
«ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ» ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

 

Մասնագիտություն՝ Կենսաքիմիա 

 ուսուցման ձևը՝ առկա 

 տևողությունը՝  2 տարի 

 ուսման վարձի չափը՝ 500 000 (հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ 

 շնորհվող որակավորումը՝ Կենսաբանության մագիստրոս 

 

Ծրագրի նպատակները. 

 Ուսանողներին օժտել այնպիսի հիմնարար գիտելիքներով և հմտություններով, որ նրանք ունակ 

լինեն իրականացնել բուժական-ախտորոշիչ գործունեություն, կենսաքիմիական, կլինիկական-

լաբորատոր, իմունոլոգիական և, բժշկա-գենետիկական հետազոտություններ: 

 Ուսանողին ունակ դարձնել իրականացնել բժշկական-լուսավորչական գործունեություն 

բնակչության մեջ` առողջության, առողջ ապրելակերպի, առողջության վրա էկոլոգիական 

գործոնների ազդեցության, տարբեր հիվանդությունների կանխարգելման հարցերով 

Զարգացնել ուսանողների կարողությունները՝ իրականացնելու գիտահետազոտական 

գործունեություն բուսաբժշկական, կլինիկական բժշկակենսաբանական խնդիրների ուղղությամբ, 

ինչպես նաև՝ կարդալու դասախոսություններ, անցկացնելու լաբորատոր և գործնական դասեր 

բժշկական բուհերի և քոլեջների սովորողների հետ,  

 

Կրթական վերջնարդյունքները. 

 

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.  

Ա1. քննարկել մասնագիտական արդի հիմնախնդիրների լուծման հնարավորությունները, վերլուծել 

կենդանի բջիջներում կառուցվածքաֆունկցիոնալ հնարավոր փոփոխություններն արտաքին վնասակար 

գործոնների ազդեցության պայմաններում, պնդել տարբեր մեթոդների համադրման 

նպատակահարմարությունը կենսաքիմիական ուսումնասիրությունների ընթացքում:  

Ա2. նկարագրել տարբեր ֆերմենտների գործողության հնարավոր մոլեկուլային մեխանիզմները, բացատրել 

ֆերմենտների, մետաղների իոնների և լիգանդների փոխազդեցության և ֆերմենտների ակտիվության 

կարգավորման մեխանիզմները կենդանական և բուսական օրգանիզմներում:  

Ա3. լուսաբանել նյութափոխանակության կարգավորման սկզբունքները, ձևակերպել  նյութափոխանակային 

ուղիների կառուցվածքը, բացատրել, թե ինչպիսի ախտաբանական վիճակների կարող  են հանգեցնել 

նյութափոխանակության  հիմնական կենսապոլիմերների, բջջային թաղանթների և փոխադրող 

համակարգերի  կառուցվածքի և հատկությունների փոփոխությունները, ներկայացնել սննդի կենսաքիմիայի 

հիմնական սկզբունքները  

Ա4. Բացատրել ախտաբանական գործընթացներին զուգակցող կենսաքիմիական մեխանիզմները, բացատրել 

առանձին դեղամիջոցների, քիմիաթերապևտիկ միջոցների, քսենոբիոտիկների ազդեցությունը օրգանիզմի 

վրա, ներկայացնել «քիմիական սթրեսի» զարգացման պայմաններում հոմեոստազի ապահովման և 

խափանման մոլեկուլային մեխանիզմները: 



Ա5. ձևակերպել մանրէների կենսաքիմիական առանձնահատկությունները՝ կապված  կենսատեխնոլոգիայի 

ժամանակակից խնդիրների լուծման հետ, նկարագրել գենետիկական ճարտարագիտության կիրառումը 

տարբեր ոլորտներում, արժևորել նոր ստացված մուտանտ բջիջների դերը: 

Ա6. նկարագրել անհատական և խմբակային (համալիր), նախաձեռնող և պատվիրված 

հետազոտությունների առանձնահատկությունները, ներկայացնել գիտական տեղեկատվության մշակման 

եղանակները, կատարել գիտական հաղորդումներ և զեկուցումներ, վարել գիտական բանավեճեր, կատարել 

հարցադրումներ քննարկվող թեմայի շուրջ:  

 

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Բ1. գործնականում իրականացնել կենսաբանական օբյեկտների հետ տարբեր գիտահետազոտական 

փորձարարական աշխատանքներ՝ օգտագործելով ժամանակակից սարքավորումներ, օգտվել հայրենական և 

արտասահմանյան տեղեկատու գրականությունից , մշակել կենսաքիմիական խնդրի լուծման նպաստավոր 

եղանակ, մասնակցել կենսաքիմիական խնդրի լուծման ուղիներին վերաբերող քննարկումներին, ստացված 

տվյալներն ենթարկել վիճակագրական մշակման, ներկայացնել գիտական հետազոտությունների 

արդյունքները հաշվետվությունների և գիտական տպագրությունների ձևով։ 

Բ2. գործնականում իրականացնել կլինիկական նշանակություն ունեցող միացությունների հայտնաբերում, 

նրանց քանակության հիմնան վրա փաստարկել հնարավոր պաթոլոգիկ վիճակի առկայությունը, կատարել 

նրանց փոփոխության դինամիկայի ուսումնասիրություն տարբեր ախտաբանական վիճակներում և տարբեր 

սթրեսային գործոնների (իոնացնող ճառագայթում, բարձր ջերմաստիճան և այլն) ազդեցությամբ: 

Բ3. գնահատել բուսական մթերքների կենսաբանական արժեքն ըստ  նրանցում պարունակվող 

անփոխարինելի և կենսաբանական ակտիվ միացությունների պարունակության: Օգտագործել 

կենսաքիմիական ցուցանիշները բուսական մթերքի որակն ու  անվտանգությունը գնահատելու համար: 

Գնահատել առաջին անհրաժեշտության սննդամթերքում առկա վտանգավոր հավելումների առկայությունը,  

Բ4. Վերլուծել  ֆարմակաթերապիայի տարիքային առանձնահատկությունները, կիրառել ռացիոնալ 

հակաբիոտիկաթերապիայի  կիրառման սկզբունքներ իրավիճակային և պրոբլեմային խնդիրների լուծման 

համար, գնահատել օրգանիզմում ընթացող կենսաքիմիական գործընթացները, համեմատել դրանք 

բնականոն և ախտաբանական վիճակներում, տարբերակել կենսաբանորեն ակտիվ նյութերի 

ֆիզիոլոգիական և ախտաբանական գործընթացները: 

Բ5. վերլուծել կենսաթաղանթների ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդներն ու մոտեցումները,  

գնահատել բակտերիաների խմորման և անաերոբ շնչառության կենսաէներգետիկական 

արդյունավետությունը, վերլուծել մանրէներում գենետիկական ճարտարագիտության և ԴՆԹ-ի 

ռեկոմբինացման մեթոդները: 

Բ6. իրականացնել  հետազոտությունների պլանավորում՝ հիմնավորում, պատենտատեղեկատվական 

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

տվյալների և դրանց վերարտադրության սկզբունքները, օգտագործել որակական և քանակական, 

վերլուծական և համեմատական մեթոդներ:  Հանդես գալ գիտական զեկույցով, իրականացնել քննարկումներ 

զեկուցումների շուրջ: Զեկուցել սեփական հետազոտության արդյունքները    

 

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Գ1. տիրապետել կենսաքիմիական հետազոտությունների համընդհանուր կիրառություն ունեցող 

մեթոդներին, միավորել, քննարկել, մեկնաբանել և ընդհանրացնել իր  գիտելիքները կենսաբանական 

մակրոմոլեկուլների հետազոտության տարբեր մեթոդների վերաբերյալ, փոխանցել ունեցած գիտելիքները 

ուսանողներին:  

Գ2. վերլուծել ստացված գիտելիքները և կատարել եզրակացություններ, վերլուծել առկա խնդիրները և 

առաջարկել  դրանց լուծման եղանակներ: Համակարգել և դասակարգել ստացած գիտելիքները և ուղղել 

կիրառական խնդիրների լուծմանը, վերլուծել փաստերը և կատարել հետևություններ, տալ նոր 

առաջարկներ և լուծումներ, միավորել ստացված գիտելիքները և օգտագործել այն ինչպես գիտակրթական 

հաստատություններում, այնպես էլ` արդյունաբերական ձեռնարկություններում, նախագծել բիզնես 

առաջարկներ նորարարական տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ: 

Գ3. ձևավորել գիտական մոտեցում օրգան-համակարգերի գործունեության վերաբերյալ որպես մեկ 

միասնական ամբողջություն, ախտորոշել նրանց խանգարումները՝ կենսաքիմիական գործընթացների 



խաթարումների պատկերի հիման վրա, վերլուծել օրգանիզմի հիմնական կենսաբանական հեղուկների 

(արյուն, մեզ, լեղի, ստամոքսահյութ) լաբորատոր ախտորոշման արդյունքերը,  

Գ4. գնահատել ֆերմենտները՝ որպես ռեագենտներ կենսատեխնոլոգիայում և դիագնոստիկայում, վերլուծել 

միջավայրի պայմանների և սուբստրատների ճիշտ օգտագործումը կենսաբանության բազմաճյուղ 

ոլորտներում,  որոնց անհրաժեշտ է համալրել էնզիմների կարգավորման հնարավոր մեխանիզմներով։ 

Գ5. կիրառել կենսաքիմիկական հասկացություններ և  տերմիններ  բուսական մթերքի որակն ու 

անվտանգությունը գնահատելիս, արժևորել ճիշտ սնվելու մշակույթի ձևավորումը առողջության 

պահպանման գործում, առաջարկել տարբեր տարիքային խմբերի համար նորմալ աճը և զարգացումը 

ապահովող սննդակարգեր,  վերլուծել աշխարհում և ՀՀ-ում սննդի անվտանգությունը ապահովող առկա 

խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները։ 

Գ6. Համակողմանիորեն վերլուծել փորձնական արդյունքները և տեսական նյութը, պատրաստել 

զեկուցումներ՝ սեփական հետազոտությունների արդյունքների ներկայացմամբ, մասնակցել գիտական 

քննարկումների և բանավեճերի: Իր ստացած տեղեկատվությունը փոխանցել մյուս ուսանողներին, 

սովորեցնել ուսանողներին իրենց փորձնական տվյալների հիման վրա զեկուցում պատրաստելը, 

մեկնաբանել իր կողմից ստացված և գրականությունից հայտնի գիտական տվյալները, 

  

Կրթությունը շարունակելու հնարավորությունները. 

 

Հայաստանի Հանրապետությունում “Ընդհանուր և բժշկական կենսաքիմիա” մասնագիտությամբ 

մագիստրոսական ծրագիր գործում է միայն ԵՊՀ Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և 

կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնում:  

Ծրագրի շրջանավարտները կարող են աշխատանքի անցնել կրթության, գյուղատնտեսւթյան և 

առողջապահության ոլորտներում, մասնավորապես` գիտահետազոտական լաբորատորիաներում, 

բժշկական կլինիկաների կենսաքիմիական լաբորատորիաներում, դեղեր արտադրող գործարաններում, 

մթերքների կամ ապրանքների որակի ապահովման կամ վերահսկման և կենսաբանական 

մշտադիտարկման ծառայություններում, փորձագիտական կազմակերպություններում` զբաղեցնելով 

հետևյալ պաշտոնները. 

 գիտահետազոտական ինստիտուտներում`գիտաշխատող, թեմայի ղեկավար, լաբորատորիայի 

ղեկավար, աշխատող խմբի ղեկավար 

 կլինիկական լաբորատորիաներում` գիտաշխատող, բժիշկ-կենսաքիմիկոս, թեմայի ղեկավար, 

լաբորատորիայի ղեկավար, աշխատող խմբի ղեկավար 

 դեղեր արտադրող գործարաններում, մթերքների կամ ապրանքների որակի ապահովման կամ 

վերահսկման և կենսաբանական մշտադիտարկման ծառայություններում, փորձագիտական 

կազմակերպություններում` կենսաքիմիկոս, փորձագետ, լաբորատորիայի ղեկավար, 

ծառայության ղեկավար, խորհրդատու: 

Հնարավոր աշխատավայրերն են` ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետ, Կենսաբանություն ԳՀ 

ինստիտուտ, ՀՀ ԳԱԱ ինստիտուտներ (Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ, Կենսաքիմիայի 

ինստիտուտ, Օրգանական և դեղափործական քիմիայի գիտաարտադրական կենտրոն և այլն), բուհեր 

(Երևանի պետական բժշկական համալսարան, Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան, 

Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան), ՀՀ առողջապահության նախարարության, ՀՀ 

գյուղատնտեսության նախարարության, ՀՀ բնապահպանության նախարարության, ՀՀ կրթության և 

գիտության նախարարության աշխատակազմեր և կազմակերպություններ, կլինիկական լաբորատորիաներ, 

արդյունաբերական ձեռնարկությունների լաբորատորիաներ, դեղեր արտադրող կազմակերպություններ 

(Աբովյանի “Արփիմեդ” ՍՊԸ), մթերքների կամ ապրանքների որակի ապահովման կամ վերահսկման և 

կենսաբանական մշտադիտարկման լաբորատորիաներ և ծառայություններ:  

Ծրագրի շրջանավարտները կարող են աշխատել նաև տարբեր միջազգային 

կազմակերպություններում։ 



Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ կամ ՀՀ ԳԱԱ 

ասպիրանտուրայում: 

 

Ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը և բովանդակությունը 

 

«Ընդհանուր և բժշկական կենսաքիմիա» մագիստրոսական կրթական ծրագիրը կազմված է  

ընդհանուր և մասնագիտական պարտադիր և կամընտրական դասընթացներից: Կամընտրական 

դասընթացների շնորհիվ ուսանողները ստանում են հիմնարար և/կամ բժշկական կենսաքիմիական խորը 

գիտելիքներ: Մասնագիտական որոշ դասընթացներ իրականացվում են հետազոտական բաղադրիչի 

կատարմամբ, ինչի շնորհիվ ուսանողները պլանավորում են փորձարարական աշխատանք և, 

ներկայացնելով հետազոտության խնդիրները ու կիրառելով  համապատասխան կենսաքիմիական 

մեթոդների համադրում, կարողանում են վերլուծել արդյուքները և տալ ամփոփ եզրակացություններ: 

Ուսանողը ստանում է գիտելիքներ, որոնց շնորհիվ կարողանում է ներկայացնել մասնագիտության արդի 

հիմնախնդիրները, կլինիկական նշանակություն ունեցող միացությունների կիրառման ոլորտները, 

կենսաբանորեն ակտիվ նյութերի ազդեցությունը ֆիզիոլոգիական և ախտաբանական գործընթացներում: 

Շնորհիվ Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի լաբորատորիաների 

տեխնիկական հագեցվածության՝ ուսանողները ծանոթանում և տիրապետում են այնպիսի նորագույն 

սարքավորումների աշխատանքին և արդի մեթոդներին, որոնք կիրառվում են կենսաքիմիական 

ախտորոշման լաբորատորիաներում: Որոշ դասընթացներ ուսանողները իրականացնում են բժշկական 

տարբեր հաստատություններում՝ ծանոթանալու կլինիկական ախտորոշման մեթոդներին և կարողանալու 

իրականացնել բժշկական և կլինիկական հետազոտություններ: Այսպիսով, ծրագրի մագիստրոսները 

ունենում են ոչ միայն հիմնարար գիտելիքներ օրգանիզմում ընթացող կենսաքիմիական գործընթացների և 

ախտաբանական վիճակների վերաբերյալ, այլև կարողանում են ստացած գիտելիքները կիրառել հետագա 

մասնագիտական գործունեության ընթացքում: 
 

Պրակտիկայի վերաբերյալ տեղեկատվությունը. 

Մասնագիտական պրակտիկան իրականացնում է ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետում, ԳԱԱ 

ինստիտուտներում, բժշկական հաստատություններում 

 

 

 

Ընդունելության քննության անցկացման ձևաչափը՝ բանավոր:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ընդունելության քննության հարցաշար 

 

1. Ամինաթթուներ 

2. Ամինաթթուների դասակարգումը 

3. Ամինաթթուների մոդիֆիկացիոն փոփոխությունները 

4. Ամինաթթուների  թթվահիմնային հատկանիշները 

5. Ամինաթթուների ստերեոիզոմերիան 

6. Պեպտիդային կապ 

7. Պեպտիդներ՝ կարնոզին, անսերին, գլյուտատիոն 

8. Սպիտակուցի առաջնային, երկրորդային, երրորդային և չորրորդային կառուցվածքները  

9. Սպիտակուցի բնափոխումը 

10. Սպիտակուցների ֆունկցիաները 

11. Սպիտակուցների դասակարգումը 

12. Պարզ սպիտակուցներ՝ հիստոններ և պրոտամիններ 

13. Պարզ սպիտակուցներ՝ ալբումիններ և գլոբուլիններ 

14. Բարդ սպիտակուցներ՝ քրոմոպրոտեիններ 

15. Հեմոպրոտեիններ, հեմոգլոբին, տեսակները, միոգլոբին 

16. Հեմոգլոբինի լիգանդները 

17. Թթվածնով հագեցման օրինաչափությունները հեմոգլոբինի և միոգլոբինի դեպքում 

18. Իոնափոխանակային քրոմատոգրաֆիա 

19. Ժել-ֆիլտրացիա 

20. Նուկլեոպրոտեիններ, ԴՆԹ և ՌՆԹ, կառուցվածշքները, ՌՆԹ-ի տեսակները 

21. Ածխաջրեր 

22. Մոնոսախարիդներ 

23. Մոնոսախարիդների ստերեոիզոմերիան 

24. Մոնոսախարիդների հիմնական ռեակցիաները 

25. Մոնոսախարիդների ֆոսֆորական էսթերները 

26. Դիսախարիդներ 

27. Ինվերսիա 

28. Պոլիսախարիդներ 

29. Օսլա, գլիկոգեն, ցելյուլոզ, խիտին 

30. Հետերոպոլիսախարիդներ 

31. Ֆերմենտներ 

32. Ֆերմենտների կառուցվածքը 

33. Իզոֆերմենտներ 

34. Ակտիվ կենտրոն 

35. Ալլոստերիկ կենտրոն 

36. Սուբստրատի համապատասխանությունն ակտիվ կենտրոնին 

37. Ֆերմենտների ազդեցության մեխանիզմը 

38. Ֆերմենտների ակտիվության վրա ազդեղ գործոնները՝ pH, ջերմաստիճան, սուբստրատի 

կոնցենտրացիա, Միխայելիս-Մենտենիօ հավասարումը, Km 

39. Լայնուիվեր-Բերկի հավասարումը 

40. Ֆերմենտների ակտիվության կարգավորումը, արգելակման ձևերը 

41. Ֆերմենտների դասակարգումը 

42. Վիտամիններ՝ A, K, D, E, B1, B2, B3, B5, B6,H, Bc, B12, C, P 

43. Հորմոններ, նրանց առանձնահատկությունները 

44. Վահանաձև գեղձի հորմոններ 



45. Ենթաստամոքսային գեղձի հորմոններ 

46. Մակերիկամի հորմոններ 

47. Մակուղեղի հորմոններ   

48. Կենսաբանական օքսիդացում 

49. Շնչառական շղթայի փոխադրիչները 

50. Օքսիդացիոն ֆոսֆորիլացում կամ ԱԵՖ-ի սինթեզը 

51. Թթվածնի ազատ ռադիկալների առաջացումը և չեզոքացումը 

52. ՆԱԴH-ի տեղափոխման մաքոքային մեխանիզմները՝ գլիցերոֆոսֆատդեհիդրոգենազային և 

մալատդեհիդրոգենազային 

53. Լիպիդներ, ֆունկցիաները 

54. Լիպիդների դասակարգումը 

55. Ճարպաթթուներ 

56. Պարզ լիպիդներ՝ ացիլգլիցերոլներ 

57. Մոմեր 

58. Ֆոսֆոլիպիդներ 

59. Գլիցերոֆոսֆոլիպիդներ 

60. Սֆինգոֆոսֆոլիպիդներ 

61. Գլիկոլիպիդներ 

62. Ցերեբրոզիդներ 

63. Գանգլիոզիդներ 

64. Ստերոիդներ 

65. Ածխաջրերի փոխանակությունը. մարսողությունը և ներծծումը 

66. Գլիկոգենի կենսասինթեզը, կարգավորումը 

67. Գլիկոգենի ճեղքումը և կարգավորումը 

68. Գլիկոլիզ, կարգավորումը 

69. Պիրուվատի օքսիդացիոն դեկարբօքսիլացումը 

70. Կրեբսի ցիկլ 

71. Գլյուկոնեոգենեզ 

72. Պենտոզային ցիկլ 

73. Լիպիդների փոխանակությունը. մարսողություն 

74. Ճարպերի ռեսինթեզը բջջում 

75. Ճարպերի մարսողության արգասիքների ներծծումը, խիլոմիկրոններ, ցածր խտության և շատ ցածր 

խտության լիպոպրոտեիններ 

76. Ճարպաթթուների կենսասինթեզը և կարգավորումը 

77. Չհագեցած ճարպաթթուների կենսասինթեզը 

78. Ճարպաթթուների β-օքսիդացումը 

79. Կենտ թվով ածխածին պարունակող ճարպաթթուների օքսիդացումը 

80. Չհագեցած ճարպաթթուների օքսիդացումը 

81. Ճարպաթթուների օքսիդացման կարգավորումը 

82. Տրիացիլգլիցերոլների փոխանակությունը՝ ճեղքումը և սինթեզը, կարգավորումը 

83. Գլիցերոֆոսֆոլիպիդների սինթեզը 

84. Խոլեստերոլի կենսասինթեզը և կարգավորումը 

85. Սպիտակուցների փոխանակություն. Մարսողությունը օրգանիզմում  

86. Ամինաթթուների վերափոխումը աղիքային միկրոֆլորայի ազդեցությամբ 

87. Ամինաթթունռերիկ փոխանակության ընդհանուր ուղիները. Դեկարբօքսիլացում, դեզամինացում, 

տրանսամինաց ում 

88. Ամոնիակի աղբյուրները և առաջացումը 



89. Ամոնիակի չեզոքացման մեխանիզմները, օրնիթինային ցիկլ 

90. Գլիցինի փոխանակությունը 

91. Սերինի փոխանակությունը 

92. Ցիստեինի փոխանակությունը 

93. Գլյուտամինաթթվի փոխանակությունը 

94. Արգինինի փոխանակությունը  

95. Օրնիթինի փոխանակությունը 

96. Հիստիդինի փոխանակությունը 

97. Թրեոնինի փոխանակությունը 

98. Ֆենիլալանինի փոխանակությունը 

99. Թիրոզինի փոխանակությունը 
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