
«ԿԵՆՍԱԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ» ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

Մասնագիտություն՝ Կենսաֆիզիկա 

 ուսուցման ձևը՝ առկա 

 տևողությունը՝  2 տարի 

 ուսման վարձի չափը՝ 500 000 ՀՀ դրամ 

Ծրագրի նպատակները  

Ծրագիրը նպատակ ունի զարգացնելու ուսանողների մասնագիտական կարողությունները՝  

կենսաբանության տարբեր բնագավառներում կենսաիֆորմատիկական մոտեցումների 

կիրառմամբ հետազոտություններ իրականացնելու համար; զարգացնելու ուսանողների 

հմտությունները՝ ուսումնասիրությունների ստացված տվյալների արդյունքների վերլուծություն, 

ըմբռնում և իմաստավորում իրականացնելու համար; ուսանողներին ունակ դարձնելու 

կենսաբանական տարաբնույթ և բարդ գործընթացների համակարգչային փաթեթների կիրառմամբ 

մաթեմատիկական մոդելավորման  հետազոտություններ կատարելու համար; զարգացնելու 

ուսանողների ընդհանրական մտավոր կարողությունները տարբեր կենսաբանական 

համակարգերի և գործընթացների փորձարարական ուսումնասիրությունները 

կենսաինֆորմատիկական տեսական մոտեցումների կիրառմամբ ուղղորդելու և հիմնավորելու  

համար: 

 կրթական վերջնարդյունքները՝ ծրագրի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի՝ գնահատելու 

մաթեմատիկական մեթոդների կիրառման հնարավորությունները կենսաբանական 

համակարգերում, ճանաչելու պատկերների մաթեմատիկական մոդելները; 

պարզաբանելու կենսաբանական տվյալների մշակման հնարավորությունները և 

եղանակները ժամանակակից  ծրագրային  փաթեթների  միջավայրում; մեկնաբանելու  

համակարգչային մոդելավորման սկբունքները, ֆերմենտային ռեակցիաների կինետիկայի 

առանձնահատկությունները, լուսաբանելու կենսաինֆորմատիկայի, կենսաէներ-

գետիկայի, կենսաինժեներիայի,  կառուցվածքային կենսաբանության,  գենոմիկայի, 

պրոտեոմիկայի և մոլեկուլային կենսաբանության  հիմնական սկզբունքները և 

ժամանակակից մեթոդները; ներկայացնելու արհեստական նեյրոնների և նեյրոնային 

ցանցերի հիմնական մոդելները, դրանց  ուսուցման ալգորիթմները; կիրառելու 

մասնագիտական փաթեթները,  համեմատելու, համադրելու  և գնահատելու 

կենսաբանական խնդիրների լուծման տարբեր մոդելներ; վելուծելու դիֆերենցիալ 

հավասարումների լուծումների արդյունքները , թաղանթների պարզագույն ձևերի 

դինամիկ կառուցվածքները; օգտագործելու բազմությունների, գրաֆների և բուլյան 

ֆունկցիաների հատկությունները, նեյրոնային ցանցերը կենսաբանական տվյալների 

դասակարգման խնդիրներում; համեմատելու, համադրելու  և գնահատելու 



կենսաբանական խնդիրների լուծման տարբեր մոդելներ; ծրագրավորելու վերլուծական 

կոդերը, իրականացնելու համակարգչային մոդելավորում; իրականացնելու  գենոմների 

համադրում,  կառուցելու ԴՆԹ, ՌՆԹ ֆիլոգենետիկական ծառեր; օգտագործելու 

ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները կենսաբանության տարբեր 

բնագավառներում: Կտիրապետի գիտական սեմինարին մասնակցելու, 

գիտահետազոտական աշխատանք կազմակերպելու և իրականացնելու 

առանձնահատկություններին և նրբություններին, ինչպես նաև ձեռք կբերի 

գիտամանկավարժական պրակտիկայի փորձ:  

 կրթությունը շարունակելու հնարավորությունները՝ մագիստրատուրայի ավարտին 

կրթությունը հնարավոր է շարունակել ասպիրանտուրայում ինչպես հենց ԵՊՀ 

Կենսաֆիզիկայի ամբիոնում, այնպես էլ կենսաբանական ուղղվածության ցանկացած 

գիտահետազոտական ինստիտուտում, նաև արտասահմանում:  

 ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը և բովանդակությունը՝ ծրագիրը կազմված է պարտադիր 

և կամընտրական դասընթացներից: Պարտադիր դասընթացները շուրջ 12-ն են, իսկ 

կամընտրական դասընթացները՝ մոտավորապես 6-ը:     

 պրակտիկայի վերաբերյալ տեղեկատվությունը` գործնական աշխատանք է, որի 

նպատակն է մագիստրանտներին փոխանցել անհրաժեշտ փորձ և հմտություններ 

մագիստրոսական ատենախոսությունը հաջողությամբ կատարելու համար: Կարող է 

կատարվել ԵՊՀ կենսաֆիզիկայի ամբիոնում իրականացվող գիտական թեմաների և 

նախագծերի շրջանակում:  

 

 

 ընդունելության քննության անցկացման ձևաչափը՝ բանավոր:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ընդունելության քննության հարցաշար 

 Ալգորիթմ հասկացությունը և տիպերը: Ծրագրերի կառուցվածքային նախագծումը և 

ծրագրային կառավարման սկզբունքները: 

 Կենսաբժշկական հիմնարար և կիրառական հետազոտությունների տեղեկատվական 

ապահովման հիմնախնդիրները: Տվյալների հենակետեր և բանկեր: 

 Տվյալների մշակում: Տվյալների կառուցվածքի դասերը ստորակարգված (հիերարխիկ), 

ցանցային, ռելյացիոն: Տվյալների ներկայացման մակարդակները: 

 Կենդանի համակարգերի ուսումնասիրման մեթոդոլոգիան: Կենսաբանական տվյալների 

բազաներ: BLAST ինտերնետային տվյալների բազա: 

 Տվյալների նկարագրման  և օգտագործման լեզուները: Տվյալների հենակետի կառավարման 

համակարգերը: ՏՀԿՀ-ի կառուցվածքը (ճարտարապետությունը): 

 Կենսաբանական պրոցեսների ներկայացումը ալգորիթմների տեսքով: ԴՆԹ/ՌՆԹ 

հաջորդականությունների համադրման ալգորիթմներ: 

 Դինամիկ ծրագրավորման ալգորիթմների կիրառությունը ՌՆԹ երկրորդային և 

երրորդային կառուցվածքների որոշման համար: Նուսինովի ալգորիթմ: 

 Տեղեկատվական-փնտրողական լեզուներ: Պերտինենտության, իմաստային և ձևական 

ռելևանտության հասկացությունները: 

 Որոնման մոդելները: Որոնման ռազմավարությունը: Որոնման գործառական 

արդյունավետությունը: Որոնման զանգվածներ, դրանց կազմավորման եղանակները: 

Հասկացություններ միավորված (ասոցիատիվ) որոնման և դրա իրականացման 

պայմանների մասին: 

 Ֆերմենտային ռեակցիաների կինետիկայի մաթեմատիկական մոդելավորում: 

Համակարգչային մոդելավորման փաթեթներ, դրանց կիրառությունը կենսաբանական 

ռեակցիաների կինետիկայի մոդելավորման մեջ: 

 Հեռահաղորդակցման տեխնոլոգիաներ: Ինտերնետ (արտացանց): Web-անցուղի, Web-էջեր, 

գերհղումներ և այլ հասկացություններ: 

 Օրգանիզմների համակեցությունները: Էկոլոգիական համակարգեր: Պոպուլյացիաներ: 

Կենսերկրացենոզներ: Համակեցությունների հաշվարկման դինամիկայի մոդելավորում:  

 Փորձագիտական գիտելիքների ստացումը: Գիտելիքների հենակետերը: Դասակարգման 

համակարգեր. աստիճանային, ֆասետային, այբբենական-առարկայական 

դասակարգումներ: 

 Էլեկտրոնային փոստ: Հեռագիտաժողովներ: Ինտերնետը որպես կենսաբանության և 

բժշկության կոնկրետ խնդիրների որոշման և մասնագիտական հաղորդակցման միջոց: 

 Գերտեքստային համակարգեր: Գերմիջնորդված համակարգեր: Տեսողական և ձայնային 

տեղեկույթի ներկայացումը թվային տեքստով: Փորձագիտական համակարգերի 

կառուցումը:     

 Համակարգչի  ճարտարապետությունը (կառուցվածքը), բաղադրիչների կազմը, դրանց 

նշանակությունը: Թվերի ներկայացման եղանակները և տեղեկույթի վերափոխման 

մեթոդները: Արտաքին հիշող սարքեր, դրանց կիրառության ոլորտները: Ներմուծման-

արտամուծման սարքավորումներ: Ինտերֆեյսներ: 
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