակրոմոլեկուլների հետազոտության մեջ մի շարք
այլ մեթոդների հետ մեկտեղ տիրապետել
ուսումնասիրության հզոր միջոց հանդիսացող
ֆիզիկաքիմիական մեթոդներին, որոնք թույլ կտան
խնդիրը դիտարկել որակապես նոր լույսի ներքո

Բ2

Կենսաբանական ցանկացած գործընթացի և
փոխազդեցությունների բարդ մեխանիզմներում
բացահայտել և փորձել որոշակիացնել խնդրի
կենսաֆիզիկական կողմը՝ կիրառելով ձեռք բերված
գիտելիքների զինանոցը,

Ա3

Իմանալ մոլեկուլային և բջջային կենսաբանության ժամանակակից
հիմնահարցերը, պատկերացում կազմել կենսահամակարգերի վրա
տարբեր ֆիզիկական գործոնների ազդեցության մեխանիզմների և
հետևանքների, ինչպես նաև դրանցից խուսափելու
հնարավորությունների մասին, ծանոթ լինել ճառագայթային
ախտահարման կենսաֆիզիկայի հիմնահարցերին

Բ3

Ընտրել օպտիմալ մեթոդը որևէ կենսաֆիզիկական խնդրի լուծման
ժամանակ՝ մակրոմոլեկուլների ուսումնասիրության, տարբեր
ֆիզիկական գործոնների ազդեցության և ճառագայթային
ախտահարման հետազոտությունների ժամանակ,

Ա4

Տիրապետել բարդ համակարգերի կենսաֆիզիկայի
առանձնահատկություններին, կարողանալ իրարից
տարանջատել ու համապատասխան ձևով նկարագրել
յուրաքանչյուր տիպի համակարգ՝ մեկուսացված, փակ,
բաց, պատկերացում կունենա կարգավորման
պրոցեսների կենսաֆիզիկայի վերաբերյալ՝ իմանալով
կարգավորման բարդ ու բազմաբնույթ ուղիները

Բ4

Նկարագրել մեկուսացված, փակ և բաց կենսաբանական
համակարգերը՝ կիրառելով համապատասխան մոտեցում,
այսինքն տարանջատել համակարգի
ուսումնասիրությունը կամ թերմոդինամիկայի
օրենքներով կամ անցնելով արդեն դինամիկ համակարգի
մոդելավորման սկզբունքներին,

Ա5

Ընդհանուր պատկերացում ունենալ բժշկական
կենսաֆիզիկայի հիմնահարցերի մասին, տիրապետել
նուկլեինաթթուների կենսաֆիզիկայի և ընդհանուր
առմամբ կենսամակրոմոլեկուլների ստերեդինամիկ
առանձնահատկություններին, ինչպես նաև հստակ
պատկերացում ունենալ վերջիններիս տարածական
կազմավորման ու դա ապահովող ուժերի ու
փոխազդեցությունների և, մասնավորապես գլոբուլային
սպիտակուցների դինամիկ հատկությունների մասին,
ունակ լինել հասկանալ ու բացատրել
ֆոտոկենսաբանական պրոցեսների կենսաֆիզիկական
կողմը

Բ5

Նկարագրել կենսաբանական համակարգերում ընթացող
ֆոտոկենսաբանական պրոցեսների
առանձնահատկությունները՝ տիրապետելով և կիրառելով
համակարգի վրա լույսի ազդեցության և թաղանթների
կենսաֆիզիկայի վերաբերյալ ունեցած գիտելիքները,

Ա6

Տիրապետել մոլեկուլային իմունոլոգիայի հիմնախնդիրներին՝
կարողանալով իմունոլոգիական խնդիրը դիտել արդեն մոլեկուլային
հարթության վրա, իմանալ հավասարակշռության պայմաններում
մակրոմոլեկուլների հետ լիգանդների միացման հիմնախնդրին՝
պատկերացում կազմելով այդ փոխազդեցության եղանակների, դրանց
տեսակների և կապման ուժերի մասին
Տիրապետել կենսամոլեկուլների ուսումնասիրության
սպեկտրոսկոպիկ եղանակներին, հասկանալ տարբեր
հետազոտությունների դեպքում ամենաարդյունավետ մեթոդի
ընտրությունը, ամբողջական պատկերացում կազմել թաղանթային
պրոցեսների կենսաֆիզիկայի վերաբերյալ, ունակ լինելով հասկանալ
թաղանթում կատարվող բազմաբնույթ երևույթները:
Ներկայացնել արհեստական նեյրոնների և նեյրոնային ցանցերի
հիմնական մոդելները, դրանց ուսուցման ալգորիթմները:

Բ6

Մասնագիտական գործունեության ընթացքում իրադրական տարբեր
հարցեր լուծելու համար օգտագործել ստացած գիտելիքները և
իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական և
կլինիկական ոլորտներում,

Բ7

Անել առաջարկներ մասնագիտական տվյալ ոլորտի
աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու
վերաբերյալ,

Բ8

Դրսևորել աշխատանքի բարձր արդյունավետություն` և որպես խմբի
անդամ, և որպես խմբի ղեկավար:

Ա7

Ա8

Ա9

Գնահատել մաթեմատիկական մեթոդների կիրառման
հնարավորությունները կենսաբանական համակարգերում, ճանաչելու
պատկերների մաթեմատիկական մոդելները:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
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Գ1

Մասնագիտական գործունեության ընթացքում
օգտագործել ստացած գիտելիքները, ստեղծագործաբար
կիրառել ունեցած գիտելիքները առկա խնդիրները
լուծելիս,

Գ3

Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները,
ընկալել և տարածել նորերը, արդյունավետորեն
պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները,

Գ2

Վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման
համար անհրաժեշտ ռեսուրսները և առաջարկել դրանց
լուծման եղանակներ,

Գ4

Պատշաճ մակարդակով պատրաստել զեկուցումներ,
ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր,

Գ5

Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
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Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Անգլերեն լեզու
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
հետազոտություններում
Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
Մասնագիտական դասընթացներ
Մաթեմատիկական մոդելները կենսաբանության մեջ
Կենսաֆիզիկական և ֆիզիկաքիմիական մեթոդները
կենսամոլեկուլների ուսումնասիրություններում
Ֆիզիկական գործոնների ազդեցությունը
կենսահամակարգերի վրա
Ճառագայթային ախտահարման կենսաֆիզիկա
Բարդ համակարգերի կենսաֆիզիկա
Բժշկական կենսաֆիզիկայի ընտրովի գլուխներ
Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանության ընտրովի
գլուխներ (Մոլեկուլային էնդոկրինոլոգիա)
Կենսաֆիզիկայի ընտրովի գլուխներ
Կամընտրական դասընթացներ
Նուկլեինաթթուների կենսաֆիզիկա
Ֆոտոկենսաբանական պրոցեսների կենսաֆիզիկա
Կենսամակրոմոլեկուլների ստերեոդինամիկա
Կենսապոլիմերների տարածական կազմավորումը

Մոդուլի
թվանիշը Ա
1

Ա
2

Ա
3

Ա
4

Ա
5

Ա
6

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա Ա Ա Բ Բ Բ Բ Բ Բ Բ Բ
7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8

Գ
1

Գ
2

Գ
3

Գ
4

1602/Մ0
3
0309/Մ0
1
0701/Մ2
0
0701/Մ0
5
0701/Մ0
6
0701/Մ0
8
0701/Մ0
9
0701/Մ1
0
0701/Մ1
1
0701/Մ1
2
0701/Մ1
3

Գ
5

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
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x

x
x

x

x
x

x
x

x

x

0701/Մ1
4
0701/Մ1
4
0701/Մ1
4
0701/Մ1
4

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

Մոլեկուլային իմունոլոգիա
Գլոբուլային սպիտակուցների դինամիկ հատկությունները
Լիգանդների միացումը մակրոմոլեկուլների հետ
հավասարակշռության պայմաններում
Կենսամոլեկուլների սպեկտրոսկոպիա
Թաղանթային պրոցեսների կենսաֆիզիկա
Գիտական սեմինար

x

0701/Մ1
4
0701/Մ1
4
0701/Մ1
5
0701/Մ1
5
0701/Մ1
5
0701/Մ1 x
6,17,19,2
1

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x
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x

x
x
x

x

x

x
x

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
_________________Կենսաբանության____________ ֆակուլտետ

նշել ֆակուլտետը

________________________Կենսաֆիզիկա____________________
նշել ծրագրի անվանումը
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ

1. 0309/Մ01
4. 2 ժամ/շաբ.

2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
հետազոտություններում-2
5. գործ. 30 ժամ

6.1-ին ՝աշնանային

3. 3 ECTS
կրեդիտ

7. ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ձևավորել պատկերացում տվյալների հենքերի և WEB - կայքերի մասին
սովորեցնել աշխատել տվյալների հենքերի հետ ACCESS համակարգիօգնությամբ
2. սովորեցնել աշխատել WEB - կայքերի հետ` հիպերտեքստերի նշադրման
HTML լեզվի օգնությամբ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
41. հենքի դերը իր մասնագիտությունում
42. ինտերնետային կայքերի ստեղծման սկզբունքները
43. տվյալների հենքերի ղեկավարման ACCESS համակարգ և հիպերտեքստերի նշադրման HTML լեզու

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
44. ACCESS–ով ստեղծել և օգտագործել տվյալների հենքեր
45. HTML-ով ստեղծել ինտերնետային կայք և տեղադրել ինտերնետում
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպելու և լուծելու խնդիրներ,
2. հայթայթելու և վերլուծելու տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. նախագծային մեթոդ
2. համագործակցային ուսուցում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
16. ստուգարքն անցկացվում է համակարգչով, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը`համապատասխանաբար 3, 3, 3 միավոր:
17. 2-րդ ընթացիկ ստուգում. ստուգումն անցկացվում է համակարգչով, հարցատոմսը
է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`համապատասխանաբար 3, 3, 3 միավոր:

պարունակում

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. ACCESS համակարգ
2. HTML լեզու
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
29. Joan Lambert, Joyce Cox, Microsoft Access 2013 Step by Step. // Online Training Solutions, Inc.,2015, 429 p.
30. Elizabeth Castro, Bruce Hyslop, HTML and CSS: Visual QuickStart Guide / Edition 8. // Peachpit Press, 2013,

576 p.

1. 0709/Մ02

2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

4. 2 ժամ/շաբ.
6. 1-ին՝ աշնանային

3. 3 ECTS
կրեդիտ

46. դաս.15ժամ/գործ.՝15 ժամ
7. ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝

6.
7.
8.

ստեղծել պատկերացում հետազոտությունների նախագծման վերաբերյալ
ստեղծել պատկերացում հետազոտական խնդիրների առաջադրման նպատակով
ստեղծել պատկերացում հետազոտական նպատակների իրականացման
եղանակների վերաբերյալ

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
14. նախագծելու հետազոտական աշխատանքներ
15. նկարագրելու հետազոտությունների իրականացման համար անհրաժեշտ մոտեցում,ները
16. առաջադրելու նոր եղանակներ ոչ ստանդարտ հետազոտությունների իրականացման համար

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

17. գործնականում կիրառելու ստացված հմտությունները,
18. պարզաբանել հետազոտական աշխատանքների առանձնահատկությունները
19. վերլուծել ստացված տվյալները
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

20. օգտագործելու մասնագիտական գործունեության ընթացքում իրադրական
տարբեր հարցեր լուծելու համար ստացած գիտելիքները,
21. իրականացնելու
հետազոտական
աշխատանքներ
ակադեմիական
և
գիտահետազոտական լաբորատորիաներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

6.
7.
8.

Հետազոտական աշխատանքների նախագծման ունակություններ
Հետազոտական աշխատանքների իրականացման ունակություններ
Առաջադրված խնդիրներին համապատասխանող մեթոդներչի
ունակություններ
9. Տվյալների մշակման եղանակների կիրառման ունակություններ
10. Զեկուցումների պատրաստում,
11. Հետազոտությունների արդյունքների ներկայացում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
18.
19.
20.

Դասախոսություններ
Գործնական աշխատանքներ
Ինքնուրույն աշխատանքներ

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք՝ բանավոր կամ գրավոր (հարցատոմս, թեստեր)։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
827

ընտրության

Հետազոտության նպատակները: Հետազոտության խնդիրները: Հետազոտության իրականացման ուղիները:
Չափման սարքավորումները: Հետազոտական նմուշների պատրաստումը: Չափվող տվյալների
ճշգրտության բնութագրերը: Չափող սարքերի ճշգրտությունը: Տվյալների ընտրաքի մեթոդը: Չափման սխալ,
դրանց պատճառները: Պատահական և օրինաչափ սխալներ: Բաշխման ֆունկցիա: Սխալի մեծության
որոշման սխալը: Գաուսյան բաշխում: Տվյալների կշռումը: Հետազոտության խնդիրները: Հետազոտվող
հատկանիշներ: Չափվող պարամետրեր: Հետզոտվող հատկանիշների ուսումնասիրության մեթոդները:
Մեթոդների կիրառելիության սահմանները: Նախնական էքսպերիմենտ: Ակնհայտի ստուգումը:
Սուբյեկտիվ սխալներ: Չափումների կրկնությունը: Տվյալների մշակման եղանակները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дж. Сквайрс “Практическая физика”. М.: Мир, 1971.
П.Г.Костюк, Д.М.Гродзинский, В.П.Зима, И.С. Магура, Е.П.Сидорик, М.Ф.Шуба,
“Биофизика”, Киев, “Высшая школа”, 1988.
В.Зенгер, “Принципы структурной организации нуклеиновых кислот”. М.: Мир, 1987.
Ч.Кантор, П.Шиммел, “Биофизическая химия”, т. 1-3 М.: Мир, 1984.
Фрайфелдер Д. Физическая биохимия>М.: Мир, 1980
Э. Маршелл ''Биофизическая химия'', в трех томах, М.: Мир, 1981.

1. 1602/Մ03

2. Օտար լեզու-1

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/ շաբ.

5. գործ.՝60 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային

7. ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• կատարելագործել ուսանողների օտար (անգլերեն) լեզվով հաղորդակցական կարողությունները՝
ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ ոլորտներում,
• խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
• ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,
• զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու կարողությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
12. կիրառելով մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները (որոնողական,
ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ ընկալել դրանց բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
13. տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ գործածության
նպատակդրմամբ,
14. ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով ինքնուրույն աշխատանք
կատարելու սկզբունքների իմացություն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

15. իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային և ոճական
վերլուծություն և թարգմանություն,
16. ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ, ձևակերպել,
շարադրել, հիմնավորել անձնական կարծիքը, քննարկել, բանավիճել մասնագիտական հարցերի
արդի հիմնախնդիրների շուրջ,
17. գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ, ռեֆերատներ,
գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով շարադրանքը,
18. լսելով ընկալել և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող դասախոսությունների,
հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

19. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ ինտերնետային)
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տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և ներկայացնելու նպատակով:
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է համապատասխանեն
Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական համակարգի (CEFR-ի) B2 մակարդակին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
3.
4.

5.

օտար (անգլերեն) լեզվի իմացություն այն ծավալով, որն անհրաժեշտ է մասնագիտական բնույթի
տեղեկատվություն քաղելու օտարալեզու աղբյուրներից,
օտար (անգլերեն) լեզվով ընդհանուր և մասնագիտական բառապաշարի իմացություն այն
ծավալով, որն անհրաժեշտ է մասնագիտական բնույթի հաղորդակցում իրականացնելու, ինչպես
նաև տեքստերի ընթերցման և թարգմանության համար,
օտար լեզվով կազմել հստակ, լավ կառուցված տեքստ մասնագիտական թեմայի վերաբերյալ,
նկարագրել իր փորձն ու իրադարձություններ, ներկայացնել սեփական կարծիքների և
նպատակների հիմնավորումները:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
անհատական և խմբային աշխատանք,
անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
ինքնուրույն աշխատանք,
բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի իրականացում),
գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
իրավիճակային խնդիրների քննարկում:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TOEFL թեստավորման միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.

1.

Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունները:

2.

Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը օտար (անգլերեն)
լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում:

3.

Ակադեմիական
գրագրություն՝
գիտական
հոդվածների
ու
աշխատությունների,
գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների, էսսեների
շարադրման ձևերն ու սկզբունքները:

4.

Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների ունկնդրմամբ՝
դրանց բովանդակության վերծանման, վերարտադրության առանձնահատկությունները:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

John M.Swales,Christine B. Feak “ English in Today’s Research World’’ a Writing Guide. The University of
Michigan Press, USA,2003
John M Swales and Christine B.Feak “Academic writing for Graduate Students’’ 2000, USA
M. Apresyan,D.Bagiryan "Mastering English For Biologists" YSU. 2010
D. Krogh '' A guide to the natural world'' 2011
J.Soars, L. Soars "First steps in Academic writing" Oxford 2014

1. 1602 /Մ04

2. Օտար լեզու-2

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/ շաբ.

5. գործ.՝ 30 ժամ

6. 2-րդ՝գարնանային

7. Ստուգարք
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8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ամբողջացնել նախորդ մոդուլի օգնությամբ ձեռք բերած գիտելիքները,
• ծանոթացնել օտար լեզվի իմացության ստուգման և գնահատման պահանջներին,
• ներկայացնել լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները և ծանոթացնել թեստավորման
հիմանական սկզբունքներին,
• ներկայացնել լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
12. ցուցաբերել օտար լեզվի իմացություն միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան (B2-C1),
13. նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և պահանջները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
14. գործնականում կատարել թեստային աշխատանքներ` կազմված համաեվրոպական չափանիշների
B2-C1 մակարակին համապատասխան
15. արտահայտել մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և բանավոր խոսքով

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

16. արդյունավետ կիրառել համակարգչային հմտությունները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.

օտար լեզվի իմացություն այն ծավալով, որն անհրաժեշտ է մասնագիտական բնույթի
տեղեկատվություն քաղելու օտարալեզու աղբյուրներից,
2. օտար լեզվով ընդհանուր և մասնագիտական բառապաշարի իմացություն այն ծավալով, որն
անհրաժեշտ է մասնագիտական բնույթի հաղորդակցում իրականացնելու, ինչպես նաև տեքստերի
ընթերցման և թարգմանության համար,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
9. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
10. անհատական և խմբային աշխատանք,
11. ինքնուրույն աշխատանք,
12. գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:
16. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TOEFL թեստավորման միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
15. օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները,
16. լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման հիմանական
սկզբունքները,
17. լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,
18. միջազգային թեստերի (TOEFL, IELTS, ITEP) առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Debora Philips “ Longman Preparation Course for the TOEFL IBT” Longman 2007
2. Bruce Rogers “ The Complete Guide for TOEFL IBT Test Preparation”, Thomson 2007
3. Boston Educational Services “Official ITEP Preparation Guide”, Create Space Independent Publishing Platform
2014
4. ETS “The Official Guide to the TOEFL Testing”, McGraw-Hill Education 2012
5. Pauline Cullen “The Official Cambridge Guide to IELTS”, Cambridge English 2014
6. Kaplan “IELTS Premier”, Kaplan Publishing 2016
1. 0407/Մ05
4. 4 ժամ/շաբ.

2. Մաթեմատիկական մոդելները կենսաբանության մեջ
Դաս.՝30 ժամ/գործ.30 ժամ
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3. 6 ECTS
կրեդիտ

6. 1-ին՝աշնանային

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝

1. ստեղծել պատկերացում կենսաբանական համակարգերի նկարագրության համար
կիրառվող մաթեմատիկական մեթոդների մասին,
2. ստեղծել պատկերացում տվյալ կենսաբանական համակարգում այս կամ այն
մաթեմատիկական մեթոդի կիրառելիության հնարավորությունների վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. գնահատել համապատասխան մաթեմատիկական մեթոդների կիրառման

հնարավորությունը որոշակի կենսաբանական համակարգում,
2. լուծել համապատասխան մաթեմատիկական հավասարումը,
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

3. կիրառել համապատասխան մաթեմատիկական ապարատը կոնկրետ

կենսաբանական համակարգի ուսումնասիրության ժամանակ
4. վելուծել դիֆերենցիալ հավասարումների լուծումների արդյունքները
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

5. օգտագործել մասնագիտական գործունեության ընթացքում իրադրական տարբեր

հարցեր լուծելու համար ստացած գիտելիքները,
6. իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ գիտական և ակադեմիական
ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

1. Գնահատել մաթեմատիկական մեթոդների կիրառման հնարավորությունները
կենսաբանական համակարգերում, ճանաչելու պատկերների մաթեմատիկական
մոդելները:
2. Մասնագիտական գործունեության ընթացքում իրադրական տարբեր հարցեր
լուծելու համար օգտագործել ստացած գիտելիքները և իրականացնել հետազոտական
աշխատանքներ ակադեմիական և կլինիկական ոլորտներում:
3.Վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակներ:
4.Պատշաճ մակարդակով պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել
հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1.
2.
3.
4.

Դասախոսություններ
Գործնական աշխատանքներ
Սեմինարներ
Իրավիճակային խնդիրների քննարկում

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի դեպքում՝
6. 1-ին ընթացիկ քննություն, անցկացվում է գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով։
7.

2-րդ ընթացիկ քննություն, անցկացվում է գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով։

Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Անընդհատ և դիսկրետ ժամանակներով դետերմինիստիկական մոդելները կենսաբանության մեջ.
Ժամանակային ուշացումով մոդելները. Ծնելիություն-մահացություն տիպի հավանականային մոդելները
կենսաբանության մեջ. Մարկովի հավասարման կիրառությունը կենսաբանական համակարգերում.
Կենսաբանական համակարգերի մոդելները միջավայրում ֆլուտկուացիաների առկայության
պայմաններում. Դիֆերենցիալ հավասարումների համակարգով նկարագրվող մաթեմատիկական
մոդելները կենսաբանության մեջ. Գիշատիչ-զոհ տիպի մոդելներ. Երկու տեսակների փոխազդեցության
ընդհանրացված մոդելը. Մուլտիստացիոնար համակարգեր, տրիգերներ, ընտրության մոդել.
Տեղաբաշխված կենսաբանական համակարգեր. Ռեակցիա-դիֆուզիա տիպի հավասարումներով
նկարագրվող կենսաբանական համակարգերը. Ալիքի ճակատի տարածման մոդելներ. Դիսիպատիվ
կառուցվածքները նկարագրող դիֆերենցիալ հավասարումները.
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Ризниченко Г.Ю. Лекции по математическим моделям в биологии. 2-ое изд., Москва,
Ижевск, 2010.
2. Ризниченко Г.Ю. Математические модели в биофизике и экологии. М., 2003.
3. Романовский Ю.М., Степанова Н.В., Чернавский Д.С. Математическое моделирование в
биофизике. Москва, 2004.
4. Романовский Ю.М., Степанова Н.В., Чернавский Д.С. Математическая биофизика. Наука,
1984.
5. Гардинер К.В. Стохастические методы в естественных науках. Мир., 1986.
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2. Կենսաֆիզիկական և ֆիզիկաքիմիական մեթոդները
կենսամոլեկուլների ուսումնասիրություններում

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս. 30ժամ/գործն.30ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

3. 6 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Ծանոթացնել նյութի կառուցվածքի և հատկությունների հետազոտման կենսաֆիզիկական և
ֆիզիկաքիմիական մեթոդների հիմնական տեսական դրույթների հետ:
• Ծանոթացնել սպեկտրոսկոպիկ մեթոդների սարքավորումների և նրանց աշխատանքի հետ:
• Ծանոթացնել էլեկտրաքիմիական մեթոդների հիմունքները, չափող սարքերի կառուցվածքը, չափման
տեխնիկան և կիրառության սահմանները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1.

Բացատրել կլանման և առաքման սպեկտրոսկոպիայի նուրբ մեխանիզմները

2.

Պատկերացում կազմել լույսի և նյութի միջև փոխազդեցության ժամանակ տեղի ունեցող
օրինաչափությունների մասին

3.

Բացատրել լուծույթների վոլտամպերային բնութագրերը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

4.

Սպեկտրոսկոպիկ սարքավորումների օգնությամբ լուծել տեսական և կիրառական նշանակություն
ունեցող հարցեր

5.

Աշխատել էլեկտրաքիմիական չափումների համար նախատեսված սարքերով և առաջադրել
հետազոտական խնդիրներ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
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6.

օգտագործել մասնագիտական գործունեության ընթացքում իրադրական տարբեր
հարցեր լուծել համար ստացած գիտելիքները,

7.

իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական և կլինիկական ոլորտներում:

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

1.

Կենսամակրոմոլեկուլների հետազոտության մեջ մի շարք այլ մեթոդների հետ
մեկտեղ տիրապետել ուսումնասիրության հզոր միջոց հանդիսացող
ֆիզիկաքիմիական մեթոդներին, որոնք թույլ կտան խնդիրը դիտարկել որակապես
նոր լույսի ներքո
Մասնագիտական գործունեության ընթացքում իրադրական տարբեր հարցեր
լուծելու համար օգտագործել ստացած գիտելիքները և իրականացնել
հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական և կլինիկական ոլորտներում,
Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել
նորերը, արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները,
Պատշաճ մակարդակով պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել
հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր,

2.

3.
4.

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. Գործնական աշխատանքներ
3. Սեմինարներ
4. Առաջադրանքների կատարման ստուգում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի դեպքում՝
1. 1-ին ընթացիկ քննություն, անցկացվում է գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով։
2.

2-րդ ընթացիկ քննություն, անցկացվում է գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով։

3. Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Մոլեկուլային սպեկտրոսկոպիա: Մոլեկուլային սպեկտրոսկոպիայի ընդհանուր գաղափարները: ՈւՄ և
Տեսանելի սպեկտրոսկոպիա: Էլեկտրոնային սպեկտրներ: Տատանողական սպեկտրոսկոպիայի մեթոդները:
Ինֆրակարմիր սպեկտրոսկոպիա: Կոմբինացիոն ցրման սպեկտրոսկոպիա: Ֆլյուորեսցենցային
սպեկտրոսկոպիա: Յաբլոնսկու դիագրաման: Ստոքսյան շեղում: ԷՊՌ սպեկտրոսկոպիա: ԷՊՌ
սպեկտրոսկոպիայի հիմքում ընկած հիմնական գաղափարները: Ռեզոնանսի պայմանը: ԷՊՌ սպեկտրը և
նրա առաջին ածանցյալը: Էլեկտրաքիմիական մեթոդներ: Ընդհանուր հիմունքները: Էլեկտրաքիմիական
մեթոդների առանձնահատկությունները, կիրառության սահմանները: Էլեկտրաքիմիական մեթոդների
կիրառությունը
մակրոմոլեկուլների
ուսումնասիրություններում:
Դիֆերենցիալ
իմպուլսային
վոլտամպերմետրիա (ԴԻՎ): Ցիկլիկ վոլտամպերմետրիա: Քառակուսային-ալիքային վոլտամպերմետրիա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Экспериментальные методы химической кинетики. Под редакцией Н.М. Эмануэля. Москва, Мир, 1985,
с.384.
2. Մարգարյան Շ.Ա. Մոլեկուլային սպեկտրոսկոպիա: Երևան, 2003, 176 էջ.

3. Ч.Кантор,П. Шиммел «Биофизическая химия», в трех томах,М.:Мир,1985.
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2. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները
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կրեդիտ

4. 2ժամ/շաբ.
5. դաս.15 ժամ/գործ.15 ժամ
6. 1 –ին՝ աշնանային
7. ստուգարք
8. Ծրագիրը նպատակ ունի
• ուսանողներին ծանոթացնելու մասնագիտության արդի հիմնախնդիրների լուծման համար
կիրառվող նորագույն մեթոդներին
• ծանոթացնել ուսանողներին արհեստական բանականության ոլորտի խնդիրների լուծման
մեխանիզմներից մեկին` արհեստական նեյրոնային ցանցերին
• ուսումնասիրել նեյրոնային ցանցերի տեսական և պրակտիկ ասպեկտները
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

ձևակերպել կենսաֆիզիկայի արդի հիմնախնդիրները և լուծման հեռանկարները:
ներկայացնել արհեստական նեյրոնների և նեյրոնային ցանցերի հիմնական
մոդելները
3. նկարագրել արհեստական նեյրոնային ցանցերի ուսուցման ալգորիթմները
4. ձևակերպել դասական և նորագույն նեյրոնային ցանցերի
ռանձնահատկությունները
5. ստանալ գիտելիքներ կենսաչիպերի և կենսասենսորների կիրառական
առանձնահատկությունների մասին
1.
2.

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

օգտագործելու նեյրոնային ցանցերը կենսաբանական տվյալների դասակարգման
խնդիրներում
7. իրականացնելու կառուցած նեյրոնային ցանցը MatLab և RStudio ծրագրային
փաթեթների միջավայրերում
8. կենսաչիպերի և կենսասենսորների միջոցով լուծելու անալիտիկ խնդիրներ
6.

գ.ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

համեմատելու, համադրելու և գնահատելու կենսաբանական խնդիրների լուծման
տարբեր մոդելներ
10. օգտվելու ծրագրային փաթեթների գործիքներից
9.

10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ներկայացնել արհեստական նեյրոնների և նեյրոնային ցանցերի հիմնական մոդելները, դրանց
ուսուցման ալգորիթմները:

2. Հասկանալով և ըմբռնելով ժամանակակից կենսաֆիզիկայի արդիական ու
ուսումնասիրության կարիք ունեցող խնդիրները՝ ինքնուրույն առաջադրել
համապատասխան հետազոտական խնդիրներ և կիրառել համապատասխան մեթոդներ
առաջադրված հետազոտական խնդիրները լուծելու համար, լուծել հաշվարկային
խնդիրներ:
3. Վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակներ:
4. Պատշաճ մակարդակով պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Բանավոր քննարկումներ
3. Ինքնուրույն պրակտիկ աշխատանք
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք՝ բանավոր կամ գրավոր (հարցատոմս, թեստեր)։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կենսաչիպերի և կենսասենսորների տեխնոլոգիաները: ԴՆԹ-ի հետ կենսաբանորեն ակտիվ նյութերի՝
լիգանդների փոխազդցեցության մեխանիզմները: Լիգանդների կիրառությունը ԴՆԹ-ի հիմքի վրա
ստացված կենսաչիպերի և կենսասենսորների տեխնոլոգիայում: ԴՆԹ-կենսաչիպերի և ԴՆԹկենսասենսորների կիրառությունը անալիտիկ հետազոտություններում:
Կենսաբանական նեյրոնի կառուցվածքը և գործելու սկզբունքը: Կենսաբանական նեյրոնի
մաթեմատիկական մոդելավորում: Արհեստական նեյրոնի ՄակԿալլոկի և Պիթսի մոդելը: Արհեստական
նեյրոնային ցանցեր: Նեյրոնային ցանցի ուսուցչով և առանց ուսուցչի ուսուցման եղանակները:
Պերցեպտրոն, ուսուցման ալգորիթմ: Սիգմոիդալ տիպի ուղիղ տարածման նեյրոնային ցանցեր: Հեբբի
մոդել: Գրոսբերգի մոդել: Ռեկուրենտ ցանցերը որպես ասոցատիվ հիշող սարքերի մոդելներ:
Կոնկուրենցիայի վրա հիմնված ինքնակազմակերպվող ցանցեր: Կորելացիոն տիպի ինքնակազմակերպվող
ցանցեր: Ոչ հստակ նեյրոնային ցանցեր: Ստոխաստիկ նեյրոնային ցանցեր: Նեյրոնային ցանցերի
կիրառումը դասակարգման, ճանաչման և կանխատեսման խնդիրներում: Նեյրոնային ցանցեր
իրականացումը MatLab և RStudio ծրագրային միջավայրերում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Нечируренко Ю.Д. Анализ связывания буилогически активных соединений с
нуклиеновыми кислотами. М.Ижевск, 2015, 188с.
2. Осовский С. Нейронные сети для обработки информации. М., “Финансы и статистика ”,
2004.
3. Каллан Р. Основные концепции нейронных сетей.М., “Вильямс”, 2003.
4. Круг П.Г. Нейронные сети и нейрокомпьютеры. Учебное пособие. М., Изд-во МЭИ,
2002.
5. Ваградян В.Г., Малхасян З.А. Нейронные сети с самоорганизацией на основе
конкуренции. Учебное-методическое пособие. Ереван, Изд-во РАУ, 2010.
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2. Ֆիզիկական գործոնների ազդեցությունը կենսահամակարգերի
վրա

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.15ժամ/գործ.15ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային

7. . Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•
ընդհանուր պատկերացում ստեղծել ֆիզիկական գործոնների, դրանց ֆիզիկական բնութագրերի
վերաբերյալ
•
ծանոթացնել կենսաբանական համակարգերի վրա իոնիզացնող ճառագայթման ազդեցության
առանձնահատկությունների հետ, դրանց բնական ու տեխնածին աղբյուրների և դրանից բխող
հետևանքների հետ
•
ստեղծել պատկերացում ոչ իոնիզացնող էլեկտրամագնիսական ճառագայթումների ու դաշտերի
վերաբերյալ
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Ըմբռնել կենսահամակարգերի վրա տարբեր ֆիզիկական գործոնների ազդեցության
առանձնահատկությունները և տարբերությունները
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2. Բնութագրել ֆիզիկական գործոնների ազդեցության մեխանիզմները և այդ ազդեցության թիրախ
համակարգերը

3. Ներկայացնել ֆիզիկական գործոնների ազդեցության հիմնական կետերը և դրական ու բացասական
կողմերը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Հիմնավորել այս կամ այն գործոնի ազդեցության մեխանիզմների բացատրությունը
5. Ուսումնասիրել տարբեր կենսաբանական համակարգերի վրա իքնիզացնող և ոչ
իոնիզացնող ճառագայթման ազդեցությունը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6.

Տրամաբանական եզրակացություններ անել փորձարարական տվյալների հիման վրա

7. Ներկայացնել կենսաբանական համակարգերի վրա ֆիզիկական գործոննրի
ազդեցության առանձնահատկությունները
8. Գնահատել փորձարարական տվյալները և տալ համապատասխան
բացատրություններ
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյուն(ներ)ը

1. Իմանալ մոլեկուլային և բջջային կենսաբանության ժամանակակից հիմնահարցերը,
պատկերացում կազմել կենսահամակարգերի վրա տարբեր ֆիզիկական գործոնների
ազդեցության մեխանիզմների և հետևանքների, ինչպես նաև դրանցից խուսափելու
հնարավորությունների մասին, ծանոթ լինել ճառագայթային ախտահարման
կենսաֆիզիկայի հիմնահարցերին:
2. Ընտրել օպտիմալ մեթոդը որևէ կենսաֆիզիկական խնդրի լուծման ժամանակ՝
մակրոմոլեկուլների ուսումնասիրության, տարբեր ֆիզիկական գործոնների
ազդեցության և ճառագայթային ախտահարման հետազոտությունների ժամանակ:
3. Մասնագիտական գործունեության ընթացքում օգտագործել ստացած գիտելիքները,
ստեղծագործաբար կիրառել ունեցած գիտելիքները առկա խնդիրները լուծելիս:
4. Պատշաճ
մակարդակով
պատրաստել
զեկուցումներ,
ներկայացնել
հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդներ

1.
2.
3.

Դասախոսություններ
Լաբորատոր աշխատանքներ
Ինքնուրույն աշխատանք

4.

Առաջադրանքների կատարման ստուգում

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց.
1. Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց,
յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ֆիզիկական գործոնների դասակարգումը, դրանց ֆիզիկական բնութագրերը: Իոնիզացնող ճառագայթման
ազդեցությունը ԴՆԹ-ի, կենսաթաղանթների և բջջի վրա:
Իոնիզացնող ճառագայթման հիմնական
բնութագրերը: Իոնիզացնող ճառագայթման տիպերը: Դոզա, դոզիմետրիայի մեթոդները: Իոնիզացնող
ճառագայթման ազդեցության առանձնահատկությունները փոքր դոզաների դեպքում:
Իոնիզացնող
ճառագայթման և այլ տեխնածին և բնական գործոնների սիներգիկ փոխազդեցությունը: Ոչ իոնիզացնող
էլեկտրամագնիսական ճառագայթումները և դաշտերը: Միլիմետրային տիրույթի էլեկտրամագնիսական
ճառագայթման կենսաբանական էֆեկտները: Միլիմետրային տիրույթի էլեկտրամագնիսական ալիքների
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փոխազդեցությունը ջրի հետ: Փոխազդեցության ռեզոնանսային մեխանիզմ:
Միլիմետրային տիրույթի
էլեկտրամագնիսական ալիքների ջերմային և ոչ ջերմային ազդեցությունը կենսահամակարգերի վրա:
Էլեկտրամագնիսական դաշտերից և ճառագայթումներից պաշտպանությունը: Մագնիսակենսաբանական
էֆեկտներ:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.

4.
5.

Петин В.Г. Биофизика неионизирующих физических факторов окружающей среды. Учебное пособие,
Обнинск: МРНЦ РАМН, 2006
Карапетян А.Т. Миллиметровые волны и структурированность воды. Изд. ЕГУАС, Ереван, 2012.
Петросян В.И., Синицын Н.И., Елкин В.А., Девятков Н.Д., Гуляев Ю.В. Роль резонансных молекулярноволновых процессов в природе и их использование для контроля и коррекции состояния экологических
систем. // Биомедицинская радиоэлектроника, 2001, № 5-6, с. 62-114.
Бинги В.Н. Магнитобиология. Эксперимент и модели. 2-ое издание, М., Изд. Милта, 2002, 592с.
Тигранян Р.Э. Вопросы электромагнитобиологии. М., Изд. Физматлит, 2010, 352с.
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2. Ճառագայթային ախտահարման կենսաֆիզիկա

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.30 ժամ

6. 2-րդ՝գարնանային

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Ներկայացնել ճառագայթային ախտահարման կենսաֆիզիկա դասընթացի ընդհանուր բնութագիրը,
ուսումնասիրության մեթոդները, գիտական և գործնական նշանակությունը:
• Ծանոթացնել իոնիզացնող ճառագայթների բազմազանության, դրանց՝ նյութի հետ
փոխազդեցության առանձնահատկությունների վերաբերյալ ժամանակակից պատկերացումների
հետ:
• Պարզաբանել իոնիզացնող ճառագայթների ազդեցության կենսաֆիզիկական մեխանիզմները,
ինչպես նաև ճառագայթային ախտահարման ֆիզիկա-քիմիական և կենսաքիմիական
վերականգնման մեխանիզմները
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Վերարտադրել դասընթացի հիմնական դրույթները և գաղափարները

2.

Ձևակերպել մտքերը, բացատրելու երևույթների իմաստը

3.

Հիմնավորել իր տեսանկյունը՝ մատնանշելով գիտական գրականության մեջ առկա ժամանակակից
տվյալները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Վերլուծել տեղեկատվությունը
5. Ամփոփել գիտելիքները, քննարկելու ստացված տվյալները
6.

Եզրահանգումներ անել և դրանք գնահատել

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական և կլինիկական ոլորտներում
8. իր մասնագիտական գործունեության ընթացքում իրադրական տարբեր հարցեր լուծել համար
օգտագործել ստացած գիտելիքները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Իմանալ մոլեկուլային և բջջային կենսաբանության ժամանակակից հիմնահարցերը, պատկերացում
կազմել կենսահամակարգերի վրա տարբեր ֆիզիկական գործոնների ազդեցության մեխանիզմների և
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հետևանքների, ինչպես նաև դրանցից խուսափելու հնարավորությունների մասին, ծանոթ լինել
ճառագայթային ախտահարման կենսաֆիզիկայի հիմնահարցերի:
2. Ընտրել օպտիմալ մեթոդը որևէ կենսաֆիզիկական խնդրի լուծման ժամանակ՝ մակրոմոլեկուլների
ուսումնասիրության, տարբեր ֆիզիկական գործոնների ազդեցության և ճառագայթային ախտահարման
հետազոտությունների ժամանակ:
3.Վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները և առաջարկել
դրանց լուծման եղանակներ:
4.Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը, արդյունավետորեն
պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. Լաբորատոր աշխատանքներ
3. Սեմինարներ
4. Ցուցադրումներ
5. Առաջադրանքների կատարման ստուգում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2.

2-րդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Էլեկտրամագնիսական ճառագայթներ: Էլեկտրամագնիսական ճառագայթների նյութի
կողմից կլանման մեխանիզմները: Ֆոտոէֆեկտ, Կոմպտոնի էֆեկտ, էլեկտրոնպոզիտրոնային զույգի առաջացում: Նեյտրոնային ճառագայթման կլանումը նյութի
կողմից: Էքսպոզիցիոն դոզա, կլանված դոզա, ինտեգրալ կլանված դոզա, էկվիվալենտ
դոզա, դոզայի հզորություն: ՙԴոզա - էֆեկտ՚ կորերը: Թիրախի տեսությունը: Էներգիայի
գծային փոխանցում, իոնիզացման գծային խտություն, Բրեգի կորը: Իոնիզացնող
ճառագայթների ուղղակի և անուղղակի ազդեցությունը: Ճառագայթման ուղղակի
ազդեցությունը ֆերմենտների և նուկլեինաթթուների վրա: Ճառագայթված ֆերմենտների
կառուցվածքային վնասվածքները: Ճառագայթման էներգիայի միգրացիա: “Դոզա-էֆեկտ”
կորերի
բնույթը:
Ֆերմենտների
ռադիոզգայունությունը:
Ճառագայթված
նուկլեինաթթուների ինակտիվացման աստիճանը որոշելու մոդելային համակարգեր:
Ճառագայթման անուղղակի ազդեցությունը ֆերմենտների և նուկլեինաթթուների վրա:
ԴՆԹ-ի վերականգնում: Վերականգնող համակարգեր: ԴՆԹ-ի միաշղթա և երկշղթա
խզումների վերականգման մոլեկուլային մեխանիզմները: Ճառագայթման և ԴՆԹ-ի
վերականգնման դերը ուռուցքների առաջացման մեջ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

Кудряшов Ю.Б. Радиационная биофизика (Ионизирующие излучения). М., Физматлит,
2004.
2. Ярмоненко С.П., Вайсона А.А. Радиобиология человека и животных, М., 2004.
3. H.Lodish, A. Berk, Ch. A. Kaiser, M. Krieger, M.P. Scott, A. Bretscher, H. Ploegh, P.
Matsudaira “Molecular Cell Biology”,6th edition New York, 2008.
1.
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2. Բարդ համակարգերի կենսաֆիզիկա

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.15ժամ/ գործ.15 ժամ

6. 2 –րդ՝գարնանային

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ընդհանուր պատկերացում ստեղծել կենսաբանական համակարգերում տեղի ունեցող ինքնալիքային
պրոցեսների և ինքնակազմակերպվող կառուցվածքների ու դրանց հնարավոր մաթեմատիկական
մոդելավորման վերաբերյալ
• ծանոթացնել կենսաբանական համակարգերում քաոտիկ պրոցեսների ու շարժիչ ուժերի և
արագությունների խնդիրներին
• պատկերացում ստեղծել հավասարակշռությանը մոտ և հեռու համակարգերի թերմոդինամիկայի և այդ
համակարգերի նկարագրման հնարավորությունների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.

Ըմբռնել կենսահամակարգերում ընթացող ինքնաալիքային պրոցեսների առանձնահատկությունները և
նկարագրությունը
Բնութագրել հավասարակշռությանը մոտ համակարգերը ելնելով թերմոդինամիկայի օրենքներից
Բնութագրել հավասարակշռությունից հեռու համակարգերը՝ կիրառելով դիֆերենցիալ
հավասարումների համակարգերը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Մոդելավորել ինքնալիքային պրոցեսները և ինքնակազմակերպվող համակարգերը
մաթեմատիկական ապարատի կիրառմամբ
5. Թերմոդինամիկայի օրենքներով բացատրել հավասարակշռությանը մոտ
համակարգերը
6. Տալ հավասարակշռությունից հեռու համակարգերի մաթեմատիկական մոդելը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. Օգտագործել ստացած գիտելիքները տարբեր մասնագիտական հարցերի լուծման
ժամանակ
8. Վերլուծել կենսաբանական համակարգերի առանձնահատկությունները
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները

1. Տիրապետել բարդ համակարգերի կենսաֆիզիկայի առանձնահատկություններին,
կարողանալ իրարից տարանջատել ու համապատասխան ձևով նկարագրել
յուրաքանչյուր տիպի համակարգ՝ մեկուսացված, փակ, բաց, պատկերացում կունենա
կարգավորման պրոցեսների կենսաֆիզիկայի վերաբերյալ՝ իմանալով կարգավորման
բարդ ու բազմաբնույթ ուղիները:
2. Նկարագրել մեկուսացված, փակ և բաց կենսաբանական համակարգերը՝ կիրառելով
համապատասխան մոտեցում, այսինքն տարանջատել համակարգի ուսումնասիրությունը
կամ թերմոդինամիկայի օրենքներով կամ անցնելով արդեն դինամիկ համակարգի
մոդելավորման սկզբունքներին,
3. Վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակներ,
4. Պատշաճ մակարդակով պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել
հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդներ

1.
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2. Սեմինարներ
3. Ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց.

1. Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց,
յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ինքնաալիքային
պրոցեսների
ընդհանուր
բնութագիրը:
Ինքնակազմակերպվող
կառուցվածքների
մաթեմատիկական մոդելները:
Դիֆուզիայի գծային հավասարումների լուծումը: Ստացիոնար ռեժիմների
կայունությունը: Հիմնական մոդելներ: Որոշված (դետերմինացված) համակարգերում քաոտիկ պրոցեսները:
Հավասարակշռությանը
մոտ
համակարգերի
թերմոդինամիկա:
Թերմոդինամիկայի
օրենքները
հավասարակշռությանը մոտ բաց համակարգերում: Շարժիչ ուժերի և պրոցեսների արագությունների
արժեքների միջև կապը:
Հավասարակշռությունից հեռու համակարգերի թերմոդինամիկա (Ոչ գծային
թերմոդինամիկա): Ստացիոնար վիճակների կայունության ընդհանուր չափանիշները:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

Волькенштейн М.В. Биофизика. 3-е издание, СПб., Изд. Лань, 2008.
Kurzynski M., The thermodynamic machinery of life, Springer-Verlag, 2006.
Кеплен С.Р., Эссиг Э., Биоэнергетика и линейная термодинамика необратимых процессов, М., Мир, 1986,
383 с.
Волькенштейн М.В. Энтропия и информация. М., Наука, 1986.
Николис Г., Пригoжин И., Самоорганизация в неравновесных системах, Москва, Мир, 1979).
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2. Բժշկական կենսաֆիզիկայի ընտրովի գլուխներ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5.դաս.30 ժամ

6. 2-րդ՝գարնանային

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացինպատակն է՝

• Ստեղծել պատկերացում մարդու օրգանիզմի բնականոն կենսագործունեության
ֆիզիկաքիմիական հիմքերի մասին՝ մոլեկուլային մակարդակով:
• Ստեղծել
պատկերացում
օրգանիզմի
բնականոն
կենսագործունեության
խախտումների
առաջացման
մեխանիզմների
պարզաբանման
նպատակով
ախտորոշման, հետազոտման և գնահատման ժամանակակից ֆիզիկական մեթոդների
կիրառման հնարավորությունների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.Նկարագրել օրգանիզմի բնականոն կենսագործունեության մի շարք գործընթացների (սրտամկանի
կծկման, նյարդային և մկանային դրդման առաջացման և տարածման, արյան ռեոլոգիայի)
կենսաֆիզիկական հիմունքները,
2. բացատրել օրգանիզմի վրա ֆիզիկական և քիմիական գործոնների (լույս, թթվածնի ռադիկալներ,
քաղցկեղածին միացություններ, տարբեր կենսաբանական ակտիվություն դրսևորող ֆիզիկական
դաշտեր) ազդեցության և դրանց նկատմամբ օրգանիզմի պատասխան ռեակցիայի ձևավորման
ֆիզիկաքիմիական մեխանիզմները,
3. գնահատել ախտաբանական գործընթացների զարգացման մեջ կենսաթաղանթների կառուցվածքի և
գործառույթների փոփոխության դերը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

4. գնահատել օրգանիզմի ախտաբանական վիճակները կենսաֆիզիկական

մեթոդների (սպեկտրոֆոտոմետրիկ, մոդելային հարթ և գնդաձև արհեստական
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թաղանթների ստացում, հյուսվածքների գերթույլ լուսարձակման գնահատում)
կիրառմամբ,
5. վերլուծել օրգաններում առաջացած փոփոխությունների մեխանիզմները,
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

6. օգտագործել

ստացված
գիտելիքները
մասնագիտական
գործունեության
ընթացքում,
7. իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական և կլինիկական
ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

1. Ընդհանուր պատկերացում ունենալ բժշկական կենսաֆիզիկայի հիմնահարցերի
մասին, տիրապետել նուկլեինաթթուների կենսաֆիզիկայի և ընդհանուր առմամբ
կենսամակրոմոլեկուլների ստերեդինամիկ առանձնահատկություններին, ինչպես
նաև հստակ պատկերացում ունենալ վերջիններիս տարածական կազմավորման ու
դա ապահովող ուժերի ու փոխազդեցությունների և, մասնավորապես գլոբուլային
սպիտակուցների դինամիկ հատկությունների մասին, ունակ լինել հասկանալ ու
բացատրել ֆոտոկենսաբանական պրոցեսների կենսաֆիզիկական կողմը
2. Անել առաջարկներ մասնագիտական տվյալ ոլորտի աշխատանքների
արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ,
3. Մասնագիտական գործունեության ընթացքում օգտագործել ստացած
գիտելիքները, ստեղծագործաբար կիրառել ունեցած գիտելիքները առկա
խնդիրները լուծելիս,
4. Պատշաճ մակարդակով պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել
հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. Լաբորատոր աշխատանքներ
3. Սեմինարներ
4. Առաջադրանքների կատարման ստուգում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց.
3. 1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում
է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հյուսվածքների և օրգանների ցածր հաճախականությամբ էլեկտրամագնիսական արտաքին դաշտերը:
Սրտամկանի կառուցվածքի առանձնահատկությունները և թաղանթային պոտենցիալները: Սրտամկանով
դրդման տարածման մեխանիզմը, սրտի էլեկտրական ինտեգրալ վեկտորը: Իոնացնող ճառագայթման
ներգործության գենետիկական հետևանքները, ճառագայթահարմամբ մակածված կոնցերոգենեզը որպես
ժառանգական փոփոխությունների հեռահար հետևանք: Սուր ճառագայթային հիվանդությունը
համակցված

ճառագայթային

փոփոխությունները

ախտահարումները:

օքսիգենիզացման

ժամանակ,

Հեմեգլոբինի

մոլեկուլի

հեմոգլոբինոպատիան

որպես

և

կոնֆորմացիոն
մոլեկուլային

հիվանդության օրինակ, հեմոգլոբինոպատիաների տիպերը, թալասեմիաներ: Էլեկտրոնային անցումները
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կենսաբանական կարևոր մոլեկուլներում: Լյումինեսցենտային մեթոդների կիրառումը
ախտորոշման
գերթույլ

նպատակով:

լուսարձակում,

Քիմլյումինեսցենտման
արյան

պլազմայի

մեխանիզմը

լուսարձակման

կենսաբանական
գրանցումը

բժշկական

համակարգերում,

որպես

հիվանդության

ախտորոշման թեստ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

4. Владимиров Ю.А., Проскурнина Е. В.- Лекции по медицинской биофизике, М.: Издво МГУ; ИКЦ ‘’Академкнига’’, 2007, 432 с.
5. Самойлов В. О.- Медицинская биофизика, СПб.: СпецЛит., 2007, 2-е изд., 560 с.
6. Биофизика сенсорных систем: под ред. В. О. Самойлова, СПб. Изд-во СПбГПУ, 2005,
136 с.
7. Корнеев Ю. А., Коршунов А. П., Погадаев В. И. – Медицинская и биологическая
физика, М. : Медицинская книга, 2001, 250 с.
8. Цыб А. Ф. -Радиация и патология: Учебн. Пос., М.; Высш. Шк., 2005, 341 с.
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2. Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանության ընտրովի գլուխներ
(մոլեկուլային էնդոկրինոլոգիա)

4. 4 ժամ/շաբ.

5.դաս.30ժամ/ գործ.30ժամ

6. 2-րդ՝աշնանային

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

3. 6 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•
բնութագրել
և
համեմատել
հորմոնների
թաղանթակոնտակտային
և
ներբջջային
ցիտոռեցեպցիաների գործընթացները, պատկերացում տալ դրանց հիմնական վերջնարդյունքների
վերաբերյալ,
• բնութագրել հորմոնների թաղանթակոնտակտային ցիտոռեցեպցիայի մեխանիզմներում հիմնական
երկրորդային միջնորդանյութերը,
• բնութագրել տարբեր պրոտեինկինազների դերը հորմոնների թաղանթակոնտակտային
ցիտոռեցեպցիայի մեխանիզմներում,
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. պարզաբանել հորմոնալ ազդանշանի փոխանցման ցիկլոնուկլեոտիդային, ֆոսֆոինոզիտիդային և
սֆինգոմիելինային ուղիները

2. գնահատել բջջակորիզի տարբեր կառույցների` բջջաթաղանթի, բջջային մատրիքսի և քրոմատինի
լիպիդային
բաղադրամասի
փոփոխությունները
տարբեր
հորմոնների
ազդեցության
մեխանիզմներում
3. պարզաբանել հորմոնների միջոցով սպիտակուցների ինդուկցիա և մոդիֆիկացիա առաջացնող
գործընթացների փոխշաղկապվածությունը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

4. որոշել սպիտակուցների իզոէլեկտրիկ կետը էլեկտրաֆորետիկ մեթոդով
5. որոշել սպիտակուցների մոլեկուլային զանգվածը նատրիումի դոդեցիլսուլֆատի ներկայությամբ
իրականացվող պոլիակրիլամիդային ժել դիսկ էլեկտրաֆորեզի եղանակով

6. կիրառել միկրոնրբաշերտ քրոմատոգրաֆիայի մեթոդը ֆոսֆոլիպիդների և չեզոք լիպիդների
որակական և քանակական վերլուծության համար

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
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7.կատարել in vivo հորմոնների ազդեցության դեպքում կորիզային կառույցների տարբեր
լիպիդների քանակական վերլուծություն`
8.համակարգչային FUGIFILM Science Lab.2001 Image Gauge V 4.0 ծրագրի օգնությամբ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

տիպի

1. Իմանալ մոլեկուլային և բջջային կենսաբանության ժամանակակից հիմնահարցերը,
պատկերացում կազմել կենսահամակարգերի վրա տարբեր ֆիզիկական գործոնների
ազդեցության մեխանիզմների և հետևանքների, ինչպես նաև դրանցից խուսափելու
հնարավորությունների մասին, ծանոթ լինել ճառագայթային ախտահարման
կենսաֆիզիկայի հիմնահարցերին:
2. Մասնագիտական գործունեության ընթացքում իրադրական տարբեր հարցեր լուծելու համար
օգտագործել ստացած գիտելիքները և իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական և
կլինիկական ոլորտներում:

3. Պատշաճ մակարդակով պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել
հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1.
2.
3.
4.
5.

Դասախոսություններ
Լաբորատոր աշխատանքներ
Գործնական աշխատանքներ
Սեմինարներ
Առաջադրանքների կատարման ստուգում

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց.
1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր 5 միավոր առավելագույն արժեքով (5 հարց՝
յուրաքանչյուրը 1 միավոր, միավորների քայլը 0,5),
2-րդ ընթացիկ քննություն՝ գրավոր 5 միավոր առավելագույն արժեքով (5 հարց՝
յուրաքանչյուրը 1 միավոր, միավորների քայլը 0,5),
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր՝ 10 միավոր (5 հարց ՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Առնետի արյան մեջ և ուղեղում պարունակող ստերոիդ հորմոնների լուծահանումը և տարաբաժանումը
միկրոնրբաշերտ քրոմատոգրաֆիայի մեթոդով: Լիպիդները որպես կենսակարգավորիչներ: Ժամանակակից
պատկերացումներ տարբեր խմբերի պատկանող լիպիդների կարգավորիչ դերի մասին: Ազդանշանման
սֆինգոմիելինային և ֆոսֆոինոզիտիդային ուղիները: Առնետի տարբեր հյուսվածքներից ստացված
ընդհանուր ֆոսֆոլիպիդների և չեզոք լիպիդների տարաբաժանումը միկրոնրբաշերտ քրոմատոգրաֆիայի
մեթոդով: Առնետի տարբեր հյուսվածքներից ստացված
պոլիֆոսֆոինոզիտիդների կազմի
ուսումնասիրությունը միկրոնրբաշերտ քրոմատոգրաֆիայի մեթոդով: Սպիտակուցների իզոէլեկտրիկ կետի
որոշումը
արհեստական ամֆոլիտների ներկայությամբ
պոլիակրիլամիդային ժելում (ՊԱԱԺ)
էլեկտրաֆոկուսացման մեթոդով: Սպիտակուցների մոլեկուլային զանգվածի որոշումը նատրիումի
դոդեցիլսուլֆատի (ՆԴՍ) ներկայությամբ տարվող պոլիակրիլամիդային ժել (ՊԱԱԺ) դիսկ էլեկտրաֆորեզի
եղանակով:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
7.
Сумина Е.Г.,Штыков С.Н.,Угланова В.З., Кулакова Н.В. // Тонкослойная хроматография. Теоретические
основы и практическое применение:Учебное пособие, 3-е издание, 2012, 128с.
8.
Стручкова И.В., Кальясова Е,А,// Теоретичесие и практические основы проведения электрофореза
белков в полиакриламидном гегеле. Электронное учебно-методическое пособие. – НГУ, 2012, 60с.
9.
Spangerberg B. et al.,// Quantitative Thin-Layer Chromatography, 2011,642 p., Springer-Verlag Berlin
Heidelberg.
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10.
11.

Makin H.L.J, Gower D.B. //Steroid Analysis, 2010, 32p.,Springer Science +Business Media B.V.
Áåðãåëüñîí Ë.Ä., Äÿòëîâèöêàÿ Ý.Â., Ìîëîòêîâñêèé Þ.Ã.,Áàòðàêîâ Ñ.Ã.,Áàðñóêîâ Ë.È., Ïðîêàçîâà Í.Â.//
Ïðåïàðàòèâíàÿ áèîõèìèÿ Ëèïèäîâ, M.: Íàóêà, (1981), c.183-184.
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2. Կենսաֆիզիկայի ընտրովի գլուխներ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.30ժամ/ գործ.30ժամ

6. 2 –րդ՝գարնանային

7 .Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

3. 6 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝

•
•
•

խորացնել պատկերացումները բջջաթաղանթներում էլեկտրոնների փոխադրման
ժամանակ իրականացվող էներգիայի վերափոխման գործընթացների մասին,
ստեղծել պատկերացում ԱԵՖսինթազի ակտիվ կենրոնում ԱԵՖ-ի սինթեզի մասին՝
գիտական նոր տվյալների հիման վրա:
ներկայացնել արդի կենսաբանական խնդիրների լուծման համար կիրառվող
սարքավորումները

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

3.
4.

Նկարագրել միտոքոնդրումների և քլորոպլաստների էլեկտրոն փոխադրող շղթաները կազմող
բազմաֆերմենտային համալիրի աշխատանքը,
Բացատրել միտոքոնդրիումերի, քլորոպլաստների և քրոմատոֆորների էլեկտրոնփոխադրող
շղթաներում տարբեր էլեկտրոնփոխադրող համալիրների համակցումը,
Ընտրել խնդրի լուծման համար համարժեք գործնական մեթոդներ
Հաշվարկել գիտական ուղղության հետազոտման համար անհրաժեշտ սարքերի նվազագույն
ցուցակը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. Փաստարկել սարքերի ընտրությունը
6. Հիմնավորել հետազոտման մեթոդների ընտրությունը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. Օգտագործել մասնագիտական գործունեության ընթացքում իրադրական տարբեր
հարցեր լուծելու համար ստացած գիտելիքները,
8.
9.

Իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական և կլինիկական ոլորտներում:
Տրամաբանական եզրակացություններ անել փորձարարական տվյալներից

10. Ներկայացնել գիտական թեմաները բանավոր և գրավոր զեկուցման ձևով
11. Գնահատել փորձարարական տվյալների տրամաբանական բացատրություններ
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները

1. Ընդհանուր պատկերացում ունենալ բժշկական կենսաֆիզիկայի հիմնահարցերի
մասին, տիրապետել նուկլեինաթթուների կենսաֆիզիկայի և ընդհանուր առմամբ
կենսամակրոմոլեկուլների ստերեդինամիկ առանձնահատկություններին, ինչպես
նաև հստակ պատկերացում ունենալ վերջիններիս տարածական կազմավորման ու
դա ապահովող ուժերի ու փոխազդեցությունների և, մասնավորապես գլոբուլային
սպիտակուցների դինամիկ հատկությունների մասին, ունակ լինել հասկանալ ու
բացատրել ֆոտոկենսաբանական պրոցեսների կենսաֆիզիկական կողմը:
2. Մասնագիտական գործունեության ընթացքում իրադրական տարբեր հարցեր
լուծելու համար օգտագործել ստացած գիտելիքները և իրականացնել
844

հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական և կլինիկական ոլորտներում:
3. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել
նորերը, արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդներ

1.
2.
3.

Դասախոսություններ
Սեմինարներ
Առաջադրանքների կատարման ստուգում

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց.

1. 1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր 5 միավոր առավելագույն արժեքով (5 հարց՝
յուրաքանչյուրը 1 միավոր, միավորների քայլը 0,5),
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն՝ գրավոր 5 միավոր առավելագույն արժեքով (5 հարց՝
յուրաքանչյուրը 1 միավոր, միավորների քայլը 0,5),
3. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր՝ 10 միավոր (5 հարց ՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կենսաթաղանթներում էներգիայի վերափոխման ընդհանուր բնութագիրը: Էլեկտրոն փոխադրող շղթաներ:
Պրոտոնների տրանսլոկացիայի և

∆µ H + -ի առաջացման մեխանիզմները շնչառական և ֆոտոսինթետիկ

էլեկտրոն փոխադրող շղթաներում: ԱԵՖազային համալիրը: Էներգետիկ զուգակցման մեխանիզմը:
Պրոտոնային պոտենցիալի կարգավորումը: Էներգիայի փոխադրումը թաղանթի երկայնքով

∆µ H + -ի ձևով:

∆µ H + -ի բուֆերները:
Հոսքային-ցիտոֆոտոմետրների աշխատանքի սկզբունքները, սարքերի օգտագործումը և լուծվող
խնդիրները: Ֆազ-կոնտրաստային մանրադիտակներների կիրառությունը կենդանի բջիջների դիտարկման
համար: Ֆլուորեսցենտային մանրադիտակներ: Ca+2 իոնների ներբջջային պարունակության որոշումը
իոնազգայուն
ֆլուորեսցենտային
ներկանյութերի
միջոցով:
Մենահատուկ
սպիտակուցների
հայտնաբերումը իմունա-ֆլուորեսցենտային մանրադիտարկման միջոցով: Կոնֆոկալ մանրադիտակների
աշխատանքի սկզբունքը:
Բջջի և դրա հատվածքների եռաչափ պատկերի ստացում: Էլեկտրոնային
մանրադիտարկման մեթոդները և դրանց կիրառությունը: Տրանսմիսիոն էլեկտրոնային մանրադիտակների
հնարավորությունները: Կրիոմանրադիտարկման հնարավորությունները: Մետաղապատ օբյեկտների
էլեկտրոնային մանրադիտարկում կան սքանավորող էլեկտրոնային մանրադիտակներ: Կենդանական
բջջային կուլտուրաների: Բջջային կուլտուրաների ուսումնասիրության դերը ժամանակակից
կենսաբանական մեթոդների զինանոցում: Առաջնային բջջային կուլտուրաներ, դրանց կյանքի
տևողությունը: Հիբրիդոմաներ և դրանց նշանակությունը մոնոկլոնային հակամարմինների արտադրության
մեջ: Սաուզերն բլոտինգի մեթոդ: Մեթոդի էությունը և նկարագրությունը: Նորզերն բլոթինգ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Թռչունյան Ա.Հ. Կենսաբանական թաղանթներ, Եր., Զանգակ, 2001, 176 էջ
2. Рубин А. Б.- Биофизика. Биофизика клеточных процессов, т.2, 3-е изд. Исп. и доп., М.: 2004, 540 с.
3. Скулачев В.П., Богачев А.В., Каспаринский Ф.О. Мембранная биоэнергетика, Изд. Московского
университета, 2010, 355 c.
4. Lodish et al.Molecular Cell Biology, 6th ed. Freeman and Company, New York 2008
5. Bruns D.,Ashwood E.R., Burtis C.A. Fundamentals of Molecular Dioagnostics, Elsvier inc. 2007
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2. Նուկլեինաթթուների կենսաֆիզիկա

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5.դաս 15 ժամ/գործ.15ժամ

6. 3-րդ՝աշնանային

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
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8. Դասընթացի նպատակն է՝

ստեղծել պատկերացում նուկլեինաթթուների կառուցվածքի, կոնֆորմացիոն
ձևերի վերաբերյալ
ստեղծել պատկերացում ԴՆԹ-ի, ՌՆԹ-ի ուսումնասիրության բնագավառում
կիրառվող ժամանակակից հետազոտական մեթոդների վերաբերյալ
ստեղծել պատկերացում ԴՆԹ-ի, ՌՆԹ-ի կառուցվածքի և ֆունկցիաների միջև
կապի մասին՝ դրանց տարբեր կոնֆորմացիոն վիճակների դեպքում

•
•
•

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

10. Նկարագրելու նուկլեինաթթուների կառուցվածքը, ֆունկցիաները:
11. Ներկայացնելու նուկլեինաթթուների կառուցվածքային փոխարկումները, դրանց
կենսաբանական նշանակությունը
12. Ներկայացնել նուկլեինաթթուների վարքը բջջային պայմաններում:

13. Նկարագրել ԴՆԹ-ի ռեպլիկացիան, տրանսկրիպցիան, գենային էքսպրեսսիան:
14. Բնուիթագրել տարբեր գործոնների, հատկապես ջրի դերը նուկլեինաթթուների
ֆունկցիոնալ ակտիվության դրսևորման մեջ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

15. ուսումնասիրել ԴՆԹ-ի կառուցվածքը և հատկությունները,
16. վերլուծել ստացված փորձարարական տվյալները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

17. օգտագործել մասնագիտական գործունեության ընթացքում իրադրական
տարբեր հարցեր լուծել համար ստացած գիտելիքները,
18. իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական և գիտահետազոտական ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

1.

2.
3.

Ընդհանուր պատկերացում ունենալ բժշկական կենսաֆիզիկայի
հիմնահարցերի մասին, տիրապետել նուկլեինաթթուների կենսաֆիզիկայի և
ընդհանուր առմամբ կենսամակրոմոլեկուլների ստերեդինամիկ
առանձնահատկություններին, ինչպես նաև հստակ պատկերացում ունենալ
վերջիններիս տարածական կազմավորման ու դա ապահովող ուժերի ու
փոխազդեցությունների և, մասնավորապես գլոբուլային սպիտակուցների
դինամիկ հատկությունների մասին, ունակ լինել հասկանալ ու բացատրել
ֆոտոկենսաբանական պրոցեսների կենսաֆիզիկական կողմը:
Անել առաջարկներ մասնագիտական տվյալ ոլորտի աշխատանքների
արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ:
Պատշաճ մակարդակով պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել
հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
4. Դասախոսություններ
5. Սեմինարներ
6. Ինքնուրույն աշխատանքներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց.
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3. 1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
4.

2-րդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Նուկլեոտիդների կոնֆորմացիաները: Նուկլեոտիդների ֆիզիկական հատկությունները: Հիմքերի
ասոցիատները կայունացնող ուժերը: Ջրածնական կապեր, ստեկինգ փոխազդեցություններ: Մետաղների
իոնների միացումը նուկլեինաթթուների հետ: ԴՆԹ-ի բազմաձևությունը և ՌՆԹ-իկառուցվածքային
պահպանողականությունը: A-, B-, Z- տիպի կրկնակի պարույրների դասակարգումը: ԴՆԹ-ի կառուցվածքը:
Կոնֆորմացիոն անցումները ԴՆԹ-ում: Ստեկինգ փոխազդեցության թերմոդինամիկան: Մետաղների
իոնների ազդեցությունը նուկլեինաթթուների կենսաբանական հատկությունների վրա: Մետաղների
իոնների միացման ընդունակությունը նուկլեոտիդների հետ և կոորդինացված միացման նախընտրելի
տեղերը: Պլատինի կոորդինացիոն փոխազդեցությունը: Կրկնակի պարույրների բազմաձևությունը:
Աջակողմյան պարույրների A- դասը: Աջակողմյան պարույրների B- դասը: Աջակողմյան պարույրների ոչ
կանոնիկ ձևերը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

9. Վարդևանյան Պ. Նուկլեինաթթուների կենսաֆիզիկա: Բուհական ուսումնական
10.
11.
12.
13.

ձեռնարկ: Հայրապետ հրատ., Երևան, 2010, 212 էջ:
Волькенштейн М.В. Биофизика. Учебное пособие. 3-е изд. Санкт-Петербург-МоскваКраснодар: Лань. 2008.
Зенгер В. Принципы структурной организации нуклеиновых кислот. М.: Мир. 1987.
Костюк П.Г., Гродзинский Д.М., Зима В.П., Магура И.С., Сидорик Е.П., Шуба М.Ф.
Биофизика. Учебник для вузов. Киев: Выща школа. 1988.
Франк-Каменецкий М.Д., Самая главная молекула: от структуры ДНК к биомедицине
XXI века, 2017, М.: Альпина нон-фикшн, 336с.
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2. Ֆոտոկենսաբանական պրոցեսների կենսաֆիզիկա

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս 30 ժամ

6. 3-րդ՝աշնանային

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•
Ներկայացնել ֆոտոկենսաբանական պրոցեսների ընդհանուր բնութագիրը, դրանց
ֆոտոֆիզիկական և ֆոտոքիմիական փուլերը
•
Ծանոթացնել մոլեկուլներում էլեկտրոնային էներգետիկ մակարդակկների համակարգի և
էլեկտրոնային գրգռված վիճակի էներգիայի ձևափոխության ուղիների վերաբերյալ տվյալների
հետ
•
Պարզաբանել ֆոտոսինթեզի հիմքում ընկած ֆոտոքիմիական և ֆոտոֆիզիկական պրոցեսների
մեխանիզմները
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.

Վերարտադրել դասընթացի հիմնական դրույթները և գաղափարները
Ձևակերպել մտքերը, բացատրելու երևույթների իմաստը
Հիմնավորել իր տեսանկյունը՝ մատնանշելով գիտական գրականության մեջ առկա ժամանակակից
տվյալները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.
5.
6.

Եզրահանգումներ անել և դրանք գնահատել
Վերլուծել տեղեկատվությունը
Ամփոփել գիտելիքները, քննարկել ստացված տվյալները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
847

7. օգտագործել մասնագիտական գործունեության ընթացքում իրադրական տարբեր
հարցեր լուծելու համար ստացած գիտելիքները,
8. իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական ոլորտում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

1.

Ընդհանուր պատկերացում ունենալ բժշկական կենսաֆիզիկայի հիմնահարցերի
մասին, տիրապետել նուկլեինաթթուների կենսաֆիզիկայի և ընդհանուր առմամբ
կենսամակրոմոլեկուլների ստերեդինամիկ առանձնահատկություններին, ինչպես
նաև հստակ պատկերացում ունենալ վերջիններիս տարածական կազմավորման ու
դա ապահովող ուժերի ու փոխազդեցությունների և, մասնավորապես գլոբուլային
սպիտակուցների դինամիկ հատկությունների մասին, ունակ լինել հասկանալ ու
բացատրել ֆոտոկենսաբանական պրոցեսների կենսաֆիզիկական կողմը

2.

Նկարագրել կենսաբանական համակարգերում ընթացող ֆոտոկենսաբանական պրոցեսների
առանձնահատկությունները՝ տիրապետելով և կիրառելով համակարգի վրա լույսի ազդեցության և
թաղանթների կենսաֆիզիկայի վերաբերյալ ունեցած գիտելիքները,

3.

Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել
նորերը, արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները
Պատշաճ մակարդակով պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել
հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր,

4.

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. սեմինար քննարկումներ
3. ցուցադրումներ
4. առաջադրանքների կատարման ստուգում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2.

2-րդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ֆոտոկենսաբանական պրոցեսների ընդհանուր բնութագիրը: Ֆոտոկենսաբանական պրոցեսների
ֆոտոֆիզիկական և ֆոտոքիմիական փուլերը: Ֆոտոքիմիայի օրենքները: Էլեկտրոնային էներգետիկ
մակարդակների համակարգը մոլեկուլներում: Մոնոքրոմատիկ լույսի կլանումը լուծույթի կողմից:
Լյումինեսցենտման երևույթը: Լյումինեսցենտման հիմնական օրենքները և էլեկտրոնների անցումները
գրգռված մոլեկուլներում: Էլեկտրոնային գրգռվածության էներգիայի միջմոլեկուլային միգրացիայի
մեխանիզմները (ինդուկտիվ-ռեզոնանսային, փոխանակա-ռեզոնանսային, էքսիտոնային մեխանիզմները):
Ֆոտոսինթեզի ընդհանուր բնութագիրը: Ֆոտոսինթետիկ համակարգի կազմավորումը: Ֆոտոսինթեզի
ֆոտոֆիզիկական և ֆոտոքիմիական փուլերը: Ֆոտոսինթետիկ ֆոսֆորիլացում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.
2.
3.

Lars O. Björn, Photobiology: The Science of Life and Light, Springer; 2nd edition, 2007, 684
p.
Paolo U Giacomoni, Biophysical and Physiological Effects of Solar Radiation on Human
Skin, 2007, 352 p.
Ю.А. Владимиров, А.Я. Потапенко. Физико-химические основы фотобиологических
процессов. М.: Высшая школа, 1989 г.
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4.

П.Г. Костюк, Д.М. Гродзинский, В.Л. Зима, И.С. Магура, Е.П. Сидорик, М.Ф. Шуба.
Биофизика, Киев:Высшая школа, 1988 г.
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2. Կենսամակրոմոլեկուլների ստերեոդինամիկա

4. 2 ժամ/շաբ.
6. 3-րդ՝աշնանային

3. 3 ECTS
կրեդիտ

5. դաս 30 ժամ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝

ստեղծել պատկերացում մակրոմոլեկուլների եռաչափ կառուցվածքի վերաբերյալ
ստեղծել պատկերացում մակրոմոլեկուլների եռաչափ կառուցվածքի և
կոնֆորմացիոն իզոմերների վերաբերյալ

•
•

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.

նկարագրել մակրոմոլեկուլների ստերեոդինամիկան
նկարագրել մակրոմոլեկուլների կառուցվածքային իզոմերիայի երևույթը
առաջադրել նոր հարցեր մակրոմոլեկուլների կառուցվածքային իզոմերների ձևավորման
վերաբերյալ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

4. փորձարարականորեն հետազտել մակրոմոլեկուլների իզոմերները,
5. պարզաբանել դրանց վրա ազդեղ գործոնները
6. վերլուծել ստացված տվյալները
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

7. օգտագործել մասնագիտական գործունեության ընթացքում իրադրական
տարբեր հարցեր լուծելու համար ստացած գիտելիքները,
8. իրականացնել
հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական և
գիտահետազոտական լաբորատորիաներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

1.

2.

3.

Ընդհանուր պատկերացում ունենալ բժշկական կենսաֆիզիկայի
հիմնահարցերի մասին, տիրապետել նուկլեինաթթուների կենսաֆիզիկայի և
ընդհանուր առմամբ կենսամակրոմոլեկուլների ստերեդինամիկ
առանձնահատկություններին, ինչպես նաև հստակ պատկերացում ունենալ
վերջիններիս տարածական կազմավորման ու դա ապահովող ուժերի ու
փոխազդեցությունների և, մասնավորապես գլոբուլային սպիտակուցների
դինամիկ հատկությունների մասին, ունակ լինել հասկանալ ու բացատրել
ֆոտոկենսաբանական պրոցեսների կենսաֆիզիկական կողմը:
Մասնագիտական գործունեության ընթացքում իրադրական տարբեր հարցեր
լուծելու համար օգտագործել ստացած գիտելիքները և իրականացնել
հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական և կլինիկական ոլորտներում:
Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել
նորերը, արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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1. Դասախոսություններ
2. Սեմինարներ
3. Ինքնուրույն աշխատանքներ
4. Առաջադրանքների կատարման ստուգում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2.

2-րդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներածություն: Քիմիական միացույուն հասկացությունը: Քիմիական բանաձև: Քիմիական
կառուցվածք: Օրգանական մոլեկուլների կազմավորման առանձնահատկությունները: Քիմիական
կապեր: Իզոմերիայի ձևերը: Տետրաէդրային կառուցվածք: կառուցվածքային իզոմերիա: Շղթայական
իզոմերիա: Օպտիկական իզոմերիայի երևույթը: Օպտիկապես ակտիվ միացություններ: Մոլեկուլային
անհամաչափություն: Օպտիկական իզոմերներ: Էնանտիոմերներ: Քիմիական բանաձևի ետևում:
Գրաֆներ: Տարածական իզոմերիա: Մոլեկուլներ առանց ատոմների: Իզոտոպ մոլեկուլներ: Հոմոմորֆ
մոլեկուլներ: Տոպոլոգիական իզոմերիայի երևույթը: Տոպոլոգիական իզոմերներ: Կատենաններ,
հանգույցներ: Տոպոլոգիական էնանտիոմերներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.
Зенгер В., Принципы структурной организации нуклеиновых кислот. М.:
Мир, 1987.
2.
Кантор Ч., Шиммел П., Биофизическая химия, т. 1-3 М.: Мир, 1984.
3.
Франк-Каменецкий М.Д., Самая главная молекула: от структуры ДНК к
биомедицине XXI века, 2017, М.: Альпина нон-фикшн, 336с.
4.
Кузнецов М.А., Мильман Б.Л., Шевченко С.М. Облик молекулы. Ленинград,
Химия, 1989.
5.
Վարդևանյան Պ. Նուկլեինաթթուների կենսաֆիզիկա: Բուհական
ուսումնական ձեռնարկ: Հայրապետ հրատ., Երևան, 2010, 212էջ:
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2. Կենսապոլիմերների տարածական կազմավորումը

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս 30 ժամ

6. 3-րդ՝աշնանային

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝

•
•

ստեղծել պատկերացում մակրոմոլեկուլների տարածական կառուցվածքի
կազմավորման վերաբերյալ
ստեղծել պատկերացում մակրոմոլեկուլների կառուցվածքային մակարդկների
ձևավորման և կայունացման վերաբերյալ

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.

նկարագրել մակրոմոլեկուլների կառուցվածքային մակարդակների ձևավորումը
նկարագրել մակրոմոլեկուլների կառուցվածքային առանձնահատկություննրը
առաջադրել նոր հարցեր դրանց կազմավորման վերաբերյալ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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4. կիրառելով տեսական գիտելիքները փորձարարականորեն հետազոտել
մակրոմոլեկուլների կառուցվածքը,
5. պարզաբանել դրանց վրա ազդեղ գործոնները
6. վերլուծել ստացված տվյալները
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

7. օգտագործել մասնագիտական գործունեության ընթացքում իրադրական
տարբեր հարցեր լուծելու համար ստացած գիտելիքները,
8. իրականացնել
հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական և
գիտահետազոտական լաբորատորիաներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

1.

Ընդհանուր պատկերացում ունենալ բժշկական կենսաֆիզիկայի
հիմնահարցերի մասին, տիրապետել նուկլեինաթթուների կենսաֆիզիկայի և
ընդհանուր առմամբ կենսամակրոմոլեկուլների ստերեդինամիկ
առանձնահատկություններին, ինչպես նաև հստակ պատկերացում ունենալ
վերջիններիս տարածական կազմավորման ու դա ապահովող ուժերի ու
փոխազդեցությունների և, մասնավորապես գլոբուլային սպիտակուցների
դինամիկ հատկությունների մասին, ունակ լինել հասկանալ ու բացատրել
ֆոտոկենսաբանական պրոցեսների կենսաֆիզիկական կողմը:
Մասնագիտական գործունեության ընթացքում իրադրական տարբեր հարցեր
լուծելու համար օգտագործել ստացած գիտելիքները և իրականացնել
հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական և կլինիկական ոլորտներում:
Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել
նորերը, արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները:
Պատշաճ մակարդակով պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել
հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր:

2.

3.
4.

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. Ինքուրույն աշխատանքներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2.

2-րդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Պոլիմերների տարածական կոնֆիգուրացիան: Պոլիմերների կազմավորման վիճակագրական բնույթը:
Ազատ-կցված շղթաներ: Ծավալային փոխազդեցություններ: Կծիկ, պարույր, դրանց կազմավորման
պայմանները: Օղակների փոխազդեցության էներգիան: Փուլային անցումները սպիտակուցներում: Ոչ
կովալենտ փոխազդեցությունները կենսապոլիմերներում: Վան-դեր-Վաալսյան փոխազդեցություններ:
Կողմնորոշման փոխազդեցություններ: Դիսպերսիոն փոխազդեցություններ: Փոխազդեցության
պոտենցիալներ:
Լիցք-դիպոլային
փոխազդեցությունների
դերը
ջրածնական
կապերում:
Էլեկտրաստատիկ փոխազդեցությունները ջրածնական կապերում: Ներքին պտույտներ և պտտական
իզոմերացում: Ներքին պտույտների էներգիան: Կենսապոլիմերների կոնֆորմացիոն էներգիան և
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դրանց տարածական կազմավորումը: Պոլիպեպտիդային շղթաների կոնֆորմացիոն էներգիան: Ներքին
պտույտների էներգիան պոլիպեպտիդային շղթայում: Կոնֆորմացիոն էներգիայի որոշումը:
Սպիտակուցների տարածական կառուցվածքի առաջացումը: Ջրի և հիդրոֆոբ փոխազդեցությունների
դերը կենսապոլիմերների կազմավորման պրոցեսում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Кантор У., Шиммел П. Биофизическая химия. В 3-х кн. М.: Мир. 1985.
2. Фрайфелдер Д. Физическая биохимия,М.: Мир, 1980
3. Վարդևանյան Պ. Նուկլեինաթթուների կենսաֆիզիկա: Բուհական ուսումնական
ձեռնարկ: Հայրապետ հրատ., Երևան, 2010, 212էջ:
4. Зенгер В. Принципы структурной организации нуклеиновых кислот. М.: Мир. 1987.
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2. Մոլեկուլային իմունալոգիա

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս 30 ժամ

6. 3-րդ՝աշնանային

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•
ներկայացնել այն մոլեկուլային գործընթացները, որոնք ընկած են հակամարմինների
բազմազանության հիմքում
•
ստեղծել պատկերացում իմունային համակարգի տարբեր ճյուղերի համաձայնեցված
գործունեության մասին
•
լուսաբանել իմունագլոբուլինների գեների էքսպրեսիայի սկզբունքային տարբերությունը
այլ սպիտակուց-կոդավորող գեների էքսպրեսիայից:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. բացատրել իմունային համակարգի բջիջների կենսաբանական դերը
2.
գնահատել հումորալ և բջջային իմունիտետի փոխկապված գործունեության նշանակությունը
3. արժևորել գենետիկայի հիմնական դոգմի «գեն-սպիտակուց» խախտման պատճառները և
հետևանքները
4. տարբերակել մահվան գործընթացի ձևերը և գնահատել դրանց կենսաբանական դերը
ֆիզիոլոգիական և պաթոլոգիական վիճակներում

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. համակարգել իմունալոգիական հիմնական մոտեցումները
6. ընդհանրացնել մենահատուկ և ոչ մենահատուկ իմունիտետների գործունեությունը
7. միավորել իմունալոգիական և մոլեկուլային կենսաբանության գիտելիքները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

8. ներկայացնել գիտելիքները բանավոր զեկուցման ձևով, կիրառելով Power Point համակարգչային
ծրագիրը:
9. ձևակերպել գիտելիքները գրավոր զեկուցման, թեզի տեսքով:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

1. Տիրապետել մոլեկուլային իմունոլոգիայի հիմնախնդիրներին՝ կարողանալով
իմունոլոգիական խնդիրը դիտել արդեն մոլեկուլային հարթության վրա, իմանալ
հավասարակշռության պայմաններում մակրոմոլեկուլների հետ լիգանդների
միացման հիմնախնդրին՝ պատկերացում կազմելով այդ փոխազդեցության
եղանակների, դրանց տեսակների և կապման ուժերի մասին:
2. Անել առաջարկներ մասնագիտական տվյալ ոլորտի աշխատանքների
արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ:
3. Մասնագիտական գործունեության ընթացքում օգտագործել ստացած
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գիտելիքները, ստեղծագործաբար կիրառել ունեցած գիտելիքները առկա
խնդիրները լուծելիս:
4. Պատշաճ մակարդակով պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել
հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. Տեսական դրույթների քննարկում
3.

Առաջադրանքների կատարման ստուգում

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2.

2-րդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Իմունային համակարգի բջջային և հումորալ ճյուղերի համաձայնեցված
գործունեությունը կաթնասունների օրգանիզմում: Մենահատուկ կամ ադապտիվ
իմունիտետ: Կոմպլիմենտի համակարգի սպիտակուցների կենսաբանական դերը:
Իմունագլոբուլինների կառուցվածքը և գործունեությունը: Իմունագլոբուլինների
մոլեկուլային կառուցվածքը: Հակամարմինների բազմազանության պատճառները:
Հյուսվածքային համատեղելիության գլխավոր համալիր: B և T- լիմֆոցիտների
մակերեսային ռեցեպտորների կառուցվածքը և գործունեությունը:
Ցիտոկինների դերը իմունային համակարգում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.
2.
3.
4.
5.

KubyR.Goldsby, T.Kindt, B.Osborne//2002 Immunology, 4thedition,Freeman and
Company
K. Murphy // 2012 Immunobiology, 8th edition, GS Garland Science. London, New
York
ՋիվանյանԿ.Ա. Իմունաբանություն: Երևան, 2015, 308 էջ:
Elmore S.,Apoptosis: A Review of Programmed Cell Death Toxicol Pathol. 2007 ; 35(4):
495–516
P.Lydyard, A.Whelan, M.Fanger //2004 Immunology,2ndedition,BIOS Scientific
Publishers, London
2. Գլոբուլային սպիտակուցների դինամիկ հատկությունները

3. 3 ECTS
կրեդիտ

1. 0701/Մ14
4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս 30 ժամ

6. 3-րդ՝աշնանային

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝

1. Ստեղծել պատկերացում գլոբուլային սպիտակուցների դինամիկ
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հատկությունների, կայունացման թերմոդինամիկական և կինետիկական
մոտեցումների մասին
2. Ստեղծել պատկերացում գլոբուլային սպիտակուցների մոլեկուլային
դինամիկայի մեթոդի էության և համակարգչային փաթեթների վերաբերյալ
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

նկարագրել գլոբուլային սպիտակուցների դինամիկ հատկությունների, ստատիստիկ և
դետերմինիստական գործոնների փոխազդեցության առանձնահատկությունները;
տարածական կառուցվածքի գուշակումը ճարտարագիտության միջոցով,

2.

բացատրել սպիտակուցի կայունացման թերմոդինամիկական և կինետիկական
հիմնական մեխանիզմները; սպիտակուցի ֆոլդինգը բջջային քրաուդինգի պայմաններում
Hsp70, Hsp90,AAA+, Hsp60 ԱԵՖ-կախյալ և sHsp շապերոնների կառուցվածքը,
ֆունկցիաները, փոխազդեցություն լիգանդների հետ, երկակի դերը, սպիտակուցների
պրոտեոսոմաևին դեգրադացում, սպիտակուցների սփլայսինգ, հոումինգ և կիրառումը
կենսատեխնոլոգիայում և բժշկության մեջ

3.

գնահատել մոլեկուլային դինամիկայի միջոցով սպիտակուցների կառուցվածքը
կայունացնող փոխազդեցությունները և կապերը, ինչպես նաև սպիտակուցի և նրա
առանձին մասերի՝ ուժային դաշտի, դրա ընտրությունը; կապի երկարության պահպանում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

տարբերակոլ գլոբուլային սպիտակուցների դինամիկական հատկությունների և
ֆունկցիայի միջը կապը:

5.

վերլուծել սպիտակուցների կոնֆորմացիոն փոփոխությունները մոլեկուլային դինամիկայի
համակարգչային փաթեթների կիրառմամբ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

6.
7.

օգտագործել մասնագիտական գործունեության ընթացքում իրադրական
տարբեր հարցեր լուծել համար ստացած գիտելիքները,
իրականացնել
հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական և
կլինիկական ոլորտներում:

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

1. Ընդհանուր
պատկերացում
ունենալ
բժշկական
կենսաֆիզիկայի
հիմնահարցերի մասին, տիրապետել նուկլեինաթթուների կենսաֆիզիկայի և
ընդհանուր
առմամբ
կենսամակրոմոլեկուլների
ստերեդինամիկ
առանձնահատկություններին, ինչպես նաև հստակ պատկերացում ունենալ
վերջիններիս տարածական կազմավորման ու դա ապահովող ուժերի ու
փոխազդեցությունների և, մասնավորապես գլոբուլային սպիտակուցների
դինամիկ հատկությունների մասին, ունակ լինել հասկանալ ու բացատրել
ֆոտոկենսաբանական պրոցեսների կենսաֆիզիկական կողմը
2. Կենսաբանական ցանկացած գործընթացի և փոխազդեցությունների բարդ
մեխանիզմներում
բացահայտել
և
փորձել
որոշակիացնել
խնդրի
կենսաֆիզիկական կողմը՝ կիրառելով ձեռք բերված գիտելիքների զինանոցը
3. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել
նորերը, արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները,
4. Պատշաճ մակարդակով պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել
հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր,
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. Ինքնուրույն աշխատանք
3. Իրավիճակային խնդիրների քննարկում
4. Առաջադրանքների կատարման ստուգում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց.
1.

1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը

պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գլոբուլային սպիտակուցների դինամիկ հատկությունների, ստատիստիկ և դետերմինիստական
գործոնների փոխազդեցության վերաբերյալ ժամանակակից գաղափարները: Սպիտակուցների
երկրորդային, գերերկրորդային, երրորդային կառուցվածքներ, տարածական կառուցվածքի
գուշակումը ճարտարագիտության միջոցով Սպիտակուցի կայունացման թերմոդինամիկական և
կինետիկական մոտեցումները Մոլեկուլային քրաուդինգ, սպիտակուցի ֆոլդինգը բջջային
քրաուդինգի պայմաններում Hsp70, Hsp90,AAA+, Hsp60 ԱԵՖ-կախյալ շապերոններ, sHsp
կառուցվածքը, ֆունկցիաները, փոխազդեցություն լիգանդների հետ, երկյակի դերը, սպիտակուցների
դեգրադացում, պրոտեոսոմներ/ իմունապոտեոսոմներ, սպիտակուցների սփլայսինգ, հոումինգ:
Սպիտակուցների կառուցվածքը կայունացնող փոխազդեցություններ Կովալենտ կապ, պեպտիդային
կապ, պեպտիդային կապի հատկություններ: Էլեկտրոստատիկ, ջրածնական կապեր: Հիդրոֆոբ
փոխազդեցություններ, Ֆիշերի բանաձև: Վան-դեր-Վալսյան փոխազդեցություններ: Մոլեկուլային
դինամիկայի հիմունքներ և մեթոդի էությունը: Ուժային դաշտի գաղափարհ, դրա ընտրությունը:
Սահմանափակումներ և կապի երկարության պահպանում: Մոլեկուլային դինամիկայի
համակարգչային փաթեթներ: Սպիտակուցի և նրա առանձին մասերի դինամիկ վարքի գնահատում
GROMACS փաթեթով: Արմատային միջին քառակուսային շեղում (RMSD) և ֆլուկտուացիա (RMSF):
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.
2.
3.
4.

Волькенштейн М.В. Биофизика. М.: Наука, 2008г.
Рубин А.Б. Биофизика. Т.1, 2004г
Lodish HF/Molecular and Cell Biology. 2014
Պողոսյան Ա.Հ., Շահինյան Ա.Ա. “Համակարգչային կենսաբանություն և
կենսաինֆորմատիկա,
Մ. Ա.: Մոլեկուլային դինամիկա և մոդելավորում”–
Երևան: Նաիրի, 2011, 208 էջ – ISBN 978-5- 550-01639-.
5. http://www.ks.uiuc.edu/Training/Tutorials/vmd/tutorial-html/

1.0701/Մ15

2.
Lիգանդների
միացումը
մակրոմոլեկուլների
հավասարակշռության պայմաններում
4. 4 ժամ/շաբ.
5.դաս.30ժամ/ գործն.30 ժամ
6. 3-րդ՝աշնանային

հետ

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
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3. 6 ECTS
կրեդիտ

•
•

ստեղծել պատկերացում մակրոմոլեկուլների հետ լիգանդների կապման
մեխանիզմների վերաբերյալ,
ստեղծել պատկերացում մակրոմոլեկուլների հետ լիգանդների կապման
թերմոդինամիկ պարամետրերի որոշման մեթոդների վերաբերյալ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.

նկարագրել մակրոմոլեկուլների հետ լիգանդների կապման տեսական մոդելները
առաջադրել նոր հարցեր տվյալ խնդրի վերաբերյալ
որոշել մակրոմոլեկուլների հետ լիգանդների կապման թերմոդինամիկ պարամետրերը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

4. փորձարարականորեն հետազտել մակրոմոլեկուլների հետ լիգանդների
կապման առանձնահատկությունները,
5. վերլուծել ստացված տվյալները
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

6. օգտագործել մասնագիտական գործունեության ընթացքում իրադրական
տարբեր հարցեր լուծելու համար ստացած գիտելիքները,
7. իրականացնել
հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական և
գիտահետազոտական լաբորատորիաներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

1.

2.
3.

4.

Տիրապետել մոլեկուլային իմունոլոգիայի հիմնախնդիրներին՝ կարողանալով
իմունոլոգիական խնդիրը դիտել արդեն մոլեկուլային հարթության վրա,
իմանալ հավասարակշռության պայմաններում մակրոմոլեկուլների հետ
լիգանդների միացման հիմնախնդրին՝ պատկերացում կազմելով այդ
փոխազդեցության եղանակների, դրանց տեսակների և կապման ուժերի մասին:
Անել առաջարկներ մասնագիտական տվյալ ոլորտի աշխատանքների
արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ:
Մասնագիտական գործունեության ընթացքում օգտագործել ստացած
գիտելիքները, ստեղծագործաբար կիրառել ունեցած գիտելիքները առկա
խնդիրները լուծելիս:
Վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակներ:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. Լաբորատոր աշխատանքներ
3. Ինքուրույն աշխատանքներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է, հարցատոմսը պարունակումում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է, ներկայացվում են տեսական գիտելիքները, ինքնուրույն
աշխատանքի արդյունքները
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
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պարունակումազմ է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ընդհանուր տեղեկություններ մակրոմոլեկուլների և լիգանդների հավասարակշռական միացման
մասին։ Բյեռումի (տիտրման) կորերի ստացման եղանակը։ Հակադարձ կախվածության ԲենեզիՀիլդեբրանդի եղանակը։ Ուղղագծային կախվածության Սկետչարդի եղանակը` կապման մեկ տեղի
առկայության դեպքում։ Կապման երկփուլ գործընթացները։ Մակրոմոլեկուլների հետ լիգանդների
կապման հետազոտությունների ընդհանուր մոտեցումը։ Լիգանդների նկատմամբ տարբեր
խնամակցություն ունեցող միացման տեղեր։ Համարժեք խնամակցությամբ օժտված տարբեր տեղերի
միջև փոխազդեցությունը։ Կոոպերատիվ և հակակոոպերատիվ փոխազդեցություններ, հոմոտրոպ և
հետերոտրոպ
փոխազդեցություններ:
Միացման
տարբեր
եղանակներ։
Ինտերկալյացիոն
փոխազդեցություն։ Բազմաինտերկալյացիոն փոխազդեցություն։ Արտաքին կապում։ Ամրակային և
հակաամրակային հատկություններ ունեցող լիգանդներ։ ԴՆԹ-ի հետ լիգանդների կապման մոդելներ:
Կապման ֆիզիկական մոդելներ: Համակարգի թերմոդինամիկ նկարագիրը: Ընտրված մոդելի
պարամետրերի համեմատում: Փորձարարական տվյալների մեկնաբանում: Թերմոդինամիկ
պարամետրերի որոշման եղանակները: Փոխազդեցության էնթալպիայի և էնթրոպիայի վարքի
նկարագիրը: Փոխազդեցության էներգիայի ներազդեցությունը կապված լիգանդների բաշխման վրա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Ч.Кантор,П. Шиммел «Биофизическая химия», в трех томах,М.:Мир,1985.
2.
3.

Э. Маршелл ''Биофизическая химия'', в трех томах, М.: Мир, 1981.
Վարդևանյան
Պ.,
Անտոնյան
Ա.,
Լիգանդների
հավասարակշռական
մակրոմոլեկուլների հետ, ուսումնական ձեռնարկ, Եր., Ասողիկ հր., 2006թ, 97 էջ:

միացումը

4. Нечируренко Ю.Д. Анализ связывания билогически активных соединений с
нуклеиновыми кислотами. М.Ижевск, 2015, 188с.
1. 0701/Մ15

2. Կենսամակրոմոլեկուլների սպեկտրասկոպիա

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.30ժամ/ գործն.30 ժամ

6. 3-րդ՝աշնանային

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

3. 6 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝

•
•

ստեղծել պատկերացում մակրոմոլեկուլների ուսումնասիրության
սպեկտրասկոպիկ մեթոդների վերաբերյալ
ստեղծել պատկերացում մակրոմոլեկուլների կառուցվածքային
առանձնահատկոիւթյունների վերաբերյալ՝ կիրառվող մեթոդների միջոցով:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. նկարագրել սպեկտրասկոպիկ մեթոդների հիմունքները:

2. ներկայացնել սպեկտրասկոպիկ մեթոդների կիրառության սահմանները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

3. օգտվել սպեկտաֆոտոմետրերից և ուսումնասիրելու մակրոմոլեկուլների
լուծույթները,
4. վերլուծել ստացված փորձարարական տվյալները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

5. օգտագործել մասնագիտական գործունեության ընթացքում իրադրական
տարբեր հարցեր լուծելու համար ստացած գիտելիքները,
6. իրականացնել
հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական և
գիտահետազոտական ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

1.

Տիրապետել կենսամոլեկուլների ուսումնասիրության սպեկտրոսկոպիկ
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2.

3.

4.

եղանակներին, հասկանալ տարբեր հետազոտությունների դեպքում
ամենաարդյունավետ մեթոդի ընտրությունը, ամբողջական պատկերացում
կազմել թաղանթային պրոցեսների կենսաֆիզիկայի վերաբերյալ, ունակ
լինելով հասկանալ թաղանթում կատարվող բազմաբնույթ երևույթները:
Մասնագիտական գործունեության ընթացքում իրադրական տարբեր հարցեր
լուծելու համար օգտագործել
ստացած գիտելիքները և իրականացնել
հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական և կլինիկական ոլորտներում:
Մասնագիտական գործունեության ընթացքում օգտագործել ստացած
գիտելիքները, ստեղծագործաբար կիրառել ունեցած գիտելիքները առկա
խնդիրները լուծելիս:
Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել
նորերը, արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
4. Դասախոսություններ
5. Լաբորատոր աշխատանքներ
6. Գործնական աշխատանքներ
7. Սեմինարներ
8. Ինքնուրույն աշխատանքներ
9. Առաջադրանքների կատարման ստուգում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է, հարցատոմսը պարունակումում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է, ներկայացվում են տեսական գիտելիքները, ինքնուրույն
աշխատանքի արդյունքները
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակումազմ է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Սպեկտրասկոպիայի գլխավոր օրենքը: Սպեկտրասկոպիկ չափումների առանձնահատկությունները:
Բազմաբաղադրիչ
համակարգերի
սպեկտրների
վերլուծությունը:
Դիֆերենցիալ
կլանման
սպեկտրասկոպիայի մեթոդի հիմունքները: Դիֆերենցիալ կլանման սպեկտրաֆոտոմետրերի
կառուցվածքային
սկզբունքը:
Միաճառագայթ,
երկճառագայթ
սպեկտրաֆոտոմետրեր:
Մակրոմոլեկուլների կոնֆորմացիոն վիճակների ներազդեցությունը կլանման հատկությունների վրա:
Մակրոմոլեկուլների
ուսումնասիրման
ջերմաստիճանային
պերտուրբացիոն
դիֆերենցիալ,
սոլվատային պերտուրբացիոն մեթոդները: Մակրոմոլեկուլների ուսումնասիրման դիֆերենցիալ
սպեկտրասկոպիա: ԴՆԹ-ի հետ ցածրամոլեկուլային միացությունների կապման ուսումնասիրության
դիֆերենցիալ կլանման սպեկտրասկոպիայի մեթոդը: Կենսամակրոմոլեկուլների ուսումնասիրությունը
սեփական ֆլուորեսցենցիայի չափման միջոցով: Ներդրված նիշերի մեթոդը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

6. Кантор У., Шиммел П. Биофизическая химия. В 3-х кн. М.: Мир. 1985.
7. Фрайфелдер Д. Физическая биохимия,М.: Мир, 1980
8. Миронов И.В. Основы отических методов анализ. Учеб. Пособие.
Новосибирсский гос. ун-т, Новосибирск, 1991,
9. Վարդևանյան Պ.Հ., Անտոնյան Ա.Պ., Փարսադանյան Մ.Ա. Մոլեկուլային
կենսաֆիզիկայի
լաբորատոր
աշխատանքների
ուսումնամեթոդական
ձեռնարկ: Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2014:
10. Lakowicz J. R. Principles of Fluorescence Spectroscopy (Third Edition). Center for
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Fluorescence Spectroscopy, University of Maryland School of Medicine, Baltimore,
USA, 2006.
1. 0701/Մ15

2. Թաղանթային պրոցեսների կենսաֆիզիկա

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.30ժամ/ գործն.30 ժամ

6. 3-րդ՝աշնանային

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

3. 6 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝

• խորացնել գիտելիքները կենսաբանական թաղանթների կառուցվածքի,
հակտությունների ինչպես նաև գործառության ֆիզիկաքիմիական մեխանիզմների
մասին,
• ստեղծել պատկերացում բջջի կենսագործունեության իրականացման և
կարգավորման գործում կենսաբանական թաղանթի դերի մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.

նկարագրել կենդանական, բուսական և բակտերիալ բջիջների կենսաբանական թաղանթների
կառուցվածքա-գործառական առանձնահատկությունները,
բացատրել
կենսաբանական
թաղանթների
որոշ
գործառույթների
իրականացման
ֆիզիկաքիմիական մեխանիզմները,
որոշել բջջի վրա տարբեր ֆիզիկական և քիմիական գործոնների (ՈւՄ-ճառագայթում,
թթվածնի ակտիվ ձևեր) ազդեցությամբ կենսաբանական թաղանթի կառուցվածքի
փոփոխության և դրա գործառության միջև եղած կապը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

4. չափել կենսաբանական թաղանթի լիպիդային մատրիքսի մոդել հանդիսացող
արհեստական երկշերտ թաղանթի էլեկտրական դիմադրությունը,
5. վերլուծել թաղանթներում առաջացած փոփոխությունների մեխանիզմները,
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

6. օգտագործել ստացած գիտելիքները մասնագիտական գործունեության
ընթացքում իրադրական տարբեր հարցեր լուծելու համար,
7. իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական և կլինիկական
ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

1. Տիրապետել կենսամոլեկուլների ուսումնասիրության սպեկտրոսկոպիկ
եղանակներին, հասկանալ տարբեր հետազոտությունների դեպքում
ամենաարդյունավետ մեթոդի ընտրությունը, ամբողջական պատկերացում
կազմել թաղանթային պրոցեսների կենսաֆիզիկայի վերաբերյալ, ունակ
լինելով հասկանալ թաղանթում կատարվող բազմաբնույթ երևույթները:
2. Անել առաջարկներ մասնագիտական տվյալ ոլորտի աշխատանքների
արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ:
3. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և
տարածել նորերը, արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ
ռեսուրսները:
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4. Պատշաճ մակարդակով պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել
հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. Լաբորատոր աշխատանքներ
3. Սեմինարներ
4. Առաջադրանքների կատարման ստուգում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը բանավոր է` ներկայացված ինքնուրույն աշխատանքի գնահատում
2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է, հարցատոմսը պարունակումում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց՝ յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Կենսաէլեկտրագենեզի ֆիզիկաքիմիական հիմունքները և դրա դերը դրդման
առաջացման գործում: Հանգստի պոտենցիալ, գործողության պոտենցիալ: Իոնային
հոսքերը աքսոնի թաղանթում, Խոջկինի-Հաքսլիի մոդելը: Դրդելի և չդրդվող
թաղանթներ, դրանց պատասխան ռեակցիան գրգռիչի ներգործությանը. «Ամեն ինչ,
կամ ոչինչ» օրենքը: Դարպասային հոսքեր, դրանց առանձնահատկությունները:
Թռիչքաձև ապաբևեռացում: Կենսաբանական թաղանթներում միջմոլեկուլային
փոխազդեցության
մոլեկուլային

առանձնահատկությունները:

բաղադրիչների

Կենսաբանական

կառուցվածքա-գործառնական

թաղանթների

ձևափոխությունը

ֆիզիկաքիմիական գործոնների (ՈւՄ ճառագայթում, թթվածնի ակտիվ ձևեր)
ազդեցությամբ: Ֆոտոքիմիական ալլոտոպիայի երևույթը: Լիպիդների պերօքսիդային
օքսիդացումը որպես թաղանթների կառուցվածքա-գործառնական ձևափոխման
կարևոր մեխանիզմներից մեկը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.

2.
3.
4.
5.

Թռչունյան Ա., Բաղրամյան Կ., Փոլադյան Ա., Գաբրիելյան Լ. Կենսաբանական
թաղանթների
կենսաֆիզիկա,
կենսաէներգետիկա
և
կենսաքիմիա,
ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Եր., ԵՊՀ հր., 2012, 130 էջ
Антонов В. Ф., Черных А. М. и др.- Биофизика, М. : Владос, 2-е изд., исп. и доп.,
2003, 288 с.
Болдырев А. А., Кяйвяряйнен Е. И., Илюхина В. А.- Биомембранология,
Петрозаводск, Изд-во Кар. НЦ Кар., 2006, 226 с.
Ивков В. Г., Берестовский Г. Н.- Динамическая структура липидного бислоя, М.:
1981, 186 с.
Рубин А. Б.- Биофизика. Биофизика клеточных процессов, т.2, 3-е изд. Исп. и доп.,
М.: 2004, 540 с.
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1. 0701/Մ16,0701/Մ17
0701/Մ19, 0701/Մ21
4. 2 ժամ/շաբ.
6.
1-ին,3- րդ աշնանային

2. Գիտական սեմինարներ

3. 12 ECTS
կրեդիտ

5. սեմ.120ժամ
7. 4 ստուգարք

2- րդ, , 4-րդ գարնանային

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Ուսանողներին
պատրաստել
մասնագիտական
հիմնահարցերի
ուսումնասիրությունների արդյունքների հրապարակային զեկուցմանը,
• ձևավորել պատկերացում դրանք ցուցադրական նյութի ձևով ներկայացման
համար, ձևավորել հմտություն՝ մասնագիտական հարցերին պատասխանելու
համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.

Հանդես գալու բանավոր զեկուցմամբ,
ներկայացնել գիտական տվյալներ գիտաժողովներում,
ներկայացնել սեփական հետազոտույան նյութերը գիտական հանրության քննարկմանը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1.
2.

կազմակերպել նյութի բանավոր ներկայացման ձևը և բովանդակությունը,
կազմակերպել և իրականացնելու նյութի ներկայացման ցուցադրական
ձևը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1.
2.

օգտագործել մասնագիտական գործունեության ընթացքում իրադրական
տարբեր հարցեր լուծելու համար ստացած գիտելիքները,
իրականացնել
հետազոտական
աշխատանքների
ներկայացումը
ակադեմիական ոլորտներում:

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

1.

2.

3.
4.

Պլանավորել հետազոտության ընթացքն ու առանձնահատկությունները,
ինչպես նաև ընտրել մեթոդներ կենսաֆիզիկայի բնագավառում որոշակի
կոնկրետ խնդրի ուսումնասիրության դեպքում, տիրապետել
կենսաֆիզիկայի արդի հիմնախնդիրներին և ժամանակակից գիտական
աշխարհում դրանց լուծման մոտեցումներին:
Հասկանալով և ըմբռնելով ժամանակակից կենսաֆիզիկայի արդիական ու
ուսումնասիրության կարիք ունեցող խնդիրները՝ ինքնուրույն առաջադրել
համապատասխան
հետազոտական
խնդիրներ
և
կիրառել
համապատասխան մեթոդներ առաջադրված հետազոտական խնդիրները
լուծելու համար, լուծել հաշվարկային խնդիրներ:
Դրսևորել աշխատանքի բարձր արդյունավետություն` և որպես խմբի
անդամ, և որպես խմբի ղեկավար:
Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և
տարածել նորերը, արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ
ռեսուրսները:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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5. Սեմինարներ
6. Քննարկումներ
7. Բանավոր զեկուցումներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք (ստուգված, չստուգված):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
ԴՆԹ-ի
այլընտրանքային
կառուցվածքները:
ԴՆԹ-ի
կառուցվածքի
կազմավորման
առանձնահատկությունները: Կանոնիկ և այլընտրանքային պարույրներ: ԴՆԹ-ի կոնֆորմացիոն
բազմազանությունը: ԴՆԹ-ի կոնֆորմացիոն վիճակների դերը գենային էքսպրեսիայի
համար:Կյանքը
և
կենսամակրոմոլեկուլների
անհամաչափությունը:
Կառուցվածքային
անհամաչափություն: Մոլեկուլային անհամաչափություն: Ատոմային անհամաչափություն:
Մակրոմոլեկուլների կառուցվածքային անհամաչափությունը և դերը կյանքի դրսևորման համար:
Բրոունյան շարժումը և կենսաբանական համակարգերը: Հակաիմաստային նուկլեինաթթուներ:
Իմաստային և հակաիմաստային շղթաներ: Հակաիմաստային շղթաների սինթեզը և
կենսաբանական հատկությունները: ԴՆԹ-ն և նանոտեխնոլոգիան: Նանոտեխնոլոգիայի
զարգացումը և կիրառական նշանակությունը: Նանոտեխնոլոգիան կենսաբանության և
բժշկության մեջ: Կենսանանոտեխնոլոգիայի զարգացման ուղիները և հեռանկարները: ԴՆԹնանոմասնիկներ և ԴՆԹ-նանոմոլեկուլներ: ԴՆԹ-կենսաչիպեր և ԴՆԹ-կենսասենսորներ:
Կնեսաչիպերի, նանոտեխնոլոգիայի զարգացումը և կիրառական նշանակությունը: Կենսաչիպերի
և կենսասենսորների կիրառությունը կենսաբանության և բժշկության մեջ: ԴՆԹ-կենսաչիպերի և
ԴՆԹ-կենսասենսորների ստացումը և կիրառության ոլորտները: Պոլիինտերկալյացիա,
կեննսաբանական նշանակությունը:
Միլիմետրային տիրույթի էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցությունը կենսահամակարգերի
վրա: Էլեկտրամագնիսական ալիքներ, ԷՄԱ սանդղակը: ԷՄԱ ազդեցությունը տարբեր
հաճախությունների տիրույթում: Մագնիսական դաշտեր և մագնիսակենսաբանություն:
Էնթրոպիա և բաց համակարգեր: Էնթրոպիայի դերը բաց համակարգերի ձևավորման և
էվոլյուցիայի համար: Ինֆորմացիա և հավանականություն: Ինֆորմացիան կենսաբանական
համակարգերում: Բոլցմանի տեսությունը: Հավանականային պրոցեսները: Ինֆորմացիա և
փուլային անցում: Էնթրոպիա, ինֆորմացիա կյանք: Կապը ինֆորմացիայի և էնթրոպիայի միջև:
Էնթրոպիան և ինֆորմացիան կենսաբանական համակարգերում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Петин В.Г. Биофизика неионизирующих физических факторов окружающей среды. Учебное
пособие, Обнинск: МРНЦ РАМН, 2006
2. Карапетян А.Т. Миллиметровые волны и структурированность воды. Изд. ЕГУАС, Ереван,
2012.

3. Франк-Каменецкий М.Д., Самая главная молекула: от структуры ДНК к
биомедицине XXI века, 2017, М.: Альпина нон-фикшн, 336с.
4. Վերջին տարիների ամփոփիչ հոդվածներ՝ “Journal of Biomolecular Structure
and Dynamics”, “Journal of Applyed Spectroscopy”, “Биофизика”,
“Биомедицинская радиоэлектроника” , ինչպես նաև այլ միջազգային և
տեղական հանդեսներում։
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
____________________________Կենսաբանություն____________________________ ֆակուլտետ

նշել ֆակուլտետը

__________________Հիմնարար և կիրառական ֆիզիոլոգիա ______________________
նշել ծրագրի անվանումը
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
1. Ծրագրի անվանումը և մասնագիտության
թվանիշը

Հիմնարար և կիրառական ֆիզիոլոգիա

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Կենսաբանության մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկիուսումնական տարին

2019/2021

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7.Ուսուցման ձևը

Առկա

051101.007

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ծրագրի դիմորդը պետք է ունենա.

•
•

•

բակալավրի դիպլոմ բնագիտական որևէ մասնագիտությամբ,
բարձր գնահատականներ կենսաբանության, կազմաբանության, մարդու և
կենդանիների ֆիզիոլոգիայի, առողջագիտության, արյունաբանության,
բժշկության ոլորտներին առնչվող առարկաներից և համակարգչի
իմացությունից,
անգլերենի իմացություն եվրոպական լեզվական փաթեթի առնվազն B1
մակարդակով:
Ընդունելությունը կատարվում է հարցազրույցի հիման վրա:
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9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է.

1. Զարգացնելու ուսանողների մասնագիտական կարողությունները հիմնարար և
կիրառական ֆիզիոլոգիայի բնագավառում հիմնախնդիրները հասկանալու,
մեկնաբանելու և վերլուծելու համար;
2. Օժտելու ուսանողներին ախտաբանական ֆիզիոլոգիայի, հյուսվածաբանության,
իմունոլոգիայի, հոգեֆիզիոլոգիայի, նյարդաֆիզիոլոգիայի, արյունաբանության,
բարձրագույն
նյարդային
գործունեության
ֆիզիոլոգիայի
բնագավառում
համապատասխան գիտելիքներով և հմտություններով:
3. Զարգացնելու
հմտություններ
հետազոտական
աշխատանքներ
կատարելուարյան, արյունաստեղծման, արյունամակարդման, սիրտ-անոթային,
շնչառական համակարգերի վերաբերյալ;
4. Ուսանողներին ունակ դարձնել առաջարկելու միջոցներ, որոնք կարող են շտկել
տարբեր ծայրահեղ գործոններով հրահրված ախտաբանական իրավիճակները:
10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

20. Ներկայացնել և հիմնավորել օրգանիզմի և օրգան համակարգերի
ախտաբանական գործընթացների հիմնախնդիրները;
21. Լուսաբանել ընդհանուր և մասնավոր ախտաբանական կազմաբանության
հիմնական խնդիրները;
22. Ներկայացնել և հիմնավորել արյան, արյունամակարդման, արյունաստեղծ
համակարգերի
գործառույթները;
Ճանաչել
և
նկարագրել
արյան
հիվանդությունները և դրանց ծագման մեխանիզմները;
23. Բացատրելհոգեֆիզիոլոգիականգործընթացներիևվարքագծիձևավորման,զարգացման
և
ուղեղայինապահովմանմեխանիզմները:
Քննարկելհոգեկանառողջությանգլխավորչափանիշներըևհոգեկանգործունեությանախտաբանությանհիմնականդրույթները,
հոգեկանիծագմանհիմնականսկզբունքները,
հոգեկանհիվանդություններիմեխանիզմները:
24. Մեկնաբանելվարքագծինեյրոնայինմեխանիզմները, ռեֆլեքսներիտեսակները,
ուսուցմանհիմնականտարատեսակները,
տարբերակել
բարձրագույն
նյարդային գործունեությանտիպերը;
25. Քննարկել ֆիզիոլոգիական գործառույթների մեխանիզմները ծայրահեղ
գործոնների` թրթռահարման, աղմուկի, թթվածնաքաղցի դեպքում;
26. Ընտրել և բացահայտել տարբեր հիվանդությունների կանխարգելման և
բուժման նպատակով օգտագործվող դեղաբույսերը:
27. Որոշել տարբեր տեսակի գործունեության կատարման կենսաբանական
գինը` կախված անձի անհատական առանձնահատկություններից:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

14. Տարբերակել հյուսվածքներում և օրգաններում տարբեր ախտաբանությունների դեպքում առաջացող ձևաբանական փոփոխությունները;
15. Կատարել արյունաստեղծ, արյան և արյունամակարդման համակարգերի
հետազոտություններ` այդ համակարգերում առկա ախտաբանական
գործընթացները բացահայտելու նպատակով;
16. Կիրառել տարբեր հոգեհուզական իրավիճակներում սիրտ-անոթային
համակարգի գործառական վիճակի ցուցանիշների գրանցման և վերլուծման
մեթոդները;
17. Բացահայտել էթիկական խնդիրները բժշկության, հանրային առողջապահության և կյանքի վերաբերյալ գիտություններում:Տալ էթիկական որոշումներին ռացիոնալ հիմնավորում, վերլուծել և կիրառել ”Բիոէթիկայի և մարդու
իրավունքների մասին համընդհանուր հռչակագրի” էթիկական սկզբունքները;
18. Կիրառել
ֆիզիոլոգիական
գործառույթների
փոփոխությունների
ուսումնասիրման մեթոդները ծայրահեղ գործոնների` թրթռահարման,
աղմուկի, թթվածնաքաղցի դեպքում;
19. Համեմատել օնտոգենեզի և ֆիլոգենեզի ընթացքում օրգանիզմի, օրգան
համակարգերի կազմաբանական և գործառական առանձնահատկությունները;
20. Կիրառել նյարդահումորալ կարգավորման մեխանիզմների բացահայտման
մեթոդները:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

8. Օգտվել տեղեկատվության
աղբյուրներից, այդ թվում օտարալեզու
(ինտերնետ ռեսուրսներ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ);
9. Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար
անհրաժեշտ ռեսուրսները;
10. Պատրաստել և ներկայացնել գիտական զեկուցումներ, հաշվետվություններ,
վարել գիտական բանավեճեր;
11. Աշխատել գիտահետազոտական խմբում` ձեռքբերած հմտությունները
կիրառելով և փոխանցելով խմբի անդամներին:
12. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է

13. Գնահատման ձևերը
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի,
իսկ մյուսը` բանավոր հարցման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը` 4միավոր առավելագույն
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արժեքով:

Եզրափակիչքննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավորառավելագույնարժեքով:
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Հարցատոմսը

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
՛՛Հիմնարար և կիրառական ֆիզիոլոգիա՛՛ծրագրի շրջանավարտները հնարավորություն ունեն
աշխատելու

և

կարիերա

գիտահետազոտական

զարգացնելու

ինստիտուտներում,

գիտության

ախտորոշիչ

համապատասխան

լաբորատորիաներում

ոլորտներում,
և

նմանատիպ

միջազգային կառույցներում, զբաղեցնելով հետևյալ պաշտոնները.

Խորհրդատվականընկերություններ



Բժշկագիտության և դեղաբանության զարգացման ռազմավարությունների
խորհրդատու։

Գիտահետազոտականինստիտուտներ



Թեմայիղեկավար,



Լաբորատորիայիղեկավար,



աշխատող թիմի ղեկավար,



գիտաշխատող:

Հնարավոր աշխատավայրերն են.ԵՊՀկենսաբանությանֆակուլտետը, ՀՀ պետական ագրարային
համալսարանը,

ՀՀ

պետական

մանկավարժական

համալսարանը,

ՀՀ

առողջապահության

նախարարությունը, գիտահետազոտական ախտորոշիչկենտրոնները, ակադեմիական, կլինիկական
ոլորտների կառույցները:
Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը բարձրագույն կրթության
երրորդ մակարդակում՝կենսաբանության և բժշկակենսաբանության բնագավառում:

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսներըև ձևերը
Ուսումնառությանգործընթացումօգտագործվումենհետևյալօժանդակռեսուրսները.
•

Ժամանակակից սարքավորումներով և ծրագրային միջոցներով ապահովված
լաբորատորիաներ,

•

Էլեկտրոնային համացանցային, տպագիր, տեսաձայնայիննյութեր,

•

ինտերակտիվ ուսուցում:

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրայինկողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել ենծրագիրը
մշակելիս

•
•

Պետական կրթական չափորոշիչ Կենսաբանություն մասնագիտությամբ
Լոնդոնի Middlesex համալսարանի “Postgraduate Student Handbook 2007/2008”
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մագիստրոսական ծրագիր:
• The Framewort of qualifications for the European Higher Education Area, 2010:
• Եվրոմիության ստանդարտներին համաձայնեցրած “Արյունաբանություն”
առարկայի մագիստրոսական ծրագիր (T 2013-DESERPH-TEMPUS)
17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
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_______________Հիմնարար և կիրառական ֆիզիոլոգիա__________________ ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ

նշել ծրագրի անվանումը

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1
Ներկայացնել և հիմնավորել օրգանիզմի և օրգան համակարգերի
ախտաբանական գործընթացների հիմնախնդիրները;
Ա2

Լուսաբանել
ընդհանուր
և
մասնավոր
կազմաբանության հիմնական խնդիրները;

Ա3

Ներկայացնել
և
հիմնավորել
արյան,
արյունամակարդման,
արյունաստեղծ համակարգերի գործունեությունը; Ճանաչել և
նկարագրել արյան հիվանդությունները և դրանց ծագման
մեխանիզմները;
Բացատրել հոգեֆիզիոլոգիական գործընթացների և վարքագծի
ձևավորման,զարգացման և ուղեղային ապահովման մեխանիզմները:
Քննարկել հոգեկան առողջության գլխավոր չափանիշները և հոգեկան
գործունեության ախտաբանության հիմնական դրույթները, հոգեկանի
ծագման հիմնական սկզբունքները, հոգեկան հիվանդությունների
մեխանիզմները:
Մեկնաբանել վարքագծի նեյրոնային մեխանիզմները, ռեֆլեքսների
տեսակները, ուսուցման հիմնական տարատեսակները, տարբերակել
բարձրագույն նյարդային գործունեության տիպերը;
Քննարկել
ֆիզիոլոգիական
գործառույթների
մեխանիզմները
ծայրահեղ գործոնների` թրթռահարման, աղմուկի, թթվածնաքաղցի
դեպքում;
Ընտրել և բացահայտել տարբեր հիվանդությունների կանխարգելման
և բուժման նպատակով օգտագործվող դեղաբույսերը;
Որոշել
տարբեր
տեսակի
գործունեության
կատարման

Ա4

Ա5

Ա6

Ա7
Ա8

ախտաբանական

Բ.Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1
Տարբերակել
հյուսվածքներում
և
օրգաններում
տարբեր
ախտաբանությունների
դեպքում
առաջացող
ձևաբանական
փոփոխությունները;
Բ2
Կատարել արյունաստեղծ, արյան և արյունամակարդման
համակարգերի հետազոտություններ` այդ համակարգերում առկա
ախտաբանական գործընթացները բացահայտելու նպատակով;
Բ3
Կիրառել տարբեր հոգեհուզական իրավիճակներում սիրտ-անոթային
համակարգի գործառական վիճակի ցուցանիշների գրանցման և
վերլուծման մեթոդները;
Բ4

Բացահայտել էթիկական խնդիրները բժշկության, հանրային առողջապահության և կյանքի վերաբերյալ գիտություններում, տալ էթիկական
որոշումներին ռացիոնալ հիմնավորում, վերլուծել և կիրառել
”Բիոէթիկայի և մարդու իրավունքների մասին համընդհանուր
հռչակագրի” էթիկական սկզբունքները;

Բ5

Կիրառել ֆիզիոլոգիական գործառույթների փոփոխությունների
ուսումնասիրման մեթոդները ծայրահեղ գործոնների` թրթռահարման
աղմուկի, թթվածնաքաղցի դեպքում;
Համեմատել օնտոգենեզի և ֆիլոգենեզի ընթացքում օրգանիզմի, օրգան
համակարգերի կազմաբանական և գործառական առանձնահատկությունները;
Կիրառել
նյարդահումորալ
կարգավորման
մեխանիզմների
բացահայտման մեթոդները:

Բ6

Բ7
Բ8

կենսաբանական
գինը`
կախված
անձի
անհատական
առանձնահատկություններից:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1
Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից,այդ թվում օտարալեզու
(ինտերնետ
ռեսուրսներ,
գիտական
հոդվածներ
և
հաշվետվություններ):
Գ2
Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար
անհրաժեշտ ռեսուրսները;
Գ3
Պատրաստել և ներկայացնել գիտական զեկուցումներ,
հաշվետվություններ, վարել գիտական բանավեճեր;

Ուսումնական մոդուլի անվանումը
Օտար լեզու-1
Օտար լեզու-2
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
ոլորտում
Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները
Կենսաբժշկագիտության հատուկ գլուխներ
ՀՀ էկոլոգիական հիմնախնդիրները և կենսաբազմազանության ուսումնասիրումը և պահպանությունը
Համեմատական ֆիզիոլոգիա
Նեյրոֆիզիոլոգիա
Ֆիզիոլոգիական հետազոտությունների կլինիկական
մեթոդներ

Մոդուլի
թվանիշը Ա
1
1602/Մ03
1602
/Մ04

Ա
2

Գ4

Աշխատել գիտահետազոտական խմբում` ձեռքբերած հմտությունները
կիրառելով և փոխանցելով խմբի անդամներին:

Գ5

Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:

Ա
3

Ա
4

Ա
5

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա Ա Ա Բ Բ Բ Բ Բ Բ Բ Բ
6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

Գ
1
+
+
+

0309/Մ01
0709/Մ02
0707/Մ
05
0706/Մ06 +
0704/Մ06

Գ
3

Գ
4

+

+

+

+

Գ
5
+
+

+
+
+

+
+

+
+

0708/Մ07
0706/Մ14 +
0706/ Մ
09
0706/ Մ
+
10

Գ
2

+

+

+
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+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Մասնավոր հյուսվածաբանություն
Ախտաբանական ֆիզիոլոգիա
Կլի իկական իմունաբանություն
Վերարտադրողական տեխնոլոգիաներ
Նեյրոէնդոկրինոլոգիա
Տարիքային ֆիզիոլոգիա
Բուսաբուժություն
Հոգեկան պրոցեսների կենսաբանական մեխանիզմներ
Արյունաբանություն
Բարձրագույն նյարդային գործունեություն
Սթրեսային իրավիճակների ֆիզիոլոգիա
Գիտական սեմինար

0706/ Մ
12
0706/ Մ
14
0706/ Մ
14
0706/ Մ
13
0706/ Մ
14
0706/ Մ
11
0706/ Մ
14
0706/ Մ
14
0706/ Մ
15
0706/ Մ
15
0706/ Մ
15
0706/Մ16
,17,19,21

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+

+
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+

+

+

+
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+
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+

____________________Հիմնարար և կիրառական ֆիզիոլոգիա______________________________ ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԸ

նշել ծրագրի անվանումը

+

+

+
+

+

(Լրացվում է առանձին տրամադրված Excel ֆայլում և այստեղ կցվում ծրագրի մասնագրին)
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
_________________Կենսաբանության________________________ ֆակուլտետ

նշել ֆակուլտետը

________Հիմնարար և կիրառական ֆիզիոլոգիա_________________________
նշել ծրագրի անվանումը
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ

1. 0309/Մ01

2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
ոլորտում

4. 2 ժամ/շաբ.

5. գործ. 30 ժամ

6.1-ին աշնանային

7. ստուգարք

3. 3 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ձևավորել պատկերացում տվյալների հենքերի և WEB - կայքերի մասին
սովորեցնել աշխատել տվյալների հենքերի հետ ACCESS համակարգիօգնությամբ
• սովորեցնել աշխատել WEB - կայքերի հետ` հիպերտեքստերի նշադրման
HTML լեզվի օգնությամբ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
47. հենքի դերը իր մասնագիտությունում
48. ինտերնետային կայքերի ստեղծման սկզբունքները
49. տվյալների հենքերի ղեկավարման ACCESS համակարգ և հիպերտեքստերի նշադրման HTML
լեզու

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ
50. ACCESS–ով ստեղծել և օգտագործել տվյալների հենքեր
51. HTML-ով ստեղծել ինտերնետային կայք և տեղադրել ինտերնետում
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. կիրառելուգիտելիքներըպրակտիկայում, ձևակերպելուևլուծելուխնդիրներ,
2. հայթայթելուևվերլուծելու տարբերաղբյուրներիցտեղեկատվություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. նախագծային մեթոդ
2. համագործակցային ուսուցում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
18. 1-ին ընթացիկ ստուգում. ստուգումն անցկացվում է համակարգչով, հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`համապատասխանաբար 3, 3, 3 միավոր:
19. 2-րդ ընթացիկ ստուգում. ստուգումն անցկացվում է համակարգչով, հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`համապատասխանաբար 3, 3, 3 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. ACCESS համակարգ
2. HTML լեզու
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
31. Joan Lambert, Joyce Cox, Microsoft Access 2013 Step by Step. // Online Training Solutions, Inc.,2015,
429 p.
32. Elizabeth Castro, Bruce Hyslop, HTML and CSS: Visual QuickStart Guide / Edition 8. // Peachpit
Press, 2013, 576 p.

1. 0409/Մ02

2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. 15 ժ.դաս./ 15 ժ.գործ.

6. 1-ին՝ աշնանային

7.ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել

1. հետազոտական գործունեության էությանը և առանձնահատկություններին,
հետազոտությունների ծրագրերին և դրանց մշակմանը, տարբեր բնույթի
հետազոտությունների նպատակներին և խնդիրներին, դրանց
հիմնավորմանը և ձևակերպմանը, հետազոտությունների դասակարգմանը
և տեսակներին, ինչպես նաև մեթոդներին վերաբերող պատշաճ գիտելիքներ,
2. հետազոտությունների արդյունքների մշակման և ներկայացման,
կենսաչափման սկզբունքների, քանակական արդյունքների
վիճակագրական մշակման, ալգորիթմերին և ծրագրերին, չափանիշներին,
մետավերլուծութան, արդյունքների հավաստիության հետազոտությունների
եզրահանգման և արդյունքների նշանակության, կենդանի օրգանիզմների
ընտրության, դրանց պահպանման, խնամքին, կենսաբանական մոդելներին
ասպեկտներին առնչվող պատշաճ, հիմնարար և համակարգված
պատկերացում։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու անհատական և խմբակային (համալիր), նախաձեռնող և պատվիրված
հետազոտությունների առանձնահատկությունները,
2. ներկայացնելու ռեֆերատի, թեզիսի, հոդվածի, զեկուցման, հաշվետվության և այլ տիպի
գիտական տեղեկատվության մշակման եղանակները,
12. լուսաբանելու հետազոտությունների առանձնահատկությունները կենսաբանության և
բժշկագիտության մեջ։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. իրականացնելու հետազոտությունների պլանավորմում՝ հիմնավորում, պատենտատեղեկատվական վերլուծություն,
5. կիրառելու մեթոդների ընտրության, դրական և բացասական ստուգիչների, ճշգրիտ
տվյալների և դրանց վերարտադրության սկզբունքները,
6. օգտագործելու որակական և քանակական, վերլուծական և համեմատական մեթոդներ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7․ փորձնական արդյունքների և տեսական նյութի համակողմանի վերլուծության
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ունակություն
8․հետազոտություններիարդյունքների ներկայացմամբ զեկուցումների պատրաստում,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպելու և լուծելու խնդիրներ,
2. հայթայթելու և վերլուծելու տարբերաղբյուրներից տեղեկատվություն,
3. կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպելու և լուծելու խնդիրներ,
4. բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու մասնագիտական հանրության հետ,
5. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Ուսուցանող (բաց հարցերով քննարկում.ինքնագնահատում և փոխադարձ գնահատում,
ռեֆերատ/էսսեների և նախագծերի պատրաստում, անհատական և խմբակային առաջադրանքներ)
և միավորային գնահատում,
2. Ներմուծական և ավանդական դասախոսություններ, քննարկումներ տեղում, ինտերակտիվ
զրույց,
3. Անհատական խորհրդատվություն, ինքնուրույն ուսման ավելի ընդլայնված, խոր վերլուծության և
աջակցության հնարավորության տրամադրում,
4․ Ինքնուրույն աշխատանքների և դրվագների ցուցադրմամբ զեկուցում-սեմինարների
հանձնարարում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք. բաց հարցերով քննարկում, բանավոր հարցում
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներածություն։ Հետազոտական գործունեության էությունը և առանձնահատկությունները։
Հետազոտությունների ծրագրեր և դրանց մշակում։ Հետազոտությունների տարբեր բնույթը։
Հիմնարար և կիրառական, տեսական և փորձարարական (լաբորատոր և արտադրական)
հետազոտություններ։ Անհատական և խմբակային (համալիր), նախաձեռնող և պատվիրված
հետազոտություններ։ Հետազոտությունների նպատակները և խնդիրները, դրանց հիմնավորումը և
ձևակերպումը։ Գիտական տեղեկատվությունը (ռեֆերատ, թեզիս, հոդված, զեկուցում,
մենագրություն, ձեռնարկ, ատենախոսություն, հաշվետվություն և այլն), դրա մշակման
եղանակները։ Պատենտներ։ Որոնում և հղումներ։
Ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքը, ձևերը և տեսակները։ Հետազոտությունների
դասակարգում և տեսակներ։ Հետազոտությունների պլանավորմում՝ հիմնավորում, պատենտատեղեկատվական վերլուծություն, օրացուցային ծրագիր, նյութական բազա (սարքավորումներ),
ֆինանսավորման ծավալ, մասնագիտական կադրային ապահովում։ Փորձերի պլանավորման
համառոտ պատմությունը, տեսությունը և փուլերը։ Հետազոտությունների մեթոդներ։ Մեթոդների
բազմազանությունը, որակական և քանակական, վերլուծական և համեմատական մեթոդներ։
Հետազոտությունների առանձնահատկությունները կենսաբանության և բժշկագիտության մեջ։
Կենդանի օրգանիզմների հետ գործողություններ, կենսաբանական, այդ թվում մանրէաբանական
անվտանգության սկզբունքներ։ Կենդանի օրգանիզմների ընտրությունը, դրանց պահպանումը և
խնամքը։ Կենսաբանական մոդելներ։
14. Հիմնականգրականությանցանկ.

6. Меледина Т.В., Данина М.М. (2015) Методы планирования и обработки
результатов научных исследований. Учебн. пособие, С-Петербург: Ун-т ИТМО,
ИХиБТ, 110 с.
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4. 4 ժամ/ շաբ.

5. գործ.՝60 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային

7. ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• կատարելագործել ուսանողների օտար (անգլերեն) լեզվով հաղորդակցական
կարողությունները՝ ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ
ոլորտներում,
• խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
• ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,
• զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու կարողությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
20. կիրառելով մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները
(որոնողական, ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ ընկալել դրանց բովանդակությունն
ու կառուցվածքը,
21. տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ գործածության
նպատակդրմամբ,
22. ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով ինքնուրույն աշխատանք
կատարելու սկզբունքների իմացություն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

23. իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային և ոճական
վերլուծություն և թարգմանություն,
24. ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ, ձևակերպել,
շարադրել, հիմնավորել անձնական կարծիքը, քննարկել, բանավիճել մասնագիտական
հարցերի արդի հիմնախնդիրների շուրջ,
25. գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ, ռեֆերատներ,
գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով շարադրանքը,
26. լսելով ընկալել և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող դասախոսությունների,
հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

27. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ ինտերնետային)
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տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և ներկայացնելու նպատակով:
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է
համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական համակարգի
(CEFR-ի) B2 մակարդակին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
6.
7.

8.

օտար (անգլերեն) լեզվի իմացություն այն ծավալով, որն անհրաժեշտ է մասնագիտական
բնույթի տեղեկատվություն քաղելու օտարալեզու աղբյուրներից,
օտար (անգլերեն) լեզվով ընդհանուր և մասնագիտական բառապաշարի իմացություն այն
ծավալով, որն անհրաժեշտ է մասնագիտական բնույթի հաղորդակցում իրականացնելու,
ինչպես նաև տեքստերի ընթերցման և թարգմանության համար,
օտար լեզվով կազմել հստակ, լավ կառուցված տեքստ մասնագիտական թեմայի
վերաբերյալ, նկարագրել իր փորձն ու իրադարձություններ, ներկայացնել սեփական
կարծիքների և նպատակների հիմնավորումները:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
35.
36.
37.
38.
39.

գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
անհատական և խմբային աշխատանք,
անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
ինքնուրույն աշխատանք,
բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի
իրականացում),
40. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
41. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TOEFL թեստավորման
միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.

5.

Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունները:

6.

Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը օտար
(անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում:

7.

Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների,
գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների,
էսսեների շարադրման ձևերն ու սկզբունքները:

8.

Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների
ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման, վերարտադրության
առանձնահատկությունները:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
6.

John M.Swales,Christine B. Feak “ English in Today’s Research World’’ a Writing Guide. The
University of Michigan Press, USA,2003
7. John M Swales and Christine B.Feak “Academic writing for Graduate Students’’ 2000, USA
8. M. Apresyan,D.Bagiryan "Mastering English For Biologists" YSU. 2010
9. D. Krogh '' A guide to the natural world'' 2011
10. J.Soars, L. Soars "First steps in Academic writing" Oxford 2014
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2. Օտար լեզու-2

3. 3 կրեդիտ
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4. 2 ժամ/ շաբ.

5. գործ.՝ 30 ժամ

6. 2-րդ`գարնանային

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ամբողջացնել նախորդ մոդուլի օգնությամբ ձեռք բերած գիտելիքները,
• ծանոթացնել օտար լեզվի իմացության ստուգման և գնահատման պահանջներին,
• ներկայացնել լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները և ծանոթացնել
թեստավորման հիմանական սկզբունքներին,
• ներկայացնել լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
17. ցուցաբերել օտար լեզվի իմացություն միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան
(B2-C1),
18. նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և պահանջները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
19. գործնականում կատարել թեստային աշխատանքներ` կազմված համաեվրոպական
չափանիշների B2-C1 մակարակին համապատասխան
20. արտահայտել մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և բանավոր
խոսքով

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

21. արդյունավետ կիրառել համակարգչային հմտությունները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
3.

օտար լեզվի իմացություն այն ծավալով, որն անհրաժեշտ է մասնագիտական բնույթի
տեղեկատվություն քաղելու օտարալեզու աղբյուրներից,
4. օտար լեզվով ընդհանուր և մասնագիտական բառապաշարի իմացություն այն ծավալով,
որն անհրաժեշտ է մասնագիտական բնույթի հաղորդակցում իրականացնելու, ինչպես նաև
տեքստերի ընթերցման և թարգմանության համար,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
13. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
14. անհատական և խմբային աշխատանք,
15. ինքնուրույն աշխատանք,
16. գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:
17. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TOEFL թեստավորման
միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
19. օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները,
20. լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման հիմանական
սկզբունքները,
21. լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,
22. միջազգային թեստերի (TOEFL, IELTS, ITEP) առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
7. Debora Philips “ Longman Preparation Course for the TOEFL IBT” Longman 2007
8. Bruce Rogers “ The Complete Guide for TOEFL IBT Test Preparation”, Thomson 2007
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9.

Boston Educational Services “Official ITEP Preparation Guide”, Create Space Independent Publishing
Platform 2014
10. ETS “The Official Guide to the TOEFL Testing”, McGraw-Hill Education 2012
11. Pauline Cullen “The Official Cambridge Guide to IELTS”, Cambridge English 2014
12. Kaplan “IELTS Premier”, Kaplan Publishing 2016

1. 0707/Մ 05

2. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները

4. 2 ժամ/շաբ.

5.դաս. 30 ժամ

6.1-ին՝ աշնանային

7. Ստւգարք

3 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
22. ստեղծելպատկերացում
կենսաբանականգիտությունների նոր ուղղությունների զարգացման,կենսաբանական
տեխնոլոգիաների կատարելագործման և
հասարակական գիտութունների հետ նոր սիմբիոտիկ սոցիոկենսաբանական ուղղութունների մասին,
23. հաղորդելգիտելիքներ բժշկակենսաբանության, մասնավորապես նանոբժշկության,
ռադիոկենսաբանության, աստղակնեսաբանության
ևսինթետիկ կենսաբանության հիմնական հեռանկարների և խնդիրների վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
9.

լուսաբանելու մոլեկուլային և բջջային կենսաբանության, բժշկակենսաբանության,
ռադիոկենսաբանության և աստղակենսաբանության խնդիրները և հեռանկարները,
10. ներկայացնելու կենսաբանական նոր տեխնոլոգիաների ձևերը և կենսաբանական
տեղեկատվական բազաները,
11. ձևակերպելու գենոմիկայի, տրանսկրիպտոմիկայի, պրոտեոմիկայի, մետաբոլոմիկայի,
մետագենոմիկայի, համեմատական գենոմիկայի և մոլեկուլա-բջջային իմունաբանության
հիմնական հասկացությունները,
12. բացատրելու մոլեկուլային նանոտեխնոլոգիաների բժշկական կիրառության
անհրաժեշտությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
13. օգտագործելու կենսաբանական տեխնոլոգիաները բնագիտական տարբեր
ասպարեզներում հետազոտություններ իրականացնելու համար,
14. վերլուծելու գենոմների, տրանսկրիպտոմների, պրոտեոմների, մետաբոլոմների և
մետագենոմների վերաբերյալ տվյալները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
15. կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում,
16. վերլուծելու առկա խնդիրները և առաջարկելու դրանց լուծման եղանակներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

1. մոլեկուլային և բջջային կենսաբանության, նանոբժշկության, մոլեկուլա-բջջային
իմունաբանության, գենոմիկայի, էպիգենետիկայի, ռադիոկենսաբանության և
աստղակենսաբանության արդի նվաճումների վերաբերյալ իմացություն,
2. գործնականում կենսաբանական տեխնոլոգիաների կիրառության

– 878 –

կարողություն,
3. զեկուցումների պատրաստում, հետազոտությունների արդյունքների
ներկայացում, գիտական սեմինարների կազմակերպում, գիտական
գրականության վերլուծություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
21. Դասախոսություններ
22. Գործնական աշխատանքներ
23. Սեմինարներ
24. Իրավիճակային խնդիրների քննարկում
25. Առաջադրանքների կատարման ստուգում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ հարցումը գրավոր է, 9 միավոր առավելագույն արժեքով, հարցատոմսը
պարունակումում է 9 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր, միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ հարցումը գրավոր է, 9 միավոր առավելագույն արժեքով, հարցատոմսը
պարունակումում է 9 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր, միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Կենսաբանական գիտությունների նոր ուղղությունների զարգացում:
Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն:
Մոլեկուլա-բջջային իմունաբանության:
Էպիգենետիկա, միկրո-ՌՆԹ-ներ:
Հետգենոմային տեխնոլոգիաներ` գենոմիկա, համեմատական գենոմիկա,
մետագենոմիկա, տրանսկրիպտոմիկա, պրոտեոմիկա, մետաբոլոմիկա:
Տեղեկատվական բազաների ստեղծում,կենսաինֆորմատիկա:
Կենսաբանական նոր տեխնոլոգիաներ:
Գենոմի խմբագրման տեխնոլոգիաներ:
Բջջային կուլտուրաների տեխնոլոգիաներ, կենսանանոտեխնոլոգիաներ,
կենսապրոցեսինգ:
Սինթետիկ կենսաբանության զարգացում:
Մոլեկուլային նանոտեխնոլոգիաների բժշկական կիրառությունը:
Նանո-ռոբոտներ և նանոմեքենաներ:
Ռադիոկենսաբանության և աստղակենսաբանության խնդիրները և
հեռանկարները:
Ժամանակակից մոլեկուլային կենսաբանության խոշորագույն
հայտնագործությունները՝ նշանավորված Նոբելյան մրցանակներով:
Հասարակական գիտութունների հետ նոր սիմբիոտիկ սոցիոկենսաբանակա
ն գիտական ուղղութունների ստեղծում:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.

12.
Афонников Д.А., Миронова В.В. Системная биология. Вавиловский журнал генетики и
селекции, 2014, Том 18, № 1.
13. Ванюшин Б.Ф. Эпигенетика сегодня и завтра.Вавиловский журнал генетики и селекции,
2013, Том 17, № 4/2
14. Кеваль К. Дж. Персонализированная медицина. Terra medica nova, № 1, 2009.
15. Степанов В. А.Геномы, популяции, болезни: этническая геномика и персонифицированная
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медицина. Acta naturae, том 2 № 4 (7),2010.
16. Редактирование генов и геномов. Под ред. Закияна С.М. Новосибирск, 2016.
17. Вельков В.В.Многомерная биология XXI века и клиническая лабораторная диагностика.
Лабораторная медицина №9, 2008.
18. Бойко Н.В., Голиков А.Ю., Тарасов В.А., Матишов Д.Г. Роль микроРНК в регуляции активности
генов у эукариот. ВестникЮжногоНаучногоЦентраРАН, том 7, № 3, 2011.
19. Liu J, Cao X. Cellular and molecular regulation of innate inflammatory responses. Cell Mol Immunol.
2016 Nov;13(6):711-721.
20. Xu ZP, Walker TL, Liu KL, Cooper HM, Lu GQ, Bartlett PF. Layered double hydroxide nanoparticles as
cellular delivery vectors of supercoiled plasmid DNA. IntJNanomedicine. 2007;2(2):163-74.
21. Храмченкова О.М. Основы радиобиологии: Учебное пособие для студентов биологических
специальностей высших учебных заведений. Гомель: УО «ГГУ им. Ф.Скорины», 2003.
22. Доника А.Д., Поройский С.В.Учебно-методическое пособие «Основы радиобиологии» 2007 г.
23. Taubner RS, Schleper C, Firneis MG, Rittmann SK. Assessing the Ecophysiology of Methanogens in the
Context of Recent Astrobiological and Planetological Studies. Life (Basel). 2015 Dec 3;5(4):1652-86.
24. Ma Y, Zhang L, Huang X. Genome modification by CRISPR/Cas9. FEBS J. 2014 Dec;281(23):5186-93.

1.
2.

0708/Մ07
0703/Մ07

4. 4 ժամ/շաբ.

2. ՀՀ էկոլոգիական հիմնախնդիրները և
կենսաբազմազանության ուսումնասիրումը և
պահպանությունը
5. դաս.60ժամ

3. 6 ECTS
կրեդիտ

6. 1-ին՝ աշնանային
7.Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողների մոտ պատկերացում ձևավորել Հայաստանի էկոլոգիական և բնապահպանական
խնդիրների, այդ խնդիրների լուծման ուղղությամբ տարվող միջոցառումների և դրանց
արդյունավետության մասին, ծանոթացնել արդի կենսաբանության տարբեր ոլորտների
նվաճումներին և բնապահպանության ոլորտներում դրանց կիրառման հնարավորություններին,
ինչպես նաև ծանոթացնել ուսանողներին Հայաստանի բույսերի և սնկերի գենետիկական
ռեսուրսների բազմազանությանը և ձևավորել հիմնարար գիտելիքներ կենսաբազմազանության
ուսումնասիրման և պահպանման հետ կապված խնդիրների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1.

նկարագրելու Հայաստանում օդային, հողային և ջրային ռեսուրսների հիմնական
էկոլոգիական խնդիրները

2.

լուսաբանելու և արժեվորելու ՀՀ կենսաբազամազնությունը և դրա պահպանության
հիմնախնդիրները

3.
4.

իրազեկ լինելու ՀՀ բնապհապանական տեղական և միջազգային ծրագրերին:

5.

իրազեկ լինելու դեղաբույսերի, սնկերի և կենդանիների կիրառական նշանակություն
ունեցող տեսակների առանձնահատկությունների և դրանց պահպանմանը:

ծանոթ լինելու Հայաստանում հայտնաբերված բույսերի, սնկերի և կենդանիների հարուստ
կենսաբազմազանությանը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
26. օգտվելու ՀՀ կլիմայի փոփոխության մասին, կենսաբազմազանության մասին,
անապատացման դեմ պայքարի ազգային զեկույցներից:
27. մասնագիտական առանձնահատկություններից ելնելով վերլուծելու և առաջարակներ
ներկայացնելու ՀՀ հողային և ջրային ռեսուրսների պահպանության և օգտագործման
արդյունավետության բարձրացման համար:
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28. վերլուծելու և առաջարկեր ներկայացնելու ՀՀ կենսաբազմազանության պահպանության և
օգտագործման արդյունավետության բարձրացման համար:
29. նույնականացնելու որոշ առավել տարածված բույսերի, սնկերի և կենդանիների
կիրառական նշանակություն ունեցող տեսակները:
30. կիրառելուդաշտային աշխատանքների մեթոդները:
31. կիրառելու կենսաբազմազանության ուսումնասիրություններում օգտագործվող հիմնական
սարքավորումները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
4.
5.

վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ,
աշխատելու թիմում:

6. գիտական հիմունքներով կազմակերպելու իր աշխատանքը,
7. ցուցաբերելու բանավոր և գրավոր հաղորդակցման կարողություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Գիտելիք կենսաբազմազանության պահպանության, կենսատեխնոլոգիայի, սննդի
արդյունաբերության և անվտանգության, հանրային առողջության, շրջակա միջավայրի
պահպանության ոլորտներում ժամանակակից կենսաբանության նվաճումների կիրառության
մասին.
Ա2. Գլոբալ և Հայաստանի էկոլոգիական խնդիրների իմացություն.
Գ 1. Տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) օգտվելու ունակություն.
Գ 2. Առկա խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները
գնահատելու կարողություն.
Գ 5. Գիտական զեկուցումներ պատրաստելու և դրանք ներկայացնելու կարողություն.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասավանդման ձևեր
21. Դասախոսություններ
22. Գործնական աշխատանքներ՝ առաջ քաշված խնդիրների քննարկում լսարանում կամ
դաշտային աշխատանք
Ուսումնառության ձևեր
23. Ինքնուրույն աշխատանք գրականության ընթերցում,
24. ՀՀ ազգային զեկույցների հիման վրա թիմային նախագծերի պատրաստում և ներկայացում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

a. 1-ին ընթացիկ քննություն [կարճ պատասխաններ պահանջող հարցումներ, 10
հարց 0.4 միավոր յուրաքանչյուր պատասխանի համար].
b. 2-րդ ընթացիկ քննություն. [բանավոր զեկույց ըստ հանձնարարաված
թեմային ].
c. Եզրափակիչ քննություն. [բանավոր հարցում 5 հարց , յուրաքանչյուրը 1
միավոր և խմբային /յուրաքանչյուրում 2 ուսանող/ նախագծի ներկայացում՝
5 միավոր].
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
ՀՀ կլիման և աշխարհագրական առանձնահատկությթունները: Լանդշաֆը և բնակլիմյական
գոտիները: ՀՀ հողային ռեսուրսները, դրանց հիմնական էկոլոգիական խնդիրները և
պահպանությանն ուղղվախ միջոցառումները: ՀՀ ջրային ռեսուրսները, ջրային ռեսուրսների
էկոլոգիական խնդիրները: Աղտոտում, էվտրոֆացում: Անապատացման հիմնախնդիրները:
Հայաստանում կլիմայի փոփոխության պայմաններում ադապտացիոն միջոցառումների
նկարագրությունը: Կենսաբազազանության ուսումնասիրությունների ժամանակակից մեթոդները:
Հայաստանի կենսաբազմազնությունը, Անտառային ռեսուրսները: Պահպանությանն ուղղված
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հիմնական միջոցառումները և դրանց արդյունավետության նկարագությունը:
Կենսաբազմազանությանկարևորությունը: “Կենսաբազմազանությանմասին” կոնվենցիա:
Հայաստանիսպորավորբույսերի և սնկերի կենսաբազմազանությունը:
Հայաստանիլանդշաֆտներիկենսաբազմազանությունը:
ՀՀԿենսաբազմազանությանպահպանությանվիճակը:
Հայաստանիտարածքիկենսաբազմազանությանրսպառնացողվտանգներ /բնականևանթրոպոգեն/:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
33. Կլիմայի փոփոխության երրորդ ազգային հաղորդագրություն: Երևան, 2015թ. ՛՛Լուսաբաց՛՛
հրատարակչություն, 190 էջ:
34. Republic օf Armenia The Fifth National Report տo The Convention օn Biological Diversity, 2014,
Yerevan, 108 pages.
35. Հայաստանում ՄԱԿ-ի ՙԱնապատացման դեմ պայքարի Կոնվենցիայի իրականացման մասին,
երրորդ ազգային հաղորդագրություն, 2006թ., 53թ.
36. ՀՀ կենդանիների Կարմիր գիրք. հաստատվել է ՀՀ կառավարության 29.01.10 թ.-ի թիվ 71–Ն
որոշմամբ.
37. ՀՀ բույսերի Կարմիր գիրք. հաստատվել է ՀՀ կառավարության 29.01.10 թ. թիվ 72– որոշմամբ.
38. Biodiversity of Armenia. National reports. 1999 – 2009. (in English and Armenian).
39. Mueller G.M., Bills G.F., Foster M.S. Biodiversity of fungi. Inventory and monitoring methods. 2004.
Elsevier press. 777 p.
40. Nanagulyan S.G. Cap fungi of Armenia. Yerevan: Limush press., 2008. – 121 p. (in Russian).
41. Red Book of Armenia (Plants and fungi, Animals). Yerevan. 2010. (in Armenian and English).
42. Flora Armenii. Ed. Takhtajan A.L. Yerevan. Vol. 1-10. 19… - 2015.
43. Mykoflora Armenii. Yerevan. Vol. 1-7. 1961-2013.
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2. Կենսաբժշկագիտության հատուկ գլուխներ

3. 6 կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ

5. 30ժ. դաս./ 30ժ. լաբ.

6. 1–ին՝ աշնանային

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
7. համադրել կենդանաբանական և ֆիզիոլոգիական գիտելիքները՝ կենսաբժշկության
ընտրովի և արդիական խնդիրների գիտակցման և վերլուծման նպատակով։
8. ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ տալ օրգանիզմի, օրգան համակարգերի
ֆիզիոլոգիական գործառույթների ախտաբանական դրսևորման վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
18. ճանաչելու
ժամանակակից
կենսաբժշկության
խնդիրները
և
կենսաբժշկության
նշանակությունը ժամանակակից գիտության համար,
19. ըմբռնելու որոշ հիվանդությունների ժամանակ մարդու օրգանիզմում ընթացող հիմնական
պրոցեսների փոփոխության և դրանց ներքին և արտաքին ազդակների հետ
փոխազդեցության դիդապատճառները,
20. պարզաբանելու
բժշկության համար հիմք հանդիսացող օրգանիզմի ընդհանուր և
մասնավոր ախտաբանական գործընթացները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
21. կիրառելու կենսաբանական հետազոտությունների ժամանակակից մեթոդները բժշկության
բնագավառում,
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22. օգտագործելու
ստացած
մակաբուծաբանական
գիտելիքները
հիվադությունների ախտորոշման և կանխարգելման գործում,

պարազիտար

23. կատարելու արյունաստեղծ, արյան և արյունամակարդման համակարգերի հետազոտություններ` այդ համակարգերում առկա ախտաբանական գործընթացները բացահայտելու
նպատակով,
24. տարբերակելու հյուսվածքներում և օրգաններում տարբեր ախտաբանությունների դեպքում
առաջացող ձևաբանական փոփոխությունները,
25. գործնականում կիրառելու ստացված գիտելիքները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. վերլուծելու և կանխատեսելու կենսաբանական ժամանակակից հետազոտությունների
արդյունքների հնարավոր կիրառումը բժշկագիտության բնագավառում,

2.
3.
4.

տիրապետելու ժամանակակից կենսաբժշկության հիմնարար մեթոդաբանությանը,
օգտագործելու գիտելիքները որոշակի կենսաբանական խնդիրների լուծման ժամանակ,
տիրապետելու
կենսաբժշկական հետազոտությունների
սարքավորումների հետ աշխատելու հմնտությունների,

5. պատրաստելու

ժամանակ

և
ներկայացնելու
գիտական
հաշվետվություններ, վարել գիտական բանավեճեր:

օգտագործվող

զեկուցումներ,

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. օգտագործել կենսաբանական գիտելիքները որոշ կենսաբժշկական խնդիրների լուծման համար,
2. մարդու օրգանիզմի որոշ ախտաբանական վիճակների տեսական տարբերակում և
ախտորոշման մեթոդների տիրապետում,

3. օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, գիտական
հոդվածներ և հաշվետվություններ),
4. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները,
5. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. ուսանողների մասնակցություն գիտահետազոտական աշխատանքներին;
3. սեմինար պարապմունքներ;
4. ցուցադրական նյութերի պատրաստում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

4. 1-ին ընթացիկ քննություն. (գրավոր` 5 միավոր առավելագույն արժեքով)
5. 2-րդ ընթացիկ քննություն. (բանավոր` 5 միավոր առավելագույն արժեքով)
6. Եզրափակիչ քննություն. (բանավոր` 10 միավոր առավելագույն արժեքով)
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Կենսաբժշկագիտությունը որպես գիտություն: Մարդու տարբեր բնույթի
գործունեության բժշկակենսաբանական հիմնադրույթները: Կենտրոնական
նյարդային համակարգի հիվանդություններ: Հոգեախտաբանության հիմնական
դրույթները: Հոգեմարմնական հիվանդություններ: Ներզատիչ համակարգի
խանգարումներով պայմանավորված հիվանդություններ: Տարբեր ախտաբանական
վիճակների վրա դեղաբույսերի շտկող ազդեցությունը: Վարքագծի ձեռքբերովի
դրսևորումները: Օրգանիզմի հոգեմետ նյութերից կախվածության մեխանիզմները:
Ծերացման գործընթացների ֆիզիոլոգիական մեխանիզմները: Ախտաբանական
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գործառույթների ուսումնասիրման կլինիկական մեթոդներ:

Կենսաբժշկության

ուսումնասիրման ֆիլոգենետիկ հիմքերը: Ժառանգական հիվանդություններ:
Վարքագիծ և հոգեբանություն: Թունավոր կենդանիներ – բժկությունում
կենդանիների թույների օգտագործումը: Համաճարակաբանություն: Բժշկական
միջատաբանություն: Բժշկական արախնոլոգիա: Բժշկական հելմինթոլոգիա:
Բժշկական պրոտիստոլոգիա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
9. Rose, Nikolas (2007) The Politics of Life Itself: Biomedicine. Power, and Subjectivity in the Twenty-First
Centuty, Princeton, New Jersey: Princeton University Press.p. 372. ISBN 0-691-12191-5
10.
“Health Careers”. http: //wihealthcareers. Org/Career_occ_view.cfm?o_id=62. Retrieved on 200703-11.
11.
“Research
scientist
(medical)
of
Prospects”
February
2006.
http:
//www.prospects.ac.uk/cms/Show/Home_page/Explore_types_of_jobs/Types_of_Job/p!eipaL?
state=showocc&pageno_1&indo=278. Petrived on 2007-03-11.
12.
Pail D Ellner (2006). Biomedical Scientist as Expert Witness. ASM Press. ISBN 1 -55581-345
13.
Быков В.Л. Цитология и общая гистология. Санкт-Петербург, Сотис, 2004 ..
14.
Гистология. Под редакцией Ю.И.Афанасьева, Н.А.Юриной. Москва, Медицина,
2002Р.К.Данилов, А.А. Клишов, Т.Г. Боровая. Гистология. Санкт-Пе-тербург. ЭЛБИ-СПБ, 2004.
15.
Медицинская паразитология - Генис Д.Е. - 1991 год - 240 с.
16.
Непослушное дитя биосферы. В. Р. Дольник — СПб. : Издательство Петроглиф, 2009. , 352 с.
17.
Корпачев В. Целебная фауна. Издательство Наука. 1989 – 186 с
18.
Руководство по гистологии. Т. 1,2. Под редакцией Данилова Р.К., Быкова В. Л., Одинцова И.А.
Санкт-Петербург., СпецЛит, 2001.
19. Ջիվանյան Կ. «Իմունոլոգիա»/ Ոսումնական ձեռնարկ։ Երևան, ԵՊՀհրատ․ 2015- 308 էջ
20. ՋիվանյանԿ.Ա., ԿարապետյանԱ.Ֆ.Հյուսվածաբանություն: ԵՊՀ, 2012

1. 0706/Մ14

2. Համեմատական ֆիզիոլոգիա

3. 3 կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ

5. դաս 30 ժամ

6.3-րդ՝ աշնանային

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Ուսումնասիրել կենդանական
աշխարհի զարգացման ուղիները և առանձին
ներկայացուցիչների միջև գոյություն ունեցող ֆիլոգենետիկական կապերը` միաբջիջներից
մինչև բազմաբջիջ կենդանիներ;
• Ծանոթանալ մարդու և կենդանիների առանձին օրգան-համակարգերի և դրանց
ֆիզիոլոգիական գործառույթների զարգացման պատմությանը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

5. գիտակցելու
օրգանիզմի
տարբեր
համակարգերի
զարգացման
էվոլյուցիոն ուղիները, անհատական զարգացման տարբեր աստիճանների
վրա գտնվող կենդանիների ֆիզիոլոգիական գործառույթների և գործառական
համակարգերի տարբերությունները:
6. ճանաչելու օրգանիզմի ֆիզիոլոգիական գործառույթների կարգավորման
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մեխանիզմների և էվոլյուցիայի ընթացքում այդ գործառույթների ձևավորման
սկզբունքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

7.

վերլուծելու կենդանական աշխարհի զարգացման ուղիների և առանձին
ներկայացուցիչների միջև գոյություն ունեցող ֆիլոգենետիկական և
ֆիզիոլոգիական կապերը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

8. վերլուծելու ֆիլոգենետիկական զարգացման տարբեր մակարդակների
վրա գտնվող կենդանիների օրգանիզմի կառուցվածքի և ընդերային ու
ինտեգրատիվ համակարգերի գործառույթների մասին ժամանակակից
պատկերացումները:
9. արժևորելու գիտւթյան տվյալ ուղղության արդիականությունը, ինչպես
տեսական, այնպես էլ կիրառական տեսանկյուններով, ինչը որոշվում է
փորձարարական օբյեկտի կառուցվածքի և գործառույթների, դրա
էկոլոգիայի և հարմարման խորացված գիտելիքների անհրաժեշտությամբ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

Ա1. Ներկայացնել և հիմնավորել օրգանիզմի և
ախտաբանական գործընթացների հիմնախնդիրները;

օրգան

համակարգերի

Ա3. Ներկայացնել և հիմնավորել արյան, արյունամակարդման, արյունաստեղծ
համակարգերի
գործառույթները;
Ճանաչել
և
նկարագրել
արյան
հիվանդությունները և դրանց ծագման մեխանիզմները;
Ա5. Մեկնաբանելվարքագծինեյրոնայինմեխանիզմները, ռեֆլեքսներիտեսակները,
ուսուցմանհիմնականտարատեսակները, տարբերակել բարձրագույն նյարդային
գործունեությանտիպերը;
Բ6. Համեմատել օնտոգենեզի և ֆիլոգենեզի ընթացքում օրգանիզմի, օրգան
համակարգերի կազմաբանական և գործառական առանձնահատկությունները;
Գ1. Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից, այդ թվում օտարալեզու (ինտերնետ
ռեսուրսներ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ);
Գ2. Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները;
Գ3. Պատրաստել և ներկայացնել գիտական զեկուցումներ, հաշվետվություններ,
վարել գիտական բանավեճեր;
Գ4. Աշխատել գիտահետազոտական խմբում` ձեռքբերած հմտությունները
կիրառելով և փոխանցելով խմբի անդամներին:
Գ5. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն;
2. Ուսանողների մասնակցություն գիտահետազոտական աշխատանքներին;
3. Սեմինար պարապմունքներ;
4. Ցուցադրական նյութերի պատրաստում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց.
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Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Անհատական զարգացման տարբեր աստիճանների վրա գտնվող կենդանիների մարսողության և
շնչառության
և
արտաթորության
համակարգերի
էվոլյուցիան:
Սիրտանոթային,արյանհամակարգերիէվոլյուցիան:
Օրգանիզմի
փոխադրական
համակարգի
առաջացումը:
Տարբերպայմաններումապրողկաթնասուններիարյանշրջանառությանևթթվածնայինծավալիառանձ
նահատկությունները:
Տարբերկենդանիներիտեղաշարժմանֆունկցիայիհամեմատականբնութագիրը:
Լոկոմոտոր
ապարատում միոգեն ավտոմատիզմի անցումը նեյրոգենի: Նյարդային համակարգի և
զգայարանների համեմատական բնութագիրը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

3. Chapman RF. "Ch. 20: Nervous system". The insects: structure and function.
Cambridge University Press. pp. 533–568. 1998.
4. Ghysen A. "The origin and evolution of the nervous system". Int. J. Dev. Biol.47 (7–8): 555–
62. 2003.
5. Futuyma, Douglas J., ed., Evolution, Science, and Society: Evolutionary Biology and the
National Research Agenda, Office of University Publications, Rutgers, The State
University of New Jersey, 1999.
6. Matthews, Gary G. "Evolution of nervous systems". Neurobiology: molecules, cells, and
systems. Wiley-Blackwell. p. 21. 2001.
7. Provine, W. B. "Progress in evolution and meaning in life". Evolutionary progress.
University of Chicago Press. pp. 49–79. 1988.

1. 0706/Մ09

2. Նեյրոֆիզիոլոգիա

3. 3 կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ

5. դաս15 ժամ/ լաբ 15 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8.Դասընթացի նպատակն է`

7. ուսանողներին ծանոթացնել նեյրոֆիզիոլոգիայի արդի

հիմնախնդիրներին և ուսումնասիրության մեթոդներին:
8. Բացատրել նեյրոֆիզիոլոգիական գործընթացների ձևավորման
մեխանիզմների հիմնական սկզբունքները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. քննարկելու էլեկտրական պատասխանների տարբեր ձևերը, որոնց
առաջացման հիմքում ընկած են իոնների անդրթաղանթային տարբերությունները, որոնք պահպանվում են հատուկ մասնագիտացված պոմպերի
օգնությամբ:
2. մատնանշելու գործողության պոտենցիալի կարևոր դերը մկանների կծկման
մեխանիզմում և ինչպես է իրականանում դրդման հաղորդումը նյարդերով:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

3. կատարելու ինքնուրույն գիտահետազոտական աշխատանք, արտաբջջային
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եղանակով գրանցելու պոտենցիալների տարատեսակները:
4. վերլուծելու նեյրոնային ակտիվության փոփոխությունները և դրանց հիման
վրա կառուցելու հիստոգրեր:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

5. կիրառելու ստացած տեսական գիտելիքները գիտական գործունեության
մեջ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա4. Բացատրել հոգեֆիզիոլոգիականգործընթացներիևվարքագծիձևավորման,զարգացման և
ուղեղայինապահովմանմեխանիզմները: Քննարկելհոգեկանառողջությանգլխավորչափանիշներըևհոգեկանգործունեությանախտաբանությանհիմնականդրույթները, հոգեկանիծագմանհիմնականսկզբունքները, հոգեկանհիվանդություններիմեխանիզմները:
Ա5.Մեկնաբանելվարքագծինեյրոնայինմեխանիզմները, ռեֆլեքսներիտեսակները,
ուսուցմանհիմնականտարատեսակները, տարբերակել բարձրագույն նյարդային
գործունեությանտիպերը;
Բ4. Բացահայտել էթիկական խնդիրները բժշկության, հանրային առողջապահության և կյանքի
վերաբերյալ գիտություններում: Տալ էթիկական որոշումներին ռացիոնալ հիմնավորում, վերլուծել և
կիրառել ”Բիոէթիկայի և մարդու իրավունքների մասին համընդհանուր հռչակագրի” էթիկական
սկզբունքները;
Բ5. Կիրառել ֆիզիոլոգիական գործառույթների փոփոխությունների ուսումնասիրման մեթոդները
ծայրահեղ գործոնների` թրթռահարման, աղմուկի, թթվածնաքաղցի դեպքում;
Բ7. Կիրառել նյարդահումորալ կարգավորման մեխանիզմների բացահայտման մեթոդները:
Գ1. Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից, այդ թվում օտարալեզու (ինտերնետ ռեսուրսներ,
գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
Գ2. Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները;
Գ3. Պատրաստել և ներկայացնել գիտական զեկուցումներ, հաշվետվություններ, վարել գիտական
բանավեճեր;
Գ4. Աշխատել գիտահետազոտական խմբում` ձեռքբերած հմտությունները կիրառելով և
փոխանցելով խմբի անդամներին:
Գ5. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն;
2. Ուսանողների մասնակցություն գիտահետազոտական աշխատանքներին;
3. Սեմինար պարապմունքներ;
4. Ցուցադրական նյութերի պատրաստում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց.
Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կենտրոնական նյարդային համակարգի ֆիզիոլոգիա: Կենտրոնական նյարդային համակարգի
համաձայնեցնող գործունեությունը: Սինապսների ֆիզիոլագիա: Սինապսային հաղորդման
մեխանիզմը: Դրդման և արգելակման գործընթացները ԿՆՀ-ում:
Նյարդային և մկանային հյուսվածքներով դրդման հաղորդման
առանձնահատկությունները:Զգայական համակարգի ֆիզիոլոգիա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Մինասյան Ս.Մ., Ադամյան Ծ.Ի., Սարգսյան Ն.Վ. Մարդու ֆիզիոլոգիա. Զանգակ-97. Երևան, 2009,
2011թթ.
2. Фанарджян В.В. Избранные главы нейрофизиологии. Изд-во "Гитутюн" НАН РА. Ереван. 2002.
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3. Шульговский В.В. Основы нейрофизиологии. М., Аспект Пресс, 2008.
4.Смирнов В.П. Физиология центральной нервной системы. Учебник для студентов высших учебных
заведений. М., 2004.
5. Николс Дж.Г., Мартин А.Р., Валлас Б. Дж., Фукс П.А. От нейрона к мозгу. М., УРСС, 2003.с
1. 0706/Մ10
4. 2 ժամ/շաբ

2. Ֆիզիոլոգիական հետազոտությունների կլինիկական
մեթոդներ
5. դաս 15ժամ/լաբ 15ժամ

6. 2-րդ գարնանային

3.3 կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողների
մոտ
մասնագիտական
գիտելիքներ
ձևավորել
ֆիզիոլոգիական
գործառույթների հետազոտությունների դասական և կլինիկական մեթոդների վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

3. ճանաչելու էլեկտրոֆիզիոլոգիական հետազոտությունների ժամանակ

օգտագործվող անհրաժեշտ սարքավորումների, ռենտգենոլոգիական,
սիրտ-անոթային և շնչառական համակարգերի գործունեության
ցուցանիշների համակարգչային գրանցման ժամանակակից մեթոդները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

4. գիտակցելու

ԷՈՒԳ-ի,
ուղեղի
հրահրված
կենսահոսանքների,
էլեկտրամկանագրի,
էլեկտրաակնագրի,
տոմոգրաֆիկ,
մաշկգալվանական, արյունահոսքի դոպլերային մեթոդների կիրառման
կարևոր
նշանակությունը
օրգան-համակարգերի
պաթոլոգիայի
ախտորոշման համար:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

5. կիրառելու ուղեղի նեյրոնային ակտիվության, հրահրված պոտենցիալ-

ների, սրտի ռիթմի գրանցման և մշակման համակարգչային մեթոդները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

Ա1. Ներկայացնել և հիմնավորել օրգանիզմի և
ախտաբանական գործընթացների հիմնախնդիրները;

օրգան

համակարգերի

Ա2. Լուսաբանել ընդհանուր և մասնավոր ախտաբանական կազմաբանության
հիմնական խնդիրները;
Ա3. Ներկայացնել և հիմնավորել արյան, արյունամակարդման, արյունաստեղծ համակարգերի
գործառույթները; Ճանաչել և նկարագրել արյան հիվանդությունները և դրանց ծագման
մեխանիզմները;

Ա4.
Բացատրել
հոգեֆիզիոլոգիականգործընթացներիևվարքագծիձևավորման,զարգացման
և
ուղեղայինապահովմանմեխանիզմները:
Քննարկելհոգեկանառողջությանգլխավորչափանիշներըևհոգեկանգործունեությանախտաբանությանհիմնականդրույթները,
հոգեկանիծագմանհիմնականսկզբունքները,
հոգեկանհիվանդություններիմեխանիզմները:
Ա5.Մեկնաբանելվարքագծինեյրոնայինմեխանիզմները, ռեֆլեքսներիտեսակները,
ուսուցմանհիմնականտարատեսակները, տարբերակել բարձրագույն նյարդային
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գործունեությանտիպերը;
Բ1.Տարբերակել հյուսվածքներում և օրգաններում տարբեր ախտաբանություն-ների
դեպքում առաջացող ձևաբանական փոփոխությունները;
Բ2. Կատարել արյունաստեղծ, արյան և արյունամակարդման համակարգերի
հետազոտություններ` այդ համակարգերում առկա ախտաբանական
գործընթացները բացահայտելու նպատակով;
Բ3. Կիրառել տարբեր հոգեհուզական իրավիճակներում սիրտ-անոթային
համակարգի գործառական վիճակի ցուցանիշների գրանցման և վերլուծման
մեթոդները;
Բ4. Բացահայտել էթիկական խնդիրները բժշկության, հանրային առողջապահության և կյանքի վերաբերյալ գիտություններում: Տալ էթիկական որոշումներին ռացիոնալ հիմնավորում, վերլուծել և կիրառել ”Բիոէթիկայի և մարդու
իրավունքների մասին համընդհանուր հռչակագրի” էթիկական սկզբունքները;
Բ5.
Կիրառել
ֆիզիոլոգիական
գործառույթների
փոփոխությունների
ուսումնասիրման մեթոդները ծայրահեղ գործոնների` թրթռահարման, աղմուկի,
թթվածնաքաղցի դեպքում;
Բ6. Համեմատել օնտոգենեզի և ֆիլոգենեզի ընթացքում օրգանիզմի, օրգան
համակարգերի կազմաբանական և գործառական առանձնահատկու-թյունները;
Բ7. Կիրառել նյարդահումորալ կարգավորման մեխանիզմների բացահայտման
մեթոդները;
Գ1. Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից, այդ թվում օտարալեզու (ինտերնետ
ռեսուրսներ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ);
Գ2. Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները;
Գ3. Պատրաստել և ներկայացնել գիտական զեկուցումներ, հաշվետվություններ,
վարել գիտական բանավեճեր;
Գ4. Աշխատել գիտահետազոտական խմբում` ձեռքբերած հմտությունները
կիրառելով և փոխանցելով խմբի անդամներին:
Գ5. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն;
2. Ուսանողների մասնակցություն գիտահետազոտական աշխատանքներին;
3. Սեմինար պարապմունքներ;
4. Ցուցադրական նյութերի պատրաստում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց.
Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:

Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Էլեկտրաֆիզիոլոգիական հետազոտությունների անհրաժեշտ սարքավորումները, գրգռող և
արտածող
էլեկտրոդների
տեսակները
և
պատրաստման
ձևերը:
Գլխուղեղի
կեղևիպատասխաններըուղղակիգրգռումներիժամանակ,
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հրահրվածպոտենցիալներիտեսակներըևառաջացմանպատճառները,
ԷՈՒԳ-իռիթմերը:
Ռենտգենոգրաֆիա
և
ռենտգենոսկոպիա,
անգիոգրաֆիա,
էլեկտրասրտագրություն,
էլեկտրամկանագրություն: Նյարդային համակարգի, շարժողական ակտիվության և ծայրամասային
նյարդային համակարգի ախտորոշման հիմնական մեթոդները: Էնդոսկոպիկ և լապորասկոպիկ
մեթոդները կլինիկական հետազոտություններում: Մագնիսա-ռեզոնանսային շերտագրության
մեթոդի կիրառումը կլինիկական հետազոտություններում: Արյան համակարգի հետազոտման
ժամանակակից սարքավորումներ և մեթոդներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
6. ԳրիգորյանՎ.Հ. - Հոգեֆիզիոլոգիա, 2007թ., Երևան, 365 էջ:
7. Морозов М.А. - Современная диагностическая и лечебная аппаратура, Санкт-Петербург, 2006г,
144с.
8. Калантаров К.Д., Калашников С.Д., Костылев В.А. - Аппаратура и методики радионуклеидной
диагностики в медицине, Москва, 2002г, 119с.
9. Буреш Я., Бурешева О., Хьюстон Д.- Методики и основные эксперименты по изучению мозга и
поведения, /перевод с англ./, Москва, 1991г.

1. 0706/Մ14

2. Նեյրոէնդոկրինոլոգիա

3. 3 կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ

5. դաս15 ժամ/ լաբ 15 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝

•

Ուսանողներին անհրաժեշտ գիտելիքներ տալ ԿՆՀ-ի կողմից արտադրվող և
մարդու վարքագծի վրա ազդող պեպտիդների և հորմոնների վերաբերյալ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

4. ճանաչելու պեպտիդների դերը թմրանյութերի և ցավի նկատմամբ

դիմացկունությունը բարձրացնելու գործում,
5. քննարկելու հիշողության, քնի, անալգետիկ
պեպտիդների ազդեցության մեխանիզմները:

և

հակահոգեկան

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

6. վերլուծելու նյարդային և հումարալ համակարգերի կապերը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

7. բացահայտելու ձեռք բերած գիտելիքների հիման վրա հումորալ կարգավորման
մեխանիզմներում նեյրոմեդիատորների և նեյրոտրանսմիտերների դերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

Ա1. Ներկայացնել և հիմնավորել օրգանիզմի և օրգան համակարգերի
ախտաբանական գործընթացների հիմնախնդիրները;
Ա6. Քննարկել ֆիզիոլոգիական գործառույթների մեխանիզմները ծայրահեղ
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գործոնների` թրթռահարման, աղմուկի, թթվածնաքաղցի դեպքում;
Բ1.
Տարբերակել
հյուսվածքներում
ախտաբանություն-ների
դեպքում
փոփոխությունները;

և
օրգաններում
տարբեր
առաջացող
ձևաբանական

Բ5. Կիրառել ֆիզիոլոգիական գործառույթների փոփոխությունների
ուսումնասիրման մեթոդները ծայրահեղ գործոնների` թրթռահարման
աղմուկի, թթվածնաքաղցի դեպքում;
Բ7.
Կիրառել
նյարդահումորալ
բացահայտման մեթոդները:

կարգավորման

մեխանիզմների

Գ1. Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից, այդ թվում օտարալեզու
(ինտերնետ ռեսուրսներ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ);
Գ2. Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար
անհրաժեշտ ռեսուրսները;
Գ3. Պատրաստել և ներկայացնել գիտական զեկուցումներ,
հաշվետվություններ, վարել գիտական բանավեճեր;
Գ4. Աշխատել գիտահետազոտական խմբում` ձեռքբերած հմտությունները
կիրառելով և փոխանցելով խմբի անդամներին:
Գ5. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն;
2. Ուսանողների մասնակցություն գիտահետազոտական աշխատանքներին;
3. Սեմինար պարապմունքներ;
4. Ցուցադրական նյութերի պատրաստում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց.
Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:

Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:)
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Օրգանիզմի ֆունկցիաների կարգավորման մեխանիզմները և դրանց առանձնահատ-կությունները:
Պեպտիդներիսինթեզը,
հյութազատումը,
տեղափոխումըևմետաբոլիզմը:
Պեպտիդներըորպեսգեներիտրանսյլացիայիառաջնայինկամմոդիֆիկացվածնյութեր:
Պեպտիդների
ազդեցության
մեխանիզմները:
Պեպտիդներիընկալիչներըև
դրանցփոխազդեցությունը:
Հակահոգեկանևթմրանյութերինկատմամբդիմացկունությունըբարձրացնողպեպտիդներ,
տրամադրության, զգացմունքներիևսեռականվարքագծիխթանիչներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. ԱլեքսանյանՍ.Ս. ևհամահեղինակներ “Ընդհանուրէնդոկրինոլոգիա”. Երևան “Զանգակ”. 2004.
147էջ.
2.
ԽուդավերդյանԴ.Ն.
Ֆիզիոլոգիականֆունկցիաներիհորմոնայինկարգավորում:
Մարդուֆիզիոլոգիայիհիմունքներ. Երևան. 1998. 780 ñ.
3. Смирнов В. М. Железы внутренней секреции. Физиология человека под редакцией Смирнова В.М.
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Москва " Медицина". 2002.696с.
4. Киричук В.Ф. Физиология желез внутренней секреции. Общие вопросы. Саратов. Сар ГМУ. 1994, 64
с.

1. 0706/Մ11

2. Տարիքային ֆիզիոլոգիա

3. 3 կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ

5. դաս 15 ժամ/ լաբ 15 ժամ

6.2-րդ՝ գարնանային

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝

ուսանողների
մոտ
պատկերացում
ձևավորել
ֆիզիոլոգիական
գործառույթների տարիքային առանձնահատկությունների մասին:

•

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

2. նկարագրելու տարբեր տարիքային խմբերի անձանց օրգանների, օրգան համակարգերի
կառուցվածքի և ֆիզիոլոգիական գործառույթների տարբերությունները:
3. նկարագրելու բարձրագույն նյարդային գործունեության առանձնահատկությունները
տարբեր տարիքային խմբերում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

4. վերլուծելու

տարբեր
տարիքի
անձանց
օրգան-համակարգերի
ֆիզիոլոգիական ֆունկցիաների կարգավորման առանձնահատկությունները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

5. կազմակերպելու ուսուցման և դաստիարակության համապատասխան դասընթացներ
տարբեր տարիքի անձանց համար:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

Ա1. Ներկայացնել և հիմնավորել օրգանիզմի և
ախտաբանական գործընթացների հիմնախնդիրները;

օրգան

համակարգերի

Ա2. Լուսաբանել ընդհանուր և մասնավոր ախտաբանական կազմաբանության
հիմնական խնդիրները;
Ա4.
Բացատրել
հոգեֆիզիոլոգիականգործընթացներիևվարքագծիձևավորման,զարգացման և ուղեղայինապահովմանմեխանիզմները: Քննարկել հոգեկան
առողջության գլխավոր չափանիշները և հոգեկան գործունեության ախտաբանության հիմնականդրույթները, հոգեկանի ծագման հիմնական սկզբունքները,
հոգեկան հիվանդությունների մեխանիզմները:
Ա5. Մեկնաբանել վարքագծի նեյրոնայինմեխանիզմները, ռեֆլեքսներիտեսակները,
ուսուցման հիմնական տարատեսակները, տարբերակել բարձրագույն նյարդային
գործունեության տիպերը;
Բ3. Կիրառել տարբեր հոգեհուզական իրավիճակներում սիրտ-անոթային
համակարգի գործառական վիճակի ցուցանիշների գրանցման և վերլուծման
մեթոդները;
Բ4. Բացահայտել էթիկական խնդիրները բժշկության, հանրային առողջապահության և կյանքի վերաբերյալ գիտություններում: Տալ էթիկական որոշում-
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ներին ռացիոնալ հիմնավորում, վերլուծել և կիրառել ”Բիոէթիկայի և մարդու
իրավունքների մասին համընդհանուր հռչակագրի” էթիկական սկզբունքները;
Բ5.
Կիրառել
ֆիզիոլոգիական
գործառույթների
փոփոխությունների
ուսումնասիրման մեթոդները ծայրահեղ գործոնների` թրթռահարման աղմուկի,
թթվածնաքաղցի դեպքում;
Բ6. Համեմատել օնտոգենեզի և ֆիլոգենեզի ընթացքում օրգանիզմի, օրգան
համակարգերի կազմաբանական և գործառական առանձնահատկությունները;
Բ7. Կիրառել նյարդահումորալ կարգավորման մեխանիզմների բացահայտման
մեթոդները:
Գ1. Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից, այդ թվում օտարալեզու (ինտերնետ
ռեսուրսներ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ);
Գ2. Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները;
Գ3. Պատրաստել և ներկայացնել գիտական զեկուցումներ, հաշվետվություններ,
վարել գիտական բանավեճեր;
Գ4. Աշխատել գիտահետազոտական խմբում` ձեռքբերած հմտությունները
կիրառելով և փոխանցելով խմբի անդամներին:
Գ5. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն;
2. Ուսանողների մասնակցություն գիտահետազոտական աշխատանքներին;
3. Սեմինար պարապմունքներ;
4. Ցուցադրական նյութերի պատրաստում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց.
Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:

Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:)
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Արյան և սիրտ-անոթային համակարգերի տարիքային առանձնահատկությունները: Թեմա
2`Շնչառական,
արտազատականևմարսողականհամակարգերիտարիքայինառանձնահատկությունները:
Թեմա
3`
Ներզատական
համակարգի
և
ԿՆՀ-ի
տարիքային
առանձնահատկությունները:
Թեմա
4`
Բարձրագույննյարդայինգործունեությանտարիքայինառանձնահատկությունները:
14. Հիմնականգրականությանցանկ.
1. Любимова З.В., Маринова К.В. Никитина А.А. – Возрастная физиология: Учебник для студентов
вузов: в 2-х частях. Изд. Владос., 2003г., 304с.
2. Везруких М.М., Сонькин В.Д., Фарбер Д.А. - Возрастная физиология, Изд. Академия, 2009 ã. 316с.
3. Прищепа И.М.- Возрастная анатомия и физиология, Изд. Новое знание, 2006г, 316с.
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2. Բուսաբուժություն

3. 3 կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ

5. դաս-20, գործ-0, լաբ-10

6. 3-րդ՝ աշնանային

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
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8. Դասընթացի նպատակն է՝

•

Ուսանողներին անհրաժեշտ գիտելիքներ տալ բույսերում պարունակվող
ֆարմակոլոգիապես
ակտիվ
նյութերի
առկայության
և
տարբեր
ախտաբանական վիճակներում դրանց կիրառության առանձնահատկությունների մասին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

2. ճանաչելու օրգանիզմի օրգան-համակարգերի տարբեր հիվանդությունների դեպքում օգտագործվող դեղաբույսերը:
3. մատնանշելու տարբեր հիվանդությունների դեպքում օգտագործվող
բույսերի բուժական հատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

4. բացահայտելու տարբեր հիվանդությունների դեպքում օգտագործվող
բուժական հատկություններով օժտված բույսերը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

5. տարբերակելու և անհրաժեշտության դեպքում համապատասխան չափաբաժնով
օգտագործելու բուժիչ հատկություններով օժտված բույսերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

Ա7. Ընտրել և բացահայտել տարբեր հիվանդությունների կանխարգելման և
բուժման նպատակով օգտագործվող դեղաբույսերը:
Բ3. Կիրառել տարբեր հոգեհուզական իրավիճակներում սիրտ-անոթային
համակարգի գործառական վիճակի ցուցանիշների գրանցման և վերլուծման
մեթոդները;
Բ7.
Կիրառել
նյարդահումորալ
կարգավորման
մեխանիզմների
բացահայտման մեթոդները:
Գ1. Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից, այդ թվում օտարալեզու
(ինտերնետ ռեսուրսներ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ);
Գ2. Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար
անհրաժեշտ ռեսուրսները;
Գ3.
Պատրաստել
և
ներկայացնել
գիտական
զեկուցումներ,
հաշվետվություններ, վարել գիտական բանավեճեր;
Գ4. Աշխատել գիտահետազոտական խմբում` ձեռքբերած հմտությունները
կիրառելով և փոխանցելով խմբի անդամներին:
Գ5. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն;
2. Ուսանողների մասնակցություն գիտահետազոտական աշխատանքներին;
3. Սեմինար պարապմունքներ;
4. Ցուցադրական նյութերի պատրաստում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց.
Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
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Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:)
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բուսաբուժության պատմության համառոտ ակնարկ: Բուսաբուժության հիմնական դրույթները:
Բույսերում պարունակվող ֆարմակոլոգիապես ակտիվ նյութերը և դրանց նշանակությունը: Սիրտանոթային համակարգի հիվանդությունների դեպքում օգտագործվող բույսերը: Շնչառական և
մարսողական օրգանների հիվանդությունների ֆիտոթերապիա: Լեղապարկի բորբոքման,
լեղաքարային հիվանդությունների դեպքում օգտագործվող բույսեր: Նյարդային համակարգի գործունեության խանգարումների դեպքում օգտագործվող բույսեր: Հակաբորբոքային դեղաբույսեր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Թորոսյան Ա.Ա. Հայաստանի դեղաբույսերը, Երևան, “Հայաստան”, 1983, 115 էջ
2. Ծատուրյան Թ.Գ. Գևորգյան Մ.Լ. Հայասատանի ուտելի վայրի բույսերը, Երևան “Լուսակն”, 2007,
128 էջ
3. Հարությունյան Լ.Վ., Հովհաննիսյան Ռ.Խ., Ֆիտոթերապիա, 1992թ.
4. Малахов Г.П. Современное траволечение. Донецк, 2003.

1. 0706/Մ14

2. Հոգեկան պրոցեսների կենսաբանական մեխանիզմները

3. 3 կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ

5. դաս 30 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողի մոտ ձևավորել լիարժեք մասնագիտական պատկերացումներ բոլոր հոգեկան
պրոցեսների ապահովման կենսաբանական մեխանիզմների վերաբերյալ;
• ուսանողների մոտ ձևավերել պատկերացում ուղեղի տեղային ախտահարման
հետևանքով ի հայտ եկող հոգեկան գործընթացների խանգարումների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

9. ճանաչելու հիմնական հոգեկան պրոցեսների ուղեղային ապահովման
առանձնահատկությունները;
10. քննարկելու տարբեր ուղեղային կառուցվածքների ախտահարման
հետևանքով ի հայտ եկող խանգարումների պատճառները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

11. լուսաբանելու
տարբեր
հոգեկան
գործընթացների
օրինաչափությունները ըստ նյարդահոգեբանական մոտեցման,
12. բացահայտելու տարբեր հոգեկան գործընթացների խանգարումները
ըստ նյարդահոգեբանական մոտեցման:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

13. վերլուծելու առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման
եղանակները,
14. կատարելու հետազոտական աշխատանք նյարդաֆիզիոլոգիայի
բնագավառում:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

Ա4.
Բացատրել
հոգեֆիզիոլոգիականգործընթացներիևվարքագծիձևավորման,զարգացման և ուղեղայինապահովմանմեխանիզմները: Քննարկել հոգեկան
առողջության գլխավոր չափանիշները և հոգեկան գործունեությանախտաբանության հիմնական դրույթները, հոգեկանի ծագման հիմնական սկզբունքները,
հոգեկան հիվանդությունների մեխանիզմները:
Ա5. Մեկնաբանել վարքագծի նեյրոնային մեխանիզմները, ռեֆլեքսների
տեսակները, ուսուցման հիմնական տարատեսակները, տարբերակել բարձրագույն
նյարդային գործունեության տիպերը;
Ա6. Քննարկել ֆիզիոլոգիական գործառույթների մեխանիզմները ծայրահեղ
գործոնների` թրթռահարման, աղմուկի, թթվածնաքաղցի դեպքում;
Ա8. Որոշել տարբեր տեսակի գործունեության կատարման կենսաբանական գինը`
կախված անձի անհատական առանձնահատկություններից;
Բ3. Կիրառել տարբեր հոգեհուզական իրավիճակներում սիրտ-անոթային
համակարգի գործառական վիճակի ցուցանիշների գրանցման և վերլուծման
մեթոդները;
Բ4. Բացահայտել էթիկական խնդիրները բժշկության, հանրային առողջապահության և կյանքի վերաբերյալ գիտություններում: Տալ էթիկական որոշումներին ռացիոնալ հիմնավորում, վերլուծել և կիրառել ”Բիոէթիկայի և մարդու
իրավունքների մասին համընդհանուր հռչակագրի” էթիկական սկզբունքները;
Բ7. Կիրառել նյարդահումորալ կարգավորման մեխանիզմների բացահայտման
մեթոդները:
Գ1.Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից, այդ թվում օտարալեզու (ինտերնետ
ռեսուրսներ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ);
Գ2. Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները;
Գ3. Պատրաստել և ներկայացնել գիտական զեկուցումներ, հաշվետվություններ,
վարել գիտական բանավեճեր;
Գ4. Աշխատել գիտահետազոտական խմբում` ձեռքբերած հմտությունները
կիրառելով և փոխանցելով խմբի անդամներին:
Գ5.Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն;
2. Ուսանողների մասնակցություն գիտահետազոտական աշխատանքներին;
3. Սեմինար պարապմունքներ;
4. Ցուցադրական նյութերի պատրաստում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց.
Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:)
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Մարդու ուղեղի գործառության ընդհանուր սկզբունքները: Զգայության և ճանաչման
կենսաբանական մեխանիզմները: Զգայական և ճանաչողական խանգարումները: Վարքի
կառավարման նյարդահոգեբանական մեխանիզմները: Խոսքի կենսաբանական մեխանիզմները:
Խոսքի խանգարումներ: Գրի, ընթերցողունակության և հաշվունակության կենսաբանական
մեխանիզմները: Հիշողության գործառական մեխանիզմները և նրա խանգարումներն ուղեղի
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տեղային ախտահարման ժամանակ: Ուշադրությունը և նրա ոչ մենահատուկ և մենահատուկ
խանգարումները: Մտածողության նյարդահոգեբանական մեխանիզմները: Մտածողության
խանգարումներն ուղեղի տեղային ախտահարման ժամանակ: Հույզերի նյարդահոգեբանական
մեխանիզմները: Հույզերի խանգարումներն ուղեղի տեղային ախտահարման ժամանակ:
Գիտակցության և անգիտակցականի մեխանիզմների խնդիրը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

7. ԳրիգորյանՎ. Հ.Հոգեֆիզիոլոգիա. Եր.: Երևանիհամալս. հրատ., 2007, 366 էջ
8. Лурия А. Р. Основы нейропсихологии. М., Изд-во Академия. 2006. 381с.
9. Хомская Е.Д. Нейропсихология. Учебник для ВУЗ-ов, Изд-во «Питер». 2006,
496с
10. Бизюк А.П. Основы нейропсихологии. СПб, 2005, 292с.
11. Визель Т.Г. Основы нейропсихологии. М., 2005
12. Основы психофизиологии /отв. ред. Ю. И. Александров. 3-е изд. М.-СПб, 2004:
456 с.

1. 0706/Մ15

2. Արյունաբանություն

3. 6 կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ

5. դաս 30 ժամ/ լաբ 30 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝

•

ուսանողների մոտ մասնագիտական պատկերացում ձևավորել բնականոն
պայմաններում և արյան համակարգի հիվանդությունների դեպքում
ծայրամասային արյան ու ոսկրածուծի բջջային կազմի որակական և
քանակական փոփոխությունների մասին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

14. նկարագրելու

սաղմնային և հետսաղմնային արյունաստեղծման,
արյունաստեղծ օրգանների, ոսկրածուծի հենքի և պարենքիմի բջիջների
կառուցվածքա-գործառական
առանձնահատկությունները,
արյան
հիվանդությունները և դրանց բուժման մեթոդները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

15. վերլուծելու արյունաստեղծման նյարդահումորալ կարգավորման
մեխանիզմները բնականոն պայմաններում և արյան համակարգի
տարբեր հիվանդությունների ու արյունաստեղծման խանգարումների
դեպքում:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

16. պատրաստելու արյան և ոսկրածուծի քսուքներ, ֆիքսել, ներկել և

մանրադիտակով տարբերակել բջիջները, կատարելու գիտահետազոտական
աշխատանք:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1.Ներկայացնել և հիմնավորել օրգանիզմի և օրգան համակարգերի
գործընթացների հիմնախնդիրները;
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ախտաբանական

Ա3. Ներկայացնել և հիմնավորել արյան, արյունամակարդման, արյունաստեղծ համակարգերի
գործառույթները; Ճանաչել և նկարագրել արյան հիվանդությունները և դրանց ծագման
մեխանիզմները;
Բ1.Տարբերակել հյուսվածքներում և օրգաններում տարբեր ախտաբանությունների դեպքում
առաջացող ձևաբանական փոփոխությունները;
Բ2. Կատարել արյունաստեղծ, արյան և արյունամակարդման համակարգերի հետազոտություններ`
այդ համակարգերում առկա ախտաբանական գործընթացները բացահայտելու նպատակով;
Բ5.Կիրառել ֆիզիոլոգիական գործառույթների փոփոխությունների ուսումնասիրման մեթոդները
ծայրահեղ գործոնների` թրթռահարման, աղմուկի, թթվածնաքաղցի դեպքում;
Գ1.Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից, այդ թվում օտարալեզու (ինտերնետ ռեսուրսներ,
գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ);
Գ2.Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները;
Գ3.Պատրաստել և ներկայացնել գիտական զեկուցումներ, հաշվետվություններ, վարել գիտական
բանավեճեր;
Գ4. Աշխատել գիտահետազոտական խմբում` ձեռքբերած հմտությունները կիրառելով և
փոխանցելով խմբի անդամներին:
Գ5.Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն;
2. Ուսանողների մասնակցություն գիտահետազոտական աշխատանքներին;
3. Սեմինար պարապմունքներ;
4. Ցուցադրական նյութերի պատրաստում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

5. 1-ին ընթացիկ քննություն (գրավոր` 5 միավոր առավելագույն արժեքով)
6. 2-րդ ընթացիկ քննություն (բանավոր`5 միավոր առավելագույն արժեքով)
7. Եզրափակիչ քննություն (բանավոր` 10 միավոր առավելագույն արժեքով)
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Սաղմնային և հետսաղմնային արյունաստեղծում: Արյունաստեղծման տեսությունները:
Արյունաստեղծ
օրգաններ:
Էրիթրոբլաստային,
լեյկոբլաստայինևմեգակարիոցիտայինծիլերիբջիջներիմորֆոֆիզիոլոգիան:
Արյունաստեղծման
կարգավորման նյարդահումորալ մեխանիզմները: Ցիտոկիններ: Սակավարյունություն, լեյկոզներ,
դասակարգումը,
արյան
և
ոսկրածուծի
պատկերը:
Թրոմբոցիտային
արյունականգի
ախտաբանություն: Արյունաստեղծ բնային բջիջների փոխպատվաստումն արյունաբանական
հիվանդությունների դեպքում: Արյան և ոսկրածուծի քսուքների պատրաստում, ֆիքսում, ներկում:
Ոսկրածուծի
արտահանման
մեթոդները:
Լեյկոցիտայինբանաձևիևոսկրածուծայինքսուքներիմանրադիտակայինդիտում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ադամյան Ծ.Ի., Մինասյան Ս.Մ., Գևորգյան Է.Ս. Արյունաբանություն. Երևան 2011.
2. Руководство по гематологии. Под. Ред. А.И. Воробьева. 4-е изд. М. 2007.
3. Гематология. Руководство для врачей. Под. Ред. Н.Н. Мамаева. С.И. Рябова. Санкт Петербург, 2008.
4. Chris S.R., Hatton, Nevin C. Hughes-Jones Deborah Hay David Kelling Heamatology leature Notes The
Edition 2013 by John Wity and Sonslid; UK
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4. 4 ժամ/շաբ

2. Բարձրագույն նյարդային գործունեություն
5. դաս 30ժամ / լաբ 30 ժամ
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3. 6 կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

6. 3-րդ՝ աշնանային

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողների մոտ հիմնարար գիտելիքներ ձևավորել հոգեկան գործունեության
և գիտակցության, ինչպես նաև շրջապատող միջավայրի և օրգանիզմի
փոխազդեցության մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
5. գիտակցելու
մեծ
կիսագնդերի
կեղևի
մորֆոֆունկցիոնալ
առանձնահատկությունների, օրգանիզմի ֆիզիոլոգիական ֆունկցիաների
կարգավորման գործընթացում ԿՆՀ-ի ամբողջականացնող դերը:
6. ճանաչելու առաջին և երկրորդ ազդանշանային համակարգերը և դրանց
նշանակությունը:
7. նկարագրելուբարձրագույն
նյարդային
գործունեության
տիպերի,
գիտակցության, մտածողության, հիշողության, ուսուցման գործընթացները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
8. գնահատելու բարձրագույն նյարդային գործունեությունը կախված տարբեր
գործոններից և անձի առանձնահատկություններից:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
9. իրականացնելու իր նպատակաուղղված գործունեությունը, որոշելու տարբեր
մարդկանց բարձրագույն նյարդային գործունեության տիպերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. Ներկայացնել և հիմնավորել օրգանիզմի և օրգան համակարգերի ախտաբանական
գործընթացների հիմնախնդիրները;
Ա4. Բացատրել հոգեֆիզիոլոգիականգործընթացներիևվարքագծիձևավորման,զարգացման
և ուղեղային ապահովման մեխանիզմները: Քննարկել հոգեկան առողջության գլխավոր
չափանիշները և հոգեկան գործունեության ախտաբանության հիմնականդրույթները,
հոգեկանի
ծագման
հիմնական
սկզբունքները,
հոգեկան
հիվանդությունների
մեխանիզմները;
Ա5.Մեկնաբանել վարքագծի նեյրոնային մեխանիզմները, ռեֆլեքսներիտեսակները,
ուսուցման հիմնական տարատեսակները, տարբերակել բարձրագույն նյարդային
գործունեության տիպերը;
Ա6. Քննարկել ֆիզիոլոգիական գործառույթների մեխանիզմները ծայրահեղ գործոնների`
թրթռահարման, աղմուկի, թթվածնաքաղցի դեպքում;
Բ3.Կիրառել տարբեր հոգեհուզական իրավիճակներում սիրտ-անոթային համակարգի
գործառական վիճակի ցուցանիշների գրանցման և վերլուծման մեթոդները;
Բ4.Բացահայտել էթիկական խնդիրները բժշկության, հանրային առողջապահության և
կյանքի վերաբերյալ գիտություններում: Տալ էթիկական որոշումներին ռացիոնալ
հիմնավորում, վերլուծել և կիրառել ”Բիոէթիկայի և մարդու իրավունքների մասին
համընդհանուր հռչակագրի” էթիկական սկզբունքները;
Բ7. Կիրառել նյարդահումորալ կարգավորման մեխանիզմների բացահայտման մեթոդները;
Գ1.Օգտվել տեղեկատվության
աղբյուրներից, այդ թվում օտարալեզու (ինտերնետ
ռեսուրսներ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ);
Գ2. Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները;
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Գ3. Պատրաստել և ներկայացնել գիտական զեկուցումներ, հաշվետվություններ, վարել
գիտական բանավեճեր;
Գ4. Աշխատել գիտահետազոտական խմբում` ձեռքբերած հմտությունները կիրառելով և
փոխանցելով խմբի անդամներին:
Գ5. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն;
2. Ուսանողների մասնակցություն գիտահետազոտական աշխատանքներին;
3. Սեմինար պարապմունքներ;
4. Ցուցադրական նյութերի պատրաստում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
6. 1-ին ընթացիկ քննություն (գրավոր` 5 միավոր առավելագույն արժեքով)
7. 2-րդ ընթացիկ քննություն (բանավոր` 5 միավոր առավելագույն արժեքով)
8. Եզրափակիչ քննություն (բանավոր` 10 միավոր առավելագույն արժեքով
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կեղևային և ենթակեղևային գոյացությունների կապն ու փոխգործունեությունը:
Ոչպայմանականևպայմանականռեֆլեքսներիմեխանիզմները:
Առաջին
և
երկրորդ
ազդանշանային համակարգի փոխհարաբերությունը, խոսքի զարգացումը մարդու
մոտ:ՈՒսուցում, հիշողություն, հույզեր, մտածողություն, քուն և արթնություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
5. ՀակոբյանՆ.Ս., ՀակոբյանԱ.Ն. - Բարձրագույննյարդայինգործունեություն, Երևան
2005թ.
6. Батуев А.С. - Высшая нервная деятельность, Санкт-Петербург, 2002г.
7. Данилова Н.Н., Крылова А.Л. - Физиология высшой нервной деятельности, Ростов на
Дону, ''Феникс'', 2002г.
8. Шульговский В.В. - Физиология высшой нервной деятельности с основами
нейробиологии, Москва, 2003г.
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2. Սթրեսային իրավիճակների ֆիզիոլոգիա

3. 6 կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ

5. դաս 30 ժամ/լաբ 30 ժամ

6. 3-րդ՝աշնանային

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողների մոտ գիտելիքներ ձևավորել սթրեսների առաջացման,
ախտորոշման և հետևանքների վերացման եղանակների վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
4. քննարկելու սթրեսի հետևանքով առաջացած հիվանդությունների պատճառները,
հետևանքները, սթրես ռեակցիայի հարմարողական և վնասակար արդյունքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

5. նկարագրելու հոգեհուզական և ֆիզիկական սթրեսների տարբերությունը և սթրեսի
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ձևավորման փուլերը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
6. ընտրելու ինքնուրույն պայքարի անհրաժեշտ միջոցառումներ ոչ ցանկալի
սթրեսորների և դրանց թողած հետևանքների դեմ:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա6. Քննարկել ֆիզիոլոգիական գործառույթների մեխանիզմները ծայրահեղ գործոնների`
թրթռահարման, աղմուկի, թթվածնաքաղցի դեպքում
Ա7. Ընտրել և բացահայտել տարբեր հիվանդությունների կանխարգելման և բուժման
նպատակով օգտագործվող դեղաբույսերը:
Բ3. Կիրառել տարբեր հոգեհուզական իրավիճակներում սիրտ-անոթային համակարգի
գործառական վիճակի ցուցանիշների գրանցման և վերլուծման մեթոդները;
Բ4. Բացահայտել էթիկական խնդիրները բժշկության, հանրային առողջապահության և
կյանքի վերաբերյալ գիտություններում: Տալ էթիկական որոշումներին ռացիոնալ
հիմնավորում, վերլուծել և կիրառել ”Բիոէթիկայի և մարդու իրավունքների մասին
համընդհանուր հռչակագրի” էթիկական սկզբունքները;
Բ5. Կիրառել ֆիզիոլոգիական գործառույթների փոփոխությունների ուսումնասիրման
մեթոդները ծայրահեղ գործոնների` թրթռահարման աղմուկի, թթվածնաքաղցի դեպքում;
Բ7. Կիրառել նյարդահումորալ կարգավորման մեխանիզմների բացահայտման
մեթոդները:
Գ1. Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից, այդ թվում օտարալեզու (ինտերնետ
ռեսուրսներ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ);
Գ2. Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները;
Գ3. Պատրաստել և ներկայացնել գիտական զեկուցումներ, հաշվետվություններ, վարել
գիտական բանավեճեր;
Գ4. Աշխատել գիտահետազոտական խմբում` ձեռքբերած հմտությունները կիրառելով և
փոխանցելով խմբի անդամներին:
Գ5. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն;
2. Ուսանողների մասնակցություն գիտահետազոտական աշխատանքներին;
3. Սեմինար պարապմունքներ;
4. Ցուցադրական նյութերի պատրաստում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ քննություն (գրավոր` 5 միավոր առավելագույն արժեքով)
2-րդ ընթացիկ քննություն (բանավոր` 5 միավոր առավելագույն արժեքով)
Եզրափակիչ քննություն (բանավոր` 10 միավոր առավելագույն արժեքով)
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Սթրես: Էուսթրես: Դիսթրես: Սթրեսների դասակարգումը (կենսաբանական, ֆիզիոլոգիական,
սոցիալական, ֆիզիկական և այլն):Սթրեսի ձևավորման անհատական առանձնահատկությունները:
Հասկացություն սթրես համակարգի և սթրեսային ռեակցիայի մասին: Սթրեսի սեռային
առանձնահատկությունները: Տարիքըևսթրեսը: Ընտանիքըևսթրեսը: Մասնագիտությունըևսթրեսը:
Կենսառիթմերիխախտումըորպեսսթրեսհարուցողգործոն:
Սթրեսի
հետևանքով
առաջացած
հիվանդություններ: Պայքար սթրեսների և դրանց հետևանքների դեմ: Ժամանակակից
քաղաքակրթության սթրեսները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
9. ԽանբաբյանԱ.Վ. Սթրեսըևառողջությունը, Երևան 2000թ, 119էջ:
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10. Щербатых Ю.В. - Психология стресса и методы коррекции, Санкт-Петербург, 2006г, 256с.
11. Меерсон Ф.З. - Адаптация, стресс, профилактика, Москва, 1981г, 204с.
12. Пшенникова М.Г. - Феномен стресса. Эмоциональный стресс и его роль в патологии, /Курс
лекций/, ж. ''Патологическая физиология и экспериментальная терапия'', 2000г, №2,3,4; 2001г,
№1,2,3,4.

1. 0706/Մ12

2. Մասնավոր հյուսվածաբանություն

4. 4 ժամ/շաբ.
6. 2-րդ գարնանային
8. Դասընթացի նպատակն է՝

3.

3. 6 ECTS
կրեդիտ

Դաս.30 ժամ/ լաբ. 30 ժամ

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

6. ստեղծել պատկերացում մարդու և կաթնասունների օրգանների
հյուսվածքային և բջջային կազմավորվածության
առանձնահատկությունների մասին,
7. ստեղծել պատկերացում անհատական զարգացման ընթացքում օրգանների
համակարգերի զարգացման օրինաչափությունների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու մարդու և կաթնասունների օրգանների կառուցվածքա-գործառական
առանձնահատկությունները,
2. բացատրելու տարիքի ընթացքում դրանցում տեղի ունեցող փոփոխությունները, կենսաբանական, ֆիզիկական, քիմիական և այլ բնույթի գործոնների ազդեցությանը նրանց հարմարվելու
հնարավորությունների մեխանիզմները,
8.
որոշելու օրգանների տարբեր բջիջների և դրանց ածանցյալների բնականոն և փոփոխված
գործառույթները և դրանց կառուցվածքի առանձնահատկությունների միջև եղած կապը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

9. տարբերակելու մանրադիտակի տակ տարբեր օրգանները և նրանց
բաղադրամասերը,
10. վերլուծելու օրգաններում առաջացած փոփոխությունների մեխանիզմները,
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

11. օգտագործելու մասնագիտական գործունեության ընթացքում իրադրական
տարբեր հարցեր լուծելու համար ստացած գիտելիքները,
12. իրականացնելու
հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական և
կլինիկական ոլորտներում:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. լուսաբանելու անողնաշար և ողնաշարավոր կենդանիների ձևաբանության, անատոմիայի,
ֆիզիոլոգիայի, ինքնավերարտադրման, հոմեոստազն ապահովող մեխանիզմների, էթոլոգիայի,
կարգաբանության, կենսաակուստիկայի, աշխարհագրական տարածվածության և էկոլոգիական
առանձնահատկությունները
Ա4. ներկայացնելու ողնաշարավոր և անողնաշար կենդանիների տարբեր կարգաբանական խմբերի
օրգան համակարգերի կառուցվածքի` համեմատական և զարգացման առանձնահատկությունները
Բ6. լուսային մանրադիտակի տակ ճանաչելու տարբեր կենդանիների հյուսվածքները և օրգանները`
նրանց բաղադրիչ տարրերը, տարբերել կենդանիների սաղմնային և հետսաղմնային զարգացման
որոշակի փուլերը
Գ5. կիրառելու գիտելիքները արտակարգ իրավիճակներում բնակչությանը առաջին բժշկական
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օգնություն ցուցաբերելու համար
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. Լաբորատոր աշխատանքներ
3. Գործնական աշխատանքներ
4. Սեմինարներ
5. Իրավիճակային խնդիրների քննարկում
6. Առաջադրանքների կատարման ստուգում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը բանավոր է` ներկայացված ինքնուրույն աշխատանքի գնահատում
2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է, հարցատոմսը պարունակումում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակումազմ է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը` 2 միավոր և 2 միկրոպատրաստուկ , յուրաքանչյուրը`
1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Նյարդային համակարգ և զգայարաններ: Սաղմնային զարգացումը: Գլխուղեղի տարբեր բաժիններ,
ողնուղեղ:
Ծայրամասային
նյարդեր:
Զգայարանների
մորֆոֆունկցիոնալ
առանձնահատկությունները: Սիրտ-անոթային համակարգ: Սաղմնային զարգացումը: Սրտի և
անոթների հյուսվածաբանական կառուցվածքը: Արյունաստեղծ օրգաններ: Ներզատական
համակարգ: Համակարգի կենտրոնական կարգավորող համակարգեր: Ենթատեսաթումբ: Հիպոֆիզ:
Մակերիկամներ, վահանաձև գեղձ, հարվահանաձև գեղձ, ենթաստամոքսային գեղձ: Ցրված
ներզատական համակարգ: Շնչառական համակարգ: Սաղմնային զարգացումը, կառուցվածքը:
Մարսողական համակարգ: Բերանի խոռոչի օրգաններ, թքագեղձեր: Ատամների կառուցվածքը և
զարգացումը: Կերակրափողի, ստամոքսի, բարակ և հաստ աղիքի կառուցվածքը: Լյարդ,
ենթաստամոքսային գեղձ: Մաշկը և դրա ածանցյալները: Սաղմնային զարգացումը, կառուցվածքը:
Միզարտադրության և սեռական համակարգեր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

12. Gartner L. Jan Textbook of histology, 2016.
13.
14.
15.
16.

Anthony L. Mescher Junqueira’s Basic Histology, 2016.
Быков В.Л. Частная гистология. Санкт-Петербург, Сотис, 2004 .
Р.К.Данилов, А.А. Клишов, Т.Г. Боровая. Гистология. Санкт-Петербург. ЭЛБИ-СПБ, 2004
Э.Клатт Атлас патологии Роббинса и Котрана. Москва “Логосфера”, 2010, 531 с.

1. 0706/Մ14

2. Կլինիկական իմունաբանություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. լաբ. 30 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝ պատկերացում ստեղծել իմունիտետի էվոլյուցիայի, իմունիտետի
անցանկալի հետևանքների, իմունային ռեակցիաների տարիքային փոփոխությունների վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
7.

լուսաբանելու տարբեր անողնաշար և ողնաշարավոր կենդանիների պաշտպանական
համակարգերի կազմավորվածության մասին,, պատկերացում կկազմի աւտոիմունիտետի,
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8.

գերզգայնության ռեակցիաների տարբեր տիպերի, իմունոլոգիական տոլերանտության
մասին,
պարզաբանելու կենդանիների էվոլյուցիայի մեջ իմունիտետի համակարգի նշանակությունը,
իմունային ռեակտիվության անցանկալի հետևանքների բջջային մեխանիզմները,
իմունոլոգիական տոլերանտության էությունը:

բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
9.

կիրառելու ընդհանուր և մասնավոր իմունոլոգիայի արդիական խնդիրների և
մոտեցումների վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքման և մշակման համակարգչային
մեթոդները,
10. գրաֆիկորեն պատկերելու իր գիտելիքներն ու պատկերացումները իմունային կարևոր
մոլեկուլների կազմավորվածության, տարբեր բջիջների միջև փոխազդեցությունների
վերաբերյալ,
11. բացատրելու բազմաբջիջ օրգանիզմների հոմեոստազի պահպանման մեջ իմունիտետի
համակարգի դերը և հիմնավորել նրա նշանակությունը կենդանիների առաջընթաց
էվոլյուցիայի համար:

գ. (ընդհանրական կարողություններ)

12. օգտագործելու ստացած գիտելիքները իր մասնագիտական գործունեության ընթացքում
իրադրական տարբեր հարցեր լուծելու համար,
13. իրականացնելու հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական և կլինիկական
ոլորտներում:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. մեկնաբանելու մակաբույծ անողնաշարների ծագմանը, կառուցվածքին, տեր-մակաբույծ
փոխհարաբերություններին վերաբերվող հարցերը,
Բ3. ծավալելու կազմակերպչական գործունեություն բնության պահպանության և ռացիոնալ
բնօգտագործման բնագավառում, գնահատելու մարդածին ազդեցության դերը շրջակա միջավայրի
վրա
Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու
գիտական բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
6.
7.

Դասախոսություններ
Գործնական աշխատանք

8. Սեմինարներ
9.

Առաջադրանքների կատարման ստուգում

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց.
Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:)
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Իմունիտետի էվոլյուցիան: Տարբեր անողնաշար և ողնաշարավոր կենդանիների պաշտպանական
համակարգերի բջիջները և արյունաստեղծ օրգանները: Կենդանիների տարբեր խմբերում
օրգանների և հյուսվածքների փոխպատվաստման արդյունքները: Իմունային ռեակցիաների անցանկալի հետևանքները: Գերզգայնության արագացված և դանդաղեցված տիպերի ռեակցիաներ:
Աուտոիմունիտետ: Հակամարմիններով, կամ T բջիջներով հրահրված աուտոիմունային
հիվանդություններ: Աուտոիմունային խանգարումների մեխանիզմները: Փոխպատվաստված
օրգանների և հյուսվածքների մերժման ռեակցիաների իմունային մեխանիզմները: Իմունոլոգիական
տոլերանտություն: Երևույթի մեկնաբանումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

Հիմնական գրականության ցանկը
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17. Галактионов В.Г. Иммунология. Изд-во МГУ. 2006.
18. Галактионов В.Г. Механизмы иммунитета в графической форме.Изд-во “Высшая школа”.
Москва.2000.
19. Плейфер Дж. Наглядная иммунология. Москва. Медицина. 1998.
20. Хаитов Р.М., Игнатьева Г.И., Сидорович И.Г. Иммунология. Москва, Медицина, 2000.
21. Ярилин А.А. Иммунология. Изд-во Высшая школа. Москва. 2010.

1. 0706/Մ13

2.Վերարտադրողական տեխնոլոգիաներ

4.4 ժամ/շաբ.
6. 2-րդ՝ գարնանային

5. դաս.30ժամ/լաբ.30ժամ
7.Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

3. 6 կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

8.Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել հիմնարար պատկերացում
հյուսվածաբանության և անհատական զարգացման կենսաբանության տեսական և կիրառական
հիմնախնդիրների, օրինաչափությունների և մեխանիզմների մասին:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

կիմանա բոլոր հյուսվածքների բջջային և միջբջջային կառուցվածքների ձևաբանական և
կենսաքիմիական առանձնահատկությունները,
• կպատկերացնի կենդանիների և մարդու անհատական զարգացման ընթացքում տեղի
ունեցող ձևագոյացման օրինաչափությունները և դրանց իրականացման մեխանիզմները:
բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
• կկարողանա մանրադիտակի տակ ճանաչել հյուսվածքները և նրանց բաղադրիչ տարրերը,
տարբերել կենդանիների սաղմնային զարգացման որոշակի փուլերը:
գ. (ընդհանրական կարողություններ)
•

իր մասնագիտական գործունեության ընթացքում իրադրական տարբեր հարցեր լուծելու համար
օգտագործել ստացած գիտելիքները,
• իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական և կլինիկական ոլորտներում:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Բացատրել հոգեֆիզիոլոգիական գործընթացների և վարքագծի ձևավորման,զարգացման և ուղեղային
ապահովման մեխանիզմները: Քննարկել հոգեկան առողջության գլխավոր չափանիշները և հոգեկան
գործունեության ախտաբանության հիմնական դրույթները, հոգեկանի ծագման հիմնական սկզբունքները,
հոգեկան հիվանդությունների մեխանիզմները:
Ա5. Մեկնաբանել վարքագծի նեյրոնային մեխանիզմները, ռեֆլեքսների տեսակները, ուսուցման հիմնական
տարատեսակները, տարբերակել բարձրագույն նյարդային գործունեության տիպերը;
Ա6. Քննարկել ֆիզիոլոգիական գործառույթների մեխանիզմները ծայրահեղ գործոնների` թրթռահարման,
աղմուկի, թթվածնաքաղցի դեպքում;
Ա8. Որոշել տարբեր տեսակի գործունեության կատարման կենսաբանական գինը` կախված անձի
անհատական առանձնահատկություններից:
Բ3. Կիրառել տարբեր հոգեհուզական իրավիճակներում սիրտ-անոթային համակարգի գործառական
վիճակի ցուցանիշների գրանցման և վերլուծման մեթոդները;
Բ4. Բացահայտել էթիկական խնդիրները բժշկության, հանրային առողջապահության և կյանքի վերաբերյալ
գիտություններում,
տալ էթիկական որոշումներին ռացիոնալ հիմնավորում, վերլուծել և կիրառել
”Բիոէթիկայի և մարդու իրավունքների մասին համընդհանուր հռչակագրի” էթիկական սկզբունքները;
Բ7. Կիրառել նյարդահումորալ կարգավորման մեխանիզմների բացահայտման մեթոդները:
Գ1. Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից,այդ թվում օտարալեզու (ինտերնետ ռեսուրսներ, գիտական
հոդվածներ և հաշվետվություններ):
Գ2. Օգտվել տեղեկատվության աղբյուրներից,այդ թվում օտարալեզու (ինտերնետ ռեսուրսներ, գիտական
հոդվածներ և հաշվետվություններ):
Գ3. Պատրաստել և ներկայացնել գիտական զեկուցումներ, հաշվետվություններ, վարել գիտական
բանավեճեր;
Գ4. Աշխատել գիտահետազոտական խմբում` ձեռքբերած հմտությունները կիրառելով և փոխանցելով խմբի
•
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անդամներին:
Գ5. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
2.
3.
4.

Դասախոսություններ
Գործնական աշխատանք
Սեմինարներ
Առաջադրանքների կատարման ստուգում

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
1-ին ընթացիկ քննությունը բանավոր է` ներկայացված ինքնուրույն աշխատանքի գնահատում
2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է, հարցատոմսը պարունակումում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակումազմ
է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը` 2 միավոր և 2 միկրոպատրաստուկ , յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Պրոգենեզ, գամետոգենեզի մոլեկուլային-կենսաբանական և բջջաբանական էությունը:
Բեղմնավորման բջջագենետիկակական, սաղմնաբանական և ֆիզիոլոգիական էությունը և
ընթացքը: Տրոհում: Ռեգուլացում և դետերմինացում: Արտամարմնային բեղմնավորում:
Գաստրուլացում, սաղմնաթերթեր: Նեյրուլացում: Ողնաշարավորների օրգանների համակարգերի
զարգացումը:
14.Հիմնական գրականության ցանկը
6. Ջիվանյան Կ.Ա., Կարապետյան Ա.Ֆ. Հյուսվածաբանություն: Մաս առաջին: ԵՊՀ, 2012
7. Гистология. Под редакцией Ю.И.Афанасьева, Н.А.Юриной. Москва, Медицина, 2002.
8. Лабораторные занятия по курсу гистологии, цитологии и эмбриологии. Под редакцией Афанасьева Ю.И.,
Яцковского А.Н. ,Москва, Медицина, 1999.
9. Быков В.Л. Цитология и общая гистология. Санкт-Петербург, Сотис, 2004 .
10. Заварзин А.А., Строева О.Г. Сравнительная гистология . Санкт-Петербург, СПБГУ, 2001.
11. Р.К.Данилов, А.А. Клишов, Т.Г. Боровая. Гистология. Санкт-Пе-тербург. ЭЛБИ-СПБ, 2004.
12. Руководство по гистологии. Т. 1,2. Под редакцией Данилова Р.К., Быкова В. Л., Одинцова И.А. СанктПетербург., СпецЛит, 2001.
13. Кузнецов С.Л., Мушкамбаров Н.Н., Горячкина В.Л. Атлас по гистологии, цитологиии и эмбриологии.
Москва., МИЛ, 2002.
14. Гистология. Под редакцией Э.Г.Улумбекова, Ю.А.Челышева. Москва, ГЭОТАР-МЕД, 2001.
15. http://www.visualhistology.com
16. http://www.histology-world.com
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2. Գիտական սեմինար

3. 12․ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
6.

1-ին, 3- րդ աշնանային

5.

սեմ. 120 ժամ

7. 4 ստուգարք

2- րդ, 4-րդ գարնանային
8. Դասընթացի նպատակն է՝

•

ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում հիմնարար և կիրառական
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ֆիզիոլոգիայի հիմունքների վերաբերյալ
•

ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ, որոնք կնպաստեն բացահայտել
որոշ

դեղաբույսերի

դերը

դիմադրողականության

թրթռման

բարձրացման

նկատմամբ

մեխանիզմում

և

օրգանիզմի
նվազագույնին

հասցնել թրթռման ժամանակ առաջացող խանգարումները,
•

ուսանողների

մոտ

պայմաններում

ձևավորել

և

մթնոլորտային

թթվածնաքաղցի

ճնշման

դինամիկայում

բնականոն
շնչառության

փոփոխությունների և այդ պայմաններում շնչառության վրա լիմբիական
գոյացությունների

ազդեցության

վերաբերյալ

մասնագիտական

պատկերացում,
•

ուսանողների մոտ ձևավորել արտաքին շնչառության կենսախնայողության վերաբերյալ
հիմնարար և համակարգված մասնագիտական պատկերացում,

•

ուսանողների

մոտ

պատկերացում

կազմել

հակաօքսիդանտների

ազդեցության մեխանիզմների և դրանց կիրառման արդյունավետության
մասին,
•

ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ օձերի թույներով թունավորման
ժամանակ առաջացած շեղումների և դրանց շտկման կամ մեղմացման
հնարավոր ուղիների մասին,

•

պատշաճ

և

մասնագիտական

հետազոտություններում

պատկերացում

կիրառվող

սարքավորումների,

թույների

մեթոդների

ձևավորել

և

ճշգրիտ

նորագույն

չափաբաժինների,

հակաօքսիդանտների օրական չափաբաժնի որոշման վերաբերյալ,
•

ուսանողների

մոտ

ձևավորել

պատկերացում

տարբեր

բնույթի

գործունեության իրականացման ուղեղային ապահովման մասին, հաշվի
առնելով անձի անհատա-տիպաբանական առանձնահատկությունները,
•

ուսանողների

մոտ

ձևավորել

պատշաճ

և

մասնագիտական

պատկերացում

ուսումնականծանրաբեռնվածության,մտահուզական

լարվածության

ևքննականլարվածության

պայմաններում

տարբեր

սովորողներիֆիզիոլոգիականորոշցուցանիշներիհամեմատականվերլուծության,
աշակերտների սիրտ-անոթային համակարգի տարիքա-գենդերային փոփոխությունների
առանձնահատկությունների

և

հոգեֆիզիոլոգիական

մի

շարք

ցուցանիշների

ոչ

դեղորայքային բուժման միջոցառումներիվերաբերյալ,
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
52.

նկարագրելու արյան, իմունային համակարգի և նյութափոխանակության մի շարք
ֆերմենտների և ճարպերի գերօքսիդային օքսիդացման գործընթացների
փոփոխությունները թրթռման, ինչպես նաև մատուտակի համակցված ազդեցության
պայմաններում

53.

լուսաբանելու օրգանիզմի վրա ազդող տեխնածին գործոններից ամենատարածվածի՝
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թրթռման բացասական ազդեցությունը և գտնել ուղիներ նվազագույնի հասցնել այդ
խանգարումները
54.

գիտակցելու

թրթռային

հիվանդության

կանխարգելման

և

բուժման

նպատակով

օգտագործվող դեղաբույսերի կարևորությունը որպես օրգանիզմի ռեզիստենությունը
բարձրացնող կենսակարգավորիչներ
55.

վերարտադրելու արյան, իմունային համակարգի և նյութափոխանակության
ֆերմենտների

և

ճարպերի

գերօքսիդային

օքսիդացման

մի շարք

գործընթացների

փոփոխությունները և դրանց կանխարգելման նպատակովբուսաբուժության կիրառման
հեռանկարերը

56.

արժևորելուօրգանիզմում

զարգացող

բացասական

գործընթացների

շտկման

հնարավորության և վերականգնողական ուղղությունների արդյունավետությունը

57.

նկարագրելու

թթվածնաքաղցի հիմնախնդիրները և թթվածնաքաղցի պայմաններում

օրգանիզմի գործառռւյթների ` մասնավորապես շնչառության փոփոխությունները

58.

լուսաբանելութթվածնաքաղցի

դինամիկայում

շնչառության

փոփոխությունների

վրա

լիմբիական գոյացությունների թողած ազդեցությունը
59.

արժևորելու հակահիպօքսիկ դեղաբույսերի օգտագործումը

60.

գիտակցելու

արյան կլինիկական և կենսաքիմիական ցուցանիշների շեղումները

թունավորման կամ սուր հիպօքսիայի ազդեցության պայմաններում և հակաօքսիդանտների
կիրառման արդյունավետությունը շեղումների շտկման նպատակով
61. նկարագրելու հոգեկան գործընթացների հիմքում ընկած ֆիզիոլոգիական մեխանիզմները
62. գիտակցելու ֆիզիոլոգիական մեխանիզմներում գենդերային տարբերությունների դրսևորումը
տարբեր աստիճանի լարվածության պայմաններում
63. լուսաբանելու հոգեմարմնական խանգարումների ծագման կենսաբանական, հոգեբանական և
սոցիալական պատճառները
64. նկարագրելուուսումնական ծանրաբեռնվածության պայմաններում (օրական, շաբաթական և
տարեկան

կտրվածքով)

և

քննաշրջանի

ընթացքում

սովորողների

սիրտ-անոթային

համակարգի, հոգեֆիզիոլոգիական և մարդաչափական ցուցանիշների անհատա-խմբային
փոփոխությունների բնույթը: Նկարագրելու դեռահասների սրտի ռիթմի ինտեգրալային
ցուցանիշների հետազոտություններում կիրառվող ճշգրիտ մեթոդները
65. լուսաբանելուսիրտ-անոթային համակարգի ցուցանիշների շարժերի և հարմարողական
հնարավորությունների կախվածությունը հետազոտվողների սրտի ռիթմի կարգավորման
տիպից, տարիքից և սեռից
66. վերարտադրելու
ցուցանիշների

սրտի

ռիթմի

ինտեգրալային

փոփոխությունների

բնույթը

և

կենտրոնական

ֆիզիկական

հեմոդինամիկայի

ծանրաբեռնվածության,

արոմաբուժության, երաժշտաբուժության, բուսաբուժության կիրառման հեռանկարերը
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
16. կիրառելու քաղցրարմատը թրթռային ախտաբանության կանխարգելման և բուժման
նպատակով
17․կիրառելու քաղցրարմատը որպես հակասթրեսային արդյունավետ միջոց ուղղված
թրթռման ազդեցության նկատմամբ օրգանիզմի կայունության բարձացմանը թրթռման
ազդեցության նկատմամբ
18. կիրառելու էլեկտրաֆիզիոլոգիական մեթոդներ
19․կիրառելու փորձարարական տվյալների վերլուծության մեթոդներ
20. գնահատելու թթվածնաքաղցով հրահրված խանգարումների ժամանակ կիրառվող
միջոցների

կարևորությունը:

21. . կիրառելու արյան կլինիկական և կենսաքիմիական մեթոդներ
22. կիրառելու հոգեֆիզիոլոգիական ճշգրիտ մեթոդներ
23․կիրառելուէլեկտրասրտագրության (ԷՍԳ) համակարգչային վերլուծության մեթոդներ
24.

կիրառելու

անբարենպաստ

ազդեցությունների

կարգավորիչ-հարմարողական

հնարավորությունների համընդհանուր ինդիկատոր հանդիսացող սիրտ-անոթային համակարգի
գործառական վիճակի ուսումնասիրությունը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
25․ փորձնական արդյունքների և տեսական նյութի համակողմանի վերլուծության ունակություն
26․հետազոտություններիարդյունքների ներկայացմամբ զեկուցումների պատրաստում և
գիտականբանավեճերի վարում
27․վերլուծելուփաստերև կատարելուհետևություններ,
28. գնահատելու առողջության պահպանման նպատակով ոչ դեցորայքային մեթոդների
կիրառումը
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա3. Ներկայացնել և հիմնավորել արյան, արյունամակարդման, արյունաստեղծ
համակարգերի

գործառույթները;

Ճանաչել

և

նկարագրել

արյան

հիվանդությունները և դրանց ծագման մեխանիզմները;
Ա4.

Բացատրել

ման,զարգացման

հոգեֆիզիոլոգիականգործընթացներիևվարքագծիձևավորև

ուղեղայինապահովմանմեխանիզմները:

Քննարկելհոգեկանառողջությանգլխավորչափանիշներըևհոգեկանգործունեությանախտաբանությանհիմնականդրույթները,
հոգեկանիծագմանհիմնականսկզբունքները,

հոգեկանհիվան-

դություններիմեխանիզմները:
Ա6. Քննարկել ֆիզիոլոգիական գործառույթների մեխանիզմները ծայրահեղ
գործոնների` թրթռահարման, աղմուկի, թթվածնաքաղցի դեպքում;
Ա7. Ընտրել և բացահայտել տարբեր հիվանդությունների կանխարգելման և
բուժման նպատակով օգտագործվող դեղաբույսերը:
Բ2. Կատարել արյունաստեղծ, արյան և արյունամակարդման համակարգերի
հետազոտություններ` այդ համակարգերում առկա ախտաբանական
գործընթացները բացահայտելու նպատակով;
Բ3.Կիրառել

տարբեր

հոգեհուզական

իրավիճակներում
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սիրտ-անոթային

համակարգի գործառական վիճակի ցուցանիշների գրանցման և վերլուծման
մեթոդները;
Բ5.

Կիրառել

ֆիզիոլոգիական

գործառույթների

փոփոխությունների

ուսումնասիրման մեթոդները ծայրահեղ գործոնների` թրթռահարման, աղմուկի,
թթվածնաքաղցի դեպքում;
Գ3. Պատրաստել և ներկայացնել գիտական զեկուցումներ, հաշվետվություններ,
վարել գիտական բանավեճեր;
Գ4.Աշխատել

գիտահետազոտական

խմբում`

ձեռքբերած

հմտությունները

կիրառելով և փոխանցելով խմբի անդամներին:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Ուսուցանող (բաց հարցերով քննարկում, ինքնագնահատում և փոխադարձ գնահատում,
ռեֆերատ/էսսեների և նախագծերի պատրաստում, անհատական և խմբակային առաջադրանքներ)
և միավորային գնահատում
2. Ներմուծական և ավանդական դասախոսություններ, քննարկումներտեղում, ինտերակտիվ զրույց
3. Անհատական խորհրդատվություն, ինքնուրույնուսմանավելիընդլայնված, խորվերլուծության և
աջակցության հնարավորության տրամադրում
4․ Ինքնուրույն աշխատանքների և դրվագների ցուցադրմամբ զեկուցում-սեմինարների
հանձնարարում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
20. Ստուգարք.
բաց հարցերով քննարկում, բանավոր հարցում,
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Շրջակա միջավայրի էկոլոգիական անբարենպաստգործոնի` թրթռման ազդեցությունը օրգանիզմի
վրա և թրթռային հիվանդության ախտանշանների կանխումը բուսական կենսակարգավորիչներով:
Թրթռման

երկարատև

ազդեցության

պայմաններում

օրգանիզմի

ֆիզիոլոգիական

կարևոր

ֆունկցիաների և նյութափոխանակության մի շարք օղակների տեղաշարժերի մեխանիզմում
քաղցրարմատի

ազդեցությունը:

Թրթռման

ազդեցությունից

առաջացած

շրջանառուարյան

փոփոխությունների շտկումը քաղցրարմատով:
Թրթռման ազդեցության դեպքում մատուտակի արմատների օգտագործումը որպես ճարպերի
գերօքսիդային օքսիդացման ակտիվացման կանխարգելիչ միջոց: Թրթռման անբարենպաստ
ազդեցությունը

անաէրոբ նյութափոխանակության

ակտիվության վրա և դրա կարգավորումը

քաղցրարմատով:
Թթվածնաքաղցը

որպես

էկոլոգիական

գործոն:

Թթվածնաքաղցի

տարատեսակները:

Թթվածնաքաղցով հրահրված հիվանդություններ: Շնչառությունը թթվածնաքաղցի պայմաններում և
կարգավորման կենտրոնական մեխանիզմները: Շնչառական վարժությունների իրականացման
մեթոդները: Հայաստանում աճող տարբեր դեղաբույսերը և դրանց կիրառման կարևորությունը:
Արյան և արյան մակարդման ու ֆերմենտատիվ համակարգերի շեղումների ուսումնասիրումը սուր
և քրոնիկական թթվածնաքաղցի ազդեցության պայմաններում: Տարբեր հակաօքսիդանտների
կիրառման արդյունավետությունը թթվածնաքաղցի պայմաններում առաջացած արյան կլինիկական
և

մակարդման

ցուցանիշների

շեղումները

շտկելեւ

գործում:

Օրգանիզմի

ֆերմենտատիվ

համակարգի շեղումների ուսումնասիրումը:
Թույների դասակարգումը ըստ օրգանիզմի վրա առաջացրած ազդեցության: Հեմոլիտիկ թույների
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ազդեցության տոքսիկոդինամիկան և կլինիկան:
Հայկական լեռնաշխարհի օձերի (հայկական իժի և Կովկասյան գյուրզայի) թույների ազդեցության
համեմատական ուսումնասիրումը օրգանիզմի արյան և արյան մակարդման համակարգերի վրա:
Թույների ազդեցության համեմատական ուսումնասիրումը օրգանիզմի արյան կենսաքիմիական
ցուցանիշների վրա:
Տարբեր

հակաօքսիդանտների

կիրառման

արդյունավետությունը

թունավորման

դեպքում

առաջացած արյան կլինիկական և մակարդման ցուցանիշների շեղումները շտկելու գործում:
Գլխուղեղի կեղևի գործառական վիճակի հոգեֆիզիոլոգիական ցուցանիշները համակարգչի վրա
միալար և ստեղծագործական
տիպի

շաքարախտով

գործունեության մոդելավորման ժամանակ: Առաջին և երկրորդ

հիվանդների

հոգեֆիզիոլոգիական

վիճակի

ուսումնասիրությունը:

Հոգեմարմնական խանգարումների առաջացման կենսաբանական և հոգեբանական մոդելները:
Դեվիանտ վարքագծի հոգեֆիզիոլոգիական ուսումնասիրությունը: Վեգետատիվ ցուցանիշների
կարգավորման մեխանիզմները կոնֆլիկտ-խթանող միջավայրի մոդելավորման պայմաններում:
Տեսատարածական և լաբիրինթային խնդրի կատարման ուղեղային մեխանիզմները:
Ուսուցման

տարբեր

համակարգերումսովորողներիֆիզիոլոգիականորոշցուցանիշներիհամեմատականվերլուծությունը
ուսումնականծանրաբեռնվածությանևքննականլարվածությանպայմաններում: Օրգանիզմի սիրտանոթային համակարգի ցուցանիշների շարժերի և հարմարողական հնարավորությունների
կախվածության բացահայտումը սրտի ռիթմի կարգավորման տիպից, տարիքից և սեռից:
Օրգանիզմի

հոգեֆիզիոլոգիական

մտահուզական

լարվածության

մի

շարք

ցուցանիշների

պայմաններում:

ոչ

դեղորայքային

Արոմաբուժության,

շտկումը

երաժշտաբուժության,

դեղաբուժության և ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության կիրառումը որպես օրգանիզմի տարբեր
գործառական փոփոխությունների շտկման, առողջության պահպանման և վերականգնման միջոց:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Վերջինտարիներիամփոփիչհոդվածներ՝
1. “Life Scienses” ամսագրիվերջինհրատարակումներընշված թեմաներիշուրջը:
2. Гигиена и санитариа,
3. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины
4.”Нейрофизиология”, “Авиокасмическая и экологическая медицина”, “Валеология”, “Новости
медико-биологических наук”, “Բժշկագիտություն”
5. “Proceedings of the Yerevan State University”
6. “Биологический журнал Армении”
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