
   

 

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ`    Շիրակի պետական համալսարան  

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ`               Բնագիտամաթեմատիկական  

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ`      Կենսատեխնոլոգիա 

 

1. Մասնագիտություն Կենսատեխնոլոգիա 
2.Կրթական աստիճան Մագիստրոս 

3. Կրեդիտ [ECTS]   120 ECTS 

4. Լեզու Հայերեն 

5. Շնորհվող որակավորում Տեխնոլոգիայի մագիստրոս 
6. Որակավորման աստիճան  7-րդ 

7. Մուտքի պայմանները  ՇՊՀ մագիստրատուրա մրցույթային կարգով կարող են 

ընդունվել ՀՀ պետական  և ըստ մասնագիտությունների 

հավատարմագրված ոչ պետական բուհերի բակալավրի կամ 

դիպլոմավորված մասնագետի որակավորում ունեցող 

անձինք: Նույն մասնագիտության շրջանակներում 

ընդունելությունն անցկացվում է առանց քննությունների, իսկ 

հարակից մասնագիտություններով դիմորդները 

մասնակցում են համապատասխան մասնագիտության 

ուղղությամբ հարցազրույցի: 

8. Նախնական 

ուսումնառության ճանաչման 

հատուկ կարգավորումներ 

N/A 

9. Որակավորման պահանջներ և կանոնակարգեր  

Կենսատեխնոլոգիայի որակավորում ստանալու համար ուսանողը պետք է բավարարի 

ծրագրային հետևյալ պահանջները 

 Ձեռք բերի ընդհանրական և դասընթացի հատուկ կրթական վերջնարդյունքները  

 Ձեռք բերի ընտրովի դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները  

 Ապահովի ընկերությունում իր տեղակայվածությունը  

 Պատրաստի ու պաշտպանի մագիստրոսական թեզ  
10. Ծրագրի նպատակները 

Ընդհանուր նկարագիրը 

 հաղորդել մասնագիտական գիտելիքներ կենսատեխնոլոգիայի հիմնարար և 

կիրառական բնագավառների վերաբերյալ, հասարակությանն ապահովելով 

մասնագիտական գործունեության բնագավառում ժամանակակից տեխնոլոգիաներին 

տիրապետող բարձրորակ մասնագետներով, որոնք իրենց տեսական և գործնական 

հմտություններով կբավարարեն աշխատաշուկայի պահանջները, ունակ կլինեն 

գործնականում կիրառելու կենսատեխնոլոգիայի ժամանակակից մեթոդները, 

ղեկավարելու գիտական ծրագրեր, 

 ուսանողներին ունակ դարձնել  ձևակերպելու և լուծելու գիտահետազոտական 

գործունեությունում ծագած՝ խորը մասնագիտական գիտելիքներ պահանջող 

հիմնախնդիրներ, 



   
 զարգացնել ուսանողների վերլուծելու և համակարգելու կարողությունները՝  

կենսատեխնոլոգիական հետազոտման գործընթացներին վերաբերող տվյալների 

մշակման համար   
 

 

Ծրագրի կրթական վերջարդյունքները 

 
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 

 ներկայացնելու մանրէաբանության, կենսատեխնոլոգիայի և կենսաքիմիայի 

հիմնարար և կիրառական հիմնախնդիրները սննդի կենսատեխնոլոգիայում, 

նկարագրելու մանրէաբանական և կենսաքիմիական մեթոդների 

առանձնահատկությունների տեսական հիմունքները, 

 նկարագրելու սննդի կենսատեխնոլոգիայի, գենետիկական և բջջային ինժեներիայի, 

ինժեներային էնզիմոլոգիայի հիմնական հասկացությունները, որոնք անհրաժեշտ են 

կենսատեխնոլոգիական արտադրության համար, 

 նկարագրելու ՀՀ բուսական աշխարհի բազմազանության առանձնահատկությունները, 

բույսերի աճի նյութափոխանակության կարգավորման հիմքում ընկած 

օրինաչափությունները, բույսերի ուսումնասիրման կենսատեխնոլոգիական 

մեթոդների առանձնահատկությունների տեսական հիմունքները, լուսաբանելու 

երկրորդային նյութափոխանակության գործընթացների հիմքում ընկած 

օրինաչափություններն ու կարգավորման մեխանիզմները: 

 ներկայացնելու կենսատեխնոլոգիայի ժամանակակից մոտեցումների և 

կենսատեխնոլոգիական արտադրությունների հիմնահարցերը, նկարագրելու 

կենսատեխնոլոգիական օբյեկտների օգտագործման անվտանգության, 

պատենտավորման հարցերը և էթիկական նորմերը:  

 

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 

 իրականացնելու հետազոտությունների պլանավորում, հիմնավորում, մեթոդների 

ընտրություն, հետազոտությունների արդյունքների ներկայացմամբ զեկուցումների 

պատրաստում, 
 կիրառելու տեխնոլոգիական գործողություններ, մեթոդներ, տեխնիկակական 

միջոցներ կենսատեխնոլոգիական պրոցեսների հիմնական պարամետրերի չափման, 

հումքի և արտադրանքի հատկությունների որոշման համար, 
 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 ու խնդիրները, 
 իրականացնելու բույսերի (դեղաբույսերի) մեկուսացված կուլտուրաների և 

կենսաբանական ակտիվ նյութերի ստացման աշխատանքներ, վերլուծելու բնականոն 

պայմաններում աճող բույսերի հակառադիկալային ակտիվության դրսևորման 

պատճառահետևանքային կապերը, մանրէների փոխազդեցության եղանակները, 

հենվելով մանրէների և բույսերի երկրորդային նյութափոխանակության 

առանձնահատկությունների վրա մշակելու կենսատեխնոլոգիայի բնագավառի բիզնես 

ծրագրեր, 



   
 հիմնավորելու բուսական ծագման հումքից կենսաբանական ակտիվ հավելումների, 

դեղապատրաստուկների ստացման ռացիոնալ միջոցները` հաշվի առնելով դրանց 

տեսակներն ու հատկությունները, մեկնաբանելու կենսատեխնոլոգիայում և սննդային 

արդյունաբերության մեջ անթափոն և քիչ թափոններով տեխնոլոգիաների ստեղծման 

մոտեցումները, 
 տիրապետելու սննդային արդյունաբերության մեջ կիրառվող բուսական ծագմամբ 

հումքի և արտադրանքի որակի վերահսկման մեթոդներին, գնահատելու 

տեխնոլոգիական գործընթացների հեռանկարները էկոլոգիական անվտանգության և 

արդյունավետության տեսանկյունից: 
  

Գ. Ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
 

 օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, 

էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ),  

 առաջարկելու նոր խնդիրներ և գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները, 

 օգտագործելու գիտելիքներն ու կարողությունները թիմային կառավարման ոլորտում 

հետազոտական և նախագծային աշխատանքների կատարման ժամանակ 

 պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների 

արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր 

11. Ծրագրի կառուցվածքը`առարկայացանկը կրեդիտներով 

 Օտար լեզու (մասնագիտական ոլորտում)  (6 ECTS) 

 Հետազոտական աշխատանքի մեթոդաբանություն (3 ECTS) 

 Սննդի մանրէաբանություն  (6 ECTS) 

 Էնզիմոլոգիա  (3 ECTS) 

 Սննդի կենսատեխնոլոգիա (6 ECTS) 

 Սննդային և էկոթունաբանություն (3 ECTS) 

 SPSS վիճակագրական փաթեթ (3 ECTS) 

 Հաղորդակցման հիմունքներ (մասնագիտական ոլորտում) (3 ECTS) 

 Կենսաանվտանգություն և էկոռիսկ (6 ECTS) 

 Սննդի կենսաքիմիա (6 ECTS) 

 Բույսերի բազմազանություն և կենսարտադրանք (3 ECTS) 

 Պրոբիոտիկ սննդամթերքների տեխնոլոգիա (3 ECTS) 

 Մանրէների կենսատեխնոլոգիա (3 ECTS) 

 Բույսերի կենսատեխնոլոգիա (3 ECTS) 

 Սթարթ-ափ (3 ECTS) 

 Մենեջմենտը և մարքեթինգը մասնագիտական ոլորտում   (3ECTS) 

 Կենսաինժեներիա  (6 ECTS) 

 Ֆարմակոգնոզիա (3 ECTS) 

 Բուսական դեղապատրաստուկների տեխնոլոգիա (3 ECTS) 

 Բուսական հումքի կենսակոնվերսիայի տեխնոլոգիա (3 ECTS) 

 Բուսական հումքից կենսաբանական ակտիվ հավելանյութերի տեխնոլոգիա (3 ECTS) 

 Հետազոտական աշխատանք կիսամյակում (մագիստրոսական թեզի շրջանակներում) 

(30 ECTS) 

 Գիտահետազոտական պրակտիկա (9 ECTS) 

 Մագիստրոսական թեզի պատրաստում և պաշտպանում (12 ECTS) 



   

 

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ   Շիրակի Պետական Համալսարան  

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ   Բնագիտամաթեմատիկական  

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  Կենսատեխնոլոգիա 

 

  ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ  ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ 

 

1. N  
2. Դասընթացի անվանումը 

 

Օտար լեզու (մասնագիտական ոլորտում) 

3. Կրեդիտ (ECTS) 4 ECTS 
4. Լեզու  Հայերեն 
5. Շաբաթական ժամ  

(ժամ/շաբաթ) 
2 hours/per week 

6. Կիսամյակ 1st semester 
7. Դասընթացավար  
8. Ժամերի բաշխումը 

(դասախոսություն, 

լաբորատոր, գործնական 

աշխատանք) 

 

Practical work - 32 

 

9. Գնահատման ձև Oral  examination 

Individual work 
10. Դասընթացի նպատակն է 

 Improve students‟ language knowledge, develop corresponding communication skills in 

the professional sphere 
11. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից 

 

1. Language 

 Learning Languages 

 Language and Texting 

 Disappearing Languages 
 Professionally oriented texts 

 Environment and Ecology 

 Environmental Pollution 

 

2. Advertising 

 Ways of Advertising 

 Advertising and Children 
Professionally oriented texts 

 The Ecosystem 



   
 Ecological problems of Lake Sevan 

 

3. Business 

 In Business 

 Business Dilemmas 

 Business Icons 
Professionally oriented texts 

 Government Action, Private Organizations 

 British Environment 

 

4. Personality Types 

 Personality Types 

 Measuring Personality (Carl Yung) 

 Charisma 

 Personality Clash 
Professionally oriented texts 

 Medicine „Deliver then depart‟ 

 Coronary Arteries 

 First By A Head 

 Physicians and Interpreters 

                 

5. Travel 

 Travel and Tourism 

 Explorers 

 The Empty Quarter 
Professionally oriented texts 

 The Body and Health 

 Medicine and Technology 

 Medicine and Technology „Text B‟ 

 HIV and its results 

 

6. Work 

 Homeworking 

 Killer Questions 

 Situation Vacant 
Professionally oriented texts 

 The Most Powerful Computer in the Universe 

 Are smokers Junkies? 

 NHS – The National Health Service 
Life Insurance 

12. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 Be able to translate professional texts from English into Armenian and from Armenian into 



   
English 

 
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ  

 Be able to understand general meaning of the professional text, answer the questions. To 

be able to discuss, debate on some professional issues. 

 
գ. Ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 Know the importance of  “English of special purposes”, its general meaning and 

distinguished features from “General English” 
13. Դասավանդման և ուսուցման մեթոդներ  

 Individual and team work 

 Seminar discussions 

 Combination of CDs‟ with professional texts 

14. Գնահատման մեթոդներ և չափանիշներ  

 Individual work  

 Final examination: oral exam with 3 questions (30,30,40 points). The number of points is 5   

15.Հիմնական գրականության ցանկ 

1. Cotton D., Falvey D., Kent S. Language Leader Intermediate Coursebook, Pearson 

Education Limited 2010 

2. Hughes J. Language Leader Intermediate Workbook, Pearson Education Limited 2010 

3. „‟Developing Translator‟s skills‟‟ M. Araratyan, A. Alanakyan, E. Nazlukhanyan, 1999 

 



   

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ   Շիրակի Պետական Համալսարան  

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ   Բնագիտամաթեմատիկական  

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  Կենսատեխնոլոգիա 

 

  ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ  ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ 

 

1. N  

2. Դասընթացի անվանումը Հետազոտական աշխատանքի մեթոդաբանություն 

3. Կրեդիտ (ECTS) 3 ECTS 

4. Լեզու  հայերեն 

5. Շաբաթական ժամ  

(ժամ/շաբաթ) 

2ժամ/ շաբաթական     

6. Կիսամյակ 1-ին աշնանային 

7. Դասընթացավար  

8. Ժամերի բաշխումը 

(դասախոսություն, 

լաբորատոր, գործնական 

աշխատանք) 

 դասախոսություն- 14     

 գործնական աշխատանք – 8     

 լաբորատոր աշխատանք -  8    

9. Գնահատման ձև բանավոր   ամփոփիչ  ստուգում 

անհատական աշխատանք 

10. Դասընթացի նպատակն է 

 տեսական և փորձարարական հետազոտությունների մեթոդաբանության ոլորտում 

գիտելիքների խորացում և զարգացում  

 գիտահետազոտական աշխատանքների պլանավորման և իրականացման 

հմտությունների ձևավորում, ստացված տվյալների գիտատեխնիկական 

փաստաթղթերի հրապարակումների ներկայացում,  

 կենսատեխնոլոգիական գործընթացների քիմիատեխնիկական, կենսաքիմիական և 

մանրէաբանական հսկողություն բնագավառում գիտելիքների և հմտությունների 

ձեռքբերում 

 

11. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Տեսական հետազոտությունների մեթոդաբանություն: 

2. Փորձարարական հետազոտությունների մեթոդաբանություն:  

3. Հետազոտությունների տեսակները, նպատակներն ու խնդիրները, դրանց 

հիմնավորումն ու ձևակերպումը:  

4. Գիտական տեղեկատվության (ռեֆերատ, հոդված, զեկուցում, հաշվետվություն և 

այլն) դրանց մշակման եղանակները:  

5. Ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքի ձևերը, տեսակները:  

6. Հետազոտությունների պլանավորում, նյութատեխնիկական բազա 

(սարքավորումներ): 

7.  Հետազոտության ֆիզիկոքիմիական մեթոդները կենսատեխնոլոգիայում:  

8. Հետազոտության էլեկտրոքիմիական մեթոդները կենսատեխնոլոգիայում:  

9. Վերլուծության մանրադիտակային և ցենտրիֆուգալ մեթոդները:  



   
12. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 

 նկարագրելու փորձարարական հետազոտության հիմնական մեթոդները 

կենսատեխնոլոգիայի բնագավառում, 

 ներկայացնելու ժամանակակից գիտության մեթոդաբանական տեսությունն ու 

սկզբունքները, 

 նկարագրելու վերլուծական ակնարկների, հղումների, փաստաթղթերի 

ձևակերպման, գիտական նախագծերի մրցույթներին մասնակցություն կանոնները 

 սահմանել սարքերի արդյունավետ աշխատանքի կանոնները` համաձայն 

տեխնիկական անձնագրերի տվյալների, հրահանգների և անվտանգության 

նորմերի: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 

 իրականացնելու գիտական հետազոտության մեթոդաբանական հիմնավորում և 

պլանավորում, 

 ինքնուրույն սովորել հետազոտման նոր մեթոդներ 

 իրականացնելու գիտահետազոտական աշխատանքների արդյունքների մշակում 

և եզրահանգումների ձևակերպում, 

գ. ընդհանրական /փոխանցելի կարողություններ 

 օգտագործելու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ժամանակակից 

հնարավորությունները կատարած աշխատանքի արդյունքների ձևակերպման 

համար 

13. Դասավանդման և ուսուցման մեթոդներ 

 դասախոսություն 

 գործնական  և լաբորատոր աշխատանքներ 

 փորձարարական տվյալների վերլուծություն համակարգչային ծրագրերի միջոցով 

14. Գնահատման մեթոդներ և չափանիշներ 

 անհատական աշխատանք 

 ամփոփիչ ստուգում` բանավոր քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` 

յուրաքանչյուրը 25միավոր: Միավորների քայլը 5 է: 

15. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Т.В. Меледина, М.М. Данина. МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ Учебное пособиеСанкт -

Петербургский национальный исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики, 2015 
2. Статистический анализ и теория планирования эксперимента : учеб- ное пособие / Н.И. 

Сидняев. — Москва : Издательство МГТУ им. Н.Э. Бау- мана, 2017. — 195, 
3. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

бакалавров / И.Н. Кузнецов. – М.: Дашков и К, 2013 г.– 283 с. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/164452 (ЭБС «КнигаФонд») 

4. Рузавин Г.И. Методология научного познания [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

вузов / Г.И. Рузавин. – М.: Юнити-Дана, 2012 г.– 287 с. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/149317 (ЭБС «КнигаФонд») 

5. Creswell, J.W. (2008). Educational research: Planning, conducting, and evaluating 

quantitative and qualitative research (3rd). Upper Saddle River, NJ:Prentice Hall. 

 

http://www.knigafund.ru/authors/12863
http://www.knigafund.ru/books/164452
http://www.knigafund.ru/authors/26415
http://www.knigafund.ru/books/149317


   

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ   Շիրակի Պետական Համալսարան  

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ   Բնագիտամաթեմատիկական  

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  Կենսատեխնոլոգիա 

 

  ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ  ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ 

 

1. N  
2. Դասընթացի անվանումը Սննդի մանրէաբանություն 
3. Կրեդիտ (ECTS) 6  ECTS 
4. Լեզու  հայերեն 
5. Շաբաթական ժամ  

(ժամ/շաբաթ) 
4 ժամ/ շաբաթական 

6. Կիսամյակ 1-ին աշնանային 
7. Դասընթացավար  
8. Ժամերի բաշխումը 

(դասախոսություն, 

լաբորատոր, գործնական 

աշխատանք) 

դասախոսություն- 28 
գործնական աշխատանք –14 
սեմինար – 8 
լաբորատոր աշխատանք -  10 

9. Գնահատման ձև բանավոր   ամփոփիչ  ստուգում 
անհատական աշխատանք 

10. Դասընթացի նպատակն է 

1. Ուսանողներին ծանոթացնել մանրէների օգտագործման վրա հիմնված 

արտադրությունների հետ,  

2. ներկայացնել սննդարտադրությունների մանրէաբանության հիմունքները, 

ժամանակակից սննդարդյունաբերությունում կիրառվող պահածոյացնող և 

պահպանման ժամկետը երկարացնող բոլոր մեթոդները,  մանրէների դերը 

սննդամթեքների պահպանման և վերամշակման տարբեր գործընթացներում, 

3. ցույց տալ մանրէաբանական վերահսկողության կարևորությունը, իրականացնել 

սննդամթերքի սանիտարական վիճակի վերլուծություն, համեմառել պետական և 

միջազգային սանիտարա-հիգիենիկ պահանջները 
11. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Սննդամթերքի մանրէաբանություն առարկան և խնդիրները:   

2. Մանրէները և սնունդը որպես մանրէների աղբյուր:   

3. Գործոններ, որոնք ազդում են մանրէների աճի և կենսունակության վրա:   

4. Սննդամթերքի պահպանման մանրէաբանությունը:  

5. Սննդամթերքի հումքի  մանրէաբանությունը:   

6. Սննդամթերքի մանրէաբանությունը և առողջությունը:   

7. Ախտածին մանրէները , սննդային թունավորումներ և հիվանդություններ:  

8. Բուսական ծագումով սննդամթերքի մանրէաբանություն (ոգելից խմիչքներ):  

9. Հացաթխման մանրէաբանություն: 

10. Կաթի և  կաթնամթերքների մանրէաբանություն:    

11. Մսի և մսամթերքի մանրէաբանություն:   



   
12. Սննդամթերքի  մանրէաբանական զննում:  

13. Սննդամթերքի մանրէաբանական որակավորում և դրա հսկումը:  

14. Հասարակական սնման ձեռնարկություններին  ներկայացվող սանիտարա- 

հիգիենիկ պահանջները: 
12. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
 ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 

 լուսաբանելու մանրէների միջոցով տարբեր սննդամթերքների 

արտադրությունները, ինչպես նաև կիրառելու բոլոր մանրէաբանական 

մեթոդները  սննդամթերքի որակը վերահսկելու համար 
 արժեվորելու  մանրէների նյութափոխանակության  առանձնահատկությունները  

տարբեր արտադրություններում 
 հիմնավորելու սննդամթերքների արտադրության սանիտարա-մանրէաբանական 

ասպեկտները 
 բացատրելու հումքի, պատրաստի սննդամթերքների անվտանգության 

չափանիշները 
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 

 իրականացնելու սննդամթերքների մանրէաբանական հետազոտություն 

 մեկնաբանել հետազոտությունների արդյունքները և գնահատել սննդամթերքի  

որակը ըստ մանրէաբանական ցուղանիշների 

 արտադրական պայմաններում իրականացնելու  սննդամթեքի մանրէաբանական  

վերահսկողություն 

 գնահատելու սննդամթերքով տարածվող ախտածին մանրէների վտանգը 

 կիրառելու սննդամթերքի պահպանման մեթոդներ  
գ. ընդհանրական /փոխանցելի կարողություններ 

 վերլուծելու փորձնական արդյունքները,  փաստերը և անելու հիմնավորված 

հետևություններ, 
13. Դասավանդման և ուսուցման մեթոդներ 

 դասախոսություն 

 գործնական  և լաբորատոր աշխատանքներ 

 սեմինար քննարկումներ, անհատական և խմբային աշխատանք 
14. Գնահատման մեթոդներ և չափանիշներ 

 Անհատական  աշխատանք` (ռեֆերատ, սալիկահանդես) 

 ամփոփիչ ստուգում` բանավոր քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` 

յուրաքանչյուրը 25միավոր: Միավորների քայլը 5 է: 
15.Հիմնական գրականության ցանկ 

1. Колычев Н.М., Госманов Р.Г ., Кабиров Г.Ф., ,,Санитарная микробиология пищевых 

продуктов’’ Учебное пособие для вузов. Из-во лань, 2015, 560с 
2. Ефимочкина Н.Р,  Микробиология пищевых продуктов и совр еменные методы 

детекции патогенов,  М.: Издательство РАМН, 2013, 518с 
3. Л. В. Красникова, П. И. Гунькова  ,,Общая и  пищевая  микробиология продуктов’’ 

Учебное пособие для вузов , Часть 1,2, -СПб;,  Университет ИТМО Санкт- Петербург 

2016.-263с 
4. Bibek  Ray, ArunBhunia  ,,Fundamental Food Microbiology’’, 5

th  

Ed., CRC press, 2013, 663p. 

5. Jay.James M., Loesner, Martin J.,  Golden, David A. ,,Modern Food Microbiology’’ 7
th     Ed.,, 



   
205, 745p. 

 
 



   

 

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ   Շիրակի Պետական Համալսարան  

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ   Բնագիտամաթեմատիկական  

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  Կենսատեխնոլոգիա 

 

  ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ  ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ 

 

1. N  

2. Դասընթացի անվանումը 

 

Էնզիմոլոգիա 

3. Կրեդիտ (ECTS) 3 ECTS 

4. Լեզու  հայերեն 

5. Շաբաթական ժամ  

(ժամ/շաբաթ) 

2ժամ/ շաբաթական     

6. Կիսամյակ 1-ին աշնանային 

7. Դասընթացավար  

8. Ժամերի բաշխումը 

(դասախոսություն, 

լաբորատոր, գործնական 

աշխատանք) 

դասախոսություն- 14          

գործնական աշխատանք – 4      

լաբորատոր աշխատանք -  8    

սեմինար - 4                        

9. Գնահատման ձև բանավոր   ամփոփիչ  ստուգում 

անհատական աշխատանք 

10. Դասընթացի նպատակն է 

 ուսանողներին գիտելիքներ հաղորդել կենդանի օրգանիզմների 

կենսագործունեության հիմքում ընկած գործընթացների մեխանիզմներում 

ֆերմենտների հիմնարար դերի և գործնականում դրանց կիրառման մեթոդների 

մասին 

 ներկայացնել հիմնական նյութափոխանակային ուղիներում և շղթաներում 

ֆերմենտների ներգրավումը, էներգիայի ձևափոխման ընդհանուր 

օրինաչափությունները և այդ գործընթացների կարգավորման եղանակները 

 ուսանողների մոտ ձևավորել գիտական աշխարհայացք կենսական 

գործընթացների կենսաքիմիայի բնագավառում, հետազոտել կառուցվածք-

հատկություններ-կենսաբանական ֆունկցիաներ փոխկապակցվածության 

օրինաչափությունները 

 

11. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Ֆերմենտների ընդհանուր բնութագիրը որպես կենսակատալիզատորներ:  

2. Ֆերմենտների դասակարգումը: Ֆերմենտների քիմիական բնույթն ու կառուցվածքը:  

3. Ֆերմենտատիվ ռեակցիաների կինետիկան: ֆերմենտային ռեակցիաների 

մեխանիզմը:  

4. Ֆերմենտային ակտիվության կարգավորման մեխանիզմը:  

5. Ֆերմենտների ստացման և մաքրման մեթոդները:  



   
6. Ֆերմենտների տեղակայումը (բջիջ, հյուսվածք):  

7. Ֆերմենտների գործնական կիրառումն ու էնզիմոլոգիայի զարգացման 

առաջընթացը: 

12. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 

 նկարագրելու ֆերմենտի մոլեկուլի տարածական կառուցվածքի ձևավորման 

սկզբունքները և բացատրելու ֆերմենտների ներգրավումը տարբեր 

նյութափոխանակային ուղիներում, 

 տալու ֆերմենտների դասակարգման և անվանակարգման ընդհանուր 

սկզբունքները, 

 թվարկելու և հիմնավորելու ֆերմենտային ռեակցիաների կինետիկայի հիմնական 

օրենքները, 

 ներկայացնել ֆերմենտային կատալիզի խթանման և արգելակման 

գործընթացները 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 

 իրականացնելու ֆերմենտների ֆիզիկոքիմիական, կինետիկական և 

կառուցվածքային առանձնահատկությունների ուսումնասիրություն, 

 ընդհանրացնելու ստացված գիտելիքները և կիրառելու գիտահետազոտական 

աշխատանքների արդյունքների վերլուծության ժամանակ 

գ. ընդհանրական /փոխանցելի կարողություններ 

 վերլուծելու փաստերը և անելու հիմնավորված հետևություններ, 

13. Դասավանդման և ուսուցման մեթոդներ 

 դասախոսություն 

 գործնական  և լաբորատոր աշխատանքներ 

 սեմինար քննարկումներ 

 փորձարարական տվյալների վերլուծություն համակարգչային ծրագրերի միջոցով 

14. Գնահատման մեթոդներ և չափանիշներ 

 անհատական աշխատանք` (ռեֆերատ, սահիկահանդես) 

 ամփոփիչ ստուգում` բանավոր քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` 

յուրաքանչյուրը 25միավոր: Միավորների քայլը 5 է: 

15. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Ферш Э. Структура и механизм действия ферментов / Э.Ферш. - М.:Мир, 1980. 

2. Варфоломеев С.Д. Химическая энзимология / С. Д. Варфоломеев. - М.: 

кадемия/Academia, 2005. 

3. Полыганина Г.В. Определение активности ферментов / Г.В. Полыганина, В.С. 

Чередниченко, Л.В. Римарева. - М.: ДеЛи принт, 2003.  

4. Безбородов А.М. Ферментативные процессы в биотехнологии / А.М. Безбородов., Н.А. 

Загустина., В.О. Попов. - М.: Наука,  2008. 

5. Биохимия: Учебник для вузов /  под ред. Е.С. Северина.  - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. 

6. www.chem.qmul.ac.uk/iubmb - Биохимическая классификация и номенклатура 

ферментов на сайте Международного союза биохимии и  молекулярной биологии  

7. www.molbiol.ru – сайт практической молекулярной биологии.  

8. www.swissprot.com – свободный доступ к международной базе данных по первичным 

и 3D структурам ферментов. 

 

 

http://www.chem.qmul.ac.uk/iubmb
http://www.molbiol.ru/
http://www.swissprot.com/


   

 

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ   Շիրակի Պետական Համալսարան  

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ   Բնագիտամաթեմատիկական  

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  Կենսատեխնոլոգիա 

 

  ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ  ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ 

 

1. N  
2. Դասընթացի անվանումը 

 

Սննդի կենսատեխնոլոգիա 

3. Կրեդիտ (ECTS) 6 ECTS 
4. Լեզու  հայերեն 
5. Շաբաթական ժամ  

(ժամ/շաբաթ) 
4ժամ/շաբաթական 

6. Կիսամյակ 1-ին աշնանային 
7. Դասընթացավար  
8. Ժամերի բաշխումը 

(դասախոսություն, 

լաբորատոր, գործնական 

աշխատանք) 

դասախոսություն- 28 
գործնական աշխատանք –16 
սեմինար – 8 
լաբորատոր աշխատանք -  8 

9. Գնահատման ձև բանավոր   ամփոփիչ  ստուգում 
անհատական աշխատանք 

10. Դասընթացի նպատակն է 

1. Ծանոթացնել  ուսանողներին սննդային կենսատեխնոլոգիայի հիմունքներին, 

սննդամթերքների կենսաբանական արժեքի և դրանց արտադրության 

տեխնոլոգիաներին,  

2. Հաղորդել գիտելիքներ և ձևավորել հմտություններ սննդարդյունաբերության 

տարբեր բնագավառներում կենսատեխնոլոգիական գործընթացների, մեթոդների 

կիրառման և պարենամթերքի սպառողական հատկանիշների ձևավորման մեջ 

դրանց նշանակության վերաբերյալ 
11. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Սննդային կենսատեխնոլոգիա  առարկան և խնդիրները: 

2. Կեսատեխնոլոգիայի կիրառումը սննդարդյունաբերության մեջ, սննդամթերքը 

որպես առողջ սնման հիմք:  

3. Սննդամթերքների արտադրության մեջ օգտագործվող բիոպրոդուցենտները: 

4. Բուսական հումքի վերամշակման կենսատեխնոլոգիական հիմունքներ, բուսական 

հումքի բնութագիրը:  

5. Մանրէային բիոկոնվերսիա,  ֆերմենտների,  շաքարասնկերի, բորբոսասնկերի և 

բակտերիաների կիրառումը սննդարդյունաբերության մեջ: 

6. Հացաթխման տեխնոլոգիա:  

7. Հրուշակեղենի արտադրության տեխնոլոգիա:    



   
8. Խմորման վրա հիմնված արտադրություններ՝ոգելից խմիչքների արտադրություն՝ 

գինի, գարեջուր, սպիրտ: 

9. Ըմպելիքների ստացման տեխնոլոգիա:   

10. Թեյի արտադրության տեխնոլոգիա:  

11. Սննդային  թթուների ստացման տեխնոլոգիա, սննդային հավելումներ: 

12. Կենսատեխնոլոգիական գործընթացները կաթնամթերքի արտադրության մեջ:  

13. Մսի և մսամթերքների կենսատեխնոլոգիա:  

14. Մսամթերքային, ձկնային և բանջարեղենային պահածոների արտադրության 

կենսատեխնոլոգիա:   

15. Սննդային սպիտակուցների արտադրության կենսատեխնոլոգիա:  
12. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
 ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն  

 ներկայացնելու սննդարդյունաբերության մեջ կիրառվող հիմնական և ավանդական 

տեխնոլոգիական գործընթացները և մեթոդները  
 լուսաբանելու սննդամթերքների կենսաբանական արժեքը և ներկայացնել դրանց 

արտադրության տեխնոլոգիան 
բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 ընտրելու տեխնիկական միջոցները և նպատականյութի կենսատեխնոլոգիական 

արտադրության ռացիոնալ սխեման , 
 գնահատելու արտադրության տեխնոլոգիական արդյունավետությունը,  
 իրականացնելու սննդարտադրություններում տեխնիկական և սանիտարա-

մանրէաբանական հսկողություն   
 որոշելու սննդամթերքների արտադրության ախտածին մանրէներով վարակի 

պայմանները և դրանց հեռացման հնարավորությունները  
 հաշվարկելու կենսատեխնոլոգիական գործընթացների հիմնական ցուցանիշները և 

գնահատելու կենսատեխնոլոգիական գործընթացների հեռանկարայնությունը 

էկոլոգիական անվտանգության տեսանկյունից 
գ. ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ 

 ստացած տեսական գիտելիքները կիրառելու պրակտիկ գործունեության մեջ, 
13. Դասավանդման և ուսուցման մեթոդներ 

 դասախոսություն 

 գործնական  և լաբորատոր աշխատանքներ 

 սեմինար քննարկումներ, անհատական և խմբային աշխատանք 

 
14. Գնահատման մեթոդներ և չափանիշներ  

 Անհատական  աշխատանք` (ռեֆերատ, սահիկահանդես)  

 ամփոփիչ ստուգում` բանավոր քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` 

յուրաքանչյուրը 25միավոր: Միավորների քայլը 5 է: 

              
15. Հիմնական գրականության ցանկ 

 

1. Пищевая биотехнология продуктов из сырья растит. происхожд.: Учеб. / О.А.Неверова, 

А.Ю.Просеков и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 318 с.: 

2. Иванова Л.А, Войно Л.И., Иванова И.С. Пищевая биотехнология.   

3. Переработка растительного сырья: Учебник и учеб. пособия для студентов ВУЗов / 

Под ред. И.М. Грачевой. – М.: КолосС, 2008.- 472 с. 



   
4. Бекер М.Е., Лиепиньш Г.К., Райпулис Е.П. Биотехнология. – М.: Агропромиздат, 

1990. – 334 с. 

5. Голубев В.Н., Жиганов И.Н. Пищевая биотехнология. – М.: Делипринт, 2001.– 123 с. 

6. Биотехнология: В 8 кн. / Под ред. Н.С. Егорова, В.Д. Самуилова. – М.: Высшая шк., 

1987. – 1-8 кн.: Кн.1 – 159 с.; Кн.2 – 206 с.; Кн.3 – 127 с.; Кн.4 – 112 с.; Кн.5 – 140 с.; 

Кн.6 – 142 с.; Кн.7 – 158 с.; Кн.8 – 142 с. 

7. Биотехнология. Принципы и применение: Пер. с англ. / Под ред. И. Хиггинса, Д. 

Беста, Дж. Джонса. – М.: Мир, 1988. – 480 с. 

 



   

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ   Շիրակի Պետական Համալսարան  

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ   Բնագիտամաթեմատիկական  

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  Կենսատեխնոլոգիա 

 

  ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ  ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ 

 

1. N  
2. Դասընթացի անվանումը 

 

Մանրէների կենսատեխնոլոգիա 

3. Կրեդիտ (ECTS) 3 ECTS 
4. Լեզու  հայերեն 
5. Շաբաթական ժամ  

(ժամ/շաբաթ) 
3ժամ/ շաբաթական 

6. Կիսամյակ 1-ին աշնանային 
7. Դասընթացավար  
8. Ժամերի բաշխումը 

(դասախոսություն, 

լաբորատոր, գործնական 

աշխատանք) 

դասախոսություն- 20 
գործնական աշխատանք –14 
սեմինար -5 
լաբորատոր-6 

9. Գնահատման ձև բանավոր   ամփոփիչ  ստուգում 
անհատական աշխատանք 

10. Դասընթացի նպատակն է 

1. Հաղորդել  ուսանողներին խորացված գիտելիքներ մանրէների 

կենսատեխնոլոգիայի արդի հիմնախնդիրների և դրանց լուծման վերաբերյալ, 

2. Ծանոթացնել  մանրէների կենսատեխնոլոգիաների հասկացությունների հետ, 

ինչպես նաև այս բնագավառում կիրառվող ժամանակակից հետազոտական 

մեթոդներին,  

3. Պարզաբանելու կենսատեխնոլոգիայում մանրէների կիրառման 

հնարավորությունները: 
11.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Ներածություն, մանրէների կենսատեխնոլոգիա առարկան ու խնդիրները: 

2. Պրոկարիոտների բջիջների կազմավորման, ֆիզիոլոգիական,կենսաքիմիական և 

գենետիկական առանձնահատկությունները:  

3. Կենսատեխնոլոգիական մոտեցումներ, մանրէների կենսազանգվածի ստացման 

նյութաէներգետիկական հաշվեկշիռը:  

4. Մանրէների կենսատեխնոլոգիայի հիմնական ուղղությունները:  

5. Մանրէները և օգտակար նյութերի ստացումը: 

6. Առաջնային և երկրորդային մետաբոլիտների ստացումը:  

7. Մանրէների բիոկոնվերսիա:   

8. Ֆերմենտացման տեխնոլոգիա:  

9. Մանրէների կիրառումը սննդի արդյունաբերության, բժշկության և 

դեղագործության մեջ:  



   
12. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
 ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն  

 նկարագրելու պրոկարիոտների բջիջների կազմակերպման, 

ֆիզիոլոգիական,կենսաքիմիական և գենետիկական առանձնահատկությունները, 
 բնութագրելու մանրէներում կենսաֆիզիկական ու կենսաքիմիական 

գործընթացները և նրանց նշանակությունը կենսատեխնոլոգիայում, 
 ներկայացնելու մանրէների աճեցման եղանակները և միջավայրի տարբեր 

ֆիզիկաքիմիական  գործոնների ազդեցությունը կուլտուրաների աճի վրա, 
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 վերլուծելու կենսատեխնոլոգիայի ժամանակակից մեթոդներն ու մոտեցումները, 
 կարգավորելու մանրէների աճը տարբեր գործոններով, 
 մեկնաբանելու մանրէների կիրառման և կենսատեխնոլոգիական մեթոդների 

կարևորությունը արդյունաբերության տարբեր բնագավառներում,  
 կիրառելու մանրէների աճեցման եղանակները 

գ. ընդհանրական /փոխանցելի կարողություններ 
 ստացած տեսական գիտելիքները կիրառելու պրակտիկ գործունեության մեջ, 

13. Դասավանդման և ուսուցման մեթոդներ  

 դասախոսություն 

 գործնական և լաբորատոր  աշխատանք 

 սեմինար քննարկումներ, անհատական և խմբային աշխատանք 

 
14. Գնահատման մեթոդներ և չափանիշներ  

 Անհատական  աշխատանք` (ռեֆերատ, սահիկահանդես)  

 ամփոփիչ ստուգում` բանավոր քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` 

յուրաքանչյուրը 25միավոր: Միավորների քայլը 5 է: 
15. Հիմնական գրականության ցանկ 

   
1. Бекер М.Е., Лиепиньш Г.К., Райпулис Е.П. Биотехнология. – М.: Агропромиздат, 

1990. – 334 с.  

2. Биотехнология: учебник для высш. Пед. Проф. Образования / С.М. Клунова, Т.А. 

Егорова, Е.А. живухина. – М. Издательский центр «Акакдемия», 2010. – 256 с 

3. Биотехнология: В 8 кн. / Под ред. Н.С. Егорова, В.Д. Самуилова. – М.: Высшая шк., 

1987. – 1-8 кн.: Кн.1 – 159 с.; Кн.2 – 206 с.; Кн.3 – 127 с.; Кн.4 – 112 с.; Кн.5 – 140 с.; 

Кн.6 – 142 с.; Кн.7 – 158 с.; Кн.8 – 142 с.  

4. Биотехнология. Принципы и применение: Пер. с англ. / Под ред. И. Хиггинса, Д. 

Беста, Дж. Джонса. – М.: Мир, 1988. – 480 с.   

5. Воробьев Л.М. Техническая микробиология.- М.:Высшая школа,1987г. 

6. Беккер М.Е. Биотехнология микробного синтеза.- Рига, 1984г  
 



   

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ   Շիրակի Պետական Համալսարան  

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ   Բնագիտամաթեմատիկական  

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  Կենսատեխնոլոգիա 

 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ  ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ 

 

1. N  
2. Դասընթացի անվանումը 

 

Բույսերի կենսատեխնոլոգիա  

3. Կրեդիտ (ECTS) 3 ECTS 

4. Լեզու  հայերեն 

5. Շաբաթական ժամ  

(ժամ/շաբաթ) 
3ժամ/ շաբաթական     

6. Կիսամյակ 1-ին աշնանային 

7. Դասընթացավար  

8. Ժամերի բաշխումը 

(դասախոսություն, 

լաբորատոր, գործնական 

աշխատանք) 

դասախոսություն- 20     

գործնական աշխատանք – 8   

լաբորատոր աշխատանք -  10   

սեմինար - 7                        

9. Գնահատման ձև բանավոր   ամփոփիչ  ստուգում 

անհատական աշխատանք 

10. Դասընթացի նպատակն 

 ուսանողներին գիտելիքներ հաղորդել մշակաբույսերի նոր տեսակների ստեղծման 

ժամանակակից տեխնոլոգիաների, դրանց բերքատվության բարձրացման, 

միջավայրի անբարենպաստ գործոնների նկատմամբ կայունության դրսևորման 

վերաբերյալ.  

 ծանոթանալ բջջային, գենո-ինժեներային մեթոդների վրա հիմնված բուսական 

արտադրանքի որակին ներկայացվող պահանջներին: 

11. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 
1. Բույսերի բջջային  կուլտուրաների, հյուսվածքների և օրգանների 

կենսատեխնոլոգիական արտադրություն:  

2. Աշխատանքի առանձնահատկությունները ստերիլ լաբորատորիայի 

պայմաններում:  

3. Տեսակների միկրոկլոնավորմամբ բազմացման կենսատեխնոլոգիա, գենային 

ինժեներիա:  

4. Սննդային միջավայրի տիպերը և նրանց կազմի նկարարագրությունը: 

5. in-vitro բանկ և կրիոկոնսերվացիա, դրանց նշանակությունը բույսերի գենոֆոնդի 

պահպանությունում:  

6. Հորմոնալ կարգավորումը բջջային կուլտուրաներում և հյուսվածքներում: 

7. Վնասատուներից և հիվանդություններից բույսերի պաշտպանական 

միկրոտեխնոլոգիա: 

12.  Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 



   

 ներկայացնելու բարձրորակ և անվտանգ բուսական արտադրանքի  նկատմամբ 

հասարակության պահանջների ապահովման և լուծման  ֆունդամենտալ 

ասպեկտները 

 բացատրելու բջջային, գենո-ինժեներային մեթոդների վրա հիմնված բուսական 

արտադրանքի առանձնահատկությունները,  գենային ինժեներիայի  ժամանակակից 

էֆեկտիվ մեթոդներով բույսերի  միկրոկլոնային բազմացման կենսատեխնոլոգիան: 

 վերլուծելու բույսերի ադապտացիոն պոտենցիալի և արտադրողականության 

բարձրացման մեխանիզմները միկրոօրգանիզմների հետ համակեցություններում: 
 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 Իրականացնելու բույսերի մեկուսացված կուլտուրաների և կենսաբանական ակտիվ 

նյութերի ստացման աշխատանքներ,  

 վերլուծելու բնականոն և սթրեսային պայմաններում աճող բույսերի 

հակառադիկալային ակտիվության դրսևորման պատճառահետևանքային կապերը, 

մանրէների սոցիալ փոխազդեցության եղանակները: 

 մեկնաբանելու վնասատուներից և հիվանդություններից բույսերի պաշտպանական 

միկրոտեխնոլոգիական մեթոդները: 

 
գ. Ընդհանրական /փոխանցելի կարողություններ 
 օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից՝ անհրաժեշտ տեղեկատվություն ստանալու համար     
  

13. Դասավանդման և ուսուցման մեթոդներ  

 Դասախոսություն, զրույց, գործնական և սեմինար պարապմունքներ, լաբորատոր և 

խմբային աշխատանքներ 
 

14. Գնահատման մեթոդներ և չափանիշներ 

 բանավոր քննություն 

 անհատական աշխատանք 

15. Հիմնական գրականության ցանկ. 
1. Бутенко Р.Г. Биология клеток высших растений in vitro и биотехнологии на их 

основе: Учеб. пособие.– М.: ФБК-ПРЕСС, 1991. – 160 с.  

2. Калинин Ф.Л., Кушнир Г. П., Сарнацкая В.В. Технология микроклонального 

размножения растений – Киев: Наукова думка, 1992.  

3. Основы биотехнологии: Учеб. пособие для высш. пед. учеб. заведений / Т.А. 

Егорова, С.М. Клунова, Е.А. Живухина. – М:. Издательский центр «Академия», 

2003. – 208 с. 

 4. Сельскохозяйственная биотехнология: Учеб./В.С. Шевелуха, Е.А. Калашникова, 

С.В. Дегтярев и др.: Под. ред. В.С. Шевелухи. – М.: Высш. шк.,199 – 416. 
 

 

 

 

 

 

 



   

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ   Շիրակի Պետական Համալսարան  

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ   Բնագիտամաթեմատիկական  

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  Կենսատեխնոլոգիա 

 

  ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ  ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ 

 

1. N  

2. Դասընթացի անվանումը 

 

SPSS Statistical Package 

3. Կրեդիտ (ECTS) 3 ECTS 

4. Լեզու  armenian 

5. Շաբաթական ժամ  

(ժամ/շաբաթ) 

2ժամ/ շաբաթական     

6. Կիսամյակ 1-ին աշնանային 

7. Դասընթացավար  

8. Ժամերի բաշխումը 

(դասախոսություն, 

լաբորատոր, գործնական 

աշխատանք) 

դասախոսություն- 18         

լաբորատոր աշխատանք -  30    

9. Գնահատման ձև բանավոր   ամփոփիչ  ստուգում 

անհատական աշխատանք 

10. Դասընթացի նպատակն է 

 Ապահովել ծրագրի հիմնական գիտելիքների ուսուցումը, օգտագործելով այն 

սոցիալ-տնտեսական համատեքստում և կորպորատիվ տվյալների հետազոտման 

մեջ:  

 Ծանոթացնել ծրագրի գործիքագոտուն և  կիրառման հիմնական մեթոդներինֈ 

 Իրականացնել տվյալների մուտքագրում և  խմբագրում, փոփոխականների 

վերակոդավորում, նկարագրական վերլուծություններ SPSS-ի միջոցով:  

 Իրականացնել պարզեցված ռեգրեսիվ և բազմագործոն վերլուծություններ 

(գործոնային և կլաստերային): 



   
11. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Ներածություն: Վիճակագրական պարզագույն  հասկացություններֈ 

2. SPSS-ի ընդհանուր նկարագիր, ծրագրի պարամետրերի սահմանում, արդյունքների 

պահպանում: 

3. Տվյալների ֆայլի կառուցվածք, տվյալների մուտքագրում, խմբագրում, ֆայլերի 

օրինակներ: 

4. Ծանոթություն տվյալների կառավարման հնարավորությունների հետֈ Ֆայլերի 

մասին տեղեկատվության ստացում: 

5. Բաց թողնված արժեքների մշակում: Տվյալների ձևափոխումֈ Առանցքային 

միտումներ (միջին, մոդ, մեդիան, դիապազոն  և այլն)ֈ 

6. Վերլուծության համար դիտարկման ընտրությունֈ Վերակոդավորում նոր 

փոփոխականիֈ 

7. Գոյություն ունեցող փոփոխականների վերակոդավորումֈ 

8. Տարբեր ֆայլերի տվյալների միավորումֈ 

9. Տվյալների հավաքագրումֈ Տվյալների վերակազմավորումֈ 

10. Դիագրամները և աղյուսակները SPSS-ում: 

11. Հաճախականությունները SPSS-ում, ստացման ալգորիթմը և դիագրամներըֈ 

12. Նկարագրական վիճակագրություն և նրա ստացման ալգորիթմը: 

13. Գործոնային աղյուսակ և   - չափանիշ:   

14. Փոփոխականների միջև կախվածության վերլուծություն (կորելյացիոն 

վերլուծություն)ֈ 

15. Երկչափ և մասնակի կորելյացիոն գործակիցներֈ 

16. Միջին արժեքների որոշումֈ 

17. Միջին արժեքների համեմատում և T-չափանիշֈ 

18. Ոչ պարամետրական չափանիշներֈ 

19. Մեկ գործոնային դիսպերսիա (ստանդարտ շեղումներ, մինիմում, մաքսիմում)ֈ 

20. Բազմագործոն դիսպերսիոն անալիզֈ 

21. Ռեգրեսիոն անալիզֈ 

22. Կլաստերային անալիզֈ 

 

12. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 

 հասկանալ SPSS-ի հիմնական առանձնահատկությունները  

 արդյունավետորեն օգտագործել SPSS GUI- ն  

 կատարել նկարագրական վերլուծություններ SPSS- ի միջոցով 

  կատարել ընդհանուր պարամետրական և ոչ պարամետրական վերլուծություններ 

 կատարել պարզ ռեգրեսիվ և  բազմագործոն վերլուծություններ 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 

 կատարել հետազոտություն կամ փորձարկում, ստացված արդյունքները 

առանձնացնել, մշակել և վերլուծելֈ 

 տիրապետել տվյալների բազան  SPSS  ծրագրի մեջ ներբեռնելու և տարբեր տիպի 

վերլուծություն կատարելու հմտություններին և կարողություններինֈ 

գ. ընդհանրական /փոխանցելի կարողություններ 
 Analyzing the facts and making justified conclusions 

13. Դասավանդման և ուսուցման մեթոդներ  

 դասախոսություն 

http://www.kiran.nic.in/pdf/Social_Science/e-learning/Non_Parametrict_Test.pdf
http://www.kiran.nic.in/pdf/Social_Science/e-learning/Non_Parametrict_Test.pdf


   
 գործնական  և լաբորատոր աշխատանքներ 

 սեմինար քննարկումներ 

 փորձարարական տվյալների վերլուծություն համակարգչային ծրագրերի միջոցով 

14. Գնահատման մեթոդներ և չափանիշներ 

 անհատական աշխատանք` (ռեֆերատ, սահիկահանդես) 

 ամփոփիչ ստուգում` բանավոր քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` 

յուրաքանչյուրը 25միավոր: Միավորների քայլը 5 է: 

15. Հիմնական գրականության ցանկ 

1. Наследов А. IBM SPSS Statistics 20 и AMOS: профессиональный статистический 

анализ данных. — СПб.: Питер, 2013. — 416 с․ 

2.  Quintero, Dino; et al. "Workload Optimized Systems: Tuning POWER7 for 

Analytics". Abstract. 

3. Nie, Norman H; Bent, Dale H; Hadlai Hull, C (1970). "SPSS: Statistical package for the 

social sciences". 

4. "What's New in SPSS Statistics 25 & Subscription - SPSS Predictive Analytics". SPSS 

Predictive Analytics. 18 July 2017. Retrieved 15 December 2017. 

5. "IBM SPSS Data Collection Divestiture". 2 February 2016. Retrieved 7 June 2017. 

 

http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sg248057.html?Open&ref=wikipedia
http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sg248057.html?Open&ref=wikipedia
https://books.google.com/?id=gKFXAAAAMAAJ
https://books.google.com/?id=gKFXAAAAMAAJ
https://developer.ibm.com/predictiveanalytics/2017/07/18/spss-25-subscription-summary/
https://www-01.ibm.com/software/analytics/announce/spss-data-collection/


   

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ   Շիրակի Պետական Համալսարան  

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ   Բնագիտամաթեմատիկական  

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  Կենսատեխնոլոգիա 

 

  ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ  ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ 

 

1. N  

2. Դասընթացի անվանումը 

 

Սննդային և էկոթունաբանություն  

3. Կրեդիտ (ECTS) 3 ECTS 

4. Լեզու  հայերեն 

5. Շաբաթական ժամ  

(ժամ/շաբաթ) 

2ժամ/ շաբաթական     

6. Կիսամյակ 2-րդ գարնանային 

7. Դասընթացավար  

8. Ժամերի բաշխումը 

(դասախոսություն, 

լաբորատոր, գործնական 

աշխատանք) 

դասախոսություն- 16         

գործնական աշխատանք – 4     

լաբորատոր աշխատանք -  8    

սեմինար - 4                        

9. Գնահատման ձև բանավոր   ամփոփիչ  ստուգում 

անհատական աշխատանք 

10. Դասընթացի նպատակն է 

 Ձևավորել գիտելիքներ ու հմտություններ  էկոտոքսիկանտների հիմնական դասերի 

և սննդային ու էկոթունաբանության հիմքում ընկած կարևորագույն սկզբունքների 

մասին 

 ուսանողներին գիտելիքներ հաղորդել շրջակա միջավայրի և գյուղատնտեսական 

մթերքների հիմնական տոքսիկանտներին (թունանյութերին), մարդու օրգանիզմի 

համար դրանց կողմնակի ազդեցություններին և ռիսկերին:   

 ուսանողներին ծանոթացնել կենդանի օրգանիզմների վրա տոքսիկանտների 

թունավոր ազդեցության մեխանիզմներին 

 

11. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Ընդհանուր թունաբանության հիմունքները: 

2. Տոքսիկանտների նույնականացման եղանակները և մեթոդները:   

3. Թունավոր ազդեցության մեխանիզմները:  

4. Թունավոր ազդեցության տեսակները և մակարդակները:   

5. Դոզա-պատասխանի գնահատումը:   

6. Մասնավոր թունաբանության հիմունքներ:  

7. Թունաբանական ռիսկի գնահատում:  

8. Ռիսկի որակական և քանակական գնահատման մեթոդները:   

9. Շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատումը գյուղմթերքի արտադրական 

համակարգերում:  

10. Թունանյութերի ռիսկի կառավարում: 



   
12. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 նկարագրելու  շրջակա միջավայրի և կենդանի օրգանիզմների հիմնական 

տոքսիկանտների տեսակներն ու մակարդակները, դրանց հատկությունները:   

 լուսաբանելու կենդանի օրգանիզմների վրա տոքսիկանտների և շրջակա 

միջավայրի աղտոտիչների  թունավոր ազդեցության մեխանիզմները, ինչպես նաև 

դոզա-պատասխան հարաբերակցությունը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 Կիրառելու մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի վրա տոքսիկանտների 

կողմնակի ազդեցությունների նվազեցման և կանխարգելման հիմնական 

կանոններն ու սկզբունքները:  

 Տիրապետելու ռիսկի որակական և քանակական գնահատման մեթոդներին: 

 Կիրառելու անվտանգության կանոնները, թունավորման դեպքերում իրականացնել 

անհրաժեշտ գործողություններ: 

գ. ընդհանրական /փոխանցելի կարողություններ 

 վերլուծելու փաստերը և անելու հիմնավորված հետևություններ, 

13. Դասավանդման և ուսուցման մեթոդներ 

 դասախոսություն  

 գործնական աշխատանք 

 սեմինար աշխատանք  

 լաբորատոր աշխատանք 

 

14. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 անհատական աշխատանք` (ռեֆերատ) 

 ամփոփիչ ստուգում` բանավոր քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` 

յուրաքանչյուրը 25միավոր: Միավորների քայլը 5 է: 

 ընթացիկ քննություն. գրավոր քննություն, տեսական հարցեր 

  ամփոփիչ ստուգում. բանավոր քննություն  

 

15. Հիմնական գրականության ցանկ.  

1. Куценко С.А./Основы токсикологии.ЦПБ.   Фогиант 2004г. 715с.  

2. Гускова Т.А. /Токсикология  лекарственных  средств, 2003г.  154с.Альберт А. 

Избирательная токсичность, Т.1 и 2, М.: Медицина, 430с. и 432с., 1989. 

3. Colborn Т., Dumanoski D. and Myers J.P. OurStolen Future. London: Abacus, 306p., 1999. 

4. Walker C.H., Hopkin S.P., Sibly R.M. and Peakall D.B. Principles ofEcotoxicology, 3rd 

edn., CRC Press, 344p., 2005 

 

 

 

 



ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ   Շիրակի Պետական Համալսարան  

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ   Բնագիտամաթեմատիկական  

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  Կենսատեխնոլոգիա 

 

  ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ  ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ 

 

1. N  

2. Դասընթացի անվանումը 

 

Կենսաբանական անվտանգություն և էկոռիսկ 

3. Կրեդիտ (ECTS) 6 ECTS 

4. Լեզու  հայերեն 

5. Շաբաթական ժամ  

(ժամ/շաբաթ) 

3ժամ/ շաբաթական     

6. Կիսամյակ 2-րդ գարնանային 

7. Դասընթացավար  

8. Ժամերի բաշխումը 

(դասախոսություն, 

լաբորատոր, գործնական 

աշխատանք) 

դասախոսություն- 24    

գործնական աշխատանք – 12  

 սեմինար - 12                           

9. Գնահատման ձև բանավոր   ամփոփիչ  ստուգում 

անհատական աշխատանք 

10. Դասընթացի նպատակն է 

 Ծանոթացնել ուսանողներին կենսաբանական անվտանգության գաղափարին 

գիտական, էկոլոգիական, սոցիալ-տնտեսական և իրավական տեսանկյուններից, 

Տեսական և գործնական գիտելիքներ հաղորդել կենսաբանական անվտանգության, 

բույսերի գենետիկական ռեսուրսների պահպանմաև կայուÝ օգտագործման 

ռազմավարոթյան և մոտեցումների մասին 

 Ծանոթացնել շրջակա միջավայրի վրա տեխնածին համակարգերի, ինչպես նաև 

վթարային իրավիճակներով պայմանավորված հնարավոր բացասական 

ազդեցությունների հետևանքների քանակական գնահատման սկզբունքներին: 

Զարգացնել համակարգված մոտեցում, որը թույլ կտա նվազեցնել բացասական 

գործոնների ազդեցությունը մարդու և շրջակա միջավայրի վրա: 

11. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Բույսերի գենետիկական ռեսուրսներ և դրանց նշանակությունը: 

2. Գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների ստացման եղանակները: 

3. ԳՄՕ-ների ազդեցությունը էկոհամակարգերի հավասարակշռության վրա և 

պոտենցիալ ռիկսերը:  

4. ԳՄՕ-ների պոտենցիալռիկսերի գնահատում և մենեջմենտ:  

5. ԳՄՕ-ների ռիսկի գնահատման մեթոդները, ռիսկի  ալգորիթմնե և կոնցեպտուալ 

մոդելներ: 

6. Գենետիկական էրոզիա և դրա գնահատման եղականկները: 

7. Բույսերի գենետիկական ռեսուրսների, ագրոկենսաբազմազանության 

պահպանություն:  

8. Կենսատեխնոլոգիայի կիրառումը բույսերի կենսաբազմազանության 

ուսումնասիրության և պահպանության համար:  



9. Բնական վտանգավոր երևույթներ:   

10. Տեխնածին համակարգերը և նրանց ազդեցությունը մարդու և շրջակա միջավայրի 

վրա:  

11.  Վտանգավոր ազդեցությունների քանակական գնահատումը: 

12. Ռիսկի վերլուծում:   

13. Շրջակա միջավայրի աղտոտման էկոլոգիական ռիսկի նվազեցման մեթոդները և 

հիմնական ուղղությունները: 

12. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 լուսաբանելու բուսական ռեսուրսների դասակարգման սկզբունքները, 

 պարզաբանելու բուսական ռեսուրսների դերի և մարդու կյանքի բոլոր 

բնագավառներում դրանց նշանակությունը, 

 ներկայացնելու գենային ճարտարագիտության հիմնական եղանակները, 

 գնահատելու գենետիկորեն ձևափոխված բուպերի և էկոհամակարգերի վրա դրանց 

ունեցած ազդեցությունը, 

 գնահատելու գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների էկոլոգիական, սննդի 

անվտանգության և գյուղատնտեսական ռիսկերը,  էկոլոգիական ռիսկի գործոնները 

և էկոլոգիական հարմարվողականության հնարավորությունները, 

 
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 մշակելու էկոհամակարգերում գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների ռիկսերի 

գնահատման և մոնիթորինգի պլան, 

 իրականացնելու սննդում և կերում գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների 

քանակական և որակական հայտնաբերում, 

 իրականացնելու էկոհամակարգերի վիճակի վերլուծության և մաթեմատիկական 

մոդելավորման հիմնական մեթոդները,  

 կիրառելու մասնագիտական պատրաստվածություն` էկոլոգիական ճգնաժամային 

իրավիճակների կանխարգելման միջոցառումների մշակման համար: 

գ. ընդհանրական /փոխանցելի կարողություններ 

 օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից՝ անհրաժեշտ տեղեկատվություն ստանալու 

համար,  

 վերլուծել փաստերը և անել հիմնավորված հետևություններ,  

 պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։   

 

13. Դասավանդման և ուսուցման մեթոդներ 

 դասախոսություն 

  գործնական աշխատանքներ 

  սեմինար աշխատանքներ 

 

14. Գնահատման մեթոդներ և չափանիշներ 

 բանավոր քննություն քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` 

յուրաքանչյուրը 25միավոր: Միավորների քայլը 5 է: 

 անհատական աշխատանք 

15. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

1. Current status and options for crop biotechnologies in developing countries, 2010,FAO, 

Rome, 65pp. GM food safety assessment, 2009, FAO, Rome, 203 pp. Foods derived    from 

modern biotechnology, Second edition, 2009, WHO and FAO, Rome, 85pp. 

2. Mackenzie, Ruth, Burhenne-Guilmin, Francoise, La Vina, Antonio G. M. and Werksman, 

Jacob D. in cooperation with Ascencio, Alfonso , Kinderlerer , Julian, Kummer, Katarina and 



Tapper, Richard(2003). An Explanatory Guide to the Cartagena Protocol on Biosafety. 

IUCN, Gland, Swizerland and Cambridge, UK. 295pp. 

3. Guidanse document of the scientific panel on genetically modified organisms for the risk 

assessment of  genetically  modified microorganisms and their derived  products intended 

for food and feed use, 2006, EFSA, Italy, 121 pp. 

 

 

 

 

 



   

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ   Շիրակի Պետական Համալսարան  

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ   Բնագիտամաթեմատիկական  

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  Կենսատեխնոլոգիա 

 

  ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ  ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ 

 

1. N  
2. Դասընթացի անվանումը 

 

Սննդի կենսաքիմիա 

3. Կրեդիտ (ECTS) 6 ECTS 
4. Լեզու  հայերեն 
5. Շաբաթական ժամ  

(ժամ/շաբաթ) 
4 ժամ/շաբաթական 

6. Կիսամյակ 2-րդ գարնանային 
7. Դասընթացավար  
8. Ժամերի բաշխումը 

(դասախոսություն, 

լաբորատոր, գործնական 

աշխատանք) 

դասախոսություն- 24 
գործնական աշխատանք –10 
սեմինար – 6 
լաբորատոր - 8 

9. Գնահատման ձև բանավոր   ամփոփիչ  ստուգում 
անհատական աշխատանք 

10. Դասընթացի նպատակն է 

1. ձևավորել համակարգային գիտելիքներ նյութափոխանակության կենսաքիմիայի և 

մարդու առողջության պահպանման համար նպատակահարմար սնման 

սկզբունքների, 

2. հաղորդել գիտելիքներ մարդու սնման հետ կապված կենսաքիմիական 

գործընթացների վերաբերյալ, 

3. ուսանողի մոտ ձևավորել պատկերացում մարդկանց սնման կարգի կարևորության 

մասին օրգանիզմում նյութափոխանակության նորմալ ընթացքի համար, 
11.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Սննդանյութերի կենսաքիմիան և մարդկանց տարբեր տարիքային խմբերի սնման 

առանձնահատկությունները: 

2. Սննդի հիմնական բաղադրամասերը և դրանց նշանակությունը:  

3. Սնման կենսաքիմիա:   

4. Մարդու մարսողական համակարգի կենսաքիմիական բնութագիրը:  

5. Նյութերի ներծծումը աղիներում, մարսողության կարգավորում:  

6. Օրգանական մակրոմիացությունները որպես օրգանիզմում անհրաժեշտ էներգիայի 

աղբյուր: 

7. Ճարպակալում, սննդային կախվածություն, նրա առաջացման մեխանիզմները: 

8. Սպիտակուցների, ճարպերի, ածխաջրերի փոխակերպման կենսաքիմիական 

ուղիները:  

9. Սպիտակուցների դերը մարդու սննդակարգում, նրանց սննդային արժեքը:  



   
10. Կենդանական և բուսական ծագում ծագում ունեցող սպիտակուցներ և նրանց 

համադրումը տարբեր սննդակարգերում:  

11. Ճարպեր, ճարպերի սննդային աղբյուրները և դրանց յուրացման կենսաքիմիան: 

12. Ածխաջրերի սննդային աղբյուրները և դրանց մարսողության կենսաքիմիան: 

13. Վիտամիններ, նրանց դասակարգումը:  

14. Վիտամինների դերը նյուփափոխանակային ուղիներում:  

15. Թեր և գեր վիտամինոզներ: 

16. Հանքային աղեր, միկրոտարրեր և դրանց դերը նյութափոխանակության մեջ:  

17. Մարդու նպատակահարմար սնման սկզբունքներ,  բալանսավորված սնման 

սկզբունքներ, սննդային բուրգեր:  

18. Կենսաբանական ակտիվ հավելանյութերի, ԳՄՕ-ների օգտագործումը, դրանց 

օգտագործման հնարավոր դրական և բացասական կողմերը: 
12. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
 ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն  

 ներկայացնելու սննդի կենսաքիմիայի հիմնական սկզբունքները,  
 ձևակերպելու սննդակարգի այն հիմնական նորմերը, որոնք նպաստում են 

օրգանիզմում նյութափոխանակության նորմալ ընթացքին և առողջության 

պահպանմանը, 
 ներկայացնելու սննդի հիմնական բաղադրամասերը, դրանց կազմը և 

նշանակությունը մարդու օրգանիզմի համար, 
 լուսաբանելու սնման հիմնական օրինաչափությունները և նկարագրել սնման 

կարգի խախտումների դեպքում առաջ եկած ախտահարումները և նրանց 

հաղթահարման միջոցները 

 
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 գնահատելու սննդի որակական կազմը և պլանավորել սնման նորմերը տեսական 

գիտելիքների հիման վրա, 
 մեկնաբանելու սննդամթերքների բաղադրամասերի և օրգանիզմի 

նյութափոխանակության միջև փոխկապակվացությունը, 
 գնահատելու առաջին անհրաժեշտության սննդամթերքում առկա վտանգավոր 

հավելումների առակայությունը 

 
գ. ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ 

 ստացած տեսական գիտելիքները կիրառելու պրակտիկ գործունեության մեջ 

 
13. Դասավանդման և ուսուցման մեթոդներ 

 դասախոսություն 

 գործնական և լաբորատոր  աշխատանք 

 սեմինար  քննարկումներ, անհատական և խմբային աշխատանք 
14. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

 Անհատական  աշխատանք` (ռեֆերատ, սահիկահանդես)  

 ամփոփիչ ստուգում` բանավոր քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` 

յուրաքանչյուրը 25միավոր: Միավորների քայլը 5 է:      
15. Հիմնական գրականության ցանկ 

1. Биохимия: учебник / Под ред. Е.С. Северина. 5-е изд., испр. и доп. 2012. - 768 с.  

2. Е.А. Строев  ,,Биологическая химия’’ Москва ,,Высшая школа’’ 1996.-490с 



   
3. Мари Р., Греннер Д., Мейес П., Родуэлл В. Биохимия человека. В 2-х томах. М., 1993  
4. И.А. Рогов, Л. В. Антипова, Н.И. Дунченко ,,Химия пищи’’ Москва, 2007, 855с 

5.  Токсикологическая химия. Аналитическая токсикология: учебник + CD. Еремин 

С.А., Калетин Г.И., Калетина Н.И. и др. / Под ред. Р.У. Хабриева, Н.И. Калетиной. 

2010. - 752 с   

6. Нельсон Д, Кокс М. Основы биохимии Ленинджера, в 3-ех томах., Москва, Бином, 

2015, 448с 
 

 

 



   

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ   Շիրակի Պետական Համալսարան  

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ   Բնագիտամաթեմատիկական  

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  Կենսատեխնոլոգիա 

 

  ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ  ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ 

 

1. N  
2. Դասընթացի անվանումը 

 

Բույսերի կենսաբազմազանություն և կենսարտադրանք  

3. Կրեդիտ (ECTS) 3 ECTS 

4. Լեզու  հայերեն 

5. Շաբաթական ժամ  

(ժամ/շաբաթ) 
2ժամ/ շաբաթական     

6. Կիսամյակ 2-րդ գարնանային 

7. Դասընթացավար  

8. Ժամերի բաշխումը 

(դասախոսություն, 

լաբորատոր, գործնական 

աշխատանք) 

դասախոսություն- 16     

գործնական աշխատանք – 4     

սեմինար - 4                   

լաբորատոր աշխատանք -  8    

9. Գնահատման ձև բանավոր   ամփոփիչ  ստուգում 

անհատական աշխատանք 

10. Դասընթացի նպատակն 

 Ուսանողների մոտ ձևավորել  հիմնարար գիտելիքներ Հայաստանի 

բուսականության ընդհանուր բնութագրի, բուսական ծածկի բազմազանության և 

առանձնահատկությունների, հետազոտման մեթոդների, ռացիոնալ օգտագործման 

և պահպանման մասին: 

11. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 
1. Հասկացություն կենսաբազմազանության մասին, գնահատումը և չափումը:  

2. Մարդու ազդեցությունը կենսաբազմազանության վրա:  

3. Կենսաբազմազանության ձևավորման ուղիները Հայաստանում:  

4. Հայաստանի բնական պայմանները:  

5. ՀՀ Բուսականությունը: ՀՀ կենսաբազմազանության պահպանումը, պահպանման 

մակարդակները:  

6. ՀՀ օրենքը բուսական աշխարհի մասին:  

7. Բույսերի պաշտպանության և բուսական արտադրանքին ներկայացվող 

պահանջները:  

8. Բուսական արտադրանքի շրջանառության առանձնահատկությունները: 

12. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնելու բույսերի բազմազանության ուսումնասիրվածությունը 



   
Հայաստանում, 

 բացատրելու ՀՀ բուսական ծածկի հիմնական պատմական փուլերը, ֆլորայի 

տաքսոնոմիկ բազմազանության փոփոխության ժամանակակից պատճառները, 

 վերլուծելու Հայաստանի բուսականության լանդշաֆտային գոտիների 

ձևավորման պատճառները, ճանաչելու և դասակարգելու Հայաստանի 

բուսականության տիպերն ըստ գոտիականության: 
 ներկայացնել ՀՀ բուսական աշխարհի պահպանության վերաբերյալ 

օրենսդրական     ակտերը, Հայասստանի բույսերի “Կարմիր գիրքը”:  

 ներկայացնել բուսասանիտարական կանոնների պահանջները՝  բույսերի և 

բուսական արտադրանքի վրա: 

 
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 տարանջատելու, համեմատելու, մեկնաբանելու Հայաստանի  ֆլորիստիկական 

շրջանները և նրանց բուսականությունը:  

 կիրառելու ֆլորայի և բուսականության ուսումնասիրության տարբեր  մեթոդներն 

ինքնուրույն դաշտային և լաբորատոր հետազոտությունների իրականացման 

ժամանակ, 

 բացատրելու երկրագնդի, մասնավորապես Հայաստանի բուսականության 

բաշխման և տարածման, բուսաբանական շրջանցման հիմնական սկզբունքները: 

 Մեկնաբանելու բուսասանիտարական կանոնների պահանջները բույսերի, 

բուսական արտադրանքի վրա, ինչպես նաև  «Բույսերի պաշտպանության և 

բույսերի կարանտինի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի դրույթները: 
 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից՝ անհրաժեշտ տեղեկատվություն ստանալու 

համար     

13. Դասավանդման և ուսուցման մեթոդներ 

 դասախոսություն 

 գործնական և լաբորատոր աշխատանքներ 

 սեմինար պարապմունքներ, 
14. Գնահատման մեթոդներ և չափանիշներ 

 բանավոր քննություն 

 անհատական աշխատանք 

15. Հիմնական գրականության ցանկ. 
1.  Վարդանյան Ժ. Հ. Ծառագիտություն. Ե., 2005, 370 էջ 

2. 2. Багдасарян А. Б. Климат Армянской ССР, Е., 1958, 140 с. 

3. Варданян Ж.А. Деревья и кустарники Армении в природе и культуре, Е., 2003, 367 с. 

4. Гулисашвили В. З., Махатадзе Л. Б., Прилипко Л. И. Растительность Кавказа, М. М., 

1975, 304 с. 

5. ՀՀ-ի կառավարության որոշումը  “Բույսերի, բուսական արտադրանքի եվ   

կարգավորվող այլ առարկաների ներմուծման բուսասանիտարական 

կանոնմասին¦(27.08 2001թ.N 778) 

6. Բալոյան Ս. Հայաստանի ալպիական բուսական ծածկույթը: Եր, Գասպրինտ, 2005, 

224 էջ: 



   
7. Կենսաբանական բազմազանության մասին» Կոնվենցիա, հինգերորդ ազգային 

զեկույց, Երևան 2014, 126 էջ: 

8.  ՀՀ բույսերի Կարմիր գիրք (բարձրակարգ բույսեր և սնկեր): 2-րդ հրատ. 

/Թամանյան Կ., Արևշատյան Ի., Գաբրիեյյան է. և ուրիշներ: Թմբ. Թամանյան Կ. և 

ուրիշներ/, Երևան, 2010, 592 էջ: 

9. Таманян К.Г., Файвуш Г.М. К вопросу о флористическом районировании Армении // 

Фл., растит., раст. рес. Армении, вып. 17, Ереван, 2009, с. 73-78. 1975, 304 с. 

10.  Красная книга Армянской ССР, Е., 1989 

11. Красная книга Армянской ССР, Е., 2010 

 
 

 

 

 

 

 



   

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ   Շիրակի Պետական Համալսարան  

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ   Բնագիտամաթեմատիկական  

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  Կենսատեխնոլոգիա 

 

  ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ  ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ 

 

1. N  
2. Դասընթացի անվանումը 

 

Պրոբիոտիկ սննդամթերքների տեխնոլոգիա 

3. Կրեդիտ (ECTS) 3 ECTS 
4. Լեզու  հայերեն 
5. Շաբաթական ժամ  

(ժամ/շաբաթ) 
2ժամ/շաբաթական 

6. Կիսամյակ 2-րդ  աշնանային 
7. Դասընթացավար  
8. Ժամերի բաշխումը 

(դասախոսություն, 

լաբորատոր, գործնական 

աշխատանք) 

դասախոսություն- 16 
գործնական աշխատանք –4 
սեմինար – 4 
լաբարատոր-8 

9. Գնահատման ձև բանավոր   ամփոփիչ  ստուգում 
անհատական աշխատանք 

10. Դասընթացի նպատակն է 

1. հաղորդելու ուսանողներին խորացված գիտելիքներ  ֆունկցիոնալ և հատուկ 

նշանակության սննդամթերքների  մասին  և ձևավորել կենսամթերքների 

արտադրության տեխնոլոգիայում   պրոբիոտիկների կիրառման հմտություններ,  

2. ներկայացնելու հատուկ և ֆունկցիոնալ նշանակության կաթնամթերքների, 

պրոբիոտիկների արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացները և 

սկզբունքները,  

3. ներկայացնելու հատուկ և ֆունկցիոնալ նշանակության սննդամթերքների 

ընդունման, վերամշակման և պահպանման հիմնական տեխնոլոգիական 

գործընթացները  սննդամթերքի որակին ներկայացվող պահանջները: 
11. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Ներածություն, ֆունկցիոնալ սննդամթերքների դերն ու նշանակությունը:  

2. Ֆունկցիոնալ և հատուկ նշանակության սննդամթերքներ:  

3. Պրոբիոտիկների, պրեբիոտիկների և ֆունկցիոնալ սննդամթերքների կլինիկական 

ասպեկտները:   

4. Պրոբիոտիկների ստացման տեխնոլոգիա:   

5. Բազմաբաղադրամասային պրոբիոտիկների տեխնոլոգիա:  

6. Կաթնաթթվային մթերքների ստացման տեխնոլոգիա:  

7. Կաթնաթթվային պրոբիոտիկ ըմպելիքների և բիոպրոդուկտների ստացման 

տեխնոլոգիա:  

8. Մանկական սննդամթերքների ստացման տեխնոլոգիա:    



   
12. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
 ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն  

 բնութագրելու կենդանական և բուսական ծագումով հումքի քիմիական կազմը, 

սննդային,  կենսաբանական և էներգետիկ  արժեքը և հումքի մշակման 

տեխնոլոգիական մոտեցումները, սկզբունքները և մեթոդները 
  նկարագրելու ֆունկցիոնալ և հատուկ նշանակության սննդամթերքների 

արտադրության մանրէաբանական գործընթացները  
 դասակարգելու  ֆունկցիոնալ և հատուկ նշանակության սննդամթերքները,  պրո և 

պրեբիոտիկները, սիմբիոտիկները և  բնութագրելու դրանց ազդեցության 

մեխանիզմը,   
 ներկայացնելու պրո և  պրեբիոտիկներ պարունակող սննդամթերքների 

արտադրության տեխնոլոգիա   
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կիրառել հումքի  և կենսաբանական,  սննդային  արժեքի, կազմի և 

հատկությունների գնահատման ժամանակակից մեթոդները,  
 իրականացնել ֆունկցիոնալ սնման համար կենսամթերքների արտադրության 

տեխնոլոգիայի մշակում  
 որոշել պրոբիոտիկ սննդամթերքների մանրէաբանական ցուցանիշները 
 տիրապետելու կենսապրոդուկտների որակական ցուցանիշների և պրոբիոտիկ 

սննդամթերքների արտադրության սոցիալական նշանակության և տնտեսական 

արդյունավետության գնահատման մեթոդներին, 
 գնահատել տեխնոլոգիական գործընթացը և պատրաստի սննդամթերքի որակին 

ներկայացվող պահանջները , 
գ. ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ 

 ստացած տեսական գիտելիքները կիրառելու պրակտիկ գործունեության մեջ,   
 վերլուծել ստացված գիռշտելիքները և կատարել եզրակացություններ 
 օգտագործելու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ժամանակակից 

հնարավորությունները կատարած աշխատանքի արդյունքների ձևակերպման 

համար 
13. Դասավանդման և ուսուցման մեթոդներ 

 դասախոսություն 

 գործնական  աշխատանք 

 սեմինար քննարկումներ, անհատական և խմբային աշխատանք  

 լաբորատոր աշխատանք 

 
14. Գնահատման մեթոդներ և չափանիշներ  

 Անհատական  աշխատանք` (ռեֆերատ, սահիկահանդես)  

 ամփոփիչ ստուգում` բանավոր քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` 

յուրաքանչյուրը 25միավոր: Միավորների քայլը 5 է:          
15. Հիմնական գրականության ցանկ 

1. Блинов, В.А. Общая биотехнология. Курс лекций, Ч. 2. / В.А. Блинов.– Саратов: 

ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 2004. – 86 с. 

2.  Блинов, В.А. Общая биотехнология: Методические указания к лабораторным 

работам / В.А. Блинов, С.Н. Буршина. – Саратов: «РИК «Полиграфия Поволжья», 2004. 

– 84 с. 

3. Блинов, В.А. Пробиотики в пищевой промышленности и сельском хозяйстве / В.А. 

Блинов, С.Н. Буршина, С.В. Ковалева. – Саратов: ИЦ «Наука», 2011. – 171 с. 



   
4. Никитина, Е.В. Микробиология (учебник) / Е.В. Никитина, С.Н. Киямова, О.А. 

Решетник. – Спб: ГИОРД, 2009. – 368 с. 
5. Чхенкели,  В.А.  Биотехнология:  учеб.  пособие  /  В.  А.  Чхенкели. - СПб. : Проспект 

Науки, 2014. - 335 с. 
6. Захарова,  Л.А.  Технология  молока  и  молочных  продуктов.  функциональные 

продукты: / Л.А. Захарова, И.А. Мазеева. — Кемерово   :   КемТИПП   2014. — 107 с. 
 



   

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ   Շիրակի Պետական Համալսարան  

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ   Բնագիտամաթեմատիկական  

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  Կենսատեխնոլոգիա 

 

  ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ  ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ 

 

1. N  

2. Դասընթացի անվանումը 

 

Կենսաինժեներիա 

3. Կրեդիտ (ECTS) 6ECTS 

4. Լեզու  հայերեն 

5. Շաբաթական ժամ  

(ժամ/շաբաթ) 

4ժամ/ շաբաթական     

6. Կիսամյակ 3-րդ աշնանային 

7. Դասընթացավար  

8. Ժամերի բաշխումը 

(դասախոսություն, 

լաբորատոր, գործնական 

աշխատանք) 

դասախոսություն- 24       

գործնական աշխատանք – 12  

սեմինար - 12                      

9. Գնահատման ձև բանավոր   ամփոփիչ  ստուգում 

անհատական աշխատանք 

10. Դասընթացի նպատակն է 

 ձևավորել ժամանակակից պատկերացումներ կենսաինժեներիայի հիմնական 

սկզբունքների և մեթոդների մասին, 

 ուսանողներին գիտելիքներ հաղորդել կենսաինժեներիայի հիմնական 

տեխնոլոգիաների, ինչպես նաև նրանց օգտագործման կիրառական ասպեկտների 

մասին, 

 ծանոթացնել կենսաբանության, բժշկության և ինժեներիայի բնագավառում 

միջառարկայական ձեռքբերումներին: 

11. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Կենսաինժեներիայի տեսակները:  

2. Կենսաինժեներիայի ժամանակակից խնդիրներն ու մեթոդները: 

3. Մոլեկուլային և նյութափոխանակային կենսաինժեներիայի ներածություն:  

4. Գենային, սպիտակուցային և բջջային ինժեներիա:  

5. Ինժեներային էնզիմոլոգիա:  

6. Հյուսվածքային ինժեներիայի հիմնական սկզբունքները:  

7. Օրգանիզմի գենոֆոնդի պահպանման կենսաինժեներիային մեթոդները: 



   
12. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 

 ներկայացնելու կենսաինժեներիայի հիմունքներն ու վերջին ձեռքբերումները, 

 նկարագրելու կենսաինժեներիական խնդիրների լուծման համար օգտագործվող 

հետազոտության նորագույն մեթոդները, 

 թվարկելու բջջային ու գենային ինժեներիայի ձեռքբերումները բույսերի, 

կենդանիների և մարդու մոտ, 

 նկարագրելու բնական ռեսուրսների պահպանման կենսաինժեներիայի մեթոդները, 
 բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 
 առաջադրելու կենսաինժեներական խնդիրներ և ընտրելու փորձարարական 

աշխատանքի մեթոդներ 

 կիրառելու կենսաինժեներիայի տեխնոլոգիաների վերաբերյալ հիմնարար 

պատկերացումները գործնականում  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 վերլուծելու փաստերը և անելու հիմնավորված հետևություններ, 

 օգտվել գիտամեթոդական գրականությունից 

13. Դասավանդման և ուսուցման մեթոդներ  

 դասախոսություն 

 գործնական  աշխատանքներ 

 սեմինար քննարկումներ 

 փորձարարական տվյալների վերլուծություն համակարգչային ծրագրերի միջոցով 

14. Գնահատման մեթոդներ և չափանիշներ 

 անհատական աշխատանք`  

 ամփոփիչ ստուգում` բանավոր քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` 

յուրաքանչյուրը 25միավոր: Միավորների քայլը 5 է: 

15. Հիմնական գրականության ցանկ. 
1. Фрешни,Р.Я. Культура животных клеток [Электронный ресурс] / Р. Я. Фрешни. - М : 

Бином. Лаборатория знаний, 2013. - 691 с Режим доступа: ЭБС "Издательство "Лань". - 

Неогранич. доступ. - ISBN 978-5-9963-1342-6  

2. Белькова Н. Л. Большой практикум по биоинженерии и биоинформатике : учеб.-метод. 

пособие : в 3 ч. / Н. Л. Белькова. Иркутск : Изд-во ИГУ, 2013 - ISBN 978-5-9624-0956-6. Ч. 

2 : Нуклеиновые кислоты. - 2014. - 155 с. ISBN 978-5-9624-1184-2.(39 экз.)  

3. Молекулярно-генетические и биохимические методы в современной биологии растений 

[Электронный ресурс]. – ЭВК. – М. : Бином. Лаборатория знаний, 2012. - Режим доступа 

ЭБС "Издательство "Лань". Неогранич. доступ. - ISBN 978-5-9963-09 

4. Нефедова, Л.Н. Применение молекулярных методов исследования в генетике: учебное 

пособие / Л.Н. Нефедова. – Москва: НИЦ Инфра-М, 2012. – 104 с. [Электронный ресурс] 

http://znanium.com/bookread.php?book=302262 (Дата обращения: 01.02.2015).  

 



   

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ   Շիրակի Պետական Համալսարան  

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ   Բնագիտամաթեմատիկական  

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  Կենսատեխնոլոգիա 

 

  ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ  ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ 

 

1. N  
2. Դասընթացի անվանումը 

 

Մենեջմենթը և մարքեթինգը մասնագիտական ոլորտում 

3. Կրեդիտ (ECTS) 3 կրեդիտ 
4. Լեզու  հայերեն 
5. Շաբաթական ժամ  

(ժամ/շաբաթ) 
 4 ժամ/ շաբաթական     

6. Կիսամյակ 3-րդ աշնանային 
7. Դասընթացավար  
8. Ժամերի բաշխումը 

(դասախոսություն, 

լաբորատոր, գործնական 

աշխատանք) 

դասախոսություն- 24     
գործնական աշխատանք – 12    
սեմինար -  12    

9. Գնահատման ձև բանավոր   ամփոփիչ  ստուգում 
անհատական աշխատանք (որոշակի շուկայի 

հետազոտություն) 
10. Դասընթացի նպատակն է  
Ձևավորել  մարքեթինգին և մենեջմենթին առնչվող տեսական գիտելիքներ և  այն կիրառել  

մասնագիտությունում և բիզնեսում  

 
11. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Մենեջմենթի և մարքեթինգի էությունը և էվոլուցիան 

2. Կազմակերպության ներքին միջավայր 

3. Կազմակերպության ռազմավարությունը 

4. Մոտիվացիան և դրա ձևերը 

5. Վերահսկողությունը և դրա ձևերը 

6. Իշխանություն և առաջնորդություն 

7. Հաղորդակցություն 

8. Կազմակերպության արտաքին միջավայր 

9. Մարքեթինգային հետազոտություն և  մարքեթինգային ինֆորմացիոն համակարգ 

10. Սպառողի վարքագիծ 

11. Շուկայի սեգմենտավորում 

12. Գովազդ և իրացման խթանում 
12. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
 ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 



   
 

 բնորոշել մարքեթինգի և մենեջմենթի հիմնական սկզբունքները, 

 բնորոշել շուկայական մրցակցային միջավայրում գործող կազմակերպության 

կառավարման առանձնահատկությունները, 

 բնորոշել  ռազմավարական պլանավորման առանձնահատկությունները,  

 նկարագրել կազմակերպչական գործընթացների, կազմակերպության նախագծման, 

մարդկանց գործունեության շարժառիթների, լիդերության, իշխանության և այլն, 

 նկարագրել բիզնես պլանի հիմնական դրույթները: 

 
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 հասկանալ , թե որտեղ  և ինչպես կարելի է օգտագործել կառավարման 

սկզբունքները, 

 լուծել ապագա հասարակության և տնտեսության կողմից առաջադրված 

խնդիրները, 

 իրական կյանքում  օգտագործել մարքեթինգային  հայեցակարգերը և  

գործընթացները, 

 ուսումնասիրել շուկան,  ստեղծել մրցունակ  ապրանք, փնտրել  պոտենցիալ 

սպառողներին և նրանց դարձնել առաջարկվող ապրանքի իրական գնորդներ, 

 իրականացնել շուկայի հետազոտություն: 
գ. ընդհանրական /փոխանցելի կարողություններ 
 

 տիրապետել շուկայի հետազոտության մեթոդներին, վաճառքի խթանման մեթոդներին 

և բիզնես պլանի կազման առանձնահատկություններին 

 կառավարչական հիմանական գործառույթների իրականացման մեթոդներին 

(որոշումների կայացում, կազմակերպում, մոտիվացիա, հսկողություն) 

 
13. Դասավանդման և ուսուցման մեթոդներ  

 դասախոսություն 

 իրավիճակային խնդիրներ 

 խմբային աշխատանքներ 

 գործնական աշխատանքներ և սեմինար 
14. Գնահատման մեթոդներ և չափանիշներ 

 անհատական աշխատանք` (որոշակի շուկայի հետազոտություն) 

 ամփոփիչ ստուգում` բանավոր քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց`  30, 

30, 40 միավոր:  
15. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Սուվարյան Յու., Մենեջմենթ ,Տնտեսագետ, Երևան ,2009, 608 էջ 
2. Майкл Мескон,Майкл Альберт,Франклин Хедоури, Основы  Менеджмента- МОСКВА,2003 

3. Менеджмент- Ричард Л. Дафт, Санкт Петербург ,2008 

4. Маркова,В.Д.,  Маркетинг менеджмент, В.Д. Маркова –Новосибирск: ЭКОР-книга, 2005 

5. Короткова А.В., Сияневой И.М. Маркетинг менеджмент - М., Юни-ти-Дана, 2012 

6. Дойль П. , Маркетинг менеджмент и стратегии, СПБ, Питер, 2007 

7. Котлер Ф. , Маркетинг менеджмент, 12-е изд, СПБ, Питер, 2007 
8. Kotler Philip, Keller Kevin, Marketing Management, Prentice Hall PTR, Jun 3, 2011 - Business & 

Economics - 816 pages 
9. Kotler Philip, Kotler On Marketing, Simon & Schuster UK, 2012,  272 pages  



   
 
 

 



   

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ   Շիրակի Պետական Համալսարան  

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ   Բնագիտամաթեմատիկական  

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  Կենսատեխնոլոգիա 

 

  ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ  ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ 

 

1. N  

2. Դասընթացի անվանումը 

 

Ֆարմակագնոզիա  

3. Կրեդիտ (ECTS) 3 ECTS 

4. Լեզու  հայերեն 

5. Շաբաթական ժամ  

(ժամ/շաբաթ) 

2ժամ/ շաբաթական     

6. Կիսամյակ 3-րդ աշնանային 

7. Դասընթացավար  

8. Ժամերի բաշխումը 

(դասախոսություն, 

լաբորատոր, գործնական 

աշխատանք) 

դասախոսություն- 18       

գործնական աշխատանք – 10     

սեմինար - 8                      

9. Գնահատման ձև բանավոր   ամփոփիչ  ստուգում 

անհատական աշխատանք 

10.Դասընթացի նպատակն է 

 ուսանողներին ուսուցանել  դեղաբույսերի տեսակների, կառուցվածքային 

հատկանիշների, կենսաբանորեն ակտիվ նյութերի, օգտագործվող հումքի մասին, 

ինչպես նաև դեղաբուսական հումքից ստացվող գալենային դեղաձևերի և նրանց 

բուժիչ հատկությունների մասին: 

 

11. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Ֆարմակոգնոզիա գիտությունը և առարկան: 

2. Պատմական զարգացումը: 

3. Դեղաբուսական հումքի մթերման ընթացքի հիմունքները:  

4. Մթերման էտապները և կազմակերպություններ, որոնք գբաղվում են հումքի 

մթերմամբ:  

5. Դեղաբուսական հումքի հավաքման կանոնները: 

6. Թունավոր դեղաբույսերի հավաքը:  

7. Դեղաբուսական հումքի չորացման մեթոդները:  

8. Բույսերի տարբեր օրգանների չորացման համար ներկայացված չորացման 

ռեժիմներըֈ  

9. Չորացուցիչներ:  

10. Դեղաբուսական հումքի որակի ստուգումը համապատասխան անալիզների 

/մակրոսկոպիկ, միկրոսկոպիկ, դեղաբանական/ իրականացման միջոցով: 

11. Դեղահումքի բարորակության որոշումը: 

12. Հումքի բերումը ստանղարտի համապատասխան միջոցառումների 



   
իրականացման միջոցով:  

13. Դեղաբուսական հումքի փաթեթավորումֈ 

14. Տարայի տեսակի և փաթեթի ճիշտ ընտրությունը կախված հումքի տեսակից և 

հատկություններից:  

15. Դեղաբուսական հումքի պահպանումը: 

16. Գործոններ, որոնք կարող են ազդել պահպանվող հումքի որակի վրա:  

17. Պահման տեղամասերի հանդեպ ներկայացված պահանջները ըստ ՆՏՓ-ի: 

Ճարպայուղեր և շաքարներ պարունակող դեղաբույսեր և հումքֈ  

18. Գլիկոզիդներ պարունակող դեղաբույսեր և հումք:  

19. Դառնանյութեր:  

20. Տերպենոիդներ պարունակող դեղաբույսեր և հումք:  

21. Վիտամինների  պարունակող դեղաբույսեր և հումք:  

22. Սապոնիններ պարունակող դեղաբույսեր և հումք:  

23. Ֆենոլային  միացություններ պարունակող դեղաբույսեր և հումք:  

24. Ֆլավանոիդներ պարունակող դեղաբույսեր և հումք:  

25. Սրտային գլիկոզիդներ  պարունակող դեղաբույսեր և հումք: 

12. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 նկարագրել դեղաբուսական հումքի մթերման ընթացքի հիմունքները, բույսերի 

դեղաբանական խմբերը 

 դասակարգել  դեղաբույսերը, ըստ ազդեցության  բնույթի 

 բացատրել  դեղաբույսերի բուժական էֆեկտները, հիմնվելով նրանց կառույցի վրա 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 

 տարբերակել դեղաբուսական հումքերը, ըստ քիմիական կառուցվածքի 

 ճիշտ կողմնորոշվել  կենսաբանորեն ակտիվ նյութեր պարունակող բույսի 

օրգանների ընտրության հարցում 

 տիրապետել դեղաբույսերի  հայերեն, ռուսերեն, լատիներեն  գրառումներին, 

բուժական նշանակությանը 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
 

 օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից՝ անհրաժեշտ տեղեկատվություն ստանալու 

համար,  

 վերլուծել փաստերը և անել հիմնավորված հետևություններ,  

 պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերըֈ   

 

13. Դասավանդման և ուսուցման  

 Դասախոսություն, զրույց 

  գործնական և սեմինար պարապմունքներ  

 լաբորատոր և խմբային աշխատանքներ 

 

14. Գնահատման մեթոդներ և չափանիշներ 

 անհատական աշխատանք` (ռեֆերատ, սահիկահանդես) 

 ամփոփիչ ստուգում` բանավոր քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` 

յուրաքանչյուրը 25միավոր: Միավորների քայլը 5 է: 

15. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Մ.Ա.Կուզնեցովա, Ի.Ջ. Ռիբաչուկ «Ֆարմակոգնոգիա»,  ներածություն, Մոսկվա, 



   
1984թ.,  

2. Ի.Ն.Մոկոլսկի, Ն.Ա.Բեսպալովա,Ն.Ա.Մամիլինա, Մոսկվա, 2003թ,.  

3. Մուրավյովա Դ.Ա., Սամիլինա Ի.Ա., Յակովլեվ Գ.Պ. . Թորոսյան «Հայաստանի 

դեղաբույսերը» Կանաչ դեղատուփ 

 

 

 

 

 



ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ   Շիրակի Պետական Համալսարան  

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ   Բնագիտամաթեմատիկական  

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  Կենսատեխնոլոգիա 

 

  ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ  ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ 

 

1. N  
2. Դասընթացի անվանումը 

 
´áõÛë»ñÇց  դեղապատրաստուկների ստացման 

տեխնոլոգիա  

3. Կրեդիտ (ECTS) 3 ECTS 

4. Լեզու  հայերեն 

5. Շաբաթական ժամ  

(ժամ/շաբաթ) 
2ժամ/ շաբաթական     

6. Կիսամյակ 3-րդ աշնանային 

7. Դասընթացավար  

8. Ժամերի բաշխումը 

(դասախոսություն, 

լաբորատոր, գործնական 

աշխատանք) 

դասախոսություն- 12   

գործնական աշխատանք – 6            

լաբորատոր աշխատանք -  6    

9. Գնահատման ձև բանավոր   ամփոփիչ  ստուգում 

անհատական աշխատանք 

10. Դասընթացի նպատակն 

 ուսանողներիÝ ·Çï»ÉÇùÝ»ñ Ñ³Õáñ¹»É դեղապատրաստուկների մշակման տեսական 

հիմքերի և տեխնոլոգիական  պրոցեսների  մասին: 

 ներկայացնել  դեղանյութերը  դեղաձևերի վերամշակման   արտադրական 

գործընթացները: 

11. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 
1. Դեղագործական տեխնոլոգիայի հիմնական խնդիրները:: 

2. Դեղապատրաստուկների տեխնոլոգիայի կապը գիտության այլ ճյուղերի հետ 

3. Կարծր դեղաձևեր 

4. Փափուկ դեղաձևեր 

5. Հեղուկ դեղաձևեր 

6. Այլ դեղաձևեր 

12. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 

 ներկայացնելու  բուսական դեղահումքի  կազմը, հատկությունները, 

դեղապատրաստուկների  դեղագործական  ազդեցությունն  ու  կիրառումը:  

 բացատրելու բուսական հումքից ստացվող դեղաձևերի վերանշակման 

ժամանակակից տեխնոլոգիաները: 

 նկարագրել դեղաձևերի հատկություններն ու կենսաբանական 

անվտանգության, կայունության  պահանջները: 
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 



 մեկնաբանելու  դեղաբուսական հումքից  ստացվող  դեղաձևերի տեխնոլոգիական 

ռեժիմների ճշգրիտ պահանջները: 

 տարբերակելու դեղապատրաստուկներից դեղաձևերի (կարծր, փափուկ, հեղուկ 

ևայլն¤ վերամշակման  Ù»Ãá¹Ý»ñÁ: 

 
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից՝ անհրաժեշտ տեղեկատվություն ստանալու 

համար     

13. Դասավանդման և ուսուցման մեթոդներ 

 դասախոսություն, զրույց, 

 գործնական և պարապմունքներ,  

 լաբորատոր և խմբային աշխատանքներ 
14. Գնահատման մեթոդներ և չափանիշներ 

 բանավոր քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` յուրաքանչյուրը 

25միավոր: Միավորների քայլը 5 է: 

 անհատական աշխատանք 

15.Հիմնական գրականության ցանկ. 
1. Бутенко Р.Г. Биология клеток высших растений in vitro и биотехнологии на их 

основе: Учеб. пособие.– М.: ФБК-ПРЕСС, 1991. – 160 с. 
2.  Калинин Ф.Л., Кушнир Г. П., Сарнацкая В.В. Технология микроклонального 

размножения растений – Киев: Наукова думка, 1992. 
3.  Основы биотехнологии: Учеб. пособие для высш. пед. учеб. заведений / Т.А. 

Егорова, С.М. Клунова, Е.А. Живухина. – М:. Издательский центр «Академия», 

2003. – 208 с.  
4.  Сельскохозяйственная биотехнология: Учеб./В.С. Шевелуха, Е.А. Калашникова, 

С.В. Дегтярев и др.: Под. ред. В.С. Шевелухи. – М.: Высш. шк.,199 – 416. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ   Շիրակի Պետական Համալսարան  

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ   Բնագիտամաթեմատիկական  

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  Կենսատեխնոլոգիա 

 

  ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ  ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ 

 

1. N  

2. Դասընթացի անվանումը 

 

Բուսական հումքի կենսակոնվերսիայի տեխնոլոգիա 

3. Կրեդիտ (ECTS) 3 ECTS 

4. Լեզու  հայերեն 

5. Շաբաթական ժամ  

(ժամ/շաբաթ) 

2ժամ/ շաբաթական     

6. Կիսամյակ 3-րդ աշնանային 

7. Դասընթացավար  

8. Ժամերի բաշխումը 

(դասախոսություն, 

լաբորատոր, գործնական 

աշխատանք) 

դասախոսություն- 12      

գործնական աշխատանք – 4    

լաբորատոր աշխատանք -  8    

9. Գնահատման ձև բանավոր   ամփոփիչ  ստուգում 

անհատական աշխատանք 

10.Դասընթացի նպատակն է 

 ուսանողներին գիտելիքներ հաղորդել բուսական հումքի քիմիական կազմի և նրա 

կենսակոնվերսիայի հիմնական տեսակների (ֆիզիկական, քիմիական, 

կենսաբանական) վերաբերյալ, 

 ներկայացնել սննդային արդյունաբերության անթափոն տեխնոլոգիաների 

հիմունքները: 

 

11. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Ընդհանուր հասկացություն կենսատեխնոլոգիական գործընթացներում 

օգտագործվող բուսական հումքի մասին:  

2. Հումքի դասակարգումը:  

3. Բուսական հումքի կենսակոնվերսիայի տեսական հիմքերը: 

4. Բուսական հումքի կենսակոնվերսիայի մեթոդների դասակարգումը:  

5. Բուսական հումքի կենսակոնվերսիայի միջոցները (ֆիզիկական և համակցված, 

քիմիական, կենսաբանական):  

6. Սննդային արդյունաբերության անթափոն տեխնոլոգիաների հիմունքները:  

7. Կենսավառելիքի արտադրություն: 

12. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 

 ներկայացնելու բուսական ծագմամբ սննդային հումքի քիմիական կազմը, 

 նկարագրելու բուսական հումքի կենսակոնվերսիայի հիմնական տեխնոլոգիաները, 



   
 բացատրելու կենսատեխնոլոգիայում և սննդային արդյունաբերության մեջ 

անթափոն և քիչ թափոններով տեխնոլոգիաների ստեղծման մոտեցումները, 

 նկարագրելու բուսական հումքի վերամշակման և պահպանման ժամանակ կարևոր 

մանրէաբանական գործընթացները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 

 ընտրելու սննդի որակի գնահատման կենսաքիմիական, քիմիական և ֆիզիկական 

մեթոդներ, 

 կիրառելու ստացված գիտելիքները շրջակա միջավայրի պահպանման կոնկրետ 

տեխնոլոգիական խնդիրների և հարցերի լուծման ժամանակ, 

 տիրապետելու հումքի, կիսաֆաբրիկատների և պատրաստի արտադրանքների 

որակի հիմնական հետազոտությունների կատարման տեխնիկային, 

 պլանավորելու սարքավորումների ընտրությունը անթափոն արտադրություն 

ապահովելու համար: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 վերլուծելու փաստերը և անելու հիմնավորված հետևություններ, 

 ստացած տեսական գիտելիքները կիրառել պրակտիկ գործունեության մեջ 

13. Դասավանդման և ուսուցման մեթոդներ  

 դասախոսություն 

 գործնական  և լաբորատոր աշխատանքներ 

14. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 անհատական աշխատանք` (փորձարարական տվյալների վերլուծության 

ներկայացում) 

 ամփոփիչ ստուգում` բանավոր քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` 

յուրաքանչյուրը 25միավոր: Միավորների քայլը 5 է: 

15.Main literature/references Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Сушкова В.И., Воробьѐва Г.И.. Безотходная конверсия растительного сырья в 

биологически активные вещества. – Киров, – 204стр.. 2007 

2. Неверова О.А., Просеков А.Ю.и др. Пищевая биотехнология продуктов из сырья 

растит. происхожд.: Учеб. /. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 318 с. 

3. Синицын А.П., Гусаков А.В., Черноглазов В.М. Биоконверсия лигноцеллюлозных 

материалов, Издательство Московского Университета,Москва, 1995- 224с. 

 

https://istina.msu.ru/workers/435182/
https://istina.msu.ru/workers/434144/
https://istina.msu.ru/workers/452288/


   

 

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ   Շիրակի Պետական Համալսարան  

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ   Բնագիտամաթեմատիկական  

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  Կենսատեխնոլոգիա 

 

  ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ  ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ 

 

1. N  

2. Դասընթացի անվանումը 

 

Բուսական հումքից կենսաբանական ակտիվ 

հավելանյութերի տեխնոլոգիա 

3. Կրեդիտ (ECTS) 3 ECTS 

4. Լեզու  հայերեն 

5. Շաբաթական ժամ  

(ժամ/շաբաթ) 

2ժամ/ շաբաթական     

6. Կիսամյակ 3-րդ աշնանային 

7. Դասընթացավար  

8. Ժամերի բաշխումը 

(դասախոսություն, 

լաբորատոր, գործնական 

աշխատանք) 

դասախոսություն- 12     

գործնական աշխատանք – 6   

լաբորատոր աշխատանք -  6    

9. Գնահատման ձև բանավոր   ամփոփիչ  ստուգում 

անհատական աշխատանք 

10. Դասընթացի նպատակն է 

 հաղորդել գիտելիքներ և ձևավորել հմտություններ բուսական ծագման առաջնային 

և երկրորդային հումքից կենսաբանական ակտիվ հավելումների (ԿԱՀ) և 

հավաքածուների (ԿԱՀ) պատրաստման միջոցների և մեթոդների վերաբերյալ  

 ձևավորել ունակություններ ԿԱՀ-երի օգտագործման նպատակահարմարության, 

թույլատրելիության և տեղեկատվական ապահովվածության ուղղությամբ 

ինքնուրույն որոշումներ ընդունելու վերաբերյալ  

 

11. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Բուսական ծագման հումքից ԿԱՀ-երի ստացման և օգտագործման տեսական 

հիմքերը: 

2. ԿԱՀ-երի արտադրությունը կարգավորող օրենսդրական ակտեր:  

3. ԿԱՀ-երի դասակարգումը, քիմիական կազմը, դրանց օգտագործման սկզբունքներն 

ու ռիսկերը:  

4. Բուսական ծագման հումքին ուղղված պահանջներ ԿԱՀ-երի արտադրության 

համար: 

5. Բուսական հումքի ընդհանուր բնութագիր և դասակարգում:  

6. Բուսական բջջի կառուցվածքը և քիմիական կազմը: 

7. ԿԱՀ-երի բաղադրատոմսերի մշակման սկզբունքները և նրանց արտադրմանն 

ուղղված պահանջները:  



   
8. Հումքի վերամշակման տեխնոլոգիաները և բույսերից կենսաբանական ակտիվ 

նյութերի (ԿԱՆ) ստացումը:  

9. ԿԱՀ-երի արտադրության համար մի շարք կենսաբանական ակտիվ նյութերի 

ստացման տեխնոլոգիական գործընթացների առանձնահատկությունները: 

10. Արտադրական խմբեր:  

11. Տեխնոլոգիական գործընթացի փուլերը:  

12. Հիմնական արտադրական խմբերը:  

13. Արտադրական հսկողության կազմակերպում:  

14. ԿԱՀ-երի ստանդարտացման չափանիշները:  

15. Կենսաբանական ակտիվ նյութերի իսկության ցուցանիշներ:  

16. ԿԱՀ-երի ազդեցությունը մարդու առողջության վրա:  

17. Օրգանիզմի վրա բույսերի ԿԱՆ-երի ազդեցության կենսաքիմիական և 

ֆարմակոլոգիական ասպեկտները: 

12. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 

 նկարագրելու բուսական ծագման հումքի մեջ ֆունկցիոնալ բաղադրիչների կազմը 

և հատկությունները. 

 բացատրելու պատրաստի ԿԱՀ-ներում կենսաբանական ակտիվ 

հատկությունների ձևավորման մեխանիզմները, 

 նկարագրելու բնական հումքից կենսաբանական ակտիվ նյութերի անջատման, 

խտացման և պահպանման հիմնական մեթոդները, 

 ներկայացնելու երկրորդական բուսական հումքից ֆունկցիոնալ արտադրանքներ 

ստանալու համար վերամշակման տեխնոլոգիական միջոցները, 

 թվարկելու ժամանակակից կենսաբանական հավելումների հիմնական 

տեսակները և նոր ԿԱՀ ստեղծման հեռանկարները: 

 բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 

 հիմնավորելու բուսական ծագման հումքից ԿԱՀ-երի ստացման ռացիոնալ 

միջոցները հաշվի առնելով դրանց տեսակն ու հատկությունները, 

 ստանալու ընթացիկ փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան 

ֆունկցիոնալ հատկություններով արտադրանք, 

 իրականացնելու բուսական հումքից ստացված հավելումների որակի, ինքնության 

և անվտանգության հսկողությունը, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 ստացած տեսական գիտելիքները կիրառելու պրակտիկ գործունեության մեջ, 

13. Դասավանդման և ուսուցման մեթոդներ 

 դասախոսություն 

 գործնական և լաբորատոր աշխատանքներ 

 փորձարարական տվյալների վերլուծություն համակարգչային ծրագրերի միջոցով 

14. Գնահատման մեթոդներ և չափանիշներ 

 անհատական աշխատանք 

 ամփոփիչ ստուգում` բանավոր քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` 

յուրաքանչյուրը 25միավոր (հարցերից մեկը գործնական բնույթի): Միավորների 

քայլը 5 է: 

15.Հիմնական գրականության ցանկ. 
1. Иванова, Л. А. Пищевая биотехнология : учеб. пособие / Л. А. Иванова, Л. И. Войно, 

И. С. Иванова ; ред. И. М. Грачева. - Москва : КолосС, 2008 - . Кн. 2 : Переработка 



   
растительного сырья. - 472 с.  

2. Коваленко, Л. В. Биохимические основы химии биологически активных веществ: учеб. 

пособие / Л. В. Коваленко. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 230 с.  

3. Мезенова, О.Я. Гомеостаз и питание : учеб. пособие / О. Я. Мезенова. - Москва : 

Колос, 2010. - 318 с. 

4. Функциональные продукты питания : учеб. пособие / Р. А. Зайнуллин [и др.]. - Москва: 

КНОРУС, 2012. - 304 с. 

 



   

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ   Շիրակի Պետական Համալսարան  

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ   Բնագիտամաթեմատիկական  

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  Կենսատեխնոլոգիա 

 

  ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ  ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ 

 

1. N  
2. Դասընթացի անվանումը 

 
Սթարթ-ափ 

3. Կրեդիտ (ECTS) 3 կրեդիտ 
4. Լեզու  հայերեն 
5. Շաբաթական ժամ  

(ժամ/շաբաթ) 
 4 ժամ/ շաբաթական     

6. Կիսամյակ 3-րդ աշնանային 
7. Դասընթացավար  
8. Ժամերի բաշխումը 

(դասախոսություն, 

լաբորատոր, գործնական 

աշխատանք) 

դասախոսություն- 24         գործնական աշխատանք – 24      

9. Գնահատման ձև Գրավոր քննություն 
անհատական աշխատանք (սթարթ-ափի կազմում) 

10. Դասընթացի նպատակն է  

Ձևավորել  ուսանողների շրջանում սթարթ-ափի գիտելիքներ և հմտություններ   

11. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1.  Սթարթ-ափի ստեղծման հիմքերը և դրանց բնութագրերը 

2. Սթարթ-ափի զարգացման փուլերը 

3. Սթարթ-ափի շուկայի ուսումնասիրություն 

4. Սթարթ-ափի ներդրումներ 

5. Սթարթ-ափի ստեղծում `օգտագործելով գործիքներ և ծրագրի կառավարման 

մեթոդաբանություն 

6. Ձեռնարկատերեր և անհատականություն 

7. Վեբ կայք, պատկերանշան և անվանում 

8. Ներկայացման և հանրային խոսքի հմտություններ  

9. Սթարթ-ափի կառավարում 

10. Սթարթ-ափի ֆինանսներ 

11. Սթարթ-ափի ստանդարտների որակը գնահատելու համար 

բազմամակարդակ մոդել 

12. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 



   
 

 բնորոշել սթարթ-ափի հիմնական հասկացությունները և 

առանձնահատկությունները, 

 նկարագրել սթարթ-ափի հիմնական դրույթները: 

 
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 

  զարգացնել նորարարական գաղափար, 
 ստեղծել  նորարական և արդյունավետ սթարթ-ափ թիմ, 
  իրականացնել թիրախային լսարանի հետազոտությունն ու հարցումները 

(թեստավորում), 
  մշակել զարգացման ռազմավարություն և հիմնավորված և իրականացված 

բիզնես ծրագիր, 
 մշակել  սթարթ-ափի զարգացման և կապիտալի ներգրավման բոլոր 

հնարավոր եղանակները, 
  իրականացնել  սթարթ-ափի գնահատումը:  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 տիրապետել սթարթ-ափի ստեղծման մեթոդաբանություններին և գործիքներին` 

սկսած գաղափարի ստեղծումից մինչև թիմային աշխատանք և շուկայի 

տեղաբաշխում: 

13. Դասավանդման և ուսուցման մեթոդներ  

 դասախոսություն 

 իրավիճակային խնդիրներ 

 խմբային աշխատանքներ 

 գործնական աշխատանքներ և սեմինար 

14. Գնահատման մեթոդներ և չափանիշներ 

 անհատական աշխատանք` (սթարթ-ափի ստեղծում) 

 ամփոփիչ ստուգում` գրավոր քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց`  30, 

30, 40 միավոր:  

15. Հիմնական գրականության ցանկ. 
 

 Музыченко В.В. HR в СТАРТАПе: Практическое пособие / В.В. Музыченко. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 224 с 

 Токарев Б. Е. Маркетинг инновационно-технологических стартапов: от технологии до 

коммерческого результата /Б. Е. Токарев. , М. : Магистр : ИНФРА-М, 2018. - 264 с.  

 Смирнов С.Е. Бизнес-планирование : учебник / под ред. проф. Т.Г. Попадюк, проф. В.Я. 

Горфинкеля. , М. :Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. ,296 с. 

 Бронникова Т.С. Разработка бизнес-плана проекта : учеб. пособие / Т.С. Бронникова. ? 2-е 

изд., перераб. и доп.? М. : ИНФРА-М, 2018. , 215 с.  

 Горбунов В. Л. Бизнес-планирование с оценкой рисков и эффективности проектов: 

Научно-практическое пособие / Горбунов В. Л. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 

248 с. 



   
 Лукасевич И.Я. Инвестиции : учебник / И.Я. Лукасевич. ? М. : Вузовский учебник : 

ИНФРА-М, 2018. , 413 с.  

 Harris T., Start-up: A Practical Guide to Starting and Running a New Business, 2006, 165 pages 
 Maurya Ash, Running Lean: Iterate from Plan A to a Plan That Works., 2010, 239pages 
 Ries Eric, The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to 

Create Radically Successful Businesses,2011, 336 pages 
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