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Ուսանողների հիմն արար գիտելիքների այս ցանկը նպատակադրված է 
վերանայել և վերակազմավորել բակալավրիատի կրթական ծրագիրը: Այն 
բաղկացած կլինի անհրաժեշտ գիտելիքներից, գործնական հմտություններից, 
որոնք պետք է ձեռք բերեն բակալավրիատի համակարգում սովորող ու-
սանողները, ինչն էլ հնարավորություն կտա նրանց շարունակել իրենց 
կրթությունը Բժշկական գենետիկայի ոլորտում` մագիստրատուրայի հա-
մակարգում: Ուսանողների հիմն արար գիտելիքների ցանկի ստեղծման 
նպատակն է բակալավրիատի կենսաբանական/բժշկական կրթության ար-
դյու նա վետության բարելավումը, որը ծառայելու է որպես նախապայման և 
բազային գիտելիքներ` հետագայում մագիստրատուրայում սովորող բոլոր 
ուսանողներին Բժշկական գենետիկա առարկան դասավանդելու համար: 
Այս գիտելիքների մե ծամասնությունը պետք է ձեռք բերվի բակալավրիական 
կրթության առաջին տարիների ընթացքում, որպեսզի ուսանողների համար 
հասկանալի դառնա ժամանակակից բժշկական գործունեության մե ջ գե-
նետիկայի նշանակությունը: 

Մոլեկուլային կենսաբանության և բժշկության մե ջ ընթացող արագ 
զարգացումն երը ընդգծում են այն անհրաժեշտությունը, որ բակալավրիատի 
ուսանողները պետք է ծանոթ լինեն մարդու գենետիկայի սկզբունքներին 
և դրանց կիրառմանը կանխարգելիչ բժշկության մե ջ: Հետևաբար, խիստ 
անհրաժեշտ է հաստատել գենետիկայի հիմքերի և նրան հարակից բոլոր 
ոլորտների համակարգված և հստակ կերպով մշակված ուսուցումը բժշկական 
կրթական հաստատություններում: 

Ուսանողների հիմն արար գիտելիքների ցանկի նպատակն է

բացահայտել գենետիկայի ոլորտի այն բազային գիտելիքները, 
որոնք պետք է ուսուցանել բակալավրիատի ուսանողներին,

ընտ րել այն բա զա յին կրթա կան գի տե լիք նե րը, որոնք կպա հանջ վեն  
յու րա քան չյուր ու սա նո ղից սո վո րել Բժշկա կան գե նե տի կա մա գիստ-
րա տու րա յի ու սուց ման ըն թաց քում,

ընտ րել և նե րա ռել կրթու թյան մե ջ այն պի սի գի տե լիք ներ կամ 
անհ րա ժեշտ հմտու թյուն ներ, որոնց բա ցա կա յու թյան դեպ քում
հնա րա վոր չի լի նի ստա նալ հա մա պա տաս խան կրթու թյուն Բժշկա-
կան գե նե տի կա յի ոլոր տում,

ընտրել դասավանդման այնպիսի նյութ, որը թույլ կտա և կհեշտացնի 
հետագա մասնագիտական զարգացումը:
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Ընդհանուր գենետիկայի ոլորտում ուսանողների հիմն արար գիտելիքների 
ցուցակը ընդգրկում է չորս ուսուցողական արդյունքներ, որոնք ուսանողները 
պետք է ձեռք բերեն իրենց բակալավրիական կրթության տարիներին` 
նրանց մագիստրատուրայի կրթության ընթացքում բժշկական գենետիկա 
դասավանդելու նպատակով: Բակալավրիական կրթության վերջում, 
ուսանողները պետք է 

Հասկանան և նկարագրեն այն մե խանիզմն երը, որոնք ընկած են մարդ�  

ժառանգական� թյան հիմք� մ

կա րո ղա նան նկա րագ րել ԴՆԹ-ի կա ռուց ված քը և նրա ֆունկ ցի ա նե րը որ-
պես գե նե տի կա կան նյութ (ռեպ լի կա ցիա, տրանսկ րիպ ցիա և տրանս լյա-
ցի ա),
կարողանան նկարագրել գենի կառուցվածքը, էքսպրեսիան և նրա 
կարգավորումը,
կա րո ղա նան նկա րագ րել մար դու գե նո մի  հիմն  ա կան առանձ նա հատ կու-
թյուն նե րը (ԴՆԹ-ի քա նա կու թյու նը, գե նե րի թի վը, քրո մո սոմն  ե րի կազ-
մու թյու նը, ԴՆԹ-ի կրկնվող հա ջոր դա կա նու թյուն նե րը, ան հատ նե րի մի  ջև 
տար բե րու թյուն նե րի աս տի ճա նը),
կարողանան նկարագրել ժառանգման քրոմոսոմային հիմքերը և թե ինչ-
պես քրոմոսոմն երի թվի կամ կառուցվածքի փոփոխությունները կարող են 
առաջանալ մի տոզի կամ մե յոզի ընթացքում,
կա րո ղա նան նկա րագ րել ժա ռանգ ման եղա նակ նե րը (մե ն դե լյան և ոչ մե ն-
դե լյան),

Նկարագրեն բջջի տարրական կազմ� թյ� նը 

հասկանալ բջջի տարրական կառուցվածքը և ֆունկցիաները 
կարողանան նկարագրել բջջային պրոցեսները` աճ (բջջային ցիկլ), 
մե տաբոլիզմ, բջիջների դիֆերենցում,
ծանոթ լինել բջջի բաժանման երկու հիմն ական տեսակների հետ` մի տոզի 
և մե յոզի, և նաև գամե տոգենեզի հետ,

Պատկերացնեն գենետիկական գործոնների դերի մասին առողջ� թյան և 

հիվանդ� թյան զարգացման մե ջ 

գե նե տի կա յի ընդ հա նուր հաս կա ցո ղու թյուն ներ (գե նո տիպ, ֆե նո տիպ, 
ալել, հե տե րո զի գո տու թյուն, հո մո զի գո տու թյուն, պե նետ րան տու թյուն, 
էքսպ րե սի վու թյուն, պլե ոտ րո պիա, և այլն),
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հասկանան ինչպես են մուտացիաները ազդում գենի դոզայի և ֆունկցիայի 
վրա,
հասկանան ինչպես կարող են մուտացիաները առաջ բերել գենի 
ֆունկցիայի մասնակի կամ լրիվ կորուստ կամ ֆունկցիայի ավելացում,
հասկանան պոլիմորֆիզմն երի կիրառումը որպես գենետիկական 
մարկերներ,
տեղյակ լինեն բազմագործոնային հիվանդությունների դեպքում 
գենետիկական և մի ջավայրի գործոնների դերի մասին, 
տե ղյակ լի նեն տա րած ված ռե ցե սիվ մու տա ցի ա նե րի գե նա յին հա ճա խա-
կա նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ,
հասկանան պոպուլյացիայում գենետիկական գործընթացների հիմն ական 
սկզբունքները, “founder”-ազդեցությունը, գեների դրիֆտը, ինբրիդինգը,
տեղյակ լինեն, որ պոպուլյացիայի նախնիները կարող են ազդել 
նախատրամադրվածության ալելների և մե նդելյան հիվանդությունների 
հաճախականությունների վրա,

Բա ցա հայ տեն ժա ռան գա կան հի վան դ�  թյամբ կամ դրա ռիս կով հի վանդ-

նե րին

կա րո ղա նան հա վա քագ րել ըն տա նե կան պատ մու թյու նը, կազ մե ն և մե կ նա-
բա նեն գե նե տի կա կան տոհ մա ծա ռը, կի րա ռե լով ստան դարտ նշան նե րը,
կա րո ղա նան ճա նա չել ժա ռանգ ման տե սակ նե րը, մոտ-ազ գակ ցա կան 
ամուս նու թյան դեպ քը, “founder”-ազ դե ցու թյուն նե րը` ել նե լով հի վան դու-
թյան ըն տա նե կան պատ մու թյու նից և ըն տա նե կան տոհ մա ծա ռից:
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Այս տեղ մե նք ամ փո փում ենք այն հիմն  ա կան հար ցե րը, որոնք բա կա լավ -
րիա տի ու սա նող նե րը պետք է իմա նան կամ ծա նոթ լի նեն տար բեր կեն-
սաբժշ կա կան առար կա նե րից, որոնք ան մի  ջա կա նո րեն կապ ված են բժշկա-
կան գե նե տի կա յի առար կա յի և դա սա վանդ ման հետ:

Ակնաբ� ժ� թյ� ն

Տարբեր հիվանդությունների դեպքում աչքի հատակի փոփոխությունները
Տեսողական նյարդի ախտահարումն երը
Աչքի տարբեր հատվածների ընդհանուր կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ 
խաթարումն երը

Արյ� նաբան� թյ� ն

Երեխաների մոտ արյան ձևավոր տարրերի առանձնահատկությունները 
Ոսկրածուծ և արյունաստեղծում
Արյան խմբեր
Անեմի աներ, լեյկոզներ, թալասեմի աներ 
Մակարդման մե խանիզմն երի խաթարումն երը և թրոմբոֆիլիա
Արյան հետազոտման ժամանակակից մե թոդները և դրանց կիրառումը 
կլինիկայում

Գաստրոէնտերոլիգիա 

Ստա մոքս-աղի քա յին տրակ տի կա ռուց ված քա յին և ֆունկ ցի ո նալ առանձ-
նա հատ կու թյուն նե րը երե խա նե րի մոտ
Ստամոքս-աղիքային տրակտի տարածված բնածին արատները
Երեխաների մոտ աբսորբցիայի ֆունկցիայի խանգարումն երը
Մուկովիսցիդոզ (ցիստային ֆիբրոզ)
Դեղնուկներ
Ստա մոքս-աղի քա յին տրակ տի հե տա զոտ ման ժա մա նա կա կից մե  թոդ նե րը

Էնդոկրինոլոգիա 

Վահանաձև գեղձի բնածին և ձեռքբերովի խաթարումն երը, հարվահանաձը 
գեղձի հիվանդությունները, կալցիումի  մե տաբոլիզմը
Շաքարային դիաբետ և ոչ շաքարային դիաբետ
Բնածին և ձեռքբերովի մակերիկամային հիվանդություններ
Էնդոկրին խանգարումն երը սեռական զարգացման ընթացքում
Էնդոկրին հիվանդություների ախտորոշման ժամանակակից մե թոդները և 
դրանց կիրառումը կլինիկայում
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Թոքաբան� թյ� ն

Շնչա ռա կան հա մա կար գի կա ռուց ված քա յին և ֆունկ ցի ո նալ առանձ նա-
հատ կու թյուն նե րը երե խա նե րի մոտ
Շնչառական համակարգի բնածին արատները
Բրոնխիալ ասթմա 

Իմ� նալոգիա

Բնածին և ձեռքբերովի իմունային համակարգերի խաթարումն երը 
HLA համակարգ
Բոր բոք ման, աու տո բոր բոք ման և ալեր գի ա յի զար գաց ման մե  խա նիզմն  ե րը

Կենսաքիմի ա

Հիմն  ա կան կեն սա քի մի  ա կան չա փա նիշ նե րը նոր մա յում և պա թո լո գի ա կան 
կար գա վի ճակ նե րում  
Կենսաքիմի ական հետազոտման ժամանակակից մե թոդները և դրանց 
կլինիկական կիրառումը

Հյ� սվածաբան� թյ� ն

Հյուսվածքների հետազոտման ժամանակակից մե թոդները և դրանց 
կիրառումը կլինիկայում

Հոգեբ� ժ� թյ� ն 

Բժշկական հոգեբանության հիմքերը
Շիզոֆրենիա 
Մտավոր զարգացվածության դանդաղում 
Մտավոր հետամն ացություն

Մանկաբարձ� թյ� ն և Գինեկոլոգիա

Հղիության նորմալ ևպաթոլոգիական ընթացքները
Հղիների և նորածինների սկրինինգի ծրագրերը
Պտղի հետազոտման ինվազիվ և ոչ ինվազիվ մե թոդները
Ծննդաբերության նորմալ և պաթոլոգիական ընթացքները

Մանկաբ� ժ� թյ� ն

Երեխաների պսիխոմոտոր և ֆիզիկական զարգացման փուլերը 
Դե ռա հաս նե րի ֆի զի կա կան և սե ռա կան զար գաց ման առանձ նա հատ կու-
թյուն նե րը

Մաշկային հիվանդ� թյ� ններ

Մաշ կա յին ախ տա հա րումն  ե րի տե սակ նե րը և դրանց զար գաց ման մե  խա-
նիզմն  ե րը
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Նեֆրոլոգիա և Ուրոլոգիա

Մի զա սե ռա կան օր գան նե րի հա մա կար գի կա ռուց ված քա յին և ֆունկ ցի ո-
նալ առանձ նա հատ կու թյուն նե րը երե խա նե րի մոտ
Միզասեռական օրգանների համակարգի բնածին արատները
Նեֆ րո տիկ հա մախ տա նիշ (նե րա ռյալ ամի  լո ի դո զը) և նեֆ րի տիկ հա մախ-
տա նիշ (նե րա ռյալ գլո մե  րու լո նեֆ րի տը)
Միզասեռական օրգանների համակարգի ախտորոշման ժամանակակից 
մե թոդները և դրանց կիրառումը կլինիկայում

Նյարդաբան� թյ� ն

Նյարդային համակարգի առանձնահատկությունները երեխաների մոտ
Նյարդա անային հիվանդությունների հիմն ական տեսակները 
Ցնցումային համախտանիշ, էպիլեպսիա, ատաքսիաներ
Կենտրոնական նյարդային համակարգի բնածին արատներ Նյարդային 
համակարգի ուսումն ասիրման ժամանակակից մե թոդները

Սաղմնաբան� թյ� ն

Օրգանոգենեզի կրիտիկական փուլերը
Տերատոգենների դերը և նրանց ազդեցությունը 

Սրտաբան� թյ� ն

Սիրտ-անո թա յին հա մա կար գի կա ռուց ված քա յին և ֆունկ ցի ո նալ առանձ-
նա հատ կու թյուն նե րը երե խա նե րի մոտ
Կարդիոմի ոպատիա և ռիթմի  խանգարում
Սիրտ-անոթային համակարգի օրգանների բնածին արատներ
Ճարպային փոխանակության խանգարումն եր և աթերոսկլերոզ
Բազ մա գոր ծո նա յին հի վան դու թյուն ներ, ինչ պես օրի նակ սրտի իշե մի կ հի-
վան դու թյուն, մե  տա բո լիկ հա մախ տա նիշ, գերճն շում
Սիրտ-անո թա յին հա մա կար գի հի վան դու թյուն նե րի լա բո րա տոր-գոր ծի-
քա յին ախ տո րոշ ման ժա մա նա կա կից մե  թոդ ներ

Ստոմատոլոգիա

Բերանի խոռոչի օրգանների բնածին արատները

Օնկոլոգիա

Քաղցկեղի մոլեկուլային և ժառանգական հիմքերը, կանցերոգեններ

Օտոլարինգոլոգիա 

Լսողության արատներ 
Քթի, կոկորդի և ականջի հետազոտման ժամանակակից մե թոդներ

Օրթոպեդիա

Կմախքի տարածված կառուցվածքային փոփոխությունները և բնածին 
հիվանդությունները
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Կմախքի հետազոտման ժամանակակից մե թոդները և դրանց կիրառումը 
կլինիկայում

Ֆարմակոլոգիա

Ֆարմակոկինետիկայի և ֆարմակոդինամի կայի հիմունքները
Բջջային և մոլեկուլային ֆարմակոլոգիա
Դեղային կախվածության բջջային մե խանիզմն երը

Անհրաժեշտ գործնական հմտ� թյ� ններ

Անամն եզի կազմում
Ֆիզիկական հետազոտում, ներառյալ անթրոպոմե տրիկ հետազոտում, 
շոշափում, պարկուսիա, աուկուլտացիա և ռեֆլեքսների ստուգում

ԱՄՓՈՓ< Մ

Այս փաս տա թուղ թը տրա մադ րում է այն առա ջարկ վող հիմն  ա կան բժշկա կան և գե-
նե տի կա կան գի տա կան խնդիր նե րը` բա կա լավ րի ա տի հա մա կար գում սո վո րող ու սա-
նող նե րին գե նե տի կա յի և բազ մա թիվ կեն սաբժշ կա կան առար կա նե րի դա սա վանդ-
ման հա մար և ծա ռա յում է ու սա նող նե րի գի տե լիք ներ և գործ նա կան հմտու թյուն նե-
րի բա րե լավ ման հա մար անհ րա ժեշտ հիմն  ա րար գի տե լիք նե րի ցանկ` հե տա գա յում 
բժշկա կան գե նե տի կա ու սա նե լու նպա տա կով:

 



Այս ծրա գի րը ֆի նան սա վոր վել է Եվ րո պա կան Հանձ նա ժո ղո վի աջակ ցու-
թյամբ`

Դրամաշնորհի համաձայնագիր 544331-TEMPUS-1-2013-1-AM-TEMPUS-JPCR
Տվյալ հրատարակությունը արտահայտում է մի այն հեղինակի տեսակետը 

և Գործակալությունը կամ Հանձնաժողովը պատասխանատու չեն նրանում 
պարունակվող որևէ տեղեկատվության կիրառման համար:


