
«ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍՆԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ԲՈՒՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»  

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

 

Մասնագիտություն՝ Կենսաբանություն 

 ուսուցման ձևը՝ առկա 

 տևողությունը՝  2 տարի 

 ուսման վարձի չափը՝ 500 000 (հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ 

 շնորհվող որակավորումը՝ Կենսաբանության մագիստրոս 

 

Ծրագրի նպատակն է. 

  Պատրաստել սնկաբանության և բուսաբանության ոլորտներում բարձրորակ, հիմքային 

գիտական բազա ունեցող մասնագետներ, որոնք կկարողանան վերլուծել և 

համակարգել տվյալ բնագավառներում կուտակված փորձը կիրառելով ժամանակակից 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, ձեռքբերել մասնագիտական և գործնական 

գիտելիքներ, ինչը կհամապատասխանի աշխատաշուկայի ժամանակակից 

պահանջներին: Ուսանողը կկարողանա կիրառել սնկաբանության և բուսաբանության 

ժամանակակից մեթոդները, իրականացնել դպրոցներում և բարձրագույն 

մասնագիտական հաստատություններում շրջանավարտների պատշաճ 

մանկավարժական գործունեություն: 

 

Կրթական վերջնարդյունքները  

Ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝  

 Հասկանալ սնկերի և բույսերի կարգաբանության, ձևաբանության, անատոմիայի 

առանձնահատկությունները, բազմացման մեխանիզմները,    աշխարհագրական տա-

րածվածությանը և էկոլոգիական հարմարվողականությանը վերաբերվող հարցերը: 

 Տարբերակել ֆիտոպաթոգեն, օպորտունիստական սնկերը, դեղասնկերը, դեղաբույսերը 

և օգտակար բույսերը; ծանոթանալ դրանց ծագման, կառուցվածքի, ինչպես նաև սնկերի 

և բույսերի տեր-մակաբույծ փոխհարաբերություններին վերաբերվող հարցերին: 

 Ներկայացնել Հայաստանի ֆլորայի և բուսականության, միկոբիոտայի, բուսական 

աշխարհի պատմական զարգացումը, ձևավորումը, սնկերի, բույսերի և շրջակա միջա-

վայրի ժամանակակից փոխազդեցությունների մասին եղած պատկերացումները: 

 Բացահայտել սնկերի և բույսերի տարբեր կարգաբանական և էկոլոգիական խմբերի 

կառուցվածքների համեմատական և զարգացման առանձնահատկությունները՝ նշելով 



կենսաբազմազանության պահպանման գործում բույսերի և սնկերի 

կենսատեխնոլոգիայի նշանակությունը  և հեռանկարները։  

 Կիրառել բուսական և կենդանական ծագում ունեցող սննդամթերքների էկոլոգիական 

ռիսկերի գնահատման էքսպրես մեթոդները: Նախագծել և իրականացնել սնկանման 

օրգանիզմների, սնկերի, բարձրակարգ բույսերի բազմազանությունը պահպանող 

միջոցառումների համալիր ծրագրեր, գնահատել միկոբիոտայի և ֆլորայի վրա 

անթրոպոգեն ազդեցության հետևանքները, մշակել ծրագրեր սնկերը և բույսերը 

կիրառելու բժշկության, դեղագործության և կանաչապատման բնագավառներում և 

կենսատեխնոլոգիական արդյունաբերության մեջ, վերլուծել և համակարգել սնկերի և 

բույսերի կարգաբանությունը, էկոլոգիական ուսումնասիրություններին առնչվող 

տվյալները, բազմազանության պահպանության և վերարտադրության հետ կապված 

առանձնահատկությունները՝ օգտվելով տեղեկատվական տարատեսակ աղբյուրներից 

(ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և 

հաշվետվություններ), իրականացնել  հետազոտական աշխատանքների ծրագրեր` 

բժշկական սնկաբանության և կիրառական բուսաբանության ոլորտներում 

իրականացնել բազմազանության պահպանմանն ուղղված միջոցառումներ, ձևակերպել 

և լուծել գիտահետազոտական և գիտամանկավարժական գործունեությունում ծագած՝ 

խոր մասնագիտական գիտելիքներ պահանջող հիմնախնդիրներ: 

 

Ծրագրի ավարտին ուսանողը կկարողանա պատրաստել զեկուցումներ, 

գիտահետազոտական հրապարակումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, 

վարել գիտական բանավեճեր, մշակել և իրականացնել հետազոտական ծրագրեր բուսաբանական, 

սնկաբանական և բնապահպանական ոլորտներում: 

 

 Կրթությունը շարունակելու հնարավորությունները.  

Ամբիոնի շրջանավարտները կարող են կրթությունը շարունակել ԵՊՀ 

Բուսաբանության և սնկաբանության ամբիոնում առկա և հեռակա 

ասպիրանտուրայում 
 

Ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը և բովանդակություն  

Ամբիոնում կարդացվում են մասնագիտական, մասնագիտական պարտադիր, 

կամընտրական մասնագիտական դասընթացներ 

ՀՀ էկոլոգիական հիմնախնդիրները և կենսաբանզմազանության ուսումնասիրումը և 

պահպանությունը; Ֆիտոպաթոլոգիայի հիմունքներ; Սնկերի և բույսերի բջջաբանության և 

գենետիկայի հիմունքներ; ՀՀ դեղաբույսերը և դրանց կիրառումը; Բժշկական սնկաբանություն; 

Օգտակար բույսերի բազմազանությունն և կիրառումը արտադրության մեջ; Սնկերը 

կենսատեխնոլոգիայում; ՀՀ հազվագյուտ և անհետացող բույսեր; Ջրիմուռները և դրանց 

կիրառական նշանակությունը; Սնկերի և բույսերի ժամանակակից կարգաբանություն և 

ֆիլոգենիա; Սննդամթերքի անվտանգության ցուցանիշների հիմնական խմբերը և դրանց որոշումը 

փորձարկման լաբորատորիայում; Քաղաքների կանաչապատման հիմունքներ; Լանդշաֆտային 

ձևավորման հիմունքներ; Սնկերը որպես շրջակա միջավայրի աղտոտիչներ; Սնկերի 

փորձարարական հետազոտություններ և նույնականացում; Թունավոր բույսեր և սնկեր: 



 Պրակտիկայի վերաբերյալ տեղեկատվությունը - Պրակտիկան կանցկացվի գիտական 

ղեկավարի հետ համատեղ կազմված և հաստատված ծրագրով` համաձայն գործող 

ուսումնական պլանի։ Կարող է իրականացվել ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետում 

կատարվող գիտական թեմաների և նախագծերի շրջանակներում, Կենսաբանության 

գիահետազոտական ինստիտուտում, ՀՀ ԳԱԱ Ա. Թախտաջյանի անվան Բուսաբանության 

ինստիտուտում, ՀՀ հատուկ պահպանվող տարածքներում՝ ազգային պարկերում, 

արգելոցներում, արգելավայրերում, ինչպես նաև հիվանդանոցներում, կլինիկական 

լաբորատորիաներում, գրադարաններում, Չափագիտության ազգային ինստիտուտի 

ուսումնական Կենտրոնում, «ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԴԻԱԼՈԳ-ում» և այլ հաստատություններում: 

  

 

 

 Ընդունելության քննության անցկացման ձևաչափը՝  բանավոր 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ընդունելության քննության հարցաշար 

«Բժշկական սնկաբանություն և կիրառական բուսաբանություն» կրթական ծրագիր  

Ընդհանուր հարցեր  

 

 Սինապսների կառուցվածքը, դրդման հաղորդման առանձնահատկությունները 

 Սրտի կառուցվածքը և հաղորդչական համակարգը: 

 Նյարդի կառուցվածքը, դրդման հաղորդման առանձնահատկությունները 

 Արյան խմբեր: Ռեզուս գործոն: 

 Արտաքին շնչառություն: Ներշնչման և արտաշնչման մեխանիզմը: 

 Էլեկտրասրտագրություն: 

 Մարսողության նյարդահումորալ կարգավորումը: 

 Ֆիզիոլոգիական գործընթացների նյարդահումորալ կարգավորման սկզբունքները: 

 Ցամաքային կենսակերպով պայմանավորված ողնաշարավորների արոմորֆոզները: 

 Ապիկոմպլեքսների կառուցվածքային առանձնահատկությունները և նրանց 

զարգացման կենսաշրջանի հիմնական փուլերը (օրինակներ): 

 Ողնաշարավորների գանգի էվոլյուցիան: 

 Հոդվածոտանիների  առանձնահատկությունները և նրանց դասակարգումը: 

 Հակամարմինների իդիոտիպային բազմազանությունը, դրա ապահովման 

մեխանիզմները:  

 T լիմֆոցիտների և հակածնային դետերմինանտի միջև ստեղծվող կապի 

առանձնահատկությունները:  

 Բեղմնավորման կոնտակտային փուլում տեղի ունեցող երևույթները (ակրոսոմային 

ռեակցիա, կորտիկալ ռեակցիա, թաղանթային մոլեկուլների միջև 

փոխազդեցությունները): 

 Էպիթելային բջիջների միջև կոնտակտների ձևերը (դեսմոսոմ, գոտիավորող 

դեսմոսոմ, սերտ կոնտակտ, նեքսուս): 

 Էկոլոգիական գործոններ: Օրգանիզմների վրա դրանց ազդեցության ընդհանուր 

օրինաչափությունները: Հասկացություն սահմանափակող գործոնի մասին։ 

 Հասկացություն պոպուլյացիայի մասին: Պոպուլյացիայի բնութագիրը։ 

 Կենսացենոզներ և էկոհամակարգեր:  

 Էներգիայի հոսքը էկոհամակարգերում: Սննդային շղթաներ։ 

 Կենսոլորտ, կենսոլորտի կառուցվածքը։ 

 Բնակչության թվաքանակի աճը և բնական պաշարները։ 

 Կենսաբազմազանություն և ագրոկենսաբազմազանություն: Կենսաբազ-

մազանության երե՛ք մակարդակները:  

 Կենսաբազմազանությունը գենետիկական մակարդակում: Գենետիկական 

բազմազանության առաջացման մեխանիզմները  և ԴՆԹ մարկեր 

 Պրոկարիոտային բջջի բնութագիրը` կառուցվածքի առանձնահատկությունները: 

 Մանրէների բազմացման ձևերը: Գենետիկական տեղեկատվության 

փոխանակում՝ռեկոմբինացում: 

 Միջավայրի գործոնների ազդեցությունը բակտերիաների վրա։ 

 Բակտերիաների կուլտուրաներ: 

 Բակտերիաների ախտածնությունը։ Ախտածին բակտերիաների 

առանձնահատկությունները։ 

 Վիրուսների կառուցվածքը, պարզ և բարդ վիրուսներ։ 

 Ֆոտոսինթեզի լուսային փուլը բույսերում։ 

 Բույսերի կողմից ջրի կլանման վերին և ստորին շարժիչ ուժերը։ 

 Հերձանցքային և կուտիկուլային գոլորշիացում։ 



 Ջրիմուռների հիմնական բաժինները և դրանց համառոտ բնութագիրը: 

 Բարձրակարգ սպորավոր բույսերի բնորոշ առանձնահատկությունները: 

 Սնկերի առանձնահատկությունները և դրանց դասակարգման սկզբունքները: 

 Քարաքոսերի ընդհանուր բնութագիրը և նշանակությունը: 

 Սնկերի էկոլոգիական և տրոֆիկական խմբերը: 

 Բարձրակարգ բույսերի մոտ հյուսվածքային համակրգի ձևավորման պատճառները: 

Ստելի էվոլյուցիա: 

 Սերմնավոր բույսերի բնորոշ առանձնահատկությունները: 

 Բարձրակարգ բույսերի էվոլյուցիայի շարժիչ ուժերը: Բույսերի կենսական ձևերը 

ըստ Ռաունկիերի: 

 ԴՆԹ-ի հիմնական կենսաբանական հատկությունները: 

 ՌՆԹ-ի հիմնական կենսաբանական հատկությունները:  

 Մուտացիաներ և ռեպառացիա: 

 Գենետիկական տեղեկատվության էքսպրեսիա: 

 “Մարդու գենոմ” ծրագրի հիմնական արդյուքները: 

 Համեմատական գենոմիկա:  

 Հետգենոմային ծրագրեր: 

 Մարդու  քրոմոսոմները և նրանց  ուսումնասիրության  ժամանակակից մեթոդները: 

 Բջջի բաժանման և մահվան մեխանիզմներ: 

 Օրգանիզմների կլոնավորում, բնային բջիջներ և նրանց կիրառումը: 

 Ժամանակակից էվոլյուցիոն տեսություն: 

 Ամոնիակի առաջացման և չեզոքացման ուղիները: 

 Գլյուկոզի անթթվածնային ճեղքումը (գլիկոլիզ): 

 Միզանյութի կենսասինթեզի օրնիթինային ցիկլը: 

 Գլիցերոֆոսֆոլիպիդներ: 

 Թերմոդինամիկայի 1-ին օրենքների կիրառելիությունը կենսաբանական 

համակարգերում: 

 Թերմոդինամիկայի 2-րդ օրենքի կիրառելիությունը կենսաբանական 

համակարգերում 

 Կենսամակրոմոլեկուլների կառուցվածքը կայունացնող ուժերը: 

 Ֆերմենտային ռեակցիաների կինետիկան 

 

«Բժշկական սնկաբանություն և կիրառական բուսաբանություն» կրթական ծրագիր 

Բլոկային հարցեր 

 

 Ստորակարգ սնկերի առանձնահատկությունները և դրանց դասակարգման սկզբունքները: 

 Սնկաբանության զարգացումը աշխարհում: Սնկերի արհեստական աճեցում: 

 Բույսերի հիվանդությունների ախտանիշները: 

 Սնկային վարակի տարածման պրոցեսը: 

 Մշակովի բույսերի հիմնական սնկային հիվանդությունները 

  Բույսերի հիվանդությունների ախտորոշում: 

  Օգտակար բույսերի դասակարգումն ըստ նշանակության: 

 Դեղաբույսերի դասակարգումը և օգտագործումը: 

 Ուտելի բույսերի դասակարգումը և օգտագործումը: 

 Տեխնիկական բույսեր: 

  Ֆիտոցենոզի կազմը:  

 Ֆիտոցենոզի կառուցվածքը: 



  Բուսական թագավորությունները /ըստ Թախտաջյանի/, դրանց համառոտ բնութագիրը: 

 ՀՀ-ի բուսականության դասակարգումն ըստ գոտիների: 

 ՀՀ ազոնալ բուսականությունը: 

  Պաթոգեն սնկերը որպես մարդու միկոզների հարուցիչներ: 

  Միկոզներ՝ ասպերգիլյոզներ, կանդիդոզներ: 

  Միկոտոքսիկոզներ  

 Բարձրակարգ սնկերի առանձնահատկությունները և դրանց դասակարգման սկզբունքները: 

  ՀՀ Կարմիր գիրք: Բույսեր և սնկեր: 

 Ջրիմուռների բաժինները (գորշ, դեղին, կարմիր, դիատոմային) և դրանց համառոտ 

բնութագիրը: 

 Կապտականաչ ջրիմուռների բաժինը և դրա համառոտ բնութագիրը: 

 Կանաչ ջրիմուռների բաժինը և դրա համառոտ բնութագիրը: 

 Բարձրակարգ սպորավոր և սերմնավոր բույսերի համեմատական բնութագիրը: 

 Սերունդների հաջորդականությունը բարձրակարգ սպորավոր և սերմնավոր բույսերի մոտ: 
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