
«ԿԵՆՍԱՖԻԶԻԿԱ» ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

Մասնագիտություն՝ Կենսաֆիզիկա 

 

Ուսուցման ձևը ՝ առկա 

Տևողությունը՝ 2 տարի 

Ուսվարձի չափը՝ 500.000 ՀՀ դրամ 

Շնորհվող որակավորումը՝ Կենսաբանության մագիստրոս  

 

Ծրագրի նպատակները՝  

Ծրագիրը նպատակ ունի նախապատրաստել կենսական պրոցեսների ֆիզիկական և 

ֆիզիկա-քիմիական մեխանիզմների հետ կապված կենսաբանական խնդիրների 

ուսումնասիրությանը կողմնորոշված մասնագետներ, որոնք ունակ կլինեն իրականացնել 

կենսական պրոցեսների ֆիզիկական և ֆիզիկա-քիմիական մեխանիզմների ուսումնասիրություն; 

ուսումնասիրել կենսաբանական համակարգերում էներգիայի ձևափոխության մեխանիզմները, 

կենսամակրոմոլեկուլներում էլեկտրոնա-կոնֆորմացիոն փոխազդեցությունները, բարդ 

կենսաբանական համակարգերի կարգավորումը և ինքնակազմակերպումը; հետազոտությունները 

իրականացնել ժամանակակից կենսաֆիզիկական մեթոդներով, տիրապետել այդ մեթոդներին; 

վերլուծել ստացվող լաբորատոր արդյունքները, ընդհանրացնել և համակարգել իրականացված 

աշխատանքների արդյունքները` կիրառելով ժամանակակից հաշվողական տեխնիկան և 

ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաները; ձևակերպել խնդիրը, մասնակցել նոր մեթոդական 

մոտեցումների մշակմանը, քննարկմանը, մասնակցել սեմինարների և կոնֆերանսների; 

մասնակցել կենսաբանական համակարգերի մաթեմատիկական մոդելավորման 

աշխատանքներին` կիրառելով համակարգչային տեխնոլոգիաները, ինչպես նաև իրականացնել 

ֆունկցիոնալ-ախտորոշիչ բժշկական հետազոտություններ; իրականացնել մանկավարժական 

գործունեություն միջնակարգ դպրոցներում և բարձրագույն մասնագիտական 

հաստատություններում: 

 



Կրթական վերջնարդյունքները՝  

կտիրապետի կենսաֆիզիկայի արդիական հիմնախնդիրներին, դրանց զարգացման 

հիմնական ուղիներին; կիմանա կենսաֆիզիկայի և մոլեկուլային կենսաբանության զարգացման 

հիմնական ուղիները, դրանց զարգացման տրամաբանությունը, ծանոթ կլինի 

կենսաէլեկտրագենեզի հիմնախնդիրներին և կենսաէլեկտրագենեզի հիմնահարցերի լուծման 

եղանակներին; կիմանա կենսահամակարգերի վրա ֆիզիկական գործոնների ազդեցության 

հիմնախնդիրներն ու հիմնահարցերը և դրանց լուծման տրամաբանությունն ու իրականացման 

եղանակները; կտիրապետի մակրոմոլեկուլների հետ լիգանդների հավասարակշռական միացման 

հիմնախնդիրներին; կիմանա կենսամոլեկուլների ուսումնասիրություններում ֆիզիկաքիմիական 

մեթոդները և դրանց կիրառման առանձնահատկությունները, ծանոթ կլինի գիտափորձի 

ավտոմատացման հիմունքներին; կտիրապետի օրգան-համակարգերի գործունեության 

մոլեկուլային մեխանիզմներին;  կիմանա մոլեկուլային էնդոկրինոլոգիայի և մոլեկուլային 

իմունոլոգիայի հիմունքները, ծանոթ կլինի բժշկական կենսաֆիզիկայի հիմնահարցերին և դրանց 

լուծման տրամաբանությանն ու իրականացման եղանակներին; կիմանա կենսաֆիզիկայում 

մաթեմատիկական մոդելների հիմնահարցերը, ծանոթ կլինի գենոմիկայում կիրառվող մեթոդների 

տեսակներին և դրանց առանձնահատկություններին, կտիրապետի գիտական սեմինարին 

մասնակցելու և գիտահետազոտական աշխատանք ծավալելու հմտություններին; կտիրապետի 

կենսահամակարգերում էներգիայի միգրացիայի և էլեկտրոնների տեղափոխման հիմնահարցերին 

և դրանց լուծման տրամաբանությանն ու իրականացման եղանակներին; կիմանա նյարդային 

ազդանշանի փոխանցման մոլեկուլային մեխանիզմները և կենսամակրոմոլեկուլների 

ստերեոդինամիկայի հիմունքները, ծանոթ կլինի իոնային տրանսպորտի 

առանձնահատկություններին; կիմանա բջջային ճարտարագիտության և նուկլեինաթթուների 

կառուցվածքի և կոնֆորմացիաների հիմունքները, կտիրապետի ճառագայթային ախտահարման 

կենսաֆիզիկայի հիմնահարցերին և դրանց լուծման տրամաբանությանն ու իրականացման 

եղանակներին, ծանոթ կլինի ռեցեպտորների փոփոխությունները գրանցելու համար 

նախատեսված տեխնիկային, ինչպես նաև գեների էքսպրեսիային վերաբերող հարցերին; 

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 15-ն են, իսկ կամընտրական 

դասընթացները՝ մոտավորապես 5-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 

 

 Պարզ ֆերմենտային ռեակցիաների կինետիկան: Մրցակցային, ոչ մրցակցային, 

անմրցակցային և խառը արգելակումների բնութագիրը: 

 Կենսամակրոմոլեկուլների կառուցվածքը պայմանավորող ուժերը: Ջրածնային կապեր, 

իոնական ուժեր, վան դեր-վաալսյան ուժեր, հիդրոֆոբ փոխազդեցություններ: 

 Ստացիոնար վիճակը և էնթրոպիայի աճման մինիմումի պայմանը` Պրիգոժինի սկզբունքը: 

 Ջրի կառուցվածքային առանձնահատկությունները, անոմալիաները: 

 Կենսամակրոմոլեկուլների կառուցվածքի ուսումնասիրման հիմնական մեթոդները 

(սպեկտրասկոպիկ, հիդրոդինամիկական, ռենտգենակառուցվածքային), էլեկտրաֆորեզ, 

քրոմատոգրաֆիա: 

 Կոոպերատիվության երևույթը, առավելագույն կոոպերատիվություն, Խիլի հավասարումը: 

Սպիտակուցները և նուկլեինաթթուները որպես տիպիկ կոոպերատիվ համակարգեր: 

 Երկշերտ թաղանթներ: Թաղանթների կայունության ֆիզիկաքիմիական մեխանիզմները: 

Ֆլիպ-ֆլոպ անցումներ: Թաղանթային սպիտակուցների շարժունակությունը:   

 Սպիտակուցների կառուցվածքի տարբեր մակարդակները (առաջնային, երկրորդային, 

գերերկրորդային, դոմենային, երրորդային և չորրորդային):   

 Թաղանթները որպես կենսահամակարգերի ունիվերսալ բաղադրամաս: Թաղանթների 

կառուցվածքային առանձնահատկությունները: Թաղանթային սպիտակուցների և 

լիպիդների բնութագիրը, սպիտակուց-լիպիդ փոխհարաբերությունը: 

 Էներգիայի մինիմիզացման և դարսվածքի ձևավորման կինետիկայի գործոնները 

սպիտակուցների ֆոլդինգի պրոցեսում: Միսֆոլդինգը կանխող գործոնները, շապերոններ: 

Միսֆոլդինգի հետևանքները:  

 Թաղանթների միջով նյութերի պասիվ և ակտիվ  տեղափոխման 

առանձնահատկությունները: Ներնստի-Պլանկի հավասարում, Գոլդմանի հավասարումը 

պոտենցիալի և իոնային հոսքի համար: 

 Նուկլեինաթթուների կառուցվածքային մակարդակները: ԴՆԹ-ի կոնֆորմացիոն 

առանձնահատկությունները: ԴՆԹ-ի հալման կորերի բնութագիրը: ԴՆԹ-լիգանդ 

տարաբնույթ փոխազդեցությունների բնութագիրը: 

 Կենսաթաղանթների մասնակցությունը տեղեկատվության (ինֆորմացիայի) բջջի ներս 

տեղափոխման գործընթացներում: Արտաքին ազդանշանի բջջի ներս տեղափոխման 

կասկադի բաղադրամասերի բնութագիրը. Տեղափոխման հիմնական ուղիները: 



 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 դասերըª ստորակարգված (հիերարխիկ), 

ցանցային, ռելյացիոն: Տվյալների ներկայացման մակարդակները: 
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