
«ԿԵՆԴԱՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԱԿԱԲՈՒԾԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» 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 նպատակները. 

 1. Զարգացնել ուսանողների վերլուծելու և համակարգելու կարողությունները՝ 

կենդանիների կարգաբանությանը, էկոլոգիական, ֆաունիստական ուսումնասիրություններին, 

կենդանիների պահպանությանը, վերարտադրությանը և կլիմայավարժեցմանը, կենդանիների 

օրգանների հյուսվածքային և բջջային կազմավորվածության առանձնահատկություններին 

առնչվող տվյալների մշակման համար, 

2. Ուսանողներին ունակ դարձնել կենդանաբանության մակաբուծաբանության, 

հյուսվածաբանության ոլորտներում հետազոտական ծրագրերի իրականացման համար, 

3. Զարգացնել ուսանողների հմտությունները՝ կենդանիների պահպանմանն ուղղված 

միջոցառումներ կազմակերպելու համար, 

4. Ուսանողներին ունակ դարձնել ձևակերպել և լուծել գիտահետազոտական և 

գիտամանկավարժական գործունեությունում ծագած խոր մասնագիտական գիտելիքներ 

պահանջող հիմնախնդիրներ: 

  

Կրթական վերջնարդյունքները  

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն  

Ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

Ա1. լուսաբանելու անողնաշար և ողնաշարավոր կենդանիների ձևաբանության, անատոմիայի, 

ֆիզիոլոգիայի, ինքնավերարտադրման, հոմեոստազն ապահովող մեխանիզմների, էթոլոգիայի, 

կարգաբանության, կենսաակուստիկայի, աշխարհագրական տարածվածության և էկոլոգիական 

առանձնահատկությունները,  

Ա2. պարզաբանելու էվոլյուցիոն տեսություններին, տեսակառաջացման հայեցակարգերին, 

կենդանական աշխարհի պատմական զարգացման, ձևավորման, օրգանիզմների և միջավայրի 

պատմական ու ժամանակակից փոխազդեցությունների մասին եղած պատկերացումները,  

Ա3. մեկնաբանելու մակաբույծ անողնաշարների ծագմանը, կառուցվածքին, տեր-մակաբույծ 

փոխհարաբերություններին վերաբերվող հարցերը,  



Ա4. ներկայացնելու ողնաշարավոր և անողնաշար կենդանիների տարբեր կարգաբանական 

խմբերի օրգան համակարգերի կառուցվածքի` համեմատական և զարգացման 

առանձնահատկությունները: 

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Բ1. կիրառելու կենդանաբանական դաշտային և լաբորատոր հետազոտությունների 

ժամանակակից մեթոդները, 

Բ2. ծավալելու գիտահետազոտական գործունեություն որպես գիտաշխատող, իրակացնելու 

լաբորատոր և դաշտային հետազոտությունների ընթացքում գիտական նյութի հավաքագրում, 

մշակելու փորձարարական և դաշտային հետազոտությունների արդյունքները, 

Բ3. ծավալելու կազմակերպչական գործունեություն բնության պահպանության և ռացիոնալ 

բնօգտագործման բնագավառում, գնահատելու մարդածին ազդեցության դերը շրջակա միջավայրի 

վրա, 

Բ4. ճանաչելու ՀՀ-ում տարածված և միջազգային և ՀՀ Կենդանիների Կարմիր գրքում գրանցված 

կենդանիների տեսակները, 

Բ5. իրականացնելու միջոցառումներ մարդու և ընտանի կենդանիների համար վտանգավոր 

մակաբույծների տարածման, ախտորոշման և նրանց կողմից հարուցվող հիվանդությունների 

կանխարգելման ուղղությամբ, 

Բ6. լուսային մանրադիտակի տակ ճանաչելու տարբեր կենդանիների հյուսվածքները և 

օրգանները` նրանց բաղադրիչ տարրերը, տարբերել կենդանիների սաղմնային և հետսաղմնային 

զարգացման որոշակի փուլերը: 

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Գ1. ցուցաբերելու հետաքրքություն և դիտողականություն բնության հանդեպ, 

Գ2. գնահատելու, կառավարելու և վերահսկելու մասնագիտական գործունեության օբյեկտների 

մշակման և հետազոտման գործընթացների որակը, 

Գ3. ցուցաբերելու դյուրաշարժություն, համարձակություն և սառնասրտություն, 

Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու 

գիտական բանավեճեր, 

Գ5. կիրառելու գիտելիքները արտակարգ իրավիճակներում բնակչությանը առաջին բժշկական 

օգնություն ցուցաբերելու համար: 

 

 կրթությունը շարունակելու հնարավորությունները՝  

«Կենդանաբանություն և մակաբուծաբանություն» ծրագրի շրջանավարտները կարող են 

աշխատանքի անցնել կենդանաբանության, բնապահպանության ոլորտում գործող 

ձեռնարկություններում` զբաղեցնելով հետևյալ պաշտոնները.  

Գիտահետազոտական ինստիտուտներ  

 գիտական անձնակազմի աշխատակից:  

Ուսումնական հաստատություններ  

 Դասախոս նախնական /արհեստագործական/, միջին և բարձրագույն մասնագիտական 

ուսումնական հաստատություններում:  

 Լաբորանտ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում  

Բնապահպանական կազմակերպություններ  

 Ազգային պարկեր, արգելոցների, կենդանաբանական, բուսաբանական այգիների, բնության 

թանգարանների կենդանաբան-մասնագետ:  

 էկոլոգիական ծառայությունների և կազմակերպությունների կենդանաբան-մասնագետ:  



Գյուղատնտեսական սանիտարական-համաճարակաբանական կազմակերպություններ 

Բժշկագիտական կազմակերպություններ բջջաբանական, հյուսվածքաբանական, հյուսվածքաբան-

մասնագետ: 

 
ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը և բովանդակությունը 

Ծրագիրն կազմված է՝ 

Մասնագիտական դասընթացներից – ՀՀ էկոլոգիական հիմնախնդիրները և 

կենսաբանզմազանության ուսումնասիրումը և պահպանությունը: 

Մասնագիտական պարտադիր դասընթացներից – Մասնագիտության արդի 

հիմնախնդիրները; ՀՀ էկոլոգիական հիմնախնդիրները և կենսաբազմազանության 

ուսումնասիրումը և պահպանությունը; Կենսաբժշկագիտության հատուկ գլուխներ; “ՀԲ” 

Կենդանիների բազմազանություն և պահպանություն; “ՀԲ” Բժշկական և էկոլոգիական 

մակաբուծաբանություն; “ՀԲ” Կենդանիների ֆիզիոլոգիական էկոլոգիա; “ՀԲ”  Կենսաինդիկացիա 

(կենդանիներ); Պալեոկենդանաբանությունը և կենդանիների էվոլյուցիա; Կենդանիների 

կենսաշխարհագրություն: 

Կամընտրական մասնագիտական դասընթացներ – “ՀԲ” Կենդանիների մոլեկուլային 

ֆիլոգենետիկա և կարգաբանություն; «ՀԲ» Կենդանիների հետազոտման ժամանակակից 

մեթոդները; «ՀԲ» Կենդանիների վարքի և հոգեբանության նեյրոկենսաբանական հիմքերը; 

Թռչունաբանություն; Կաթնասունաբանություն; Ձկնաբանություն և ձկնաբուծություն; 

Միջատաբանություն; Սողունաբանություն; Կիրառական մակաբուծաբանություն: 

 

Տեղեկատվություն՝ պրակտիկայի վերաբերյալ  

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 Հիդրոպոնիկայի 

և կենդանաբանության ինստիտուտում, ՀՀ հատուկ պահպանվող տարածքներում՝ ազգային 

պարկերում, արգելոցներում, արգելավայրերում, ինչպես նաև WWF, NABU, GIZ, CNF 

բնապահպանական միջազգային կազմակերպությունները, ՀՀ շրջակա միջավայրի 

նախարարությանը կից կառույցներ և այլ հաստատություններում: 

 

 

  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. 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: 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: 

 

«Կենդանաբանություն և մակաբուծաբանություն» կրթական ծրագիր  

Բլոկային հարցեր 

1. Ցամաքային ողնաշարավոր կենդանիների ծագումը: 

2. Անամնիաների և ամնիոտների զարգացման առանձնահատկությունները և էկոլոգիական 

տարբերությունները: 

3. Կենդանիների արյունատար համակարգի էվոլյուցիան: 

4. Կենդանիների շնչառական համակարգի էվոլյուցիան: 

5. Կենդանիների միզասեռական համակարգի էվոլյուցիան: 

6. Կենդանիների նյարադային  համակարգի էվոլյուցիան: 

7. Կենդանիների մաշկային ծածկույթների էվոլյուցիան: 

8. Կենդանիների մարսողական համակարգի էվոլյուցիան: 

9. Ողնաշարավորների գանգի էվոլյուցիան: 

10. Տաքսոն և տաքսոնոմիա: 



11. Կաթնասունների դասի կարգաբանությունը 

12. Հոդվածոտանիների առանձնահատկությունները: 

13. Ջրային էկոհամակարգ և դրա կենդանիների  էկոլգիան : 

14. Տեր-մակաբույծ փոխհարաբերություններ։ 

15. Լյարդի երկծծանի բազմացումն ու զարգացումը: 

16. Ժապավենաձև որդերի զարգացման  առանձնահատկությունները՝ եզան երիզորդի և 

էխինոկոկի օրինակով: 

17. Արյան մակաբույծների կենսական ցիկլը մալարիայի հարուցիչի օրինակով: 

18. Անողնաշարավորների հիմնական դասակարգումը 

19. Ողնաշարավորների հիմնական դասակարգումը 

20. Կենդանիների փոխհարաբերությունների հիմնական ձևերը: 

21. Կենսաբազմազանության պահպանության հիմնական սկզբունքները: 

22. Կենդանիների անհետացման հիմնական պատճառները: 

23. Հայաստանի կենադնիների Կարմիր գիրք 
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