
 «ԷԿՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԿԵՆՍԱՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ» ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

 

Մասնագիտություն - Կենսաբանություն 

 ուսուցման ձևը՝ առկա 

 տևողությունը՝ 2 տարի 

 ուսման վարձի չափը՝  500 000 ՀՀ դրամ 

 շնորհվող որակավորումը՝ Կենսաբանության մագիստրոս 

 

Ծրագրի նպատակները և կրթական վերջնարդյունքները 

Ծրագիրը նպատակ ունի պատրաստել էկոլոգիայի, կենսառեսուրսների կառավարման և 

բնապահպանության ոլորտների տեսական և գործնական գիտելիքներով, կարողություններով և 

հմտություններով օժտված մասնագետներ, որոնք, մասնավորապես, ունակ կլինեն. 

 կիրառել ժամանակակից կենսաբանության նվաճումները կենսառեսուրսների վիճակի 

գնահատման համար, 

 էկոլոգիայի և կենսառեսուրսների կառավարման ոլորտում իրականացնել հետազոտական 

ծրագրեր, 

 կիրառել ստացված գիտելիքները կենսառեսուրսների կայուն կառավարման համակարգերի 

մշակման և գործարկման համար, 

 կիրառել ստացված գիտելիքներն ու հմտությունները էկոհամակարգերի վրա ազդեցության 

գնահատման և մոնիթորինգի ծրագրերի իրականացման համար: 

 

Կրթությունը շարունակելու հնարավորությունները 

Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի  

ասպիրանտուրայում: 

 

Ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը և բովանդակությունը 

Ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը ընգրկում է հետևյալ կրթական դասընթացները` 

«Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական հետազոտություններում», 

«Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ», «Օտար լեզու»:  

 

Մասնագիտական պարտադիր դասընթացները ընդգրկում են հետևյալ դասընթացները` 

«Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները», «Կենսաբժշկագիտության հատուկ գլուխներ», «ՀՀ 

էկոլոգիական հիմնախնդիրները և կենսաբազմազանության ուսումնասիրումը և պահպանությունը», 

«Էկոլոգիական ռիսկի գնահատում և կառավարում», «Կենսառեսուրսներ: Կենսաբազմազանության կայուն 

օգտագործում և կառավարում», «Էկոհամակարգերի դինամիկա  և կայունություն», «Էկոլոգիական 

գենոմիկա», «Շրջակա միջավայրը և մարդու առողջությունը», «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 

գնահատում և փորձաքննություն», իսկ կամընտրական մասնագիտական դասընթացներն են` 

«Բնօգտագործման էկոնոմիկա», «Հիդրոլոգիա և ջրային ռեսուրսների կառավարում», «Էկոլոգիական 

իրավունք», «Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերը էկոլոգիայում», «Աղտոտված 

տարածքների կենսավերականգնում», «Ագրոէկոհամակարգերի կայուն կառավարում», «Հողերի էկոլոգիա և 

կառավարում», «Արդյունաբերական էկոլոգիայի հիմունքներ», «Թափոններ և դրանց վերամշակման 

տեխնոլոգիաներ»: 

 



Պրակտիկայի վերաբերյան տեղեկատվությունը 

Մասնագիտական պրակտիկայի նպատակն է մագիստրանտներին փոխանցել անհրաժեշտ փորձ և 

հմտություններ մագիստրոսական ատենախոսությունը հաջողությամբ կատարելու, ինչպես նաև կարիերան 

մասնագիտական ոլորտում շարունակելու, հետազոտական ծրագրեր իրականացնել և  ուսումը երրորդ 

կրթական աստիճանում շարունակելու համար:  

Այն նախատեսվում է կազմակերպել ըստ հաստատված ծրագրի հետևյալ հաստատություններում. ԵՊՀ 

Կիրառական կենսաբանության գերազանցության կենտրոնում, «Կենսաբանության» ինստիտուտի 

«Էկոլոգիայի և կիրառական կենսաբանության լաբորատորիայում», ՀՀ ԳԱԱ էկոլոգոնոոսֆերային 

հետազոտությունների կենտրոնում, Հիոդրոէկոլոգիայի գիտական կենտորնում, ՀՀ Բնապահպանության 

նախարարության էկոլոգիական մոնիթորինգի կենտրոնում և այլ կառույցներում,  GIZ 

կենսաբազմազանության կայուն կառավարում ծրագրում Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում և 

այլն: 

 

 

 

 ընդունելության քննության անցկացման ձևաչափը – բանավոր: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ընդունելության քննության հարցաշար 

 

 

«Էկոլոգիա և կենսառեսուրսների կառավարում» կրթական ծրագիր 

Ընդհանուր հարցեր  

 

1. Սինապսների կառուցվածքը, դրդման հաղորդման առանձնահատկությունները 

2. Սրտի կառուցվածքը և հաղորդչական համակարգը: 

3. Նյարդի կառուցվածքը, դրդման հաղորդման առանձնահատկությունները 

4. Արյան խմբեր: Ռեզուս գործոն: 

5. Արտաքին շնչառություն: Ներշնչման և արտաշնչման մեխանիզմը: 

6. Էլեկտրասրտագրություն: 

7. Մարսողության նյարդահումորալ կարգավորումը: 

8. Ֆիզիոլոգիական գործընթացների նյարդահումորալ կարգավորման սկզբունքները: 

9. Ցամաքային կենսակերպով պայմանավորված ողնաշարավորների արոմորֆոզները: 

10. Ապիկոմպլեքսների կառուցվածքային առանձնահատկությունները և նրանց զարգացման 

կենսաշրջանի հիմնական փուլերը (օրինակներ): 

11. Ողնաշարավորների գանգի էվոլյուցիան: 

12. Հոդվածոտանիների  առանձնահատկությունները և նրանց դասակարգումը: 

13. Հակամարմինների իդիոտիպային բազմազանությունը, դրա ապահովման մեխանիզմները:  

14. T-լիմֆոցիտների և հակածնային դետերմինանտի միջև ստեղծվող կապի 

առանձնահատկությունները:  

15. Բեղմնավորման կոնտակտային փուլում տեղի ունեցող երևույթները (ակրոսոմային ռեակցիա, 

կորտիկալ ռեակցիա, թաղանթային մոլեկուլների միջև փոխազդեցությունները): 

16. Էպիթելային բջիջների միջև կոնտակտների ձևերը (դեսմոսոմ, գոտիավորող դեսմոսոմ, սերտ 

կոնտակտ, նեքսուս): 

17. Էկոլոգիական գործոններ: Օրգանիզմների վրա դրանց ազդեցության ընդհանուր 

օրինաչափությունները: Հասկացություն սահմանափակող գործոնի մասին։ 

18. Հասկացություն պոպուլյացիայի մասին: Պոպուլյացիայի բնութագիրը։ 

19. Կենսացենոզներ և էկոհամակարգեր:  

20. Էներգիայի հոսքը էկոհամակարգերում: Սննդային շղթաներ։ 

21. Կենսոլորտ, կենսոլորտի կառուցվածքը։ 

22. Բնակչության թվաքանակի աճը և բնական պաշարները։ 

23. Կենսաբազմազանություն և ագրոկենսաբազմազանություն: Կենսաբազմազանության երե՛ք 

մակարդակները:  

24. Կենսաբազմազանությունը գենետիկական մակարդակում: Գենետիկական բազմազանության 

առաջացման մեխանիզմները  և ԴՆԹ մարկեր: 

25. Պրոկարիոտային բջջի բնութագիրը` կառուցվածքի առանձնահատկությունները: 

26. Մանրէների բազմացման ձևերը: Գենետիկական տեղեկատվության փոխանակում՝ռեկոմբինացում: 

27. Միջավայրի գործոնների ազդեցությունը բակտերիաների վրա։ 

28. Բակտերիաների կուլտուրաներ: 

29. Բակտերիաների ախտածնությունը։ Ախտածին բակտերիաների առանձնահատկությունները։ 

30. Վիրուսների կառուցվածքը, պարզ և բարդ վիրուսներ։ 

31. Ֆոտոսինթեզի լուսային փուլը բույսերում։ 

32. Բույսերի կողմից ջրի կլանման վերին և ստորին շարժիչ ուժերը։ 

33. Հերձանցքային և կուտիկուլային գոլորշիացում։ 

34. Ջրիմուռների հիմնական բաժինները և դրանց համառոտ բնութագիրը: 

35. Բարձրակարգ սպորավոր բույսերի բնորոշ առանձնահատկությունները: 

36. Սնկերի առանձնահատկությունները և դրանց դասակարգման սկզբունքները: 

37. Քարաքոսերի ընդհանուր բնութագիրը և նշանակությունը: 

38. Սնկերի էկոլոգիական և տրոֆիկական խմբերը: 

39. Բարձրակարգ բույսերի մոտ հյուսվածքային համակրգի ձևավորման պատճառները: Ստելի 

էվոլյուցիա: 

40. Սերմնավոր բույսերի բնորոշ առանձնահատկությունները: 



41. Բարձրակարգ բույսերի էվոլյուցիայի շարժիչ ուժերը: Բույսերի կենսական ձևերը ըստ Ռաունկիերի: 

42. ԴՆԹ-ի հիմնական կենսաբանական հատկությունները: 

43. ՌՆԹ-ի հիմնական կենսաբանական հատկությունները:  

44. Մուտացիաներ և ռեպառացիա: 

45. Գենետիկական տեղեկատվության էքսպրեսիա: 

46. “Մարդու գենոմ” ծրագրի հիմնական արդյուքները: 

47. Համեմատական գենոմիկա:  

48. Հետգենոմային ծրագրեր: 

49. Մարդու  քրոմոսոմները և նրանց  ուսումնասիրության  ժամանակակից մեթոդները: 

50. Բջջի բաժանման և մահվան մեխանիզմներ: 

51. Օրգանիզմների կլոնավորում, բնային բջիջներ և նրանց կիրառումը: 

52. Ժամանակակից էվոլյուցիոն տեսություն: 

53. Ամոնիակի առաջացման և չեզոքացման ուղիները: 

54. Գլյուկոզի անթթվածնային ճեղքումը (գլիկոլիզ): 

55. Միզանյութի կենսասինթեզի օրնիթինային ցիկլը: 

56. Գլիցերոֆոսֆոլիպիդներ: 

57. Թերմոդինամիկայի 1-ին օրենքների կիրառելիությունը կենսաբանական համակարգերում: 

58. Թերմոդինամիկայի 2-րդ օրենքի կիրառելիությունը կենսաբանական համակարգերում 

59. Կենսամակրոմոլեկուլների կառուցվածքը կայունացնող ուժերը: 

60. Ֆերմենտային ռեակցիաների կինետիկան 

 

«Էկոլոգիա և կենսառեսուրսների կառավարում» կրթական ծրագիր  

Բլոկային հարցեր 

 

1. Պոպուլյացիայի ստատիկ և դինամիկ ցուցանիշներ: 

2. Մթնոլորտի կառուցվածքը, աղտոտման աղբյուրները և դրա էկոլոգիական հետևանքները։ 

3. Ջրոլորտի էկոլոգիական խնդիրները։ 

4. Հողերի կորստի հիմնական պատճառները: Հողերի քիմիական աղտոտումը։ 

5. Անտառը որպես մոլորակի կարևորագույն բուսական պաշար։ 

6. ՀՀ հատուկ պահպանվող տարածքները։ 

7. Թվե՛լ Է. Վիլսոնի կենսաբազմազանության վտանգների մասին տեսության հիմնական 

բաղադրիչները: 

8. Նյութերի շրջանառությունը էկոհամակարգում: Ծծմբի և ազոտի շրջապտույտ: 

9. Ինվազիվ տեսակներ: էկոհամակարգերի վրա դրանց ազդեցությունը։ 

10. Ագրոէկոհամակարգերը և դրանց առանձնահատկությունները։ 

11. Միջավայրի քսենոբիոտիկ պրոֆիլ (կտրվածք): 

12. Էկոտոքսիկոկինետիկա. նյութերի վերափոխման հիմնական ուղիները միջավայրում: 

13. Կենսաբանական կուտակում, էկոլոգիական մագնիֆիկացում: 

14. Առավել վտանգավոր էկոտոքսիկանտները: 

15. Կայուն օրգանական աղտոտիչների հիմնական դասերը: 

16. Էկոլոգիական ծառայություն և ֆունկցիոնալ խումբ։ 

17. Էկոլոգիական ռիսկի անալիզ: Նկարագրե'լ յուրաքանչյուր փուլը։ 

18. Գենետիկական բազմազանության գնահատման համար կիրառվող ԴՆԹ մարկերները: 

19. Գենետիկորեն ձևափոխված մշակաբույսերը և դրանց էկոլոգիական ռիսկերը: 

20. Քլորոպլաստների գենետիկական տրանսֆորմացիա: Էկոլոգիական առավելությունները: 

21. Գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների՝ էկոհամակարգերի վրա ազդեցության ռիսկի 

գնահատման էկոտոքսիկոլոգիական և ֆունկցիոնալ մոդելների համեմատական 

նկարագրությունը: 

22. Բակտերիային ծագման և տրանսգեն բույսի կողմից սինթեզվող Bt թույնի համեմատական 

նկարագրությունը: 

23. Cry1 դասի սպիտակուցի՝ միջատի օրգանիզմի վրա ազդեցության մեխանիզմը: 

24. Գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների հայտնաբերման եղանակները: 

25. Կենսաբազմազանության in-situ և ex-situ պահպանություն: Գենետիկական բանկեր:  
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