
     2015-16 ուստարում հստակեցվել են կենսաբանության ամբիոնի գիտահետազոտական 

ուսումնասիրությունների շրջանակները, 04.05.16 թ. կայացած ամբիոնի նիստում հաստատվել են այդ 

ուղղությունների շրջանակներում իրականացվելիք կարճաժամկետ և երկարաժամկետ ծրագրերը   

ըստ  գիտահետազոտական ուղղությունների:  

Ներկայացվել են ամբիոնի գիտահետազոտական աշխատանքների թեմաները և ենթաթեմաները ըստ 

կատարողների.( աղ1): 

Կարճաժամկետ  ծրագրեր.                                                                                                                                           

/աղյուսակ 1./ 

N Թեմայի և ենթաթեմայի 

անվանումը 

ղեկավար և 

կատարող 

Գիտական 

աստիճան և 

կոչումը 

ծանոթություն 

1 Վայրի օգտակար բույսերի 

կենսաբանական 

,էկոլոգիական և 

տնտեսական խնդիրները և 

նրանց լուծման ուղիները 

ենթախմբերի 

 

Ռ.Հ. Եդոյան 

 
կ.գ.դ..պրոֆ. 

 
Հոդվ. հրատ 

2 1.1-Հյուսիսային Հայաստանի 

հիմնական բուսական 

էկոհամակարգերի կենսա-

էկոլոգիական 

գնահատականը. 

 

Զ.Ս. 

Վարդանյան 

 

կ.գ.դ.. Հոդվ. հրատ 

3 1.2-Հյուսիսային Հայաստանի 

ներկատու բույսերի 

ուսումնասիրությունը. 

 

Լ.Ե. Բայրամյան  

 
գ.գ. թ. դոցենտ 

 
Հոդվ. հրատ 

4 1.3-Հյուսիսային Հայաստանի 

ենթալպյան բարձրախոտերի 

էկոլոգա-ֆիտոցենոտիկ 

աձանձնայատկությունները 

 

Գ.Ռ. Սահակյան 

 

կ.գ. թ. դոցենտ 

 

Հոդվ. հրատ 

5 1.4-Դեբեդ գետի հովտի 

վայրի պտղատու 

թփատեսակների կենսա-

էկոլոգիական  

առանձնահատկությունները 

տարբեր միկրոկլիմայական 

պայմաններում 

 

Ն. Ասատրյան  

 

կ.գ. թ. դոցենտ 

 

Հոդվ. հրատ 

6 1.5-Վայրիբանջարային  

բույսերում ծանր մետաղների 

Ռ.Հ. Եդոյան  

 

կ.գ.դ..պրոֆ. Հոդվ. հրատ 



պարունակության 

քանակական և որակական  

դինամիկան տարբեր 

էկոլոգիական  

պայմաններում  

 

7 1.6 Կեռիկավոր  սոճենու /Pinus 

Hamata L/ էկոլոգիական 

հիմնախնդիրները և նրանց լուծման 

ուղիները Հյուսիսային 

Հայաստանում 

 

Զ.Ս. 

Վարդանյան 

 

կ.գ.դ.. Հոդվ. հրատ 

8 1.7 Լուռու մարզի բնական և 

անթրոպոգեն լանդշաֆտների  

վիճակի գնագատումը և դրանց 

բարելավման ուղիները 

 

Ս. Բաղդասարյան  

 
ա,գ,թ,,դոցենտ 

 
Հոդվ. հրատ 

9 Թեմա2-Հյուսիսային Հայաստանի 

գետերի  էկոլոգիական խնդիրները 

 

Ենթաթեմաներ 

 

   

10 2.1- Հյուսիսային Հայաստանի 

գետերի ավազանների 

ձևաչափությունը և նրանց 

ազդեցությունը առավելագույն 

հոսքի վրա 

 

Գ. Թադևոսյան  

 
ա,գ,թ,,դոցենտ 

 
Հոդվ. հրատ 

.11 2.2Տնտեսական գործունեության 

ազդեցությունը Փամբակ գետի և 

նրա վտակների ջրերի որակի վրա 

 

Ս. Բաղդասարյան  

 

ա,գ,թ,,դոցենտ 

 

Հոդվ. հրատ 

12 Թեմա 3. 

Առողջ ապրելակերպի 

էկոլոգիական և ֆիզիոլոգիական 

խնդիրները  

 

Մ. Կիրակոսյան    

13 Ենթաթեմաներ 

3.1-Սթրեսի ազդեցությունը 

աշակերտների և ուսանողների  

հոգեֆիզիոլոգիական 

բաղադրիչների վրա:  

 

Ա. Հարությունյան 

 

կ.գ.թ.դոցենտ Հոդվ. հրատ 

14 Համակարգիչների և 

հեռահաղորդակցության 

տեխնիկայի ազդեցությունը 

ուսանողների և աշակերտների 

մտավոր կարողությունների 

Շ. Քառյան  Կ.գ,թ.,դոցենտ Հոդվ. հրատ 



զարգացման վրա: 

 

15 3.3 Մտավոր և ֆիզիկական 

ծանրաբեռնվածության 

ազդեցությունը  օրգանիզմի 

գործառական  ցուցանիշների  վրա 

 

Ար. Գևորգյան  Կ.գ,թ.,դոցենտ Հոդվ. հրատ 

16 Թեմա 4 Կենդանաբանության 

կարգաբանական խնդիրները և 

նրանց լուծման ուղիները 

 

Հ. Գրիգորյան  Կ.գ,թ.,դոցենտ Հոդվ. հրատ 

      

 

 

 

 


