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Մասնագիտություն՝ Կենսաբանություն 

 ուսուցման ձևը՝ առկա 

 տևողությունը՝  2 տարի 

 ուսման վարձի չափը՝ 500 000 ՀՀ դրամ 

 շնորհվող որակավորումը՝ Կենսաբանության մագիստրոս 

 

Ծրագրի նպատակներն են՝ 

 խորը մասնագիտական գիտելիքներ հաղորդել գենետիկայի և գենոմիկայի  հիմնարար և 

կիրառական ասպարեզներում ժամանակակից ձեռքբերումների, ինչպես նաև նոր 

մեթոդների և տեխնոլոգիաների վերաբերյալ, 

 պատրաստել գիտական ուսումնասիրություններ կատարելու ունակ մասնագետներ, որոնք 

իրենց տեսական և գործնական հմտություններով կբավարարեն աշխատաշուկայի 

ժամանակակից պահանջները, ունակ կլինեն գործնականում կիրառելու գենետիկայի 

ժամանակակից մեթոդները, իրականացնելու մանկավարժական գործունեություն 

դպրոցներում և բարձրագույն մասնագիտական հաստատություններում: 

 

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

 

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.  

Ա1. նկարագրելու բջջի կենսագործունեությունը կարգավորող գենետիկական մեխանիզմները 

հիմնվելով ամբողջական գենոմի կառուցվածքի և գործունեության ժամանակակաից 

պատկերացումների վրա, քրոմոսոմների կառուցվածքը, ինտերֆազային կորիզի տարածական 

կառուցվածքն ու դինամիկան, 

Ա2. նկարագրելու բջջագենետիկայի, մոլեկուլային բջջագենետիկայի և բջջագենոմիկայի 

հիմունքները, կլինիկական պրակտիկայում կիրառվող քրոմոսոմային անկայունության, 

քրոմոսոմային անոմալիաների և գենային մուտացիաների վերլուծության ժամանակակից 

մեթոդները,  

Ա3. բացատրելու գենոմի և շրջապատող միջավայրի փոխազդեցությունը, սոմատիկ մուտագենեզի 

հիմքում ընկած բջջային գենոմների նորմալ և պաթոգեն պատասխանները շրջապատող 

միջավայրի գործոնների հանդեպ, Հայաստանի  էկոլոգիական  և բնապահպանական 

հիմնախնդիրները, 



Ա4. ներկայացնելու գենոմների կառուցվածքի, գեների տեղակայման, կառուցվածքի և 

էքսպրեսիայի  ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդները  և արդյունքները, 

Ա5. ներկայացնելու ամբողջական գենոմների հետազոտման վրա հիմնված վարքագծի, ծերացման 

և երկարակեցության գենետիկական մեխանիզմները, սահմանելու կենսաբժշկագիտության, 

մասնավորապես՝ ֆարմակոգենետիկայի, ֆարմակոգենոմիկայի, նուտրիգենետիկայի և 

նուտրիգենոմիկայի հիմնախնդիրները, 

Ա6. լուսաբանելու կենսաբժշկագիտության, նանոկենսաբանության, իմունաբանության, 

ռադիոկենսաբանության, և սինթետիկ կենսաբանության ժամանակակից ասպեկտները, 

կենսաբանական տեխնոլոգիաները, քննարկելու և ներկայացնելու կենսաբանության նվաճումները 

սեմինարներին,  

Ա7. ներկայացնելու բջջային, գենոմային և հետգենոմային տեխնոլոգիաները և դրանց կիրառումը։ 

 

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Բ1. ցուցաբերելու համակարգչային ծրագրերից օգտվելու կարողություն, ստեղծելու 

մասնագիտական խնդիրների լուծման համար տվյալների համակարգչային հենքեր, 

Բ2. իրականացնելու բջիջների կուլտիվացում, քրոմոսոմային խաթարումների, ԴՆԹ-ի 

կրկնողությունների, միտոքոնդրիումային ԴՆԹ-ի մոլեկուլային բջջագենետիկական 

վերլուծություն, կիրառելու ՊՇՌ և FISH վերլուծություն նախաիմպլանտացիոն գենետիկական 

ախտորոշման ոլորտում, կատարելու քրոմոսոմների ավտոմատ վերլուծություն Isis և Ikaros 

ծրագրերի (MetaSystems) կիրառմամբ, 

Բ3. ցուցաբերելու իրական ժամանակում ՊՇՌ մեթոդի կիրառման ունակություն 

գիտահետազոտական խնդիրներ լուծելու և հիվանդություններ ախտորոշելու 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, կիրառելու մարդու և  մանրէների գենոմիկայի մեթոդները, 

Բ6. իրականացնելու գենետիկական տվյալների վիճակագրական վերլուծություն SPSS version 19  և 

STATGRAPHICS Centurion 16.2  ծրագրերով, ամփոփում և ներկայացում սեմինարներին,  

Բ7. գործնականում կիրառելու կենսաբազմազանության պահպանության սկզբունքները, 

օգտագործելու  կենսաբանական գիտելիքները կենսաբժշկական խնդիրների լուծման համար: 

 

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Գ1. օգտվելու անգլերեն լեզվով մասնագիտական գրականության աղբյուրներից և աշխատանքում 

կիրառելու տեղեկատվական տեխնոլոգիաները (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային 

գրադարաններ, գիտական հոդվածներ),   

Գ2. իրականացնելու փորձարարական և տեսական գիտահետազոտական աշխատանքներ,  

Գ3. մասնագիտական գործունեության ընթացքում օգտագործելու ժամանակակից 

սարքավորումներ, կենսաբանական պատկերները վերլուծող համակարգչային ծրագրեր և 

վիճակագրական փաթեթներ,  



Գ4. կազմակերպելու ուսուցում կրթության ոլորտում ժամանակակից գիտական նվաճումների 

վերաբերյալ՝ օգտագործելով տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ,  

Գ5. վերլուծելու, ամփոփելու և ներկայացնելու գիտական հետազոտությունների արդյունքները, 

վարել գիտական բանավեճեր:  

 

Կրթությունը շարունակելու հնարավորությունները 

051101.15.7 «Գենոմիկա և բժշկական բջջագենետիկա» կրթական ծրագիրի շրջանավարտը 

պատրաստ է կրթությունը շարունակելու`ասպիրանտուրայում ԵՊՀ-ում և այլ բուհերում, այդ 

թվում՝ արտերկրում 

 

Ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը և բովանդակությունը՝ 

«Գենոմիկա և բժշկական բջջագենետիկա» մագիստրոսական ծրագիրը ներառում է` 

Ընդհանուր դասընթացներ 

 Օտար լեզու 

 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում 

 Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ 

Մասնագիտական դասընթացներ 

 Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները  

 ՀՀ էկոլոգիական հիմնախնդիրները եվ կենսաբազմազանության ուսումնասիրումը եվ 

պահպանությունը  

 Կենսաբժշկագիտության հատուկ գլուխներ  

Մասնագիտացման դասընթացներ 

Պարտադիր 

 Բջջային գենոմային և հետգենոմային տեխնոլոգիաներ 

 Գենոմիկա և անհատականացված բժշկություն 

 Գենետիկական վերլուծություն բժշկության, դատաբժշկակության և ծագումնաբանության 

մեջ 

 Գենետիկական ճարտարագիտությունը և նրա ներդրումը բժշկության մեջ 

 Մոլեկուլային բջջագենետիկա և նրա կիրառումը բժշության մեջ  

 Բջջի մոլեկուլային կենսաբանություն և պաթոլոգիա 

 

Կամընտրական 

 Վարքագծի գենետիկա 

 Բույսերի գենոմիկա 

 Ծերացման և երկարակեցության գենետիկա 

 Վիճակագրական մեթոդների կիրառումը գենետիկայում 

 Ֆարմակոգենետիկա և ֆարմակոգենոմիկա 

 Գենոմներ և գենոմիկա  

 Մոլեկուլային մուտագենեզ և գենոմի խմբագրում 

 Գենոմային անկայունության կենսամարկերները 

 Բժշկական գենետիկա 

 



Գիտական սեմինարների ընթացքում ուսանողները սովորում են գիտական զեկույցներ 

պատրաստել և ելույթ ունենալ գիտաժողովներում: Բացի այդ, ուսանողները անցնում են 

մասնագիտական պրակտիկա, զբաղվում են գիտահետազոտական աշխատանքով, պատրաստում 

և պաշտպանում մագիստրոսական թեզ մագիստրոսական մասնագիտացման արդիական և 

գործնականում կարևոր թեմայի շուրջ: 

Մագիստրատուրայում ուսուցման ձևերը ներառում են ինչպես ավանդական՝ 

դասախոսություններ, լաբորատոր աշխանաքներ և սեմինարներ, այնպես էլ դասավանդման 

ժամանակակից ինտերակտիվ մեթոդներ: 

ԵՊՀ-ի և Ենայի Ֆրիդրիխ Շիլլերի անվան համալսարանի միջև կնքված պայմանագրով 

լավագույն ուսանողները կգործուղվեն Գերմանիա: 

Շրջանավարտները ի վիճակի կլինեն հաջողությամբ աշխատել ուսումնական և 

հետազոտական կառույցներում։ 

Պրակտիկայի վերաբերյալ տեղեկատվություն. 

Մագիստրատուրայի ուսանողների պրակտիկան կանցկացվի՝ 

 ԵՊՀ-ի Կենսաբանության ֆակուլտետում  

 ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի՝  

o բջային տեխնոլոգիաների,   

o մանրէների գենոմիկայի, 

o մարդու գենոմիկայի լաբորատորիաներում  

  Վերարտադրողականության "Fertility center" կենտրոնում։ 

 

 

 

 

 Ընդունելության քննության անցկացման ձևաչափը՝ բանավոր 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ընդունելության քննության հարցաշար 

 

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: Կենսաբազ-մազանության 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 

 

Բլոկային հարցեր 

 

1. Մարդու գենետիկայի ուսումնասիրության դասական և ժամանակակից մեթոդներ: 

2. Մարդու քրոմոսոմային  խաթարումների տեսակներ: 

3. Սեռական քրոմոսոմների հետ շղթայակցված ժառանգման առանձնահատկությունները: 

4. Մարդու  քրոմոսոմային  հիվանդություններ: 

5. Ծերունաբանության գենետիկայի հիմնահարցեր: 

6. Մարդու հատկանիշների և պաթոլոգիայի ժառանգման տարբեր ձևերը: 



7. Քրոմոսոմային  խաթարումների վերլուծություն միկրոկորիզային մեթոդով: 

8. Հիվանդություններ կապված մարդու սեռական բջիջների անեուպլոիդիայի հետ: 

9. Հիվանդություններ կապված մարդու աուտոսոմ քրոմոսոմների անեուպլոիդիայի հետ: 

10. Դերմատոգլիֆիկան գենետիկայում: 

11. Տոհմաբանական և երկվորյակների մեթոդների կիրառումը մարդու գենետիկայում: 

12. Շրջակա միջավայրի գենաթույների որոշումը և դասակարգումը:  

13. Գեների էքսպրեսիայի փոփոխությունը գենաթույների ազդեցության ժամանակ: 

14.  Մուտագեն և կանցեռոգեն միացությունների թեստավորում:  

15. Ճառագայթման գենետիկական Էֆեկտների գնահատում: 

16. Գենաթույների ստանդարտ թեստավորման մարտկոցը  

17. Գենաթույների թեստավորման օբյեկտներ 

18. Գենաթույների ստանդարտ թեստավորման մեթոդներ 

19. In vitro և in vivo գենաթույների թեստավորում 

20. Գենաթույների գնահատվում քրոմոսոմների և ԴՆԹ-ի խաթարումների վերլուծության 

միջոցով 

21. Թեստավորվող միացությունների կառուցվածք-ակտիվություն կապի գնահատում 

22. Գենաթույների գնահատում Էյմսի թեստով 

23. Օնկոգեներ և գեներ-սուպրեսորներ: 

24. Ուռուցքային բջիջների առանձնահատկույուններ: 

25. Չարորակ ուռուցքների առաջացման մեխանիզմեր: 
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