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վերջնարդյունքներ 

       Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

 

(գիտելիք և իմացություն) 

 ներկայացնել կենսաբանության, ֆիզիկայի, քիմիայի և էկոլո-

գիայի հիմնական օրենքները, դրանց միասնությունը,  

 նկարագրել էկոհամակարգերի աշխարհագրական տեղաբաշ-

խումը,  

 ցուցաբերել հիմնական գիտելիքներ կենդանի աշխարհի կապի 

անխզելիության վերաբերյալ:   
 

(կարողություններ) 

 պարզաբանել մասնագիտական հարցեր, մասնավորապես` 

էկոհամակարգ, օրգանիզմները էկոհամակարգում, մարդու 

էկոլոգիան, շրջակա միջավայրը,  

 բացատրել օրգանիզմի և միջավայրի փոխհարաբերությունը,  

 քննարկել ՀՀ բնապահպանության ոլորտում աղտոտման դեմ 

պայքարի մեթոդները,  

 բացահայտել, քննարկել և մշակել շրջակա միջավայրի աղ-

տոտման խնդիրները և այդ բնագավառում առաջացող այլ 

խնդիրներ,  

 բացահայտել, ցուցադրել, զեկուցել և հաղորդակցության միջո-

ցով հասանելի դարձնել շրջակա միջավայրի պահպանության 

մեխանիզմները և տարբերակել դրանք գործի դնելու մեթոդնե-

րը,  

 կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները ուսումնական, գիտական 

և  հետագա պրակտիկ աշխատանքներում, ինչպես նաև` էկո-

լոգիական բնագավառի բոլոր ոլորտներում: 

Դասընթացի 

թեմատիկ ծրագիր 

 Օրգանիզմները որպես կենդանի և ամբողջական համակար-

գեր։ Էկոհամակարգ։ Օրգանիզմները էկոհամակարգում։ 

 Օրգանիզմի և միջավայրի փոխհարաբերությունը։ Էկոգործոն-

ներ։ Էներգիան էկոհամակարգում։ 

 Էկոլոգիական հիմնական և կարևոր օրենքները, սկըզբունքնե-

րը, օրինաչափությունները և կանոնները։ Մարդու էկոլոգիա։ 



Մարդու օրգանիզմի էներգիայի և նյութի փոխանակությունը։ 

Մարդածին համակարգեր։ 

 Շրջակա միջավայր։ Բնական պաշարների դասակարգումը։ 

Անսպառ և սպառվող բնական պաշարներ։ 

 Երկրի խոշորագույն ոլորտները։ Կենսոլորտ կամ բիոսֆերա, 

նոոսֆերա։ Հողոլորտ։ Քաղցրահամ ջրային էկոհամակարգեր։ 

Ծովային էկոհամակարգ։ 

 Շրջակա միջավայրի աղտոտում։ Աղտոտման դեմ պայքարի 

մեթոդները։  

 Մթնոլորտային օդի աղտոտումը։ Մթնոլորտային օդի աղտոտ-

ման հիմնական աղբյուրները։ Աղտոտման դեմ պայքարի մե-

թոդները։ 

 Ջրոլորտի վրա մարդածին բացասական ազդեցությունները։ 

Աղտոտման դեմ պայքարի մեթոդները։  

 Քարոլորտի և բնահողի վրա մարդածին բացասական ազդե-

ցություններ։ Աղտոտման դեմ պայքարի մեթոդները։ 

 Սողանքներ։ Կարստ։ Անապատացում։ Աղտոտման դեմ պայ-

քարի մեթոդները։ 

 Ճարտարագիտական էկոլոգիա և արդյունաբերության էկոլո-

գացում։ 
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