
«ՀԻՄՆԱՐԱՐ ԵՎ ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ» ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

Մասնագիտություն - Կենսաբանություն 

 ուսուցման ձևը՝ առկա 

 տևողությունը՝ 2 տարի 

 ուսման վարձի չափը՝  500 000 ՀՀ դրամ 

 շնորհվող որակավորումը՝ Կենսաբանության մագիստրոս 

 

Ծրագրի նպատակները՝  

1. Զարգացնել ուսանողների մասնագիտական կարողությունները ախտաբանական 

ֆիզիոլոգիայի, հյուսվածքաբանության, իմունոլոգիայի, հոգեֆիզիոլոգիայի, նյարդաֆիզիոլոգիայի, 

արյունաբանության, մարդու սաղմնաբանության, բարձրագույն նյարդային գործունեության 

ֆիզիոլոգիայի բնագավառներում՝ հետազոտական և լաբորատոր աշխատանքներ կատարելու 

համար: 

2. Օժտել ուսանողներին ախտաբանական ֆիզիոլոգիայի, անատոմիայի, հյուսվածքաբանության, 

իմունոլոգիայի, մարդու սաղմնաբանության, հոգեֆիզիոլոգիայի, նյարդաֆիզիոլոգիայի, 

արյունաբանության, բարձրագույն նյարդային գործունեության ֆիզիոլոգիայի բնագավառում 

համապատասխան գիտելիքներով և հմտություններով: 

3. Զարգացնել հետազոտական աշխատանքներ կատարելու հմտություններ: 

4. Ուսանողներին ունակ դարձնել առաջարկելու միջոցներ, որոնք կարող են շտկել տարբեր 

ծայրահեղ գործոններով հրահրված ախտաբանական իրավիճակները: 

 

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.  

1.  Ներկայացնել և հիմնավորել մարդու և կենդանիների օրգանիզմների և օրգան համակարգերի 

ախտաբանական գործընթացների հիմնախնդիրները; 



2.  Լուսաբանել ընդհանուր և մասնավոր ախտաբանական կազմաբանության հիմնական 

խնդիրները; 

3.  Ներկայացնել և հիմնավորել արյան, արյունամակարդման, արյունաստեղծ համակարգերի 

գործառույթները, ճանաչել և նկարագրել արյան հիվանդությունները և դրանց ծագման 

մեխանիզմները; 

4. Բացատրել հոգեֆիզիոլոգիական գործընթացների և վարքագծի ձևավորման, զարգացման և 

ուղեղային ապահովման մեխանիզմները: Քննարկել հոգեկան առողջության գլխավոր չափա-

նիշները և հոգեկան գործունեության ախտաբանության հիմնական դրույթները, հոգեկանի 

ծագման հիմնական սկզբունքները, հոգեկան հիվանդությունների մեխանիզմները: 

5. Ճանաչել լուսային մանրադիտակի տակ մարդու և տարբեր կենդանիների հյուսվածքները և 

օրգանները` նրանց բաղադրիչ տարրերը, տարբերել սաղմնային և հետսաղմնային զարգացման 

փուլերը: 

6. Բացատրել օրգանիզմների բնական ռեզիստենտության և ձեռք բերովի իմունիտետների 

տեսակները, իմունային համակարգի օրգանային, բջջային և մոլեկուլային կազմավորվածության 

առանձնահատկությունները, բջջային և հումորալ իմունային ռեակցիաների 

օրինաչափությունները, ձեռք բերովի իմունիտետի ձևավորման բոլոր հիմնական մեխանիզմները: 

7. Գնահատել oնտոգենեզի կայունության և բջջային հոմեոստազի աստիճանը տարբեր 

էքստրեմալ իրավիճակներում:  

 

Կրթությունը շարունակելու հնարավորությունները 

«Հիմնարար և կիրառական ֆիզիոլոգիա» ծրագրի շրջանակներում փոխկապակցվում են 

տեսական և գործնական բաղադրիչները՝ մասնագիտական ոլորտում շրջանավարտների 

գործունեություն ծավալելու պատրաստվածությունն ապահովելու նպատակով: «Հիմնարար և 

կիրառական ֆիզիոլոգիա» ծրագրի շրջանավարտները կարող են իրենց հետագա մասնագիտական 

գործունեությունը ծավալել բժշկական ախտորոշիչ լաբորատորիաներում, գիտահետազոտական 

ինստիտուտներում, միջին և բարձրագույն մասնագիտական ուսումնական 

հաստատություններում, շարունակել իրենց ուսումը բարձրագույն կրթության երրորդ 

մակարդակում՝ կենսաբանության և բժշկակենսաբանության բնագավառում: 

 

Ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը և բովանդակությունը 

«Հիմնարար և կիրառական ֆիզիոլոգիա» մագիստրոսական ծրագիրը բաղկացած է 2 հիմնական 

կառուցամասերից`ուսումնական և հետազոտական, որոնցից յուրաքանչյուրով նախատեսված 



աշխատանքները իրականացվում են ուսումնական և հետազոտական կառուցամասերի 

համամասնությամբ.  

Ծրագրի ուսումնական կառուցամասը բաղկացած է ընդհանուր, մասնագիտական և 

մասնագիտացման դասընթացների կրթամասերից։  

 

Ընդհանուր դասընթացներն են. 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական հետազոտություններում-2 

1. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ 

2. Անգլերեն լեզու-1 

3. Անգլերեն լեզու-2 

 

Մասնագիտական դասընթացներն են. 

2. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները  

3. Կենսաբժշկագիտության հատուկ գլուխներ  

4. ՀՀ էկոլոգիական հիմնախնդիրները և կենսաբազմազանության ուսումնասիրումը և 

պահպանությունը  

 

Մասնագիտացման դասընթացներ /պարտադիր/ 

5. Մասնավոր հյուսվածաբանություն  

6. Վերարտադրողական տեխնոլոգիաներ  

7. Հոգեֆիզիոլոգիա  

8. Նեյրոֆիզիոլոգիա  

9. Ֆիզիոլոգիական հետազոտությունների կլինիկական մեթոդներ  

10. Տարիքային ֆիզիոլոգիա  

 

Մասնագիտացման դասընթացներ /կամընտրական, ցուցակից ընտրվում է 3 դասընթաց/ 

11. Բուսաբուժություն 

12. Կլինիկական իմունաբանություն 

13. Համեմատական ֆիզիոլոգիա 

14. Հոգեկան պրոցեսների կենսաբանական մեխանիզմները 

15. Նեյրոէնդոկրինոլոգիա 

16. Ախտաբանական ֆիզիոլոգիա 



 

Մասնագիտացման դասընթացներ /կամընտրական, ցուցակից ընտրվում է 2 դասընթաց/ 

17. Արյունաբանություն  

18. Սթրեսային իրավիճակների ֆիզիոլոգիա  

19. Բարձրագույն նյարդային գործունեություն  

20. Մասնավոր հյուսվածաբանություն  

21. Վերարտադրողական տեխնոլոգիաներ  

Ծրագրի մի շարք առարկաների դասավանդումը իրականացվում է բժշկական 

կենտրոններում, դրանց թվում են` «Վերարտադրողական տեխնոլոգիաներ» (Աստղիկ բժշկական 

կենտրոն), «Մասնավոր հյուսվածքաբանություն» (Հիստոժեն պաթոլոգիայի հայ-գերմանական 

գիտագործնական կենտրոն), «Արյունաբանություն» («պրոֆեսոր Ռ.Հ. Յոլյանի անվան 

արյունաբանական կենտրոն»), «Կլինիկական իմունոլոգիա» («Արաբկիր» բժշկական համալիր): 

Ծրագրի հետազոտական կառուցամասի աշխատածավալը ներառում է հետևյալ 

բաղադրիչները՝ գիտական սեմինար, մասնագիտական պրակտիկա  և մագիստրոսական թեզ: 

Պրակտիկայի վերաբերյալ տեղեկատվությունը 

Մասնագիտական պրակտիկան կազմակերպվում է 3-րդ  կիսամյակի ընթացքում՝  Մարդու և 

կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ծրագրի ղեկավարի կողմից  կազմված և հաստատված  ծրագրով։  Այն 

կազմակերպվում է ամբիոնում, ինչպես նաև` մասնագիտական ուղղվածություն ունեցող 

բժշկական կենտրոններում:  

 

 

 

 Ընդունելության քննության անցկացման ձևաչափը՝ բանավոր  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ընդունելության քննության հարցաշար 

«Հիմնարար և կիրառական ֆիզիոլոգիա» կրթական ծրագիր  

Ընդհանուր հարցեր  

1. Սինապսների կառուցվածքը, դրդման հաղորդման առանձնահատկությունները 

2. Սրտի կառուցվածքը և հաղորդչական համակարգը: 

3. Նյարդի կառուցվածքը, դրդման հաղորդման առանձնահատկությունները 

4. Նոսր թելակազմաշարակցական հյուսվածքի միջբջջային նյութը 

5. Արտաքին շնչառություն: Ներշնչման և արտաշնչման մեխանիզմը: 

6. Օօգենեզ 

7. Հակամարմինների կառուցվածքը 

8. Ֆիզիոլոգիական գործընթացների նյարդահումորալ կարգավորման սկզբունքները: 

9. Կենդանիների էվոլյուցիայի հիմնական փուլերը  

10. Հոդվածոտանիների  առանձնահատկությունները և նրանց դասակարգումը: 

11. Անողնաշարավորների հիմնական տիպերը 

12. Ցամաք դուրս գալու համար ողնաշարավոր կենդանիների  փոփոխությունները: 

13. Ժամանակակից ողնաշարավորների դասակարգումը: 

14. Ինչպե՞ս են թռչունները հարմարեցված թռիչքին 

15. Անամնիաների և ամնիոտների տարբերությունները 

16. Հայաստանի ողնաշարավոր կենդանիների բազմազանությունը 

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 

 

«Հիմնարար և կիրառական ֆիզիոլոգիա» կրթական ծրագիր  

Բլոկային հարցեր 

 

1. Էպիթելային բջիջների միջև կոնտակտների ձևերը (դեսմոսոմ, գոտիավորող դեսմոսոմ, 

սերտ կոնտակտ, նեքսուս): 

2. Արյան մակարդում: 

3. Անոթների նյարդավորումը: 

4. Անոթների լարվածության ռեֆլեքսային կարգավորումը: 

5. Անոթների լարվածության հումորալ կարգավորումը: 

6. Հետին ուղեղի ռեֆլեքսային գործունեությունը: 

7. Վեգետատիվ ռեֆլեքսներ: Վեգետատիվ հանգույցներ 

8. Հանգստի պոտենցիալ: Առաջացման իոնային մեխանիզմը: 

9. Գործողության պոտենցիալ: Առաջացման մեխանիզմը: 

10. Սրտամկանի կծկելիությունը: 

11. Սրտի ինքնավարությունը և նրա բնույթը: 

12. Սրտի գործունեության ռեֆլեքսային կարգավորում: 

13. T լիմֆոցիտների և հակածնային դետերմինանտի միջև ստեղծվող կապի 

առանձնահատկությունները:  

14. Միզագոյացում (կծիկային ֆիլտրում): 

15. Խողովակային հետներծծում և հյութազատում: 

16. Կմախքային մկանների կառուցվածքը: 

17. Կմախքային մկանների կծկման մեխանիզմը: 

18. Ուղեղաբնի ցանցանման գոյացություն: 

19. Երիկամների մասնակցությունը օրգանիզմի ներքին միջավայրի հաստատունության 

պահպանմանը: 

20. Շնչառության ռեֆլեքսային կարգավորումը: 



21. Շնչառության հումորալ կարգավորումը: 

22. Ողնուղեղի ռեֆլեքսային գործունեությունը: 

23. Հակամարմինների իդիոտիպային բազմազանությունը, դրա ապահովման մեխանիզմները:  

24. Սինապսային հաղորդման մեխանիզմը: 

25. Բեղմնավորման կոնտակտային փուլում տեղի ունեցող երևույթները (ակրոսոմային 

ռեակցիա, կորտիկալ ռեակցիա, թաղանթային մոլեկուլների միջև փոխազդեցությունները): 
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