
«ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱՆՐԷԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» 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. 

 Զարգացնել խոր մասնագիտական գիտելիքներ կիրառական մանրէաբանության և նորարարական 

տեխնոլոգիաների հիմնարար և կիրառական ասպարեզներում, գիտական հետազոտություններ 

կատարելու և գիտական արդյունքներն արտադրության մեջ փորձարկելու և ներդնելու 

ունակություն,  

 Խթանել ուսանողների նորարարական մտածողությունը՝ մշակելու կիրառական նշանակության և 

հետազոտությունների արդյունքների ներդրման և առևտրայնացման նորարարական առաջարկներ, 

ձևակերպելու առաջադրանքի հետազոտության նպատակը և առաջադրել խնդիրներ կիրառական 

մանրէաբանության տարբեր ոլորտներում,  

 Մշակել մասնագիտական գործունեության օբյեկտների և հետազոտման գործընթացների, ինչպես 

նաև դրանք իրականացնող կոլեկտիվների աշխատանքի ծրագրավորում և կազմակերպում, ընտրել 

նշված գործընթացների իրականացման համար կազմակերպական մեթոդներ, ինչպես նաև 

տեխնոլոգիական, ծրագրային և գործիքային միջոցներ,  

 Ծրագրավորել և կազմակերպել ստացված արդյունքների ներդրման և առևտրայնացման 

գործընթացը: 

 

Կրթական վերջնարդյունքները. 

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.  

Ա1. նկարագրելու բնական գիտությունների գերժամանակակից նվաճումների վրա հիմնված ամբողջական 

պատկերացումները, ինչպես նաև  օրգանական աշխարհում և դրանում մանրէների ու այլ կենդանի 

օրգանիզմների դերը  

Ա2. նկարագրելու անհատական և խմբակային (համալիր, նախաձեռնող և պատվիրված 

հետազոտությունների առանձնահատկությունները, ռեֆերատի, թեզիսի, հոդվածի, զեկուցման, 

հաշվետվության և այլ տիպի գիտական տեղեկատվության մշակման եղանակները, հետազոտությունների 

առանձնահատկությունները կենսաբանության և հարակից ոլորտներում։  

Ա3. պատկերացնելու մանրէների արտադրական շտամների ստացման, ընտրության, պահպանման և 

կենսատեխնոլոգիայում, էներգետիկայում ու բնապահպանությունում օգտագործման մեթոդները և 

ճանապարհները, նրանց արտադրողականության և տնտեսական արդյունավետության գնահատումը 

Ա4. բացատրելու կենսաբանական երևույթները, որում ներդաշնակորեն կապված են մանրէների, նրանց 

կողմից իրականացվող գործընթացների, նրանց ֆիզիկաքիմիական կազմի և նյութափոխանակության 

ճանապարհների կարգավորման ու էվոլյուցիայի մասին պատկերացումները 



Ա5. ներկայացնելու մանրէաբանական կենսատեխնոլոգիաների և նորարարական մոտեցումների հիմնարար 

և կիրառական հիմնախնդիրները, սննդի, էներգիայի նոր աղբյուրների, այլընտրանքային էներգետիկայի 

զարգացման, տարբեր արտադրություններում Հայաստանի մանրէների կիրառման հնարավորությունները, 

մանրէների կիրառմամբ գյուղատնտեսական և արդյունաբերական օրգանական թափոնների վերամշակման 

տեխնոլոգիաների ստեղծման կամ բարելավման ու կիրառման առավելություններն ու 

հեռանկարայնությունը։ 

Ա6. ներկայացնելու կիրառական մանրէաբանության ժամանակակից մոտեցումները և 

կենսատեխնոլոգիական արտադրությունների հիմնահարցերը, կենսաբանական մեթոդներով ստացվող 

վառելիքի արտադրման հիմնական մեթոդները և դրանց առանձնահատկությունները, նկարագրելու 

կենսառեակտորների օգտագործման անվտանգության հարցերը, էթիկայի կաննոները, համապատասխան 

արտադրական ձեռնարկություններում աշխատանքային հմտությունները։ 

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Բ1. պատկերացնելու ժամանակակից գիտության և հետազոտությունների ու նորարարական 

գործունեության մոտեցումների մեթոդոլոգիային և մեթոդական ապարատին՝ վերլուծական և քանակական, 

մանրէաբանական մասնագիտական գործունեության ընթացքում օգտագործվող մեթոդների և նորագույն 

սարքավորումների հնարավորություններն ու սահմանները, նորարարական առաջարկների ու տնտեսական 

հիմնավորման կազմելը համակարգչային եղանակով տեղեկատվության հավաքման, խմբագրման, 

մշակման, պահպանման, փոխանցման և պաշտպանության մեթոդները 

Բ2. իրականացնելու  հետազոտությունների պլանավորում, հիմնավորում, պատենտա-տեղեկատվական 

վերլուծություն,  կիրառելու մեթոդների ընտրության,  դրական և բացասական ստուգիչների, ճշգրիտ 

տվյալների և դրանց վերարտադրության սկզբունքները,  որակական և քանակական, վերլուծական և 

համեմատական մեթոդները, հետազոտությունների արդյունքների ներկայացմամբ պատրաստելու 

զեկուցումներ 

Բ3. գնահատելու կենսաբանական օբյեկտների օգտագործման հնարավորությունները, մշակելու 

կենսավառելիքի ստացման նոր տեխնոլոգիաներ, իրականացնելու արտոնագրման համար անհրաժեշտ 

գործընթացներ,  արտադրական պայմաններում սննդամթերքի մանրէաբանական վերահսկողություն, 

կիրառելու  հմտություները աշխատելու սննդի, առողջապահական, բժշկական, լաբորատորիաներում, 

կարճաժամկետ վերապատրաստումից հետո աշխատելու համապատասխան արտադրությունում, մշակելու 

կենսատեխնոլոգիայի ոլորտի բիզնես ծրագրեր, կիրառելու մանրէաբանական ճշգրիտ մեթոդներ, խմորման 

վերջնանյութերի հավասարակշռության վերլուծության մեթոդներ, դրսևորել աշխատանքի բարձր 

արդյունավետություն` և՛ որպես խմբի անդամ, և՛ որպես խմբի ղեկավար, ձևակերպելու գիտական 

հոդվածներ և հաղորդումներ։ 

Բ4. կիրառելու  մանրէաբանության, մոլեկուլաբջջային կենսաբանության և այլ ուղղությունների հիմնական և 

վերլուծական ճշգրիտ քանակական մեթոդները, և համադրելու կիրառական կենսաբանության և մանրէների 

կենսատեխնոլոգիայի, ինչպես նաև գենետիկական, բջջային և նյութափոխանակային ճարտարագիտության 

ու կլոնավորման զարգացման հիմնախնդիրները, հայեցակարգերն ու հեռանկարները 

Բ5. վերլուծելու և գնահատելու մանրէների ուսումնասիրման կենսատեխնոլոգիական մեթոդները,  

կանխատեսելու և մոդելավորելու ֆերմենտների սինթեզի համակարգված և հաջորդական մակածումը, 

կարգավորելու մանրէների աճը և նյութափոխանակությունը տարբեր գործոններով, կիրառելու մանրէների 

նյութափոխանակային առանձնահատկությունները տարբեր արտադրություններում առաջադրելով 

հետազոտության նպատակներն և խնդիրները:  

Բ6. պլանավորելու էկոլոգիական իրավիճակի բարելավման միջոցառումներ, բնության և արտադրության 

մեջ օրգանական թափոնների մշակման  առաջարկներ, մշակելու բնության և մարդու առողջության 

պահպանմանն ուղղված ծրագրեր, լուսաբանելու մանրէների կենսազանգվածի ստացման 

նյութաէներգետիկական հաշվեկշիռը և գնահատելու մանրէների աճը ըստ ածխածնի, թթվածնի և ջրածնի,  

մեկնաբանելու և հիմնավորելու մանրէների կիրառմամբ բնապահպանական կենսատեխնոլոգիաների 

մշակման (թափոնների վերամշակում, մետաղների կենսատարրալվացում և կենսառեմեդիացիա) 

առավելություններն ու սահմանափակումները։ 

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Գ1.օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային 

գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)։                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



Գ2․վերլուծելու և գնահատելու առկա խնդիրները, ինչպես նաև առաջադրելու դրանց լուծման ինքնուրույն 

նոր խնդիրներ:  

Գ3. պատրաստելու հետազոտությունների արդյունքների ներկայացմամբ զեկուցումներ:  

Գ4. մշակելու և ներկայացնելու կիրառական մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ոլորտի բիզնես 

ծրագրեր և ստարտ-ափ նախագծեր։  

Գ5. աշխատելու խմբի անդամ կամ ղեկավար, դրսևորելու աշխատանքի բարձր արդյունավետություն, 

պլանավորելու էկոլոգիական իրավիճակի բարելավման միջոցառումներ և նպաստելու բնության մարդու 

առողջության պահպանմանն ուղղված աշխատանքներ, պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը։ 

 

Կրթությունը շարունակելու հնարավորությունները.  

Ծրագրի շրջանավարտները կարող են աշխատանքի անցնել կիրառական կենսաբանության և 

կենսատեխնոլոգիաների ոլորտում գործող կազմակերպություններում ու ձեռնարկություններում` 

զբաղեցնելով հետևյալ պաշտոնները. 

Գիտահետազոտական լաբորատորիաներում և կենտրոններում 

. գիտական աշխատողներ, 

Կենսատեխնոլոգիական արտադրական լաբորատորիաներում և արտադրություններում 

. գիտաարտադրական բաժինների և խմբերի աշխատակիցներ,  

.            տեղեկատվական և խորհրդատվական բաժինների մասնագետներ և խորհրդատուներ,  

. լաբորատորիաների ղեկավարներ և մասնագետներ, 

Սննդամթերքի և  դեղորայքային արտադրություններում 

. մանրէաբանական լաբորատորիաների վարիչներ, 

. մանրէաբանական լաբորատորիաների մանրէաբաններ, 

.            տեղեկատվական և խորհրդատվական բաժինների մասնագետներ և խորհրդատուներ 

Սննդի անվտանգության և մանրէաբանական մշտադիտարման ծառայությունների 

կազմակերպություններում 

.            Մասնագետներ  և խորհրդատուներ 

Այլընտրանքային էներգետիկայի ենթակառուցվածքներում 

.            Մասնագետներ և խորհրդատուներ 

Միջազգային գիտատեխնոլոգիական, էկոլոգիական մշտադիտարման և տնտեսական զարգացման տարբեր 

կազմակերպություններում 

.            Մասնագետներ և խորհրդատուներ 

Նորարարական կամ գիտատեխնոլոգիական կազմակերպություններում 

.            Տեխնոլոգիաների կենսաբանական փորձարկման լաբորատորիաների ինժեներներ, մասնագետներ և 

խորհրդատուներ         

Ագրովերամշակող և գյուղատնտեսության կազմակերպություններում 

. ինֆորմացիոն և խորհրդատվական բաժինների աշխատակիցներ, 

ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության 

. քոլեջներում և միջնակարգ մասնագիտական հաստատություններում ուսուցիչներ: 

Հնարավոր աշխատավայրերն են. ԵՊՀ Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի 

ամբիոնը, ԵՊՀ Մանրէաբանական կենսատեխնոլոգիաների և կենսավառելիքի նորարարական կենտրոնը,  

ՀՀ բուհերի համապատասխան ամբիոնները կամ գիտական կենտրոնները, Կիրառական մանրէաբանություն 

և նորարարական տեխնոլոգիաների ու հարակից ոլորտներում գործող գիտական և գիտա-արտադրական 

ձեռնարկությունները, տարբեր նորարարական կենտրոնները կամ կազմակերպություները և այլ:  

Ստորև ներկայացվում են ՀՀ կենսաբանության ոլորտում գործող որոշ ձեռնարկություններ և դրանց 

գործունեության ոլորտը.  

. Բուհեր  

-Համապատասխան ամբիոններ և գիտական կենտրոններ, 



. Գիտահետազոտական ինստիտուտներ 

-Համապատասխան գիտական և գիտատեխնոլոգիական լաբորատորիաներ, 

. Սննդամթերքի արտադրություններ և դեղագործական ընկերություններ 

-Համապատասխան լաբորատորիաներ և ծառայություններ, 

.            Նորարարական կենտրոններում 

-Համապատասխան լաբորատորիաներում կամ բաժիններում 

  

  

             Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ Կենսաքիմիայի, 

մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնում, ԵՊՀ Մանրէաբանական կենսատեխնոլոգիաների և 

կենսավառելիքի նորարարական կենտրոնում, ինչպես նաև ասպիրանտուրայում: 

 

Ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը և բովանդակությունը.  

«Կիրառական մանրէաբանություն» մագիստրոսական կրթական ծրագիրն ընդգրկում է  ընդհանուր և 

մասնագիտական պարտադիր և կամընտրական դասընթացներ, որոնց շնորհիվ ուսանողները 

հնարավորություն են ստանում ձեռք բերած գիտելիքները կիրառել հետագա մասնագիտական 

գործունեության մեջ: Մասնագիտական դասընթացների մի մասը ընդգրում է հետազոտական բաղադրիչ, 

ինչը թույլ է տալիս ուսանողներին իրականացնել անհատական կամ խմբային հետազոտական աշխատանք, 

առաջարդրել հետազոտության խնդիրներ,  կիրառել լաբորատոր մեթոդներ, վերլուծել ստացված 

արդյուքները և ներկայացնել եզրակացությունները: Ուսանողը հնարավորություն է ունենում տալ 

նորարարական մոտեցումներ մանրէաբանական արտադրության, մանրէների կիրառմամբ 

գյուղատնտեսական և արդյունաբերական օրգանական թափոնների վերամշակման, էներգիայի 

այլընտրանքային աղբյուրների ստացման տեխնոլոգիաների ոլորտներում: Ուսանողը սովորում է մշակել 

բիզնես գաղափարներ մանրէաբանական, կենսատեխնոլոգիական, նյութափոխանակային 

ճարտարագիտության և վերլուծական ճշգրիտ քանակական մեթոդների կիրառմամբ: Որոշ դասընթացներ 

ուսանողները իրականացնում են արտադրական տարբեր գործարաններում՝ ծանոթանալու մանրէների 

կիրառմամբ արտադրական գործընթացին: Շնորհիվ Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և 

կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի լաբորատորիաների և Մանրէաբանական կենսատեխնոլոգիաների և 

կենսավառելիքի նորարարական կենտրոնի տեխնիկական հագեցվածության՝ ուսանողները ծանոթանում և 

տիրապետում են տարբեր նորագույն սարքավորումների աշխատանքին: Այսպիսով, ծրագրի 

մագիստրոսները ունենում են ոչ միայն հիմնարար գիտելիքներ մանրէների կիրառմամբ նոր 

տեխնոլոգիաների, կենսագործընթացների կառավարման վերաբերյալ, այլև կարողանում են ստացած 

գիտելիքները կիրառել նոր տեխնոլոգիաների մշակման և գաղափարը գիտությունից դեպի արտադրություն 

անցման համար:  

 

Պրակտիկայի վերաբերյալ տեղեկատվությունը  

Մասնագիտական պրակտիկան անց է կացվում ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետում, ԳԱԱ 

ինստիտուտների գիտական լաբորատորիաներում, ինչպես նաև արտադրական տարբեր 

լաբորատորիաներում: 

 

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 

 

 

«Կիրառական մանրէաբանություն»  կրթական ծրագիր  

Բլոկային հարցեր 

 

1. Մանրէների աճեցման մեթոդները, մանրէների կուլտուրաները։ 

2. Պրոկարիոտների դասակարգումը և դրա դժվարությունները։ Դասակարգման համակարգեր և 

չափանիշներ։  

3. Խմորում, խմորման տեսակները:  

4. Կաթնաթթվային խմորում (հարուցիչները, քիմիական փոխակերպումները և գործնական 

նշանակությունը)։ 

5. Մանրէների աերոբ և անաերոբ շնչառությունը։ 

6. Մանրէների գեների ռեկոմբինացում, տրանսֆորմացում, կոնյուգացում, տրանսդուկցիա։ 

7. Մանրէների կենսատեխնոլոգիաներ, դրանց ավանդական և ժամանակակից ձևերը։  

8. Մանրէների կենսատեխնոլոգիաների մեթոդները    գենետիկական, բջջային և ֆերմենտային 

ճարտարագիտություն, կլոնավորում։ 

9. Մանրէները ջրային էկոհամակարգերում և հողում։ 

10. Վարակիչ բակտերիական հիվանդությունների տեսակները, փուլերը և փոխանցման ընդհանուր 

մեխանիզմները։ 

11. Արտակարգ վտանգավոր վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչները, դրանց 

առանձնահատկությունները:  

12. Բակտերիական և վիրուսային հիվանդությունների կանխարգելման միջոցառումները, 

պատվաստում։ 

13. Վիրուսներն երկրագնդում և դրանց դերը բնության մեջ։ 

14. Բակտերիաֆագեր։  

15. Վիրուսների վերարտադրումը կենդանի բջիջներում: 

16. Վիրուսային քաղցկեղ։ Ուռուցքածին վիրուսների ընդհանուր բնութագիրը։ 

17. Էլեկտրոնների փոխանցման ուղիները ֆոտոսինթեզի գործընթացում։ 

18. Ֆոտոսինթեզի մթնային փուլը բույսերում։ 

19. Պլաստիդները և դրանց առանձնահատկությունները։ 

20. Ֆոտոսինթեզին մասնակցող գունակները։ 

21. Բույսերի աճի և զարգացման կարգավորումը։ 
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